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lnformação Necessaria

•

Toda e qualquer empreza, desde a mais
simples a n1ais complexa, é precedida de
algun1a coisa interessante digna de attenção.
E' o que acontece aqui. Dês que visitei a
Capital Federal por occasião da «Convenção
Baptista Brasileira » em Junho de I 922, que o
meu distincto am igo correligionario e collega
no ministerio, Snr. Dr. Salomão Luiz Ginsburg abordára o assumpto, por elle julgado
opportuno , com relação a un1a visita de estudo
entre os selvagens do ínterland brasileiro, e
particularn1ente entre os Carajás da majestósa
Ilha do Bananal. Con10 digno secretario correspondente de un1 departa111ento daquelle
egregio congresso dos crentes baptistas brasileíros - departan1ento encarregado de agir a
favor da causa evangelica dentro do territorio
nacional, por isso mesmo denominado - j unta
de Missões Nacionaes, ·- o Dr. Salomão fezme entender que era eu o homem necessario
para o desempenho da arrojada empreza, sem
todavia tentar persuadir-me neste sentido . Ouviem silencio, sem lhe revelar ao menos, um
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raio de esperança, não porque ignorasse o
motivo intimo de sua preferencia, mas pelo
sin1ples facto de ·afigurar-se-me impossivel
pensar sobre o assumpto na occasiao.
Regressei do Ri o de Ja1ieiró poucos dias
após a realizaçao dos trabalhos convencionaes
pensando na nossa palestra sobre os selvicolas;
e, con10 a sentir incessantes golpes de 111artello dentro de mim . parecia-me ouvir a voz
da consciencia a reprehender-me. Havia qualquer si111i le de remorso castigando a 111i11ha
attitude de silencio , en1quanto o modo usado
pelo secrtari o correspondente ao fazer r~feren...
ei a ao assumpto pelos jarnaes 1 especialmente
pelo «O Jornal Baptista» - era uma denuncia
publica dessa minha attitud e.
T odos os meus a1nigos sabian1 a razaa
porque devia eu fazer esta viagen1, nao por
excesso de competencia sobre os meus collegas,
e sin1, devido a generosidade de uma conclusão
logica, quiçá bastante capaz de oppôr ás
pren1issas. Raciocinavan1: .
«O Propheta niorou em Goyaz quinze
annos; a Ilha do Bananal está em Goyaz:
logo o Propheta conhece os índios daquella
regiao. »
Havia razao, entretanto, para 111e julgaretn
" o homem para a em preza », não porque
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tivesse residido no grande e longinquo Estado
Central, pois lá alguns nascem, vívem e 1norrem
de viver, se1n jan1ais terem conhecido uni selvagem; n1as havia razão pelo facto de reconhecerem a rninha dedicaçao por esta causa,
escrevendo de vez em quando, dando in1pressões de encontro com indígenas, pesar de,
até então, embora vivendo tanto tempo no
norte goyano, nunca ter tido occasiao de
visitar u1na só aldeia selvagen1 . A 1nesma
convicçao nutria o Dr. Ginsburg e era in1possivel exi mir-me ao cump ri mento do dever .
considerado ali ás por tod os como verdadeiro
privilegio.
Pesar dos grandes problemas inherentes
ao meu cargo, pesar das apparentes barreiras
que se me antolhavan1 como que instransponiveis, pesar da pouca vontade d'alguns amigos
apprehensivos ao consi derar os grandes perigos
aos quaes ia-me expôr de modo :nevitavel,
pesar de encararmos-eu e a .esposa-o
grande sacrifício do aparta1nento , pesar de
tudo , resolvi atirar-n1e, corpo e alma, á
aventura.
Vinha de longos annos a aspiração de
melhores conhecirnentos a respeito dos selvagens.
Os baptistas brasileiros adensava111 essa

1V

aspiraçao na pessôa do secretario-correspondente e este, de sobre-aviso, só esperava a
opportunidade de agir, e logo que asso1n1noulhe de frente, lançára mãos a obra. Co1nn1uniquei-lhe a n1inha resoluçao, advirtindo-lhe,
no entanto, que só me seria possivel viajar
de 1924 e111 diante, justamente quando seria
demasiado tarde. Trocán1os diversas correspondeneias. Retardar empreza de tamanha
relevancia, seria quase um peccado para Deus
e um cri1ne para o homen1, no modo de vêr
do n1eu bon1 amigo.
Que fazer? Depois de serias n1editações
e de tanto supplicar do Pae das luzes e1n
quem nao lia mudança nem sombra de variaçao, decidi-n1e.

•
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Restava, porém, a solução de outro problema imn1ediato: deixar arraigada no espi(ito
de todos a convicção da efficiencia da en1preza,
tanto quanto fosse possível através das mais
razoaveis considerações. Se o expediccionario
não levasse a rnissao ao seu termo; se ao
alcançar a zona central, porén1 antes de chegar á Ilha do Bananal, ton1basse victima do
in1paludismo ou da bala do facínora que infestava a regiao; se o devorasse o jaguar
farninto e feroz ou a venenosa serpe o innoculasse o liquido nlortifero? .. .
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·c omo deante de ·espectivas tre.n1endas, o
1.rnelhor expediente para nós, é nao nos pre-0cupar111ós co n1 perigos e desastres, e1n taes
·en1ergencias aug1nentados pelo excesso da
.imaginaçao , u1na vez resolvi do a enfrentar todas
.as peripecias provaveis, jan1ai s 1ne preocupei
.com o que poderia offerecer-111e 111aior resistencia. Si ha na vid a n1ais seri o negocio do
que conquistar um triumpho real e verdad_eiro,
previamente consi derado como tal, tambem
nao deve existir perigo que nos pareça maior
do que o valôr proveniente do poder e da
energia latentes de nossa resistencia. A ssim ,
todo o homem pode ser vencedor na vida.
Mas, um facto original: mais de dez fo i o
nnmero dos companheiros que de1nonstravam
vontade de u1e acon1panhar.
E1n taes circun1stancias, u111a sin1ples entidade gra111n1atical, a conjuncç.ao se , tran sfor111 a tarta1nudas en1 Vi eiras, i sto é, en1pol ga
etn arroubos de eloquencia todos os discursos
condicionaes : «Se nao f osse i sto, se não fosse
aquillo, se não fosse esta, se nao fosse aquella
razao-seria teu co1npanheiro á Ilha do B ananal »! O s meus ouvidos cheios, tra nsbordantes de identicas phrases, dentro en1 pouco
não tiveram majs lugar para a phraseologia
enthusiastica dos e111bevecidos, ad1niradores,
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indianophilos, que me quizeram acon1 panhar
e n1e deixaran1 ir sósinho co1n a n1inha f é e a
minha convicção da vi ctoria, que elles, nuí11
rasgo de heroisn10 e abnegaçao·, abdicara111
generosos, exclusivan1ente a n1eu favor. Fizeran1
muito bem.
Grato.
Para elles, como para que1n gosta de
apreciar tudo através da experiencia alheia,
melhor é ouvir do que sentir por si mesmo,
o que outros tambem gostariam de jamais ter
experimentado e soffrido. Pois bem, o uv i-me;
e depois da prin1eira leitura destas paginas . ·
desejareis lêl-as outra vez e outras mais, até
decorai-as, quen1 sabe? Ahi está a rninha
vingança ... .
Lêde-a s e vos convencereis de que não
ha maior vindi cta, do que sahirn1os triun1phantes em uma lucta mal augurada até pelos
nossos proprios ami gos t
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O Gentio do Brasil
CAPITULO . 1
1- A

sêde de conquistas do reino de Portugal.
Os ~' Lusíadas >> . Conquistas e conquistadores: herocs e
aventureiros. O successo da empreza de Vasco da Gan1a
dá origem a descoberta do Brasil e do aborigene sulan1ericano. A desventura do indigena.

l 1 - O testemunho do historiographo Dr. Joaquim
l\1anoel de Macêdo , e1n relaçao ao modo de consi derar
e tratar o selvagem: - colonisadores e exploradores.

111 - Justiça aos j esuitas: catechese - virtudes e
defeitos. Os padres: Aspicuelta, José de Anchieta, Nobrega e o celebre Vieira. Catechese tran sviada. O conHicto entre a fé e o egoisn10 hun1ano. lncoherencia entre
a " Religiao e o Estado». A situação espiritual do jesuita.
Un1 dile111ma aventuroso: ou n1udar o plano ou abandonar a catechese-a sahida mais honrosa. Con10 concebo
a catechese do selvagenJ. .

1V -

Con10 os poetas e litteratos têm consi derado
o indígena: Gonçalves Dias e José d' Alencar. E' facil o
1nelhor conheci1nento acerca do selvagen1, alem do veu
da phantasia.
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O Gentio do Brasil
C APITULO 1
Ao a lvorecer do seculo XVII, insacíavel era a
sêde de conquistas terrítoria·es no reino d e Portugal.
Escala-se o caminho das Indías e as Musas
recolhe111 dos f1ócos de níveas espun1as produzidas
pelos sulcos das quilhas das náus lusitanas, uma
concha de nácar transbordando inspirações dos1nares nu11ca dantes navegados- , para esparzír no
regaço de Luíz de Can1ões, o 111a íor genío da poe5ia cyclopíca de todos os tempos, a grandíJoqt1a
epopéa dos '' .Lusíadas".
Conquistam-se tnares.
Transpõe-se o cabo Não na linha 1neridíonal
do Atlas en1 1412. Exploram~se as ilhas Canarías

•

en1 1415.

João Gonçalves Zarco e Trístao Vaz Teixeira
dão conta da ilha da Madeira em 1420. G il Eannes
do Lago dobra o cabo Bojador em 1434; Antonío
Gonçalves e Nuno Tristão attíngem o cabo Branco,
a Costa do O uro e Senegal em 144 1.
'
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As descobertas se succeden1. Os heroes augmenta n1 e111 numero e intensifica-se a audacía: uns,
terrestres, con10 Pêro de Covilhã, que penetra o
coração da Ethíopía, donde aconselha D. Joao a
manter a expedição, obstinado con1 dobrar a ponta
111erídíonal da Afríca, para traçar o can1inho da
India e descobrir no Oriente o celebre Prates João
das Indías, príncipe chrístão considerado senhor de
grandes posses terrítoríaes; outro$, como Bartholomeu Dias, que se afunda nas solidões dos 111ares,
no afan de vingar o cabo que termina a Africa do
Sul, para effectívar_sua empreza.
E111 1417, após 11 annos de fallecído D. Henriq ue, devassam-se aos o lhos ávidos dos descobridores portuguezes, as costas da Guiné e da Senegambía, todas as terras littoraneas da Afríca até os
limites septentrionaes do Congo, inclusive as ilhas
de S. Thomé, Fernando Pó, Anno Bom e Príncipe;
e, á proporção que as descobertas crescem, eleva-se
o gráu da febre das conquistas, até que, D. Manuel,
acoroçoado com os resultados da empreza de V asco
da Gania, a qual assegura a Portugal o co1nrnercio
das Indías, apparelha u1na esquadra sob o commando do governador da província da Beira e
senhor de Belmonte, o íllustre fidalgo e almirante
Pedro A lvares Cabral, a quem pren1une con1 sabias
ínstrucções escriptas, e envia-o a explorar a lndía.
No dia 8 de Março, após solemnídades religiosas e um sermão eloquente proferido pelo bispo
Ortíz, aos ríbombos de salvas de atiílharia, Cabral,
empunhando um estandarte com as armas de PorI
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tugal, dirige-se para o pôrto de embarque acompanhado do rei e sua côrte, e no seguinte levanta
ferros e faz-se de vélas pandas run10 ás Indias.
Prevían1ente instruído por Vasco da Gan1a para
evitar as calmarias das costas africanas, tanto se
afastou da ró ta a ponto de ser arrastado pelas correntes oceanícas, então ÜJnoradas, até qtle a 21 de
Abril a\7ísta u1na terra desconhecida, da qual se
approxÍLna, a ncorando a 22 e1n un1 pôrto que denon1ína l)ôrto Seguro, saltando e to111ando posse da
nova terra descoberta en1 nome da Corôa Lusitana.
O itn111enso terrítorío que se lhe afiSJura "un1<J
enorme ilha coberta de \7erdura ", é este paíz colossal - Terra de Santa Cruz - , hoje Brasil, já então
povoado de uma SJente em tudo differente do povo
europeu: na côr, nos traços physíonomícos, na estatura, na linguagem, nos habítos e costumes, no modo
de viver, em sun1ma.
Assin1 indírectan1ente, pela in1posíçao de unia
circun1stancía í111prevísta e inesperada, é o gentio
descoberto coln a propría terra nativa, eia qual,
sendo senhor absoluto, passa a ser absoJuto escravo,
engulído para de logo pelo m.o nstro Escravidão~
ínsacíavel como Gargantua.
Para todos os povos do mundo, o contacto
con1 gente maís cívílisada é um prív íle~ío, porque
torna-os maiores e mais felizes.
Para o selvagem o phenomeno soc ial do
encontro com a luz da cívilísaçao, foi a maior de
todas as calamidades, fazendo~nos crêr: inaís bella,
1
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111aís doce, mais encantadôra seria a obscuridade
perenne do espírito selvagem, do que o fulgôr dos
raios da cívílísação que o tortura pelo egoísmo, que
o envílece pela escravidão, qt1e o atormenta pela
violencía, qtte o def:Irada pelos estratagemas if:Inobeís
da sensualidade bestia l, desrespeitando a honra de
suas donzellas, deturpando a fidelidade esponsal de.
suas pobres 1nulheres.
Notemos como fôra considerado o nosso aborígene, logo depois de descoberto, e o plano em
que ten1 sido co1Jocado pelos legítimos represe11ta ntes de 11ossa cívílisação.
*

*

*

'

..

Com relação aos exploradores e colonos,
nínf:Iuem poderia dizer 111elhor do que o emerito
hístoríographo brasileiro, Dr. Joaquim Man u el de
Macêdo:
·
"No 111eío desta natureza oottlenta e de proporções co]ossaes, o que se apresentou aos olhos
dos descobridores e conquistadores do Brasil rnenos
digno de adm iração e n1aís i:nesquínho, foi o gentío
que habitava esta vasta ·região."
Os n1otívos que levaran1 Macêdo a escrever
as linhas precedentes. são os 111esmos que nos autorísam a reconhecer a ímpossíbilidade do íncola ter
podido auferir beneficos e pratícos resultados socíaes dependentes lio contacto com a cívílísação.
Nenhum povo selvagem, por melhor aquinhoado que fosse de attributos de capacidade íntel-

,
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lectual, poderia se desenvolver para produzir uma
cívílísação relativamente perfeita, se, ao entrar em
convívio com povos cívílisados, po r estes fosse considerado con10 simples objecto de interesse, corno
foi e tem sido o indígena do Brasil.
A exhuberancía do solo 111ais abastado de
ht1mus fecundante, jan1aís revelará puja nça vital, se
não tô r cultivado; entretanto, a vegetação nativa ca rdo ou c íc uta-tornar-se-á n1aís luxuriante e
viçosa, se po r círcun1stancías que não vêm a pelo
encontrar um trato bem cuidado. Assim aconteceu
ao índüiena brasíleíro : a cívi!isação cu!fi vou-!fie os
ínstínctos e os explorado res que nelle, como no
infeliz africano, nao viram senão o elemento se~v íl
d·a deshu1nana economia de egoísmo e avarêza, do
mesmo passo reconheceram-n'o capacitado pa ra os
contra-choques da vingança. Dahi o interesse em
conserva- lo no estado de selvageria e a ma levola
propaganda espalhada aos ventos do qua drante, e1n
q ue se revela ínsophísrr1avel a Intenção crin1ínosa
d e convencer até ás pedras, de sua incapacidaae
íntel!ecfírJa. U1n a prova em contrario do que affl rmavam, os proprios colonísadores d o Brasil nos
o fferecem, no facto de cultívare111 no selvagem as
tendencías belícosas, c u ja capacidade estrategica
nínguem põe em duvida, o ra manifesta em guerrilhas
contra povos civílísados, como em 1556 os Ta moyos
allíados aos francezes contra a cidade de São Sebastião do Río de Janeiro, no governo de Estacio de
Sá, cuja bravura fôra castísJad a con1 uma flexada
no rosto, da qual suc11mbíra do is dias depois; ora
1
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gentio contra gentio, como na Vílla de São Paulo,
'f ebyríçá com os portugue::es derrotando a propría
gente.

,

Com as injustiças praticadas entre conquistadores e exploradores de dj\7ersas nacionalidades;
a falta de confiança muttta de colono para colono
da mesma procedencía européa; as contendas e
intrigas mantidas entre os mes1nos; o egoísn10, a
ín\7eja, o cíun1e, a sêde iní míta\7el de açambarca111ento entre todos, íncl\7SÍ\7e o n1áo tratan1ento applícado ao africano á sua presença; con1 tudo ísto
allíado á ínstrucçao bellíca que ia recebendo, o sel\7a~·em nao tardara e1n comprehender o mál que a
ci\7ílísaçao ía introduzindo no doce re1nanso da
taba. Os levantes e sublevações que a Historia regista,
de norte a sul da Colonía, falam eloquentemente a
respeito da íntellectualídade e das energias do sel\7agen1 alíenadas pelos expedientes da cí\7ílisação.
O te1ní\7el Cunha1JJbebe, antropophago e ~"Lterreiro,
escarnece do poder dos portuguezes a lastrando sua
influencia destruidora de Cabo Frio a Bertíoga; os
Cahetés mo'Ve1n guerra formídavel contra Jeronymo
d'Albuquerque e1TI Per11a1JJbuco; os Ayn1orés tentam
assola r as colonías de Ilheus e Porto Seguro; e tudo
isto por que? Em razão do sel\7agen1 díspôr da capacidade de comprefiender os intentos perniciosos dos
civílísados cont ra elle. De sorte que se torna logíca
a confissão judiciosa de que a \7Íngança do selvagem
não é maís nem menos do que o desdobramento
da maldade da civílisação que produziu, no modo

'
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de pensar delle, o c/ioque de retorno. A escola da
\7índicta nasceu, cresceu, floriu e fructíftcou á presença do sel\7agem, ínplacaveln1ente armada contra
•
elle.
Eis ahí uma prova das n1aís suggestívas da
fiístoría: 'fhon1é de Souza, de uma feita, n1andou
amarrar' á bôca de un1a peça d e artilharia e despedaçou corn urn díspato dois chefes de unia horda
sel\7age1n que haviam aprisionado e devorado dois
portuguezes. "Disciplina
" de tal o rden1 non1e dado
,
aos criminosos expedientes da vingança) não podia
deixar de ínstilar no coraçao do gentio, o odío
reprín1ído, a ira recalcada, o sentín1ento de represalia, afl nal, a fonte da vingança que, na espectativa
do prin1eíro mon1ento, símíle da sucuy, atirava o
bote es1nagador, formídavel.
1

.,

(

Ora, se o indígena estava no caso de con1prehender a tra1na da maldade urdida contra elle pela
deshumanidade do explorador, eis a hi a capacidade
íntellectual para assín1ílar tudo ma is que den1andasse argucia, meditação e logíca. Certo, o modo
por que o tratavam, deu-lhe a entender o despreso
de que era víctíma, e o seu a 1nôr proprío ferido
ímpíedosa1nente, emquanto elaborava a ídéa \7Íngadôra, abandonava-o a um estado d e a normalidade
psychíca que o subtraía a qualquer surto de n1elhoramento, nao lhe sendo maís possível acreditar
em beneficio algum proveniente da raça que o
explorava daquella rnane1ra.

\
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As mulheres selvagens que ao príncípío nao
se envergonhavam de sua nudez, ante os olhares
infames e ínjectados da sensualidade bestial do colono,
começaram de amparar-se
retrahídas, te1nendo o as.
salto á honrç indefesa. Aquellas creaturas innocen1es,
dêntro dessa con1movente sín1plícidade que rne outorfta o direito de classíftca-las de creanças grandes, sentiram-se deslocadas do elen1ento dessa liberdade que o
peixe ftOza nos mares e o passaro desfructa no ar. Dahí
esse desespero represado, prompto para esmagar
sem míserícordia, a tudo e a todos, no inomento
asado, como um pedaço de cordilheira . que se
esborôa sobre o valle, destruindo na passage1n
açodada, toda a "'egetação do declive, desde o
mícroscopico arbusto á gigantesca arvore.
Além de toda sorte de crueldade praticada
contra o physíco e o moral do selvagen1, accrescentaram a de ídvadír-lhe as attríbuíções economícas,
fazendo-os paf6ar tributos indevidos a muitos dos
colonos qtie se arrogavatn de cliéfes, transformando
a propría aldeía em propriedade particular sua,
invertendo a ordem e o papel, que fazia do índigena
o estrangeiro na sua ferra e do colono o proprietarío
e o senfior absoluto na ferra a!lieia.
As imputações feitas ao aborígene patenteíam
o facto de não terem sído comprehendídos devidamente pela nação brasileira, sa lvo excepções honrosas. Porque o indígena até os dias que correm,
•

,

\

•
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pouco mais tem sído do que objecto de méra
curiosidade nos muzeus nacionaes, ou aliás, de modo
mais coherente, simples o rnamento poetico da lítteratura vernacula.

*

*

*

No contraba lançar o plano em que se tem
pôsto o selvagem, quero fazer justiça aos jesuítas,
apontando sínceran1ente e sern paixão sectarista as
virtudes e os defeitos da respectiva catechese, resalva ndo porventura o fim eleT7ado que elles tinham
em vísta, ainda que diametralmente opposto á norma
obsolêta de antiquada phílosophía: "os fins justificam
. ,,
os meios .
I

Destacam-se nomes de catechístas abnegados
que n1uíto fizeram a favor do indígena, como o
padre João Aspícuelta Navarro que em pouco
tempo aprendeu a língua tupy, entendendo-a e fazendo--a ouvir nas suas homilias e sermões; ao
celebre José de Anchíeta; ao padre Manoel da
Nobre.ga; ao classíco Antonío Vieira, pesar das accusações hístorícas que estygmatísam o seu procedí1nento e1n relação ao selvagem toca ntíno.
Pelo que se pode observar, conclue--se que os
jesuítas consideravam o índígena creatura racional
capacitada para assimilar conhecimentos humanos;
faltou-lhes, porem, um programma de catechese
etficíente. Muitos delles se dístínguíram como batedores de matfo, surprehendendo o proselyto na
propría ocára, inspirados nos sentimentos sublimes

•
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de humanidade e reli~ião, zelando pela felicidade
do selvagem no críterío particular da fé religiosa .
t)ela alma, nínguem poderia fa.c.er tanto como os
jesuítas, a julgar segundo as co11díçoes da epocha;
e a Historia faz-lhes justiça, até confessando que
foram obrigados a exercita-los no n1anejo das arrnas

- confissão explícita. n1as, pela sua natureza ín1plicando o transvíamento das normas preestabelecidas
. pelo espírito da catechese religiosa, a cuja acção
devia escapar o programn1a de educação bellíca ou
n1ílítar que se entende directa111ente con1 a arfe ae.
1nata0 e111 conflícto absoluto com a Lei de Deu~:
'' N, ... "
1 ao ma t aras
Dahí, isto é, do exercício no aprendizado de
inata~ ao selvagen1 concluir que os jesuítas, co1n a
pratica, estavam a cafiir em flagrante contradição á tfieoria-11ão n1afarás-, conforme a insístencía rei-

•

terada das hon1ilías, era feito Roma, não distava
111aís que um passo. como do sumptuoso Capitolio
á rocha 1~arpêía.
Não importa ao críterio imparcial da crítica
historica, conhecer ou ignorar, se havia ou não
razão para exercitar o indígena na arte de n1afar
assiln como não co1npete á Lei, ínnocentar o delinquente ante a confissão do homicídio obrigado pela
circumsfancia de legitima defe~a. O mais que a Lei
pode fazer é '' attenuar a pena", mas o crín1e é de
homicídio e as chícanas da defeza, com todos os
a rroubos da rethoríca sophístíca, n ão conse$luem
negar o PACTO, isto é, a exislencia do crime.

•

Ü ll\DIGENA BRASILEIRO

15

E' verdade que os jesuítas lançaram mão do
expediente de ensinar o selvagem a manejar as
armas de que usava a cívílísação, no intuito aliás
justíssin10 de defender os interesses geraes e
commuris: é a uníca attenuante á ínexorabílidade da
crítica que acceíta a círcumstancía que os obrigara
a inserir a instrucçao militar no pro~·ramn1a da
cc1techese, mas esta c.o ncessão não desn1ente o FÁCTO
da inexequibilidade e da ínefficacía do expediente
para as conquistas da Fé. As relações entre a "Con1panhía de Jesus e a Côrte de Portu5Jal originaran1
obices extraordinaríos, para em perraren1 a catechese.
De sorte que, o que o jesuíta poderia fazer, pela
sua dedicação pessoal a beneficio do selvage1n, nem
sen1pre dispunha da liberdade de conseguir realisar.
A abnegação, a intrepidez, a coragem, o espírito de sacríficio, a fé em Deus e o an1or ao sel•
vagem, todas as virtudes ínherentes ao caracter do
catechisador pela natureza da catechese, por sí sós,
não fo ran1 bastante para o exíto da empreza; porque,
a lem de tudo isso, fôra mister que as relações com
a Metropole o não entravassen1 no exercício de suas
funcções de caridade chrístan, collocando-o mal aos
olhos do selvagem, que, v. ~-., ao ton1ar conhecí1nento de un1 decreto, umd lei ou unia sín1ples orde1n
oppressôra expedida de alen1-mar, se insur~ía dírectamente contra o jesuíta, julgando-o o unice responsa'\'"cl da situação.
O ful~ôr da fé que se irradia do céo é quasí
se1n pre en1baçado pelas nuvens do e~oismo que se
evola1n da terra.
11

•

\
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A "allía nça entre a Religião e o Estado" é o
ergastulo da Fé, onde esta se converte na· ave
engaiolada quando devia ser o condôr desencadeiado e livre, alando-se nas azàs da ínspíração
chrístan a través da ímtnensídade a té o infinito.

~

•

'

Compungia a situação do verda deiro catechísad6r ! Ao penetrar á selva hispida onde a Natureza
a rchítecta ra o 1na ís bello throno a Jehovah, no sílencío mysteríoso da tló ra, por entre o emmaranhado
dos lían1es e as molduras alcatífadas de exquisítas
tlô res, elle, transpondo ao mystícísmo da fé, extatico
e solemne, sentia-se mais longe do mundo com os
seus prazeres fallazes e nia ís perto de Deus com a
Sua glo ria ímmorredoíra ! lVIas, no meio de toda
essa ventura, a ma ís real da vida, um pha ntasma,
um pesadêlo ho rrível, semelhante ao retnorso, o perseguia, deixando-o inerme, estarrecendo-lhe a coragem, entíbiando -lhe o animo, varrendo-lhe dos olhos
a poesia d'alma exteríorísada no aspecto da selva
encantada feíto maravilhoso espelho pa ra reflectír o
seu estado espiritual, a nte a míssao sagrada que
ctunpria. Esse pha ntasma era a espectatíva do transviamento determinado p elas a mbições da Côrte
Lusitana.
"Va lía a pena" amansa r o selvagem e mette-lo
ao serviço da exploração rnercena ría de ttm commercío que, sobre ser íllicíto, era deshuma no em
princípio e essencía. Entre o selvagem e a besta de
carga, a differença se resumia nas disposições anatomícas : o selva gem era bípede; o outro um a nima

'
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.
quadrupede. O quadrupede adaptado á carga, nasceu
co111 o dorso horísontalísado; au bípede adaptou-o
a cívílísação e o jesuíta, pesar de reconhecer as
ambições da Côrte, sentia-se impotente para se
ínsu ~gír contra a situação, soffrendo, ao que parece
como se considerasse a coisa u111a provação á fé.

•

A acção do íesttíta emperrava-se a cada passo,
restríngíc.ia aos lín1ítes do dever de subalternídade.

•

Logícava-se: ·'a fidelidade a Deus não implica
desobedíencía a Cesar."
Mas a ínnuencía da catechese con10 a do catec hista, iam decrescendo a olhos claros: e quando a
esperança pretende alceiar-se aos cimos da víctoria
atalha-se-lhe impedindo o accesso a desconfiança'
do selvagen1.

•

Só resta então a alternativa de um dilemma
aventuroso de l1n1 lado e coberto de o pprobío do
outro: ou mudar o plano d a catechese, ou abandona-la.
No prí111eíro caso, abrir lucta co1n a Metropole,
incorrendo na ímínencia de perdei- os proventos
subsidiados por ellai no segundo, revelar positivamente o fracasso da o bra.
E os jesuítas opinaram pela segunda aresta:
a bandonaram-n'a.
Q ue a preferencía fôsse díctada pelos fóros
íntimos da conscíencía, po r que. se quízessem ízem..
ptar a ma iores gravames, é o que escapa ao proposito desta investigação.

'

•

•
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Que a justiça historíca deixe pesar a concha
sobre a defficíencia ou crí1nínosídade dos expedientes da Côrte de Portu,gnl e á fé, á virtude, ao
saber íncontestavel dos jesuítas, deveríamos talve~
a incorporação do selva,ge1n á nossa civílísação.
Infelizmente não foi assim e o abandono da catechese, (o mesmo que o fracasso) foi o desaíroso
epílogo de uma obra ínícíada aliás sob os nJelhores
·ausp1c1os.

•

Concluíndo este topíco, devo declarar, entretanto, con1 a franqueza e sinceridade que a questão
requer: não julgo efficíente a catechese religiosa
adstrícta á esphera da Religião, e tão ínsuspeíta é
a minha convicção neste sentido quanto é certo que
tan1bem sou religioso e convicto da necessidade
religiosa do selvagem.

•

Para ser completa, a catechese deve ter em
mira preparar o íntellecto do índígena pelo desenvolvimento gradual de todas as suas facuidades e
energias, a ponto de torna-lo accessível ao problen1a
religioso, de um modo que demande menos sacrificio. Verdade é que o selvagetn está no caso de
comprehender tttdo, confor1ne se deduz das linhas
anteriores; mas o selvagen1 é con10 a floresta virgem,
exhuberante e fecunda, que, entretanto, nenhum
fructo produz, se não passar pelo devído processo
de amanho dq terra.
A semente nasce e cresce entre as aperturas
da floresta, para estiolar e morrer á míngua de ar, e
Juz e liberdade. Dá-se o mesn10 phenomeno com o

'

•
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indígena em cujo coraçao seja lançada exclusivan1ente a semente da ReltiJião : isto é o facto izempto
da esphera problematíca.
A acção da catechese religiosa para ser efficaz
e produzir para o selvagem resultados espírítuaes
relativamente compensadores, no menor período de
ternpo que seja possível, deve ultrapassar a esphera
da a ntiga catechese jesuístíca, isto é, alem da ínstrucção religiosa e militar, que é hoje obrígatoría
deve-se-lhe ministrar a gloriosa luz do "A. B. C. '',
a lliada a da educação artística, industria l, cívica,
scíentiftca, etc. Porque, em summa, estacionar aquem
desses limites, é marfe/lar em ferro frio, é semear na
escuridão da floresta que na propría manifestação
da fecundidade maravilhosa, encerra a treva que
mdta.
Sobre a educação do íncola occupar-se-á esta
obra no seu devido lugar.
Passemos a apreciar corno os nossos poetas e
líteratos hão considerado o indígena.

*

*

*

De dois sei eu que o cantaran1 em estrophes
de ouro, engastando-os corno pecíosas es1nera ldas.
na moldura esthetíca da poesia, ou em hernístíchíos
i111peccaveís de arte, ou em prosa de cadencia
encantadora.
O poeta glo rificou-lhe o genío guerreiro; o literato as exaltaçoes do sentimento. O poeta pretende
devassar os a rcanos ínsondaveis da ethnogenía selFt. 4

•

,
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vagem, através das tendencías bellícosas exaggeradas
e1n hyperboles de ficçao; o literato julga descobrir-lhe o relêvo característico de um sentímentalisn.10 sttperior que o distingue e111 surtos de nobreza:
a n1bos sao di~·11os d e louvor. Quíze ra m infundir no
espírito publico a superioridade da raça despresada.

•

•

l

E' que, parece, o poeta e o literato não nasceran1 senao para trabalhar o b em comn1un1, e
q uando, a lguma vez, o vendaval d o pessimismo os
d esloca desvairados, esvurn1ando tedío, enjoados de
tudo e de todos, excentrícos e antagonícos, para
rnanejar armas, títanícos no çampo raso da campanha, íng loría ou não, ainda bem; não é maldade,
netn perve rsídão, ne111 desan1ôr, , nen1 mesmo pessLmismo consciente que os anín1am no combate: é o
desejo do bem insaciado, a aspiração insatisfeita, o
amor incon1prehendido, o ideal ínattíng ido, todos
esses nobres sentünentos
que se rebella ra n1 em sígnal
.
de pro testo á essa lei commu m de contingencia
hun1ana.
De sorte que o verdadeiro poeta como o verdadeiro literato, (como que me querem convencer
os seus feitos ) são a njos do be1n1 inspirados como
os prophetas bíblícos, para a oríe11tação da hu1nanídade transviada. Eis ah i como desculpando a
phantasía líteraría, acceito as verdad es veladas por
ella . desde os conceitos emíttídos no ''Os Tymbíras",
urdidos em filigranas preciosas, ás paginas ful gurantes d o "O G ua rany", em que o a utor, prodígo
d e inspiração, crystallísa nos 1naís exquisítos pro1

•

j

1

1
1

•

;

1

!
1:
l'

1

~

1

''
!

'1

Jt
•

~

'

•

Ü l NDIGENA BRASILEIRO

21

•
cessos de esthetíca líteraría, a Belleza da alma
~enuínamente brasíleíra.
•

Antonío Gonçalves Di as e José Martíníano
d'Alencar, pesar do fictício das concepçoes, quando
111aís não pudessem conse~uír, desperta ram relativo
interesse pelo selva~e 111. Em todo caso, não é dífficíl
como parece, conhece-lo melhor do que através do
íris polychrc)111íco da phantasía líteraría .

•
•

I

•

•
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O Homem Americano
CAPITULO 11
1- A prehistori a e o probl e 1na do apparecim ento
do homem na Ameri ca : theorias hypotheticas. Duas escolas
scientificas- o monogenismo e o p o l yg eni s mo. Argumentos scientificos. Confissão l ogi ca de i gnorancia geol ogica : obstinaçao dos sabios.

[ 1- A questão da uniforn1idade das raças apontada
por uma penna hu111ilde: a conclusão ethn ologica de Lund
- testemunhos de observa ção pessoal. Un1 parallel o entre
as tr ibus. O q ue responden1 an tro pologos e hi storiadores
de ga binête. O aborí gene estudado através do typo littoraneo : contrastes.

•

I 1 I - O problema da quant idade de raças : talvez o
nu1nero de trez. Pieter Lund e a cav eira p rehis t ori ca.
O X do problema. Theorias que fi zeran1 escola.
I V - Obtinação do antropomorphi smo de Darwin:
consciencia da doutrina contradictori a. Un1a sahida pouco
honrosa. Os sabios são verdadeiros pandegos !
V - Ainda u111 blóco de contradições alliadas á i gnoranci a do ponto dq_do á orige111 do ho111e1n. M inha th eoria.
V I - O meu credo scientifico- resultado da investi gação e não de suggestões ct.e gabinête. A concepção
da cellula segupdo Denoy e a escol a monogenica. Th eoria
da evolução. Exemplos relacionados á questão de quantidade de raças: a th eori a provavel de Rocha Pombo.
Indí gena branco. A hypoth ese de catacl ysmos geol ogicos.
ln1i grações e imigrantes.
•
•

•

•

•

•
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O Homem Americano
CAPITULO 11

•

A prehístoria aínda não resolveu o problema
do apparecí1nento do homem na Ameríca do Sul,
e é ímpossí\7el affirmar se a ella está reser\7ada a
prín1asía da soluça o. "Os trabalhos de Píeter Lund,
cuja cxistencía foi quase que exclusí\7arnente consagrada ao estudo da nossa prehístoria nas ca\7ernas
de Mínas Geraes, os de Rodrigues Peixoto, Ferreira
Penna, Carlos Hart, Carlos Víener, Baptísta Caetano
e outros, já constítttem um bello reposítorío de ínfortnações uteís e consagram alguns príncípíos índíscuti\7eis que são, por assin1 dizer, os n1arcos do
roteiro co1n que espera1nos reconstruir um dia o
passad·o do homem primitivo nesta vasta região da
A1n eríca." E' o que escre\7e o ilustre hístoriogra pho
Bor~·es dos Reis.
A' Geologia como á Archeología cabe gra nde
pa rte na ín\7estígaçao dos elementos subsídíaríos para
a construcção do passado da historia indígena.
Em todo caso, a Paleothnología nos fornece
a lgun1as informações que não são, ao todo, destí-

•

•

•
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tuidas de valor, mesmo no terreno oscilante das
hypotheses.
Mas a questão do homem americano permanece de pé. Duas escolas creadas por duas torrentes
scientíftcas de alto renome pretendem, no enta nto,
offerecer-nos theorias que, para o críterío de. cada
uma, sao consideradas concludentes e verdadeiras.
A primeira considera o homem americano o producto da propria terra e esta é a do aufocfitonismo;
a segunda, a do - asiatismo, considera-o emigrado
da Asía.
Essas theorías assemelham-se a esses gigantes.cos blocos de granito que, uma vez deslocados da
escarpa, arrastam outros tantos na quéda vertiginosa.
Duas outras questões não menos importantes emanam-se dessas tl1eorias, abrangendo a Zoologia e ~
Theología, isto é, o monogenismo e o po/ygenismo.
A escola do asiatismo é bipartida etn duas
classes antogonícas: uns,querem que o ho mem americano, o riundo da Asía, atravessasse o Mediterraneo,
vingasse as columnas de Hercules, sulcasse as aguas
do Atlantico e arribasse ás costas do Novo Mundo;
outros julgam-n'o descendente do mongól, transmigrando da Asia pela ponte ALEUTIC.l\ que, dize111.
ligava os dois continentes.
Hypotheses de grande peso scíentiftco ! Apologistas da primeira são Varnagem, Theophílo Braga,
o celebre Couto de Magalhães e muitos outros;
adeptos da segunda - Forrey, PecReríng, Físher, ·
Smitd, Prichard, Barbosa Rodrigues e outros, todos
citados tambem por Borges dos Reis.

•
•
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Agassíz, Sílvio Ro1nero, Trajano de Moura,
Morton e muitos outros naturalistas e antropologos
de nomeada defendem o autochtonísmo.
Os argun1entos e as demonstrações de lado a
lado se succedem eloquentes e bem amparados por
capacidades scíentíficas de n1eríto real, ao passo
que o at1tochtonísrno i1ão pôde até agora exhíbír
provas que definissem a verdade scíentífica, embora
representado pelo que ha de 1naís culminante no '
n1undo scientífico. Esta virtude dá~lhe brilhante relêvo
na tela da discussão, nao há contestar; mas ainda
assí1n, e como sempre, o problema permanece sem
soluça o.

•

A escola autochtonísta é um aspecto d a theoría
de Darwin que considera o homem descendente do
1nacac6 e, portanto, o. resultado do processo da
evolução; não cogita, porém, o autochtonísmo da
parentella do homem. Encontrou-o na Ameríca,
como na Asia, na Oceania, em toda parte do glôbo :
isso é bastante.
O sabío Agassiz '·demonstra que as raças humanas distinguem-se entre si na n1esma proporção
da flo ra e da fauna de 7 a 8 centros diversos do
inundo, a que chama centros de creação, denon1ínação esta que Ríalle, com mais propriedade talvez,
n1udo u para centros de apparíção."
Segundo a theoría autochtonista, em harn1onía
co1n Agassíz, o homem da Arneríca é o producto
do solo an1erícano.
FL s

,

•
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Apreciemos os argurnentos scíen tíftcos. Quer o
asiatismo que a ausencia na Ameríca dos antropomorphos considerados parentes collateraes do homem,
isto é, o gori!la o cfiimpan~é e o <;;.ibon seja o argumento terrnínante e cathegoríco para destruir pela
base o autochtonísmo. A este accrescentan1 outro
de não menos valor: - "a fa lta neste continente de
jazidas de jadeite e nep.firife que explicassem a pro_
cedencía d os artefactos desses 111íneraes usados por
setts habitantes, jazidas qu e reputavam existirem
a penas na Asía."
O autochtonís1no refuta esses dois argumentos
dizendo que: - " a exístencía do homem num ponto
dado da terra nao ín1plica necessa riamente a apparíçao de sua longínqua parentella collatera l; accrescendo a inda o facto de não haver sido até agora
encontrado em parte alguma do glôbo o animal
considerado por Darwin corrio o genítor ímmedíato
do hon1ern; facto aliás explicavel, visto estarem
ainda quasí que completa111ente por separa r as folhas
do lívro geologíco."
A parte referente ao seS5·undo ponto é refutada
pelo professor Mayer, asseverando que a exístencía
de jazidas de nephríte e jadeíte na Ameríca é um
facto, como na Europa, na Oceanía e na Asía,
"podendo assi111 os indígenas americanos usarem a
pedra verde - o muyrakifan ou a!ib1~ sem que precisassem importa-la da Asía. "
Não tenho a pretençao de refuta r os sabíos;
mas tambem os sabíos não têm o direito de me
negarem o direito de raciocinar.
1

,
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Ora, se "estão ainda quasi qtte completamente
por separar as folhas do vasto livro geologíco", é
evidente a impossibilidade de precisarmos scíentifican1ente a doutrina de Darwin, tanto em si mesma,
na con1plexídade de seus phenomenos geologicos e
a natomícos. co1no e1n sua relação com o autochtonismo. Si a declaração de que "as folhas do vasto
livro geoloSJíco estão quasí que c01np]etan1ente por
separar", evidencia que este facto, aliás verdadeiríssín10. se ja o 11ó gordio, a ínaccessível barreíra
impedindo, a Darvvín con10 aos demais, o accesso
ao campo scientifico onde se acha quase fechado o
n1aravílhoso livro da Geologia, e que, ipso facto,
permaneça a íinpossibílídade de detern1íi1ar o ponzo,
dado no glôbo donde surgiu o homem-, é sobejamente claro tambem que este facto seja a prolla
provada de que, tanto a theoría darwíniana como
o autochtonísino não podem ultrapassar os límítes
das hypotheses scíentíficas.
Maior ainda é o labyríntho e1n que nos introduz a doutrina de Agassíz con1 os seus "7 ou 8
pontos de creação, ou apparição'~ segundo Ríalle,
sem
determina-los con1 a maxíma precísao mathe,
matíca, conforn1e requerem as scíencías positivas.

•
'

Si, em razão da confessada ígnorancía geologíca, como é .obvío na allegação dos sabíos, ainda
á Scíencía não fôra permittído !obrigar síquer am ·só
ponto no g/ôbo donde surgia o fiomem, quanto maís
''7, s" ou mais pontos de creação ou apparíção!

•

•

•

•
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Entretanto, os sabíos se obstinam com fazer a apolo,gía systematíca do autochtonísmo.
Quern poderá comprehender semelhnnte embroglío?
Summaríemos o que elles, os sa.bíos, dízetn com
o exposto acima :
"Que o homem da Ameríca é o producto do
solo a1neríc'a no;
"Que o homem é o resultado do processo da
evolução;
''Que o homem é o descendente do macaco;
11

"Que há de "7 a 8 pontos de creaçao ou
apparíção do ho mem na terra;
"Que não é possível, pesar dessa quantidade,
precisar mathematíca, ao menas, um ponto dado da
terra donde surgiu o hornem, simplesmente e mLtíto
naturalmente porque são ignorantes da GeolofJ·ía,
visto esta ser uma scíencía ímpenetravel quasí, corno
utn Hvro cujas folhas são tão grudadas que, por
n1aís esforços que empregasse1n, não conseguíra n1
senão deixa-lo ainda QUASI FECHADO, 111as,
"Que, embora ti6norantes, todavia,
DELLES, SABIOS, A RESPEITO DO liOMEM -

A TGNORANCIA

•

É A U~lCA VER-

DADE VERDADEIRA.

E eu fico obrí56adíssímo pela conclusao logíca
do facto, a qtte elles mesmos chegaram, sen1 me
consumirem o tempo e a dia lectíca.

. .'
•
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Confessam IGNORAR, portanto, que o ho1nem
seja asíatíco, e é justamente isto A UNICA ·VERDADEIRA
VERDADE jnsophísmavel, pelo menos quanto posso
crer.

.

*

*

O que é facto é que o homem foi encontrado
:n a An1eríca 11a epocha do seu descobrín1ento apresentando, segundo Lund, os inesmos caracteres nac íonaes e ídenticos aos das raças americanas da
pre-l1ístoría.
Indubitav elmente a descoberta do sabío antrop o logo nas cavernas tercíarias de !Vlinas Geraes, é
u1n docurnento de ~rande valor; n1as é ínsuffic iente~
·por si só, para provar ,a exístencia, no solo amerícano, da unidade de uma raça uníforme nos seus
caracteres: a uniformidade anaton1íca e caracterís-,
tíca do homem americano é tLm o utro aspecto interessante do problemà intrincado que a minha humilde
penna não tem a ostensiva prelenção de solucionar ,
e sín1 apontar, julgando-a u111 erro palmar ethno~ra phíco.

Para uma conclusão tao absoluta como essa
de Lund, seria mister urna o bservação 111aís vasta~
posto que a conclusão deste sabio não fosse exclusivamente devida ao exa1nc da estructura anatomíca
dos poucos craneos alí enco 1trados.
1

A observação, de cujo resultado dimana-se a
scíencia . até hoje nos convence do con trario. Na viagem por n1i1n realisada ao inferland brasileiro, de 29

'
•

1

'

•

•
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•

de Junho de 1923 a 121de Janciro de 1924, encontrei
no norte de Matto Grosso, (conforme pode se verificar no que publícara "A Tarde" de t t de Janeiro
deste ultimo anno) uma tríbu que muito me ín1pressionara pela originalidade da constructura e1n tudo
differente do commum de outros selvagens, como
ca~após, caraôs, carajás., jarraliés ou · cfierenfes., por
exemplo. Sirvam de prova os ultímos que, nos seus
caracteres physicos, affectam pontos de contacto
com as tríbus citadas e ainda muitas outras, podendo
se dizer o mesmo de cada uma dellas
separado
e entre si.
..

•

em

Sí a opinião quasí em geral dos nossos historiadores, antropologistas, indianistas e outros, confirma a theoría da uniformidade da raça indígena~
como se explicam essas differenças radícaes entre
qualquer das tríbus citadas e os itapirapés, \7 • q?;
e entre estes e os caripemas de Galéra, Cabixis e
Columbiara em S. Simão Grande na Amazonía?

.-

•

A singularidade característica destes selvícolas
consiste não só n.a estatura alta e elegantemente
desempenada, como nas f eíções expressivas, na
alvura da pelle, pesar de crestada pelo calor solar,
e nos cabellos lot1ros. Será esta raça uniforme com
os demais selvagens do Brasil, um ramo do tronco
ethnoloqico comrnun1 ?
E' isto o que exigiria uma resposta meno$- hypothetíca do que a que costumam nos dar os antropologistas e hístoríographos de g.abinête. Eis o q11e
pontifica o Dr. Joaquim Manoel de Macêdo, um dos

•

,
•

•

•
'

•
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mais ·conspicuos hístoriadore~ do seu tempo, que,
por sígnal, exerceu o magisterío por lcn~··os a.nnos
<:orno lente desta materia e de chorographía no
.antigo Col1egio D. Pedro II:

•

"Os caracteres physícos do selva'fJem eram e
são os seguintes: estatura pequena, compleição forte
é robusta, craneo e ossos da face largos e salientes,
fronte baixa, temperas proeminentes; rosto largo e
-0nguloso; orelhas pequenas; olhos tambem pequenos,
pretos e ton1a ndo u1na direcção oblíqua com angulo
externo voltad·o para o nariz, sobrancelhas delgadas
e a rqueando-se forten1ente; nariz pequeno, ligeiramente con1primído 11.a parte superior e chatado na
inferior; ventas grandes; dent es brancos; labios
espessos, pescoço curto ,e grosso; peito largo; barríga da perna, fina; braços redondos e musculosos;
pés estreitos na parte posterior e lar~os na anterior;
pelle ·fina, macia, luzente e de uma côr de cobre
carregada; cabellos longos e espessos, ,p ouca b a rba."
E' natural, naturalíssitno rnesrno, que num ou
noutro typo isolado da tribLt ítapírapé que encontrei
no norte de Matto Grosso, se encontrem alguns dos
traços descríptos pelo historiador acima, o que nada
tem de extraordínarío, visto muitos dos mulatos de
nossa terra, como mestiços e curíbócas, possuírem
'muitos desses caracteres physícos.
E' que os historiadores, em geral, estudara1n o
indígena brasileiro através do críterío do typo existente no líttoral: dahi a exíguidade de conheci-

•

•

'

•
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1ne11'tos mais se~ttros sobre o assumpto e o círcularímpune de noçoes ínverosímeís,, até absurdas.
Eís o contraste: o ítapírapé é de estatura variada;, craneo e ossos da face regulares, fronte espaçosa;, rosto comprido; nariz ~rande e ventas pouco
dilatadas; dentes se1n cór ftxa;, braç;os menos musculosos do que os das tríbt1s. acostu1nadas ao exercício· de reinar, con10 os carajás e os, canoeíros, po1€Xemplo; côr m.oreµa clara, alguns quasí bran.cos, o
que não é de todo possível, devido a pelle viver
exposta. Alguns cortam os cabellos, como entre cívílísados; outros, como outros selvagens, conservam-nos.
crescidos e apenas aparados nas extremidades.
Quanto aos pés, n,ão adtníra que se confunda1n
com os d'outras tnbus, povos, raças ou indivíduos.
que desconheçam ou não pratíquem o uso do calçado; e só _neste particular corno noutras afflnídades.
secundarias, que 'Valor e que peso scíentifico podem
se encontrar nesses traços externos, para a prepondera ncia eth11íca no sentido geral?
'
Tudo cons.píra para faz·e r crer que no Brasil
hot1ve e ainda há raça s selvagens de caracteres
inteíran1ente differentes entre si, o que convence ao
contrario da theoría geraln1ente adoptada - que, no
no'Sso terrítorío, na epocha do seu descobrín1ento,
foí encontr'a qa ttma só raça dít1idída e;11 duas g.randes
11ações selvagens.
De so rte que o prob!enza da ttníformidade
arrasta o da quantidade de raças, insoluvel con10 o
primeiro.

1

•

•
,.

1
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*
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Essa s dífferenças e contrastes pronunciados
deste modo, determinando quiçá tre3. raças indig.enaj,
no Brasil, divididas e subdivididas em tríbus que,
em razão do s seus diversos liabitats em pontos
varíos e entre si afastados dentro do Continente
deram lufJar ás falhas e qefficíencías notadas actual...
mente a respeito do fiomus amerícanus nos se u s
matizes varios e scientíftcos, constituem, para o meu
modo de ver, uma das ínexhauríveis fontes de inves:tigação. E' u1n novo horí so nt e que se rasga na
amplidão, illumínado com diversos punhados de claridade hístorica.
As estrellas que irradiam por entre o veu das
nuvens do ten1po, são factos que o telescopio da
observação não pôde alcançar precisamente, talvez
á espera dalgum genio especial feito de sóes com
luzes raras e capazes de ílluminar todas as partes
'
mais trevosas do passado, na trajectoría radiante
em demanda da íncognífa para a solução do pro•
ble1na do hornem, que implica tantos outros índeci-.
fraveis !
Andam os sabios engaiolados num circulo d~
ferro!
E dês que Pieter Lund encerrara-se nas cavernas
de Minas Geraes a fitar, meditativo, concentrado ,
carrancudo como esphinge, aquelles abystnos ínson ~
<laveis e fetrícos dos buracos orbítaríos da carreírq
preliistoríca querendo ver, ao menos, ttm raio de lu?'.

\.,

\

1

•

1

.

1

•

,

' .
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na escuridade como o X do problema; dês dessa
epoca que o X fugídío, arido, vasio e torturado,
anda, de déo em déo, como semente sem a essencía
vital, a ser plantada e replantada em todos os canteiros da sciencía, sem fecundar, sem outra coisa
produzir (se infecundidade produz) senão o ís·o lamento e a reducção dos escolastícos autochnístas.
A hyp0these" é o n1aíor ultrage á Sciencía e
á Razão. Quando a hypothese adquire fóros de
doutrina, esta perde os fóros de verdade.
E' certo que os naturalistas a inda não outorgararn a ultima palavra sobre o apparecimento do
homen1 na Ameríca do Sul; mas é igualmente certo
que as theorías hypotheticas em torno do problen1a,
crearam vulto, grangearam adeptos, se insinuaram
entre todas as camadas gradatívas e irisadas do
íntellecto, despertaram sympathía caricíosa entre os
ociosos do pensamento que nada exa1nínam nem
poden1 examinar, pela incompetencia qtte os distingue. como alímarías do ínstíncto apenas adaptado á
fascinação das exterioridades brilhantes; é igualmente
certo que essas theorías fizeram escola, contrariando
talvez, a intenção dos que as crearam einquanto
pretendiam descobrir o eureka da questao.

4

.

I '

11

•

*
•

•

*

*

Proclamam os sabíos que em parte alguma do
glôbo pode se determinar o ponto dado onde se
possa encontrar o g.enífor ímmedíato do homem, ao
mesmo tempo qt1e se obstinam em doutrinar que o

l
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•
seu ' primo coflafeta! é o antropomorpho - cliipan:ié,
gibon ou gorilla, - e nínguem ignora que tal especíe
só existe no Velho Mundo.
E' manifesta a impossibilidade de descobrir litteralmente tanto o tal g.enifor immedíafo como o ponzo
dado onde appareceu tão estrambotíco avoeogo. ..
de Darwin ott de Hecl<el, já se vê. O gigante se
conhece pelo dedo... O ,proposíto da firma "Darwin
& Co1npanhia" é dar sahída á mercadoria arruinada ;
1nas o factó é que a cauda do macaco, isto é do
antropomorphísmo contradíctorio, se vê enrodílhadasinha nas dobras capcíosas da reserva que occulta
a intenção seguinte:
"Se o homem americano é o producto do solo
americano e ao mesmo tempo queremos que elle
seja oríundo do antropomorpho e este só se encontra
na Asia ott na Afríca, conr7em a nós atirarmos a
poeira aos olhos dos incautos, declarando-lhes que
se não pode determinar o ponto dado da origem
humana, afi1n de não lhes darmos o d ireito de
descobrirem a nossa contradicção... que, afinal,
se ria utna des,graç.a para nós .. ."
Perf eítamente; e é justamente essa desgraça
que eu queria denunciar sem mísericordia.
Vê, pois, leitor íntellí,gente que, sobretudo e
ací1na de tudo, o darwínisn10 manten1 no seu mechanísmo íncon,gruo. o autochtonísmo.
Ainda mais, pensam elles do modo seguinte;
"Se não friumpliarmos com o nosso systema que
não resiste a uni exame criterioso e lo,gíco, dar-lhes•

'
38
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emos uma especie de ulfimatum nos termos da
phràse: o vasto livro geologíco está quasí que
completamenle pur desfo lhar, e portanto. não seren1os obrigamos a sabet ludo ... "
Só u1na reverendíssí1na gargalhada na cara de
tae'S pandego$ !
Não ha demonstraçães scíentíficas ínsophísmaveis que provem a existencia do antropo1norpho
na Ameríca do Sul, e que taes existissem, ou exístarn, não é crivei que os sabíos as despresassem
quando ellas contríbuíríam, senão para d emonstrar
scíentíftcamente a doutrina autochtone, pelo menos
por ser uma contribuição de muito valor para a
soluçao do problen1a. Se a theoría foí ·concebida
de n1odo vacílante,-o qtte é razoavel adn1íttírjá os sabíos a elabora ram sentindo falhar terreno
ás bases e na espectatíva do desabanJento.
Quanto á allegação de ígnorancía geologíca,
isto é uma ínfantilidada que se não explica de
modo coherente para a Scíencía.
Q uem ín1pídíu os sabíos a . desfolhar o maravilhoso livro da Geologia? quem os impede? quern
os impedirá ?
Que o desfolhass~1n primeiro, e após, o exhíbíssem aberto e ben1. claro . nas p afJínas íntrícadas
de problemas de tamanha relevancía, para que
fossem respeitadas as suas doutrinas e .acceítas pelos
que pensatn e ínvestí56am.
Demonstrad a a . ígnorancía sobre o élS~ttmpto,
aliás confessada pelos seus mais co111p::lentes funda ..

..

•

,
•
1
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dores, parece estranha a reíncídencía contradíctoria
da escola darwiníana.
Para a confissão de ígnorancía, a uníca sahida
honrosa é o silencio, a julgar em har1nonía com o
bom senso.

•

•

*

* *
Se a Sciencia não pode determinar precisamente o ponto da ferra donde surgiu o homem
~era lmente falando, tambem não pode negar que
elle seja asíatíco, ou mongól. E' obvío, portanto, qtte
o proble1na permanece ínsol11vel.
O autochtoníso10 poderá ainda evocar a seu
favor a questao da antiguidade do planalto central
do Brasil, confo rme a doutrina geologíca de Gerber
con1 o argumento dessa antiguidade, é possível a
objecçao ao asíatísn10 no intuito de bater a tnesma
tecla dentro do rernoínho do mesmo círculo vicioso
- provar que, sendo a America habitada no ten1po
em que "os primeiros raios da Historia não haviam
ainda ;apontado para o Velho Mundo", co1n isso
querer deixar subentendida a 0rigem americana d o
homem americano.
Tal ar.gumentação, porén1, seria outro bloco
de contradícção ·fatal, visto a declaração de ígnorancía geologíca, (que por · seu turno dí·ría tudo)
e a ímpossíbílldade confessad a e reconhecida de se
não poder deter1nínar o ponto dado dessa origem.
'
E, mediante conclusão desta ordem, deixo
t1astas linhas firmada a minha ·theoria, mesmo desil•

•

-

,

•
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ludido da idéa de qtte seja crída corno verdadeira_
Não me preocct1pa o facto de ser considerada
uma nova escola, ou de ser repudiada con10 simples
hypotheses.
Nenhuma extranhez deverá causar o antagonismo no mundo da sciencía corno dentro de qualquer outro terreno da ldea, particularmente sob o
ponto de vista em fóco, quando já os sabíos o têm
enfrentado até das 1nassas ve~iras desse infel/ectualismo ba!oLr(o dos cafés publicos, que se denuncía
flagrantemente pelo enthusíasmo de sua despreoccupada loquacidade no exercício ígnobíl de apupar a
tudo que ignora e não tem o direito de conhecer,.
pela falta de interesse e exame.
Formulo a minha theoría sob o criterío de verdadeiro credo scíentífico.
Eíl-la;

*
•

*

*

1 Creio no mono.geAísmo e qt1e o homem ame,..
ricano é oriundo da Asia.
I1 Creio que Deus creou o homem de modo
dírecto como creou todos os seres viventes.
I 11 Creio no processo da evolução limitada a
certos e determinados seres que se não deftníram
na especíe, porem de modo ídentico á crysalída que
se transfor1na em borboleta, a cuja evolução pode
se denominar de-pliases embryonarias - o que se
verifica no feto materno.

I

1

•

..

•

'
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IV Creio que o principio vital da cellula predestínad-0 para o processo da evolução que organísa o batracfiio ou o fé/is, jamais se transformará
para crear o ho1nem.
V Creio que o homem encontrado na America
na antiSJuidade prehístoríca pôde se transportar para
.ahí por 1nelo de ~randes isffi1nos, por assim dizer
que se submerSJíram no Atlantícot em virtude de'
cataclysmos qeologícos de que não temos notícia .
Provavelmente a terra, para attín~ír o aspecto
topographíco e característico do período que ora
<itravessa (e não é nem pode ser considerado o definitivo) soffreu abalos sísmicos inconcebíveis, fraccíonando-se em extensos terrítoríos e deixando em
cada trecho isolado remanescentes da fa1nília humana
em toda a parte, encarregando-se o ambiente com
as suas influencias · clí'matericas e rnesoloSJícas de
accentuar os traços característicos para a formação
dístíncta de raças que hoje habítarn o Velho e o
Novo Mundo, resultando desse processo de 1nílhares
de annos de operação etherea essas dífferenças
anatomícas que pàrece1n desmentir a genese com1nun1
da Humanidade.

•

7

Dahi a conclusão de que na epoca do descobrimento do Brasilt o Continente era habitado por
mais de uma raça selvagem, talvez trez, como já
disse, querendo prefixar, pelo menos, trez pontos de
e migração para esta parte da terra ou fre:J!. aspecfos
disfincfos que, por isso mesmo e sem prejuízo para

•

•
•

•
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a Sciencia, determinam a minha humílde theoría que
felizmente, é o resultado da observação e não se
forjara sob a suggestão da eloquencía altísonante
dos livros armazenados de tbeorías phantasístas de
gabínête. Quero divergir de Denoy no sentido de
sua concepçao da cellula, mas estou con1 elle na
sua profissao de fé scientifica em relação á escola
monogeníca.
1

Acceítando, portanto, a theoría da evolução
nas phases embryonarías dos seres organícos, no
processo do aperfeiçoamento dos organismos viventes, cumpre-me adn1íttír a oríge111 commum da
especie humana, pelo menos até que uma luz menos
pallída (como a do polígenísmo) venha fulgir no
meu cerebro com todo G>.. e.splendor da verdade.
Insisto na these acerca do numero de trez
raças selvagens que encheram todo o terrítorío brasileiro de tantos grupos tambem modificados entre
sí. Sí, por exemplo, collocarmos os itapirapés e os
gaviões em línha; os carípunas e os cabixís em
parallelo; os carajás e cayapós ainda defronte, notaremos entre os prí1neiros e os segundos certa approximação que não pode deixar de preponderar para
definir certo gráo de consanguínídade, embora se
possa notar que não são totalmente ígt1aes no relêvo
anatomíco e topographíco; á mesma conclusao
seremos forçados submettendo os outros á mesma
observação.
Alguns desses íncolas assemelham-se ao europeu
nos traços geraes: côr, physiono mia, estatura, tudo

'

•

'
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conforn1e o testemunho do honrado senhor Francisco Moura, conhecedo r das tríbus brancas do
Amazonas, especialmente dos carípunas com quem
tem convívído e dos quaes info rma serem verdadeiros jogado res de urna especíe de foot bali. ( 1 )
No dizer de Rocha Pombo, que tarnbem admitte
para o antigo Mexíco u1na cívílísação elevada e1n
epocas remotíssimas; 1nuíto a ntes da chegada dos
europeus no Novo Mundo, "parece que o 11ome1n
americano entrara pelo extren10 noroeste do Continente, vindo da Asía e da O ceanía. A invasão
deve se ter dado e m epo cas de um passado remoto,
e qua ndo chegaram os europeus nos fins do seculo
XV, já os a mericanos não mantinham relações co1n
p ovos daquellas partes".
Astronomia, Peda gogía, Medicin a, Engenharia e
outras scíencías importantes, já havia m attíngído un1
gráo elevadíssimo, nunca sonhado pelos euro peus.
O indígena branco, ( 2 ) de que, temos notícia,
devia se ter isolado para as partes meridio naes da
Ameríca, en1 razão de cataclysmas geologicos, como
disse ein outra pagina, -o mesmo pbenomeno que
se poderia verificar aü1da hoje no Brasil, quer perrníttíndo a invasão das aguas oceanícas até e alé1n
Executam este jôgo com uma grande bola de borracha compacta
que atiram aos ares e aparam com os joelhos, do modo seguinte: Disposto s
em duas álas que se defrontam a certa distancia, a tiram a bola e, sem abandonarem as posições, se empenham, de lado a lado, para mante-la sem ca hir.
perdendo na partida a ála q ue registrar maio r numero de quedas.
( 1)

(2) O senhor Argemiro Carvalho, criterioso negocian te na cidade de
S. Felix do Estado da Bahia, informou_..me do seu encontro com os selvícolas
brancos de To<>mat10 do Perú, no lugar denominado ·• Madre Deus". na
Amazonia.
F l. 7
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dos taludes do systema orographico brasileiro, quer
fazendo surgirem immensos terrítoríos até entao
ínhumados no seio insondavel dessas mesmas aguas.

•

Si, em tal hypothese, sobrevivessem ao cataclysmo as grandes populações feitas de exploradores de além mar, conforme acontece no Araguaya
e no Rio das Garças em Matto G rosso, no afan
insaciavel de mitigar a sêde do cautcfiu e a sêde
do ouro, poderian1 escapar á catastrophe, grupos
e f amílías provindos de diversa~ partes do mundo gehte do antiquíssimo ao novissín10 Continente. Quem
m'o poderia contestar?
Pode se objectar com o a rgumento referente á
selvageria em que fôra encontrado o indígena e a
cívílísação variada que a ítnigração deveria ter
transportado para a A111eríca. O augumento que,
a liás • parece forte é fragilíssímó, se quízermos considerar o movei unico da imigração de toda parte.
Como Portugal, que antíga1nente não se abalava ás explorações pelas Ind,ías, senão inspirado
pela sêde de conquistas territoriaes, todas as naçoes
e povos ja1nais se enca1nínhara1n a outras terras na
inspiraçao altruisttca de conduzir para lá a sua
cívilísação. Deste facto se e rna nam outros que
corro boram a minha theoria da ín1possibílídade de
transportarem a sua cívílísação para outras partes,
indivíduos que só se vêm obrigados aos sacriflcíos
da imigração, pela razão unica de pretenderem
ganfiar a vida, seja como fôr .

•

•
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O uníco imigrante que póde levar a sua cívilisação a outras paragens, é exclusivamente aquelle
que porventura possa encontrar no lugar para onde
vai, cultura ídentíca ou, pelo menos, un1 ambiente
que lhe seja propício, onde os elen1entos contraries
possam ser vencidos com vantagem e sem prejuíso
ao ideal que o imigrante nutre no seu íntimo; mas
este é um caso especial que não prepondera para
o ponto de vista em questao. Sob o ponto de· vista
geral, o imigrante é, e1n ultima analyse, a massa
humana que, de esfusíote, pela escassez dos recursos
da vida e para a vida, entrega .. se ao léo da sorte
em busca de abundancía e conforto noutras paragens; ou ao contrario, essa massa amorpha de
exploradores íncontentados cujo fito uníco é augmentur a usura do capital ao serviço da cubiça e
avareza.
Essas duas correntes mígratorias seguem parellelas a mesma dírecÇão, mas o empenho é o mes1no
- chegar· ao mesmo resultado, - g.anliar: a prin1eira
quer conquistar o pão; a segunda quer simplesmente accumula-lo.
E' isto exclusivamente. Quanto aos motivos
apparentes, pouco nos deve interessar - é questão
secundaria - ; o facto logíco é este: o imigrante
não deixa a Patria querida de seus ancestraes, o
altar sagrado dos seus penates, o berço amado da
esposa e filhos, senão accossado pelas calamidades
contra a vida, ou, de outro modo, impulsionado

..
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pela a mbição do ouro que elimina de sua a lma os
maís nobres sentímentos.
Dahí o facto do antíquissüno imigrante de
Rocha Po mbo, nao ter feito outra cottsa no Continente além de se submetter ás ü1fluencías do a mbíente e, con1 o decorrer dos seculos, adapta r-se á
condição da vida q ae vivia qua11d o foí descoberto
na Ameríca; e, tão absorvido no seu 1nodt1s t7íven-dís, jamais quíz o aborígene desentranhar-se de
sua vida de selvagería para acceitar a cívílísaçao
européa, a que, em resumo, pesar da sêde de
conquistas, pôde se tra11spla ntar com todo o seu
arsenal de instrumen tos cívílísadores para estas plagas
do Novo Mundo.
E' o que justifico con1 o sabío testemun ho de
O liveira Martins, á pag. 47 do seu livro "As Raças
Humanas" :
"Assjn1 a Africa setentriona l, primeiro centro
da historia do Occidente, nas éras do Egypto dos
pharahós e da republica de Carthago, voltou, senão
ao estado selvagem, a um estado mais ou menos
caducamente ba rbaro. Selvagem era a condição em
que os a ryas, no estado barbaro em que chegaram·
á Europa, acharam as po pulaçoes della : porventura
a p rimeira camada, ou autochtona dos seus habitado res. Nada tinham a receber, nad a a aprender ,
tinham a penas a exterminar."
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Atlantida

CAPITULO

III

l-Realidade da At1antida: prova-se pelos 111es111os
n1ethodos admittidos para a Hi storia.
l I - Docun1entaçao insophismavel : a ilha Poseido"'
nis; o fa1noso jornal New York Herald ; a descoberta do
Dr. Henrique Schlien1ann e o monu1nental artigo da
penna de seu neto Dr. Paulo Schlien1ann· A Atlantida
recorda o capitulo l. e v. 10 do Ecclesiastes de Sa lo1não~
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A Aflanfida
CAPITULO Ili

•

E' de proposito falar da magnífica e até então
fabulosa Atlantída, cuja exístencía sobejamente provada, resol\7e o problema do fio1nus amerícanus.
Os estudiosos são convictos de sua verícidade;
e, a ·maneira pela quaJ se documentam as provas
do facto obedece ao methodo commum de ínvesfuJaçao por que se descobrem todas as verdades
hístorícas, desde o systema que surpreende Cabral.
descobridor do Brasíl, ao que demonstra o cyclopico Luiz de Camões, o príncipe dos poetas Lusitanos.
Desnecessario seria conhecer pessoalmente Ruy
Barbosa para saber que foi elle o maior cerebro
conhecido dos tempos modernos.
Tão conhecidos assim os methodos applícados
á descoberta da Atlantída, não há negar o facto de
sua exístencia, senao aos cégos que se obstinam em
descrer a luz, pela razão exclusiva da ímpossíbílídade de vê-la. A' Historia devemos sagrada homenagem, poís-sciencia dos factos-a ella mesma

•
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teremos que recorrer para averígua .. los: é o críterio
adoptado neste trabalho desprendido de favoritas
preconcepçoes ínjustíficaveís.
Irrogue1nos provas á Geologia, á Archeolof6ía
e á Tradíçao que guardam no seio dos seculos as
maiores documentaçoes de authentícídade a respeito
desse glorioso terrítorío, que a imaginação não te1n
podido conceber em vista do caracter phantasmagoríco que lhe tem emprestado a superficialidade
líteraria de todas as epocas.
· Eíl-as:

Na Grecía antiga como no antigo Egypto era
corrente e acceita por todas as classes socíaes a
tradição de que no Oceano Atlantíco, defronte do
Medíterraneo, existira uma grande ilha denominada
Poseidonís considerada fragmento de um ímmenso
continente com o nome de Atlantída, a Qttal se
estendia desde as costas occidentas da Afríca e
Europa até ás da Ameríca Central.
Um cataclysmo de natureza vulcanica afundara
essa ilha da noite para o dia; salvaram-se da catastrophe apenas alguns dos seus milhões de habita ntes,
os quaes conseguiram aportar ás costas do Medíterraneo.
Diziam os antigos qu e a cívílísaçao atlante
havia attíngído um gráo de adeanta1nento superior
ao da actual cívílísação.

•
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SegundlJ aqmella tradição, foran1 os atlantes os
p rimeiros colon isadores do EfJypto, das costas occidentaes da Afríca e Europa, da An1erica Central,
·das costas do Golfo do Mexico, do valle do Míssípí, da costa do Pacífico, da America do Sul, do
Baltico, do Mar NeSJro e das regíões do Caucaso·
O E!Jypto reproduziu fie l111ente a cívílísação da
Atla ntida até o nde lhe fô ra ·possível. Mais tarde, o
Mexíco e o Perú usufruíra n1 as vantagens desse
esplendor : foi a epoca do aztécas.
Os atlantes conheciam perfeitamente a electrí.cídade, a applícação d o vapor e outras forças
naturaes.
Os indús davatn notícia de um 1netal deno 111inéldo VRIL, oriundo da Atlanlída e desconhecido ela
-cívílísação hodíerna.
Tambcn1 os atlantes possuíam aeroplanos, barcos
a vapor, explosivos e poderosas n1achínas de applicação na industria. Entre elles havia mechanícos e
·famosos en,genheiros. Conheciam, portanto, o uso do
·ferro. O ottro, a prata e um meta l charnado ORJCHALCUM. já d esapparecído, eran1 encontrados nas
suas minas prodigiosas e usados nas suas luxuosas
ornamentações.
Disse Platão, o ,grande pl1ílosopho grego, que
os sacerdotes de S AIS narra ra m ao legislado r Solon
a historia d a ilha Pose1donis,- facto occorrido a
9 000 annos a ntes de Chrísto.
Mas o doct1mento de n1a íor valor a respeito
<la Atlantída, que muito religiosamente peço venta
f'I.

s
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para reproduzir nestas paginas, é SLtperior a tudo o
que se tem escrípto sobre o original assumpto.
No ta1noso jornal norte- a mericano '· New York
1-Ierald ", o neto do descobridor da cívílísação de
Troya, lança um monu111enta l a rtigo en1 que descreve detalhadan1ente o n1odo por que seLt avô, o
celebre Dr. Henrique Schlíerna nn, encontra ra a perdida A tlantída.
Ouçan1os a lguns trechos do artigo do Dr. Paulo
Schlíernaon, para que o leitor possa e lín1ína r de seu
espírito toda sombra de duvida, ficando absolutalnente co11vícto de que o fiomem americano~ por via
atlante, facilmente se transportara á Ameríca, ou
pela hypotl1ese por mítn aventada, ísto é, em virtude
de phenon1enos sísn1ícos, (como de qualquer outra
•
natureza geologíca) ou sín1ples1nente por tneío da
emigração.
Eí-los =
"Alguns días a ntes de morrer e1n Napoles, na
Italía, no anno de 1890, o meu avô. Dr. J·Ienrique
Schlíema11n, deixou um enveloppe lacrad o ao cuidado de um dos seus n1aís íntí1nos amigos. O dito
enveloppe tinha a seguinte ínscrípção : "Este enveloppe poderá ser aberto só por um me mbro de
minha famílíía, que solemnemente jurar que dedicará
a sua vida ás investigações que nelle estão esboçadas e contidas~" Uma hora a ntes de expirar, o
meu avô pediu papel e escreveu corn rnão t remula ;
''Supplemento confidencial ao enveloppe lacrado
•

o
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Rompa-se o recípíente com a cabeça d e coruja.
Examine-se o conteúdo. Refere-se d A t la n ti da.
'f açam -se ínvestüJações no Leste das ruínas do te n1p lo de Sais e no cemíterio do valle Chacuna. Importante. Demonstra o systema. A no ite se approxíma.
Adeus." Encerro u o escrípto num envelo ppe e disse
á enfer1neira que o enviasse a o an1ü;ro a qucrn tinha
confiado o outro pacote o que ella fez. "
Entre outros dizeres secunda rios, contínua o
dr. Paulo:
Depois de ter estudado eu dura nte alguns
a nnos na Russía, Allernanha, e Oriente, decidi
encarregar-me da obra do tneu íllustre avô, con\7encído de que o que elle tinha julgado tão importante e gua rdado de tal maneira, merecia que se
lhe dedicasse uma vída. Em 1906, fiz o juramento
e rornpi os sellos.
Dentro havia varios docun1entos e photographías.
O primeiro papel dizia :
"Qtiem abrir este envelo ppe, deve jura r solem -.
nemente que terminará a obra que eu deixei principiada. Cheguei á conclusão que o Atlantída não
era apenas um grai1de terrítorío entre a A n1eríca e
as costas occidentaes da Afríca e Europa, como
tambe1n o berço da nossa cívílísação. Tí\7e muitas
discussões sobre este assumpto com homens de
scíencía. Segundo alguns. a tradíçao da Atlantída é
puramente fictícia, baseada sobre informações fragn1entarías dum Diluvio occorrido a milha res de
a nnos antes da Era Chrístã. Outros declara m que
1

1
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a tradição é totalmente hístoríca,. mas impossível de
comprovar-se por co1npleto.
.
Nas co1npílações que ajunto,. encontrar-se-á
notds e expHcações, as provas que do assun1pto
exíste1n cn1 n1inh.a mente. Quem se encarregar dessa
n1íssão, obríg.a-se sole111nemente a continuar as minhas ínvestí~.ações, e a forn1·a r un1a exposição definida, empregando o tnatería l que deixo para este
f1n1 e acreditando-111e a n1inh.a justa pa rticipação no
descobrín1ento. Existe depositado um fundo especial
no Banco de Prança, que será pa~o ao que apresentar o recibo Junto, e esse fw1do cobrirá as despezas das ü1vestigações. Que o Todo- Poderoso vos
acompanhe nesta grande obra".
Continua o escríp-tor do artígo:
"Não posso copiar todos os docun1entos neste
lhnítado espaço, nem me interessa fai e- lo. Límíto-n1e
a copiar uni dos 1naís importantes. que diz: Quando
em 1873 fiz as escavações das ruínas <.ie Troya em
Kissarlík e descobri i1a Segunda Cidade o fa n1oso
Tfiesouro de Príamo, encontrei entre os objectos
desse thesouro un1 lindo vaso· de forina especial e
de Q'rande ta1nanho. Dentro <.ielle se achavatn algurnas peças de o laria, varias í1nagens pequenas dum
n1etal peculiar, moedas do n1es1no n1etal e o bjecto5"
feitos de ôsso fossílízado. A lguns desses objectos.
e o vaso de bronze tinhan1 gravado uma phrase
e1n l1íeroglyphos phenícíos. A phrase dízía "Do Reí
C ronos da Atlantída."
•' Quen1 lêr isto", prosegue o dr. Paulo, ·'poderá
í111agínar a emoção que de n1in1 se apoderou. Era
1
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a primeira evide11cía inateríal de que havia existido
o gran.:.ie continente, cujas lendas perdt1raram através das idades por todo o mundo. Guardei en1
secreto este objecto, ansioso de faze-lo a base de
ínvestígações que julgava que serían1 de ímportancía
ínftnitan1en te maior que o descobrimento de cen1
'frO)!d S.
•

Poré111 tinha que terminar o prírneiro traba lho
que havia en1prehendído, e estava ainda 111aís desejoso disso, porque tinha a segurança de encontra r
outros objectos que procederan1 dírecta1ne11te do
continente perdido.
Fui recon1pensado por minha fé, segundo se
póde ver no documento marcado pela letra B. Em 1883 encontrei no Louv re unia collecção d~ ·
objectos desenterrados em Tíahuanaca, na Ameríca
Cen tral, e entre elles descobri peças de olaria
exactaménte dn 111esma forma e material, e objectos
de ôsso fossil izado que reproduzían1 ponto por ponto
os que havia e ncontrado no vaso de bronze do
Thesouro de Prian10. A semelha11ça não podia ser
uma . coincidencia. As formas e decorações eran1
den1asiado con1p lexas para isso. Está fóra do dorninío d as coíncidencías que dois artistas em doís
paízes tão afastados um do outro, con10 a Amcríca
Central e G recía, flzessen1 dois vasos - n1encíono
sómente u1n dos objectos - exactamente da mesma
fórn1a, do n1esn10 tan1anho e com curiosas cabeças
de coruja, collocadas justa1nente en1 igual fól'ma
c1n an1bos.
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Os vasos centro-americanos não tínham caracteres phenícíos nem escrípta de classe alguma. Corri
a examínar de novo os meus ptoprios objectos, e
depois de muitíssimas provas e exames, convenci-me
de que as ínscrípçoes fora m feitas pc)r outras niãos
depois que os objectos foram fabricados. Conse~uí
alguns desses o bjectos de Tíahuanaca e os submettí
a analyses chímícas mícroscopícas l Estas provas
demonstram conclusivamente que tanto os vasos
centro-americanos, como os de Troya, tinham sido
feitos da 111esma ar~íla peculiar e soube mais tarde,
se~ura e definítivatnente, que esta argila não existe
nem na antiga Phenícía, nem na Ameríca Central·
Analyseí os objectos de metal, porque não
podia reconhecer de que estavam feitos. O metal
não se parecia con1 nenhum dos que eu tinha visto.
A analyse chímíca demonstrou que o material era
·cotnposto de p1atína, alumínium e cobre - uma con1bínação que nunca fôra encontrada nos restos das
antigas cidades desconhecidas ho je ! Objectos, pois.
perfeitamente semelhantes e tendo inquestionavelmente uma fonte commum, fo ram encontrados eni
paízes separados e afastados um do outro, corno
estes. O s objectos não são phenícios, míoceníos nem
centro-an1erícanos. Qual é, então, a conclusão ? Que
chefJaram a ambos os• lugares dum centro comn1u1n
A inscrípção nos mesmos objectos indicava esse
centro: Era a Atlantida.
O Dr. Pa ulo conclue que esses objectos eram
de forma que nao deixava duvida a respeito de

o

1NDIGENA BRA?lEEIRO

57

s ua origem co1nn1um, e avança : "Este extraordinarío
descobrimento e minha saúde decadente me induziram a apressar mais rapidamente as n1inhas invest igações. Encontrei no museu de S. Petersburgo um
dos rolos d e papyrus mais antigos que existem.
Havia sido escrípto durante o reinado do Pharaó
Sent, da segunda dynastia, isto é, uns 4.571 annos
a ntes da era cbrístã. Contem uma d escrípção de
co1110 o Pharaó mencionado enviou uma expedíçao
ao Occídente, e1n busca de vestígios da terra Atlantída, donde, havia 3,350 ahnos, tínha1n chegado os
antecessores dos Egypcíos. trazendo comsígo toda
a sabedoria de sua terra natal. A expedíçao voltou
ao cabo de cinco annos, informando que nao tínha tn
e ncontrado nem pessoas nem objectos que pudessem
dar indício para achar a terra desapparecída. Outro
papyrus do mesmo mesmo m uzeu, escrípto por
Manethon, o historiador egypcio, faz referencia a
ttm período de 13,000 annos como o reinado dos
sabios de AtJantída. O papyrus colloca este! reinado
· ao princípio 1nesn10 da historia egypcía, o que corresponderia a uns 14 mil aonos a ntes de Chrísto.
lln1a descrípçao que desenterrei á Porta do
Leão, em Myocenía, na Creta.. diz que Mísor, de
q uem. segundo a ínscrípção, descendiam os egypcios,
era o filho de Taaut (Thot), o deus d a Historia. e
que Taaut era o filho em'igrado dum sacerdote da
Atlantída, o· qua l, ·tendo-se enamorado duma filha
do rei Chronos, fugiu do seu paiz e, depois de
n1uítas aventuras, veio desembarcar no Egypto, onde
construiu o primeiro em Sais e ensinou a sabedoria
,
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da sua terra natal. Toda esta ínscrípção é muito
i1nportante, e conservei-a em secreto. Encontra-la-eis
entre os papeis n1arcados con1 a lettra D."
Línhas se~·uidas den1onstram a quantidade extraordínaría de evidencias íncontestaveís ácerca da
exístencía do ~rande continente extíncto. Tern1ino
'
,
poren1, com as palavras conc]usivas do Dr. Paulo
Schlie1nann, díspondo aliás de outras provas que
deixo de mencío11ar para não cacetear o leitor, n1es1no
porque o que fica exposto julgo bastante para o
caso:
"Uma das taboas de minhas excavaçoes é1n
Troya dá tamben1 um tratamento medico dos sacerdotes egypcíos para tirar a cataracta dos olhos e
as ulceras dos intestinos por meios círurgícos. Lí uma
for1nula quase semelhante em Berlim, nu1n 111anuscrípto hespanhol, cujo autor a aprendera dum sacerdote azteca em Mexíco.
Para conclt1ír, devo dizer que não eran1 }Jrandes
nave.gat)tes nem os egypcíos, nem a raça Maya, que
formou a civílísação da A meríca Central prÍlneiro
do que os aztécas. Não tinham barcos para cruzar
o O.ceano Atlantico, nem o experimentaram. Não
po<:.iemos sup pôr a i11tervenção dos phenícíos co1no
unia reunião real entre os dois hemíspheríos; e, não
obsta11te. a semelliança d a vida e da cívílísação
egypcías e rnaya, t tao perfeita, que é impossível
pensar que seja casual. Não encontran1os essas qualidades nem na natureza nem na hístoría. A uníca
possíbílídade é que extstíra, -con10 d iz a lenda, um
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grande continente que unia o que hoje chamamos
-o Novo Mundo co1n o chatnado lVlundo Velho.
O 11on1e1n, seíJ·undo hoje o conl1ecemos, não tinha
invadido ainda essas terras. Existia, po re1n, unia terra
onde florescia uma civílisação tão superíor como a
nossa actual, e ta lveE 111aís elevada até. Os confins
dessa terra- eratn os limites do Selvagismo. Essa terra
er<l a Atlantída e foí dali que vieram as colonías
que se estabeleceram no Egypto e n a Ameríca
Central. "
A Atlantida. recorda-nos o que diz o Ecclesiastes:
"Há a lgun1a coisa do que se possa díEer: Vês
isto, é novo ? Já foi nos seculos passados que forarri
antes de nós. "
(Cap. /, ti. 10)

Pl.

'
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CAPITULO

IV

O extenninio do selvagen1 brasileiro: aJlegações
i1nprocedentes e injustas denunciando ignorancia. Provase a capacidade intellectiva do nosso indigena, ante uma
visao acanhada. A «lei do menor esforço »: exemplos
e u1n exernplo de superioridade de energia.
Razões porque me felicito em defender o selvagen1.
«Os Tymbiras » e a apologia de Olavo Bilac.
O meu protesto contra a imaginaria pobreza da
língua tupy.
Reduzem-se as suas verdadeiras proporções os
accusadores do indigena e prova-s~ nesta superioridade
dos sentimentos de humanidade, fazendo-se recahir o fei-

I

•

tiço contra o feiticeíro .

•
'

•

•

•

'

Theoria Macabra
CAPITULO

'

IV

A theoría que, se não preceítúa, concorda com
o extern1ínío do selva,gem, pelo abandono ou desf)rezo da raça, ante allegaçoes de ínaccessíbílídade
ou coísa equivalente, como a sua í'1competencía
para elaborar uma cívilísação co1no a nossa - , é
contraproducente, não só porque contraría sagrados
princípios de relígíao e humanidade, .como porque
se denuncía inepta e1n e1ocubrações aprovcítaveís
sobre o assurnpto. Dízer que o indígena é incapaz
de uma radical transformação que o possa nivelar
ao cívílísado, sob todos os pontos de vista, é si111-plesmertte revelar supína ígnorancía sobre a sua
cthnologia. Quetn o vê, quem o observa e o estuda
devidamente, para de logo se convence do contrario. O selva,gern brasileiro é manifestamente íntellígente; os seus trabalhos o comprovam, conforme
opportunamente veremos.
Que os primeiros colonísadores o considerassem
como o símíle de uma machína automatica, se comprehende por duas importantes razões: prímeíro,
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pelo egoísmo insaciavel da q u ell es exploradores
apenas dominados pelo interesse de fazer commercio
co in a domesticação do indígena; segundo, pela
inco1npetencia característica que os não per1níttía
ver no selvagem mais do qt1e t1ma especíe de irracional de forma humana, o que aliás, ainda é para
tnuítos em nossos dias.
Sí exan1ínarmos a psycología do indígena brasileiro atra\7éS da lente brílha nte de sua ethnologia
que infelizmente tem sido tão 1nal estudada até a
nossa epoca, facílimo será adquirirmos a convicção
da capacidade íntellectual que o caracterísa. O s que
o julga1n incapac de se tornar u1n elemento factor
de u1na cívílísação como a nossa, e que, por isso
mesmo, fazem o proselytísmo da confraria dos doutrinadores do seu extermínio, se surprehenderão, de
certo, quando lhes provarmos! de modo insophistnavel, com factos comprovados, o qt1anto poderá
se desenvolver a íntellígencía do selvagem. Opportuna mente lá chegaremos.
,
O qt1e é facto é que taes allegações SO (iOCOOtram razão de ser na ígnorancia cras~issíma dos
ociosos do pensamento. Admíttír a incapacidade do
aborígene, apenas pela razão da escassez d.e suas
producções, sob todo e qualquer ponto de vista, é
simplesmente admíttír o absurdo de uma theoria
íncongrua e íllogíca, que se não justifica senão na
curteza de uma visão acanhada ou de uma cultura
deficiente sobre o assumpto.
Si quízessemos poderíamos discutir la rgamente
1
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o thema, evocando todos os exen1plos, dos mais
simples aos mais complexos, dos indivíduos, das
co rporações, das collectívídades, de todas as sociedades humanas, de toda gente, emfim, para provarmos que o selvagem não merece accusação pelo
facto da exíguidade de suas producções; e. ainda
mais avulta a injustiça neste sentido quanto á elle
quando é sabido que toda creatura humana, en1'
qualquer te1npo e em qualquer lugar, está relativa_
mente no mesmo caso em que elle se acha dentro
da flo ra do paiz .
Como to da gente, o selvagem reduz tudo á lei
do meno r esforço, aliás fartamente auxílíado pela
natureza que, na transacção de uma facíl perrnt1ta,
lhe outorga o qua nto ca rece abunda ntemente pata
a satisfação de suas necessidades. Em que o facto
pese ao críterío da civílísação, é justamente o ·
mesmo que faz o cívílísado, reduzindo sempre e
numa febre crescente, todo o esfo rço physíco, em
permutas avantajadas com os elementos naturaes
O s grandes e 1n a ravílhosos apparelhos mechanícos
que a cívílísação moderna tem inventado pa ra o
beneficio de to das as industrias, comprovam a nossa
assertiva. O civíiísado faz uma transacçao de ma nifesta usura com um bocado de ferros, metaes, estopa,
-0sbesto, a'qua, o leo e fogo e tudo rnaís quanto a
mechanica exige, com o fim unico de adquirir maio r
e melhor resultado cóm o menor díspendio possível
de energias physicas. E' justamente obedecendo á
determinação dessa leí ínstínctíva que o íncola pra -
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tíca, tecendo suas rêdes de ímbíra para mais facílmente apanhar o peixe o u abríndo a fôgo7 a vasta
cavidade da ubá, ( canôa) para mais com111odamente
sulcar as aguas; podendo, aliás, fazer un1a e outra
cousa apenas com o auxilio dos seus orgaos corporaes, de rnodo dírecto, cotno effectívan1ente o faz
c111 tendo a necessidade. Ao carajá, por exernp lo ,
nenhum cívílís-ado á capaz de levar-lhe a ptin1asía
no exercício de natação. O 111agest9so Araguaya7
de doze l<ílometros de largura nas grandes enchentes,
pode ser atravessado pelo carajá, tão naturahnente
con10 o transpõe qualquer veloz ígara.
A respeito da pesca, posso afflr111ar que o
carajá dispõe de capacidade physíca para perseguir
o peixe no fun do das aguas até apanha-lo, do
1nesmo modo que o andarilho poderia fazer. á pé,
a volta do mundo e o demanda em estradas de
ferro ou vapores, agindo como o mes1no indígena,
que préférindo o ménor ésforço, gosta dé usar outros
méíos na pesca, ale1n do natural, como íllustra o
segttinte caso : Quando, na nossa viagem, subindo o
rio Javabé, ttm dos índí.genas daquella tríbu que, ein
nossa companhia, se destinava ao "Instituto Baptísta
Industria l" do Corrente do Píauhy, se aborreceu de
atirar flexas aos fidalgos, num ímpeto de energia
ínsolíta como ímpellido por uma força estranha, se
precipita n'agua, mergulha, náda, corre onde encontra
o vau, e, víctoríoso como um general de bravura
definida pelo tríumpho de invencível batalha, emerge
do fundo a sorrir, trazendo um bonito peixe entre
mãos, cujas escamas prateadas e reluzentes, á luz
1
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do sol, coríscam dando a íllusão da lamina de uma
espada chispante erfluída ao punho de um bravo
guerreiro.
E eu ,me felicito em defender a raça stygmatísada pelos ourop.eis da phantasía do flabínete que
só a tem podido conceber através do kaleidoscopio
da inspiração chíméríca da poesia, permanecendo,
assim, dentro da ,esphera theoríca, na impossibilidade de surprehender o verdadeiro caracter ethnogenico do selvaflem; eu me felicito porque o conheço
sob o criterío da observação pratica e ainda porque
sinto, por elle, aquelle ·amor ardente e apaixonado
que inflammava os corações dos que não mediram
sacríficíos, nos tempos co loníaes, procurando-o
dentro das selvas no doce remanso da tába, exclusivamente. no intuito de faze-lo mais feliz; felicito-me
mais porque antes de minha penna tosca, p~nnas
brilhantes já o defenderam, como a do immortaJ
cantôr do Os Tymbyras, de cuja apologia falara o
maravilhoso O lavo Bílac, o Príncipe dos poetas
brasileiros
:
..
''O amor da gente americana não era em Gonçalves Dias uma simples preoccupação líteraría.
Aquelle filho de europeu, educado na Europa,
amante da velha lítteratura portugueza e cultor da
suave ·língua _que tanto devia servir, era arrastado
para o estudo do povo selvagem por uma sy1npathía irresistível. Ve-lo-eís, já nos ultímos annos de
trabalho e vida, já hon1em maduro, íntelligencia
a saz;ão fecunda do outono, alma fortalecida pelo
Fl. 10
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soffrimento, poeta acabado e completo, - dedicar-se
a duas grandes obras: uma de maginação, Os Tymbiras; outra, de pesquiza scíentíftca, Brasil e Océania,
longa memoria apresentada ao Instituto Historíco.
Nessa memoria, o capitulo, em que o poeta faz
a defeza dos selvagens do Brasil, tem um calôr de
sinceridade que não pode ser finflído. A alma do
historiador, ne?sas paqinas con1movídas, dóe e sangra,
no afan de rebater as calutnnías soffridas pelo povo
amado. Quasi todas essas calumnias são de uma
tão ingenua futilidade, que poderiam facílmente ser
despresadas pelo advoflado dos pobres índios. Assim,
um viajante portuquez dizia delles: "em religião e
em costumes sao por extremo barbares; não têm fé,
nem lei, nem rei, motivo por que é sabido lhes
faltam em sua liruJua estas tres letras F. L. e R."
A innocente parvoíce faz apenas rir ... Mas o
advogado não ria: o trabalho da defesa, respondendo ás ridículas accusações, é minucioso e apaixonado.'"'
E' assim que deven1 os fracos e humildes ser
defendidos.
De passagem, Ja1iço o meu protesto contra a
decantada pobreza da lingua Ttrpy, e no seu proprío
lugar consignarei a minha these.
Continuando, porem, a combater a theoria
macabra do extermínio do nosso íncola, temos chegado á conclusao terminante de que o civílísado,
em relativa comparação, merece accusaçao. mais
esmagadora do que elle, se possível é classificar de
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crime o facto de querer redu~ir tudo á lei do menor
esforço.
Si a ínvençâ.o selvagem, v. g., da inin ( rêde)
determina a abundancía de forá (peixe), para o cívílísado a invenção da bomba de dynarníte produz
o mesmo resultado, apenas com a diametral dífferença de ser aquelle meio de pescar um milhão de
\ 7 ezes
mais humanítarío; porque o selvagem faz
voltar á vído o excesso do pescado, emquanto o
civilísado, numa ganancia ínsacíavel, recolhedo todo
o resultado de sua pescaria em excesso, por não
poder fazer voltar ao mar a sobra, desperdiça-a,
pondo fóra o que poderia ficar para o celeiro de
amanha, tornando ao reino da liberdade de onde
.
veio.
Para o bem ou para o mal, na essencía, o s
motivos determinantes do menor esforço são os
mesmos para toda gente. Para o bem, mata-se o
peixe; para o mal, mata~se o homem. Mas, no caso
de admíttír humanidade no matar, o selvagen1 é
n1aís civílísado do que este, e este mais selvagem no
exercício dessa arte maldícta. O selvagem mata por
necessidade; o cívílísado por sport
Quanto ao peixe, tem o selvagem o cuidado
de faze-lo retornar vivo ás a.guas, futurando prevídentemente a necessidade de, no dia seguinte, voltar
a apanha-lo, emquanto com a dynamite, o cívílísado
o mata, a esmo, num gesto de perfeita crueldade,
deixando-o apodrecido e ímprestavel. Ah ! Se no
matar o que se come se resumisse todo o menor
esforço na arte de matar! Ainda bem.

\
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O selvagem mata o homem simplesmente mettendo-lhe nas carnes a flexa farpada ou apenas com
uma clavada no craneo. E o cívílísado? ! Que deshurnanídade ! A invenção é maravilhosa. O cívílísado mata de toda forma; varíam ao infinito os
meios de matar: mata por meío dos mil meios rudes
e confiecidos,-a polvora, o dynamíte, a du1n-dum
a shrapnells, os gazes constLmptores, a forne a sêde,
tudo; e ainda por outras maneiras mais delicadas
e díplomaticas,-a mentira, a calumnía, a díffamação, a hypocrísía, que é hoje um dos meios mais
esthetícos e delicados, adoptados entre os cívílísados
para dar a morte ao caracter...
Como é poetico matar com um beijo como
Judas!
Longe está o selvagen1 de tantos meios de
matar inventados pela ferocía da cívílísaçãu !
O cívílísado n1ata a tudo e a todos, até a Si
Jnesmo, em ultima analyse. E nunca se ouviu dizer
que o selvafg.em se suicidasse, muito menos trazendo
a morte entre as petalas odorantes do tragíco ramalhête das rosas de Cleopatra !
Eis en1 que se resumem os accusadores do
selvagem...
Ora, a tendencía humana é tedu~ir tudo á fei
do menor esfor_ço, e essa tendencía é tanto mais
accentuada entre as sociedades cívílísadas quanto é
obvío qt1e o progresso, sob todo e qualquer ponto
de vista de actívídade ~oc:íal, para a construcção
1
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o u pa ra a demolição - o be1n o u o mal - , desfructa
rnaís da activídade mechaníca, nos dias que correm,
do q u~ d as energias physícas propulsionad as, de
1nodo dírecto, pelo braço do ho1ne1n.
Não há razão, portanto, para d escobrínnos no
selvagem, CO l110 stygma envilecetior, O traço caracr
tcrístico de toda hutnanídade.
Si é, poís, em razão da indolencía da ociosid ade, dessa ítnagínaría preguiça ou dessa supposta
incapacidade dos nossos aborígenes, ou a inda do
seu actuaJ estado de barba ria em que víven1,- que
e lles deven1 ser exterminados, pelo 1nesmo motivo e
co1n justiça enfestada, deveria ser extern1inada toda
a humanidade.
1

•

•

I

•

•

•

•

'

•

73

Em demanda de Joaseiro
\

CAPITULO V
1-A viagem. A c_idade de Thon1é de Souza: o
cen tenario - 1823- 1923.
I 1- Rumo ao sertão immerso num mixto de saudade
e goso. Uma referencia a n1inha mocidade. Alagoinhas,
onde o Marechal Bittencourt escreveu uma pagina de
ouro no tratado da disciplina militar, em 89: Canudos e
Antonio Conselheiro - recordações. Um trecho do sertão :
in1pressões-a Natureza, o homem, - o vaqueiro - seu
111odus vivendi.

•

•

O barreiro ...
Devaneios através da da mythologia.
«O se rtanejo~ antes de tudo, é um forte. »
l l 1-Pequenos contrastes: o terreno é um laboratorio chimico-é um facto comprobatorio.
Aspectos variados para os olhos do espírito.
l
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Em demanda de Joaseiro
CA PITULO V
P9rtí da Estação de Jagt1aquara, a ultilna inau~
gurada na "Estrada de Ferro de Nazareth 11 , no día
29 de Junho de 1923, chegando á Bahia no dia
seguinte.
A cidade de Thomé de Sou?:d merece es'pecía l
referencia, de passagen1 embora: uma anorn1alidade
chronologíca entumesce de enthusiasmo o coração
patriotice da terra natal de Manoel Victorino e Ruy
Barbosa.
Commen1orava-se o seu primeiro seculo d a
independencia polítíca. forasteiros, em numero supe ~
ríor a cinco mil, enfestam os logradoiros publícos.
E'. que resurge na alma do po\70 bahíano a inemoría
'
ínolvídavel dos heroes, como o general Botta, o
invencível Pedro Labatut e outros. Povôa o cerebro
febril da mocidade estudiosa das escolas superiores
um mundo de feitos audazes, (como dos defensores
de Cabrito e Pírajá) através dos quaes emerge o
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anjo da esperança como que segredando, para cada
uni, as glorias da ín1ítação.
Rebentam do solo rubro da sangueíra dos
combatentes do passado, jardins trescalantes do perfume da inspiração patríotica, e a arvore do civismo
de ttm povo cioso de suas ínalienaveís tradições de
honra, produz sazonados fructos de reconhecimento
e gratidão.
Foi a esplendída festa do "Centenarío da Independencía da Bahía ", - 1823-1923. E' a glorificação
política de um Povo infiltrado dos n1esmos sentimentos de ainor ao berço querido dos seus ancestraes; é a homena~em a o n1erito e a o valor dos
seus grandes peregrinos do Bem: justíssimo preíto
ao verdadeiro heroísmo.
Assisti aos fattstos desse preíto que fez epoca
na Bahía.
No dia 9 de Julho, feita a acquísição dos preparativos índispensaveís á minha expedição á Ilha
do Bananal, no longínquo Estado de Goyaz, proseguí, pela ' 1 Chemíns de Per", caminho para Joazeíro,
á margem direita do magestoso rio S. Francisco.

Quem toma rumo ao ínteríor do paíz, alheíando-se á vida agitada das cidades, ao mesmo tempo
pondo-se em contacto dírecto com a Natureza .
sente-se ímmerso num míxto de alegría e trísteza ao
mesmo tempo-, saudoso pela separação dos seus
e dos seus amigos, e gososo pelas novas ímpressões
•
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que deslisam aos olhos tão dífferente1nente acostumados ás sensações artificiaes dos centros adeantados.
O que há de inédito, de extraordínario e curioso mesn10 en1 uma excursão como esta, é matería
p ·a ra absorver a nossa attenção, especialmente
quando temos como alvo um proposito definido
que nos anítna e nos inspira a expormo-nos á
<1Ventura.
Si va1nos percorrer regiões conhecidas, deixando o coração no coração dos nossos, descobrimos no vacuo que fica no peito comnosco um
.triste visí tante a gemer uma nenía merencorea : - é
a saudade do passado remoto e a saudade do passado que vai passando! ... Do passado re1noto que
se vai emerqindo da tréva do esquecido á proporção
que o transito presente começa a d esnovelar a téla
de vetustas impressões resurgíndo á lembrança epísodíos que culturatn nosso amor ao que se foi; do
passado que vai passando, porque distanciando-nos
dos nossos, vai um excidío de apprehensões son1brías em companhia do nosso pensamento.
E' o amor a velar o necroterio do ten1po essa
lembrança dos dias idos!
Punha-me eu em face de dois phantasmas que
ine atropelavam a alma: duas írmans SJ'emeas nascidas em epocas distantes, mas viçosas da mesma
1nocídade: duas saudades xipophaqas adherídas pelo
enlace do presente com o preteríto.
•
A constantes excursões dei a minha juventude
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ao longo percurso de Bahía a Joazeíro e os meus
collegas, os n1eus atnígos, essas amísades que o
tempo em vez de destruir aguça, díssen1ínadas pelas
estações, quasí todas, especialmente em Alagoínhas,
onde vivi a puberdade, essas relações todas se
resuscítavam fren1índo e me enlaçando - num
a1nplexo significativo, apenas a locomotiva parava
resfolegando.
Seria um crín1e de desprezo ao passado desperceber-1ne, nestas paginas. da novel filha do Com1nendador Moreira Rego, a bella, a formosa Alago'i- '
nhas, a cidade e1nporío-commercíal do norte bahíano,
o centro de operaçoes militares onde o inditoso
Marechal Bíttencourt escreveu ttma pagina de ouro
no tratado da dísciplína do Exercito Brasileiro, em
99, qttando se 1nobilísava en1 1narcha para o celebre
arraial de Canudos, - a malsinada aldeia do Vasa~
Barris, reducto egresso da synthese do analphabetísmo sertanejo esboçado na carolice r~lígíosa do
visíonarío ascéta Antonío Mendes Macíel, vulgo
Antonio Consêllieiro.
Em Alagoínhas não é bastante a demora que
nos permitta abraçar a todos os amigos; a ansía do
fiotario que a "Estrada de Ferro de Nazareth" deí:x;a
sun1ír-se na voragem· como um gafento molôsso,
mal contemporísa com alguns minutos de refeição
ali, para de novo fazer gyrar a engrenagem ao
sílv.ar estridente da locomotiva· rumo ao sertão.
Em dois tempos, da alongada elyose do "Barreiro", o esplen<lído panorama da cidade emerge
•

\

o
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lenta mente cà m o se a casaria branca debuxasse
ttns longes de sílhuêta de ancoradouro, em que as
náus aflo rassem véJas d e calma ria inte rmittenle.
Depois. margêa-se pela bar r ei r a a lta d o fl anco
esquerdo do rio Aran1ary e, con1 a lguns minutos,
pa ra~se á Estação dentro do povoado do 1nesrno
no 1n e, onde a "Companhia " estabelecera suas resp ectívas o fficinas.
Q uanta · evocaçao rebro ta á n1en1o ria, ao ver
tão nova gente nessas pa ragens em qtte o utr'ora as
physíonomías dos velhos amigos pa po ulavam en1
relêvo de frescos sorrisos, dentro das portinho las
dos wagons apenas o trem dava a ultí1na rotaçao !
e a llí, no Arama ry, o enxa1ne de o perarios intímos
colmeíava m noutros tempos; hoje, devora-se co111
o lhos toda a ro ma ria de recepcio nantes e só por
suprema ventura se lhes depa ra a lgum daq uelles
que a ause11cía não pôde arra ncar do a rchivo da
·lembrança.
Depois d e Arama ry, o ca minho de ferro invade
u1na zo na vastíssima de ca1npos a grestes e geraes
d e vegetaÇão rasteira, denunciantes synthetícos do
rela tivo despovoamento da região. Até a "Estação
d e Irará", o solo affecta ligeiros tractos uberrímos,
- escassos reposíto ríos do celeiro q ue sustenta os
poucos habita ntes isolados que por a li se encontram;
de Irará a Q ueimadas, o terreno sáfaro, após a
incineração d os c amp os praticada nas quadras
e stiosas, (.processo empregado em todos os sertões
d o Brasíl) de quando em quando, é o simíle da
paysagern Qtte íllude o observado r, por que debuxa,
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nuns longes de horísontes verdes, como oasís de
esperança, floraçoes de relva que zombam da fra queza da nossa vísao, para o alcance da terrível e
esmagadora realidade que de perto visitada apenas
reponta em pequenas secções refilhadas dos mesmos
rebentos entonantes de verdura viçosa, mas eternamente infecundas.
Algun1as tnangab.eíras de fendados tro11cos e
rachíticos esqalhos, rareiam quasí desprovidas de
fructo e folhas como da pouca seiva que o instrumento do extractor poupara, não em sígnal de
comiseração, mas como prova de reincidente usura
na exploração da especie, condemnada ao extermínio no interior da Bahia.
Depois ... a caatínqa resequída pelas soalheiras
ardentes de cada anno.
A ve~etação adusta é o excídío da ingratidão
do clima.
Fôra ao entrar da canícula do solstício.
A impiedosa ardentia despe a Natureza de sua
roupagem verde, transformando o aspecto do scenario numa especíe de necropole fossílisada em que
os esqueletos- arvores desfolhadas - desdobrando
myríades de braços mirrados para o céo, imploram
do Senhor as bençãos da trovoada; ( 1 ) e, como
num arranque de protesto vehemente á indifferença
dos governos que bem poderiam já ter minorado
as condições da região com os recursos scíentíficos
Não há chuvas nos me?es de inverno 110 alto sertão do Brasil;.
c-m compensação, na ePoca da trovoada, as chuvas são abundantes
(1)

,
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da açudagem, cujos beneficos resultados registam
os sertões c.earenses períodícamente assolados pelo
fl agello das seccas, - permanecem numa attitude de
s upplíces eternos a inspirar dó, como a lguem qtte
nos estendendo a mao vasia quando . não lhes podemos atirar um punhado de carida,d e no regaço~
·implorasse do nosso coração o conforto de uma
es111ola.
O s sertões de nossa terra não poden1, não
devem n1esmo ficar esquecidos
Alta mirando Requião, o víctorioso jornalista
b a híano, teve muita razão quando exclamou no seu
liv ro "Conscíencía e Liberdade " :
"Nesses ríncões fulmínados pela d esdita, .a cívíHsação esqueceu-se nos seus .p r,i mordíos, e o homem,
e m frente d a natureza, é como a encarnação typica
de um destino abjecto e bestial l
O sertanejo, propriamente dito, acossado por
· uma serie ínflnda de ínfortuníos, é um ente sem
Pa.tria, porque não conhece a sua significação socio~
ilogíca, e nem do menos sabe a s côres d e sua bandeira .
Nunca ouviu as notas do Hymno Naciona~ e
i~nora até a forma de governo que o rege."
E', infeliz mente, un1a verdade que dóe,
mas é,
•
infelizmente, uma verdade; ha excepções1 nao ha
duvida, mas Urní:ta<las.
Não quero díggredír:
Convido o leitor para encararmos o quadro
frente a frente:
'

'
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As poucas rezes, que são mígalhas do o píparo
acepipe das seccas, aberra m-se dos rebanhos muqindo ísoladas em eternos la mentos que nos corta m
o coração, como que nos ídentíftcando aos seus
soffrín1 entos, con10 víctímas inermes.
A dôr que o gado fa mínto avassala é ínflníta,
e o mugido que a exprín1e, é a tnesma língual6en1
intínctíva, anigial, sem phrases, sem períodos, sen1
a mbages nem louça nías, mas expressiva, de todos
os míseraveís expostos ao abandono,- írracíonaes
•
ou não - lín~uagem síngula ríssíma do ínstíncto que
prende os viyenJes á vida e que, para prívíle~ío de
todos, .todos á ":conhecem, independente do uso d·a
razão; lín~uagem privilegiada en1 si mesma, porque'
emqua nto a da bôca só possue um instrumento , isto
é, uma lín~ua para enuncia-la, a do coração, que é
a uníca expressa por uma só emíssao de voz, a
línguagem da a lma dorida e to rturad a dispõe de
mil vehículos de expressão : os neurones que saben1
exprimi-la do modo mais eloquente, penetrante, persuasivo, ex·p~dícto, visto que fô ra creada para os
lances extremos da vida; por isso que proferida co1n
um só rythmo de dor, synthetisa os 1na ís fa n1osos
e formosos díscursos dos viventes ín-extremis.
Eis como soffre o gado:
Emacíados arcabouços ambulantes, as rezes
desarrebanhadas, perdidas no estonteamento de uma
condição de mísería, perambula m, á esmo, rompendo co m manifesto esforço o emmaranhado das
ttr:ces, o entrelaçado dos espinhaes, alguma vez· attra>i

!

•

•

•

o

INDIGENA BRASILEIRO

\

83

hidas pelo cheiro de um tuberculo de imbu:;:eiro ou
de uma folha de juá, arrancada ao írnpeto da ventania ·e conservando a exhalação da seiva vítal
adherída á rotura do pecíolo; outras tantas, em
demanda da cacimba ephemera, cujo liquido reçumado nas epocas pluvíaes, se evaporara á intensidade do calor. Umas, coitadinhas, apenas vencida a
suave escarpa que dá accesso ~ extincta aguada,
entalam-se nas arestas apuadas e ali permanecem
sem vida, porque mortas ali chegaram, como que
impellidas por uma fórma de vindicta contra a Terra
o bstinada. em negar-lhes o côlmo da exístencía,
não merecendo, portanto, nutrir-se
ainda dos resi•
duos escassos de seus tecidos enguiçad.os, que o
couro crispado e scíndído em ruqas profundas tenta
proteger, convertido e 1n verdadeira couraça, tão
resistente ao bico dos corvos esfaima dos como á
acção do ten1po que as conserva mumias macabras,
attestando ao transeunte a ruinaria e o desamparo
em que se acha a vida naquella zona; 011tras, - o
gado novo, bezerro ou mam1nota, - de cellulas tenras,
cervíz esqueletíca, mal sustentando a cabeça caveírosa, olhos e1nburacados, belfas sumidas, são mais
infelizes: os corvos crocítando lobrigam-n' as confundídp.s com a desolação geral e precipitam-se
contra ellas, devorando-lhes os restos de vida que
se denunciam pelos cávos mugidos de protesto; cada
vez que a rapina enterra-lhes o bico tyrano nos
epíthelíos flacídos.
O gado caprino, de natureza adaptada ás víF1. 12
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císsítudes clímaterícas, co1no se alimenta de tudo
sem dístir1cção, resiste mais estoica mente ao flagello,
triturando até a ~alharía estiolada dos aculeos e os
elytros seminitormes das agan1icas.
As arvores altas ftcan1 esca lavrad·as, ás vezes,
até as estipítes, onde o g.:'ido pode alcançar com a
bôca estonando-lhes <.) te~·un1ento seivoso.
O aspeeto da natureza é lugubre, e, só urrja
c reatura tao heroica, cujo termo de cotnparação só
se encontra no seu proprio heroísrno, só uma creatura estrambotíca nos 111odos e ínsolíta nos habítos,
urna creatura affeíta ao adverso e curtida para as
íntemperíes, como ª pelle do gíbao que lhe protege
o thorax, só esta se revela capaz de familiarizar-se
com a adustao tetríca das caatíngas ca rbonizadas.
suppo rtando-lhes as consequencías, tríu1nphando dos
seus desapontamentos reiterados :- o vaqueiro.
Quem lê "Os Sertões" de cuclídes da Cunha.
na pagina consagrada a esse prototypo do estoicismo sertê nejo" não pode deixar de s·y mpathísar
até á homena!6em com essa creatura orüiinal.
Ei-lo que passa ...
Cavalga o sabaruno mais ardego daquellas
redondezas, dentro do raio de vinte leguas; mas,
dessas vinte !eg.uas de beiço, isto é, apontadas com
o labío inferior dilatado na dírecçao do ponto que
as co1npletam, quando o sertanísta de mau humor
se quer desviar da cacetada de viajantes perSJ"untadíços.
De espondylo arqueado sobre o lombílho da
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sella, mettído no classíco uniforme de couro curtido,
de veado mafeiro, gibão, peitoral e perneiras, completado co1n as respectívas luvas do mesmo material,
patrona de maracaiá a tíracollo, corda de laçar
pendente da anca do animal, soltando baforadas de
fumo de seu cachin1bo sarrento, fronte crestada que
a pancada do chapeu de couro déíxa se1npre
exposta aos raios solafes, o vaqueiro caval56a lesto
á direcção do barreiro, onde as rezes n1enos tocadas
se ajuntam a la mber o salitre de que está saturada
a argilla porosa.
Insinuando-se por entre o tramado quasi impenetravel das bro1nelíaceas, ora collocado ao pescoço
do cavallo, para romper um trecho de embastídura
espessa que só a admíravel destresa o permitte
vingar, ora despertando, subito, como de profundo
lethar$Jo para, de um salto, gal~ar o barranco opposto
do \1 allado fundo, sulcado pelos enxurros pluvíaes,
ora fustigando rapido os flancos ossudos do animal,
para fugir á sensação dorida do aguilhão venenoso
dos maribondos ·assanhados á sua passagen1 desa percebida, o vaqueiro é o silnile do centauro adherido ao lombo do matador de gado, - assim chamado
o animal born campeador no sertão.
E o barreiro?
Ah ! O barreiro é uma pagina dolorosa da
historia flajJellicia dos estios longos dos sertões intertropícaes de nossa terra! Todas essas creaturas que
fazen1 o encanto alacre das selvas opulentas da
vitalidade, por essa epoca se reunem no barreiro a
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disputar, famélícas e sedentas, a cavid ade humedecida pela bába profusa do gado : desde o mínusculo alado, como o beíja-flôr, a gigantesca abestruz,
desde a pequena preá ao tapír, ( fapírus amerícanus)
- o mq.ior pachyder1ne d a America Meridional, aves e animaes d e toda especie - , á míngua de
alimento e ag11a, exoram ao barreiro as migalhas
de chloríte e frescttra de que está o barro impregnado, como disse em outra pa$na. E o vaqueiro,
prescutador perito, com seu cavallq destro, subtil,
penetrando pelas aperturas c.ios meatos, surprehende-os descuidados e ínvestüia com o olhar se, na
promíscuidade do triste quadro desenhado pela
1não cruel da calamid ade, descobre a matuta ( 1 )
1naís carnuda por que anda einpenhado. Sí· a encontra, ali é o vertice da jornada; do contrario, saca
dos coldres da putuca ( 2 ) a garrucha matadeíra e
co1n um disparo abate a primeira caça que lhe
entra ao a lvo d a mira infallível. A fuga espavorida
e atordoada, a subítas arrancada a um susto aliás
vulgar, fere o silencio d as caatíngas com o rapído
ru1no r pávido de ossadas animadas, o qual é o revetbero da terrível explosão que d eixa a i~ebolcar-se
sobre a .glê·b a, nos ultimes paroxysmos, a caça escolhida .
•

Illt1dida a usura dos tecidos, com o classíco
pedaço de carne assada, farinha secca e rapadura
Vacca bôa de açougue.
(2) Sella de vaqueiro •
(1)

•
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e1n lugar de agua, está o vaqueiro contente a gabrear
s urtos de (j_ ) felicidade na índiscreção de sua adoravel ingerauidade.
Prosegue, ser.tanejo heroico! Na lucta títaníca
<:om a ínclemencía dos elementos revoltados, és.,
1naís famoso atlante do que o celebre Maurítanío,
.~lho de Neptuno. Aquelle supportava, sobre os ·
.hombros., um céo fabuloso elaborado ás concepções
<lo mytho de um povo genial como foi o grego ; e
.tu, na crueza dle u1na realidade esmafJ"adora, desrebuçado dos 'Ourupeís da phantasía, aguentas, de verdade, sobre os teus hombrGs herculeos, todo o peso
do céo íngrato do t eu sertão !-Prometheu teve
.apenas o flgado devorado pela aguía de Jupíter e,
pesar da írnagínaría longevidade de 30:000 de supplícío, á íntervençao caridosa de Hercules, atalha-se
o martyrio e a victírna se liberta l E tu? Nem uma
1uz de esperança ! nenl ao nilenos a íllusão de uma
111íragem. consoladora! neu um oaJ ls a acenar-te ao
longe a promessa da Jiberdade, posto que fallaz e
írrealísavel, até que, na curul da Federação Brasileí.ra,
tome lu.qar um Hercules capaz de quebrar-te a cadeia helía dos raios olympícos, que te consomem a.
propría alma, ao tempo que absorvem da terra os
e lementos 1uatrizes de vitalidade, não como a a.guia
n1yth0Jogíca e· sím como um a legião de abutres
. .
lnsac1ave1s..

•

~

,

•

(1) E' assim a felicidade, toda relaliva á sorte oo ! concepç:io do
~ ndividuo. \Valdemar Rocha, o primoroso cin:.elador do artístico sonêto
"Suave Philosophia ", foi assim que sentiu ... essa mira~em que existe par&
..acalentar os sonhos f~idios da exislcncia.-,

•

..

•

"·-

•

•

•

1

•

88

B~EDTCTO PROPHETA

Ad1níro-te a resístencía, heroico filho da flora
desolada do sertão l e julgo-te mais grande do que
o clima, do que o tempo, do Qtte o hotnem lítoraneo,.
do que a ~randeza da mísería que te enfrenta ;
porque. deante de toda a sorte de adversidades,.
zombas do clima, zombas do tempo, zombas do
homem fra~il doutras zonas, Lombas da propría mísería, que te não abate, que te não supplanta, que,.
ao contrario, na íntensídade com que tenta te aniqttílar, põe em evidencia a grandeza do animo
inflexível que te caracterísa. E"s realmente o que
observara Euclides da Cunha, "o portentoso e apocalyptíco tracejador d' ''Os Sertões", na adjectívação
ainda feliz de Alta mirando Requíão: "O sertanejo,.
antes de tudo, é um forte."

* * :;.
Os horísontes devassados a perder de vista
continuam a reproduzir o mesmo quadr,o monotono
e adusto, apenas tocados de relativos pequenos contrastes nas suaves depressõe5 acceítosas, cujos als;Jares
fundos represando detrítos, de humus, nutrem a ves;Jetação dos marnéís e amenísam a aridez funerea das
caatíns;ras abrasadas.
Dessa ventura desfructam as zonas de Bom~1n 1
(antüia VíUa Nova da Rainha) Jfü6uarary, ltíuba e
outras, ainda que poucas; sã,.o rutílos clarões d' alvorada, albôres de esperança, como rasgões da bruma
lí\7ída nas tempestades dos mares, esses poucos
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sígnues característicos da uberdade de um solo fecundoso nas quadras pompeantes das chuvas.
A' proporção que nos ínternamos e1n demanda
do S. Francisco, i1otamos certas variantes na vegeiação, dignas de um estudo acurado e profundo da
tlora, especíaln1ente alem de Queimadas - , estudo
aliás ímpossi\1el ao n1aís nota ve 1 naturalísta que
apenas ferisse a reflíão eniastulado na vertüiem desbocada da locomotiva que. se felicitando pela prodigalidade das planuras íntermínaveís, é o símile dp
corsel de Marío, em disparo desenfreiado nas planícies de Arbelta.
Pesar da ininterrupta nuvem de poeira e1n qt1e
o trem de ferro vaí ímmerso quando em movimento,
pode se ver através das vidraças, o terreno coberto
d e plantas medícinaes, entre estas avultando a celebre ferebinffiacea, (umburana do campo) que,
segundo ínforn1ação do Sr. José Ferreira, chefe da
•
''Estação de Jurema ", cura radícaln1ente a tuberculose, garantindo-me o n1esmo poder exhíbír provas
docun1entadas do facto, que não me cabe affirn1ar
ou nega r nestas linhas. O que é facto é que o
ambiente entre "Jurerna e "Angíco" não pode deixar
d e ser ín1pregnado de ~uídos chímícos saltitares ás
fraquezas pulmonares; e muitos dos nossos discípulos de Hypocrates tão bem o sabem que, para
esta ttltíma Estação, enviam os seus clientes atacados
pelo terrível bacíllo de Co~.
As copparrideas cujo typo é o ícó, as aroidéa~
cujo typo é o ímbé, o páo-de-rato, efficaz rtas qas11
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trites obstinadas, a a!t/ié'(J, a capéb·a, ínfallível na
cura da hydropsia, .conforme a opinião de muitos
dos nossos sertanejos, e muítas outras plantas que
a medicina conserva inexploradas, petmanecem ali
na quietude intrincada das caatinSJas, como se não
representassem um thesouro abandonado.
A flora do Brasil é toda assím: um laboratorío
ínexhaurível de chímíca ínorganíca, a espera de um
agente capaz: de auferir, para o bem da humanídader
todo o fluido therapeutíco armazenado no mysterío
insondavel da quase •totalidade de sua vegetação
singular. - Como as plantas citadas, outras há, íncontestavelmente dí~nas de exame, em virtude das faculdades de augmentar o tecido adípôso do gado,
conservando-o em pleno estado de sanidade revelad.a no pello luzidio, no brilho das pupilas, na regularidade do crusamento, na viveza dos gestos, em
tudo quanto a denuncia quando este se alimenta
dessas dietas plantçis, como o n1andacarú ( ara1nacarlÍ) de facho ou de boi, a palmatoria e outras
de igual natureza, das quaes ~ povoada a região
até o po·nto terminal da linha ferrea. Entretanto, a.
impressão tetríca é de alancear todas as almas sensíveis! As variantes desses tristes aspectos do sertão
arrasado pelas ardentias do estio, não são para
outros senão os olhos do cerebro que, numa especíe
de recolhimento religioso, podem sentí-]as através
da lente da observação.

'
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CAPITULO VI
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l - A cidade e o seu progresso . Ethologia cosmo4'
polita. E1n que consiste o movimento commercial : duas
linhas fluviaes e cinco ramaes, Um lugar que morre no
uascedouro - S, Marcello.
11 - j oaseiro é sugeito a uma grande calamidade:
a inundaçao; o prologo da catastrophe; a esperançaanjo de 111il ch iméras; a acção salvadora e o panico
geral. O exodo e o retorno. Joaseiro resente-se de um
bom caes : a iniciativa deve ser particular.
111 - O " Aprendizado Agricola·" - instituição modêlo: o seu alvo, A n1inha visita-- magnifica impressão:
aulas praticas e theoricas; vinhêdos fida lgos. A politiçage1n é un1a condição desastrosa para o Brasil. Taes
' ' Aprendizados" já deviam e pod iam ter sido espalhados
pelo paiz inteiro,
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De pé, 111ajestosa, sustendo urna das colttmnas
d e ouro do pallio tradicional da hospitalidade serta..
neja, erecta sobre uma peanha de esmeralda, a forM
mosa cidade é a princez:a dominadora do commer ..
cio do S. Francisco.
Defrontando a sympathíca Petrolina, (vetusta
cidade pernambucana) com 42.300 habitantes e a
372 mts. ací1na do nível do
mar, Joaseíro, á margem
•
direita do ''Nilo Brasileiro" e a 610 kílometros da
Capital, é a metropole de u m grande n1unícípio
productor de generos do paíz; deve-se reconhecer)
tódavía, que a razão prín1acial de sua prosperidade
depende dírectamente do movimento comn1ercíal de
toda a zona sanfrancíscana, de sua foz em Penêdo
e Vílla Nova, á Pírapora em Minas Geraes.
E' illuminada a electrícídade. Possue uma "Sub . .
administração de Correios", bellas praças, extensas
ruas, bons edíftcíos publícos e particulares, destacando-se o ''Paço Municipal", em cuja frente se
ergue um corêto dentro de um sympathíco jardim.
Infelizmente, as ruas não são calçq.das
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Ao tino adrnínístratívo do sett ex-intendente, o
operoso capítalísta, cidadão Aprígio Duarte, deve a
cidade a sua remodelação esthetíca, corno em grande
copia o progresso em .geral.
Os habitantes de Joaseiro são cosmopolítas e
íntelligentes e, posto que absorvídos pelas exígencías
cornrnercíaes, não professam índífferença ás letras,
qtte cultua n1 por meio de greiníos literaríos e cioís
orgãos de imprensa. E' o ponto central de cinco
rarníficaçoes fluvíaes, alem da estrada de ferro que
lí~·a o alto sertão á Capítal do Estado.
As duas linhas fluvíaes da "Viação" diverge m
para o alto e o baixo S. Ftancisco; esta até Piranhas,
acima da majestosa queda de Paulo Affonso; para
o alto o ponto ternúnal é a i1nportante cidade de
Pírapora, no Estado de Minas Geraes. Da cidade
da Barra para cín1a, a linha do alto leva na fusão
das mesmas aguas, do S. Francisco propriamente
dito, a ram ificação do "Rio Corrente " que dá accesso
aos pequenos vapôres até Correntína. As aguas do 1
"Rio Grande " e do ''Rio Preto" tan1be1n fundidas
até Buqueírão, 16 leguas acima da Barra, ahí bícurcam-se: aquella até Barreiras, e esta a té á barra do
"Sapão ", onde, no governo do senhor José Marcellí no, foí inaugurada a navegação, ao mesmo ten1po
officíalmente o arraial de S. Marcello. nas fronteiras
de Goyaz. Esse arraial, actualmente em decadencia,
quase morreu no nascedouro devido á exíguidade
da producção do solo quase desprovido de hun1us 1
que é a synthese do rapído povoan1ento das localidades em ínícíQ.
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Mas Joaseíro é sujeito a uma grande desgraça.
E' quase sempre no rü;;or do ínverno. De inomento,
a belleza da cidade se converte num quadro lutulento, tragíco.
Logo que a população começa a notar a rapída turgescencía das aguas natadas de algas a rrancadas á vertigem da corrente, a subítas. atalha~se,
dos primeiros ít1dícíos do paníco. numa espectatíva
de sobresaltos e apprehensoes. O rio salta do leito
con10 o pôldro selvagen1, e en1 successívos rebôjos,'
num remoinhar tonítruante vai alagando furioso as
marQens que se esboroan1, afw1dando. E' o prologo
da catastrophe. Mas a esperança, esse anjo de n1il
chiméras que a todos íllude e a nílli5uem abate, a
esperança que, no prín1oroso dizer do saudoso Bílac, ,
"é o uníco bem real da vida", a esperança que não
permítte decididas precauções, até a ultima hora
encarcera a alma da pop·ulação no ergastulo das
indecisões... Então, a energia represada no espasmo
arrebenta a grílhêta e ímpelle todà ge11te para a rua .
o can1po de acçao onde se estabelece o tumulto .. .
O s marcos margínaes que servían1 de pontéíros
ao relogío deter1nínante da hora decisiva das providencias, ímmersos ou arrancados aos ímpetos do
turbilhão, desappareceram.
As cancas da,gua que se avolumam como se
fossem dromedaríos líquidos que se levantassem
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arremettendo pelas ruas, alagam rapídas os ras1os
do solo.
As casas commercíaes sao lambidas pelas myríadas de líruJuas do monstro liquido e ínsacíaveI
no furor devastador que, colleando em arremêssos
desordenados, vai ímmergíndo balcões, deslocando
1nercadorías das prateleiras, quebrando TJiftines,
esphacelando tudc) o que se lhe atravessa á impetuosidade da vertigem destruidora. Patrões e empregados, de calças e mangas arregaçadas, se confundem
na faína do salvamento.
A confusão attínge ao seu auge! Ouve-se um
estrondo ensurdecedor! ... Foi uma parede ou uma
casa toda que ruiu. . . Correm grupos, de lívidas
physíonomías, ao local. . . e, um grito d e horrôr,
unísono, repassado de uma dôr que allucína, corta
os corações.. . E' uma creança, (felizmente a ultima
a escapar á furía da catastrophe) que desce na vertigem da corrente agitando as maosínhas de alabastro e espernegançlo em movimentos desordenados,
ao tempo que um \7ulto enthesíco de athleta precipita-se no tumultuar das aguas remoínhosas, toma a
víctima pelos cabellos e /garboso volta a depositar
nos braços dos paes afflictos o despôjo precioso
roubado á gana do elemento rebellado.
De repente, estrugem aos ares dezenas de apitos
de vapôr: são as machínas da "Viação", são as
machínas dos vapores surtos no porto que, se associando aos silvos das lócos da ''Estrada de Ferro",
convidam os heroes á cooperação salvadora. ..
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A inercia desanínha-se transformada em admíravel
actívidade e, no meio da balburdia, o pensamento
da desgraça commum írmana todas as classes, fttnde
todos os elementos socíaes; desapparece o antagonismo proveniente de qualquer fonte sectarista e a
população, como um só homem, á furía do elemento
aníquílador, oppõe a furía de uma vontade de aço,
inquebra ntavel, invencível que se não deixa tomar
de desanimo e que de alguma for1n a tríumpha da
catastrophe nas providencias energícas de que lança
mão contra o perígo.
Justiça seja feita: nínguem fica impassível ante
ás imínencias da destruíçao.
O exodo é ínevitavel; mas, ainda assim, o amôr
da terra a rruinada a repôvoa a penas se evaporam
as aguas, deixando a humidade accumulada nos
,
paues.
Reparam-se os damnos causados dentro em
pottco tempo. A linha de ferro, em varios trechos,
escavada pela força formidavel das . ondas, affectando imperfeitas vertebras de monstros fosseis, não
tarda ern assentar, sobre novos aterros, cada vez
executados com melhor aviso techníco, incapazes,
entreta nto, para a resistencia do phenomeno que se
repete periodicamente, produzindo os mesmos estragos e os mesmos prejuízos.
,..
Joaseiro resente-se de um magnífico e perfeito
caes, construído sob os planos mais scíentíficos da
engenharia moderna, e a sua rica população não
deve esperar que os governos sejam os primeiros a
curar de tamanho mister.
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Con10 é tríste o dia funereo da destruíçao de
un1a cidade como Joaseíro !
E' a inundação...

•

•

Há n a cídade uni centro d e attracção que
nenhum viajante íntellígente qtier esquecer no seu
canhenho de ímpressoes: é o ''Aprendizado Agrícola".
Esta ínstítuíçao modêlo é a mais fecunda dos
nossos sertões bahíanos, devido ao seti program n1 a
industríal que abrange pontos de vista de alta ímportancía na econon1ia geral. fornece ensíno· theoríco
e pratico á mocidade sertaneja, dentro da esphera
de acçao agrícola e da pecuaría.
O alvo collírnado é servir ás. populaçoes da
collossal bacia do S. francísco, como ás dos Estados
límítrophes: Pernambuco, Píauh'{, Minas e Goyaz.
A pecuaría é extensiv-a a toda especie de í6·ado do·
nosso teso e consumo: vaccum, suíno, lanígero, ca. vallar, etc.

•

•

-·

Vísíteí~o.

O cfiauf(er, subíto, parou o auto, saltou, escan..carou um grande portão e fez-nos seguir por entre·
uma extensa álea de eucalyptus ma~estosos, até á
porta de um dos bellos edíf1cíos onde funccíona un1a.
das aulas theorícas.
"E' aqui", disse-me o dístíncto joven Anísío,.
um dos conceituados e1npre~ados a quem d evo a
satísfação da visita.
As· hortaliças viçosas, as lindas arvores de·
'
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f ustes robustos e copadas frondes, os bellos especimens do gado nas suas variadas especíes, a alacrdade dos petizes escolando, os processos de írrígan1ento do solo, a polychromía das ~ôres, tudo que
respira poesia e1n um hôrto bem cuidado, não possue o mysterío da seducção como os fidalgos
vinhêdos dispostos em airosos caramanchéís occupando uma intermínavel área de centenas d.e n1etros
quadrados e desabotoando em gigantes cachos
multicôres, cujos fructos entumescídos de sueco dulcíssimo constituem o pômo de fascinação dos passarinhos conspirados e1n su~ar-lhes até a ultima 56otta
deliciosa.
O "Aprendizado", dirigido por competentes
profissionaes, cultura approximadamente 150 especies
de parreíras e está habilitado a ministrar ínstrucção
solida a quantos possam e queíran1 se submetter ao
seu programma efficíente. E' custeado pela Federação, que deve continuar a mante-lo, como o mais
precioso patrímonío agrícola do alto sertão do
Estado da Bahía.
Se os nossos governos se preoccuf'.)asse1n menos
com os expedientes ínconfessaveis de uma política
alienada dos sãos princípios desta sublime scíencía
de governar os povos, e o tempo precioso, e os
tributos que o povo paga ao erarío publico, e as
energias intellectuaes, e a mesma competencia administrativa fossem elementos respeitados na economia
política do Brasil, instituições da natureza do "Aprendizado Agrícola'' de Joaseiro, seriam encontradas ás
Fl. 14
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centenas, por toda parte, produzindo resultados os
mais efflcazes a bem da agricu ltura e da pecuaría.
- fontes ínexhauriveís da riqueza nacional. Mas
deixemos Joaseiro e o "Aprendizado".
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No São Francisco
CAPITULO VII
l - O en1barq ue na "Viaçao" : a partida é um phe-

non1eno social-columbinos da saudade. O primeiro pensamento de cada passageiro ... Conferencia gastronomica ...
Um compendio de surpre.zas ... Como nasce a a1nisade:
estygmatisan1-se os refractarios. Constitue-se a família
•
de todas as classes.
11- Conten1plando a Natureza. Variedade de poeti cas impressões e esplendídas paysagens. " A ilha é symbolo geograph!co da saudade." A uberdade do solo recorda a exclan1açao do " Mernorial Ritnadu ". Recita-se
para a allna. Chegada ao " Riacho de Sant' Anna ".
I l 1- A zona do S. Francisco: na espectativa de um
novo J osué... Riquezas naturaes: madeiras, minereos,
ichthyologia- tudo olvidado.
Condemna-se o demasiado orgulho patriotico na
pedagogia den10Iidora.
Somos 3.219.000 milhas quadradas - territorio capaz
de con1portar toda a populaçao do glôbo. A Eterna Tra:Jedia: o sertao é a synopse desse poema fatídico .. , Immobilidade lethal das povoações do S. Franci sco . Productos
regionaes. O unico melhoramento: o telegrapho - passivel
de censura technica. Uma suggestão a respeito do canal
de Chique-Chique.
l V- O papel historico do S. Francisco. Uma citação
de Euclides da Cunha. Os que resistiam. Nucleos ethnicos:
resultados.
V - Synthese geologica da bacia do S. Francisco.
Farrapos das bandeiras: o facho do egoísmo. Assertiva
documentada sobre o negro. Pedro Taques e outros. Nota
ethnogenica e ainda " Os Sertões".
A hydrologia do sertão ...
O S. Francisco é "o grande caminho da civilisação
brasileira."
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No São Francisco
CAPITULO VII
Pôra mister proseguír.
Tomei o "Luíz Víannail, um dos gaiolas da
Empte~a Viação do S. .Fran cisco, ás 9 da manhã do
d ia 15, e partimos. A Pc?rtída ou chegada de qual..
quer veh ículo conductor de passageiros é a cousa
mais natural deste mundo; mas, pelo motivo pueril
e vulgaríssimo de nos afasta r de uns e nos approxímar de outros, exerce tal influencia psychologíca
'
nas nossas índívídttalídades. a po nto de desperta r
a té nos índífferentes certo interesse e cttríosídade
que, nem sempre, se explica co•n vantas;Jem. a não
ser que uma recepç'ão ou u1n bofa-fóra definidos
determinem a nossa ,presença em taes occasíões : é o
mesmo phenomeno social que se verifica em Joaseíro.
A praia regorgíta de curiosos. Abraçam-se uns,
outros a pertam-se as mãos, arrevesam-se os recados,
desperta m-se as lembra nças, fazem-se promessas de
encontro, alguns olhos rarejam lagrimas expressivas
e, depois, através -Oo borborínho da loquacidad e, o

•
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anfange do horarío, nun1 gesto de tyrannía, golpêa
os fios das em·o ções e dispersand o a feira prodíga
dos affectos o v ehículo parte. Os columbinos da
saudade, que são os lenços agitados, pairam por
sobre a multidão entreabrindo, entrefecha ndo, frenetícos, as brancas azas. Depois, na curva longe da
enseada, some-se o pequeno navio na auzencía do
horísonte.
O primeiro pensamento de cada passageiro,
pelo estomago e não pela cabeça é pensado . ..
O Commandante, bem entendido na praxe, íntímado
pela eloquencía muda dos olhares, ínícía íncontínentí o exordío da primeira conferencia gastronomíca:
é uma pagina de a rminho com reticencias de granito,
fumegando sobre o branco impeccavel de a lvuras
de uma toalha de damasco ...
A primeira m·eza da Viação é um compendio
de surprezas, desde as qualidades apetitosas das
iguarias frescas, até ás physíono mías dos desconhecidos que pela vez primeira ali se enfrentam.
Nos primeiros n101nentos .. . silencio co1n pleto
de vozes e retínír de talheres; depois um - obsequío
passar a peixada -- e as relações entra m em gestação.
Ao fi m d o agape o embryão d a a mísade já é vultuoso. O navio é um mundo mysteríoso em miniatura: pela mµnhã crêa, meío -día concebe. á tarde
d á a luz e o filho, não como Palias da cabeça de
Jupíter, mas do coração nascendo do contacto e do
improviso, quase sempre surge perfeito.
No S. Francisco é assim: ao embarcar, d esco-

..
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nhecídos; ao almoço, relacionados; ao jantar, amigos;
é ceia, ír111ãos; e, quando algum refracto se escanínha no camarote affectando dístíncção de fidal~uía, resvala para o terreno co1níserado do ridículo'
pesando-lhe sobre a cabeça o expressivo e popular
estygma da phílosophía do sertao: E' un1 bode de
bíclieíra . ..

Um en1ít deste feitio, relembrando o ím1norfa,
personagem de Cervantes, foi seriamente castigado
na sua empaphía repulsiva: Em certo porto, empertiga-se nas pontinhas das botas de verníz e, nu1n
gesto senhoril, entumec;ce as bochechas, estende a
nião e agitando-a nervosan1ente chama um canoeiro:
''Oh! seu garôto, encoste cá este côcho... "
- " Apois não, seu Barao dé Cótégípé... (e a
parte) coin dois rrês .. . "
Calculewse a hilaridade! E o nosso barão com
dois rrês afundou-se no camarote, como a fragíl
náu escachelada por um projectíl de mastodonte
submergindo-se nas profundezas do oceano.
Constituída a familia a confraria divide-se em
grupos: commercíantes e industríaes, fazendeiros e
capitalistas, boíadeíros e ambulantes, políticos e
en1pregados publicos, caixeiros viajantes e ledôres,
jornalístas e poetas, religiosos e profanos, toda classe
e toda gente, cada qual se aggregando á companhia
dos que lhe mais agradam para. as expansões ínevítaveís do recreio. Bôa convivencía e bôa camaradagem amenísam a monotonia da voluntaria prisão
a bordo. Quando a condição é ídentíca e .os ín@{...
1
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viduos se encontram adstrictos á esphera das mesmas
circumstancías ou se nivelam no mesmo plano de
uma sorte commum no caminho da vida, instínctívamente se affeiçoam e se amam, ás vezes, até o
sacrificio. Tanto é o prazer emanado do carinho
elaborado entre bons companheiros de viagem, que
o dia do apartamento, pesar de esperado com
ansiedade, é como uma s<rntença condemnatoría:
teme-se-lhe a chegada, emquanto encerra a attração
do abysmo.
Viajar é recolher á amphôra do espírito preciosas perolas do ambiente, tão abastado de custosas impressões como os mares de Ceylão desse
raro chípo.
Como não é aqui o panegyríco do viajar
deixemos ahi pelo convés os grupos an imados, á
palestras miscellanícas, falando de fado e de todos,
e nos incorporemos a estes do gradíl, (*) embevecidos a contemplar a natureza .

*

**

•

Essa volumosa caudal que se despejando do
.
cimo da serra Canastra, no Estado de Minas Geraes,
se estende por sobre fertilíssimos terrítoríos de cinco
Estados da Uníao, formando na sua derrota a celebre
Cacfioeíra de Paulo Affonso, desembocando no
(*) Alguns vapores da Viação, em vez de amurada, têm um gradi 1
..1uc lhes proteee o convés.
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A tlantico, após trez mil e tantos l<ílometros de percurso - ,é o rio S. Francisco.
Contemplem o-lo.
Esplendído era o dia clímaxeando.
Céo de opálas reflectindo-se no crystal reful..,
•
!Jente das aguas, reproduzia na placidez serena da
superfície, o azul tranquíllo do infinito.
O 111aravilhoso do espectaculo que, naquelle
mo mento as aguas rnansas do S. Francisco empres~
tavam á nossa visão, era de um encanto cdpaz de
•
produzir extases supremos.
As impressões variavam á garnma gradatíva
d as paysagens, como se fossem ethereos sonhos de
poeta : ora, a ímpressao era de uma colossal esteira
d e prata líquida que se estendesse aos nossos pés;
ora, a de uma serpente phantastíca de escamas de
brilhante ziguezagueando entre a verdura opulenta
dos campos ... e, as ilhas ferteis que, vistas de longe,
apparecem pequeninas, por varíos pontos· do río
como brinquedos verdes de criança, davam ainda'
mais aos nossos 'olhos,. que se não cançavam de ver,
tuna verdadeira majestade de poesia, de inaravílhas·
de historias encantadas de sereias. "A ilha é o symbolo geographico da saudade", no dizer de Luíz
Carlos.
De quando em quando, o vento que soprava,
produzia uns arrepios sobre a face delicada da cor ..
rente, que se enru}Java. Era o retrahímento das aguas
que se refrangíam de pêjo, ao contacto do carinho·
PI.
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do a1nante trahídor ... o vento que lhes beijava o
dorso voluptuosamente.
Os terrenos uberrímos, (ás margens francas do
S. Francisco) exhuberantes de seiva, de uma fecundidade capaz de produzir assombros, são o attestado
mais eloquente de fartura, da força ínexgotavel
daquellas terras onde, cada semente depositada
acorda sob o solo para uma florescencía de bençans,
desabrochando em arvore que será sombra e agasalho, em fructo que será alimento, em vida que
será trabalho.
Até os recantos mais lôbregos, as mais espessas
caatingas, ali podem ser fecundados con1 vantagem ;
e, a o contemplar aqt1elle milagre de resurreições
constantes, não me pude couter de exclamar co1n
o poeta do

•

"MEMORIAL RIMADO "
Homem ao campo ... ao campo ... ahi todo o esplendor
Da Natureza accorda ao contacto
fecundo
.
Dos teus braços.:. O valle é denso, ermo e profundo;
E' rude o mattagal e o cipoal nodoso,
Que não sabe da luz o affago caricioso,
E o pedroiço maninho, onde nem cardo medra! ...
Quem ha de flôr abrir no coraçao da pedra? 1
Homem feliz, trabalha! Esta é a vida melhor. ..
Sabe melhor o pão q~e as gottas de suor
Amassaram ! Trabalha 1 e a terra mansa e bôa
Onde a vida perpetua, estua e borbotôa
Ha de pagar-te um dia esta immensa fadiga,
Num ramo de flôr, numa caricia amiga ...

•
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E, por toda essa grandeza que o hornem cultiva de braços nús, fendendo a terra, alvião em
punho para o segredo da germinal, recebe em paga
abnndancia de fructos.
Recordei ainda naquelle momento de embriaguez: de espírito, uns versos que de uma feita escuteí
do cantôr das ''Ultimas Rosas", e, instinctívamente,
recitei-os baixinho para n1ính'alma;
"A BENÇAM DA TERRA"

Terra 1 Bendicta sejas por teus ramos,
Pelos fructos que dás, por tua vida,
Pelo canto feliz: dos gaturamos,
Pela tua grandeza ínconcebida.
Bendicta, porque em troca desta lida
Dá-nos, bondosa, a nós, porque te amamos
O crystal dessa lympha que gosamos,
A primavera e o inverno, reflorida.
Bendicta, por teu halito fecundo ! ...
E's a cova, és o berço, és o poema
D·e tudo quanto amamos neste mundo.
Sê bendícta, ainda mais pelo meu verso,
Pela gloria de Deus que é a SJloria extrema.
Terra mafer, Rainha do universo. "
E o pequeno navio sulcava o dorso tranquíllo
das aSJuas, como um ser íntelligente e generoso que
nos quizesse outorgar propositadamente á vista o
deleite de copiosas paysagens.

·110

A' tarde daque11e 'dia, o .Prí1neíro de en1barque,
de um batelão de velas pandas, como
com o' auxílío
.
!ligante gaivota de níveas asas, sem re$lístar nenhum
incidente lamentavel, transpon1os a Corredeira de
S. An11a, e á noíte, a inda cêdo, ao tt:onar offegante
da respiração daquelle pultnão flammívon10 como
o touro do príncípe da Colchida, a chaminé espírando a breves trechos, erguia a lta a projecçao candente, íllumínando t1ma multídao de vultos, postados
á praia: estavamos no porto do Riacho de S. Anna
do Sobradínho, (a 666 .Rilometros distante da Capital)
cuja popttlação laboriosa, attíngindo a Q0.000 habitantes, é a índa destítuída de numero sufflcíente de
escolas para a ínstrucção de seus filhos.
,
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A zona sanfrancíscana é un1 astro ainda occulto
·sob nuvens, que. ao contrario do que o Droph~ta
mandara parar até o epílogo da vícto ria, espera
q ue surja um novo Josué afastando o reposteiro da
bruma que o envolve, mandando-o ptoseguir para
irradiar a gloria de sua futura grandeza por todos
os recantos do paíz.
Desde os campos redolentes dos marnéís da
'
immensa bacia, ás culmínancías alcantíladas das
colinas azues, desde as depressoes apauladas, ás
regioes
ínadjacentes de apparencías, estereís.
.
'
., (por
toda parte se manífestan1) padrões de suas possJb ílídades porvíndoíras.
' ;.l
Florestas abastadas em , !Ilade!~·~~"- ~e 11,eí, ,. ~spM~
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cialmente ás mar.gens dos cat1dalosos affluentes do
S. Francisco, como o Rio Grande; jazidas de preciosos mineríos como o ouro, nas minas do fienfto •
do Ouro, si bem que alem da bacia, mas conti.guas
a ,ella e tendo Chique-Chique como o principal
con11nercío de exploração dessa industria; crystal
de rocha e mica de prín1eíra qualidade ás adjacencías do Rio Preto; terrenos fartos em forra~ens pa ra
o desenvolvimento da pecuaría; e, em summa, tudo
que .garante o bem estar do~ ribeirinhos. revela que
a bacia do maravilhoso rio é uma das mais afor~
tunadas em riquezas naturaes. Ade1nais, a íchthyolo.gía do S. Francisco é t1ma das importantes fontes
de receita da extensa zona.
'
'
.
O surubim e a 'curbnato, apanhados nas suas
a.guas píscosas, - dos la.gos, dos corre.gos e d9
proprio rio - abundam
. a tal ponto que a historia
de sua fecundancía attín.ge o aspecto da fabula, aliás
'
verdadeíríssin1a e . comprovada na extraordi~arí,a
'ex-portação dessas especies para todo o Estado, como
para as populações 1.ímítrophes dos Estados vísínhos.
O que é lamentavel no S. Francisco, (a .exe111plo do que se observa no mais perfunctorío estudp
acerca da .grande~? .de todo o Brasil) é que toda
.?- ,sua opulencía perma11ece no olvído dos nossos
•
s.uper--.fiomens, o1s proceres da.s administrações ~ovetn9mentaes, aquelles !que têm o dever de propt1.gnc;l r
pelo pro.gresso da Patría sob todos os pontos d~
v.tsta, quer no sentido ~eral, como o Presidente da
1
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Republica, quer no regional ou local, como os governadores estaduaes e municipaes.
Costume nosso atavíco e arraigado até nas
incoherencias Iectívas de uma pedaqogia obsolêta, é
esse demolidor das ener.gías infantis, que se resume
em ínstíllar demasiado orgulho patríotico nos corações verdes e ainda incapazes para a educação esthesíologíca, a proposíto de uma SJrandeza abandoµada
ou de uma gloria que o nosso trabalho ainda não
attingíu, como essa grandeza e essa gloria decantadas da nossa Terra Brasileira. Regístre-se de passagem: somos 3.219.000 milhas quadradas: territorío
capaz de comportar a populaç~o de todo o glôbo
terrestre, que actualmente attínqe a 2.000.000.000
de indivíduos, emquanto somos 35.000.000 de habitantes, segundo calculos approxímados, e o valle do
S. Francisco é uma partícula minuscula dessa grandeza nativa deixada ao léo da sorte.
A vida no Brasil é a eterna tragedía do conffícto entre contrastes de grandeza e mísería e o
sertão é a synopse desse poe1na fatídico. O homem
do interior é o Tantalo condemnado a morrer de
misería dentro do oceano da opulencía. No atascadeíro do ínfortunío em que o conserva junjído, a
condição despresível a que o votara o Destino, vê
se esco3rem na ampulhêta do tempo os dias azíagos
de uma exístencía amára, aliás soffrida com evanSi?elica resignação que attínge muita vez ás raias da
índ ifferença,
Ao longo da ímmensa caudal, verificam-se
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nu c 1e os populosos ínteiramenie anchylosados no
espasmo allucínante e absorvente de falazes promessas de melhoramentos que jamais se realisaram,
porque condemsavam simplesmente efficacia para os
expedientes politiqueíros e trétnsítoríos; ao passo que
seria manifesta injustiça estygmatísar a terra prediga
pelo írrígamento da drenagem natural da bacia fertilíssima. E verdade que, 11ém por toda parte, as
í mpressões são optimas; em todo caso, as más se
com pensam. Riacho de Casa Nova, Oliveira e Sento
Sé, por onde passámos pelo decorrer de um dia,
permanecern na irnm obilidade lethal e característica
d o mesmo atrazo em que jaz o interior de todo o
paiz; todavia são municípios, como os outros, ferteis,
e particularmente abastados na industria pastor.
Remanso, a 834 l<ílometros da Capital, com
uma população de 23.000 11abítantes, confinando a
poucas leguas com o Estado de Píauhy, mantem
com este, nas localidades de S. João do mesmo nome
e S. Raymundo Nonato, activas transacções con1mercíaes na permuta de mercadorias fabris pelos
productos regíonaes, a saber: couros, pelles, requeijão, penna de ema, borracha de maniçoba, cêra de
carnaúba e outros. A cidade descança á margem
esquerda, a quinze metros sobre o nível do rio; é
sympathica e a mocidade íntellígente, dada á cultura do palco. Não há, porem, melhoramentos notaveís; alem de casas commercíaes bem construidas,
como alguns predíos particulares.
Pilão Arcado dispõe de · telegrapho como Re..
1
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manso, mas é o unico melhoramento avultante· aos
olhos do passageíro.
A linha telegraphíca assentada entre aquella
de uma censura
vílla e Chique-Chique é passível
•
flagrante aos olhos de quantos queíré\m vê-la sobre
uma base que se pode bem dizer absolutamente
falsa, num accumulo de areía - ·de uma corôa que
se descobrirá fatalmente á primeira ímpetuosídade
da enchente ; e esta irregularidade, quero crer, poderia quiçá desapparecer com a mudança daquella
rêde para Pedras, onde o terreno firme, seguro
parece offerecer a necessaría resístencía á estabilidade do servíço, pondo-nos tranquíllos quanto a
futuros accídentes.
Mucambo, onde passa a linha do progresso,
sobretudo mede quase o duplo na largura do río,
fazendo-se notar, de modo cathegoríco, a vantagen1
de Pedras, cuja estreítura é índísctLtíveL
Passando adeante a obter da villa de ChíqueChíque a melhor das ítnpressões relativas á sua ví'da
propría, uma defficíencía é reconhecida que urn ,
pouco de bôa vontade em harmonia entre os habitantes e a Empre~a Viação do $. Francisco resol-·
vería indubitavelmente o problema : é o baixio do
canal que dá accesso ao porto ás embarcações.
Penetra-se alí na esperança de avançar, após a demora necessaría; quando, contra a espectatíva carangueíjêa-se 12 kilometros atrás encalhando em toda
parte até á estreita embocadura, donde novamente
toma-se o canal grande do rio:

•

•
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Chique-Chique descança a marí6em direita, a
779 kílometros de S. Salvador, 380 metros ací1na
do nível do mar, com uma população de 19.000 habitantes. O município va.sto deposita nas entranhas da
terra preciosos tnínereos, especíalinente o ouro, como
vimos em outra paí6ína.

•

•

*

*

*

O papel historico do S. Fra ncisco é de absoluta relevancía. (1) "Abrindo aos exploradores duas
entradas unícas, á i nascente e a foz, levando os
ho111ens do sul ao encontro dos homens do norte, o
grande rio erigia-se desde o princípio com a feição
de um unificador ethníco, longo traço de união
entre as duas sociedades que se não conheciam.
Porque provindos dos mais diversos pontos e
o rigens, ott fossem os paulístas d e Domingos Sertão
o u os ba híanos de García d'Avila,, ou os pernan1bucanos de Francisco Caldas, com os seus pequenos
exercites de tabajaras allíados~ ou mesn10 os portuguezes de Manoel Nunes Viana, que da li partítt d a
sua fazenda do "Escuro", em Carinhaha, para con1mandar os emboabas no Rio das !Mortes, os forasteiros, ao attíngírem o amago daquelle sertão, raro
voltavam,"

•

•

-

( 1) '"Os Sertões de Euclides da Cunha. Pag. 95 e 96.
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Os que porem resistia m e tríumphavam com
vida das íntemperíes que se lhes estorvavam o passo,
estacionavam aqui, ali, por toda pa rte, presas de
uma condíçao psycholofJíca corno to rpôr q ue os
ínhería n1 ao sólo, donde só ao desperta r do ínevítavel pesadêlo con1eçavam a viver dos recursos da
terra.
, Dahí, desse exílio intimo, a necessidade forçadü
da estabilidade d e nucleos entretecidos de lavores
ethnícos, inteiramente dífferentes dando em resultado
essas importa ntes populações irma nadas corno uma
só fa mília nos traços característicos externos e internos: quase todo sertanejo é pardo e íntellígente;
nefJro, propriamente dito, raríssimo se encontra pelos
sertões do S. Francisco.

*

*

•

*

•

Corta ndo reSJíões despares desde as cabeceiras
dentro do terrítorío mineiro, o S. Francisco conserva
na variedade dos aspectos o seíJrêdo da fascinação.
A sua bacia, o ra vastíssima de horisontes, perdidos
na ímmensídade inatínSJível á v í sã o despida, ora,
ga nglío nadu nas aperturas dos meatos montanhosos,
ora sumida na solidão floresta l o nde parece desapparecer para se1npre den tro do reino da tréva
absoluta, em dado trecho en1erge tributada de ím1nensos affluen tes, a a travessar formosos ca mp os
geraes, justa1nente onde se foran1 a~glon1erando os
farrapos das bandeiras dizimadas.

'
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Os no rtistas littoraneos, como os sulistas d e
qualquer parte, sentiam-se attrahidos para o interio r
como visíonarios ascetas, ílluminados pelos fo<J-OS
fafuos das imaginarias minas de Roberio Dias; e a
esperança refulgindo das preciosas jazidas de Minas
Geraes
accendia no peito dos exploradores o facho
•
do egoísmo que os norteava no ifJnoto dos ínvíos
sertões do S. Francisco.
O neqro, entretanto, affeíto ás humilhações do
servilismo, evitava -JS aventuras das bandeiras exploradoras - , medida loqícamente imposta pela condição de passividade que o homísiava, por iostíncto
de conservação, na obscuridade do quílom'bo.
Esta assertiva é documentada pela proflciencía
scientifica do ímmortal ethnologo brasileiro, o Dr.
Euclides da Cunha: "Alem disto - insistamos num
ponto incontroverso, as numerosas importações d e
escravos se accumulavam no líttoral. A grande tarja
negra debruava a costa da Bahia a o Maranhão.
mas pouco penetrava o interior. Mesmo em franca
revo lta, o negro humilde feito quílombola temeroso,
agrupando-se nos mucambos, parecia evitar o amago
do paiz. Palmares, com seus trinta mil mucambeiros,
distava afinal poucas leguas da costa."
Pedro Taques faz referencia ás famílias paulistas que imigravam para o S. Francisco e notaveis
hístoriographos, como Ayres do Casal, Mendes de
Aln1eída e outros, nos induze111 á conclusão de que
nos elementos ethnologícos determinantes do typo
característico que hoje domina o extenso valle, o
\

•

•
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sangue negro, não sendo ex c l uso etn absoluto,
tan1bem nao prepondera con1u factor primordial
para a dísposíçao anatomica e topographica dos
relêvos physícos e psychicos. O pernambucano e o
' cearense, como os den1aís nortistas que, orientados
pelo ru1no do majestoso rio, se encontravam con1
os sulistas em dada região, não podiam escapàr ás
frnmutaveís leis naturaes das influencias mesologícas,
no . pendôr ínevítavel e incessante para os effeitos
de adaptação clímatíca.
Ademais, ou gal.gando os cín1os da Serra do
Mar e despejando-se pelos raios . de penetração do
[guassú, do Uruguay, do Paranapanen1a, do Rio
Grande e do Paraná, na bacia do Prata; ou estadeando o curso do Tíeté, o ítínerarío de rnaís facil
accesso ao sertão; ou provindos do norte rumados
pelo Parnahyba, obedecendo ás disposições orographícas da 6urguéa e retrocedendo pelo curso do
1nesmo nome, fascínados pelos mimos naturaes da
regiao, recalcando talvez em alguns víeiros as pegadas de Maffrense; ou ainda jornadeando á niontante
de Paulo Affonso, os bandeirantes traziam para o
1nedio S. Francisco, os ele1nentos ethnicos na origem
dos fagocítos do sangue port~guez que, em ela boração especialmente con1 o indüJena, produziu o
typo do1nínante.
Resun1i11do esta nota, em attenção á pragn1a 7
tíca líteraría, (aliás com justiça) exigente em n1ateria
scíentifica appensa de documentação autorísada,
conftr1110-a, citando ainda o la11reado escríptor do

•

•
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" O s Sertões" : ( 1 ) " E' n a tur~l que grandes po pu lações sertanejas, de pa r corn as que se constituem
no medio S. Fra ncisco, se fo r1nassen1 ali co1n a do sage1n prepondera nte do sangue tapu·ía. E lá fl casse1n
a blegadas, evolvendo e1n circulo a pertado durante
trez seculos, até a nossa ídade, no a bando no completo de todo a lheia dos nosso s destinos, gua rda ndo,
intactas, as tra dições do passado. De sorte que, hoje,
Qttem atravessa aquelles lugares o bserva uma unífor1nídade no tavel entre os que os povoa1n: feições e
estaturas va riando lígeíra111ente e111 t o rno de um
1nodelo unico, da ndo a impressão de um typo antropo logico invaríavel, logo ao primeiro la nce de vistas
distíncto do n1estíço proteífo rme do lít~o ral Po rque,
c n1quanto este patenteia to dos os can1biantes áa
côr e se erige a inda indefin ido, segundo o predo1nínío varíavel dos seus agentes formadores, o ho mem
do sertão pa rece feito por u1n molde t1nico, revelando quase os mes1n as caracteres physicos, a mesma
tez, variando brevemente do 1na 1naluco bronzeado
ao cafttz trigµeíro; cabello corredio e duro o u levemente ondeado ; a rn esma envergadura athletíca e
os mesn1os carac t eres rnoraes traduzindo-se nas
1nesn1as superstições, nos mesn1os vícios e nas 1nesmas
v irtudes. A uniformidade ethníca sob estes varíos
aspectos, é impressionado ra."
A hydro logía do sertão é a synthese ethnog raphíca centralísa da no medio S. Francisco. Porque,
(1)

Pag. 107 d este livro .
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afinal, o majestoso rio é o que diz Varna56em con firma do na ffistod a do Brasil d e Joao Ribeiro,
"o grande caminho da cívílísação brasileira."
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A Barra
CAPITULO VIII
•

1- A patria do Barão de Cotegipe - cidade hospital eira: a fl ôr do S. Francisco ; cultiva a arte de Beeth ow en e a tolerancia religiosa. O que 1nais ex alta o
espírito.

\.

11 - M agnificencias dos quadros naturaes, at é no
f acies tragi co das inundações·: a Barra tamben1 é vi ct in1a .
O espec taculo é sen1pre grandioso A s canôas; pescadores.

111 - A feira. A que deve a Barra a riqueza alin1enti ci a. O doce do burity. Sol o fertil: os brejos. O n1aior
centro de exportação do peixe .
1V - A pesca e a pescari a : reflexos de genio - ate
o propri o Deus no sce nari o da rima ... Uma an1ostra.
U1na j ornada in tellectual. Systema lin1nographico ori ginal.
Aqu ari os naturaes. O eterno conflicto .. . Aind a a poesia
bucolica...
V - Variante ichtyologica - a arribação: a hypocri sia da industria facilitari a o extermíni o do pei xe; un1
q uadro e111ocionante. O pl1enomeno é considerad o augurio
de secca.
VI - O Brasil c ar ece dos A gassi z. Decanta-se o
inst incto.

V 11 - Esboço monographico.
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À Barra
t 1i

CAPITULO VIII

1f

'

'

1

Vetusta patría do 1nsuine estadista brasileiro,
Barão de Cote.qípe, acariciada pelas auras fagueíras
de trez rios, que lhe hun1edecem os p~s de osculo.s
de fertílidade, rescendendo o aro1na silvestre dos
prados visinhos atapetados de 1na!n1íq.ueres e alecrim
de vaqueiro - rosmarínas o1~fícínalís -, abrigada sob
o côlmo azul do céo estioso de Julho, a cidade da
Barra estreitou-1ne naque lle acostumado a1nplexo
carinhoso e peculiar a sua hospitalidade ca racterística, emquanto, conferencíando sobre a humanítaria
missão que me í1npeLlía para o coração do Brasil
Central, fazia preparativos para a nova etapa.
Parodia ndo Adolpho Taíne, na felicidade da
phrase que consagra a prirnasía esthetíca de Veneza .
como "la fleur de l'!ta!íe", eu afflrino : a Barra é a
flôr do S. Francisco.
Quem respira aquelle a mbiente pela vez primeira, sente-se forçado a querer respira-lo sempre
Não sei de outra que nos seja tão sympathíca e tão
Fl.

•
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cheía de attracií\70S, não só pela sua topographía,.
tão bella como a que n1aís seja por todo o longo
da importante bacia, corno pelo trato lhano e cavalheiroso dos seus habitantes. A Slente sente-se á
X7o ntadc, e pca-se querendo permanecer ali, como
que1n experimentasse os confortos e carícias de um
lar feliz. Aquella certeza de estar entre amigos, ao
n1esmo ten1po c ercados de novas physiono1nías
dá-nos a i111pressão de urna famílía reunida sob os
uuspícíos da n1esma abobada celeste.
Não há obras d' arte, nen1 seducção de engenho
humano, co1no nas grandes u rbs bafejadas pelos
ínfluxos da ci\7ilisaçao hodíerna, em que fervilhassem
as scíntíllações dos grandes ~eníos, nos rnyríades
aspect(>S do attícismo de Byzancío, da paihêta dos
Raphaés 0~1 do cinzel dos Miguel Angelo~.
Cultiva-se, entretanto, a dívína arte de Beethowen e Carlos Gomes, aliás com a consagração sincera dos verdadeiros artistas, corno fôra o extíncto
maestro Dal!nacinfio e como ainda hoje é o celebre
executor, Major Isaías Rabêllo de Souz.a, utn dos
grandes con1mercía ntes da praça.
Séde de um bispado , como de uma Missao
Evangc!ica, (salvo excepções em qt1e se não pôde
detxar de verificar a inculpabilidade dos representa ntes de arnbos os credos em dívergencía) a tolerancía religiosa é o apanagío dístínctívo das crenças
espírítuaes na cidade da Barra. Comprehende-se o
phenomeno social, inteiramente contrario do que se
observa em muitos outros centros do paíz. E' que
a Barra é um a cidade culta e os dírectores de

•

•
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ambos os rebanhos-catholico e evang.e líco-são
justamente os mais dístínctos propugnadores da ínstrucção da mocídade. De um lado o ímportante
Collegío Diocesano dírütido por um clerigq competente, de outro lado q acreditado Instituto A1nôr ás
Letras amparado pela longa pratica de um distíncto
profissional, inspiram, tle parte a parte, a n1ais sincera confiança aos paes que, muíta vez, ímproselytos
desta ou daquella confissão religiosa, não fazem
questão que a educação. dos seus filhos seja ministrada por este ou aquelle crente.
A tolerancía religiosa num desses ríncões sertanejos do paíz é simplesmente süJníficatíva, quando
é facto que em algatnas localidades do líttoral ott.
tnais proxítnas delle, de vez em quando desencadeiam-se perseguiçoes r e 1í g i os as proveníen tes da
ínconcepção do princípio de liberdade de consciencía.
Não pretendo perquerir a complexidade phílosophica do phenomeno social destoante aliás d os
fóros da cívílisação líttoranea. Porque, falando das
1naís íntimas aspirações do povo barrense, lí1níto-me
a traçar eryi linhas geraes o esboço ethnogeníco do
aspecto social que o dísttngue como povo cívílisado
e bom. Mas o encanto, a seducção da· cidade, o
que mais e1npolga e fascina, alem de tudo, - do
atavísmo, da fraternidade que se desfrLtcta naquellc
meio familiar, das revelações artísticas, do pertun1e
inebriante da hospitalidade, da tolerancía religiosa,
da educação da juventude esperançosa e íntelligente
-alem de tudo isto, o que mais exalta o espírito

1
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até o extase, é o esplendído panorama do for1'nósó
São Francisco.
, ·:· ·

*

,

* "'
A ma~níflcencía dos quadros excede ii cap~
cidade do mais perfeito artista - da palavra ou do
pincel-que o pretendesse decorar nos cambiantes
irisados da descripção ou na polychromía exquísita
de um niysterío de aquarella .
A alma contempla-os embevecida num transporte de ~oso espiritual qu~ se não descreve, porque
só é possível poder e sabe:- senti-los.
O espectaculo pode ser apreciado ao longo
da beira d'a~ua. A espectatíva é quase invaríavel.
O observador n1ais exíqen te pode dispensar os
íncon1modos da selecção de u1n ponto dado; basta
postar-se e1n un1 plano elevado, donde possa perlon~ar a vista mais lon~e, onde os horisontes foS6em
alem.
Em qualquer epocha d.o anno, em qua lquer
dia, a todo n1omento, pesar das variantes athmospherícas, se arrevesam e se compensam as S6radaçõe$
de
tons que os modificam, se1n todavia furtar-lhes'
l
a_ expressão ímpressionador9mente o ri~ inal e abastaêla de poesia. Até 1nesm.o no facíes tragíco da
:inündação, não fenece o ~~1canto; apenas carre1 S6am-se as côres e os quadro?~ ainda assim, não
perdem o segredo da seducç~o.
A. belleza scínde a r6
e'moría·
c~rnb
o lavrador
'
l
!
..
abrindo .leíras para depositar 11·e11as;
com a semente
. '
mícrosc<~>"píca, o míla~re do futuro, - a arvore pode'tosa ; qué· ítÂ'-'resístír aos ín1petos dos tlifões. ·· · ·
}
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Assim é a belleza de um painel indelevehnente·
~ravado nos sulcos do pensamento: não se apaga
e, ao contrario, avulta e .se intensifica, se vento9 .
adversos pretendem extíngui·- lo impiedosamente.
Como outras localidades ribeirinhas, a Barra
tamben1 é víctíma indefesa do · períodíco e le mento
inundador, p o rque todas 'Se resentem de diques que
lhes obstassem o ímpeto da invasão d estruid o ra.
Mas os quadros sempre sedu:::en1, ou emergindo
tragícos do seio revolto e funereo do dia lutulento
da ameaça pluviosa, ou permanecendo só a lteraveís
aos effeitos radiantes e gradatívos da luz, nos dias
normaes de estío.
Nesses, que faze1n a metempsych_ose da ahna
~
universal para a natureza individua l. 1' isto é, qu e
transmíttem a serenidade do an1biente á alrna d os
v ivos, é que se pode contemplar o - aspeçto
deslum, ..
b1·ante do grandioso espectaculo.
E o panoran1a respira halos de \1id~'- po1~ :'toda
1

r

•

~

parte.

'

(...

r

. ..._

O céo, a terra, os homens e outras creaturas
viventes~·

os seres que se preoccupain co111 a 1 dynamica individual contribuem por ínstíncto para dar
rnovin1ento e a nimação ao conjt1ncto.
f_, r

Oesde o~ albôres da n1anhan, aos prih1eiros
c larões daqucllas alvoradas singulares que-.esparze1n
·µelo céó avenidas assoalhad as de ouro; ' por entre
'legíoes d·e jardins de nuvens desabotoando r·é'fu varíe·gada'S flô res, até ao cahir da tarde, perdür á' en1 tudo
- n6 espaço, nas af6uas,! nas praias ou ·nos portos
'de ~ii1barque, -· p erenne fascinação .
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As canoas, como creaturas vivas pejadas de
pescado, símiles de ubás dos carajás do Araguaya~
sulcam o dorso placído das côr do céo e vêm parir
na praia o fructo de uma noite farta na colheita do
surubím, da curímatã, do pacú ou do saboroso doirado - , peixes que mais abundam no S. Francisco.
Depoís o eterno Phebo a sorrir, eternísando a
vida, acarícíando com os raios tepídos da manhan,
corpos athletícos de pescadores tiritantes· ainda do
frio da noite velada ao calão do tresmalho exigente
de ininterrupto cuidado.

*

1a

*

*

A população, já desperta, ruma-se ao porto e
pelas oítQ horas a feira é densa.
~~ão somente á prodí,galídade das aguas. mas
á generosidade de Céres, deve a Barra a sua rique~a
alímenticía. Alem do peixe, (fresco ou salgado)
os
,,.
cereaes, as hortaliças, os fructos, a carne gorda de
toda especíe· de ,gado, as batat.as e as leguminosas,
encontram-se diariamente no 1nercado, inclusive produetos da industria regional, como o queijo, o reqtteijão, os doces, particular1nente o saborosíssimo
doce de burífi, fabricado na cidade como em nenhuma
outra parte do interior.
Ainda que os estíos longos tentem prejudicar
a lavoura, de vez em quando, o plantio duplo e, ás
vezes triplo, 1que permítte tantas colheitas annuaes
do solo exhuberante das ilhas e ípueíras natadas de
resíduos ferteís, compensa perfeitamente a exíguidade
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proveniente das ardentias solares. Do mesmo passo
fecundantes, os terrenos denominados brejos, tractos
de terras írríqadas pela drenaqem natural e ordinariamente povoadas de ridentes burytísaes, podem
produzir com abundancía nalguns pontos do muni-·
cípío, que é vasto e blindado ainda com a fama de
ser o maior centro de exportação do, peixe secco.

*

*

*

A pesca no município da Barra tem um críterio duplo: é meio d e vida e é sporf; obedece,
portanto, a um plano financeiro de enfestada economia.
Ei-la: Logo que as laqôas dão vau e o rio
começa a dar ponto, arremendam-se as rêdes usadas,
rematam-se as novas, contractam-se pescadores e
1
( ) concertadeíras, convidam-se a migos e, munidos
de provisão de bôca, partem para o local deter1ninado. E' uma delícia contemplar as embarcações
repletas - canôas, paqaêfts, (conforme denominam
a li urn a especíe de saveíro) pequenos batelões, partindo galharda1nente, su lcando donairosas as
toalhas de aguas refulgentes, ref1ectin~o na face lisa,
a imagem do céo de arminho que a bençôa com a
luz diluída em ondas carícíosas, a esperança da
empreza feliz.
" Concerla d eiras '' são mulhetes e ncarre\"ladas d ê escamar e e ll·
minar d os peixes o s inte stinos, deixando -os limpos para a brir em manta se
receber o sal moído que os conserva para o mercado.
(1)
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Arribam cantando en1 toadas i c:adencíosas que
falam de "-a venturas malogradas ou de·. bamburros de
gloría-5 'empolgantes dos sentímento5 sertanejos:
narram-se hístorías íntermínaveís, descrevem-se bíographías em que o sarcasmo, como nota dominante,
em scíntíllaçoes voltaíreanas, fulgura resteas de 5;;enío
occulto sob a crosta íncolôr do analphabetísmo e
da incultura,· como o diamante não lapidado escondido dentro da glêba.
Até o proprío Deus assoma ao scenarío da
~íma [e~ ~prto~ e19quentes, em vôos livres de hyperbol~~ des~nfr~íadas, em que só um raio de reverencia golpeia e atalha o desencadear do ímprov1~o·. 'cóm a.tj·ue1la '-'energia e graça ínherentes ao
genío art~tíco roos verdadeiros eleitos das Camena~ .
Eis ,. uma _..amostra, na qual conservo a orthograpl...ía:
.
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Até ' alíí a' biasphe'rt1ia!.'".~ ._.: ~ ·· ,,.
· Agorá,< verdade é'xpres'sa, '\:iêsfazendo a má
impressão· ftõ phflosóphía ínsophísmável dos ultí111os
• •
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versos:
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Eu

só nia!Ó" río pecc·ãc.10. '

Praqaê Deus nunca peccô . . :"
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QL!~ o leitor competente faç9 os...1.co1nmentaríos

devidos:::. .
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Dizia eu da partida festiva dos alegres pescadores.
Acompanhemo-los.
Seguem sempre a cantar.
Argonat1tas ditosos qt1e jamais sonharam na
conquista do fosão de ouro de Jason, não demandan1
as regiões phantasistas de um mytho, mas, apenas,
sugeítos ao agitar inesperado das marêfas ou dos
ban:;:eiros produzidos pelos ventos do nordeste,
avançam para o campo da realidad e lucrativa,
vencendo sempre esses pequenos obstacttlos, conquistando o tríumpho do trabalho na d espreoccupação feliz dos que encontram na esphera d a lucta
pela vida, os desafogos da felicidade.
Ou demandando o S. Francisco em qualquer
direcção, ou arrípíand<? parallelo á cidade, as aguas
dos seus tributaríos, á força de varas ao im pulso
de peitos vigorosos, ou de soltas vélas ao vento
\ con10 gaivotas faceiras, as embarcações sun1indo-se
nas sinuosidades dos horísontes, não tq.rdam chegar
aos seus destinos.
O systen1a límnographico da bac:a do São
Francisco é um dos· mais oríginaes do mundo.
A cidade d a Barra é a localidade que melhor a ufere
as suas vantagens, obrigando a scíencía, que é, aliás,
ínexoravel em muitos casos, a fazer côro com o
sentimentalismo duplamente bairrista dos seus habitantes qua a decantam ... em plena face da Republica- a prince:;:a do $. rrancisco ..
FI. 18
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•
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Verdadeiros, 1mmensos e ríqu1ss1mos viveiros
aquaríos, as lafJôas recebe111 do leito dos rios, com
a invasão das enchentes, formídaveís lévas de peixe
que o ínstíncto conduz aos sítios mais propícios á
desóva praticada sob o homísio da s alfJas e ás
entranhas da (1 ) canarãna basta, que affecta o papel
de sefJunda n1ãe inconsciente
'
.
Os enxurros• conduzem fartura de alimento a
esses maravilhosos reposítorios e ahí detêm os
peixes que, ao aventurar o retôrno intempestivo,
encontram as comportas de accesso desfeitas em
cômoros que os trancam impiedosamente, entregando-os inermes á sanha dos pescadores folgazãos.
Ei-los ahi agora na faina interessante e rendosa.
I-lo111ens, mulheres, rapazes, raparífJaS, rnenínos,
meninas, moços e velhos, alfim, num concurso bem
equiparado de energias íntellü~entes, desempenhando
cada qual a sua funcção do modo mais enthusíasta
e efficiente; todos com o mesmo proposíto definido
agem por conta propría, na competeucía profissional
que é ventura herdada de ancestraes affeítos á vida
lacustre.
E' uma multidão dentro · do lago. E' a vida
contra a vida. E' o eterno conflicto de buscar a
vida na destruição da vida.
E, nes~a traSJ"í-comedía . de todos os dias, os
pescadores desempenhan1 o papel mais humanítarío

•

(1) Canarãna é uma uma graminea aquatica que vegeta mimosa ás
margens dos rios e dentro dos lagos, porem de gomos mais duros do .que
as forragens communs.

\
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possível; porque são os que melhor sobem matar,
matando peixes, insensíveís creaturas privilegiadas
que quase não possuem a sensação da (1 ) dôr.
Uns obstroem sangradoíros, outros atiram os
lanços; alguns fazem as remangas; os meninos açoitam as aguas com grandes ramadas, tangendo o
peixe ao seios grandes das malhas fatídicas e todos
arrastam para o secco o a lgerife colossal de urn
mil e mais 1netros de co1nprído, soltando entre as
mulheres e creanças (2 ) arrôbas e arrôbas da maravilhosa pescaria, especialmente avultante na quantidade admíravel de SLtrubins e curímafãs, que fazem
a fonte de receita mais rendosa no genero, cuja
exportação abastece a maioria dos mercados do
Estado.
A escamadeíras entram en1 acção; os retalhadores e salgadores, naquella azafama de desafio .
soltando aos ares adoraveís cançõ~s bucolicas, de
quando em quando, retalham tamben1 as rimas,
reclamando, através da facecia que faz explodir em
gargalhadas a mt1ltídao, a falta de peíxe que lhe
não quer occupar o tempo :
Toda moça quí cumrJersa,
Quando deve frabaiá,
Fica rJéía antes de tempo,
E não pode mais casá. ..
(1) E' um facto de ·obser\1ação propda, ao qual me r.!f!ro ilmPla•
mente no meu li\1rO inédito: "Psychotogia dos Animaes ".

•

(2) A quantidade de pescado, ás \1CZes, é tão pesada que uma bô<i
parte deixam escapulir para poderem arrastar a rêde.

•
•
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Calcul-se a força de estín1ulo e o effeíto n1oral
da estrophe nos ãnímos das moças casadeíras...
E nesse afan ruidoso, sempre alegres, chístosos,
entreg·.ies, · alíás, a en1preza seriamente esfalfante,
en tram consecutívamente noítes a dentro, duas, trez,
u flo, até semanas ínteiras, na preoccupação uníca
de aproveitar a abundante colheita do pescado.
Eís, em largos traços. como se faz a pesca na
f~cunda bacia do cognominado - Nilo Brasileiro.

*

*

"'

Uma variante íchthyolo~íca surge dísplícente,
como um poema de angustia desanhado dentro do
scenarío das agoas: -- a ARRI BAÇÃ O.
Mais felizes seriatn se uma bomba de dynan1íte,
numa explosão generosa, lhes outorgasse morte
subíta, em vez da sorte tragíca a que os abandona
o triste phenomeno.
Entretanto, a arríbação é ínevítavel: é um arranque do ínstíncto da vida pela conversação da
\1ída. A índustría seria impotente para corrigi-la
co1n vantagc1n para as pobres creaturas que, por
ínterrnedío da. hypocríta intervenção es1naltada de
falsa piedade, achariam mais perto o dia do extern1ínio, posto que no seu debito se estan1passem os
dizeres caducos da 1nentíra convencional: morte
liumanitaria . . .
Dízetn os ríbeírínhos augurío d·e secca, e alguns
conservam a prova na lembrança de factos a nteríorn1ente observados.

·-
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As agoas silenciosas e baixas deslisando chrys-

Q

talinas dentro do leito, a subitas se turvam e se
animam de reboliço estranho! Ouvem-se pancadas
desordenadas pela parte inferior da corrente!
O observador entra em rapida surpreza .. .; e,
uma onda alta rolando para cima, á extensao da
largura do rio, como se fôra uma serpente monstrttosa a vadear sob a superficie, deixa ver irradia ..
ções de crystal fragmentado settas de prata, punhad os de perola rasgando os ares, num jôgo de
chispas cambiantes em que o arco-íris, feito relam paqo, apparece quebrado em milhares de pequenos ·
pedaços: são os péíxes aos saltos, bríhando ao sol,
na campanha de defeza ininterrupta.
A arribação, a poucos centimentros abaixo das
agoas, c·o m díversas camadas sobrepostas, assoalha
lítteralmente toda a dimensão da caudal.
A avalanche é colossal e o primeiro que a
percebe, corre ao víllarêjo ou á cidade vísinha.
trez, quatro, cinco leguas acima, levando a 11ova
por o nde possa, chegando ordinarian1ente a tempo
de attrahir as multidões á contemplação do emocio-nante espectaculo. O prestito aliás, co1no formída ..
vel exerçíta em marcha, parece obedecer ao rythmo
cadencioso da disciplina militar, cortado, entretanto,
pelos golpes das escaran1uças· rapidasl Elles vêtn
cançados.
A jornada é longa; a marcha extremamente
vagarosa! Mas, avançando famintos, obedecem á
ordem natural da biologia universal: comem-se

,

'

136

Ü I NDIGENA BRASILEIRO

mutuamente, os maiores aos menores, o mais forte
ao maiJ fraco ...

•

'

Assim proseguíndo sem parar, consomem um7
dois e tres días passando em cada ponto dado.
Cada especíe marcha em separado, mas a n1assa é
compacta. Os agrupados não fazem solução de
contínuídade. A order:n ímpeccavel é de uma originalidade sensacíonal: á vanguarda,
as piabas míudí- _
•
nhas, quase mícoscopícas, num crescente successívo
da especíe; contíguos, os piaus-sirigados, plasmados
ínstínctívamente á me.sma disciplina; depois, as pirambébas de um palmo, os os cacliorre/les, os mandys, as piranlias, as matrincfiãs. os robalos, as curimafas; em resumo, os valentes doirados e os surubins gigantes vêm á retaguarda, como se foram
"generaes ·em chefes" commandando o .qrôsso da
legião mí.gradôra.
Os tyranos pescadores não se constrangem á
desdita das pobres creaturínhas! Pescam-n'as, sem
dó nem piedade .
A torto e a d ireíto, a cacête, a flexad as, a
azagaia; de toda a 111aneíra que a fertílid.a de inventiva produzir ante a facílídade d íctada pela círcumstancía.
E a avalanche contínúe a sulcar a prata líquída,
vencida pelo cançaço que lhe imprime áres de índífferença, em demanda da vida que só se lhe depara
por entre as ameaças das garras aduncas da morte.
Lembro-me de uma feita ter apreciado em
Santa Rítta do Rio Prêto meninos a brincar, apa-

•

'
•
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nhando em bacias, peixinhos exhaustos de ttm desses
exodos co1npunjentes, fazendo-os voltar ao rio,
após um singelo discurso commovente que lhes
tocara as alminhas sensíveis.
Sem pretenções a contrariar os ribeirinhos, é
certo que o phenomeno da arribação não dá jús
consagrarmos os peixes creaturas 11ídenfes, como na
fé catholíca já os acclamara frei Antonío de Padua
affencíosos cr en1esj porqtte, em summa, nem sempre
se verifica a secca após o triste phenon1eno, que,
entretanto, não pode deixar de ser um reflexo vívo
do ínstíncto de conservação ínherente a todos os
viventes.

*
* *
E' que em nosso caro Brasil há carencia absoluta dos Agassíz que devassem aos olhos profanos,
os arcanos ínsondaveís desses caprichos da Natureza.
Vae bem aqui o pensamento de Luiz Carlos>
o estylísía scíntillante do Encrusílfiadas: "O ínstincto
é o tacto da inconscíencia; dá-nos de sentir aquíllo
que ainda não comprehenden1os." Porque, de facto,
se assim é entre os que desfructam do uso da razão,
muito mais deve de sér entre os irracíonaes, como
os peixes, por exemplo.
•

...

Resumamos estas notas com a srnopse que
sef5·ue, á feição de rapido esboço choro5J·raphíco:

'

•

o
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A cidade da Barra dísta 610 kílornetros da
Capital do Estado; set11nunícípio deve contar actualmente, num calculo approxímado, 28.000 habitantes,
demorando 372 metros acima do nível do mar.

•

,

Cidade antiga, só em razão das necessidades
transitorías é que se vae remodelando morosamente;
todavia, dispõe de bons predíos, entre estes avultando o mercado publico, Barao · de Cotegípe e a
Catfiedral Catliolíca. - Possue bellas praças arborísadas, extensas ruas e o bairro commercíal onde se
erguem bons edíftcios, alguns de dois andares e de
solida construcção.
Edita semanalmente dois orgãos de ín1prensa:
"A Barra" e o "Correio da Barra ", e é servida pelo
telegrapho.
O commercio é importantíssimo na exportaçao
de gados, couros, pelles, borracha d e maníçoba,
peixes, doces, cêra de carnaúba e mais generos do
paiz.
O tansporte é feito para o centro no costado
do burro, e para o alto e baixo S. Francisco com
os seus importantes tríbutarios, por intermedío de
barcas á vela e a vapores da Viação do S. Francisco e da Viação Mb1eira: a primeira com st1as
offlcínas localísadas em Joaseíro e a segunda na
cidade de Pirapora, dentro do terrítorío do grande
Estado de Minas Geraes.
•
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A instrucção prín1aría rescntía-se d e mal o r
nun1cro de escolas, á minha passagem ; a secunda ria
estava bem se r vida; a profissional já desfructou
uma e pocha de grande b rilho , po rque posstüu a
sua ésco/a Normal, ínfelízn1ente hoje extínc ta.
A Barra é, d e facto, ttma bôa cida d e.
\
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Rumo ao Piauhy
CAPITULO IX
1- l tinerario necessario. Pa r tindo da Barra - i111pre s~ões

de poesia. Pelas Verêdas: a falta d'agua.
Encontro co1n u111 sertanejo indiscreto - typo caracteris~
tico da ethnologia do alto sertao: episodio que revela a
sub111issao habitual ás intemperies do clima.

I 1- Um parenthesis. O hon1ern das Verêdas. Como

•

o llo111em se apega á terra. Cont.·astes entre o ribei rinho
e veredeiro : o typo é digno de estudo . O papel biologico da Natureza. Quatro r oçados no percurso de vinte
e oito leguas, e vinte e dous na extensão de dez leguas.
III - No trecho da Serra do Parnaguá. Impressão
dolorosa deante da sêde. Um sertanejo que a gratidao
rele1nbra. T ranspondo f ronteiras par a o sudoeste do
Piauby .
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Rumo ao Piauhy
..
CAPITULO IX
Não fosse a necessidade d e tocar em Corrente
d o Píat1hy, no sudoeste deste Estado e Natividade
no norte d e Goyaz, o meu ítínera río, a partir da
Cidade d a Barra mar~earia o Rio Grande, até Pontal, continuando em ascençao parallela ao Rio
Preto, passand o por Santa Rítta, Formosa e vingando a barra do Rio Sapão dentro da povoaçao d e
S. Marcello; e dalí galgando os taludes quase ím perceptíveís da Serra do ja!apão, - trecho in1n1enso
e fertilíssimo de Tabating.a -- , transpondo a Pedra
da Balisa, a Pedta de Amolar, corta ndo os geraes
íntermínaveís dos Pra~eres, entre o mesmo Sapiro e
Rio dos So111no, visitando as aldeias eherentes adjacentes a este ultimo rio, pondo os anímaes em
descanço no Arraial de Piabinfia, após tomar conhecimento da Aldeia Cfierenfe do Buqueirão do Funil,
doze kílometros a quem do Arraial. fazendo ahí a
travessia do Tocantins e d entro do período de
trinta e cinco a quarenta dias, mais ou 111enos, alcançaria a majestosa Ilha de Sant'Anna ou do Bananal.

•

'
'
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Assim não succedeu. Imposto pelas circun1stancías, chegando
.. á Barrinha, vinte e oito leguas acima
da Barra e quatro abaixo de S. Rítta, deixamos o
Rio Preto e f1ze1nos o arco de círculo que nos
condttzíu á Vílla do Corrente, descrevendo rigoroso
elypse, rumo ao norte goyano, demorando quatorze
dias em Natividade, tocando em Porto Nacional e
Piabanha, onde, num zíg-zaguear ímpertenente en trá1nos na linha do ítinerarío acítna traçado.
*

'

*

•

*

Cahíu a tarde.
O sol dardejava ainda raios de ouro tremeluzindo os ares em combustão por sobre a casaria
da cídade e a vegetação em torno, crestada pela
canícula do solstício.
Não há estranhar.~ Era em pleno estío.
Partimos.
Na íntercadencía ínevítavel dos vapôres urentes, amenisados apenas, a longos trechos, pelas
correntes algidas do rio, levavamos da Barra a mais
grata lembrança.
A estrada, ora insinuando-se á sombra dos carnahubaes sobre a relva verdejante desbotoada em
flo res selvagens, ora por sobre o velludo das toalhas
utricularías e humídas das margens das lagôas, onde
as trocazes, as jurítys, os canaríos, os cardeaes e outros alados, aos bandos, fazem a festa das colheitas
num gazíla r murmuroso, por entre os fustes mimosos
das plantas aquatícas~ ora penetrando trechos amenos de burítisaes extensos, de cujas frondes partem

•
,

•

'
•
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accordes sonorosos do hymno merencoreo da tarde
e que a infiuma canta nun1 soluçar plangente e só
imitado pela maestría dos dedos maravílhoso3 do
violeiro exímio do sertão, ora margeando pelos
ba rrancos altos, com aguas á vista - , desdobra-se
ein toda a extensão acompanhando o curso do Rio
Grande até o Pontal, e dalí o do Rio Preto até á
bifurcação que deriva po r entre · os urdu1nes da
caa tínga calcina da, expondo-nos á inclemencíu do
calor asphyxíante, co mo se viajassemos dentro de
um fô rno candente e maravílhoso que tivesse como
texto as nuvens immobílisadas e como lastro as
areias em brasa, forradas de accendalhas comburentes .

•

•

Em toda a parte encontram-se moradores. entre
Barra e Corrente do Píauhy; e, nós. en1quanto percursava1nos a direcção dos rios, durn1íamos abrigados sob os tectos generosos, no Encosta, no Riacfiín fio, no Estreito, no Muricy, etc; varando, poren1 ,
as caatíngas e as Verêdas, a unica preoccupaçao
qu e don1ínava o nosso espírito e dctcr1ninava a
nossa pousada, era cogitar onde havia agua, não
porq ue faltasse o precioso ele1nento vítalísador, n1as
em razão do can1arada h~norar a estrada. E1n todo
o caso, a região das Verêdas é ttberríma e fa rta; é o
celleíro das localidades margínaes do Rio Preto.

..

O s lençóes d 'agua estendem-se rasos no subsolo e ramificam-se pelas baixadas sombrias dos
buqueíroes da Serra d o Píauhy, írron1pendo e 1n
fontes permanentes, que só se exgotam á acção dos

1

•

•

'
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vapôres absorventes das seccas reíteradas. Dahí o
epísodío interessante que me não posso eximir á
tentação de narra-lo aqui:
Dez horas da rnanhan.
A sêde nos devorava.
Os anirnaes resfolegavan1 rorejando bas;sas de
suor denuncíante da carencia do elemento precioso. ·
De urna curva brusca da estrada asson1ou um vulto
de sertanejo de cô r afogueada e olhos gazeos.
Ao avistar-nos, subito, parou. Trocámos as saudações do estylo, e, corno é habito inveterado, ínestranhavel nos nossos sertões, hemos de responder á
seguinte serie de pers;suntas, que ao homem cívilísado
afigura-se de urna indiscreçao íntoleravel:
"Quem é o sínhô, seu coroné? . .. donde vem?
p'ronde vai? quí é quí vossinhuria anda fazeno?
vem cá famía? oncê é casado? contos fio tem?
\7ern da capítá da pruvínça ? é boíadêro ou doutô ?
quí nutíça oncê nos tráz lá dessas terra grande?
d .1z qu1. a h"1 vem ... , e, ver d a d e 9. ...
E quando chega a ttltíma inquirição pela monarcliia, esbugalha os olhos, decresce a entonação da
\70Z estralada, círcu111vaga o olhar prescutador como
se falasse em segrêdo, silenciando depois para nos
ouvir á folga ...
li

Mas o ca111arada José, solícito, atalha-nos, interroga ndo pelo líquido vital, ao que o sertanejo responde com adoravel ingenuidade: "Ora, sinhô, qui
bestage ! Aqui, é só o s ínhô cavá um ou dois
.
111et ro ... e e, a~ua
a va 1er... ,,
•

•

•

. .

,

•
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Sem profunda acuidade descobre-se que os.
sertanejos dessas ,paragens visitadas, de vez em
quando, pelos yerões rigorosos e prolongados, tendo,
como de facto é, a agua como o rnaíor thesouro,
superior á prata, ao ouro, ao gado, a todos os bens
inoveis e se1noventes, porque sem ella tudo mais
perde o valor intrínseco ou extrínseco- descobre-se,
dizia eu, que não levam em conta o tempo gasto
em revolver a terra para descubrí-lo.
....,.

*

•

*

Cabe aqui um parenthesís revendo um contraste ethnologíco interessante.
O sertanejo do Rio Preto díffere no typo, na
côr, nos habítos, no modo de fa~er a vida, em quase
tudo, do sertanejo das Verêdas.
A flora dese1npenha, na região, o papel de
isolador ethníco: é uma faixa de caatínga n1anínhar
onde o cactus domina nas suas varias espec1es,.
alastrando-se ao longo da caudal.
Verifiquemos os factos economícos.
As correntes mígratorias que nos seculos das:
bandeiras ascendiam par~ o interior, pelo norte ou
pelo sul, ía1n se fixando ao solo, do mesmo passo
que se lhes deparavam delle os meíos de subexístencia mais propícios. Dahi as povoações adensadas
sobre o São Francisco e seus affluentes, como as
que se foram estabelecendo esparsas e isoladas para
as zonas afasta das da importante bacia.
PI. 20
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fascínava, mas exhaurídas as minas
nos veeíros de alluvião superficiaes- aliás onde pod,ían1 attíngír a pícarêta e o a lmocafre, pela falta
de mechanís1nos que só 111aís tarde a cívílisação
produzira-, o garítnpeiro ao princípio turbulento
e perigoso, modificara-se ás influencias a tavicas e
tnesologícas, adapta ndo-se a outras con'díções de
vida que os ímpuzera ínstínctíva1nente á regeneraçao, cultivando a terra que então se lhe afigurava
méro deposito dírecto do precioso metal.

•

•

E naquelle ríncão lín1itrophe, na faixa das
Verêdas propriamente dieta, a terra fascinava, como
ainda hoje attrahe o braço, não affeito ao manejo
do a lvíão ou ao agitar do apuro da batêa aventurosa, mas acostumado ao exercício do instrumento-a
enxada ou a charrua que extrahem do fiu1nas generoso, a vida serena e dítosa dos obscuros e íncognítos descendentes de Manuel da Borba Gato,
descobridor de n1ínas em 1700 no alto São Francisco e de Dorr1íngos Affonso Mafreuse o pioneiro
da industria pastoril nos famosos sertões píahuyenses.
Como a mestiçagem no centro do Píauhy aflora
relêvos ethnogenícos de u1na raça superior, quiçá
preponderando o elemento holandez, é de crêr que o
crusamento caldeado na exíguidade do sangue dos
poucos rastreadores de 1674, - os irmãos rviafrenses,
- conservem ainda os traços ca racterísticos dos
seus ancestraes.

.

f
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Certo, o píauhense do sudoeste com o bahíano
d o nordeste, adstrictos á zona 'das Verêdas, attrahidos
p ela generosidade de um tracto de terra sinstular no
•
resistir ás intemperies clímatícas e na exhubera ncia
prodigiosa do sólo, ali se estabeleceram e se affeiçoaram, conjugando esforços, conqraçando elementos, assoéiando-se ern famílias, írrnanando-se na
sorte, vivendo realn1ente corno irmãos, resultando,
da hí, um typo uniforme nos caracteres níoraes
e physicos que o d ístínguen1 e denunciam ern
toda a parte: - o verédeiro, qentilíêo honroso, synonímo de trabalhador, fiel e abastado de fartos celeiros. Emquanto o ribeirinho se nutre da esperança
encarada através da volta do anzol, gastando a
maior parte da existencía entre o rio (onde aliás o
peixe não falha), e o roçado minusculo que tamben1
lhe não nega a raiz da macaxêra para o repasto
frugal e díarío, o veredeíro vive de amanhar a
terra, cavando-a, recavando-a, sulcando-a em leiras,
irrigando-a pem. regatos colleantes, semeando, re ..
plantando, recolhen.d o as mésses, convertendo as
economias na respectiva criação que lhe mantem
a relativa independencía, passando assim feliz e
contentado.
Typo alto, desempenado, pelle afoqueada, \1a·
ríando ligeiramente em detalhes secundarios, o veredeiro não se confunde; é conhecido e acatado pelos
commercios com os quaes permuta os seus productos
alimentícios.
'

\
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Trancado d e um lado pela (*) Serra do Piauhy
..
e do outro pela espessura das caatíngas do Rio
•
Preto, insula ra-se encantado pelo facies geographico
da região, convertendo-a no seu verdadeiro paraíso,
onde geraçoes e mais• gerações se têm succedído
conservando bs mesmos habitos e costumes, os
mesmos generos de vida, em muitos pontos inteiramente dífferente de sertanejos doutras regiões.
E' origina] o veredeíro. Apontando-o. espero
que os competentes o estudem melhor, consció, ouso
affirma r, de que se lhes depararão traços ethnogenicos de uma raça superior, pertinaz como a holandeza, por exemplo.
As riquezas nativas exercem duplo papel 'bíologíco : ou estimulatn as energias. o u recreiam a
inercia.
Este facto se verifica empolgante no contraste
entre o viver do ríopretense e o veredeiro: a mbos
enfrenta ndo natureza uberríma e generosa; um, porém,
accommodado a extrema índo lencía, o outro ímpellído para o desenvolvimento da energia extre1na·
Basta dizer que no percurso de vinte e oito
leguas encontrei quatro roçados de mandiócã no
Rio Preto, ao passo que no decorrer de um díê, ~

I

"As montanhas são, á ma neira dos d esertos e espessas florestas.
da s vastas steppes e dos ma res distantes, como que isolado res elhnicos. Essas
regiõ es mÓnta nhosas, d e um acccsso d ifficil, inaccessivcis muitas vezes, afastada s sempre pela altura e pe la inviabilidad e : essas montanhas, dizemos, insulam "grupos d e gente a que m dão ca racteres proprios" . ( as aspa s são do
a ucto r deste livro ) Assim, nos montes Hirnalayas viv~m afastad as tánta·s
naçõesinhas si n ~ ul a res; assim na Europa vive a Suissa ; a ssim S. Ma riano
nos AI pes, e Andorra nos P yríne us. ''
( Da pag. 30 do Jiv. " As Ra ças I-luma nas ", de Oliveira Martins. )
(* )

''
1 '

•·
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dez leguas -annotei caprichosamente vinte e duas
roças nas Verêdas, desproporção eloquentíssima
que me impõe o silencio á considerações pieonastícas e inexpressivas.
Terminemos os confrontos...
*

*

E prosigamos, ás primeiras horas do dia, por
entre os laranjaes floridos ou pendendo em sazonados fructos; permeíemos os bananeíraes sombrios,
contornemos os cannavíaes viçosos, ouvindo o mugir
sattdoso da vaccaría á porteira dos curraes velando
a bízerrada nova em cabriolas alegres, apreciemos
as ovelhas brancas e as cabras gôrdas curveteando
'
e1n toda a parte, sempre a berrarem pelas encostas
espantando-se de quando em quando, arremettendose pelos pendores e escarpas do trecho denominado
$erra do Parnaguá, ate penetrarmos u1n buqueírão
deser_to e quase obstruído pelas arvores cahidas aos
ímpetos das ventanias canalisadas, onde se encontra
o peíor pedaço de ca1nínho. Depois de quatro horas
longas de ascenção ímperceptível, temos alcançado
o ponto culn1ínante feito líqeíra chapada que após
dez ~ílometros approxímados con1eça a desfeíçoarsc em ínnumeros aspectos: acclíves abruptos fraccíonando a terra en1 algares profundos, convalles escuros, grotoes so1nbríos em que as franças das arvores
nivela1n-se en1 varias secções ás superficies das
barrancas elevadas feito pequenas pyramides creadas pelas erosões constantes.
I

c

*
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O olhar do observador dilata-se do alto en1
torno e esbate-se pelos horísontes
sem deparar um
•
sítio, uma casa um reí6ato, um sig.nal de esperança.
acceítoso que o anime certo da impossibilidade de
arrosfar com as agruras da sêde. E' dolorosa a
impressão que, afinal, se desfaz ao descer um
declive suave, de cuja sinuosidade emerge a casa
de José Francisco da Silva, uni dos hospitaleiros
sertanejos de quem a gratidão me não p~rmítte
olvídar nesta pagín·a, pelos favores a mim dispensados, numa hora de fadiga íntoleravel.
Estavamos no Brejo. Havíamos transportados
··.as fronteiras do Estado da Bahía, ao mesmo tempo
qu~ respíravamos o oxygenío puro das campinas
virentes do sudueste do Píauhy-, patría hospítaJeira',de Abdias das Neves, o íntellígente e espirituoso
escriptor d' O Manícaca.
1
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Impressões do Corrente
CAPIT;ULO X
•
1- Unia villa que resuscita como a roseira em flôr:

á 111arge111 do «Corrente ».
« Instituto Baptista Ind ustri al Correntino». Duas
almas generosas e progressistas- pallinuros da liberdade.
No caminho do Ideal. ..

1l ··-A bôa nova: prin1eira impressão é substituída.
Unia cidade nascente... Reali sa-se a impressão de competencia pedagogica. Op:ni ão de un1 distincto visitante.

li l - A i nfluencia do Instituto. Apologia de taes instituiç ões; econo111ia política e jornza de governo - congraçan1ento e . cooperaçao entre govern o e povo. U1na consideração a proposito do «Instituto ». Combate ao analphabetismo. A iniciativa particular. O que o Governo e o
Congresso Nacional deveria1n fazer: alphabetisar o sertanejo .
·.
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•

CAPITULO X
A pequena vílla, que visitei em 1912, sob a
itnpressão adusta de u1n pensamento desolador, a u,gurante de ete_rno paradeiro, símíle d e milhares d e
outras localidades sertanejas anesthesíadas á acção
tethal da n1esn1a monotonia de vid a ad strícta ao
c írculo vicioso das mesmas co u sas, dos mesmos
meios, dos mesmos fins, vetust'a e des p rotes;? íd a
naq uel les dias de inercia, resurg~ hoje, s.;talha rda e
\7íçosa como a roseira em flô r que, ind a perdendo
á tarde as petalas crestad as pelo calo r do d ia, ao
contacto da frescura do orvalho nocturno, rejuve11e.3 ce, reviça e reflo resce mais o pulenta de exhuberancía, trescalando mais subtil perfume ao raia r de
nova aurora.
Engastad a no aro de ouro da cauda l que lhe
emprestara o nome, é o d ían1a n te la pidado da
extrema do Píauhy, fulgurando através das facêtas,
refulgencías de esperdnça no synthetísar verosimilhante do futuro, myríades constellaçoes cravadas
no céo da íntellectualídade píauhyense.
FL 21
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Quen1 maís a engrandece ·do que a industria
pastoril, a actívídade a grícola dos munícipes, o seu
importante commercio de s:tado e outros generos do
paíz - , é o acreditado Instituto Bapfista !ndt1stria 1

•

Correnfino.

Graças a uma pujante ínspíraçao convertida
no ideal inaís íntimo e acariciado pelos sentimentos
de acríso lado pa triotís1no de duas alinas peregrinas,
uma que sobrevive, outra que voara aos pára n1os
da gloria celeste antes da conquista do sonho acalentado, a Villa d o Corrente do Píauhy é actualmente o centro luminoso da educação vestibular e
índttstrial tna ís ín1portante do Estado.
As almas, ás quaes me refiro, são : Coronel
Benjamin Nogueira, d e inesquecível 1ne mo ría, e
Dr. Joaquim Nos:tueira Paranaguá, clínico íllustre, uma
vez vice-governador do seu Estado nata l e representante federal em uma ou duas legíslaturas, repu ~
blícano modelar, invicto abolicionista que, ao receber
a s:tlo ríosa nova d e 13 de Maio de 1888, de uni
impulso enthusíasta, cava lga o ma is fogôso corsel e,
como Marío em desenfreada pe las planícies de
.Arbella, de aviso em punho a agitar nos ares, ·percorre em dois tempos extensao vastíssima de municípios diversos - Corrente, Bom Jesus da Gurguéía,
S. Phílomeno, Jeromenha e outros -, dís?ipa ndo em
todos a nuvem negra que ao pé de qua tro seculos
pairava como eterno pesadelo interceptando o brilho
de nossa Historia.
E Benjamin Noguetra, pe sar de d iplomado
apenas pelo "Curso de Humanidades", era-lhe com-

\

•
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panheíro ínseparavel nessas explosões delirantes e
enthusíasticas das grandes causas.
Desapparecído que foi o vulto do irmão mai s
velho, Joaquim Nogueira se nao d esaco roçoa ra,
embora bastante abalado; e, corn o que. após o
golpe, n1elhor preparado para levar a empreza a
c abo, trabalha com admiravel denodo e rara tenacidade. afigurando -se-lhe agora o ma ío r dever de
lealdade ao Ideal, pagar á memoria de Benja min o
ma io r e mais merecido tributo de coleguismo e Fraternidade. Nessa faina irreprimível, a Divina Providencia não ta t.à-a em coroar de exito a aspiração
acatada. Encontra Joaquim a íncognita do problema
é o utra alma nobre que se lhe depara no caminho
d o idea l. . .
* *
E um bello dia, toda a vílla se surprehende ao
rumo rejar da bôa nova: " Acaba de c h egar um
estrangeiro , um míssíonarío baptista, que vern da
A1nerica do Norte fundar o a lmejado lnstífufo Bapt1~5fa· índasft íal Correnfíno. n

-

A' primeira ín1pressão, u1n n1ur1nurío d e dttvída
e ntre os a rraiaes do pessítnisn10 a liás ~e rado na
a lma de nossa gente brasileira aos effeítos íneví..
taveis d as constantes desillusões; depois, ao inicia r
d a o bra, os agoiros do ínst1ccesso, os presagios do
fracasso; mais tarde, após a realídade csn1agadôra,
núa e crúa nos resultados insophístn avcís, a admi1·ação, o espanto ; tudo ísto, entreta nto, a assistencía
ínapercebida de uma mudança radical, remodelando
1
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t1m velho povoado no milagre d e uma resurreíção
lenta porem segura, gloriosa.
Dest'arte, o Corrente resurge co mo po r encanto.
O Instituto, por assim dizer, é uma cidad e nascente.
A área para o crescí1nento ínevitavel co mporta
tantas propried a d es quantas índispensa veis para
uma grande urbs.
Por emquanto, a insta1'lação consta dos edificios necessarios á obra iniciada, talvez en1 nu111ero
de dez, a inda que dia.riamente edificam-se novas.
propriedades.
O corpo docente do Instituto é bastante com petente para imprimir-lhe um cunho de estabilidade
e sympathía .especíaes. Dirigido por um casal de
· americanos de solido preparo para o finl. industrial
que se propuzera111, conta com um corpo discente
íntellígentíssímo, como sóe acontecer com a mocidade sertaneja de nossa Patría.
O cinzel do esculptor traball1a a perfeição na
perfeição da materia prima, emquanto a habilidade
se emperra ao contacto d a inferioridade dessa materia.
Como pode se vêr claro, a grande obra se
elabora a través de dupla aspiração: conjuga á theoría a pra tica, traduzindo a ssim a utilidade de unia
educação efflciente, capaz de esboçar a verdadeira
gloria do homem oq da mulher ·educada.
O Instituto Bapfista Industrial Corren fino, na
judiciosa opinião de u111 visitante distincto pela sua
cultura e insuspeito pelo seu desinteresse reconhecido,
cujo nome não n1e é permíttído declinar, é o uníco

•

•

.·

BENEDlCTO 'PROPHETA

no genero em Píau.h!'.· e eu ouso affir.mar,, o an1to
no Brasil. CetzicaL
Si me autorísam .a figura,, afflrmo q ue alli, o
.a.lumno tem a cabeça corno a ucha onde Jeposíta
.a sem·e nte pela rnanhan, para a semeadura profusa.
da tarde. Dahí a n1aravílhosa colheita de todos os
d ias: o ãlumno colhe do n1estre a Hcção; o mestre,
do alumno o trabalho; a terra, de ambos o esforço
e o an1anho, con1pensando-os no milagre de .geranínal perenne.
Ao contemplar o contentamento reinante entre
os do is corpos cooperativos, en1ocíonado deante
daquella algaravía nas horas de recreio, ern pleno
contraste com a profunda attenção d edicada ás
auías, o observador realisa a convicção d a compe~
tencía pedagogíca desespherada das limites antiquados dos antigos syste1uas contraproducentes em
que í1uperava a severidade do preceptor nas linhas
r~ídas de uma physíonomía carrancuda de esphynge.
Usa-se o methodo intuitivo em qua lquer ramo scíentífico ou lítterarío e a mocidade assimila tudo com
evidente paixão pelo saber.
O campo de atdas praticas estende-se numa
vasta área á margem esquerda do Rio Corrente, e
é confiado á direcção competente do joven engenheiro Dr. Augusto Nogueira Páranaguá, recentemente formado na America do Norte.
O corpo docente é assim organísado:
Dr. Joaquim Nogueira Paran~guá
Dr. AuÇJusto Nogueira Paranaguá
1

.
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Dr.
Dr.
D.
D.

Augusto 1'Togueíra Paranaguá
Augt1sto Carlos Fernandes
Ema Paranaguá
Izabel Fonseca
D. Amelía Cunha
D. Luíza Terry
Dr. Adolpt10 Terry - Dírector
E dí\7ersos alurnnus-mestres auxilia res.

Sob a i nfluencia desta instituição, · o ser~ão
píauhyense desperta da modôrra de quatro seculos,
habilitando os pedreiros du proqresso no burílar
proficiente da íntelligencía e do caracter, para a
conquista das glorias do porvir.
Não quero rematar esta pagina deixando incon1pleto o 1neu 1nodo de ver o valor de iniciativas
desta naíureza, cuja educação pratica afigura-se-mé
o segrêdo da s o lu ção de g r andes problen1as
nacionaes . .
Longe de mírn, íntellígente leitor, a estulta pretenção de po ntificar sobre assurnpto d e t ã o alta,
relevancía, como a econom ia política; n1as, de opportunídade, deíxae-me lugar para tornar evidente a
íncongruencia da theoria . socíolog.ica ou econ on1íca
q ue conde111ma todo descalabro das nações na for111a
de governo, como condensa todos os surtos de progresso nos indivíduos representantes dos poderes
nacíonaes. Não deixando de ver a superioridade·
sob todo ponto de vísta, da forma republicana democratíca, a eloquencia dos factos prepondera e111 de-
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só é passível de estyg1na, se os cidadãos em gera l
- ~·overno e povo - não se comprchenden1, isto é,
não se definem pelos princí pios geraes e particulares de congraçamento, pe los deveres de coopc- ·
ração, índívíd uaes e collectivos, pela cohesão dos
· ideaes patríoticos, pelo escrupulo financeiro do tributante como do tributado ; pelã crítica mutua entre
~o verno e subdito e vice-versa, p o ren1 praticada
judiciosamente dentro d a esphera orientatíva, sob a
inspiraçao do Bem Nacional, através pe sabia observação e jamais impulsionada pelo fôgo d as paixões
e~oistícas e momentaneas, c o 1n o ord inariamente
succede no seio d as olygarchias descontentes, das
corporaçoes políticas transviadas ou desprotegidas
do bafêjo offlcial, como em sun1ma, acontece ta1nbem
aqui no Brasil.
Considerando o progresso de nossa Nação sob
o criterio da uniao de vistas, de um pa triotísn10
sereno e elaborado no principio do Betn Geral, e m
rap ida visão correlativa á impressão de um facto
- a fundação do " Instituto Baptista Industrial Correntino" - , afflrm o convicto: si os brasileiros orqanisados em associações, scientíflcas ou religiosas,
(pouco importaria a natureza da fo nte de inspiração, contanto qu e o ideal adensasse combate
franco ao analphabetísmo) e plasmados em .1noldes
pratícos, mais ou menos identícos áquelles e1n q ue
se modela a empreza citada, disseminassem a luz
do saber por esses rincões obscuros do sertão, não
ficaria tão longe a conquista d a alma sertaneja, cujas
energias aberradas pela imposição do erro secula r
,

1
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n1onstraçoes íncon:testaveís provando que a fonrra
preconísado rra vfdoria da crueldade pela crueldade..
seriam encarnínhadlas fl'Ltma ciírecção superior, po1nov9 sen·d a acDah-a·da pela luz da razão e da consciencía.
A so,fução do prob,le1na da educação do nosso
povo não· é prívílesrío da facuidade offtcíaf, muito
ni.en:o s um monopolío da forma de g-overno repu blicano q;ue 1105 r~e. Neste 1níster, a ín:ícíatíva par-

' .

ticular pela educação pratica e a alphabetísaçco
dos nossos· sertões, seria Ltm passo agfg-antado, verdadeira fonte de estímulo aos poderes administrativos;. _e, o Congres.so Nacior1a.l que votar a urna
verba subsidiaria para fon1entar ínstítuíções de ensino
partícular no terrítorío da Republica, creio. con1
melhores- e maís solídas. razões, por - seu turno,.
-deveria fundar ínstíttlições. con~eneres por ·todo o
centro

do

paí:c.

Dahí a realísaçâo do alevantad9 ideal da educação pratica do sertaneio,. a qual, sob líson~·eíros.
auspícíos., m~nístra o "Instituto Baptista Industríal
Correntíno n aos· íntellíqentes ha b·itantes do sudoeste
do Piauhy*
T
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Transpondo as Fronleiras
CAPITULO XI
1- i30ta-fóra dip1ornatico.
11 -- Unt trecho da «Serra Geral »-O territorio do
Jalapão. A questao de limites: a Pedra da Balisa, Certo
geographico enganado. Cataclys1nos prehistoricos. Contrastes na vegetaçã ~>.

Carrascos impenetraveis.

III-Separação penosa: a Natureza traduziu - a.
A ascenção da Serra. Prin1eira provação na~ fronte:ras.
Nota enuocional sobre o fundo de un1 cuia. ln1111ergindo
no carrasco. AspectG da vegetaçao. O maior inimigo nas
'travessias...
Pelos cerrados.. O alvo-a Bananeira do Ageo. Unia
cançao bucolica - o anjo da esperança. Quadros vivos.
Dentro da treva. Peripecias. Delirio. .. Sob as vistas do
inin1igo. Un1 alvitre. Tantalo. Un1 ophydio mata un1
a nin1al. Outro revéz. Perde111-se trez con1panheiros.
Os caçad ores-heroes an onyn1os. Abundancja de agua .
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Transpondo as fronteiras
CAPITULO XI
•

Foi um bota-fóra díplomatico ! Dr. Joaquim N.
Paranagttá, Dr. Adolpho Terry,· Dr. Augusto N. Paranaguá, Major Augusto Nogueira e Major Deoclecíano Louzeíro _acompanharam-me até a fazenda
"'' Ramalhête", propriedade do ultin10, nas proximí:
dades das cabeceiras do rio "Corrente", que flt1e
de uma depressão da ''Serra do Jalapao".

*

* *
Este trecho da Serra Geral ou Tabating.a é o
te rrítorío contestado ente Goyaz e Bahía.

Verdadeiro el dorado, constítue o pômo de
ouro cubíçado por a111bos os Estados litigantes que
vên1 na região vastíssima e uberríma do Jalapão,
t1ma fonte ínexí5·otavel de receita publíca.
Questão ínsoluvel no críterío de exíguas provas
que nada prova111 de facto e de direito, como aliás
succede co1n quasí todos os territoríos contestados
do Brasil, todavia lhe sobeja1n documentos naturaes
e eloquentíssimos, que dízern, comprobatoríos dos
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díreítos de Goyaz. Con10 para e\7ítar a futura contenda, que tanta dialecta ten1 consun1ído e tanto5
tínteíros exgotado arídan1ente, parece, a Natureza,
após traçar a linha dí\7ísoria por entre as nascentes
dos rios, (por cuja razão tambern se denomina a
Serra Geral "Serra das Vertentes t erigiu, majestosa
e ín1ponente, a ''Pedra da Balísa " dominando os
ares, nu1n ~esto de appello á justiça dos céos, para
onde apontará eternaJnente volvendo os olhares para
o Uníco l'ríbunal, onde se não prostítue a Justiça,
a verdade e o Díreito.
A região jalaponense, ao contrario do que
fl~urara certo geographo e1n um mappa dO Esta do
de Goyaz, em vez de "despovoada de gente cívílísada e infestado de índios bravios", é regularn1ente
po\7oada e apenas conte111 tra\7essías SGrandes (onde
não há selvícolas) na faixa das fro nteiras: são chapadões fragmentados do planalto central, attestando
pelo facíes topographíco, as causas geraes e geologícas que o produziram em toda parte ao influxo
de cataclysmos prehístorícos, íríando entre a generalísação de Gerber ·e as restrícções de. Hurnboldt.
Nessas tra\7essías que se desatam en1 descampados ímmens.os, dentro da media de sessenta a
cento e vinte l<ilometros, a· agua, que é de chuva,
só é encontrada em certas quadras do a nno, em
deposítos de pedras, cujas cavidades os sertanejos
denominam caldeirões, que são fontes realmente
ephemeras, alíás de dífficíl e\7aporação em virtude
do contacto humido do solo conservando-as cheias,
.até que as soalheíras eversívas de Agosto, produ-
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:::indo precip itadas evolações, venh~rn esturrica-Ias
da noite para o dia.
A veget~ção dos pampas do Brasil Central,
contrastando com a aríde2 das steppes nuas da
Asia, ·po r exe nplo, denota a pouca profundidade
dos lençóes hydrof6·raphícos do sub~solo; e a prova
disso, ten10-Ia na quantídade das caudaes que irrompen1 das culrnínancías do n1 assíço continental.
Ainda restringindo este ligeiro confronto aos
lín1ítes do nosso terrítorío, é palpavel a differencíação .
dos plaínos esterílísados d e Estado para Estado
'
nesta parte do continente.
Nos sertões da Bahía, a caating.a é a vegetação
classíca que domina por toda parte, desde os taboleíros a ltos a lternados de umbuzeíros e cereus agressivos, até ás baixadas pontilhadas de 1naryseíros e
bromelíaceas de aculeos recurvados: nos de Goyaz
o typo classico (.ias planuras é o capim agreste que
se desenrola desafogado para todos os lados, como
íntern1ínavel manto verde, rasgado aqui, alí, e1n toda
parte, dando passagem ao pequízeíro pendendo ao
peso de fructos apetecidos~ ou á sucupíra graciosa
ornada de flôres de ouro. A flora é amparada pela.
regularíd :1de das estações que se fund en1 em duas
epochas distínctas: a da seçca e das aguas ou das
trovoadas, permanecendo a primeira, do n1ez de
Ma io até Outubro, e a segunda de Novembro a
Abril do anno contiguo.
. Entretanto, nas travessias de Tabatínga, como
no terrítorío do Jalapao, que lhe é parte integrante,
algu1na vez: ao viajor incauto, deparam-se-lhe trechos

•
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ímpenetraveís de carrascos de ca1nbauba e unfia de
gafo, tornando-se ímpossíve~ proseguír desorientado
dentro dos espinhaes causticantes, que só ao porco
selvagem é facíl romper em nianadas compactas e
destemídas, varando~os em direcção rectílínea, rumo
á mais proxima aguada.
Narram-se casos de caçadores que praticaram
a temerídade de penetrar u111 desses carraJcos e
nt1nca mais voltaram.
Nós, porem, norteados pela agulha de urna
bu~so la e orientados pela perícia de um velho batedor
de maffo, nos expo111os á perigosa aventura de realisar a travessia da s fronteiras do Jalapão.

•

*

'

,.
Volte111os ao caso.
Separamo-nos daquelles correlígíonaríc.)S · na
fazenda "Ramalhête".
Confesso: foi commovente a despedida, trahída
por phrases bizarras, através das q u a es eu sentia as
apprehensões esboçadas no recesso dos corações
rnagnanímos dos meus a111igos. A n1anhao
, era esplendída e farta de motivos de a1egría.
A harn1onía da terra casava-se ao esplendor
do céo. Entretanto, o gazílar da passarada nunca
fôra semelhante áquella orchestra singular que primava em traduzir en1 cada 111odulação sono ra, o
poema elegiaco da saudade que 111e ficara ·n'alma
ao conten1plar do terreiro da fazenda o desappa-'
recín1ento da nobre co111panhía, por detraz da primeira csínuosídade~ do can1ínho.
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E' que a orchestra externa dos passaros não
fazia 111aís do que reverberar a nenía sentida desta
sensação íotin1a que a separação produz.
Acompanhado de cinco camaradas, parti.
Fraldeando pelas encostas, vencidos quatro
kílometros, flze111os pequena provisão de agua e nos
aventurámos á ascensão da Serra. Com a tropa descarregada, bagagem aos hombros, animaes a destra, ·
11<?S afundan1os num víeíro apertado e sombrio, cujo
trilho contornando o cairei do abysmo, ora se insinua
por entre arestas apuadas de rochas que obstroem
quase a passagem, ora se esbarra em degraus de
pedras sobrepostas que obrigam o ascensor a gymnasticas perigosas. Assim, após o penoso exercícío
de cínco horas fatigantes, sob a ímínencía de u1n
descuido desastroso e capaz de sepultar uma creatura viva, galgamos o alto, lá pelas dezesseís horas,
felizmente sãos e salvos. Despedidos, em numero de
trez, os homens previamente contractados para a
subida escabrosa, eu, o Iríneu, o João Baptista, un1
cachorro, u1n cavallo e cinco burros possantes fundimos a nossa sorte 110 mesmo cadinho das provanças ínevitaveís e recontinuamos a marcha. A' tardinha chegamos á frente de pequena choça, adrede
arranjada para abrifiar algum aventureiro que nos
preceQ.eu, quiçá p e 1o rigor das cfiuvas extínctas.
Alli passán1os a noite e pela manhan, despertando
ísolado, emquanto os camaradas procuravam os
anímaes peíados pela chapada, tendo como companheiros naquella hora, o cão ennovellado a tiritar
de frio á beira do fôgo e um beíja-flôr a voejar por
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sobre a minha cabeça, tomei da carteira e apoiand o-a sobre o fundo de uma cuía, escrevi as linhas
seguintes: "Con10 é tctríco o deserto! Aqt1 í tudo é
.grande e tudo é in esquinho ! Aqui se c rêian1 os para doxos bun1anos, isto é, ot1 se fazc111 os santo3 ou
se geram os monstros; porque ou o homem perde
a consciencía e a sensibilidade mor a 1 afa.stàdo
d'o ulros olhares httn1anos q ue o flsca lisen1, ou c ult iva a té o inais a lto gráo, as virtudes inspiradas nos
princípios nobilíssimos de moral e religião qtte ele\7an1
a aln1a. E' que, neste cas'J, o ho:11en1, íncapac para
tudo noutras círc umstanc ias, realisa no ermo solitario, a ~loríosa presença d e DEUS.. . "
Neste ponto, o retínír das ca1npaínhas da tropa
a tal hou-me o pensamento.
·E, cor/ando ru1110, no dizer dos sertanejos, nos
immergin1os no c arrasco e riçad o de espículos ponteagudos, luctando seis horas a fio contra a \7etação
ingrata, urdida do trançado espínescente d a filara
e da can1bauba altu que, muitas \7ezes, vesgand o
forçada pela resístencia do .peito vigoroso do anín1à l
cavai.gado pelo aio, voltava ao ponto pritnítívo e
obstruía-nos de novo a passagem.
E' preciso investir co1n a Natureza e v-ence-la
nos seus caprichos inconscientes.
En1bo ra naquelle t recho a lpestre, a t1o ra não
possa entra r na cathegoria da SYLVA HORRIDA das
caatíngas, o nde as cactaceas abrolham em exquísítas
varied a d es, a lg um as até i ~noradês da scíencía,
to d avia as cynóglóssas asperífol ías pon1pe ía n1 v içosa s
resguardadas sob as fo lhas largas d a cacliamôrra.
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As palmatorias, os q.uipás e outras características da mesma especie, não medram no HABITAT das
planícies elevadas; mas, um inimigo mais cruel do
que a vegetaçao de qualquer parte, se encontra
ameaçador e torturante: a falta d'agua nessas travessias grandes.
Tão míngua.d a foí a nossa provisão do líquido
valioso, que nos veio a faltar m eío dia após a
ascensão da Serra, devido á dín1ínuta capacidade
da ( 1 ) borracha em qt1e o conduzíamos. De sorte
que, faltando agua, tornara-se fatal e dupla a tortura,
isto é, ale111 da sêde, fome, pesar da nossa fartura de provisão alimentícia.
Fôra, portanto, o dia 9 de Agosto, ao deixar
as baixadas do Píauhy, o inicio de ·uma serie de
perípecias, das quaes darei conta ao bom leitor,
como quem tem o dever de ser fiel no desobrigar-se
de íncumbencía honrosa. Das ttltimas gottas do fundo
do depusito, pesar de tísnadas pe la invasão da
poeira, pude salvar ainda uma chícara de café ás.
onze da 111anhan do o utro dia. . . E mais penosa foí
esta, do que a saudosa despedida do dia anterior t
Condemnados a dorn1ír ao relento, onde querque a noite nos apanhasse, só nos restava a esperança de no dia seguinte alcançarn1os as aguas do·
''Galhão".
Emergindo do carrasco, deparou-se-nos o CERRADO, que é o prólogo dçis campinas dos sertões.
( 1) "Borracha" é uma especie de sacco de solla bem curtida que·
se presta á condução de agua, para as travessias do sertão .
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$lOyanos. Cerrado é um composto de arvores de
altura mediana, entre os colossos seculares das florestas e as moitas folhudas das caapoeiras.
Não há espessura como nas mattas virgens,
por que as arvores disseminadas a distancias - de
vinte, trinta, até maís metros umas das outras,-têm
os troncos a descoberto e as frondes desentrelaçadas, ínconfundídas.
Allí, permêíamos uma hora mais ot1 menos,
para depois sahírtnos (sahírmos é o termo technico)
n'o descampado ímmenso, sem limites e sem uma
~otta dagua para nos mitigar a sêde.
A tarde, entretanto, era amenísada pelos ventos geraes saturados de frescura e do perfume olorente das flôres dos hequízeiros copados, que iam
fugindo a nossa retaguarda.
~
Em marcha d esabafada, numa recta impeccavel, tendo como alvo a Bananeira do Ageo desenhando acima da línha extrema do horísonte ondu~
lado, o cômoro vasto e obscurecido pela distancia,
imprimindo á retina a illusão de urna nuvem lívida
a balouçar-se nos ares, demandavamos os caldeirões,
radiantes pela luz da esperança de alli encontrarmos o · conforto desejado ....
E pela vez primeira, a voz melíflua de João
Baptista sé fez ouvir quebrando o mYsteríoso silencio do deserto, numa dessas cançoes bucolícas reveladoras íncontestes dos obscuros poetas do sertão:
"Um sonho bom tive agora .....
(Ventura que Deus me deu.)
Lá do céo lindo e formoso,
Um anjo rindo desceu .... "
\
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Evidentemente, refería~se ao a11jo da esperança,
esse "inal escondido" na bocêta de Pandora, aliás
decantado pelo ímmortal Bílac, como ''o uníco bem
real da vida .... "
Perder a esperança é aggravar as angustias futuras dâ alma; mantel-a) é exercitar o espírito para
resistir corajoso aos choques imprevistos das desíl ..
lusoes.

••

Abstrahidos pela seducção da esperança em
harmonia com os attrativos da perspectíva d.ílatada
agora á visão, entao reduzida ao dédalo da flora
decídua, sentíamos até prazer em apreciar o bello
panaroma animado a breves trechos de expressões
energícas da vida dos animaes de nossa fatina: aqui,
o galheíro encarnado arrancando a enormes saltos,
para nos olhar de longe co111 o pescoço elegantemente dobrado por sobre o dôrso luzidio, tentando
aperceber-se d o motivo por que se espantara; alli, o
bando d e emas altas, como avestruzes africanas, tríangulando celeres em marcha repicada, como o
surdo tonitroar de um tambor ao longe; alem, o
guará (LôBo BRASILEIRO) de andar desengonçado
como um cãozarrão magriço, de focinho rente ao
chao a farejar a pista da perdiz incauta que, de vez
em quando, desprende á distancia, uns-assobios modullados, saudosos e profundos, como se quízesse
adrede gerar a nostalgia em nossas almas.

\

•

Subiu, poretn, a noite, sem attíngírmos o ponto
almejado; e quando uma serie de nuvens, qual lutulento crépe funerarío, veio submergir-nos na tréva
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ínsondavel, nos d esviámos d a rota e acampamos
sob a galhada quase desfolhada de um PÁO DE TERRA.
Mais tarde, as estrellas, tímidamente, uma a
urna, começaram a scintíllar.
O s camaradas, depois d e peíarem os anírnaes,
accenderarn uni fôgo e deitaram-se em tôrno, silenciosos e impressionados.
Até os proprios anín1aes sedentos, permaneciam a pouca distancia qued ados.
A fome e a sêde nos acabrunhavarn e eu, em
a ttitude resupína, a máca feito travesseiro, flz um
passeio imagínarío á Bahía, desentranhando do archívo rnírífico da memoria os dias do Centenarío tao
·proxírnos, e que se me aflgurava1n, entretanto, ren10tos como os festejos rnedíevaes. Reprodt1zía-se ao
meu espíríto, a v isão intensa de todo aquelle scenárío pomposo do "2 de Julho de 1923." E corno na
morbidez de u t11 delírio, cerradas as palpebras, via
com a clareza de um observador presente, o desfilar das milícias que ton1a rarn parte no portentoso
progran1111a; contemplava o e nthusíasmo patríotíco
da n1ocídade das escolas superiores, d a Juventude
fen1ínína uníformísada á CRUZ V ERMELHA, marchando
gaborsarnente pelas ruas da cidade á sombra da
bandeira nacional; apreciava da platéa do "Can1po
da Graça," por d etráz do vulto do ex-governador
.
,
Dr. José Joaquim Seabra, os exercícios da polícia da
Ba hia, rematados com a apotheose o riginal, escrípta
na relva com os corpos flexíveis dos soldados acamados: SALVÉ H EROES DE 1823; assistia ao "Parque
das Diversões". Depois, · co1110 voltando á realidade,
1
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levantei-me subtíln1ente para não pertubar o som no
d os camaradas, ínspeccíonei o sítio com cautela, ergui aos céos un1a supplíca, e confiado no amparo
da Providencia Dívína, deitei-me para durmír definitivamente. Quando despertei, o cobertor humído
de orvalho, o estomago vasio, o fôgo em cinzas,
companheiros a roncar, o zephyro da madrugada
cicíando brand ame nte, impregnava o espaço do
aroma delicado das flôres campesinas; e Venus, de
uma belleza peregrina, scíntíllaçoes de amethista,
realisando o destino eleíto pela philosophía da ingenuidade popular, era de fa cto como dantes nunca
fôra, A ESTRELLA DO PASTOR; porque velava por elle,
com aquelle gladio de luz semelhante a esRada luminosa do anjo do SENHOR vedando a entrada do
Eden.
lndubítaveltnente, passan1os
a noite sob as vis,
tas de ferozes inimigos: o ophydío e o jaguar, convencendo-nos de que este rondava o nosso rancho
a duzentos metros de dista ncia, pelos rastos verificados de manha n, a0 reunir dos animaes. Quanto .
áquelle, a evidencia do facto nos co nçenceu mais
tarde, de sua approxímação fatal.
Ansiosos para nos libertarmos da situação torturante, abandonamos o sítio com a maxín1a brevidad e. Uma hora depois tínhan1os os caldeirões á
\""'ísta, mas completamente torrados. Então, suggerí o
alvitre de seguir adeante em marcha forçada, voltando em soccôrro aos can1aradas, logo que encon trasse agua. Acceíto com satísfação, parti a trote
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desabalado, o que seria manifesta temerid ade, se
uma ( 1 ) batida estreita, repisada por caçadores, partindo dali, não inflectisse rumo ao directo " Ga lhão", onde cheguei depois de meio d ia.
A mulla mergulhou o focinho gananciosamente
e bebendo a largos tragos, deixava ver os relevos
successivos das goladas deslísando pela· guela em
ondulaÇões rapidas que iam proporcionalmente, a
olhos nus, íntumescendo-lhe o ventre.
Quanto a mim, o contacto da abundancia, proporcionou-me alguns tno mentos de ma rty río, querendo me transforma r em Tantalo: é que a bôcca
travando de fél, eliminou-me a sensação do paladar
e eu, fam into, flagellado con10 os de1n ais cotnpanheiros, tive a instanta nea ímpressao, entretanto, de ser
ma io r víctíma. Consegui, porem, desfazer o pensamento acabrunhador e, para de logo, descançando
a lguns minutos, arranjando um pouco de café que
to mei acompanhado d e biscoitos, senti-me mais disposto, retornando íncontín.e nte. Encontrei o João Baptísta a uma legua, mais ou menos, que só depoís de
saciar a sêde, informou-me que, ·na no ite anterior, o
burro perna torta, aliás· um dos melhores cargueiros,
foi o/fendido de ( 2 ) BICHO cumprido, e que o velho Irineu, passando a ca rga para a sua cavalgadura, acompa nhava-o, á oé, tentando, ao menos, vingar a travessia. Deixando a borracha pendente de um galho
( 1) Batida se denomina o caminho mal cultivado, cujo capim apenas tenha seccado ao contacto das pegadas dos passageiros.
(2) Os sertanejos têrri a alusão de q ue, proferindo o nome da bobra
que picara uma creatura, aggrava«se o estado, da victima e a morte se rá inevitavel.
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de arvore inclinado para o caminho, recalquei ainda
o rasto, no intuito de auxiliar este camarada nadescarga dos anímaes e no preparo de alimento, ainda
á luz do dia. O pobre do animal não pôde alcançar o rio, en1 cujas margens acamparamos; e, pesar
•
do nosso cuidado em lhe fornecer agua e medicamentos, morreu na noite seguinte, aquem dois kílometros do acampamento.
Outro revéz nos inspirou pesar naquelle dia: o
desapparecimento do cachôrro, de modo ignorado
reportando-nos a hypotheses desencontradas. Não'
sabemos se, vencido pela sêde, tombara e sucumbira
de um lado do caminho, ou se tentando voltar, fôra
devorado por alguma féra de que a região inhos, píta é infestada.
O guia, desobrigado da íncumbencía, regressara, perdendo nós em um só dia) trez companheiros
de jornada. No domingo, 12, nos entregamos ao descanço, tendo a visita de dois destemidos caçados,DouroR e Periq.uito,- que múito nos divertiram com
as suas pittorescas narrativ.a s de episodios da vicia
sertaneja, e com quem permutamos al<;J.uma cousa
por carne de saborosa ema.
Esses caçadores são typos curtidos para todas
as agruras da vida do sertão. Providos dalguns punhados de farínha um pouco de sal, arma de fôgo
e munição, invadem os ( 1 ) <;J.eraes por dois trez e
mais dias, até fazerem a caçada desejada que, a
míngoa da carne do gado, supre perfeitamente a
Geraes são os campos immensos do sertão; e tambem se di?:e m
d os alizios fre scos do estío.
( 1)
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necessidade dando lugar a fazer despensa para le~
var de vencida uma bôa tarefa na lavoura: uma.
derrubada, un1 plantio, a feitura de uma cerca, ou
qualquer outra empreitada.
_
Mas ao amanhecer do dia seguinte, abalamos
para a ''Firmeza,'' o nde chegamos dois dias depois,
encontrando agua em toda parte, no riacho ''Come
Assado," no "Brejão,'' no "Río da Prata," emfim, por
aquelles pendores apaulados que abastecem de generosos afluentes, o caudaloso valle do '' Río do
Somrno," um dos imponentes tríbutaríos da bacia
tocantina.

•

•

.

'

·•

..
•

O Norte de Goyaz
CAPITULO XII
'

1 - Synthese necessaria.

II --- Complexidade do problema do atrazo. Causas
conhecidas do atrazo do norte de Goyaz : a falta de transporte e o analphabetisn10 .
II I - U1na grande desgraça inesperada: a primeira
victin1a. Uma brecha na fortaleza da fraternidade, dando
lugar a escalada de bandoleiros : origem da garantia das
fronteiras. A «4ª. Companhia ».
IV - O denominado magno problema. Determinamse as riquezas naturaes. Previdencia das grandes nações.
«O coração do Brasil ».
V - Apotheose ao lado do desprezo pelo que é
\

nosso. Padrões de riquezas nativas: n1inas, aguas thermaes, ulha branca.
VI - O clin1a. ltnportantes producções:· n1arn1ellor
fumo e trigo.

VII - Configuraçao geral do Brasil Central pelo
Dr. L. Cru.Is.
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O Norfe de Goyaz
•

CAPITULO XII
No meu livro, (' O Brasíl Centra l," como these
para o o LIVRO DE ÜURO DO CENTENARfO, a qual
tne fô ra confiada pela "7.ª Sessão de Geographía,
• do Ministério da A~ricultura por ni1nía gentileza do
Exmo. Snr. Dr. Braz do Amaral, escrevi detalhadamente a respeito d o norte de Goyaz.
Nestas linhas, porem, não há lugar para as am plitudes da prolíxíqade. O lvída-lo, entretanto, seria
um crírne írnperdoavel, cujo castigo seria o remorso
da conscíencía, toda vez que n1e advírtísse a tnemo ria do ínjustíficavel esquecimento.
Registarei, portanto, nas linhas que seguem, uma
synthese necessaría.

,
•

*

.

•

•

*

*

Ein que pese aos governos p reteritos de Goyaz,
o no rte do Estado se1npre viveu conde1nnado a marcar p asso no campo esteríl das esperanças ínattíngíveís e malogradas; e, posto que a complexidade
do problema do atraso de um povo, seja oriunda ·
d e um agglo merado de fontes socíaes ínnumeraveís,

,.

•

\

\

•
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como no systema hydrographíco natural em que a
visibilidade se resume e se restringe emquanto a
maior quantidade dos lençóes líquidos só á .perícia
hydroscopica é reservada a capacidade de determina-los, do mesmo modo, algumas fontes visíveis do
atraso do norte goy ano se resumem e se restringem
a falhas e deficiencias sobejan1ente reconhecidas'
avultando entre essas,-A FALTA DE TRANSPORTE, por
que a mais de um decenío se tem ernpenhado um
político íllustre do Estado, o Snr. Dr. Francisco Ayres da Silva, chegando uma vez, no momento em
que defendia calorosamente o n1agno assumpto, a
ouvir uma aparte que, reboando por entre as galerias do salão da Catnara Federal, pôz em evidencia
a pertínacia do nobre deputado: "Vossa Excellencia
não se cança de martellar sobre o problema do
transporte! "
O Estado é u1n dos maiores e1n territorio; mal
dispõe de uma estrada de ferro ·em trafego no sul
e ainda longe da Capital, pouco alem do Tapíocanga
pelo tnenos, no n1omento e 1n que escrevo este ín ...
forme. Ha ta1nbem u1na estrada de roda~·em en1
construcção que se propõe fazer o trafego em caminhões, da ·capital a n1argem direita do Araguaya.
No norte tambem há u111a cousa· parecida estrada
de ferro á rnargem esquerda do baixo Tocantins, de
Alcobaça a Praia da Rainha; representa um sorvedoiro, pois com niais de vinte annos de início não
conta dez leguas de construcçao completa.
O norte é servido por <luas vias fluvíaes: To- .
cantíns e Araguaya, mantendo transito, este, entre a

•

1

'
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Vílla de Conceição e Belem do Pará, e aquelle, da
cidade de Porto Nacional a mesma Belem, na bahía
. de Guajará, - o pôrto da Capital deste Estado, sendo ambos os rios transítaveis. O Tocantins é navegavel até dentro das aguas do seu grande tríbuta río, o Paranam que banha a cidade da Palma; e o
Araguaya, rio acima até Santa Leopoldina, onde já
' houve uma empreza de navegação fundada pelo espírito emprehendedor do ~enera l Couto de Magalhães, que foi respectivamente presidente do Pará,
.G oyaz e Matto-Grôsso.
E' justo reconhecer que o analphabetísmo, campeando desassombradamente ·por toda parte do Brasil, não poderia deixar de rolar suas ondas perniciosas até os centros mais longínquos do sertão, onde
o nateiro 1nephitíco de sua ínnuencía delectería asphíxía a Moral, atassalha a Honra, deturpa a Justiça,
posterga o Direito, pa ra víctoría da licença, gaudio
da perfidia, conquista da venaHdade e domínio da
força da força.
Consídero·,o a,nalpbabetismo uma das causas do
atraso dos sertões goyanos, do n1 esrno modo que
reconheço que a culpa original de suas funestas consequencías deve recahír sobre os que têm o dever
de curar de sua extíncção. Alem deste, que é o mal
de todo o paíz, outros de o rdem economíca e re~íonal poder-si- iam apontar, co1no a falta de industrias, por exemplo; mas o que é facto é que o grande problema de transporte -se denuncia co.mo a chave
da solução dos que se lhe succedem, como corolarío logico. Isto é dizer que se houvesse facílídade de

•

t

í

'
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cornrnunicação para o Brasil Central, tudo mais seria capaz de marcha r parallelo ao progresso do líttoral: o cornrr1ercio, as industrias, a analphabetísação .
do povo tudo em sun1rna, que exige o concurso dos
cidadãos entre si, para os sustos da cívilisação. Em
todo caso, seja-me perrníttído dizer que não é o
norte de Goyaz tão destítúido de cívilísação, corno
seria facíl ajuísar, em vista da grande distancia que
o ínsula do líttoral; e a razão porque nos sertões
$60yanos certo perfume de cívílísação o distingue
até dalgumas regiões mais proxírnas dos centros cívílisados, se verifica nas relações que os seus filhos
mantêm com a Bahía, Rio de Janeiro, S. Paulo e Minas, quer sob o ponto de vista intellectual, quer
em relação ao cornrnercío. Nesses cen t ros
é que vão beber as luzes do saber e da sciencía,
nas facuidades de direito, de medicina, de engenharía, etc, corno particularmente da Bahia, do Maranhão e do Pará vão fazer acquísição dos productos
índustriaes que a região não possue, corno a fazenda
a cutelaria, o saf, o kerosene, e muitos outros; do
mesmo passo que nessas praças dispõem de gene'"'
ros do pai;;.: a borrctcha de n1anf5"abeíra, o cautcfiu,
a penna de ema, de garça, o couro de boi, a pelJe
'
e muitos outros.

•

".

*
* *
•

No seu viver pacífico e tradicionalmente ordeiro, o norte de Goyaz permanecia feliz até 1917,
pesar das a ntigas guerrilhas da cidade de Bôa Vista~
das lutas íntimas dalgumas de suas localidades, po•

Ü . INDIGENA BRASILEIRO

185

retn ephemeras, como acontece em toda parte. Uma
grande desgraça, porem, arrebenta, a subítas, como
inesperada tempestade! Porque, ninquem suppôndo
que de uma simples investi~ação judicial, embora
sob o críterío da precaução da lei, pudessem resultar consequencias tão desastrosa~. seria capaz de
preve:las e evita-las a tempo, o que estou conscío,
não só o honrado · Governo' de Goy az, solícito, o
·faria, como a operosa família Wolney, cujo chefe,
coronel Joaquim Ayres Cavalcante Wolney, fôra a
primeira víctín1a dessa fatalidade, que se convertera
na origem de uma serie de acontecimentos lamentáveis. Dahí uma brecha vasada nos muradaes da fortaleza da fraternidade dos filhos de Goyaz, dando
lugar a exalada de bandoleiros de outras terras, que
se prevalecendo da phase tumultuosa, certos de que
no meio da · confusão não há pensar maduramente,
afluíram para cevar os instinctos ferozes naquella
região. Este facto incitara o Governo a tomar medidas efficazes, salientando-se a da guarnição das
fronteiras, a cargo da "4.ª Companhia do Batalhão
Policial,'' aquartelada em Natividade, sob o commando de um valente officíal garantido pelo brio de
competentes auxiliares.

•
•

Removida, portanto, a difflculdade de transporte, o norte de Goyaz estaria dentro de todas as
possibilidades, para os esxalões do progresso, especialmente em vista das garantias das fronteiras que
permanecem e de que continuará blindado.
,
•

•

•
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* *
O outro, o denominado n1ag.no problema, o que
seria ouro sobre a~ul a transferencia
da Capital da
•
Republica para o planalto central, conforme o art.
3° da "Constituição de 24 de Fevereiro. de mil oitocentos e noventa e um'', é que transformaria de
inodo radical todo o Brasil Central, culmínand;o ern
proflressp e cívílísação · a vetusta patria do .Ana-lguerra, attenta ·a · exhuberancía do solo, as substancíosas forragens -nativas para o incremento da pecuaría, a grande quantidade de madeiras de leí, fibras
textís, a índustríçi· da caça e da pesca, as minas de
ouro, de ferro, salitre e cal, das quaes falo de observação visual; pois conheço-as e determino-as nos
municípios de Natividade, Carmo e á~ adjacencías
do corrego "Passa Trez ", affluente do rio "Manuel
Alves", que por seu turno, é um dos maiores contribuintes do Tocantins.
'

,.

O norte de Goyaz, ainda que alem e distante
cento e tantas leguas da extrema demarcada .Pelos
quator~e mil e quatroce11tos kí/01netros quadrados
para o futuro e futur9so "Dístrícto Federal", seria.
íncontínentí bafejado pelas auras benigpas do progresso e resuscítaría em rebentos viçosos, numa regeneração co1npleta para o evoluir de uma vída nova

•

As grandes lícções da Historia, falando de
transes crudelíssimos, são avisos pratícos da impre .
videncía dos paízes que conservam suas capitaes a
cavalleíro de provaveis inimigos, isto é, accessíveís
a qualquer invasão como a nossa actual Capital

'

•

..
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Federal, e a maioria das cidades principaes dos Estados do Brasil, ao contrario do q u~ se observa
das , nações previdentes, como os Estados Unidos da
Ameríca do Norte, com a sumptuosa Washington ás
margens do Potomac, e a França com a sua formosa Paris sobre o Sena.
Rea lisado este magnífico sonho dos sígnataríos
da Constituinte, dos quaes não há queixar o desaviso da administração da Republica Brasileira, o
Estado de Goyaz, talhado para os lances de um
futuro glorioso, não deixará de exercer na economia
da vida nacional o mesmo papel que o orgão vital,
- o coração humano, - desempenha na economia
physica, distribuindo no organismo o Sdngue que é
â vida porque alguem já intitulara Goyaz "o coração do Brasíj ".
Aguardemos a visão do porvir ...

***

E reconheçan1os :
A nevrose enthusíastíca que d~canta em lôas.
eloquentes, as riquezas naturaes resignadas ao '' aproveítan1ento do accaso", co1110 ten1 acontecido no·
Brasil, ao contrario do que era de esperar, nos deprime e nos avilta, num effeíto reversivo que evidencia a nossa inercia e despreso pelo que é nossor
A' medida que o viajante ascende aos altos
sertões, a pouco e pouco_, vão se lhe depa rando
padrões dessas riquezas naturaes, desde o minerío
p recioso depositado nas entranhas da terra, ás thurmalínas de menos valor espalhadas a es1110, á flor
Fl. 25

\

"\
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do solo, no cascalho remexido das grupíaras; desde
a chímíca ínorganíca do subsolo, ao laboraforio maravilhoso da flora e da fauna; desde o regato colleante exht!berando planuras rasas, ás quedas prodigiosas que se despejam com fragor ítnmenso por
sobre os cachôpos da escarpa, em cujas aguas espadanadas permanecem as sete côres irisadas á refracção da luz.
Exemplifiquemos com factos. Na fazenda Firmeza do Jalapão, onde me detíve sete dias, encontrei trez importantes fontes de aguas thermaes, inteiramente desconhecidas, provaveln1ente mencionadas
em lívro pela .primeira vez aqui. A sua temperatura'
posto que não fosse possível medir, calcúlo variar
entre 36 a 38 graus centígrados, maís ou menos, semelhantes ás caldas do Cipó, que aliás attíngem a
39 graus centígrados. Desprende1n ttm cheiro sulfúreo menos actívo; mas os effeítos medicínaes são
ídentícos, comprovados á nossa presença, na pessôa
de um rapaz que, tendo usado os seus banhos durante os dias de nossa estadia no sítio, acompanhou-nos após, quase completa1nente curado de uma .
erupção da pelle. No sul do Estado tambem se encontram as aguas thermaes de "Caldas Novas", a
seis leguas da povoação de Morrínhos a nordeste
e dentro de uma das zonas mais pastorís e maís
riças de Goyaz.
São em tal quantidade as fontes que produzem
caudaloso ribeiro denominado pelos nativos "Rio
Quente".

•

•
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Quanto a Ltlfia branca, alem da importante
queda do "Fun1aça", no rnunícípío de l~atívídade,
encontran1os, a d'o ís l<ílomelros desta, na serra do
mesmo 1101ne, a celebre queda do "Moinho", com
cento e v inte metros sobre o nível dà cidade; e
como neste, e m quase todos os municípios encontram-se notaveis elementos hy(ira ulícos de alta valia
na economia industrial da região. Para terminar esta
notícia, consigno aqui a descobe rta que fiz no rio
''Ponte Alta", cujo rnínerio desconhecido, á hora
e1n que informo, não posso o utorgar o resultado do
exame que ma ndei ~ fazer no Rio d e Janeiro.

*

*

E o clima?
Pode-se dizer deste o que se díz do clí1na do
paíz en1 geral, com variantes pronunciadas para o
sul. E' geralmente secco e apto para todas as culturas das regíoes calídas.
O sul de Goyas produz o melhor café do Brasil; o centro, Sa.nta Luzia e Santa Cruz, o melhor
n1armello.
O melhor fun10
do Brasil - o fam-:J g.oyano .
é o de Bella Vista, d o nde procede o afamado tabaco '' Sílve río Lemos."
As variações me teorologícas do hemísphe rio
sul, se faze m sentir até o Cabo Frio, zona que, no
centro apanha grande faí·x a do sul de Goyaz, com
tanto mais re lêvo modificador, quanto é certo que
a altitude corrige a latitude.
~

•

..

'

•

•

,

'
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Goyaz é um dos Estados, onde primeiro se cultivaram o trigo em alta escala, sendo notaveis . as
colheitas que, a cerca de 50 annos, se fizeram em
Campínínhas e Catalão. E Cavalcante ainda hoje
cultiva o trigo em regular escala.
No norte, o clírna conserva-se temperado durante os mezes de estío; desordena-se, porem, nos
inícios das trovoadas e o thermometro, em um só
dia, oscílla como no Pará, por exen1plo:
'
1
( ) "Madrugadas tepídas, de 23.º centígrados,
succedendo-sé ínesperada menle a noites chuvosas;
dias que irrompem como apotheoses fulgurantes, revelando transmutações inopinadas: a rvores, na vespera despidas, apparecendo juncadas de flores; brejos apaulados transmudando-se em prados. E logo
depois, no círculo estreitíssimo de vinte e quatro horas, mutações completas: florestas silenciosas, galhos
mal vestidos pelas folhas requeimadas ou murchas;
ares vasios e mudos; ramos víuvos nas folhas recemexsíccadas se despegam e
abertas, cujas petalas
'
-caem mortas, sobre a terra ímmovel sob o spasmo
·enervante de um bochorno de 35,0 á sombra."
Essas gradações clímaticas no norte de Goyaz
são passageiras, assígnàlan1 poucos dias de transícção; ao entrar das chuvas, as· brisas frescas sopram
quase ínvaríaveís, emquanto no Pará, a situação
acima é constante, para a funcção bíologica normal.

***

Em epílogo a este capítulo consigno aqui a
configuração geral do Brasil Central segundo o Dr.
( 1) Euclides da Cunha. Os Sertões. Pag. 76 .
•

•

.
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Cruls, no intuito de dar ao leitor uma visão mais
vasta da região que atravessei. Seis mezes depois de
assu1nír o Governo da Republica, o Marechal Floríano Peixoto, de accordo com o Art. 3. 0 da Constituição, organísou (em Maio de 1892) uma commíssão de engenheiros chefiada pelo Dr. Cruls, Dírector
do Observatorío Astronomíco d o Rio de Janeiro/
com o fim uníco de demarcar a nova zona do Destrícto Federal, cujo resultado foi o seguinte:
"E' evidente, (diz o Dr. L. Cruls em seu relato rio de Julho de 1894) . que por PLANALTO CENTRAL
se deve entender a parte do planalto brasileira mais
central e111 relação ao centro do territorio, isto é,
mais proximo delle.

•

Esta é, indubitavelmente, a uníca interpretação
exacta da expressão PLANALTO CEJ'lTRAL, que fi gura na
Constííuição. Admíttído isto, exan1inemos qual a conM
figuração que apresenta o planalto brasileiro, cujas
altitudes, segundo os geographos ma.is a utorisados,
variam entre 300 e 1000 metros ou superior a mil
metros.
•

A uníca parte, porem, deste planalto que nos
interessa, é evidentemente a mais elevada, cuja altitude é de mil ou -acima de mil metros. Este planalto occupa grande parte dos Estados do Rio de Ja neiro e Minas Geraes, e estende-se sob faixas estreitas, uma na Bahía a leste do rio São Francisco, outra a oeste deste mesmo rio até os límít~s do Estado
de Goyaz com os do Maranhão e Piauhy, outra fl-

,

,
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nalmente ao longo do líttoral, em direcção ao sul
até o Río Grande.
Eis ern traços largos a configuraçao geral do
planalto brasíleíro, que nos interessa dírectamente.
Desse planalto, porem, a uníca parte a qual cabe a
denominação de central é aquella que se acha nas
proximídades dos Pyrineus no Estado de Goyaz,
não somente por ser, na realídade, a tnaís proxíma
do centro do Brasil, como tambem por se acharem
ahí as cabeceiras de al~uns caudalosos rios do systema hydroflraphico brasileiro., isto é, o Tocantins o
São Francisco e o Paraná."
•

•
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•
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lfinerario em ZigMzag
CAPITULO XIII
1 - - Run10 a Natividade : força de ~i'rcu m stanc i a .
Un1a expressao re gional. « Rio Novo » - moradores: modusvivendi.
'

11 - O scenario das campinas : contrastes n1icros-

\

•

copicos. O qu~ faz a Belleza. Aspectos si ngulares. O inin1igo dos pen dores de T abatinga. Esboço morpholico da
terra. Cita-se Coelho Netto.
II 1 -- U m parenthesis para informaçao geologica.
Braner:
areas archeanas.
.
. Minas de Our0 e Cal. Zona desconhecida dos geologos. No «Estirão do Pau Secco ,, .
Probabilidade sobre a area archeana. Para a «Serra Preta» - rochas eruptivas. Ainda o Dr. Braner.

•

1V -- O grande massiço: aspectos de angustiaaté S: José do Duro. Prova da uberdade do solo Jalaponense : re giao dos geraes.
V - Antes do ponto final: ph ilosophia sertaneja na
escolha de non1es ... contam- se, por esta forma , centenas
de hi stori as. A rêde hydrographica.
•

•

•

•
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CAPITULO XIII
Na n1anhã de 20 de Agosto abalamos da Fír·
me:ca do Jalapão.
.
Penhorado pelo fidalgo acolhimento que me
foi dispensado pela famílía de José Baptísta, o bon. doso vaqueiro da fazenda e genítor do met1 inseparavel companheiro João Baptísta, saudoso do
leite, da coalhada e dos salutares bctnhos das aguas
thermaes, reprovido de matolotagem índíspensavel,
resarcídas as forças, revigorados os anín1aes e contractado o perito conhecedor dos geraes, apanha mos
a direcção da cidade de Natividade. Era niíster tocar
allí, como ein Porto Nacional.
Sí tomassen1os o run10 rectílíneo que, partindo
do Jalapão para a Ilha do Bananal se dirige certo
a Píabanha, não teríamos o prejuízo de quarenta e
cíncoenta leguas; mas as círcumstancías nos forçaram
a um ítínerarío ein angulos hetero~·onos, num verdadeiro zíg-zaf6 pelo norte govano.
PI. 26

)í
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1

E estadeando rr1archa folgada, ( ) passanao
pelo sol no Sumidouro, onde o conforto de um
almoço frugal nos não roubara tempo, alcançamos
o ( 2 ) ''Río Novo", o nosso ponto almejado.
Infelizmente, á falta do passado0 só no dia seguinte, cêdo, iniciamos a passagem etn pequena ( 3 )
balsa, emquanto tangemos os anímaes a nado.
O Rio Novo é píscoso e relativan1ente profundo .
Dentro dos geraes desertos, poucas, isto é
quatro famílias povoam...,lhe as margens e vívem dos' ·
recursos da terra, importando d e For111osa do Río
P reto no E. · da Bahía, ou de Bo111 Jesus da Gur~
SJuéa no Píauhy, os generos de primeira necessidade ;
sal, café e l<erosene. A fazenda, para o hom~m como
para a mulher, é necessaria . malmente pa ra uma
m uda de rottpa, na píttoresca phrase ·consagrada á
gíria geralísta : é a roupa da festa do divino. ou do
Bom j esus, nos povoados mais visínhos, de quarenta
e cincoenta leguas, como respectívamente os dois .
acima cítadc)s. As vestes díarias se fazem do algodão
da ferra, fiado á róca ou ao fuso digital de rodinha
de cabaça. Quanto ás crianças - são crianças não precisam de roupa: "menino vestido é luxo das ·
terras grandes", allegam, e a idade de vestir varia
conforme o calêfe do pirralho. Si pt1xou ao pae,
galalau, pernalta, - vara de tirar cajú, - (ao tom da

'

•
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Passar pelo sol é expressão regional, que d i'.! respeito a um abrigo
mo me ntos, qua ndo ao corre r d o meio dia o calor é mais ardente.
E' um grande afflue nte do Rio do Somno pe la ma rgem esque rda,
num trecho superio r a 50 leguas : não consta d os nosso s mappas.
(3) E' uma especie d e jan gada feita do caule do buritizeiro.

(1)
d e poucos
(2)
navega vel

f.

-

•

I

•

0

l NDIGENA BRASILEIRO

197

descompustura que a mulher desabusada a tíra á face
do marido quando ferida por
. uma pontinha de
ciume), então sím, o crescimento rapido outorga ao
rapaz o direíto a u111a calça de bater e o busto·,
exposto, a absorver para os tecidos desobstruídos
pelos exercícios á luz e á liberdade, o oxígenio vítalísador dos campos, se desenvolve esthetico, sadio,
·opulento, á feição athletica de gladiador romano.
Durante as horas gastas á passagen1 d a comitiva, occupei-me e1 n dar caça ás capívaras, chegando a abater uma e a contar vinte e quatro, á
margem do rio, na extensão ca lculada de meio kílometro.
Abençoei aquella gente, de sí abençoada pela.
mão generosa da Natureza ...
Bémdíta gente, cuja aspiração se traduz num.
poema de trez estrophes azues : nascer dítosa, viver
feliz, morrer glorificada pelas delícias ínvejaveis da
obscuridade!
Não an1aldíçôa nem protesta. Si o inverno lhe
corre bem, a colheita é farta e fala-se a ten1po sobrado, blazonando-se da opulencía em demasia; se
apenas a chuva é bastante para medrar o necessarío, fala-se menos, porque urge aproveitar todo o
ten1po em irrigar o solo; se a secca fustiga a terra,
ainda bem, não é prolongada corno noutros sertões
adustos e ainda não há falta de pão, na raiz da
macaxêra, na rama da aboboreira que a caapoeira
occultara viçosa sob a protecção da fecundidade
que .não regatêa o fructo çpetecído.
'

...
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*

* *
E proseguímos.
O scenarío das capínas íntermína\7eís a lterna das de depressões acceitosas de \7ez em quando,
parece monotono pelo aspecto da semelhança día ria,
mas em realidade, -um pullula r fervilha nte de desegualdades gradatívas, na opu1encía de detalhes na
gamma chro matíca das côres, no jôgo de luz e sombra, nas cambiações successívas e variadas, dão novos tons á paysa gem. produzindo o míríflco segrêdo
da harmonia da desha rmonía !
E o viajante, de olhos embebidos nesses painéis ríquíssím0s de poesia , nesses quadros fartos de
arte divina, nesses pepueninos nada que pelo extremo da ínsígnífica ncía para a belleza natural evidenciam a extrema perfeição do Artista Etei:no, em
vez de tedío pela semelhança, sente o deleite pela
raridade dos contrastes mícroscopícos.
A Belleza é feita de atomos aggregados condensando a Vida.
Depois das ca n1pínas ca racterísticas do pfateau
central, desdobradas em extensõ es de cinco, seis e
mais días a fio, entrelinhadas dessas depressões donde
jorra o crystal dessedentador, (porque não há mais
travessias longas a letn da zona límítrophe ) começa m
de surgir como nuvens acinzentadas, da extrema
longínpua dos ho risontes, as arestas onduladas dos
cêrros absconsos semelhantes a uma legião de antas divididas em grandes 1nanadas.
E os muradaes enormes e azulados, do mêsmo
passo que nos tra ncarn ao longe respeitando a nossa

Ü lNDIGENA BRASILEIRO

199

liberdade, com a 1nesma cautella e re\7erencia se
desfazem, como sentínellas íntellígentes, parece, só
empenhados, pelos perfis aprumados, com impedir
o accesso de ínimíÇJos provaveis, para de logo, cumprido o dever, recuarem á nossa ç)assagem.
E' que se iniciam lítteralmente os pendôres da
gigantesca cordílheíra de Tabatinga e o olhar em hemicyclo, a proporção que o víajor avança, vai divisando o esboço morphologíco da terra, cujo aspecto topographico é o epitome denunciante de
cataclysmos geolcgicos que, após formidaveís revoluções da fornalha subterranea, crystallísou, como
em rapido espasmo, a crosta terresfre.
Aqui, o declive suave que, resvalando quase
insensível como um sulco raso entre ondas mansas,
vai se espraíar em baixadas - solos afluvíaes - onde
vegetaJTI caranãs viçosas e buritisaes gigantes; ali, a
secção de convalles corno circundando pastagens
nativas onde o gado salienta o dorso em forma de
. mamíllões terrosos; alem, o acclíve abrupto de caíréís esborcinados aos ímpetos dos alízíos tempestuosos; por toda part~ vestígios VÍ\70S de erosõe~ obstinadas em fazer algares: tudo ÍSlO ante a visão desabafada do o bservador íntellígente, dá-lhe o direito
de pensar que não pode haver Natureza niaís for-mosa, ne1n mais bellos quadros do que os explendores que ella crêa no Brasil Central.
Tabatínga faz lembrar o que escre\7 eu Coelho
Netto, o portentoso escriptor de ''Versas":
'' U rna cordilheira, com o seu redente irregular,
liá ídéa de ondas que Deus houvesse serenamen te

'
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contido conservando-as levantadas, como exen1plo
de castigo. Mas como se achegam mais ao céu recebem os primeiros raios .do sol e os seus visos rnais
altos, por concessão divina, mantêm-se sobranceiros
nos e111bates das tormentas."
•

* *
Cabe aqui um parenthesís, como importante informação geologíca:
As ca111adas sedímentarías do perm1ano superio r que no sul ( 1 ) "sao simplesmente restos frag.mentaríos," na competente observação d e Branner,
''estas mesmas camadas de sedimentos fazem o 56rande
planalto na divisão d as aguas entre os Estados de
Goyaz e da • Bahía, até e alem das fronteiras com
Maranhão e Piauhy."
Encontram-se areas archeanas por toda parte
•
do Estado, sendo a maior a· que con1eça no sudo este do Rio ParnahYba, passa por Bella Vista, Pyrenopolís, cidade de Goyaz até Porto Nacional.
Perto de Natividade há uma destas areas den tro da qual se acha111 as rninas de ouro das " Casas
de Pedra," as minas de salitre do ('Carneiro" e as
pedreiras calcares do Bomfim.
Alem do Tocantins, p:l.rece, ~nc::)l1 tra-se tuna
faixa archeana que se denuncia pelos seus signaes
56eologícos na zona onde defluem os corregos "Píunsínho" e ''Píum Grande." Esta zona é d esconhecida
dos nossos geologos; foi explorada em 1923 por ga:k

•

•

(1) Resumo da Geologia do Brasil. Edição de Brasileira 1919, pag·
65. Dr. John C. Bra nner.
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•

rírnpeíros. pratico: que já exercera1n actívídadc no
Rio das Garças. Encontraram ouro de alluvíão no
Píunsínho e informação díamantífera em d iversos deposítos erosivos. No baixo Tocontíns, no lugar denominado "Estírão do Páo Secco," iniciaram tambem
em 1923 uma exploração de diamantes con1 magníficos resultados, cuía pro\7 a se verifica na enorme
q uantidade de (1 ) adventícios que demandam a região, attrahidos pelo fulgôr da pedra fascínadora .
.Provavelmente, a area archeana que desapparece en1 Porto Nacional, resurge noutras zonas escapas á observação scíentífica. Esta assertiva é justificado ainda pelos seguintes d izeres de Branner, á pagina 392 da sua ''Geologia Ele1nentar:" ''As feições
estructuraes do a rcheano no Brasil ainda não foram
estudadas, e as poucas notas q ue existem estão espalhadas pela lítteratura da geologia do oaíz." Os
arenitos e calcareos das zonas triassicas, sao encontradas de vez em quando no norte goyano. O solo
oxidado característico da fertilidade das florestas
pompeantes, pesar da exhttberancia em gera l da
terra goyana, raro se enco ntra aletn das n1ar~.Iens dalguns rios caudalosos.
Para noroeste de Natividade, nas encostas da
"Serra Preta," onde descançam as fazendas "Ta maríndo" e "Engenho do Maxímo," aflorarn rochas eruptivas e o terreno é tradicio nalmente um dos mais
uberrímos do município.
Essas mesmas rochas eruptivas encontra m-se
Encontrei entre Piabanha e Porto Nacional grade numero desses
exploradores trazendo nos piq.uás a compensação do sacrificio.
( 1)

\
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alem do Tocantins, na pleonastíca "Serra das ·cordilheiras."
Entretanto, quanto as rochas tríassícas, o Dr.
Branner assim se expressa: (1) "fora das bacias do
Paraná e Uruguay não se tem ídentíflcado com o
inesmo grau de probabilidade rochas tríassícas no
Brasil."

*

*

*

O grande massíço continental que, nas altiplanuras verdejantes offerece ao olhar a liberdade infinita dos panaromas ilimitados, perdidos longe nas
amplídões do azul en1baçado pela auzencia absoluta de horísontes; apresenta aspectos de angustia
logo que deriva para oeste, limitando-se nos contrafortes da Serra Geral, feito um amontoado de ruínas, lembrando o desmantelamento de uma grande
urbs sob
. os effeítos de um
. cataclismo fJeologíco.
Vencidos os ultímos socalcos, entretanto, os taludes fragrnentados adquirem feição nova pela mudança de perspectíva: ora affecta1n columnas colossaes de camadas superpostas adherídas aos acclíves
como que sustentando o peso formída,7el do massíço, ora pararellelos aos contornos das encostas
abruptas, se erigem sob formas arredondadas de pyran1ídes que "lembram aduellas desconformes, restos
da monstruosa abqbada da antífJa cordilheira desa bada . .. "
Depois, u1n ondular ininterrupto de collínas de
areia, ora em declives suaves, ora em ascenções
( 1) Geolo~ia Elementar, Pag. 335, Edição de 1925.

'
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quase insensíveis, caracterísa o solo, desde as fraldas da Serra Geral até as proximidades dé S. José
do Duro.
O terreno forrado de agreste e irrigado· por
u1n systema hydrographíco íncomparavel que o fertilísa convenientemente, é antagoníco aos desertos
do Sahara co1n seus comoros de areias movediças
e infecundas.
Prova a uberdade do solo do massíço contí ..
nental na região entre Jalapão .e as localidades do
norte de Goyaz, os nucleos de (1 ) lavradores disseminados en1 pequenos agrt1pamentos que por allí
vivem, inteiramente ignorados dos centros poptilosos, onde apparecem acossados por carencias insu~
. .
pr1ve1s nos campos.
Dentro do praso de oito dias atravessa1nos a
região dos geraes e chegan1os a· Natividade onde
após uma quinsena de paradeiro, proseguimos, passando em Porto Nacional e chegando a primeira
aldeia de selvicolas no dia .24 de Sete1nbro.
*

*

*

Mas antes do ponto final deste capítulo, quero
fazer notar a phílosophía dos nossos sertanejos, na
selecção dos nomes com os quaes dão a conhecer
os anímaes, os lugares, etc.
Seria para o escriptor como para o leitor, bastante enfadonho registar aqui factos de ímpo rtancia
•

( 1) Essa gente não parece fazer parte da população do Brasil, porque o recenseamento, pelas suas deficiencías, nunca se pôde attíngír.
Fl. 27
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secundaria, simplesmente pelo prazer de nomear os
sítios onde elles se deram, o que aliás não acontece
apontando a base pratica e phílosophícas donde
esses mesmos nomes são o riundos: aqui, por exemplo, á maríJem de um regato, certo passaSJeiro encontra e mata uma casca\7el, já se sabe, ahí está-a passagem da cascaTJe!; ali, depara-se-lhe um brejo
onde abate-se um veado com uma das pernas que~
brada, em \7írtude de 11n1 tiro oú de qualquer outro
accídente que não vem ao caso; não se medita, éo brejo do TJeado côxo. De sorte que o nome representa ordinariamente o facto que lhe deu origem.
Dizendo, portanto, que entre Jalapão e Tocan•
tins, passei pelo "Frito Gardo," "Muríssocas," ''Barreiro," ''Ponte Alta," "Brejo Secco," "Baíxão dos
Porcos," "Matta Nova," "Río de Balsas," ''Peixinho,"
,; Capim Duro/::: l)eíla v ista," '' Bello Horísonte," "Formiguinha," " Bonito Grande," "Pira nha s,"" Conceição,"
" Jaú," "Cachoéíras dos Pílões," "Lageadínho," etc,-conto ao leitor, de modo synthetíco, sem perda mutua de tempo, uma porção de historias e casos interessantes, ·ínSJenítos á índole dos homens do sertão.
Sobretudo, ponho em relêvo, embora índirectamente, a rêde hydrographíca distinctíva dos sertões de Goyaz, porque afinal, todos esses nomes
dizem respeito a grande quantidade de aguas que
banham a regíão, contando-se, v. g,, de Natividade
a Porto Nacional
vinte e quatro caudaes entre rios,
..
brejos e corregos, apenas dentro da extensão de
trinta e duas leguas.
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O expedícíonarío entre os Cherentes da Aldeia do
Buqueirâo do Funíl

•

A Tribu Cherenfe
CAPITULO 1
· 1- Cherentes. Humanitaris1no theorico. Aguias que
descem subindo. Simile das montanhas. Exordio á guisa

de appello .
I 1- Uma noite de ansias e provações. Encontro
com o primeiro selvagem. Informe que compromette.
Recepçao. Destribuiçao de presentes: compensaçao de
reconhecin1ento.
111- Estado lamentavel dos cherentes. Habitos e
costumes viciosos: uma desillusao. Resultados da civilisação no primitivo estado de selvageria; na ignorancia da
língua vernacula.
IV - Interroga-se o tempo: r~sposta problematica.
Reflexo da catechese colonial.
V - O unico papel do presente: resultados contraproducentes; o unico presente efficaz. Denominaçao das
aldeias, Recensean1ento.
VI - A conquista dos cherentes. Um nome inolvidavel - epilogo tragico; homenagem ao merito. U1n gesto
de consciencia que revela um programma geral.
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A Tribu Cherenfe
CAPITULO 1
A tribu cherente, entre os selvagens, é a sentínella avançada que clama ha quatro seculos pela
CARIDADE SURDA da Patria Brasileira ...
Não é ocioso averiguar ainda a ínscíencía ou
. o despreso de uma cívílísação blindada de humanitarismo que, de facto, ·em relação aos seus ancestraes, não escapuliu das paginas fulgurantes dos tratados para o campo raso e sacríf1coso da pratica.
A Patría tem carencía de aguías, mas de agt1ías
que não gastem o tempo, exhaurindo a vida, só a
voar, líbrando-se nas azas da gloria por sobre os
apíces das almadênas dos ,gabinetes qttase estereís
· do ,germen da vida real. E' mister baixar do espaço
e arranjar o ninho accessível ao aproveitamento da
communídade; e bem sabeis que o baixar das a.guias
não é o descer ás rasoíras das gallínaceas cacarejantes da mediocridade apavonada em azas, para
os curtos vôos da ignomínia e das decepções.
Não; o baixar das aguías é o paradoxo sin-

\
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gular de descer subindo, se me não palmatôan1 os
phílologos á expressão insolíta.
Porque, em summa, as aguias que descem dos
altos surtos da theoría, são as n1esmas que :,obem
aos altos planos da pratica. Quem d.e sce da ín1mensidade do espaço sem fln1 e se aninha nas cavidades
elevadas do Hín1alaya, nãv desceu senão na apparencía, poís na realidade, 's ubiu e, quem sabe? tàl,..,.ez
na verdade absoluta do facto, se en1 relação ao
gyrar do glôbo o Hímalaya tiver os seus picos voltados para, baixo, ( ! ) justan1tnte no instante en1 que
a aguia desferisse o vôo de encontro a elle ... ,
Faço allusao aos talentos superiores que têm
descurado da investigação da incognita para solver o
problema da cívílísàção do indígena brasileiro.
Creio, sem demasiado optímismo, no meu Brasil
Patria de Gigantes - e longe de n1í1n estygn1atísa r os meus; mas reconheço e acredito nesses gíÇJ·antes da Patría, como reconheço e acredito nas
nossas n1ontanhas.
Exísten1.
Inabalaveís, ín1passíveís, presas á ínherencía da
terra donde se .alteían1, são capazes d e vencer o
tcn1po e o espaço, na attítude de absoluta índíffe-·
rença de esphynge. Acorde-se-lhe, porem, a flamma
viva do fogo interno, e ei-las a vomitar pelas cratéras ígneas, lavas incandescentes que podern destruir, mas, que encerram vida porque contêm luz.
Assim os gigantes da Patria ! Despertem-se-lhes
as energias latentes, acordem-se-lhes os sentín1entos
altruístas, ínflam1ne1n-se-lhes o amôr e a sympathía

•·
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d'alma pelas grandes causas, e ei-los ardentes, luminosos, em plena actívídade, como que abalados até
as bases da Vida para. a obra do Bem!
Será este livro uma fa~ulha capaz de atear o
fôgo desse glorioso amôr? ...
Ahí fica o exordio, a guisa de vehemente
appello l
.. .

* "'
Pernoítarn~os em casa de José Rodrigues, defron ..
tando a Cacfioeira do Lageado, á marqem direita
do Tocantins. .
Passei toda a noite sofres;so pelo amanhecer.
De vez e1n quando levantava-me e consultava o
relos;sío e os ponteiros conspirados, ronceiros, me
insultavam com c;ipavora nte morosidade.
Comprehende-se a minha ansiedade de ~sp íríto:
queria experimentar desco nhecidas emoçoes...
Depois, o soffrímento de uma pobre mocinha
filha do dono da casa, me inspirava profunda compaixão e me não permittía dormir_. Coitadinha 1 gemia
de dôres lancínat:ltes, toda coberta de chagas e os
se.us padecimentos se reflectíam em rníoh'alma !
Afinal. levantou-se o dia 24 de Setembro, claro,
esplendoroso, sem uma nuvem no céu e Phebo clímaxeando, á flux, irisava as ~ottas de orvalho que
oscillavam como perolas pendentes dos ramos verdes
das arvores agitadas brandamente pelos zephyros
da manhan.
Abalamos do Laqeado, ás 7 horas. José Rodrigues fôra o nosso áío.
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Apenas percorrida a distancia determinada
pelo calculo de nove ou dez kílometros, os meus
olhos se enfiavam céleres através das arvores do
cerradoi avisados da possíbílídade de encontra rmos
selvagens.
Estavamos nas ímmedíações da aldeia e numa
curva arrebatada do caminho, !obrigámos, âe facto,
um rapazito a catar fructos de pequí debaixo duma
arvore.
Vestia um dolman kakí de soldado, naturalmente offertado por algun1 militar das forças goyanas qt1e percorrem todo o norte do Estado.
Descavalguei, abracei-o, ajudeío-o na colheita
e quando voltei a montar, elle me deteve com a seguinte íntímativa: "Espera, cumpade .. . " E ~chamou:

J

L

'

Quafobren1ín ... , bacnon ...

Um casaí de n .euínos que haviam pinchado
para esconder-se á nossa chegada, appareceu, e o
rapaz, fazendo-os me pedirem a bençan1, segundo o
costume, deu-me , depois toda a liberdade .
E proseguí'mos.
Un1 kílometro alem do ponto deste encontro,
descança a "Aldeia do Buqueírão do Funil".
•,
José Rodrigues, que se julgara muito naturalmente substítuído pelo selvagem, tomou a vanguarda
e correu a avisar os cherentes, cuja recepção se me
afigurara tão cordeai como entre cívílísados.
O capitão Martíns--capífó-, o chefe da aldeia,
não só dispensou-me a devida attenção, como aos
camaradas e aos anímaes, acon11uodando a todos.

•

•

•

•
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O José Rodrigues, porem, involuntariamente,
collocou-me em círcumstancías problematicas entre
os indígenas, porque julgando que a minha visita se
resumia na missão prediga de destribuír presentes a
granél, adeantou-se em informa r erroneamente que
eu levava para elles "umà tropa carregada de preM ·
sentes."
Este informe foi uma verdadeira barreira atravessada ante os passos da minha n1issão. Felizmente,
pude transpo-la sem grande sacríflcio, embora co111
algum traba lho.
Esta visita aos cherentes foi um alvitre por
mím adoptado em Porto Nacional, em face da advertencía de um a migo.
Realmente sahí-me bem d a experíencia; comprehendí-os melhor.

•

•

Eis a lista dos objectos que destribuí entre os
abaetés da tríbu:
Duas <luzias de facas americanas
Dois facões - marca Jacaré
Quatro casacos e .trez calças
Uma camisa
Sulfato de quínína
Rapaduras, etc.
As mulheres me offereceram, como em sígnal
de reconhecimento:
Um frango, quatro ovos e algumas raízes de
macaxera.
A

,
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* *
Obser'Vemó's o estado lamentavel em que vivem
os cherentes. .
A unica preoccupação destes selvagens é comer,
e adquirido um pouco de provisão quotidiana pequí, cubari e farínha, cupa~lÍ - , ou qualquer outra
qualidade de alimento, estão arranjados.
Ao amanhecer de cada dia, despertam, _estremunham, levantam-se e em to rno da fogueira crepi ..
tando no terreiro, ingerem os restos alimentícios do
dia anterior.
- Os mais idosos - UAUENS - da tríbu executam
alguns trabalhos de agricultura.
Plantam milho, feijão, arroz, canna de assucar,
bananeiras, andú e tudo mais quanto podem plantar
a esmo, fazendo do roçado urna miscellanea em
desordem, salvo a mandioca, plantada em pequenas
leiras uniformes. Entretanto, é curioso o rnodo por
que fazem as· cercas em estacadas rectílíneas) num
entrelaçamento artístico deixando as extremidades
perfeitamente rentes ao mesmo nivel.
As choupanas em que habita m, tambem são
plasmadas ao geíto das choças dos civilisados e_
destes, alem do modêlo a nachroníco da construcção
só possuem de mais os habitos e costumes viciosos.
Foi uma desíllusão a minha visita aos cherentes !
Julgava eu encontrar entre elles uma cívílísação
relativa, pelo menos, a dos habitantes da região; e,

•
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qual não foi a minha surpreza ao contempla r aquella
ruinaria etholo~ica eívada de excessos de licença.
A civilisação desgraçou os cherentes, pondo-os
em contacto con1 as suas falhas características.
O maior nu1nero delles per1nanece mergulhado
no seu prí1nítivo estado de selvageria : nús, a na lphabetos, ignorantes de tudo, sem noção alguma de
11ygiene, sem aspirações, quas~ incapazes cie pensar
nas possibilidades e energias índívíduaes, vivendo
assín1 da satisfação das necessidades i)hysíologícas.
d ictadas pelo ínstíncto.
Alguns delles há, especialmente entre as mulheres velhas - uauens picons -- que não conhece1n
um só vocabulo da língua vernacula. Dentre essas,
appareceram- me d uas tentando fala r-111e, sem q ue
lhes pudesse eu entender. Interpretara-as o capitão
Martins, na sua línquagem subli n1e d e sín1plícidade :
" Seq.uibácondi -, isto é, doutor que não é medico,
ísto é, que não é seq.uibáberri - , elle tá di~endo, se
oncê come gallinfia, q.ui el!e tem um .,zfcá picêdi
'
( bopíto) pra oncê. ..
A outra, porem, pedia uma faq.uinha - sim iqur~émiriê - de que me servia no momento. Esta , bastante idosa, trazia uma creancinha escarranchada
ao quatl ríl e q uase inteiramente despida, com um
pedaço de trapo sujo, mal occultava a sua nudez.

==

'

Até qua ndo permanecerá a situação dos cherentes?
A resposta é problematica como em relação a
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tudo quanto demanda interesse especial ern nosso
pa1z,
O estado actual dos cherentes é u1n reflexo da
deflcíencía do primitivo systen1a colonial da cate chese contraproducen:e, que não outorgara ao selvagern a felicidade do aproveitamento das facuidades
racíonaes de que díspõe.
Paginas rernotçs aventarn esta questão, provando
a preferencía do selvagen1 viver selvagem, em vez
de ser perturbado pelos expedientes artificiosos da
cívílísação.
No systema catechísador de todos os tempos;'
tem se encarecido dern:isíado uns tantos a_rtígo.3 do
prograrr1ma de approximação, co1110 o presente, por
exemplo, que sendo aliás, o principal vehículo, perde
completamente a sua virtude, deslocado da funcçãc)
limitada de arrasar os obstaculos da desconfiança
entre o cívílísado e o selvagem.
•

•

So.bre ser ínesthetíco, é ínutíl conservar o andaime junto ao edíficío inaugurado. O presente que
nos approxíma do selvagen1 é o andaín1e que deve
ser removido, logo que seja realisado o seu papel
isto é, construído o edíficío de n1utua confiança e'
amizade.
No meí0 da tríbu cherente constatei a íncon.
'
veníencía e o prejuíso consequentes do systen1a ~ de
cumular de presentes o indígena incorporado á c'ívílísação.

O facto que registo nesta pagina dispensa prolixo comn1entarío :

•

•
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Uma semana anterior á mínha vísíta, haviam
chegado da Capital de Therezína , trez indígenas
trazendo bôa copia de presentes fornecidos, ou directamente pelo Presidente do Estado, ou pelo "Serviço de Protecção aos Servícolas", ou por quem
quer que fosse; (na o n1e souberam dizer) e qual foi
o resultado? Venderem, ou para 1nelhor exprimir-me,
pern1utarem quase tttdo por pouco mais de nada,
se111 nenhun1 resultado efficíente.

\

Perdôe-n1e o leitor o descer a Il)Ínudencías;
rnas, t1ma prova do que affirmo foi encontrar um
homem ostentando urn bonito facao pern1utado com
o cherente de non1e Cypriano, .por algumas garrafas
d e aguardente e um pedaço de fumo.
Assitn fizeram com tudo mais: ferramentas de
lavoura, utensílíos de cosínha e roupas feitas.
De sorte que o presente para o cherente é
actualmente o derivativo justiftcavel á permanencía
no atascadeíro do vício e da ociosidade.
A concepção desta tríbu é que o 6over110 e o

Povo têm obrigação de professar o com1nunís1no e111
relação a ella; e · alguns cherentes deblateram contra
os cívilísados que lhes indeferem aos pedidos extravagantes.
Integrados á ethíca falhosa da cívílisação que
lhes creara o ambiente, fatalmente seriam prejudicados e tornar-se-iam vese1ros tansos na praxe servil
d e pedir.
"O indivíduo que deve tudo a outrem", já
doutrinara a vetusta mythologia ~ rega, "é incapaz
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de ser feliz sobre a face da terra. como é incapaz
de gosar das bençams dos deuzes no OlYmpo:"
O pedir é alienar as energias e cevar a 111ega~
lomania de írpaginaría incapacidade-; a maior
symptomatologia patholos;?ica do desamor ao tra-"'
balho.
...

*

...

Mas deíxe1nos este analysar desagradavel da
situação dos pobres cherentes __;_ victhrías inermes
como os demais selvagens -, e reconheçamos a pos~
síbílídade de aproveitai-os ainda, despertando-no·s
para despertà-los·.
Sejamos, porem, coherentes e fiquemos conscíos
de que o unico presente de que elles carecem, é ~a
educação vasada e1n moldes psychicos refundidos
·num proqramma que os habilite á pratíca do trabdlho capaz de faze-los mais felizes, como creaturas
racionaes providas dos mesmos direitos communs á
humanidade, no sentido do usu-fructo de uma vida
.
.
superior a que ora vivem.
Estes selvagens têm o seu flABITAT na bacia
medío-tocantina e se acham disseminados nas aldeias:,
cujos nomes regístro aqui.
•

\

J

"Panella de Ferro" ou "Pranchú", oito lequas
abaixo da Vílla de Pedro Affonso; "São João", defronte de Pedro Affonso; "Aldeia da Cachoeira",
abaixo de Piabanha, cinco les;?uas; "Ribeirão dos
Bois", á mars;?em esquerda do Tocantins, a quatro
lequas de distancia de Pia banha; "Aldeia do Va-
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redão", a ma rgem direita, dí stan~e cinco leguas do
arraíal acín1a; "Aldeia da Providencia", a margen1
esquerda, apenas a duas le.guas do inesmo arraial;
"Morro Grande", a n1argem esquerda do Tocantins
e a maís afastada de Piabanha, a 36 leguas, e distante do A raguaya dez leguas, calculadamente; " Rio
Preto", a margem direita do Tocantins e a esquerda
do Rio do 5 0 111110, distante doze leguas de Píabanha;
e a aldeia do "Buqueírão do Funil", a uníca por
n11m recenseada, a duas le.í,Juas de Píabanha.
Eis o resultado do recenseain ento :
Homens casados .......... ............................ .
Mulheres casadas ..................................... .
»
v1uvas..... .. .... ......... .. ............... ..
Rapazes ............ .......... .. .. :............. ............
Moças ... .. ................. .,............. ...... ...........
Meninos . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .
Meninas . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . .. . . . . . . . . .
Total.. ... .......

36
36
3
10
13
31
24
153

Note-se que entre os ínfantes de a mbos os
sexos contavam-se 10 de berço: trez do sexo masculíno e sete do feminino.
Estimo os cherentes em 1.500 indivíduos.

*

'

**

O s cherentes foram relativamente conquistados
pela catecliese dos frades dominicanos residentes e1n
Porto Nacional, distínguíndo-se entre elles o nome
Fl. 29
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de Frei Antonío de Ganges. Homem de espírito illuminado pela maravilhosa luz da Caridade, cheio de
fé e abnegação, pôde domesticar bom numero destes
indígenas, sendo, aliás infeliz na sua obra missionaria, cujo epílogo fôra a morte tragica que uma
das cachoeiras tocantínas lhe houvera reservado.
Em uma de suas arroiadas viagens, embarcado
numa fragíl ígarité remada por selvagens cherentes,
naufragara na "Cachoeira do Funil", e1n circumstancías desfavoraveís ao soccôrro que os seus amigos
deveriam lhe prestar na hora ín-extre1nís da vida.
A morte de papae-grande, conforme os selvagens o chamavam, inda hoje é chorada; e o humilde escríptor destas memorias de viagem, considerando a affinidade do seu com o ideal do g rande
obreiro catholíco, desprendido da grílhêta do sectaris1no e sem interrogar a princípios religiosos divergentes, na convicção judiciosa de quem reconhece
a eloqt1encía insophismavel dos factos, não pode
deixar de render o seu preíto de sincera homengem
ao 1neríto do ínte1nerato pioneiro a1nansador de
selvagens.
Com este gestó díctado pelo fót·o intimo de
minha conscíencía, espero mais um a vez, outorgar
ao leitor, um aspecto do meu programn1a na apreciação imparcial a respeito do que externo acerca
de varíos problemas concernentes a maneira de incorporar á civílísação o aborígene brasileiro, isto é,
espero patentear a equidade do meu despretencioso
juíso, quando approvo isto ou desapprovo aquillo,
nos co1n1nentarios respectívos espalhados pelas paginas deste livro.
•

•

•

Sempre em Marcha
C.APITULO II
.,
1- No dedalo das verêdas.
11 - Piabanha: a ·razão do seu atraso; população·
resumida -um facto digno de 111ençao, synthese de ignorancia requintada.
.
A questão de doutô-formado.
f;:sclarecimento necessario através do pri sma patriotico: lecção cívica .
111 - A travessia do T ocantins-o AJÕJO. Incidente
sem desastre. A visita de u1n veterano do Paraguay e o
seu discurso impressionante.

'

•

•

•

'

•

Sempre em Marcha
CAPITULO II
\

•

As, dez horas da. manhan do dia 25 de Se . . .
, tembro, após photof6rapha r os selvagens abandonamos a a ldeia do Buquei rão do Funil, acompanhados dos cherentes, capitão Martins e Sebastião.
No trecho comprehendido entre a a ld eia e
Piabanha, não há estrada e o itinerarío procede
permeíando o cerrado, orientando-se no dédalo
das (1) veredas, (verdadeiro labyríntho de carreiros
de gado) exclusivamente em virtude da perícia dos
sely agens.
'
Attíngímos afinal o Tocantins, pelo sympathíco
arraial de Piabanha.
:t:

* *
E' digno de uma notícia em destaque.
Regístremo-la.
Píabanha, sobre a margem direita do Tocantins, descança a vinte inetros acima do nível do rio, em
E' curioso notar um regionalismo de interesse para a Philologia:
Emquanto, em todo o Brasil, 11erêda é camínfio esireito, em Goyaz d enomina
u'ma varzea ao longo da margem de um rio, ou uma clareira em qualquer
parte onde haja vegetação rasteira; como nas caatingas do Rio Preto e no
Píauhy 11erêdas são essas clareiras que fazem uma religião.
(1)

•
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u1n .planalto exposto ás brísas frescas das campinas
proxímas, o que contríbue para o equílibrío de uma
temperatura das maís saudaveís em todo o norte
de Goyaz; e parece ínesplícavel o facto de ser u111a
•
das localidades que nunca prosperara111, cuja razao
aliás, é facíl de ver, se considerar111os a índole conserva tista do goyano adstrícto as influencias con1plexas que o afeiçoam demasiado a'IS limites circundantes do berço natalício. Este princípio ethnogeníco prepondera incisivo, comprovando a aversao
a esse vai -- vem de mudanças, a essa febre de procurar a sorte noutra parte, co1no se vê nos den1ais
Estados do Brasil - e porque não aproveitar a opporlunídade para dizer - particularmente no Estado
da Bahía?
A população é resumidíssíma e os uníéos meios
de vida são a lavoura (para o consumo) e a pescaria; entretanto; é o centro uníco de convergencía
da tríbu cherente, como se verifica pela parte localísação dos respectívos aldeiamentos n1encíonàdos.
O con1mercio de pern1utas, os cherentes o
fazern quase exclusímente em Píabanha, excepto
a aldeia de Morro Grande que, em razão da pequena
distancia, mantem suas transacções commerciaes com
as populações araguayanas.
O que, porem, impressiona dolorosa1nente é o
atraso íntellectual de um povo ordeiro e ínstinctívatnente delícado.
Comprovemos esse atraso.
Um hon1em de bôa estatura, moreno - claro,
descalço, vestindo calça de a!agoano e camís·a de

•

•

o
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a lgodão, appareceu na nossa hospedaria para visitar-me e, depois dos c11mprí1nentos do estylo, fulminou-me, á queima roupa, com o primeiro desparo
do seguinte dialogo que a língua vernacula, pesar
de sua reconhecida grandeza não pode qualífícar
e n1edír-lhe o píncaro da altitude senão pelo superlativo - ORIGlNALISSIMO:
- «O senhor que ve111 vê os i11dio1 de certo é
doatô for1nado e ve111 mandado pula (pela) nossa
rainha, não é assim?» (!! !)
O meu João Baptísta, o indivíduo mais indisciplinado do orbe em n1atería de riso, retrucou-lhe
•
com un1a gargalhada formídavel que, aliás, não fôra
comprehendida pelo nosso interlocutor, em · vista da
habilidade com que o rapaz soubera arranjar outro
n1otívo determinante do seu procedimento indiscreto·
A interrogativa forçava-me a duas respostas
decisivas: primeiro informar que a minha missão
entre os selvícolas não tinha caracter off1cíal; seg11ndo
explicar-lhe a forma de governo republicano que
rege a Nação Brasileira. Quanto as questão de doulô
'formado, não 111e preoccupeí, porque para elle como
para mím,--perdoem-me leigos e diplon1ados quem sabe, sabe; quem não sabe, ficou por saber;
isto é 1natería que não tolera polemícas ímproductívas.
E respondi-lhe geítosan1ente, de modo que me
pareceu deixa"lo satisfeito; mas o ho n1em disse-me
ainda
- «Eu tenho tim negocio muito serio com o
senhor ...
- « Prompto para ouvíl-lo, meu amigo, fale:
1

•

'

•
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- «Eu lhe peço que fale com o nosso governo
p,ra min1 dá um recurso, porque eu - sou muito pobre e vivo nesta terra a soffrer como nin.guen1, neste
mundão de n1eu Deus .. .
Ser-rne-ia talvez conveniente encaminhar o assumpto para outra direcção; sentindo, porem, o interesse des·pertado nos a nín1os dos can1aradas e
•
d!alguns círcumstantes que no n1omento se avisínharan1 de nós, certo da vantagem pratica para todos,
esclareci.
- «Se tívessemos t1m governo que pensasse e
pudesse fornecer recursos· a toda gente pobre, o~
que se julga pobre, não seria digno de um paíz culto
e cívílísado con10 o Brasil. Sen1elhanle systen1a de
protecção sería a melho r e mais efficaz escola da
miseria economica de uni povo) não só por que urn
tal governo, em adoptar o systema, alienaria dos
mais rudín1entares preceitos de economia política,
como alienaria da mora l da Republíca, augmentando,
co1n a prodigalidade, o numero de ocíosos que infelizmen te, fá é vt1ltuoso no paiz.
Ademais, o nutnero de tributados diminuiria a
proporção do augmento da copia dos indigentes
voluntaríos, que seriam braços inutílísados para a
vida nacional.
Dahi a reducção logíca e inevítavel de todas
as forças ad111inistrativas da Nação .. .
Co'm outras considerações, peroreí, a opportuna lecção cívica e entrei a dar ordens sobre o
arranjo da ceia.

\

•
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O pobre homem, rude porem bondoso, despediu-se para trazer-me logo depois um magnífico
presente de fructas.
E foi um amigo constante que me não abandonou senão quando deíxan1os o hospitaleiro arraial.

*
* *

•

Prosigamos.
A maneira de vingar os seiscentos metros do
Tocantins na largura do pôrto de Piabanha, é arriscad íssí ma.
Amarram-se duas ou trez canôas, faz-se um
soalho sobre· ellas, de taboas resistentes, onde firmam-se de pés os anímaes agarrados pelo estôrvo
e a força de cumpridas e possantes varas, impulsiona-se a improvisada embarcação. A nossa fôra
pequena, podendo transportar dois aní1naes de cada
trajectoria. Ainda assim, o rdenei a passagem de um
por vez., prevendo o perigo que talvez os dois evítasse1n pela melhor disposição de peso para o equilíbrio e a firmeza da curiosa náu, - AJÔJO - pelo augmento do calado.
Mas foi ínevitavel: no meio rio, onde a correnteza é mais impetuosa, o ajôjo pende e o burro·
atordoado se precipita na vertigem levando comsigo os dois passadores que se não afogaram nem
o deixaram descer ao léo das aguas, (pesar do nado
do animal) devido ao extraordinarío exercício de
nataçao adquirido por elles desde a ínfancia. Ante
a iminencía de novo desastre, donde poderíarn resultar funestas consequencias, resolveram atirar o
Fl. 29
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resto da tropa, á nado, sem que outro incidente os
viesse pertubar, senão um forte aguaceiro quando
acabavam de galgar a margem opposta com o ultimo animal.

Entre outras, fuí destínguído com a visita de um
veterano do Paraguay, q11e termina os seus ultímos
dias naq11ella paragem longin,ÇJ·ua, onde a Historia·
não vai buscar sttbsídíos aos seus documentos.
O velhinho de cabeça nevada narrou-me, com
toda a lucidez de espírito, interessantes epísodíos da
guerra deixando-me no canhenho a chamma viva
do verdadeiro patriotismo:
•

-

•

«Senhor, disse-me o veterano, a Patría, de hoje
não e a Patria de hontem, não porque ella não
possa ser a mesma; mas, porque os seus filhos mudaram-lhe os ídeaes quebrando-lhe o verdadezro cadh1fio onde se fundiam os heroes ... » e) quando ia-o
interrogar, atalhou-me o pensament0 abanándo levemente a cabeça, com movido e solen1ne: «O verdadeiro cadinho é o a1nor desinteresseiro, e não
esse que por ahí anda a encher columnas de jor. .
nal e paginas de livros hypocritas para nos envergonhar na hora em a Patría convida os seus filhos
para a defeza dos seus direitos ou da honra em
•
• ....
1
»
perigo
E contou-me como veíu de Goyaz, a pé, até a
cidade de Cachoeira de S. Felíx, onde embarcou
con10 voluntario, para o theatro da lucta.

J
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Terminou a palestra exhíbíndo duas grandes
cíca trízes nas , pernas.
Não seria preciso muita acuidade para comprehender e sentir na alma do velho soldado brasileiro, a pyra acceza do amor da Patría que elle
defendeu com o proprío sangue.

'

•

'

•

•

•

•

•

•
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Do Tocanfins ao Araguaya
CAPITULO III
1-Estructura geologica entre as bacias tocantinsaraguayas.
Dois aspectos topographicos.
Fragn1entos da geologia de Gerbe r. Rios que nao
figuram no Mappa do Brasil.
Um systema de drenagem scientifica ligaria as duas
bacias. Differença entre a flora de Goyaz e da Bahia.
II - A região despovoada. Moradores avisados.
Quase dois dias perdidos. Unicas creaturas encontradas:
veados, antas e porcos selvagens. Uma noite negra. Partida cêdo: incidente sem prejuízos. Uma coisa que angustiava - falta de sítios civillsados .

.
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Do Tocanfins ao Araguaya
CAPITULO III

•

A estructura geologíca entre as bacias tocantíns - araguaya, é divídada em dois aspectos, topopraphícos distínctos : o primeiro é o remate das uJ- ·
tímas derivações orographícas do n1assiço continental,
nun1 amontoado de fragmentos permianos riçados
de rochas eruptivas e alguns trechos, que se me afigura m re1nanescentes da area archeana escancellada
em algares; o segundo é o cotneço das massas alluvíosas características do facus geographíco da bacia amazoníca.
Das depressões e acanaladuras daquelles restos
da importante geologia de Gerber, mana1n tributaríos
de secundaria ilnportancia, alguns, porem, dí~nos de
figurar no Mappa do Brasil, como o Rio dos « Mangt1es, » qt1e fundido com o opulen to ribeirão «Agua
Branca» faz-se um caudaloso tríbutarío do Tocantins, desenbocando neste, doze leguas abaixo de
Po rto, Nacional ; o Tabocão, abaixo de Píabanha e
outros que avolumam a caudal tocantina. Para o
Araguaya defluem alguns ribeiros e correges, dís-

'
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tinguíndo-se dois verdadeiros rios: o « Gayapó » e
o «Rio do Côcal » sendo este, mais caudaloso que
o Rio Doce do estado do Espírito Santos, duas vezes
superior na lar~t1ra ao Jequiríçá do Estado da Bahía e em tudo semelhante ao Rio Grande, um dos
mais importantes afluentes do São Francisco.
•

O s inanancíaes que jorra1n das descensões daquelles frag.rnenfos permianos, poderiam ínflectír índístínctan1ente para esta ou aquella bacia, se lhes ·
não o bstassem accídentes topographícos de caracter
local, que se não traçaram no plano geral á morpbolo~ía da terra. Porque afinal, um systema de
drenagem scientifica que se jldgasse índíspensavel á
economia geologíca, facíln1ente arrevesaria aquellas
caudaes, lígando as duas pequenas bacias quase
parallelas.
A observação que d emonstra a possibilídade
da ligação por meio de canaes, das bacias tocantíns- araguaya, baseia-se, como é obvío, na ü~ual
da de do nível do terreno que, apenas se elevando
na trevessía. daquella 111ig.a!/5a tun1ultuaría do massíço brasileiro - ítnpropría mente denominada nu1n
2.º extravagante. 1.0 plenastno, «Serra das CorJílheíra »-se desata em amplos chapadões de altíplanuras rasas, suavemente desfeitas em vastas secções insensivelmente onduladas, onde a vegetação
dominante accentúa o traço característico das campinas e cerrados de Goyaz : cato/é, muricy!ietro, páu
ferreiro, sucupira, puçá, faveira brava, pequi, cajuy
e partícularn1ente, a mang.abeira, sendo as duas ul-

•

•
•
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tímas arvores quase as unícas em commum con1 a
flora dos can1pos da Bahía.

** *

..

A região de 300 l<ilometros entre Tocantins e
Araguaya na altura de Píabanha, é quase comple·
ta1nente despovoada, contando-se na linha do nosso
ítínerarío ttma uníca fazenda de gado no lugar denominado '' Serrínha," de propriedade do senhor
Germano Gloria.
Os demais moradores constantes dos sítios
"Landy,'' "Pequizeíro," ''Caridade," "Jatobá" e "Brejo
da Sambahyba," são pequenos roceiros que se afeiçoaram á fertilidade do solo; e, co1no os habitantes
dos geraes, descreven1 1nodos de viver identícos, soffrendo as n1esmas agruras do ísolan1ento; mais avisados, entretanto, residem a distancias menos consideraveis do Tocantins, encontrando-se o ultimo a
quinze leguas approxi1nada1nente,
Sentenciadas á travessía do deserto adusto e
íntransítavel pela auzencía de estradas alem da zona
mal povoada, tivemos um guia contractado em Piabanha, donde regressava por orden1 de um vaqueiro
de nome Fulgencio residente na fazenda Altamira,
distante duas leguas a quem da Ilha do Bananal
!experiente, mal orientado e destrahido, o rapaz nos
metteu numa linha transviada onde permanecemos
perdidos quase dois dias, pesar dos meus protestos
reiteírados e dos córtes da picada insertos vias ar...
vores. Em todo caso, foi uma providencia o nosso
Fl. 30
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encontro com aquelles sertanejos que aliás nos ser.
viram de bôa vontade.
Ora, .galgando môrros de cujos cimos a visão
se expande embebida na bellaza das paysa.gens, ora
descendo grotões som brios ím1nersos cm ta bocaes
de trez e quatro l<ílon1etros de lar.gura, ora contando
ca1npínas e varando cerrados espessos, as unícas
creaturas que se nos deparavam, de vez em quando,.
eram veados, antas e porcos selvagens que al.gumas
vezes, com o díspendío de um cartucho varíava1n
o nosso menu obstinado em nos fornecer os mesmos acepipes de carne secca.
De sorte que a travessia fôra bem compensada,
embora as perípecías ínevítaveis, accentuando-se as
que seguem: enorme aguaceiro no Jatobá. ~que nos
veiu surprehender ás onze horas da noite quando
durmíamos este somno profundo e descuidado imposto pela fadiga díaria; a picada de um escorpiao
na pessôa de João Baptísta e a passagem, a nado,
no rio Gayapó.
Aquella perípecía do Jatobá assumiu as proporções de um martyrío.
Qt1ando allí acampámos já era noite fechada.
Densas nuvens accumuladas no espaço não permíttiam o scíntíllar de uma estrella. Sob a sombra exí.:
gua da arvore que deu o nome ao sítio, mal podemos pendurar as rêdes ao clarão do parco fô.go
accesso de gravêtos humídos e apanhados ao alcance da mão, com o risco provavel de sermos
surprehendídos pelo bote d'agum ophydío enroscado

'
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dentro do capí111 aspero do brejo. Tivemos a precaução de arrun1ar e rebuçar do couros toda a bagage1111 no meio da qual passán1os o resto da noite
molhados e acossados de fome, porque o fôgo a penas produziu um pouco de café que nos não satisfez. A treva espessa fez-n1e le111brar de «Caridade
e Justiça» do ínolvidavel Guerra Junqueíro:
Oh! que noite negra! que invernia brava !
Nem uma estrellínha pel0 céu relu~ ...
Geme o vento ao longe C-.)m a voz tão cáva . . .
E' como quando dizem que de dôr chorava,
'f oda a santa noite qu~ exríro:.1 Jesus!

•

•

Aos albôres do díluculo pardacento de nuvens
ainda bojudas de vapôres condensados, transpon1os
o pequeno regato en1 cuja margem nos acamparamos. sob a conspiração da athmosphera carregada ;
e, p.a ra cumulo da adversidade, um dos burros por
fiando a vanguarda da tropa, ao sahir da agua, fez
.um arco de círculo para cahír no frtmeda!, donde
a grande custo o poden1os sa lvar.
Só uma cousa nos angustiava: não encontrar
síquer uma creatura humana em toda a extensão
da jornada, salvo a distancia de oito le.guas de Altamíra, onde chegamos, alfim, sãos e salvos, e onde
fizemos a estação de parada, a duas leguas da Ilha
do Banana l, após sete días de víãgem.

'

,

•

•
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Primeira visita aos Carajás
CAPITULO IV
1-justa ansiedade. A aldeia do «Lago do javahé».
A nossa approximaçao: na espectativa de um ataque do
Valladares, chefe supremo dos carajás - boato confirmado.
Como entra1nos á aldeia. Dialogo textual. Como fomos
receb idos e tratados.
l I - - O momento psychologico. Repetem-se trechos
da palestra. Iteração de convites para o altnoço.
111 - O calugi : como é preparado.
1V - Procurando pisar litteralmente a «Ilha do Bananal ». O Xicão empenha-se na caça de uma inchanin,
(leitôa ).
Perfeitamente satisfeito. O dia 5 de Outubro de
1923 é un1a valiosa ephemeridade.

•

•

•

•
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Primeira visita aos Carajás
CAPITULO 1 V

•

Pode-se aquílatar a mínha ansiedade par a
experímentar as emoções preconcebidas em relação
aos carajás e á fan1osa região e111 que vivem.
Chegamos a fazenda Altamíra no dia 4 de
Outubro e estacionamos em casô de Fulgencio, o
referido vaqueiro que em Píabanha nos forneceu o
guia, o 1nesn10 destinado a nos conduzir
a primeira
.
aldeia carajá que visitei.
No dia seguinte pelo amanhecer puzemo-nos
a caminho, rumo a "Aldeia do Lago do Javahé ",
dois kílometros aquem da Ilha do Banana l.
A nossa approximação foi quase u1na ten1eridade, porque os selvagens estavam em pé de guerra,
na espectativa de um ataque ameaçado pelo grande
cfiefe J upremo de todos os carajás do Araguava, o
íntellígente e respeítavel Va!/aaares da ''Aldeia do
Lote", a margem esquerda do rio, no lugar denominado "Barreira de Arícá" ou ''Barreírínha ".
Pa rtindo de Altamíra, vinga-se o correg o
"Matto Verde" que empresta o seu nome ao sítio
vísínho, toma-se a estrada real do "Míradot1ro " -

•
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outra aldeia carajá, quatro leguas acima da primeira
mencionada - e entra-se na encruzilhada que se
encontra a nove l<ílometros do ponto da partida
defrontando um bo nito capão de matto.
"E' ali", - disse-me o guia apontando a direcção da aldeia e accrescentando - "mas devemos
chegar com muita cautela. . . Os selvçigens vivem
desconfiados de um ataque a qualquer n1omento;
porque o chefe Valladares pron1ette vír niatar o
Xícão, cotno justa vingança a diversas mortes que
este tem feito nas pessoas de a lguns carajás homens e mulheres - desta ald c::ía ."
Effectivamente. Tão verídico fôra o boato em
relação aos factos, quanto é certo que o Xícão m'o
confessara os crimes e o Valladares enviara-me por
João Baptísta, (que o encontrara na "Danella de
Ferro" com os seus guerreiros) a en1baíxada d1plon1atíca de não mais atacar esta aldeia, devido a
honra da minha visita, - a visita de tory naftfira,
isto é, de bom christao.
E cautos proseguímos.
O caminho estreitínho e sinuoso àfundou-se
·no matto, conduzindo-nos a um roçado de mandíocà nova, exhuberante no viço das fo lhas verdejantes e mimosas.
Apenas percebendo as pisadas dos nossos animaes, uma pinha de cabeças aílorara por sobre o
nível da copa oscillante do mandíocãl, e uma voz
firme pronuncia a píttoresca
phrase início de um
•
dialogo todo arrevesado :

-

•

•
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"Chega ju~é !"
- "Você, gôrdo, heín André ... Ahí ... venho
trazer, papae-g.rande, doutor da Bahía, p'ra a.gradar
você... Ahí ... elle tem roupa, facão, machado, conta
tudo bom p'ra carajá... "
- "Xíiíí ... xíííi ... " - u1na .gargalhada unisona
e exquísíta, como eu nunca dantes ouvira, estrugíu
dos labios dos selvagens - e José, que era o nome
do meu guia, continuo·u :
't Cadê Xícão ? "
- "Cícão tá na roça." - (Com o r brandis ..
símo.)
- ''Então, cfiamá ~lle."
E o carajá escanca'rou a bôca : "Cícão ... má ..
, . . . ou ..., manaca
, , ... ou ..., cou. . . cou . . . má naca
, , e·tcao
- ... ,,
naca...
Depois da evocãtíva, -- Xícão, venfia cá, de,..,
pressa, - co1no deven1 ser traduzidas as palavras, o
André toma as redeas dos a nímaes,
amarra-as a
•
um moírão e faz-nos assentar com elle sobre uma
grande esteira.
Uma indígena ídosa - ma/ucarí-approxímou-se, apertou-1ne a mão e assentou-se tambem
ao meu la do . Dentro em pouco estava eu cercado
de uma multidão de selvagens de todas as idades,
de ambos os sexos.
Emquanto isso, um vulto de alta estatura, busto
leonino, thorax saliente, musculos rijos e opulentos,
-

. 1
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Dia logo textua l que eu ía escrevendo a proporção que ·eram pro·
nuncia da s as palavras, notando a íntlexão d o alii no começo da phrase.
PI. 3!
(1)
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ventre sumido e pelle crestada pelo viver exposto
.a os ra ios solares, emergiu da onda esmeraldína do
roçado. E' facíl advinhar: era o Xicão.
O José fôra solícito em fazer-me conhecido dos
selvagens e eu contemplava-os a todos, impressionado pela maneira delicada de me tratarem : uns
examinavam, um por um, todos os élos da cadeia
do relogio; o_utros abriam-·me · os bolsos espiando
para de.ntro; alguns anedíavam-me os cabellos; ainda
outros alízavam-rne as polainas e tudo isto através
de uma chuva de interrrogações, a que respondia
eu esforçado para não desagrada-los.
A minha attítude contribuiu para de logo esta ..
belecer uma corrente de sympathia entre os carajas·
Fizeram-me exhíbir a k.odak. que conduzia a
boldrié dentro de um imbrífugo, escanínha á acção
do tempo. Olhavam, miravam, remiravam o apparelho e o maior goso que dt:monstravam, a julgar
pelas mísuras · cortadas de reticencias de gargalhadas,
era de olharem as imagens através da lente photographica.
*
* *
Surgiu o momento psychologíco; convinha
aproveita -lo. Saciada a curiosidade dos selvagens,
disse-lhes :
''Ora, muito bem... Agora, visto que todos
estamos alegres, quero dizer a carajá, a rasão por
que estou eu aqui. ..
(Houve. silencio profundo.)
Permítta-me o leitor repetir os trechos que
julgo maí:; importantes da palestra, com o fim duplo

..•
•

..
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de summariar, em rapido esboço, a synopse da
minha íncumbencía e ao n1esmo tempo evidenciar
a maneira original
de conversarmos para a melhor
,
cornprehensão dos carajás.

'

Continuei:
"Tori nalzfita,

andrqaé arion carajá, isto é,

clirisfão bom, gosta muito de voce1s...
" Uandiqué tió contêtire cri, isto é, eu não temo
nada, nada entre vós, ou traduzindo á vontade: set
que !enfio toda a liberdade entre vós; e, aventurando

d e quando em quando, uma phrase o u tlm vocqbulo no meu carajá fropego, (que ta nta hilaridade
provocava aos selvagens) tentei fazer-lhes crer no,.
interesse que, nao somente catholícos e protestantes
nutrem hoje em dia a favor da felicidade dellesr
mas todo o povo brasileiro...
Num d ado momento romperam em côro: '' Tort
natitira . .. natitira. . . naf1tira .. ., isto é, cfirisfão bom,

,

bom, bom ... n

"Não achan1 bom, muito bon1, christão civilísado? sabendo o lê,' o escrevo, o conto, isto é,~
ler, escrever e contar?

\

"Pois escutem: chrístão bom quer fazer carajá
feliz na terra e no ·céu, donde Büuefcan - Deus está governando reuté- fôgo -, p'ra não queí1nar
carajá e biú - a_ÇJua -, p'ra não afoga-lo... "

,

•

Terminei a palestra interrompido pela iteração
dos convites para o almoço que me não foi pos""
•
s ível senão exclusivamente aprecíar no momento.

'
•
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As panelladas do succulento calug.í vinha m
fumegando para o meio dos grupos esparsos defronte de cada choupana. Cada selvagen1, munido
previamente de uma cone/ia feito colher, ia servind o-se á vonlade, importando d a panella dírectamente
para ·a bôca, o predílecto alimento.
Calu~í

é o. nome generíco que os carajás dão
as suas varias qualidades de bebidas, pqrtícularmente
as fermentadas com maí - milho - e qaimaíxmon arroz-, tudo cosido misturado na mesma vasilha.
sob a temperatura alta de um fôgo continuado que
reduz essas gramíneas a uma especíe de mingau.
Algumas aldeias, como esta de que me ·occupo
aqui, preparam-n' o da massa agglutínosa do dendê
do côco da guaríroba, addícíonando-lhe espinhas e
ossos de peixe que deixaram por a l~uns mezes dois ou trez, conforme - expostos ao fu~eíro, talvez
para resumat gordura e melho rar o sabôr da preciosa bebida que, pro1npta para ser usada, nâo deve
ao carajá esquecer de tempera-la ( ... ) com t1ma
farta cusparada: é um curioso segrêdo da culínar ia
selvage1n...

*

*

*

findo o almoço, que se deve qualificar de
offfcíal po rque os nossos selvíco las em geral cultivam o habito de paparicar a qualquer hora do
dia ou da noite, manifestei ao Xícão o desejo de
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pisar lítteralmente o solo da majestosa Ilha do Bananal, conduzindo-me o selvagem íncontínentí até lá.
Vencer aquelle pequeno trecho de terreno
plano co1no a superficie de uma n1eza - entre a
aldeia e a Ilha - , tomar a ubá, sulcar as aguas trans~
parentes do Javahé ou "Furo do Bananal", saltar
sobre as areias alvas e finíssimas daquella praia
immensa que se esbate longe na faixa verde-negro
da floresta - , foi questão de poucos· 1nínutos.
O carajá, . (empenhado na caça de uma leítôa
( íncfianín) que n1e queria vender e que terminou
offerecendo-m'a em recompensa aos presentes que
lhe fiz) deixou-me a di.v ertír atirando aos jacarés
que zo1nbavam dos projecteís da wíncfiesfer, como
resistentes encouraçados de guerra.
1

Estava satisfeito.
Se me não fôra possível avançar mais um
passo, poderia regressar tranquillo, trazendo a paz
na consciencía, um tríumpho na vida, o goso n'alma,
a conquista para un1a collectívidade . ..
As energias latentes, porem. despertaram e não
fosse o período do tempo prefixado para· o retorno,
a disposição de animo á exígencía da empreza .q ue
demandava maior extensívídade, muito de bôa vontade deixar-me-ia ficar adstrícto ao ítnperío das
circumstancias.
Em todo caso, pude ainda proseguir alem,
tendo regístrado o dia 5 de Outubro de 1923 quando
cheguei á Ilha do Bananal, como uma dessas ephemeridades valiosas na minha vida de luctas incessantes.

•

•
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P or enfre as Aldeias
CAPITULO V
•

1- Nas . aguas do javahé : o •pôrto , Peripecias e
compensações. De Guayra Paulo Affonso. Contornando
o vertice infedor da Ilha do Bananal em direcçao a aldeia
«Furo de Pedra».
11 -Tudo é digno de admiraçao. Um accidente formando um borrão unico: desencalhar o bote.
11 I - O «Boa Viagem». Grande desapontamento:
manobra baldada. Decorados a Atl ante. U 1n problema
apparentemente insoluvel - abrir canal : um lance de engenharia; quase oito horas de contratempo. Um camarada
adoece e volta .
1 V - Na escuridão. A argucia do indigena. Como
o selvagem accende o fôgo . O bom humor após o descanço. Uma legião de nlutuns a gen1er. ·
V - No dia posterior. Caçada a ovos de tartaruga
e11Joção ante a fecundidade . Sempre a divertirmos : . ca:
çando e pescando. Sempre a conten1plarmos a Nuture~a
Ainda o batelão encalha. No outro dia. Um revés: quebra-se u111 dos machos do l eme.
Dentro de verdadeiro deserto .

•
•

\

•

•

'•

'

•

•

•

'

•

Por entre as Aldeias
CAPITU lvO V

•

'

Partin1os de Altamíra a 10 de Outubro com
destino a grande aldeia do "Furo de Pedra".
Acompanhado de quatro companheiros curtidos
para as adversidades ínherentes a essas penosas jor..
nadas - terrestres ou fluvíaes do tnfer!and brasileiro, ton1amos o pôrto do Javahé ás nove e trinta
minutos da nianhan .
O pôrto do Javahé dista duzentos rnetros do
rio que se ínsínua por ali em angra extensa forn1ando um comprido la.go a que os car·ajás e1nprestara1n o n1esrno nome do río. Mas, diga-se a ver...
dade. Não há lembrar perípecías nas regiões do
Brasil Central, sem recordar co1npensações generosas, do n1esrrio passo archívadas nos refolhos da
memoria, para sobrepujar em lucros o que vai em
dispendíos.
Os niajestosos panoramas que se desenfestam
aos olhos do observador, a rripíando ás nascentes
ou deslísando ás descensões das caudaes das bacias
Fl. 33
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do systema hydrographico brasileiro, variando em
gradações chromatícas da ímponencía de 6uayra á
majestade irisada de Paulo Affonso, das massas líquidas formídaveís do Amazonas aos lençóes refulgentes do Prata, esses panoramas deslumbram em
toda a parte; compensam-nos.
Nas bacias secundarias, não as quedas d'agua
relativamente diminutas, mas o conjuncto e a grandeza dos tons naturaes desenham quadros singulares
de Belleza.
Contemplemo-los nas particularidades da interminavel téla da bacia do Araguia, emquanto descemos o Javahé contornando o vertíce inferior da
Ilha do Bananal. embora por entre os deleites da
visão, se .nos deparem nuvens embotadas ·d e dífficuldades.
*
* *
Ao desembocar do Javahé, a vista perlonga-se
para todos os lados estonteadamente na ímpcssíbílídade de se deter, de chôfre, fixando o mais rico e
mais bello dospaínéís que se lhe depara111 derrepente,
não sabendo-se o que mais admirar: se a belleza
dos areíaes movediços da margem opposta ourelados de faixas rubras produzidas pela côr do terreno dos barrancos; se aquellas curvas longas dando
a illusão de grande arco-íris tambem formados pelas
côres ~aríegadas das areias proxímas ao volume da
caudal; se o verde-garrafa das mattas adjacentes,
vistas de longe, como fitas de gurgurão tremeluzindo
á luz, nos relêvos da urdidura original; se ainda o

•
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espelho das aguas cambiando os tons ceruleos entrecortados das tintas verdes do reflexo das franças
das arvores ínvertídas ao longo das margens.
A verdura da gramma e dos capínzaes mírnosos affectam tona lídades interessantes animando'
de quando ein quando, o fundo das paysagens .•
ora é a capivara rolíça que se precipita nagua
acompanhando o salto de u 1n guincho peculíar.
ora é o amphíbío monstruoso que imitando-a na'
fuga espadana o líquido crystalíno etn feixes luminosos; ora é a sussuapara arrancanc..io espantada
aos pinches altos acompanhada do cabrito que se
afunda com ella no tramado das macêgas.
Assim, passam-se horas em deleites que amenisam asperezas e abstrahem saudades.
O ceu, a terra, as creaturas silvestres, a luz, as
aguas, tudo são elementos que se fundam na palhêta
opulenta da Natureza, para o relêvo da Poesia grandiosa dessas decorações naturaes que fascínam.
Mas, derrepente sttrge um a~cídente como sôpro
.
adverso simíle da lufada que derramasse as tintas,
pondo os pínceís etn desordem, ínutílísando a téla,
reduzindo o scenarío a um borrão unico: désencalhar o batelão.
*•

* *
Dez horas da manhan.
O ''Bôa Viagem" deslísa rapído ao impulso
de remos tangidos á força de braços vigorosos; e,
na despreoccupaçao natural ás situações de bonança_,
descíamos alegres, emquanto os camaradas a cantar,

,
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a narrar hístorías hílaríantes, naquella algaravía
ínherente a ethnoqenía sertaneja, revelavam-se índífferentes a qualquer fado adverso. Esta vamos, porem,
destinados a um grande desapontamento. Numa curva
brusca do canal, vimos o pílôto numa víolenta pancada na cana do leme, como se quízesse arrebata-lo a bon1bordo, dar um choque tremendo que ia
cuspindo nagua os prôeiros se os remadôres visínhos
lh'os não amparassem.
Debalde a manobra ... O batelão entalado fundo
na areia frouxa do rio, parou de subíto. Sem co~í
tações, sur~íu o alvitre dos Jabíos do mesmo pílôto:
"Cahíân1os na~ua ... " E todos o. adoptamos. Que ..
rendo ajuda-los, atirei-me tambem, a cclamado' pelas
phrases enthus ias tí cas : "Isto é que é patrão!
B ravo 1. Mu1·to b em ....
' "
Decorados a Atlante collan1os os hombros aos ·
flancos da embarcação, ora emparelhados todos,
ora divididos para o melhor emprego phYsíco das
forças, não conseguimos dar-lhe o menor abalo,
num traba lho afanoso de duas horas a fio.
Era meio dia en1 ponto:
Havia fome. Devíamos satisfazer a usura dos
tecidos. Apanhamos a margem mais proxíma que
nos obrigou a pequeno exercício de natação e, depois do almoço e descanço, voltamos á insana ta~
refa, resolvidos a solver o problema através de
expediente mais serío : abrir canal.
Como faze-lo?
As pequenas embarcações fluvíaes não poden1
ser providas de apparelhos apropriados á remo·ç ão

.,

•
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Jacús, patos, mutuns, peixes e um fracajá do AraSJuaya
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de pedras, areias ou quaesq11er corpos obstruentes
occultos abaíxo do nível das aguas. Díspunhamos
de uma pá e com esta unimos o concurso das mãos
nuas, feito frageis dragas, começando a operação
que se me afigurava, em momentos dados, á condemnação de Sísípho; porque ás vezes, apenas cavava1nos vínte n1ínutos para vermos o pequeno espaço
de novo entulhado. Em todo caso não desanimamos;
e, já preoccupados com a ídéa de passarmos no
meio do rio, a noíte que se avisínhava com o set1
cortêjo lugubre a nte a perspectíva d e luctarmos com
os jacarés, as a ríranhas e, sobretudo, as boíunas,
das quaes os remeíros eram ferteís en1 narrar liísforías asson1btojas, aconselhei agitarmos o batelão
pela prôa, calculando o resultado que se verificou
de prompto. Usei da mesma embarcação para dragar
e aferrar ao n1esmo te1npo o canal: foi am lance
de engenfiaría omisso á techníca do programma
theoríco, pela o rígínalídade do problen1a.
Ao solavancos para tun e outro lado, conseguí1nos ír avançando de trecho a trecho cavado
alternadamente, até escapulirmos para o canal donde
nos desviára mos: foran1 quase o ito horas de extraordinarío contratempo soffrído á íncle1nencía
dos
.
raios de um sol a rdente, de cujo resultado se fizera
victí1na o João Baptísta, que mandei no dia segt1ínte
deixar em Altamíra, empós uma noite de febre alta
e os curativos applícados, segundo o alcance da
expedição. Encarreguei-o ao carajá Macambíra com
o qual nos encontramos na mesma praia de desembarque e o selvagem deitando-o sobre uma esteira
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no fundo de sua (i) ubá, conduzira-o sob cuidado
inexcedível, promettendo-me carrega-lo aos hombros,
.
do pôrto ao rancho, - duas leguas -- caso o rapaz
'
não pudesse caminhar.
Com enferm eiro de tal quilate, não havia senão
ficar tranquíllo, maxímé quando nt1tría-me a certeza
da cura íncontínentí do enfermo.
:j:

*

'

*

Quando alcançámos aquella praia, o veu da
noite mergulhava a terra na escuridão e apenas as
estrellas scíntíllavam fragmentos de luz reflectida
num jôgo po)ychrorníco de turmalínas em líma lhas
estranguladas pelos sulcos successívos das ondasínhas
produzidas pelo sôpro algído do terra!, que encrespava docementé o espelho das aguas.
O Maca n1bíra aportava no mesmo ínsta níe
comprovando a argucia do indígena brasileiro, num
surto de acuidade dentre> da treva densa ; bradou
de longe: ''Pacífico!" - Pacífico -- o nome do pílôto
e proprietarío do "Bôa Viagem".
Um co1n panheíro tentando ílludí-lo, nega a
presença do nomeado, ao que o carajá retruca :
''Eu sabê. zoada de leme qu1 PacLfico gorJerná ...
Elle tá 'hí. .. Eu spíou. .. "
Queria dizer con1 a sua curiosa linguagem :
"Eu sei ou conheço pelo zangarrear do leme, que
Pacífico é quem o governa; por consequencía elle
está presente; eu observei ou vi." O carajá emprega
(1)

Canõa de carajá.

'
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truncado o verbo espiar - spiá ou spíou - em togar
do verbo ver.
A trípulaçao, vencida de fadiga, acamara-se na
areia, apenas atracara o batelão.
O carajá, poren1, desembarcando premunido
de lenha, assentou-se, metteu o 'rédá - accendedor
de fôgo - entre as plantas dos pés e, com outro
pedaço de . saran - páu sêcco - con1eçou a triturar
um no outro, fazendo um n1ovímento semelhante ao
gyrar (rapido e ínterrompido para cada lado) de
um verrumão bimanual, até que o pó incandescente
desprendido da cavidade do rédá, inflammou a isca
de algodão adrede collocada sob elle; e eis o fôgo
para incendia r a fogueira destinada ao arranjo da
cêía e para aquecer-nos durante a noite.
O João Baptista já ardía em febre, mas a doença
lhe não tolheu um a estre
pítos'! gar~alhada ao vêr o
•
selvagem empenhado com assar u1na cabeça de
tartaruqa que se afigurou ao rapaz uma cabeça de
cobra e que, entretanto, fôra o uníco repasto da
noite se lhe não forn ecessemos do nosso alím.ento.
'
Lc)ngas horas se escoaram ínperceptíveís para
os remeíros folgazãos que, mal resarcídas as forças,'
mostrava1n-se tão dispostos como ·sempre, cantcndo,
blasonando, ostentando os triumphos adstríctos ao
estreito circttlo da vida que vivem no sertão. Até
mesrr10 o doente não se exímia de partílhar do bom
humôr dos parceiros no proferir, de vez etn quando,
urn chiste denunciante do relêvo ethníco do píauhyense. Afinal, fez o silencio lá para as vísínhanças
da meia noite.

•
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Depo is. .. uma verdadeira legiã o de mutuns a
1
( ) gemer, num canfo,..,cfião dorído e unísono, como
se fôra ttm só gemido fundo partido do co raçao
sensível da floresta, co1no que, co1npartílhando das
inínhas saudades que, ídentícas aos achaques dos
velhos, voltavam cada noite mais intensas á proporção que me ia distanci ando.
E assim gemeram até o outro dia quando ine
apartei do meu João .

***
Pelas nove horas da manhan uvistamos duas
linhas parallelas de rastos impressos na alvura da
areía finíssima da pra ia, confor1ne d'e monstra a gravura : eram vestígios de que uma ( 2 ) viração sahira
durante a noite parâ a respectiva desóva. ~
Sob a n1ínha admiração e o desaponta n1ento
dos tripula ntes acostu1nados ás fecundas colheítas,
recolhemos da' ninhada oitenta e cinco óvos redondos como bolas de bilhar, porem das dímensões de
ovos de gallínha e a lvos da mais bella côr do jaspe.
Considere-se a minha sincera emoção ante aquelle exen1plo de fecundidade! a líás considerado
insignificante pelos habitantes da região, e por mim
mesmo tambem um pouco mais tarde, qua ndo exhumamos duzentos e cínqt1enta e cinco óvos de duas
posturas, contando da primeira cóva cento e quarenta, e cento e quinze da segt1nda.
(1)

Nota á pagina 21 do Jg.ap ifan ga do mesmo autor:

"O canto d o

mutum é um verdadeiro gemido, como d e uma crcatura humana a soffrer a
mais acerba dôt'."
( 2)

Vir ac;ão ê a tartaru s;ia q ue

íá

fáz a postura .
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Assi1n, atirando aos jacús, caçando veado pelas
margens onde o rio corta algt1ns trechos de campina e pescando a todo n1omenfo que se nos deparava o local propício - um remanso para os peixes de fundo, uma corredeíra para os peixes de
flôr -, proseguían1os animados. Algumas vezes, tão
farta era a n1ésse do pescado, que, após a selecção
necessaría, se fazia místér remettê-los a agua evitando o desperdício ínjustificavel.
Quando á caçada, salvante a do veado ou
exceptuando as occasíões em que "mesmo por sport
faziamo-la por terra, era · desnecessarío o desembarque para effectuà-la. Mutuns, jacús, patos selvagens, n1ergulhões, arapapás, jaburús e outras aves
encontran1-se por toda a parte ao lonÇJo das caudaes da bacia amazoníca e no Javahé a abundancía ·
de caça é admíravel, só excedida na região do Itapírapé. Sem nos movermos do batelão, atíravamos
ás aves aquatícas que ora fluctuavam á tona da
corrente, ora vadiavam pelos arreiaes das praias,
como as outras aves estadeavam pelas adjacencías
ao alcance nossas armas.
Toda vez que havia opportunídade, aportavamos para contemplar a expressão original da natureza virgem.
De vez em quando, pela margem esquerda repontam campinas sobre barrancos altos.
. A's prí1neíras horas da 1nanhan ou ao cahir da
.tarde, nesses descampados grandes, pode-se dar caça
ao veado ou a ema co1n a maxíma facílídade. Pela
Fl . 34
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margem direita é díffereníe a vegetação. Enormes
arvores seculares se erguem majestosas por entre cordoalhas de líames que as o rna tn como se foram
rainhas dominadoras da floresta.
Sob a sobra ímmensa qtte se prolonga a perder de vista, o chão limpo de arbustos, cobre-se de
tltn avelludado tapête de relva verde onde ficam impressos
rastos do jaguar que, durante a noite,
andou á pista da presa predilecta. Tão mí1nosa é a
alfombra e seduqora que muitas vezes não resistíamos a tentacão de nos deitarmos sobre ella, conte1nplando a selva mysteriosa, admirando a grandeza da
flora encantadora da Amazonia portentosa e ínímítavel.
Entretanto os deleites visuaes se alternavam de
peripecías inevítaveís. Ainda o batelão encalhara
outra vez, embora voltando ao canal com menor
sacríficío e o pílôto tambem adoecera. obrigando-me
a ernergencia improvisar-me - de pílôto1 sem farnílíarídade com o tírnon e sem conhecimento das aguas
do Furo do Bananal. Foi urna aventura feliz, aliás,
em obedíencia ás ínstrucções competentes do profissional enfermado.
No segundo dia de viagem nos occupamos em
fazer provisão de caça e desembarcando dois tripulantes á "Barreira do Guará," descemos ao deslísar da corrente, atirando aos bôtos e as aríranhas,
divertindo-nos com ver os jacarés traiçoeiramente
tentando abocanhar as capívaras, das quaes salvamos uma ínvoluntarian1ente que, ao avistar-nos fugiu
a tempo.
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Os caçadores pilharam uma linda (1) campeíra
gorda e á tardínha reembarcaram a trez kilometros
da barra do Araguaya, en1 cujo angulo e elevado
de areia finíssín1a ( alli accun1ulada pela pressão das
duas caudaes que se encontra111 e se confunden1)
aportan1os e passamos a noite. .
Da barra para ci111a, apenas víajarnos u1n día
sem nenhun1 incidente importante a regístrar. Deroís
un1 revés nos veíu surprehender no n1eío do rio:
quebra-se urn dos machos do leme e a embarcação
desce ao sabor da correnteza. felízn1ente encostando
a poucos metros abaixo, ao barranco, da primeira
curva remançosa.
Ao subir o Araguaya, tem o navegante a impressão de que vai encontrar uma região fartamente
po\7oada, a julgar pelo aspecto topoqraphico do
solo apropriado a u1n povoamento con1pacto e labaríoso. Mas a desíllusão é co111pleta. Nun1a extensão de cento e vinte l~guas, 111aís ou menos, no n1edío Araguaya, extren1am-se, para baixo, a Vílla da
Conceição do Araguya, e para cima, Santa Leopoldina.
Dentro desse trecho de verdadeiro ·deserto, encontram-se pequenos nucleos de n1oradares ern Barreira de Sant'Anna e furo de Pedra.
E' só. Os demais são aldeíamentos selvagens.
Percorrendo de passagem diversas aldeias carajas - Lago Grande, Anfonio Roja, Aldeia do Cfirisosfomo - chegamos a Aldeia do .Furo de Pedra, no
dia 19, ao cahir da tarde.
Nesta aldeia tivemos occasíao de estudar melhor os carajás. ·
•

(1) A femea do veado galheíro .

•
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Efhographia Carajá
CAPITULO VI
1- 0 local da Aldeia do Furo de Pedra: discute-se
se a aldeia pertence a Goyaz ou a Matto Grosso.
O 1nesn10 conceito a respeito de terras para o .Brasil inteiro . Em casa de Raymundo Pereira. O uso do outi
(fumo) entre os carajás fructos da civilisação.
O capitão Pedroca. Acçao generosa. O arnor pelo
an1or.
Agrados que conquistam a sympathia e o triumpho.
11-Uma revista dos habitos e costu1nes selvagens.
Utensis. Selvicolos trabalhodores . Alimentação. Nota sobre o Calugi.
Como os matucaris, (velhos} fazem a recepção.
Exercicio guerreiro entre ariorés, ( crianças ).
11 !- Rememorando. O casan1ento. O divorcio diplomatico. Affectivos e 1carinhosos: um facto con1probatorio.
1 V-Em relação aos mortos: u1n arremêdo das parentalias. No dia funereo o começo do chôro. . . para
anno inteiro- lamentações.V-A unica festa: a Uruanã . A expedição assiste-a:
trez partes distinctas.
V 1--A respeito da religião: crêm em Büueicã (Deus).
Aminha prece . ..

..
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Efhographia C arajá
CAPITULO. VI
A
de uma
primento
territorio

Aldeia do Ft1to de Pedra descançadentro
pequena ilha de trez Rílometros de cumpor 500 metros de largura no vastíssimo
da encantadora Ilha do Bar1anal.
,

Dizem os moradores que a ilha do Furo de
Pedra pertence, de facto, ao Estado de Matto
Grosso, em vista do canal grande do Araguaya
correr pelo lado oriental da n1esn1a ilha citada.
Ott para Matto Grosso ou para Goyaz, o fa cto não tem ímportoncia na economia .geologíca
•
como para o Brasíl Central actualmente nenhum
valor podem ter os terrenos devoluto.
Quase para o Brasil inteiro, pode-se applicar
o mesmo conceito a respeito das terras desvalorisadas. Mas deixemos a dí.g.gressão.

'

Logo que o nosso batelão aportou defronte da
aldeia e tomamos pousada em casa de Raymundo
Pereira da Silva, diversos · carajás metteram-se nas
ubás com suas mulheres e crianças ç viera1n nos

•

•
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visitar, trazendo ananazes para permutarem por
canandé e outi, isto é, farinha e fumo.

"

A custo tenteí dissuadi-los da ínconveníencía
do uso do out~ promettendo agrada-los com canande dibétó-f arinha de puba, e outras cousas. Realí, . tomando uma das embarcaçoes em
sei a promessa·
.
que vieram e conduzindo para a aldeia um grande
paneiro de farínha que foi rateiada entre os selvagens, segundo o numero de cada famílía que se
apresentava de vasilhame en1 punho. A ração foi de
um litro e meio para cada uni. Interessante é que
•
alguns selvagens tentaram usar o engano - urr1 dos
fructos da cívilísação condemnavel que receberam
dos seus domesticadores - occultando a ração recebida e trazendo as vasilhas para receberem mais.
Negando-lhes e denunciando-lhes a tentativa, riramse a bom rir, admirados do meu conhecimento physíono1nico, tão grande é a convicção gue têm da
ttniformídade de suas physionon1ias.

•

O capitão Pedroca, o chefe da aldeia, ordenou que ·os carajás me votassem todo o respeito
possível, allegando ser- dr. Bíridifo, torinatítira, isto
é, ser offertante uni bom cfirístão, dífferentes de outros torís binácas, isto é, cfiristãos ruins de mais que
os têm visitado.

•

A alegria dos selvagens era írnmensa e impossível de occultar ! Crianças grandes contentadas ante
uma migalha de carinho e sympathía ...
No vozear de phrases, píttorescas da gíria carajá, podia se descobrir facíln1ente, pelos gestos e

'

f

•

•

Ananazes nativos da Ilha do Bananal

Ü INDIGENA BRASILEIRO

.,

•

267

mímicas, que as referencias eram lísongeíras em reIaÇão a n1inha pessôa. Un1 incidente que me com ..
movet1 até ás lagrímas, revelou-me a nobreza de
sentimentos destes selvagens.
Um carajá matucari - velhinho, de nome Bastião - Sebastião - , surgiu no ·seio da multidão e
offereceu-me uma nota de mil réis em signal de reconhecimento ao acto que eu acabava de praticar.
Recebi a ímportancía, simplesmente emquanto
procurei convence-lo de que o meu amôr que não
age pela recompensa - o amôr pelo amôr - e que
tudo quanto estava eu fazendo a favor dos carajás
traduzia o amo r de um numero incontavel de toris
uafifiras, semelhante a um punfiado dos meus cabe/...
los que tomei no 1non1ento para materialísar o
exemplo.
Parece-me ter conseguido um triumpho sobre
o ani1no selvagem e o n2atucati, á devolução do
dinheiro, abraçou-111e radiante de alegria, revelando
a evidencia de me ter comprehendido.
Alem de canandé dibéró, offerecí-lhes outros
agrados- o termo techníco para qualquer natureza
de presente-e retornei á hospedaria.
>I;

*

...

Convem aqui uma revista dos habítos e costu-

.,

mes caraJas.
As aldeias por min1 visitadas denunciam o re...
gime de vida dos demais selvagens da tríbu.
Vivem em aldeíamentos constantes de cerâmes
FI. 35
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rudimentares disseminadas pelas praias do rio Araguaya, o seu fiabífaf predílecto.
O arcaboiço das choupanas, em forma de tunnel, não possue esteios, nem furquílhas, ·ne1n \7ígas,
nem cumíeíra de especie alguma. O 1nadeíra1nento
consta · de seis ou oito varões flexíveis de regular
espessura fincados na areia e amarrados pelas extre1nidades com o trespasse de urr1 1netro para cada
lado, afim de produsír a precisa :resistencia. Feito
isto, cobrem'nas de palrr1as de côco babasslÍ, consoante a denominação maranhense, e occupam-n'as
incontínentí. Nas enchentes, vao mudando-as em recúo, a proporção que as aguas vem in'Vadíndo a.
praia. A's vezes, em affeíção ao sítio, como faz o
carajá João Tucanão na Aldeia do F·uro de Pedra,
e111 vez de se transportare1n ·para ôs níveis mais
altos do terreno, elevam o nível da choupana reconstruindo-a, lacustre, sobre um palanque a lto ínattíngível ás aguas, relembrando a descoberta do Dr.
Keller no lago de Zuríck.
Os utensís se resumem em rnobílíaríos de ceramica: pratos, panellas e outros vasos da industria
.,
cara1a.
Esteiras, cabaças cheíás dagua, rêdes de algodão, arcos e flexas, cestos de palha - uarabarrís -.pendem dos tectos, em profusão.
Dormem de .p és uns para os outros debaixo
de grandes esteiras .fabrícadas da palha finíssima do
ôlfio do burítíseíro que os sertanejos denomina1n sêda de burífíj e são de vinte a trinta paln1os de
cumprimento por -quinze e dezesseís de largura, de

•
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forma a tomar, algun1as vezes, a quarta parte da
choupana. Sob essas esteiras dormem, no sentido
acima descrípto, duas famílias; deitam-se numa das
bandas e rebuçam-se corn a outra parte que representa o papel de cobertor.
Anda111 quase nús. Os homens se julgam bem
vestidos e dece11tes só ern rasão de conservarern o
apparelho genital contrahído no prepucio amarrado
sob muitas voltas de cordão, ao qual, na sua característica sin1plícídade, talvez por antonomasía, dão
o nome de cerou!a, julgando qt1e o traje bí:iarro
é para elJes o que a ceroula é para o hornem civílísado.
As lnulheres são mais coherentes: trazem apenas as pernas e o busto expostos, conservando em
torno da cintura uma faixa de (i) atraca que protege perfeitarnente a nudez feminina.
Exceptuando as mulheres casadas, - homens
rapazes - uetiribós - . donzellas - ijadon1as - , me-'
ninos e meninas - ·ariorés- , e crianças de peito-u!adôs, todos. até os velhos- 111afucaris, usam adornos requintados, pintando os corpos com urucú e
bediná- tinta de umbahuba.
Os rapazes e as raparigas, porem, (como entre cívilísados em relação á moda) exaggeram-se,
fazem olheiras e traços no rosto que os transformam em verdadeiros mascarados. O uníco adorno
prohíbido ao sexo feminino de todas as idades e
1

(1) - E' o nome da entrecasca fibrosa de certa arvore araguayana que

se torna semelhante ao panno de coqueíro, porem macia, depois de amollecida nagua com alguns dias de infusão e batida a fortes pancadas.

t
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ao mesmo tempo permíttído a todas as idades no
masculino, é o denominado - ódaó: um pedaço de
pau de dez e mais centímetros enfiado no labío inferior, cuja scízura quando o carajá em idade muito
verde, é praticada corn uma lasca de sílex ponteaguda, resultando do uso extravagante a perda prematura dos incisivos do maxillar inferior. Tamben1,
pelo mesmo processo scínden1 nas faces ( an1bos os
sexos) um sígnal coberto com be<líná, ) como um
círculo perfeito com um ponto no centro, ao qual
denominam - olumanrurê.
As mulheres usam pastínha na fronte e deixam
crescer os cabellos aparados nas extremidades. Neste particular, o cfiíc entre os homens e rapazes, consiste em apara-los em forma de tonsura monastíca,
porem deixando-os cahír por sobre as orelhas. Ao
alto da cabeça deixam um punhado eriçado como
um bocado de espinhos de ouriço, e para traz envolvem-n'os com urna cordínha de burítí, fazendo
voltas unidas como em torno de un1 foguete, formando urna trança dura como um pedaço de pau,
a cuja trança dão o nome de radé-que se pronuncia com o r brando.
Os homens são peritos pílôtos no Araguaya,
servindo neste mister, ás vezes, até Bele1n do Pará,
o que, aliás, é raro em virtude de não gostarem de
se afastar para longe das mallócas.
As raparigas, como os rapazes, tambem sao
bôas remeíras e prestam grande serviço á aldeia no
transporte das ubás carregadas de fructas e cereaes das roças..

,
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Alem das canoas, usam para o transporte de
n1andíoca, ovos de tartaruga e outros opjectos, um
enorme côfo beurrêrá com doze e mais palmos
de cumprido, conforme o cumprimento das palmas
de que é feito. Tornam trez ou quatro palhas do
babassú, trançam-n'as de alto a baixo, com duas
alças resistentes para enfiar aos braços como os estafetàs ás mallas do correio e enchern-n'os do que
se faz n1íster.
São trabalhadores, em contradícção á caduca
pha11tasia injustiftcavel ·de considerar o selvícola in d olente por natureza, e a prova do que afftrmo é
faéíl de ver no facto de quase todo anno os cívílísados araguayanos per1nutarem seus objectos pelos
productos da lavoura dos carajas, co1110 o rnilho~ o
feijão, o a rroz, a mandioca, etc.
Nutrem -se mais dos fructos da lavoura e da
pesca do que mesmo da caça. Não recusam, ao
todo, a carne de certas aves: o jacú, a marreca, o
mutum, o pato selvagem e outras; mas, as carnes
'
mais apreciadas para elles, são as do veado uatíe as do íncfian -- porco queixada - a unica que as
1nulheres apreciam.
A verdade é que entre a va riedade do menu
da meza carajá, dístinguen1-se a tartaruga e os ovos
respectívos, -- pratos succulentos e preferidos, aliás,
pelos mais delicados paladares que os saborêam pela
. .
vez primeira.
E' interessante notar como cosem o peixe, com
escamas, intestinos e tudo. Posto a esfriar, toda a fa-
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mílía se acerca da panella, servíndo-se cada qual de
per si á vontade.
Convidam a qualquer civílísado para comer,
simplesmente apontando o alimento e acompanhando
o gesto com a phrase: "Tori biroc.fqae ... ," isto é -

,

cfirisfão, venfia co1ner.

Servem-se · da mesma vasilha - cuia ou íntan
feito colher - para beber o (1) calugi, e alguns ficam
taburés-zangados-se o convidado regeíta o convite.
Os · matucarís são índífferen.tes á prezença de
qualquer vísitan.te, Tive occasião de me approxi111ar
de um desses macrobios en1quanto .elle, aforçurado
em comer um pedaço de botata assada, não levantou o olhar para n11111.
E não há den1ove-los ·de in1passibílídade tão
intrigante.
Têm direitos adquiridos! Sao mumias que só
se moven1· na direcção physíologica de levar o pão
â bôca e seria desca rídade exí~ír mais da senílídade
•
evidente.
Co1110 todos os selva~ens, usam do arco e da
flexa para fazer acquísíção da caça e do peixe. Exercitam-se no manejo desses instrumentos desde crianças. Na Aldeia do Antonío Rosa verifiquei como
assistente interessado u.m desses exemplos cornprobatoríos. As crianças postaram-se em duas linhas
· (1) C a lugi é o termo generíco d e uma bebida fabricada pelos carajás,
cujos ingredientes são; milho e arroz cosidos e ferm entados juntos. Algumas
aldeia s, como o La go d o Javahé. addioionam áquelles um bocado da ma ssa
aggl utínosa d e de ndê do côco de guaríroba, juntando a tud o jsso espinhas
seecas de peixe (talvez para resumar go rd ura ), e, para tempera-lo ( . .. ) melhor, atiram 6. vasilha uma g rossa cuspa rada ... Cumulo de hygíe ne ! .. .

•
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parallelas a distancia de cinquenta nletros umas da
outras e dispararam as flexas, a subítas. E foi commovente ve-los, com a rapidez do raio, cahírem de
bruços sobre a areia da praia, ao ten1po em que as
flexas zuníram á altura. das cabeças dos simulados
beligerantes. O perigoso exercício durou apenas trinta
'
minutos, no meio de gargalhadas d e ironia e d es-.
preso aos projectís que se me afigu.rávam obstinados
e1n ferir os alvos.

*

*

*
Rememorando estas notas atavicas, regístremos
o que se observa entre os carajás a respeito da nobre
instituição da Fam ília.
.
O casamenlo é uma especie de contracto civil
origína lissi mo.
Reconhecida a aff eíção entre o moço e a moça,
u1n bello dia são convidados pelas t:espectivas mães
para se casarem um com o outro. Ordinariamente
se realisa o acto á porta da choupana dos paes da
noiva e sentados ao clarão do fôgo do te rreiro,
cada uma das dietas mães interroga uma das partes .
desempenhando ~mb.as o papel d e . juízes. ( 1! !)
Se os nubentes responde m afftrm a tívamente, o que sempre succede - estão casados sem mais formalidades. Depois, os assistentes, ,co~vídados exa- .
brupta, isto é, quase á hora, ficam para tomar o
calugí.
O festim, que não passa de alegres gargalha(ias
e conselhos aos noivos, sobe até alta noite e os casados agora vão viver felizes na d oce communhão
d o amor conjugal.

,

,,

•

,
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As relações de amizade se verificam no facto
de viverem sob o abrigo do mesmo tecto e em perfeita harmonia, até seis famílias. Alguns, porem, sao
ínfíeis ao matrimonio, quiçá copiando o pernicioso
exemplo dalguns civilísados da região.
Um facto notavel: não há absolutamente relações illicitas entre uma mulher carajá e um civilísado
e vice-versa, o que nao acontece com os ca'$após
do baíxo Ara.guaya e os cherentes do Tocantins.
As mulheres carajás respeitam seus maridos quase
co1n a n1esma· severidade das indiqenas cfi<1mbioás
de Matto Grosso, dífferindo na expansibilidade do
trato com os outros homens, emquanto estas nem
erguem o olhar senão para os seus maridos.
Se após o casamento, uma parte ~á-se mal
com a outra,- marido ou mulher- separa1n-se em
silencio, numa especie de divorcio dip!on1a/íco, ficando livres para contrahirem novas nupcías ou
permanecerem solteiros, como quízerem. Esta separação nunca se verifica quando têm filhos, e, se assín1
succede, o que é ratíssimo, segundo informação fidedigna, o filho é quem prefere a escolha da co1npanhia, sa,lvo quando se dá o desenlace na epocha
da amamentação que, por imposição da lei natural
tan1bem comprehendída pelos selvagens, de facto e
de direito, pertence a parte n1aterna.
Affectivos e extremamente carinhosos, é commum víveren1 bem em família, a ponto de inspirar
inveja a muitos civilísados. Na Aldeia do Chrísoston10 observei um caso em relação ao affecto carajá
digno de menção: o selvagem de nome José chega

•
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da roça ao subir da noite. Logo que a mulher o reconhece desembarcando da ubá1 brada púra as
duas filhinhas : Ariorés, uarrá /-meninas, papae !
As crianças correm para a recepção devida,
emquanto ella, tomando do fôgo as panellas de alí
inento - uati, ·cará e calugi -- colloca-as deante do
. n1arído, apenas elle se accon1n1oda á esteira defronte da choupana; e, ao ten1po qt1e dá inicio a
ceia, a 1nulher alísa-lhe os cabellos de azevíche como
o ceirró- especie de pente.
O carinho destes selvagens attínge o excesso
de converter os homens em verdadeiros manícácas,
Haja vista: se um carajá fizer o mais jerio e seguro
contracto, para fazer unia viagem, por exemploseja com quem fôr -- e ao communicar em casa, a
mulher, de supercilío carregado, ou um dos filhos
disser : conre,-não,- debalde será tentar reajustar as
cousas. (Este facto foi verific.a do por 1ni111 na Aldeia
do Antonío
Rosa.
. '
:Í'

* *

..,

Exa111ínen1qs, o habíto carajá em relação aos
mortos.
Quando fallece u111 homem, con1 elle vão á
sepultura os bens que lhe pertenciam em vida :--·ar ..
cos, flexas, ornamentos, o cachítnbo ·- uerioná - calugí. e outros alimentos para a jornada, símíle ás
parenta/ias romanas «que constituíam », corno escreve Coelho Netto, «em alí1nentos servidos sobre as
sepulturas, para qt1e os manes participassem da refeição dos vivos» .
F I 36
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No dia do obíto, as mulheres tomam da Natureza um sígnal para determina r o período de um
anno, v. g. - o primeiro ribombar do trovão qtie
explodiu no ç:lía funerarío, a enchente do río, o
plantio da roça ou uma arvore em f1ôr - e entram
· a cl1orar sem alívio e sem consollação, uma se1nana,
um mez, o anno inteiro, até que, de novo ronque a
trovoada, encha o rio, plante-se o roçado ou f1oreje
a arvore ... E é curioso vê-las chorar (se1n derramar uma lagríma siquer) naquelle . canto-chão melancholíco, como dolorosa nenia entrecortada de
gemidos de augustía e profundos queixumes:

Rourô, rourô, carajá !
Torí, canre, forí conre!
Rourô, rourô, rourô!
Torí conre, forí conre!
Traduzido ao pé da lettra:
«Morreu, morreu carajá !
Christão não, chrístão não!
Morreu, morreu, morreu!
Chrístão não, chrístão não!»

***
A uníca festa dos carajás, toma o nome da
língua- L1ruanã-, que os cívílisados em relação aos
factos, tambem denominam: - festa das co!fieífas ou
dança do bíc/i.o, conforme a representação da gravura. Consta de danças, cantigas e uma como representação drama,tíca.
•

\
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Assisti á uruanã na Aldeia do Furo de Pedra .

•

,

Era esplendído o luar.
A luz argentea, como suaves ondas de prata,
se derramava por sobre as franças das arvores
oppostas a a ldeia, ret1ectíndo-se no espelho do Araguaya en1 íJlad ios quebrados que imprimiam a illusão
. das fontes lamínosas, para aus;,smentar o esplen,
dor do espcctaculo delicioso.
Havia fogueiras e pilhas de ananazes maduros esparsos a pequenas distancias sobre a alvura
da areía.
O scenarío se esbatia a borda do matto a 200
n1etros da aldeia, onde as n1ulheres e crianças, que
são inteirament e prohibídas de assistir ao folguedo
índífferentes, tas;,sarellavam, sorríarn, s;,sargalha v am,'
comía111 e bebiam o caluSJí.
Ernquanto arranjavan1 os preparativos índíspensaveís ás danças, pediram-me ficasse distante e
só no inomento opportuno recebi o convite para
.
me ap1)rox1mar
Vinte horas em ponto.
Os selvagens se achavam assentados en1 torno
das fogueiras e dos frustos rescendentes que aguçava .n o appetíte mais exquísíto. Alen1 das pílhas, os
beurrerás se acham repletos de · ananazes.
Uma cerca rectílínea ·de pílhas seccas occupa
bôa extensão do terreno e dívide os dançarinos dos
espectadores. Após o tempo necessar10, surge111 de
detraz da cerca duas figuras n1edonhas vestidas de

•
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saiotes de palha trazendo tetrícas cabeçorras de cabaças, com buracos feito olhos e bôca, e um bôlo
de cêra entre os olhos affectando narizes disformes.
Pode-se dividir o espectaculo do modo seguinte:
SCENA
,

1.ª

Os dois abraçados faze1n mísuras, andam para
todos os lados cantando e fazendo evoluções cadenciosas. As cantigas variam na lettra e na musica,
,d emorando mais de hora nesta parte.
Depois voltam a se occultar atraz da cerca.
SCENA

2.ª

Primeiro surge um carajá empunhando uma taboca de vinte a trinta palmos, com uma vassoura
amarrada á extremidade superior. Inflamma a vassoura ao primeiro fôgo que encontra a ergue-a em
forn1a de grande archote. Outros. assomando ao
scenario, o ímítaml de n1odo a formar enorme colurnna de cinquenta a sessenta archoteíros a um de
fundo, marchando todos em direcção ao rio e cantando a intraduzível canção:
Tamári-urê, narê-n1an-u111!
Tamári-urê, narê-man-um! . . .

A ultima assonancía é uma especíe de gemido
fundo e cavernoso; como rugir do jaguar ao longe.
A fina l, é a dança do bicfio ! ...
Repetindo sempre o estribilho asso1nbroso, retornatn da excursão feíta á margen1 do rio, con1

•

•
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Carajás na dança do biclio ( Uruanã)
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um calculo tão mathematíco que, só ao chegar ao
ponto da partida, os archotes se apaga m todos de
uma vez. E' admíravel a impressão!
· SCENA

3.ª -

Ao chegarem collocam uma das tabócas deitadas á areia e paralleJas entre os dançarinos e os
espectadores, ficando um delles postados ao pé de
uma das extremídades, sustendo uma esteira enrolada ao hom.b ro.
A tabóca é a linha dívísoría que serve de barreira ímsuperavel ao bíclio . ..
O que fica o extre111ídade é o sentínella.
De vez em quando vem um procurando ílJudir a vigílancía do sentinella, disposto a transpor a
linha demarcada.
No mon1ento, porem, em que o invasor experimenta o assalto, marchando á cadencia do rythmo,
roatô, roatô, roarô-apenas aventura o passo por
sobre a tabóca, ouve-se o som retumbante da pancada da esteira de encontro ao chão. O invasor
recúa apupado com uma chuva de váía, sobresahíndo alto o som do vocabulo roarô, isto é morreu.
·
E ·todos cahem na pena de talíão, até
proprio sentinella. ...

o

Pela manham completo excídío .. .
E a praia está eriçada de cascas de ananazes!
*

* *
A respeito da relígíao carajá, não julgo conven iente falar através de informações que me não

•

•
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•
cahiram d ebaixo da observação, co mo tudo 1nais
d e que me tenho occupa d o nos Hnhas escriptas a té
.
a qui.
O caso, entretanto, que p asso a descrever, evidencia a sua crença em Deus Büuefcan.
Chegando uma noite á a ldeia onde assisti a
urua na, encontrei os carqjás e m pé de gue rra. Diverso s ( 1 ) ritles de coronhas finca d as em montículos d e areia, revalavatn a a ttítude hostíl dos quer.
re1ros.
.,
cara1as
Interrogando- os, dissera m-me que os
do Rio das Mortes mandaram- lhes · o aviso de vír
a taca -los, en1 rasâo d e antigas rixas.
Julgando então p ro pício o nion1ento á niinha
investigação, pude d escobrir-lhes o pend o r r eligioso
e, v alendo-me d a a scendencía ad quirida sobre o
animo d e lles, convidei-os para me a companharen1
em u1n rapído pedido a Büuetca.n, a fim d e Ílnpedír
a vinda da ínín1ígo qtte os a meaçava.
Ajoelhei-me, e .todos me imita ra m, co ncentrados
e solen1nes.
O que foi aquella prece, não sei con10 .descrever; e, se não fosse um acto d e a bsoluta confiança
no meu Deus, accusar-1ne··ía a conscíencía de ter
praticado a mais ínjustíficavel e insensata das temerida d es, porque n1andei-os gua rda r as armas, ~aran
tíndo-lhes Büutca n nos ter o uvido e me responsabí·
lisa ndo pelos a co ntecimentos.
(1) Nas suas negociações, estes selvagens, reconhecendo as vantagens das nossas armas, têm feito acquisição de bôa copia cs pccíalmente do
rifle - rnacáúalóbólóbó.

/

•

•

•

Ü INDIGENA BRASI LEIRO

281

Effectívamente. os carajás do Rio das Mortes
não vieram atacal-os; e quando regressamos da exped~ção ao Itapírapé, o capitão Pedróca segredoume a 1neía voz: «Carajá não vim mais b rígá p'ra
nois. »
(O mesn10 que: «Carajá não veíu mais brigar
comnosco. »)
Eis até o escrever estas linhas o que sei da
religião dos carajás: crêm em Deus e confiam
n Elle.
1

•

•

•

•
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Através do Norte de Maffo Grosso
CAPITULO VII

•
,

I - A partida de «Furo de Pedra» . Expedição cornposta de nove homens. Attinge-se e penetra-se o r io Itapirapé. Annotam-se forragens. Absoluta ausencia de civilisados. Brutalidade ou f é. Rele1nbraru-se os generaes:
Couto Magalhaes e Rondon. Valia a pena o sacrificio.
Abnegação e confiança
I 1- A dez leguas, á 1nargem esquerda-um compendio de poesia: 111udança athmospherica áq.uella hora.
Adversidades: seis horas sepultado vi vo , A inclemencia do
tempo --resignaçao. A obediencia dos elementos ao Rei
da Luz. A gaivota prenuncía o estio 1 Reproducçao dos
mesmos quadros do j avahé.
1I 1- A zona chavanti na . Os chavantes. O maior
entrave á catechese. U1n caso tragico. O heróe dos carajás
entra en1 l ucta e inata dois chavantes . Caçada cautelosa.
Episodios i nsignificantes. Os aton1os de nossa grandeza .
Pescaria original - ouro sobre azul. A zona perigosa. (Do
canto III do «Os Luziadas» ).
1V - A preciação sobre a ferocidade dos chavantes.
Fala-se de um explorador anonymo. Boateiros passiveis
do celeberrimo ouvi DIZER.
V -- Deixando a zona fatidica. Pern1anecen1 as apprehensões acima de Porto Vel ho. O inin1igo assediava por
toda parte. O heroísmo dos fracos . Uma coisa que Ruy
Barbosa não citou (em relaçao á psychologia humana).
No - O Estouro da Boiada - o boi canç-ado. Episodio que
prova a intrepidez do fraco convertido pelas circun1stancias. O rriosquito ( stegomia) é o inimigo en1 destaqueum militar proficientissimo em estrategica. Um jaguar e
o jaguar. Um exen1plo da ansiedade de topar o inimigo:
mata-se u1na ariranha e diverte-se a custa da linguagem
adoravel de um selvagen1 . No «L ago das T artarugas».
Um crocodil o que nos quer atacar, morre a tiros de rifle:
proporções descon1munaes.
V 1- Epilogando com uma noticia sobre a tartaruga ( clzelisfimbriafa) e a sua pesca.
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
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No chão da aldeia.
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Afravés do Norfe de Maffo Grosso
CAPITULO VII
Tomando uma grande ubá, - embarcação propria para víagens rapidas - em companhia de cinco
homens destímídos, partimos da Aldeía do Furo de
Pedra no dia 23 de Outubro.
Contractamos u1na canôa tripulada por trez
carajás para o marisco, e deíx.a ndo-os para traz,
attíngimos a barra do Itapírapé, quatro leguas acima
do ponto de partida, sendo alcançados pelos maríscadores no día ulterior, já acima da barra, no momento em que aportavamos para caçar aos cervos
- cervas elaplius- no bran1adeíro de uma rechan
coberta da mín1osa forragem do (1 ) panasco, tão
crescido qtte dos quinze veados immersos na verdura, só se divisavam, ao longe, os apículos das
farpas ag~ressivas.
Avançavamos condemnados por alguns dias a
absoluta auzencía de cívílísados, alem dos .d a trípu•
lação; e, a proporção que nos internavan1os na re-

'

( 1)- Capim apropriado a

•

en~orda

•

'

do gado, e que, na região despo-

voada, só serve á alimentação do veado.

•
•
:
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gíão ignorada, revívíscíam as saudades aninhadas
por entre os recessos de mính' alrr1a. Mas essas nuvens
que tentavam eclypsar o sol de minhas aspirações,
se desfazíam rap idas como sons írrepercussos.
Para as emprezas temerarias, o valor inflexível
de duas virtudes : Brutalidade ou Fé.
Brutalidade, sim, não me contestem o paradoxo
porque na rnaíoría dos casos é esta e não aquella
qtte prepondera e, al~·uma vez, tão confundidas que
a primeira entra inconsciente na cathegoria da se.gunda.
Não discuto aqui a phílosophía dessas duas
fontes de energia d'alma, que seria improprio o lugar;
a ponto -as, na certeza de confirmar a convicção dos
perigos que me esperavan1 e que só n:iediante a inspiração da Fé poderia énfrenta-los sem apprehensões
de desanimo. A lembrança da íntrepídez, da coragem, do valor espiritual de dois íntemeratos vultos
hístorícos na conquista do selvagem de nossa Terra
- o general Couto de Magalhães, de saudosa · memoria, e o íllustre general Dr. Candido Mariano de
Souza Rondon, do exercito brasileiro, exerceram no
rnetí espírito a influencia d as grandes convicçoes, e
a essa influencia proveniente dos seus feitos animadores de beneficencía e cq.rídade, devo, em grande
parte, o meu a mo r e dedicação pela causa do indígena do Brasil.
Era cumprida a minha míssao até a Ilha do·
Bananal, como ficara dícto em outra pagina. Convinha, todavia,• aproveitar o favo r da occasíão que
se me deparava ínadíavel.
1

I
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Valia a pena o sacríficío da empreza, previsto
aliás. através das considerações dos resultados que
seriam fatalmente compensadores.
Incontestavel.
Acceiteí phílosophícamente a condição a que
de bôa vontade me accommodara, reprimi as affeíções naturaes, fitei os olhos no fulgor da via-lacfea
da Caridade, abnegtteí da propría vida, entreguei a
exístencía nas mãos do meu Creador. como quem
deposita um instrumento imperfeito nas mãos de um
maravílhoso artista confiando inteíra111ente na sua
capacidade, e proseguí sem preoccupações nen1
estremecimentos - perdoe-me o leitor a confissão -como se me fallecesse o direito de pensar em mim
mesmo.

,.

<l

E foí nesse estado d' alma que penetrei o Itapi··
rapé, em den1anda dos grandes aldeíamentos de
selvagens do mesmo nome, que habitam os campos
nortenses de Matto Grosso, a dez leguas da 1narge111
esquerda do rio e a altura de sessenta le.guas approxírnadas de sua fóz.
Até então, nao havia realisado empreza tão
sacríficosa, mas tambem nenhuma outra tão rica de
emocionantes impressões!
O rio Itapírapé é un1 compendio perfeito de
perfeita poesia, excedendo a minha espectatíva na
disposição das paysagens, na delicadeza dos tons,
na grandeza dos quadros orígínaes.
Até ás quinze horas do dia segundo de viagem,
tudo correu bem.

•
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Os inariscadores nos dívertían1 flexando os
tucunarés, - benorás- e a tripulação vibrava as
cordas da lyra do coração enchendo os ares das
melodias harmoniosas . de cançoes bucolicas.
A'quella hora, completa mudança athmospherica: calor intenso, nuvens carregadas, trovões e
relampagos em zig-zags - preludíos de tempestade,
alfim.
O céu que se espelhava azul no placído crystal das aguas turvejando, a subítas, se reflecte brumoso no tumultuar incessante do ban:;.eíro e a caudal,
a pouco lu1nínosa, é agora semelhante a un1a peça .
collossal de crepe agitada etn todas as direcções
por ventos vehe1nentes: estes desviaram o aguaceiro
e uma chuvinha ín1pertínente con1eçou a cahír apouquentando os anímos da tripulação até a escuridão
intensa ao entrar da noíte. Houve u1na hora de treguas, que deu lugar ao arranjo da ceia. Depois, recomeçou a chuva acompanhada de frio intoleravel;
e não só isto, mas, alem do frio e da chuva, a.s
picadas dos mosquitos augmentaram o nosso 1nartyrío. O uníco abrigo de que díspunhan1os era uffi~
palia que improvísavamos em barraca noutras occasiões; nesta, pore1n, julgamos de melhor alvitre conserva-lo enxt1to sob os couros que protegiam a carga
da embarcação.
Para minorar o torn1ento, abri uma cóva na
areia da praia e deitei-me dentro rebuçando, com
a mesma areia exhumada, todo o corpo nú, excepto
o rosto: assim passei seis horas até depois de meia
noite, quando ao nosso vêr, a chuva que cessara ao

•
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todo, nos pareceu não voltar mais. E nessa íllusão,
removemos a primeira camada do terreno molhado
e,, tiritando de frio ainda mais cortante, nos enrodilhan1os sob roupas tepídas.
Vencidos pela fadh;ta e pelo somno, os camaradas resupínos, pareciam, dentro em pouco, um
grupo de homens mortos. Até o que fôra escalado
para sentínella, não pôde se eximir ao abraço de
Morpheu; desculpei-o e velei por ·elle. Lá para as
duas da madrugada então, é que fomos pagar bem
caro o nosso commodismo extemporaneo. Subíto,
se desencadeou desapiedado aguaceiro; e, ao meu
brado de alarma, uns despertaram enrolando os coberto res e correndo rumo opposto ao rio julgando
avançar em direcção á canôa, outros se ergueram
tomando as armas que se achava1n ao alcance da
mão, pensando num ataque de selvagens bravios de
que é infestado o terrítorio. Todos, porem, se aperceberam para de logo, de que eramos surprehe·ndidos pela ínclemencía do tempo.
Afinal, resignados ao adverso, para o que estavamos preparados, soffremos o encomn1odo ein silencio; e para epilogar a historia de u1na noite de
sobresaltos, um enorme crocodilo que sentira cheire
de carne no acampamento, approximou-se sorrateiramente a dois metros de nós, assustando-se do
susto dos camaradas e dando uma pancada tão
grande nagua que nos deixaria conscíos de ser uma
arvore cahída da ribanceira opposta, se ao amanhecer não• lobrigassemos os rastos do monstruoso
amphíbío ím pressos na pràía.
•

'

•
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Mas o sol esgarçando o arminho dos ultímos
vapores condensados, emergiu do seu t11alamo de
ouro qual Uln rei orí2ntal colnpenetrado de sua
gloria e poder, ostentando um n1anto de purpura
bordado em perolas de Ceylão e distribuindo por
todo o seu territorio elementos de defeza do seu
Imperío: assim por toda a vastidão celeste, o Rei,
da Luz destríbuítt os esplendores dos seus raios
como que ordenando a todos dispersarem as legiões
de correntes electricas accurnuladas até então contra
a nossa relativa commcdídade.
E o céu encheu-se de uma luínínosídade rara
e deliciosa como o refulgir do diamante sem jáça.
A fresca aragen1 e.ia manhan era ·;ão subtil qt1e
não desprendia as ultünas perolas de orvalho ainda
pendentes da folhagem; e as flôres cahídas durante
a noite fluctuavam á tona dagua, perfun1ando o
ambiente do odôr silvestre.
As aves aquatícas, mansas pela ízempção dos
ataques do hon1ern, ünpassíveís, deixavam subir as
nossas en1barcaÇoes quaes monstruosas creaturas crocodilo ou boíuna - com quem já se fan1ílíarísaram.
A face lacustre do rio, na ímmobílídade característica das caudaes dos terrenos chatos, espelhava o azul-turqueza do céu e a serenidade apenas,
a quando e quando, scíndia-se ao contacto da pontinha da asa de uma gaivota faceíra que tambem
feria o ar com o piar alegre, prenunciante do estío.
O leitor íntellígente, a quem não pretendo enfastíar com descrípções prolixas, póde reproduzir á

t
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memoria os mes1nos quadros do Javahé e revê-los
aqui, mais opulentes de grandeza, n1aís fartos de
orígínalídade, mais abastados de poesia.
Aqui, são aríranhas regougando que, em sen ..
tido vertical, desatufam e inergulham com íntern1ittencía a metade dos corpos flacídos, apparecendo
e desapparecendo, pela frente, pelos flancos, por
todas as bandas das canôas, como que obstinadas
no proposíto uníco de nos obrigarem a decorar-lhes
a plastíca, nas forn1as graciosas, no pêllo cambiante
e luzidio, no jaspe dos dentes aguçados; ali, são
piranhas aos cardumes extraordínaríos, . em revoluções aggressívas no afan de abocanharem as ladinas
prateadas, espadanando aguas em feixes de crystal
fragm·entado, que chispam gradações de esmeralda
ás irradiações da luz clímaxeando; alem, as ilhas
verdes cobertas de níveas garças que as transformam
en1 jasmíneíros em flôr ; en1 toda a parte, o coração
da Natureza a pa lpitar n1otívos de fascinação l
O s crocodilos gigantes arrastam-se preguíçosa1nente e mergulham sem rumor, d eixando fundos
sulcos na areia, ao tempo que as ubás vão passando.
As capivaras em grandes manadas apinhadas
pelas margens, graças a acuidade da audição, apercebem-se á distancia e dest' arte são \"istas a deslísar
para a agua, como as pélas de synfonia de que os
seríngueíros da Amazonia arranjam a ímbírícica.
A anta, acompanhada do filhote mosqueado,
fareja os ares evolucionando a tromba flex ível e não
aspirando o cheiro da gente, assobia e anda ao rythmo cadencioso de solemne índífferença.
PI. :;s
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O veado, que ordínaríarner:te só apparece ás
ríbas a ltas onde as aguas cortam trechos de pradarias pompeantes, levanta a cabeça eriçada d e esgalhos, fita-nos, contempla-nos por longos momentos,
qual o rei que da ahnadêna do seu castello tentasse advínhar a natureza da nat1 que lhe sangt\ \ o
porto sem prévia licença, nessa a ttítude, o veado a
quem o vento a nós propício lhe não fére a pituitaría,
deixa-nos passar sem lhe causarmos espanto, fltando-nos sempre até nos occultarmos na curva brusca
da enseada: indubitavelmente o veado é o uníco
reí d as selvas do Brasil !
*

•

*

*

Defron tamos, afinal, a zona chavantí.na, a região evitada por toda a gente que tem sulca do o
Itapírapé.
Ali, na selva híspída e ignorada, não são os
duendes n.em as le~·íões de Lucífer, netn as almas do
outro mundo, nem o Dragão da Colchída, nem mesmo
as ~éras bravias que têm impedido o accesso á catechese civil ou religiosa; são creaturas humanas
como nós, dotadas de facuidad es espirítuaes que dís·
põem dos mesmos d ireitos á Vida: - os cfiavanfes.
O que se diz desta tribu, realmente, mette pavor ás pedras. Na região reina a Morte e o aventureiro que tentasse a escalada, daria o ultimo adeus
á Exístencía.
"A Morte intimida como o silencio e a treva , a
Vida deslu1nbra como o esplendor e o movimento."

•

••

Ü lNDIGEAN BRASILEIRO

..

293

Ahi está o que arrasôa a penna· esthetica do grande
Coelho Nctto, o ínímítavel vernaculísta brasileiro.

E é o temor de enco.ntrar Morte no caminho
da Vida, o maíor entrave ás conquistas reaes, á verdadeira Gloria .. .
De um CQsal contaram-me u1na historia tragica, '
Tripularam uma canôa e arríbara1n á pesca. Subiram duas leguas dentro o (1) Cha\7antinho.
Deixaram a tripulação - quatro homens - e
invía dra1n a terra povoada pelos chavantes.
Passada a . hora aprasada para a volta, a tripulação se inquietara e co1no se tornasse desmasíada a de1no ra, resolverdnl dois sahír a procura dos
infelizes.
Tomando-lhes os vestígios á passagem, acharam-n'os a bôa distancia, n1as de que forma?
O ho men1 tínha o craneo esphacellado, a n1ulher um
golpe no parietal esquerdo, tendo no ventre uma
grande rotura que dera passagem ao e1nbryão em
adeantado estado de desenvolvi1nento.

•

Voltaram os pesquisadores e nunca mais se
reanímara1n a vísítar o sítio fatídico . . .
Decorrido algum tempo, o intrepido e valoroso
chefe supremo dos carajás - o heróe de inuítas emprezas arriscadas - atirou- se a aventura e calcou o
solo á margem direita do Chavantínho.
Queria verificar por si mesmo a veracidade dos
(1) Affluentc do ltapirapé que corta os campos e cen•ados onde habitam os selvagens perigosos.

'

'

,
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boatos alarmantes que lhe não entíbia ram a coragem cyclopica.

..

E, tomado de precauções, enfiando os olhos
para todos os lados, pisando subtil as folhas seccas
agachando-se aqui, esgueirando-se ali) deslísando
alem como visão fugidia, num momento dado, divisou quatro selvagens, verdadeiros gigc.ntes: estatura colossal em relação aos carajás, torax amplos
tronco volurnoso, braços e pernas 1nusculosos.
Mal procura contempla-los e quatro flexas o
alvejam por entre os esgalhos do cerrado.
•
A replica é pron1pta e formídavel... O primeiro alcançado pelo projectíl certeiro, tomba com·
pletamente morto e os trez, reco nhecendo certamente
a superioridade da aln1a antagonista, em vez de
secundarem a carga, se precipitam ferozes contra
elle !
E o aventureiro corre em direcção ao rio,
emquanto, sobraçando o rifle de cano voltado para
traz, o vai disparando a míude, até tomar a ubá,
verificando no momento, a queda de outro que estrebucha na relva com dois ferimentos no corpo.

1

•

•

•

Um dos nossos ca1naradas ouviu a narrativa
dos labíos do fntellí,gente Valladares, o protagonista
da funesta tragedía.
Estes e casos identícos a tripulação ia-os repetindo com insistencía a proporção que nos íamos
avísínhando á barra do Chavantínho.
Em todo o caso, mandéi trez homens á caça
advirtindo-lhes do cuidado de se não afastarem para

'

•
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longe; e, com poucos 1ninutos retornaram conduzindo os despojos de um cervo: - o couro e a galhada. Seis a rrôbas de gorda carne, ficaram entre~ues a ganancia dos corvos; "porque," allegaram,
"a carne deste bicho tresanda uma catinga de cabaça insupportavel." Havíam os 111ister de couros para
nos protegermos rnelhor contra a ínhospítalídade do
tempo e quantos nos faltassem, poderían1 ser apanhados ao alcance da 111ão: co1nprova a affirmatíva
o facto de contarem os caçadores nesta occasílio o
o nun1ero de vinte e seis bonitos .galheiros. De sorte
que a demora no sítio, fôra absoluta1nente necessaría; e, como o objectívo deste trabalho consiste
em elucidar, quanto possível, a respeito de tudo o
que reflecte a nossa Grandeza ind ígena, pern1ítta-me
o leitor repetir aqui episodíos que, pelo facto de
serem demasiado insignificantes, todavia, não podemos deixar de considera-los preciosos co1no as
gemmas que se desadherem de grandes blócos de
crystal.
Adema is, o que se corr1prehende de grande e
interessante na Grandeza, são os deta lhes que fazem
o conjuncto. Q'ue vos eu contaria de curioso desta
.
expedição, se me límítasse á synopse de um poema
de phantasías?

Já sabeis que a Terra do Brasil é grande, que
o Povo é grande, que a Riqueza é grande, que Tudo
é grande, e que até ... a Mísería é grande. E porque
não definirmos os atomos dessa Grandeza tão
Grande?

•

.

•
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Se tudo é grande, estou eu justificado, e podereí continuar a hístoríar-vos das cousas mícroscopicas que, na realidade, são as que se me depararam, nesta excursão, verdadeíra1nente grandes ...

•

'

..

'

Apalpei as cellulas d e nossa Grandeza; vi-as
entre as n1ãos; provei-as; experimentei-as e ainda
sinto-lhes as carícias e os affagos con10 me lembro
dos beijos divínaes de 1ninha Mãe.
Eís aqui um desses episodíos; fo i u,n1a pesca ria
o rígínal:
Logo que to1neí posse da cabeça decepada do
cervo acima mencionado, n1erÇJulhei-a nagua pa ra
elín1ínar dos musculos o sangue coagulado, afi111 de
1nelhor desadherí-los dos ossos .
E que de extraordínaría foí a n1ínha surpreza
ao ver que as pira nhas poupava1n-n1e, con1 os dentes
anavalhados, a autopsia q ue eu devia praticar a
canivete! foi ouro sobre azul!
Do mesmo passo que ellas, as piranhas - esperta lhonas discípulas de Chapót Prevost - iam pratiH
cando a operação, tan1bem eu guindava-as e atirava-as ao fundo da canôa. Foi questão de 1nínutos
pa ra realisar a abundante e curiosa pescaria.
Na opinião dalguns pescadores que exerce1n
ac tivídade dentro do Itapírapé, a zona perigosa
parte da foz do Chavantinho até Po rto Velho, o
lugar onde, a ten1pos idos, os itapírapés estacíonavan1
para fazer suas pescarias. Dahí para o a lto, os chavantes não frequentam, porque, (julga-se) elles evita1n a mattaría ímpenetravel daquelle tracto de
•

•
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terra e a hypothese é tao rasoavel quanto é certo
que a $erra dos Cfiavanfes - o fiabitat onde elles se
encontram - -, isola-se da s florestas proprían1ente
dietas.
Inspírou-n1e profunda com1noção divisa r ao
longe esta serra num relêvo nítído, em forma de
canastra gigantesca em que a f'.1orte guarda o arsenal do extermínio, fazendo pensar que, se ali penetrar a crusada invicta da Cívilísação,
"Cabeças pelo campo vao saltando,
'
"Braços, pernas, sem dono e sem ~entído,
"E de outros as entranhas palpitando,
'' Pallída a côr, o gesto amortecido;
"Já perde o campo o exercito nefando,
"Correm rios do sangue desparzído,
''Com que tambem do campo a côr se perde
''Tornado carmesí ·d e branco e verde.
(Os Lu~iadas. Do Canto Ili).

*

*

*

Creio na ferocidade dos ' chavantes através das
informações authentícas de um lado; de 011tro,
porem, revendo a tendencía ethníca de nossa raça
para o exaggero, d esconto do facto o íris de íma-·
ginação e encontro o resultado seguinte: a tríbu
chavante ainda não foi bafejada pelos halos beneficos d e uma catechese íntellígente e pratica. Não há
notícia exacta dalguem que a tentasse. Fala-se de
um anonymo que dizem ter se. approxímado destes
selvagens, de modo a depositar para elles á margem

•
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de certo ribeiro, bôa copia de presentes, verificando
111aís tarde que haviam transformado en1 tiras o que
constava de fazendas, recolhendo os instrumentos de
lavoura : facões, n1achados, etc. Mas é estranho que
os jornaes silenciassem feito de tão alta monta, que
tal indivíduo jamais assomasse ao scenarío das exhibíções, -- o que é inevitavel, voluntaria ou involuntariamente - que o seu nome seja ís;sno rado até o
presente! E é isto o que se tem dad0, se é verídico
o boato. E' só. Nada mais se díz que nao seja da
bôca dos boateiros passiveis do celeberrín10 - ouvi
diJter.. .

*

*

•

*

Deixemos a zona; os perí~os nos seguirão.
Prosígan1os sem mais detença a a rrípía r a massa de
diama nte líquido do aprasivel Itapírapé.
Não se jub~ue que a lem de Porto Velho izempta-se o viajante .de apprehensões e receíos, embora
lhe pareça porventura mais facíl luctar e vencer os
inimigos de toda a natureza de que são povc)ados
aquelles andurriaes: ali nos desertos elles são ublquos; poden1 surgir a cada passo e esta convicção
produz no espírito phenomeno contrario ao que se
verifica nas perplexidades da duvida.
· Na Duvida encarna-se a ignorancia, na Certeza
a verdade.
A Duvída não define, . por isso que abate ante
o delírio das desproporções que percorrem toda a
escala chromatiça de um espectro; a Certeza enco-

I
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raja, por isso que não íllude, e quando evidencia a
superioridade de um inimigo, cujo encontro nos seja
ínevítavel, exerce a virtude de despertar as energias
latentes que só se revelam nas aperturas iminentes.
Ora, para nós os da expedição, as círcumstancias não ·admíttiam evasivas; o íními.go nos assediava por toda a parte e, em tal emergencía, o
encontro era quase desejado, - tal a resolução para
a lucta: essa attítude psychologíca é o capítulo mais.
interessante no compendío da philosophia da fraqueza hun1ana. A intrepidez e heroísmo dos fraco sr
faz· me recordar un1a cousa que Ruy Barbosa não
observou no seu - "O Estouro da Boiada" :- e é
que o boi cançado é o prín1eiro a correr á vanguarda.
Dos. nossos, o considerado mais pusílaníme,
provara-se o mais disposto e valoroso nos momentos.
de provança.
Certa occasíão !obrigamos uma nuvem de corvos
crocítando em ren1oínho por sobre um trecho de
floresta. A ídéa de todos foi experimentar a emoção
agradabilíssima de ttma lucta com a onça ou o porco
selvagem. O cheiro que esses anímaes tresandam"
attrahe ao loca l on·d e se acham, a presença dos
corvos que os denunciam. Antes de pensarmos no
perigo da caçada sem a presença de um cachorro,
aportamos e marchamos, emquanto aquelle, con1
admiração e applauso geral, avançava á vanguarda,
procurando examinar o matto, pesquíza-lo, sumindo-se aqui, emergindo ali, até nos communicar a
1

Fl.
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descoberta da carniça de um veado, que nos poderia ter detido ali, á espera, se fôra víctímado pelas
presas famelícas da presupposta onça, parecendonos, ao contrario, que o pobre animal fôra víctima
da sanha de uma cobra, certamente peíor féra do
que aquella.
Em face dos inimigos que nos assediavam, é
justo destacar o m.aís insignificante como o maior
de todos, o mais fragíl como o mais forte e ousado,
o mais despresível como o mais respeitado e temido:
- o mosquito.
As legiões nos atacavam furiosas e desapiedadas. Havia noites que passavamos em claro, fazendo avenida pelas praias. Cahiam em chttsmas
nas labarêdas dos diversos fogos acceso? adrede
para afugenta-los.
Os carajás do marisco desertavam, fundeavam
a ubá no meio dos laqos e alí passavam menos
mal as noites por nós veladas. Eramos víctímas
inermes; o fôgo, o unice meio de defeza, falhava e
os ataques eram
incessantes. O mosquito é um íni,
'migo militar proficientíssimo em estrategica, pode
dar lícções na matería ao inais famoso general.
O indivíduo que quer se defender do mosquito, só
o conseguirá espancando-se a si n:esrno: as· mãos,
os pes, as faces que amanhecem, cada dia, infladas
como se o paciente soffresse escarlatina ou erupção
ídentíca.
Quanto ao jaguar, vimo-lo á tiro, por duas
veEes, porem a fugir, pesar de um delles - .um bello
typo de cangussú andar a passo lento e indíffe-
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rente esgueirando-se flexuoso através dos troncos
das arvores seculares.
Durante a noite ululavam por todos os lado~
a pouca distancia; e ao amanhecer notavamos a
rastaria á feição de labyríntho denuncíante de sua
presença: isto quer conf1r1nar a velha concepção
que aff1rma o mêdo que o fôgo inspira á onça.
A nossa dísposição de espírito plastnara-se ás.
círcun1stancías de tal forma que, o menor incidente
provocava em nós a ansía de enfrentarmos para de
loqo o inimigo esperado.
Exe1nplo:
Numa dessas aureas manhans opulentas de
poesia, sahimos ao campo onde trepamos uma arvore para melhor apr.ecíar1nos, ao longe, a Serra
dos Chavantes. Os carajás com os den1ais companheiros tambem sahíram a melar- termo techníco
que se refere á caça das abelhas - e cada u1n isolou-se attrahido pela grande quantidade de córtíços
em que as ifiubas fazem suas ruidosas colmeias.
Num momento dado ouve-se uma detonaçao
de wínchester e todos, como se agisse1nos sob corr1bínação prévia, corremos para o local do°:de partiu
o tiro.
Nenhuma anormalidade ...
O Pacífico alvejara uma aríranha, outorqando-nos aliás opportunídade de gargalharmos a vontade.
O piloto, com dois carajás, mergulharam e um
destes - o Bellar1níno, pesar de con1pletamente cégo
- conquistou a pahna, aflorou á tona dagua agar•

•

•
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rando com os dentes a cauda chata da lontra gigante e blasonou: - Eu, cc1rajá, dr1ro muífoj eu peÇJOUj
agora eu pag.á você, doufô Biridito j eu querê canandé
muito...

Nessa curiosa línguagem, dizia elle qtte: era
perito e bom niergu'Ihador - duro 1nuifoj que achou
a aríranha corri facilidade -· eu pefJ.OUj que lhe havia
eu de pagar a façanha, de modo especial - eu pag.á
você ... j e que, como pagamento, queria elle bastante farinha - canandé 1nuito.. .
Felizmente os inimigos nos pouparam e d'entre
todos, o que duas vezes nos enfrentou sería1nente
foí o crocodílo.
Alcançamos o grand e lago ao qual dei o nome de Lago das Tartarugas, um dia, á hora de arranjar o almoço para o que havíamos uma gorda
galinhola.
Excepto o cosínheíro e eu, os demais entregaram-se á pesca.
Em virtude ·da pequenina caça, o amphybío
sente cheiro de sangue e avança resoluto para o
nosso rancho. Já o avistan1os a poucos nietros, arfando como umd lancha sobre a placidez do lago.
Emquanto isso, ot1víamos o echo de alarma que
partia das canôas dos pescadores, fundindo-o, subíto, á explosão de um tiro que não feriu o alvo,
em vista da rapidez com que foi disparado, antes
de reflectírmos na íllusao optica produzida pela reflexão solar sobre o lençol refulgente das aguas: phenomeno que na differença de um milímetro á
partida do projectíl, descreve a recta de um angulo
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agudo com o desvío para doís metros aquem do
alvo, justamente o desconto que devíamos dar áquella d istancia de quinze metros seguramente.
Apercebido, envíei~lhe de novo segundo aviso
de contenção-a bala-que, penetrando-lhe o ôlho
esquerdo, virou-o de ventre prateado para o ar ...
E morfo como pensavamos, o monstro lá permaneceu fluctuando á nossa índífferença durante o
tempo exígído para a refeição.
Depois, tentando photographa-lo, to mamos
uma canôa para aprecia-lo 111elhor;
e, surpresos, o ,
.
fomos descobrir emergindo para a margem o ppos,...
ta: estava ainda vivo, porem, mortalmente ferido, o
ínstíncto de conservaçao que se revela em toda especíe de amphíbio nos ultímos momentos de vida,
o ímpellía fugír á n1orté por asphíxiamento que seria fatal. Mais um tiro e ei-lo verdadeiramente morto. Media apenas quatro metros, mas a grossura se
nos affigura descon1munal; as presas, na espessura
rente ao alveolo, affectavam a de uma bengala
co1nn1um - doís centímetros mais ou menos de díãmetro. Do focinho ao cachaço media n1eío metro.
O peso, tão extraordínario que tre2 homens1 empregando toda a força, não n'o puderam abalar
puxando por um grosso cipó, que o amarram á
cabeça. Em todo o caso, calculamos-lhe de vinte e
duas a vinte e cinco arrôbas.
•
Era realmente um monstro!
Um outro, quase das mesn1as dimensoes no
, logar que chameí ''Porto dos Itapírapés ", num momento em que os camaradas concerfa.vam as ta rtã1
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rugas, acon1n1etteu-os furioso de fauces escancaradas, cabendo-lhe a rnesma sorte do primeiro, graças á perícia de um dos nossos atiradores.

*

* *
Epiloguemos este capítulo registrando a n1aneíra original dos carajás realisarem a pesca da
ta rtaruga dentro do Itapírapé, como em · outras
aguas d a bacia do A raguaya .
Habitualmente a tartaruga víve nos grandes e
profundos lagos ou nos escaninhos ren1ançosos dos
rios, onde se occulta á ganancia do seu mais acerrímo ínimí~o aquatíco- o crocodilo.
Descoberto o lago mais farto, os selvagens o
ísolan1 da caudal por meio de urr1a cêrca de pau a
pique que fecha de lado a lado o cana l da respectíva communícação. Pelos ínterstícíos da cêrca, mal
podem passar pequeninos peixes e as aguas, sempre mortas en1 taes sítios, nunca se elevam ací111a
da tapagem que excede poucos centímetros da superficíe.
Conseguido isto, encostam-se ubás de todos
os tamanhos á estacada pelo lado opposto ao recipiente: é uma verdadeira feira de ubás.
Depois de tomadas essas n1edídas, atíra,..se ao
laÇJ·o um grande numero de selvagens rnunídos de
ramadas e engaços de palmeira a açoitar as aguas
a través de uma algazarra capaz de espantar os rochedos. A operação é praticada de cima para baixo. Quando reconhecern que as ondas de peixe e
tartaruga con1eçam a se accumular ao pé da cêr-

f.
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ca, ínícíam a segunda phase da pescaria - o mergulho. E o espectaculo se empolga, torna-se grandioso e attrahente !
Os cardumes, assemelhando-se a estilhaços de
. prata ao perpassar rapidos por defronte da luz,
descrevem elypses longas por sobre a barreira e
vão cahír na arn1adílha fatal. Os filhotes e pirahybas crusam-se com a agilidade dos pequenos fidalgos. O s pírarucús de escarnas aureas, flexam os
ares como gladíos de ouro. E os carajás, com azafama e dextreza, contam o numero· de tartarugas
pelo numero de mergulhos que executam.
• •• • • • • • •••

•

••• • •• •• • •

• •

•• • •

• • • • •

• •• •

• • • • • • •

•
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•

•

Horas após, o chão da aldeia coalha-se da
mésse abundante e appetitosa ...

•
•

t

'

'

'

•

•

•

'

Cascos de tartaruga ( Clielís Timbtiata)

7
•

Novo Àspecfo da Expedição
CAPITULO VIII
! - Chegada a 29 de Outubro ao Porto dos Itapirapés. Acco:11111odando a bagagen1 e sahindb ao campo:
difficuldades no novo itinerario. A Duvida é a 1naior
preoccupação. A balisa: a '< A Serra do Ronc ador" . Sur preza alem de um lago! . .. vestigios recentes da estadia
dos selvagens.
II - Um ca111inho cultivado. O cusinheiro esquece a
provisão: providencia ines perada . Un1a noite que repro,
duz todas as outras-ainda o n1osquito.
•

111-Ante a probabilidade de um revés. O caminho contra a espectativa - con1pensaçao. A's nove da
manhan. O encontro: a saudação a guisa de interrogativa. Affinidade com a topographia anato1nica do piauhyense. Um mon1ento sensacional. Rum o a aldeia. Um
inforn1e comprovado.
1V - Na aldeia -- recepção e tratan1ento carinhoso.
Episodio hygienico. O capitao Cajanamby protesta á rninha volta e fa z logica da pysiologia selvagem, querendo
casar-n1e con1 urna sua irman. A nossa generosidade r esolve o problen)a.

•

Fl. 40
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Novo Aspecfo da Expedição
CAPITULO VIII
Chegamos ao Porto dos Jtapírapés ao anoitecer de 29 dé Outubro. Ameaçava chuva e esta~amos no ultimo ponto da jornada fluvial. Estas
círcumstancías nos obrigaram a um trabalho forçado até alta noite, co mo a dar novo aspecto á expedição.
Construírnos u1n grande gíráo sobre um comoro alto de areía e alí accommodan1os toda a
bagagem devídatnente rebuçada de couros. O nosso cuidado especial era conservar enxutos os paneíros de farính:i de5tínados aos selvagens e ao
nosso regresso.
Pela manhan seguinte, após o aguaceiro que
ainda uma vez outorgara-nos çzrande desapontamento, os camaradas alcearam sacco ás costas com
os presentes dos indígenas, to1neí o palla e a Rodai<, afivelleí as alpercatas e, despedindo-nos dos
maríscadores que até allí haviam cumprido a sua
n1íssão, partimos.
'

\
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Dífficílmente acertamos con1 a stta trilha por
onde os sel\7agens transitam para o rio.
Fóra, no campo, a trilha se confunde no dedalo dos carreiros dos anímacs da sel\7a; perdemola, víndo a reencontra-la t1ma hora d epois, ora, nítida e inconfundível, ora, qual uma faíxa amarella
que se estende bord ando a verdura da grâma, á
feição do a ndar do indígena que, repisando os rastos, sécca o capim imprimindo ao caminho aquelle
rêle\70 colorido. E agora?!
Não é apenas o deserto sem fim que ora enfrentamos, não é simplesmente o ignoto abrolhado
•
em perigos, nem a fome ou qualquer outra
tortura,
nem mesmo a pro\7a\7el sublevação d a camaradagem a culpar-nos de re\7ezes, sem períphrases nem
ambages, não é o temor da morte - que da 'V ida
abdicaratnos á vontade do Senfior - ; não é nada
disso _o que agora preoecupa o nosso espírítoj o
que o preoccupa é a Du\7ída que, de quando a
quando, como rapída nu'Vem perpassando pelo nosso cerebro, íntercepta-nos a luz da Esperança crystalísando a ínterrogatí'Va: - ''Se não acharmos os
•t
. , 9
i ap1rapes ... .

'

'
••

11

Não díspunhamos de um áío seguro na região·
O piloto, o uníco ·em quem podíamos ·confiar, guía\7a-nos sob informações e \7acilla\7a a cada passo
quando perdíamos a pista aos selvagens.
\

Tomamos. como balísa a "Serra do Roncado r"
que, de vez em quando, sumia-se atra\7és das mattas e dos brejões d e burytíseíro.

.

'

•

•
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Após uns vinte kílometros de trajecto, o caminho resurgíu distinctamente do meio do capínzal
e deu de rumo, a meío declive, para uma faixa de
matto em cuja entrada a\1 ístan1os, á distancia, uma
arvore rudemente lavrada a golpes de facão. Por
allí seguimos.
O matto, relativamente estreito, occultava lá
dentro, um lago cumprido, sem fim, parecendo pelo
deslísar sereno, mais um sangradouro do que mesmo um lago:víngamo-lo a n1odo. Surpreza! A' margem opposta, um acan1pa1nento abandonado ! Barracas cobertas de folha de bananeira brava, espinhas de peixe, ossos de jacaré, cascas de fructa,
cacos de barro, tudo eran1 vestígios da estadia recente dos ítapírapés naquelle sitio.
<;

•

\

Alem, nos caapões de mafto de terreno enxu to, viam-se outros abarracamentos- remotos
uns, outros recentes - e todos amoldados ao mesmo
systema: servindo as arvores de esteios onde an1arram-se as travessas e todo o madeírame para receber a mesma cobertura - folha de bananeira brava.
*•

* *
Reanimados de esperança, palmilhando agora
can1ínho amplo e cultivado, por elle teríamos de
seguir em marcha desafogada, na pers·pectíva de
sermos conduzidos naturalmente a alguma aldeia.
Não nos enganavamos, mas até lá, ígnoravamos os
successos que nos aguardavam.

,
•

•

\
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E o cusínheír:o, devído a u1n leve descuido,
serviu ínvoluntaríamcnte co1no ínstru1nento nas tnãos ·
da Adversidade para, d'entre todo3, escolher o successo que tanto n::>s acabrunhara : esq •J ecer q'J ase
toda a provisão de alín1ento índíspensavel, excepto
a farínha e um pouco de café.
Acan1pa1nos neste d ia com ten1po bastante de
arranjarmos uma choça para protejer ao 111enos1 as
nossas roupas da chuva, a qual, felízn1ente se apiedou de nós po r toda aquella trajectoría ten1eraría.
Não nos abandonara, porem, a ProrJidencia e do
brejo o nde colheu-se o tecto de palmeira para abrigo do nosso exterior, recolheu-se, ás 1nesn1as cutíladas generoras, o abrigo do nosso eston1ago : cinco bo nitos piaus que a fon1 e os to rnara saborosos, mesn1.o assados e ingeridos sem sal.
Esta noite não merece a honra de unia descripção especial, é a reproducção monotona daquelles scenaríos índesejaveis do Itapirapé, quando
passava mos longas horas a vela r inimigos. Aqui,
são doís os que furtaram o so:nno a toda a expedição : o rnosquíto e a onça. Atacados a porta do
bivoe pelos mícroscopícos pernilongos, cahín1os na
floresta e ali, na escuridão, observa mos dentro de
poucos mi nutos, o ruído n1acío de pisadas em he
inicyclo de encontro as nossas cabeças. Voltamos
de esfusíote: era realn1ente unia onça.

***
Deca1npan1os ás cinco horas da manhan.
Un1a hora de d e lon ~a poderia nos custar um

•
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dia inteiro de fadiga. Os ítapirapés poderiam se retirar do ponto onde iríamos encontra--los; sessenta
minutos antes da nossa chegada: seria um revéz.
Estas consíderaçoes preponderavam no espírito dos expedíccíonaríos. Devíamos ser expeditos,
de facto.
Derivando entre o brejo e a floresta, o caminho morreu no alagadiço de um pampa extenso,
cujas aguas attíngíam acima dos nossos joelhos,
reapparecendo um pouco alem, infletindo dírectamente para a mesma floresta, contra a espectatíva
gera l. Em todo caso, não havíamos outro guia mais
desvio: deinfallível. Compensou-nos o apparente
•
parou-se-nos dentro da espessu~a, uma clareira on·
de via-se um acampamento recentíssimo, talvez
abandonado a uma semana. Havia rastos ítnpressos na terra humida conservando perfeitamente a
forma de pés humanos.
Alguns chegaram a crer que dali não sahiriamos a ntes de encontrarmos os selvagens; todavia,
cortan1os â floresta, emergimos nt1m vasto cerrado
sem otltros vestíÇJ·ios alem doutros rastos em certa
encruzilhada.
A's nove horas sentamo-nos para ílludir o estomago com a lguns punhados de farinha e C<)mbínar111os algum novo plano, víst0 ter se nos deparado uma a ldeia que, pelos s ign·a es, havia tempos
abandonada. Mas a expedíçao era animada e o
proposíto de descobrirmos os ítapirapés ·se revelava
em todos inabalavel!

..
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Graças a Deus qt1e se approxímara o momento almejado! Emquanto fazia mos a alímentação frugal, ouvíamos uma voz quebrar o silencio: ·'Itapírapé ! Itapírapé !" - bradara um dos nossos.
Ergt1endo-nos todos . a um tempo, vimos um
selvagem novo, de seus dezoito a nnos de idade,
que avançava de encontro a nós, bradando nervosarnente :" Atí cantô? !" "Atí cantô? !''
Solícitos corresponden1os em côro - atí cantô,
atí cantô -- o mesmo que - amigo, am igo ...
O selvagem affectava a topo.graphia anatomíca do píauhyense do sul : moreno claro, olhar ful'
gurante e íntelligente e outros sígnaes craneanos característicos. Empunhando o arco e a flecha, revelava plena attítude de desconfiança.
Atirei-me aos seus braços, apertei-o resoluto
de encontro ao peito e ... que o leitor perspicaz
complete a descripção sensacional de um poema de
lagrímas, ... annotado com lagrimas, ... que não poderia ser reproduzido senão co1n lagrímas ...
Evidentemente commovído, o rapaz proferiu
phrases (naturalmente incomprehendídas por nós) e
uni grupo de itapirapés surgiu da matta, completando o total de seis, dois casaes e .dois rapazes:
o capítão Mandírabão, a mulher Matíapín1 e os de.
mais.
· Abraçararr1-nos a todos e um delles, apontando o sacco de farinha, insistia nessa attitude, a falar : Torí? Torí? Totí? ... Observei-lhe o intento e lhe
respondi : Torí ... farínfia, ísto é, chrístão chama a ísto

•

I
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farinha, ao que obtemperou-me: tapirapé, ol isto é,
ítapírapé a ísto chama oí.
A lmoçaram oí comnosco e nos fizeram entender que devíamos acompanha-los. Tomaram-nos o
quanto levavamos e se fizeram nossos bagageiros.
A região é infestada de selvagens bravios; foi,
portanto, provídencíal o encontro corh os que se
haviam comn1unicado c0m cívílisados, antes de nós.
Poderia se nos deparar bravia horda!
Informaram-nos que u111 seríngueiro paraense
de nome Alfredo, de tal- Alfredínfio - foí o primeiro a descobrir estes selvagens, em viagem de ex--:
ploração do caufficu e co1no fossem tratados com
humanidade pelo explorador e seu~ trezentos homens, julgam a todos através do críterío daquellél
boa gente.
Conduziram-nos, afinal, para o acampamento,

*

*

*
E foi ruidosa a recepção !
Maríapíno foi á vanguarda levar o aviso da
alegria .
A algaravia propagou-se nurn fremíto de contentamento.
A conclusão de goso, porem, no seu início,
era como o tun1ultuar de um movimento hostil e os
nossos, tanto se aperceberam do facto enganoso
que, atalhando o passo, engatilharam a~ armas, a
cuja precaução dei certo cunho de dísfarce que
passou desapercebida aos olhos dos selvagens.
Fl. 41
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Todos ( lítteralmente) sahíram ao nosso encontro, em numero de cínqt1enta rigorosamente contados, ínclusívé mulheres e creanças.
Era um simples acampamento.
A denominada «Aldeia Grande» dista a quase
um dia de viagem para alem.
Os catnaradas foram conduzidos ao abarracan1ento do capitão Maiba e á tardinha voltaram
acon1panhados de vinte e seis selvagens.
Passou-se todo o resto do dia sem tomarmos
alimento algum.
Quanto á farinha, mandei abrir o sacco e deixei-os comer á vontade.
Pela manhan d o outro dia, os companheiros,
acossados pela fome, deixaram-me e regressaram ao
rio onde ficara a bagagem. Eu tinha os pés dílacerados, e ainda que pudesse andar, retornar de um
momento para outro, seria, perante mim mesmo
u1na falta ínjustificavel, para quem ali não fôra por'
sport e sín1 po r imperiosa necessidade.
Não me impressionou o abandono entre sel'Vagens.
O espírito estava preparado para qualquer
eventualidade.
Passei todo aquelle· dia a exercitar o paladar,
pa paricando da alimentação dos selvíco las: píquípéqaéi - ; bacaba; mel - airam - ; puçá e banana
brava.
Os itapírapés, carinhosos e delicados, offerecian1-me tudo o q u11 lhes servia de alimento e a
bondosa Mariapín1, num requinte de amabílidade,

•
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offertou-me para comer, urn punhado de banana
bra\7a decascada.
Acceíteí, mastígueí, mas quando já ia degglutír, observei que a indígena desadhería a casca do
fructo com os dentes e depositava o bocado na
bôç:a, cuspíndo-o após nas mãos, donde de\7ía passar - sen1 inais cerimonias hygíenícas - ao n1eu pa ..
· ladar (?)
O meu estomago, pesar de forte e disposto,
quíz protestar~ á lembrança de que os ítapirapés
n1atam entre os dentes, piôlho, carrapato e outros
nojentos bichinhos .. .
Era mister \7oltar.
Ha\7ía tomado a lSlumas notas e feito o meu
estudo de obser\7açao, conforn1e o capítulo a isto
dedicado, convicto de que o tempo era exüJuo para
mais.
Quando chegou o momento da partida, o capitão Cajanamby protestou nesta línguage1n:

'

«Afii, você só aqui; simbora não; fapitapé bom1
você bo1n; só cun1ê péquéi, banana braba; maié
tafii, você só casá; sin1bora só ag.ua g.rande . . .»

Considere-se a situaçao 1
O capitão usa\7a de uma logíca ínsophisn1avel
do críterío da concepção selvagem, provando que:
«Se a questão da \7ída - como o indígena a \7íve
- se resume na satístação das necessidades physío·
logícas, e tuJo isto ali se achava, então não havía
para mi1n rasao alf6uma de abandona-los.
Repliquei-lhe com allegaçoes de paternidade
- casado e pae de muitos curumins, cujo numero

'

..
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contei nos dedos, ao que elle treplicou: «Afií bom ...
você símbora ag.ua g.rande.. . »

«Agua ~rande » representa o período de um
anno, o ten1po que eu devia permanecer entre
elles.
Accedeu, porem, facilmente, quando lhe falei'
da grande quantidade de farínha depositada no rto
para os ítapírõpés.

r

•
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lfapirapé
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CAPITULO IX
1- E1n que se condensa o n1aior problen1a acerca

o

do aborigene do Brasil: a tribu itapirapé culmina-o. Considerações de anatomia. O problema: porque os itapirapés
são verdadeiros mestiços? Uma tradiçao corrente- dislate scientifico. Duas conclusões ethnographicas: talvez
bandeirantes paulistas.
11 - A documentação insophismavel: a lingua.
11 1- Modus vivendí. Particularidades - habitações,
industria, etc. A instituiçao <la Familia: bigamia. Um aspecto da noçao de família. O capitao Maiba e suas duas
mulheres. U sentimento de hospitalidade. Hygiene exquisita. Alimentação . Mobiliario. Ajuisando-Ihes as festas.
Religiosidade. Governo da tribu. Nomes dos capitães.
Nun1ero de almas: mil e quinhentos mansos para o triplo
talvez de bravios.

.. .. . ........ . .... . .. .. ... .... .. .. ........ . .. . .. .
'

'

..

O nosso regresso. Despedída commovente-poema
de encanto , .. Desapparecimento reciproco . ..

•

•

•

'

Efhnologia . lfapirapé
•

CAPITULO IX

•

O rnaíor problema a respeito do aborigene do
Brasil, condensa-se na. gene:::ís de certas tríbus, das
quaes nada se conhece para a construcção de sua
historia.
A tribu ítapírapé culmina a questão. Nenhum
esforço de investigação et.hnolo~íca parece capaz
de descobrir a origem destes selvagens, ou pelo
menos. de defin ir os factores preponderantes de suas
modificações anatomicas. O mais que os estudiosos
poderão fazer é oscílla r no terreno de hypotheses
rasoa·veís, jatnaís podendo emtanto fazer affirmatívas
seguras.
Ao ítapirapé fallece aquella uniformidad e característica das · outras tribus.
A dífficuldade aliás não consiste em achar a
verd.a de dentro da hypothese) mas em garanti-la
como facto incontestavel e bistoríco.
Faça-se a aventura attendendo ao princípio
scíentífico que diz da impossibilidade da modificação
da anatomia topographica sem a predeterminação

,

1

·
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da dé textura, a qual, por seu turno, traz os elementos n1odificadores nas unídades anatomícas írreductíveís - as cellulas; posto que 0s reagentes mesologícos tambem exerçam influencias externas de rea 1
valor, pesar da pouca Ílnportancia para o caso
.
aqui.

..

A nossa questão é surprehender as causas díf ·
ferencíaes, não segundo o caracter original do fiomus
americanits, conforme foi discutido em capítulo especial deste livro, mas no sentído local e restrícto.
Eis a questão reduzida ás suas proporções
problematícas: Porque os ítapírapés são verdadeiros
mestiços?
E' corrente no Brasil Central a tradição seguinte: "Alg.uns estrangeiros criminosos, - cuja nacionalidade í~nora-se - arribando pelo sul do paíz,
invadiram os altos sertões de Matto Grosso e ftz.era1n relações com u1na tríbu índígena, - ·que tambem
não sabem determinar - de cujo cruzamento emergiu o typo ítapírapé."
Que a tradição enfeixe pontos verídicos, .n ão
há duvidar; mas, que o cruzamento respectívo fosse
praticado entre estrangeiros e uma fribu desconfiecida, é o que pode se dispensar, co1no um dislate
scientífico para produzir o typo em questão.

·

E' possível a producção de tttn typo semelhante
a ítapírapé ManxirlÍ, por exen1plo, - nlorena clara
- proveniente do cruzamento entre um indivíduo de
côr branca e u1na indifJena de qualquer tribu do
l\.raguaya.

•

I

•
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Indivíduos há, de qualquer idade e sexo, tão
parecidos co111 o genuíno brasileiro nos traços physionomicos, na coloração da pelle, em todo o aspecto, que, se fossem vistos entre civilísados, adaptados no trajar, nos habítos e costumes, pessôa
alguma os julgaria selvagens.
· Tudo nelles, co1no no seio do nosso povo, é
variado, desde a estatt1ra aos cabetlos, nalguns, corredios e lon~·os; noutros, crêspos e ondulados.
Pelos sígnaes característícos e pela línguagen1,
chegaremos a duas conclusões coherentes e quiçá
verdadeiras: prímeíro, por íntermedio de cruzamento,
mesmo elí1nínando a hypothese d0 sangue primítívamente europeu ou de qu:ilqL1er outra parte do globo
terrestre, o ítapirapé nao pode deixar de ser o typo
egresso da união genesíca entre selvícolas e indivíduos de bom sangue - talvez fragmentos das bandeiras paulístas; segundo, é que a tribu ítapirapé é
o re·manescente da raça tupy -- preciosa relíquia
para cuja conservação o Governo Brasileiro deverá'
envidar esforço3, visto se tratar de uma gente quase
extíncta.

*
Veríftquen1os a documentação ínsophís1navcl
da ultima conclusão, examinando a eloquencía phílologíca do facto :-a língua.
O ítapírapé fala quase o tupy-guarany - a
língt1a bôa, segundo Couto de Magalhães -- conser ..
vando intacta grande quantidade de vocabulos.
Exemplifiquemos revendo alguns : tapir-anta;
PI. 42
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ini, rêde; píxuna-p'reto; aíran-inel, n1odiflcado
em !racema de José d' Alencar - a vírge1n dos labfos
de mel - ; fáfá-fôgo; (alguns pronunciam tanfan)
murify- buríty; urupará -- arco, modificado, ufranpan

e assim por deante.

*

*

*

Em relação ao n1odus vívendí destes indígenas
há pontos de contacto com outras tríbus, dífferíndo
em certas partícularídades que merecem a nossa
, attenção.
As habitações já são conhecidas do leitor;
alguns, porem, edificam-o'as como os cherentes, se
o local não os auxilia com arvores que possa1n
servir de esteios.
Vivem como os demais, da caça e da pesca,
cujo mister exercem com o arco e a flexa e algumas
armadilhas como o mundéa, por exen1plo. Quanto
á pesca, executam-n'a em aguas rasas e tranquíllas
onde possam agir sem perigo.
Não fabrícam nem usam canôas como os carajás.
Manufacturam com esmero seus utensís como a
ini - rêde, o íruampíra - côfo erp palha, a moroufipé - peneira, e otltros.
Destes conservo trez lindos exemplares e.orno
len1brança redívíva desta expedíçao.
Como os carajás, os homens e os rapazes pra~
ticam no corpo a pintura de urucú, não somente
por adorno, mas por utilidade, porqt1e afugenta os
mosquitos.

•

/
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Vivem quase nús, praticando, como os carajás,
a mesma operação no prepucio, com a differença
que, em vez de cordão, amarram-n'o com uma palha
de pindoba em forma de funil.
As mulheres, ao contrario dos carajás, nada
usan1 como amparo de sua nudez.
A nobre ínstítuíção da Famílía se encontra no
seío da tribu; adoptam a bigamia, entretanto, sob
um c riterío que impressiona pelo. princípio de humanídade que encerra. E' u111 verdadeiro tributo de
•
veneração á mulher n1ãe; íllustra-o o seguinte caso:
O velho capitão Maiba apresentou-me suas
duas n1ulheres - uma idosa e outra n1oça - fazendo-me comprehender que seria uma especie de descaridade continuar a exigir daquella velha mãe de
quatro filhos robustos e validos, as funcções da maternidade que devem exercer exclusivamente as n1ulh ~res novas.
·
O sentünento de hospítalídade se verifica entre
os ílapírapés como em todas as tríbus indígenas do
Brasil.
Carinhosos ao extre1no, prasenteíros, agradaveís, querem que o visitante partícipe ele todos os
seus acepipes; mas a hygíene é exquísíta.
To111am agua .n a bôca e molham os alín1entos
scccos para comer. Comem ou bebem todos com a
n1es1na vasilha en1 forma de coíté- um fructo da
região. Lambe1n o n1el dos dedos ín1portando-o
todos d o mesmo deposito.
Rigorosos no asseio corporal, banham-se muítas
vezes ao dia e em viagem quantas encontrem agua,

'

•

•
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emquanto as casas reduzidas a monturo, varrem-n'as
eventualmente.
Usam do pente - cuãuan - como os carajás
do ceíttó, mas devoram os bichos extrahídos dos
cabellos.
Repugnam certas carnes, e1nquanto aprecram
extraordínaria1nente o jacaré - djancaré. As mulheres
que regeítatn a anta e o veado, consideram aquelle
an1phybio o mais saboroso prato; todavia, gostan1
do tatu-péba - ípéu e do n1utun1 - bitan..
·
O n1obílíarío compõe-se de uns banquínhos de
pau e de rêdes arn1adas no sentido bilateral da habitação.
Tamanho é o habito de se sentarem acima do
solo que, um dos nossos camaradas 1natando um
crocodilo e offerecendo-lhes a comer, reduzíram-n'o
a tóros, fazendo bancadas de uns, ao tempo que
iam assando e comendo outros.
Pela exíguidade de tempo, não me foi possível
vê-los em festa; julgo-os n1enos expansívos do que
os carajás tão requintados nessas manifestações
entht1síastícas. En1 todo. caso, creio por íriducção,
mediante os seus adornos especíaes, que não seja e 1
infensos a ellas.
Acerca da religiosidade do itapírapé - confesso
com sentimento - tamben1 é parca a minha observação e só á ben1fazeja esperança do successo desta
obra que demandará outras edições, como da certeza de melhora-la em virtude de visita-los ainda
para melhor conhece-los - devo relativo conforto .

•

e•
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Mas de utna cousa me não engano: de sua fé en1
Deus a quem chan1am Conanran.
O governo da tríbu díffere do de outros selvagens que possuem um capitão para uma aldeia,
dispondo este, quando a populaçao é crescida corno
a carajá do furo de Pedra, apenas de um preposto
que lhe faça as vezes, como João Tucanão em lugar
do capítão Pedroca.
Em vez do systema electívo qu~ se adepta
para outras, na tribu itapírapé prevalece o heredítarío. Dahí o grande numero de capitães - dez por mim encontrados na aldeia em questão.
Capitães adultos:
Maíba
Cajanambé
Mandjranbão ( retratados).
Curerí
Cama irão
Aunaôí.

Capitães infantes:
Djorân1aí
Uan1érí
Ct1djanjoan
Tamparaní.
Esta tríbu conta grande nu1nero de selvagens
bravios, talvez o triplo destes sen1í-mansos, que
estimo em míl e quinhentos indivíduos.
Deíxemo-los por emquanto.
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

• • ••• •• • • •• •

•

•••

• •

••

•• • • • • •

E ao alvorecer de 3 de Novernbro, ao entoa r

•

•
'

•
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....

•

•

de um poema elegíaco esmaltado da maís delicada
nuance de sinceridade, traduzido pela alma pura
do indígena brasileiro, uma ubá desprendia-se do
Porto d os Itapírapés ouvindo-se este poema de
encanto:
"Doutô Bírídíto, você bom ...
,, A gua gran de voce p ra ca . ..
" Símbora p'ra noís ...
A

1

,

•

E nos occultamos recíprocatnente . ..

•
r

•

•
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APP EN D I C E

A Ilha do Bananal

1

•

Da revista- «A Informação Goyana». - «Um a das
grandes maravilhas do Brasil Central: )> extensao, descobrimento, caciques, habitantes. Nucleo colonial extincto
- Nova Beira. «O Presidio,.. O que diz André Rebouças:
sua proposta. O artigo em fóco fala de Luiz Chapadense.
1I

•

«Sant' Anna ,, ou «Ilha do Bananal ,). Descripções no Relatorio do Dr. Herndl : flora, faun~, pecuaria , industrias, etc.
Lavoura.
Madeiras.
11 l

A palavra do Dr . Henrique Silva: região da nascente do Araguaya.
'
Un1 don1 de Goyaz-riquezas naturaes. Planaltos de
1.000 a 2.000 metros de altitude.
Pontos de contacto con1 o Par West norte-an1ericano.
In1põe-se apagar a impressao desoladora . ..
• • • • • • •

•

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

••••••

•

•

O que acredita e espera do Governo Brasileiro o
autor deste livro.
•

•
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APPENDICE

A Ilha do Bananal
1
Da íllustrada revista de Novembro do mesmo
anno - 1923 -- en1 que realisei a expedição, "A Informação Goyana", fundada e dirigida por Henrique
Silva e editada no Rio de Janeiro, transcrevo na
íntegra bôa parte do arti.go ''Uma das grandes maravilhas do Brasil Central", da lavra de Archíe Mãcíntyre, um ínglez admirador das grandezas nativas
da Terra do Cruzeiro do Sttl:
''A 111aío r ilha · fluvial do Brasil, e porventura
do mundo inteiro, é a de Sant'Anna ou do Ba11anal'
formada pelo Araguavaj en1 Goyaz.
Te1n 507 kílometros de comprin1ento sobre uns
140 mais ou n1enos de largura.
Foi descoberta em 1775 po r uma bandeira orga ..
nizada em Trahiras, sob a direcção do sertanista
José Machado, que seguiu por terra para o Ara ..
guaya, á procura dos Araés, e reconhecida exterior..
mente pelo alferes José Pinto da Fonseca, que lhe
Fl. 43
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•
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deu ã denominação que conserva em recordação
do facto de ahí ter mandado dizer a primeira missa,
no dia de SanfAn11a. A' cerimonia dessa missa naquelles paramos desertos e que deveria ser tão solemne como a primeira celebr9da no Brasíl por frei
Henrique, seguiu-se o acto de fidelidade prestado
ao chefe da expedição pelos caciques Aboénomá,
da tríbu Carajá e Acabedú-aní, maioral da nação
.Javahé, que dotnínavam a grande ilha.
Estes íncolas são ainda hoje os unicos habitantes dessa região prodigiosa, e prestaram em
tempo.s grande serviço á navegação do Ara~·uaya,
fornecend0 lenha e víveres aos vapores que fazíam
a carreira de Santa Leopoldina á Santa Maria do
Araguaya; tambem vagueiam pelo interior da grande
insula, mas occasíonalmente, os Carajanis, Tapirapés,
Cnambioás e 6radanús, habitantes de uma e outra
margem do grande rio.
Exístít1 ahí out'rora um florescente nucleo colonial denominado Nova Beira.
Vem de molde aqui transcrever o que escrevia J. M. Pereira de AlencastrÇ> sobre essa extínct~
povoação:
"Assim fundou-se o primeiro presídio das margens do Araguaya, que tanto futuro promettía, que
era, por assim dizer, a prin1eíra pagina escrípta do
livro do progresso de Goyaz, que mãos ineptas e
desleixadas rasgaram, porque em poucos annos nao
existiam vestígios dessa povoação.
Co1nprehendeu-se, poretn, mais tarde que era
necessarío provar as feríeis margens da primeira

'

,
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artería da Província, destinada a representar um lugar dístincto no plano das nossas communícações
internas, e no progresso e desenvolvimento dessa
parte do Brasil, que ainda até hoje não foi convení2nten1ente explorada, f;Iraças á política vesga e
apaixonada dos interesses índívíduaes, que tudo estraga, q ue tudo perverte: política dos tempos colon íaes, e que desgraçadamente ainda tem sectaríos
e executorE>s !"
André Rebouças no livro Le Brési! em 1889,
assim d izia : •' 11 ya au mílíeu de l' A raguaya une íle,
íle de Sant'Anna ou de Bananal qui se compte au
no1nbre des plus grandes beautés du Bresíl Central".
Dísse1nos de começo que a ilha é a maior que
se conhece no Brasil e talvez no mundo inteiro.
Sim, porque a sua superficíe é a-valíada e1n mais de
30.000 kilometros quadrados, emq uanto que a ilha
de Marajó, que aliás nã.o é proprían1ente fluvia l,
conta apenas 5.320 kilometros quadrados, a de Tupinan1barans 2.453 e a de Parícatuba 166 l<ílometros
quadrados, todas pertencentes ao Estado do Pará.
O fI!alógrado A. Rebouças, que citan1os acín1a, propoz em 1876 a creação de uni ''Parque Na,.:..
cíonal ., nessa ilha, para o fim de perpetuar a fauna
e flora do interior do Brasil, a exen1plo
do que fi.
zet·cim os norte-an1erícanos nos valles de Yellow.stone. De facto ha nessa porção do terrítorío goyano, coberta de can1pos e mattas virgens, os mais
característicos especin1ens do nosso reino vegetal,
não sendo n1enos rica a sua fauna, que conta todas as especies conhecidas na bacia do Amazonas.
,

'

'
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Por esta afftrmativa respondem obras de estrangeiros e nacionaes que tanto conheceram por
sígnal o rio magnífico e o rio mar, ou antes, a Amazonia propriamente dita.

•

Por outro lado, a s;zrande ilha goyana excede
em bellezas de paysagens paradisíacas ás das mais
decantadas dentro e fora do paiz, guardando avaramente no fundo dos
seus mysteriosos lagos e la,
SJÔas perolas de subido valor, co1no por exemplo,
aquella que nos tempos coloníaes mandara1n para
a Metropole portugueza, e a qual, rezan1 as chronícas desse tempo, "era bellíssima e do tamanho de
·uma avellã ". Na maioria, estas margaritas são do
mais lindo oriente, un1as opalínas, azues, brancas;
outras, actualmente 111:ais procuradas no mercado,
são roseas e negras, como as procedentes do mar
oriental".
O artigo em fóco, fala da "travessia da mysteriosa Ilha do Bananal" pelo intrepido sertanísta
Luiz Pedro Chapadense - a quem conhece pessoal•mente o escríptor desta obra - e .lamento o descaso official en1 .que são tidos tamanhos feitos e ta...
manhos homens quando pela fatalidade do Destino
·um desses ''tem a infelicidade de ser goyano." Vem
acompanhado de um mappa da ilha delineando o
itínerarío do explorador e termina co1n o seguinte
e justo appello:
''Espera-se que tanto heroísmo ·e sacríficío de
um humilde brasileiro, não passem desapercebidos
ao Governo do Estado, . a cuja frente está o Exrn.º

•

•

•

•

.
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Sr. Coronel Eugenío Jardim, estadista de valor, que
tudo deseja fazer pelo desenvolvimento de Gc)yaz."
· II

•

"A maior ilhe: fluvial conhecida chamava-se
antigamente ilha de Sant' Anna.
A ilha tem approxímadamente 60 leguas de
comprimento em linha recta e 40 leguas de larÇJura
•
no meio.
Pode-se-lhe calcular a superficíe em 35.40.0 kilometros quadrados approxírna damente. E·' plana
co1n leves ondulações, cortada de rios, lagos e lagôas. de mattas e de coqueíraes. Todas as aves,
a nímaes e productos já descríptos - no Relatorio encontram-se nella. Seus campos enormes ostentam
gram íneas variadas, verdes e víÇO$aS. As baixadas
se a lterarn com altos suaves, Gampínas estendem-se
a perder de vista. O capim mimoso encontra-se em
diversos pontos. E' a região mais ideal para a criação de gado, que pode ahí prosperar em numero
superior a ·2.000.000 ! !
Vejamos a estatística da criação de gado da
Dinamarca, cujo clima é' aspero e cuja criação é
feita en1 estabulos.
A superficíe deste paíz é de 39.000 kilometros.
quadrados apenas. Tem 1.400.000 vaccas leiteiras.
A producção de leite é de 3 .700.000 toneladas annualmente. A sua producção de manteiga é de 125.000
toneladas, das quaes 100.000 são exportadas.
A Ilha do Bananal com 35.400 kílometros quadradas, tendo um clima ideal, campos de gramíneas

'

I
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variadas, viçosas, setn~;re verdes, poderia ter u1na
industria de )Jado e de lacticínios n1uito maior, redundando em beneficio enorme para o Estado.
Não só estas industrias floresceriam pela orga~
nísação da navegação e da industria extractíva d o
o leo da pal1n eíra, como ta1nbe1n a
LAVOURA

..
1

•

cuja producção, quase nulla nesta região, a transforma ria num celleíro e num jardim.
O Araguaya, que atravessa esta região) pode
ser chamado o "NrLo GoYANO ".
As suas inundações nas baixadas deixam o
lodo fertilísador, pern1ittindo assim duas colheitas no
anno.
As vasantes são terrenos baixos nas 1nargens
·do río, os quaes deppis da baixa das aguas, constituem terras n1agoificas para plantação de todos os
cereaes, verduras e fructos."
Eis como fala o 1nes1110 Dr. Herndl a respeito
d as
MADEIRAS
"A .ar\7ore 1naís espalhada ne.=ta região é o
Cedro. Nas margens do rio, especialmente do furo
direito e na propría Ilha, existem
. mattas con1 abund ancía de Cedro. Outras n1adeíras abundantes são:
o Landi, Ja tobá, Aroeíra, Pau d' Arco, Sucupira, etc.,
todos estes conhecidos no Estado. Uma arvore pouco
conhecida é o Pau Vern1elho ( Ca morí1n, ·no Pará).
E' excellente para lenha queimado verde e é usado
para defumar borracha no Pará.

'
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O Junco, especíe de palmeira - Tucum, fino,
pode ser empregado na fabricação de moveis.
O Cipó-chibata, quando maduro, serve para
fazer bengalas.
Nos campos da regíao do Araguaya há infinidade de arvores cuja casca fornece tanino."

'

II1
Tem a palavra o Dr. Henriqu~ Silva:
"Na expandida área geographica. chamada
Planalto Central do Brasil, que apanha ou recebe
todos os climas, onde a flora dos tropicos consorcia
com as da região meridional e eis-andina, formando
uni como que gigantesco parque nacional, agreste
e primitivo, nasce o Araguaya -- o magnífico rio de
surprehendentes bellezas que allucinam todos quantos
o vêm com as suas aguas tranquíllas, continuando
por entre o mysterio das mattas sem fim.
Se o Nilo é um dom do EgyptoJ na asserção
de Herodoto, o Araguaya é um dom de Goyaz.
Porque, como disse André Rebottças, Goyaz é um
• Egypto que tem dois Níl.os.- o Araguaya e o Tocantins --, mas que não tem desertos de areia, que
é todo elle fertíl, que tem ouro e diamantes, crystaes
de rocha ao infinito, soberbas montanhas e planaltos
de 1.000 a 2.000 metros de altitude, cobertos de
gramíneas
campesinas e de odoríferas florestas po,
voadas das mais ricas madeiras do mundo.
Esta região br2síleira tem mais de um ponto
de analogia co1n o Par West norte-arnerícano: traz
no seio a vírtualídad'e de um alto destino social e

'
•

-
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humano no irradiar da futura civílísação sul-americana.
No entanto, essa edeníca reqíão ficou desde os
tempos coloníaes marcando no 1nappa .do Brasil a
mais fundamental lacuna a se preencher, sob o ponto
de vista das explorações scientíficas.
Impõe-se apaqar a ítnpressão desta desoladora
lacuna."
'

. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. ' . . . . . .. .. ..

E o aut.o r deste trabalho acredita na providencia
enerqíca que toma rá o ·Governo Brasíleíro, afim de
preenche-la, dentro do n1enor período possível.

'

'

•
'

•

Jaburú Moleque (Da fan1ília dos Ciconideos)

Syn fhese ...
INTRODUCÇÃO
Façamos a synthese das riquezas natí\7as da
mara-vílhosa Ilha do Bananal que encerra no seu
coração o coração do futuro do Brasil Central e
tal\YeZ, qu.etn sabe? do Brasil inteiro .

.

As probabilidades economícas da Ilha do Ara~uaya 1 escapam actualmente á mais subtíl observc1ção
e analyse, visto a deflcíencia das explorações perfunctorías realisadas até o presente e vindas á lume,
quase sen1pre, einbru/fiadas sob o saínête da phantasia !
Que importa1n as fuh~ur ações perolac_ias .d e
Orton, alastrando de vias-lacteas o leito ínsond avel
das arterías centraes do Brasil, quando a mão atoníca da Industria nen1 ao menos quiz construir a
dra~a desobstruínte de seus canaes por onde devrer1a111 escoar os -productos \7ítaes do solo ainda
inculto?
E' tnister amanhar a terra e conquistar-lhe os
thesouros de fecundidade depositados no subsolo
fl. 44
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pela generosídade da Natureza; as suas entranhas só
serão de'Vassadas n1aís tarde, ao e\7oluír do · progresso e da ci'Vílisação.
As ped ras prccíosas têm a sua applícação e
o seu valor meramente cotados no con1mercío artíficíoso da Phantasía, e1nq ua nto o Progresso, proprían1ente dícto, não se constróe sobre alicerces de
csn1eralda, n1as sobre blócos de granito.
Fale1nos do que é e\7ídente e pratico na magnífica Ilha; daquíllo que se revela capaz de redundar em beneficios reconhecidos na exístencía
economíca de nossd nacíondlídade.
•

OS

REI NOS

DA

NATUREZA

'

Os trez reinos da Nutureza são fárta111ente
representados nos elementos prín1ordíaes detern1ínant.es da economia e da felícídade de um po\70.
No n1íneral, não somente abundam as ~m mas
tantas \7ezes celebradas, corno as rochas de construcção e os saes; a flora encanta; a fauna seduz!
Faça tnos um percurso íntellectual através desse
thesouro de maravilhas abandonadas.
A . FLORA
Quanto a rnadeíras, o producto da Ilh a do
Bananal não se círcumscreve ao numero das non1eadas no "Relatorío" do Dr. Carlos Herndl, e é
facíl co111prehender que em linhas dessa natureza,
cada · matería é apenas firn1 ada em esboço.
.
Há qualidades de madeiras naquelle terrítorío
. madeiras de lei -que merecen1 a classificação de1
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e não o são, com certeza de\7ído ao facto de seren1
encontradas exclusí\7a111ente no centro do Brasil.
Para uma citação, torne1nos a esmo : o Pau
Louro, a C!aranyba, - que se não deve confundir
com a carahY"ba - o Sassafra~ e o famoso Pau
Santo da mais linda côr do ebano: é tão original
que, símplestnente lixado e polido excede em brilho
ao produzido pelo verniz.
A estas, de utilidade na construcção e marcenaria, se assocía111 as de utílidade na therapeutíca e
na índu:: tría, co1110 o Pau-Campecne, o Pau-Brasil,
o Pau-Ferreiro, a Maria-Ve!fia. - o mes1no antisyphílítíco denominado iY!ururé no Estado do lYJaranhao - e o classico Pau d'O!eo -- CopahY'beiro -q ue, apenas u1n produz de 1oo a 150 litros de oleo.
Plantas n1edícínaes não 'faltan1 por todo o ter-ríto río : a!tliéas, asparag.íneas.. enzefícas e muitas
outras que constítr..1e1n o laboratorio inexliauri\7el dos
selvagens.
E' escusado falar da fertilidade da terra. n1edíante o artigo segundo deste appendíce, onde se
diz de sua 111agnificencía "para plantação de todos
os cereaes, verduras e frt.:ctos ;" do n1es1no modo
que a respeito da criação. q eve· se apreciar o escrupulo no calculo do gado que a região pode co111portar "nurnero superior a 2.000.000 ", quando pode
se regístrar desasson1bradamente que a Ilha d o Bananal dispõe . de capacidade bas tante, (não some11te
em virtude d a variedade de forraqens alimentícias
como pela vastidão do territorío) para criar 3.000.000
d e cabeças ele gado vaccum.
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FAUNA

Seria o.c ioso com1nentar sobre a fauna. Ennumerem-se todas as especíes de aves e anín1aes citados nestas paginas, ajunte-se-lhes outras conhecidas por todo o Brasil Central, a saber, algu1nas do
cerrrídes como o mateíro - capreolus, de porcos,
cotno o pecarí-- dícofyles-torquafus, de onças con10
a sussuat ana - fe!ís-concolot; de aves do ar con10
o jacubím e o pemba - penelope-sltpercílíaris; aquatícas con10 o n1anguarí - ardea-cínerea, o jaburú da fan1ílía dos ciconideos: e eis en1 duas palhetadas
a synopse, embora ínco1npleta, da riqueza fauneana
da região.
ICHTHYOLOGIA
A íchthyología da Ilha do Bananal é o sumn1arío brilhante da íchthyología da Amazonia. Ali
se encontram quase todos os mílhares de .generos,
famílias e especíes classificados pelo sabío Agassís.
Ainda aqui, valho-me do trabalho do Dr.
Herndl reproduzindo, com a devida venía, factos e
photogravuras. Diz:
"Se a caça é abundante nos terrenos do Arà.guaya, os peixes são em numero prodigioso, especíaln1ente nos affluentes e n()S lagos formados por
este río. E' o producto e sustento principal dos
poucos habitantes ribeirinhos.
Os apparelhos de pescar sao: o arpao e o
anzol; as redes sao desconhecidas. A estação da
secca é o tempo propício para a exportação do
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peixe secco, que é levado, ás vezes, a lugares distantes erri lombos de anímaes.
Uma empreza de pesca organísada não exíste.
Os príncipaes peixes são : o Pírarucú ou A rapaima, pertence á especie Osteog./ossidae, da famílía
dos Arapaíma e pode ser chan1ado o ''Bacalhau
Brasíleíro". Seu tamanho pode attíngír até quatro
rnetros e o seu peso até 200 l<ílogrammas.
O s dois Pírarucús que mostra a photographía,
fora1n pescados nutn lago da Ilha do Bananal; seu
tamanho é 2 mets. de co:nprí1nento e seu peso 60 a
70 l<ílogs. approxín1adamente.
Dos peixes grandes é o rnaís bonito e as escamas enormes de côr vern1elha, parda e azul-avermelhado, a cabeça azul-esverdeada. Seu fiabitat é
o Amazonas e seus affluentes. No Araguaya é o
peixe mais pescado; prefere os lagos. Durante c s
n1ezes de Maio a Outubro vêm 1n uito á tona d'agua
e é facilmente attíngído pelo arpão. Quando, depois
de forte lucta, pondo frequentemente a canôa em
perigo, é arrastado á praia e morto á cacetãdas na
cabeça.
Sua carne, que é excellente, a despeito da opinião de alguns naturalístas, depois de salgad a é
posta a seccar.
Os peixes photographados deram 15 e 1 6
l<ílogs. de .c arne, d epois de seccos."
Na praça de Belem do Pará, o commercío do
pírarucú constítue um dos ra mos mais rendosos
actualmente.

l
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E' desnecessarío encarecer o valor da índustría
íchthyologíca no Araguaya.
Outras especíes poderao representar o mesmo
valor economíco, v. g. os cSi/uridae, como a píratínga, a pírahyba - que attingem até 3 n1ts. de con1prímento - , o jaú, o filhote e outros.
Entre os de menor tamanho e de carne saborosíssima, dístínguem-se o pacu~ o fidalgo, o píau, o
tucunaré e muitos outros.
A inda ''o bôto podia constituir uma renda bôa,
pois a gordura dá unia regular quantidade de oleo,
e como hoje se curten1 as pelles dos delphínos do
rnar, podia tambem a do bôto ser aproveitada."
Este cetaceo escapa ao arpão dos pescadores,
graças á superstição que nelle attríbue a virtude de
proteger as_ embarcações e salva-las de na·ufragío. (1 )
O Dr. Herndl extrahíu 12 garrafas de oleo do
exemplar representado na gravura.
A tartaruga, outra extraordínaría fonte de receita, tem o seu habitat nas ' aguas araguayanas e
sua producção é prodígíosíssíma.

O

CÔCO BABASSÚ

•

Accresce a estes elen1entos economícos o côco
da palmeira babassú - côcos orbígnya, que deve ser
considerado no Estado do Maranhão a segunda
(1) Os bôtos acompanham muito as canôas que conduzem mulheres;
d'ahi a crença de que perseguem as mulheres.
Tambem o individuo que possue um olho do bôto, facilmente consegue conquistar namorada; acontecendo o me,smo com as mulheres que o
possuírem.

•
•

Bôto do Araguaya
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fonte econom1ca, vísto o algodão ter a prín1asía
naquella parte do norte do · Brasil.
Esta palmeira vegeta exhuberante e viçosa em
toda a Ilha d o Bananal, como f'm todo o norte d~
Goyaz, . e está destinada a se converter numa das
mais ínexgotaveis fontes de economia publica e particular.
Em. vez de fazer successívos e irisados anneís
de Saturno, ao que diz o Dr. Herndl sobre o babassú, ou dizer de 1nodo proprío o que observo a
respeito, que talvez· nao projectasse tanta luz do
assumpto, prefiro orgulhar-me na convicção de que
outros já sabem e defendem a mesma tfiese, subscrevendo alegren1ente a sua exposíçao quase con1pleta.
Eí-la :
"A palmeira ''Babassú" é a mais abundante no
Estado d e Goyaz. Sua altura varia. A sua forma e
as folhas se parecem com o coqueiro ( cÔC() da
Bahía). A fructa é um côco oval de 8 a 12 centms.
de comprimento, agrupado em cachos. Depois de
quebrado o casco duro e espesso, encontram-se seis
bag()S de 3 a 4 centn1s. de comprimento. Estes bagos
produzem ttm oleo fino, que, como producto, tem a
tnaior ímportancía para o Estado de Goyaz e é
destinado a desenvolver principalmente a zona do
Araguaya e o Norte do Estado.

'

A importancia do ''Babassú" está no facto de
as palmeiras formarem verdadeiras mattas de grandes
extensões. Não é raro encontrar no mesmo anno,
dois, trez, quatro e até cinco cachos numa só pal~
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meíra. Um cacho bem desenvolvido contern n1aís de
100 côcos.
Investigações forneceram os seguintes resultados :
Um cacho de 1oo côcos produz seis litros de
amendoas approxímadan1ente. Seis litros de amendoas produzem 2 1/4 litros de oleo, approximadamente. Dez cachos, 60 litros de amendoas, .20 litros
de oleo.
A media de paln1eíras em mattas be111 desenvolvidas, pode se1· calculada em 1o por are ,
a ttíngíndo e111 lugares a mais de 15 e até 20.
A palmeira ''Babassú" p rospera etn mattas
altas não sujeitas a inundação. São nativas e onde
foram derrubadas para fazer roça, crescem co111
inais pujança depois da plantação aba ndonada.
As mattas de côco e as seguintes regiões foram
investigadas por nós: Dun1bá~Grande, Cocalínho (14
leguas de Leopoldina). Esta 111atta tem mais ou
menos trez leguas de con1prín1ento por uma de
fundo, ou 18 l<ílometros quadrados.
Mais para dentro ten1 n1uítas n1attas de varias
d imensões.
Um outro coqueiral existe n·o lugar ''Cocai",
duas leguas acímà de S. José; tem 1na is ou rnenos
urna legua de con1prít11ento e em lugares de duas a
trez leguas de fundo. Aind a outro coqueiral está
situado a duas leguas do Lago da Saudade, e, segundo ínformaçoes de carajas, é bastanie grande.
Outros, menores, cujas pontas apparecen1 na beira
do rio, são : um l<ilometro abaixo de S. José, uma

'

Cachos de côco babassú ( Côcos Orbig.n'$a )
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legua de con1primento, (coqueiral novo). Nas Cangas,
ttma legua de comprimento. No Matta-Corá e até
acima do Regístro.
Conforme as ínformaçoes do Sr. José Pinto,.
quando em serviço de protecção aos índios, obser ..
vou u1n coqueiral extenso perto da aldeia "Sohocan".
na Ilha do Bananal; outro perto da ponta ern baixo,.
no lado direito do braço."
(Um parenthesís: Perdôe-me o ínforn1ante do
Dr. I-Ierndl. Semelhante coqueiral não foi observado
pela nossa expedição quando contornan1os, na sua
expressão, "a ponta em baixo. no ladc) direito do
braço;" e, sem pretender contradícta-lo, não des ..
acreditamos do facto, attríbuíndo, emtanto, ao Sr.
José Pinto, o esquecimento de precisar que o "coqueiral" está para dentro da Ilha, motivo porque
não é observado pelos navegantes daquelle braço
do Araguaya).
Prosigan1os :
" Utn indivíduo que atravessou a ilha no sen ..
tido longitudinal, sem se afastar mais do que cinco
leguas do rio, observou diversas mattas de pal.
me1ras.
Por ínforn1ações de muitas pessoas, entre ellas
os Srs. C. Côrtes, L. Cruz. existem n1attas de enormes
extensões no município de ( t ) Bôa Vista: é lá q ue
o oleo é extrahido pelo systema -primitivo e vendido
para as fabrícas de tecidos no Estado do Maranhão.
Nota do escriptor :
Parece que a referencia se entende com a Bôa Vista do Tocantins baixo Araguaya-. cujos coqueiraes são realmente immensos e bastante nossos
conhecidos a través de trez visitas riteiradas.
(1)

,
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Este Estado, em 1920 , exportou em côcos,
3.277.962 l<ílogs., tendo o valor total de 2.082:829$876.
O Estado do Píauhy, em 1919, exportou em
côcos, 3.734.500 l<ílogs., no valor total de .. ,.......... .
1.867:250$000. ,,

Eís como termina o artigo referindo-se ao aproveítan1ento do côco na Industria :
A organísação da industria da extracção do
oleo é necessaría, poís, a le1n de fornecer o combustível aos motores para a navegação, é economicamente preferível exportar um producto acabado
"' stardízado" ou, e1n portuguze, producto n1odelo.
A utílísação do sub-producto, - a pevide permíttírá engordar porcos em grande escala, o que
será um factor importante para fabrícação economica do oleo.
A sua ímportancía é vital como combustível
barato, especialmente para motores índustríaes e de
lavoura nos Estados centraes, devido á carestia de
l<erozene e gazolína, e onde há falta de força hyd raulíca. (Pode se aproveitar a ulha verde).
Na Africa esta industria progride, conforme se
· vê pelas estatísticas de Nígeria de 1920 :
Côcos (dendê ), 207.465 toneladas.
Oleos de côco ( dendê ), 3.493 toneladas.
O valor do oleo de côco era de ~ 45 a ~ 46
a tonelada, ou 1;350$000 a · tonelada, calculada a
libra na base de 3$000 (Preço do mez de Maio de ·
1921 - em Londres).
A relativa facilidade com que pode ser organísada esta axploração; a existencia de grandes
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mattas de paltneíras nas margens do Araguaya; a
a facílídade de transporte; o aproveítamento dos
sub-productos para a engorda de porcos; u m clima
ameno e saudavel: tudo isto deve attrahír a a ttenção do grande capital."
As vantagens do Babassú não se restringem ás
industrias con1mercíaes; a Scíencía tambem não pode
prescindir dos seus productos chin1ícos, como sejam :
o phenól, o benzót o phorrnól, o cake-n1etallurgico,
etc.
A JARINA
A jarina e un1a das pa lmaceas dignas de
n1enção. Actualmente, a sua applícação na industria
é de absoluta relevancia. Cresce pouco, attíngindo
a un1 metro e alguns centí1netros de altura. O fructo
é tão semelhante ao marfim, na côr e na consistencía, que se íntítu]a na An1azonía - marfim vegetal.
Presta-se ao fabrico de botões, enfeites de bengala,
chapeu-de-sol e a outras applícações equivalentes.
Segundo a revista '' O Exportador Americano",
o n1arffm produz o mais raro e custoso assucar a ma110;;.a - que serve p ara pesquízas bacteriologícas. Uma lb. d esse assucar ( 459 grammas) vale
até 540$000.
Consta que a Jarína vegeta dentro da Ilha; é
prova.\7el, visto ser encontrada em toda a bacia do
Amazonas.

A

CHAVE ENCAN'fADA . ..

Fechemos afinal este livro com o cerrar d o
reposteiro do Verdadeiro Eldorado Brasileiro, onde
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estão occultos aos olhos profanos as matavillias
até então veladas através do manto de ouro da
Fabula.
O Brasil Central é um Novo MUNDO a descobrir;
e o ma5;?no problema que solucionará todos os
outros, é o de transporte - a cliave encantada que
abrirá, de par em par, todas as portas por onde
deverão entrar livremente a Cívílisação e o Pro~resso.
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Anta
Agua
Amendoim
Arco
Areia
Arco-lris
Anambé
Algodão
Arara
Assucar
Arroz
Bahia
Boi
Bonito (2) Borracha
Braço
Burity
(3) Bicuda
Bôca
Barriga
Cachôrro
Cavallo
Criança
(9) Cócá
CachaÇa

CHERENTE

Cudú

Cu

Sointê
Bairrê
Tiêcu
Picêdí
Sacco-crê

Uapsan
Simizari
(1) Quatobremim
SiGacrensçuciê
Crucujé
(4)

OBSERVAÇÕES

ITAPIRAPÉ

CARAJÁ

Onrí
Beé
Macdrinim
Suarraté

'fapir
Aiê
Monoi
Uirampan
Êian
Tiêburrô
Patchôa
Amonietiô
Aranra

(1)

Bidirá-inorá
Quimaixmon
Biurrioré
Bororeno
Uatitira
Ureruam

(1) Anta femea-Bnri

(2) Sacco-de-couro curtido, para cçirregar
agua.
(3) Peixe

Tietiruan
Murity
lpirambôcô
Tietôrô
Tieporoem

Oioroçá
(6) Caurú
(s) Uladô

.

Tchauanrã

1

Tapiro

Crucujé

Curumin
· Crucujé

(s)

z
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Q

(4) Cachorra-Uapsan-Pi,
co.
(5) Algumas aldeias carajás chamam'no
Joroçá.

Ôbôcô

o
zt"1J
~

O'

::V
~

(J)
......

r
~

::V

o

(6) Cavallinho-Bôrú.
'

(7) Criança f. - Bacno.n
(8) Criança

f.~Irari

(9) Gallinha d'Angolla
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Carneiro
Capivara
Cu tia
Coati
Cabello
Chapeu
Capitão
Capim
Cachimbo
Carne
Caneco
Chuva
Cajú
Cu ri caca
Calôr
Cabeça
Curral
Café
Côfo
Cangalha
Caminhar
Deus
(Js) Doutor
Durmir
Oansa

CARAJÁ

C!iERENTE

PORTUGUEZ
( 1o)

Poriken-cúbúporia

Cumúdú
Zerruri
Cuacon

( 10)

Rrauri
<11> Radé
(12)

Tcheãuan
Tchapéua

Torirá

Capitó
Tchum
Pétéuãua
Ai crina
ltantchua
A1nãna
Acatú
Curicanca

Uerionâ
Borenodé

(13)

Biú
Budeitóctiqu i ti ti
Bororeno-titê
Cabé
Uarabarrl
Cauarú-rinãnã

Ticãuan
lruampira
Corobí
I Conarã
(14)

Bedú
Sequa- berrí

OBSERVAÇÕES

I TAPIRAPÉ

Biiuetcan
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Uruanã
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Ovelha-P orikrenpicó

( 11 ) Pronuncia-se

com

or brando

tl1

{ 12) . Chapeu-de-sol Tu-

rirrêdêtê
( 13)

As mulheres dão o
sexo ao cachimbo;
cachimbo f. ou de
uso para a mulher
- caritó ou aricócó

( 14) Corobi, entre os carajás é uma pala-

vra considerada immoral
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Dedo
Ema
Egua
Enxada
facão
faca
(11) Farinha
fogo
feijão
feio

Foice
Furno
flexa
Frio

Man
Simizari-picó
Simiqnizé-quázaurá

Nan1uquié

Cauarú-ranrupé
Mururé
(16) Maãré

Simiquizé-miriê

Cupazú-mitabi
Uzê

Uazumizê
Cunendi

Canandé-iráiorá
Reuté
.

l(umanarutitira
Xicá-quiréré

Gallo
Gallinha
Gato

Xicá
Patitêrê

c21)

J

Jacú

,,

Jabuli
Jacaré
Jaó
Jun1 ento

•

Uapité-ambú
Acapré

Simizari-pócpória

Quitxen

Óí

1~antan

Coman ~árussoma o

Uirrú

H
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ITAPIRAPÉ

Tiepanknin

Maarabú
(1s) Outi

Gavião
Guará
(22) 1Iomem

li

CARAJÁ

CHER ENTE

PORTUGUEZ

!oiqaé·raambú
Anique
(20)

Anloé-nim
Coxitumari
Anrodá
(23) Raambú
Ronré
Cuicran
Cabiroró
Onrenraurà

Petima
Canantchua

(19)

lmina
Uarandjambocanha
Taperau
Ojancú
Djancareua
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( 15) Doutor, em sentido
geral, isto é, que
não seja medicoSequibá-condí
( J6) Facão para . uso da
mulher-Mákré
( 17) f arinha-de-puba-

Cupazú-rnicó
O carajá tem duas denorninações para a farinha de-puba-Canandé-beró e Beronond é
( 18)
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Gl

gJ
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ço
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fumo para uso da

!]

mulher-Coti

o

( 19) Com a variante inha
- fazem - Semente-de-fumo: Petima
-inha ou Petumainha.
(20) Aniqué - gallinha;
raa m b ú - homen1:
gallo ::--o homem da
gall in ha
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Leite
Leitão
Lingua
Lua
Livro
Macaco
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Cuabã-crá

Tchecon
Uaiscú
- -ó

Ua ~-muriê
Ainan-uapité
Cipçá
(27) Aquicá

(2s)

Rraandú
(24) Taânritê
Corobí
Maí
Uêriribó
c2s) Rauacú
ljadoma
Naoki
Uoman

Nadí
Conre

Côí

Antantchoí
Biton
Tchft
Airan
Terou

'
Tietim
Teri ã
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cherenteJ quase
como o civilisadoJ
chama - cucá-á
g a 11 i n h a d' Angola.
(22 ) Alguns cherentes
chamam. o homem
solteiro que não é
cipçá - honesto Mancaria: o titulo) .
no criterio destes
selvagens, é dado
em tom de escarneo
(23) Algumas aldeias caraiás tarnbem o chamãm - Maarabú; do
mesmo modo-Horr1em valente= Deburêtutê; cobarde=
R.aberutu tira
(24) E' curioso apreciar
a facilidade con1 que
os carajás dão nomes a objectos desconhecidos
(2 1) O

Bororeno-uantê
Inchanin-rioré

Milho

Moço
Mulher
Moça
Mutum
Machado
Mel
Meia
Mãe
Não
Naris
Olho
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1
Onça
Ovelha
Paea
Pae

CARA JÁ

CHERENT E

PO RT UGUEZ

ITAPIRAPÉ

1

1(2s)

P oriken-picó
Crauá

Pinto
Pirú
Patrona

Pará

1

Anloé

Raadú

Uarrá

Papagaio
•

Xicá-crá
(29) Xicá-uauem

/ Antiroí
Aniqué-irioré
Beirú
Saú

Cuaincaurá

Papel
Pau
Panella

Uurambé

Cóuórú

Tchaem
Pirá

Torá

Peixe·
Peito

Tchecuma

Pena

Tiepi
Tiuam

Pen na

(31)

Pé

Piqui

(:50)

Cubari

Anambé

P equéi

'

.
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-

(25) O cherente distin tingue o estado de
virgindade do moço
ou da moça con1 o
vocabu lo cipçá
(26) Alguns carajás tam bem chamam'na
Makrabú
(27) Mutum femea
Aquicá-cupé
(28) Onça preta - Anloé-lubú

(29) O mesmo quegallinha velha
(30) Este 1 deve .se pronunciar justamente

como no francez
( 3 1) Anambé, por seu
turno, é o nome de
uma linda ave de
pennas pretas como azeviche, e traz
no cocuruto um
pennacho sedoso da
mesma côr, o quaJ
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Perdiz
Peneira
Porco
Porca
Puçá
Queixo
Raposa
Rapaz
Rato
Rapadura
Réde
Rio
Rio de Janeiro
Roça
1
1

~·
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ITAPIRAPÉ

encastoado em ouro, se faz um adorno que os centralistas ostentam na
cadeia do relogio
ou as donzellas e
crianças pendentes
do pescoço

Namuãunha

Uaridó

Moroutipé
Cuabã
Cuabã-picó

{32)

Jnchan
Denopua
1'ereneuam

{3~)

(34)

Mancaria

ltoró

_,_ (32) Porco domestico-

.

Ueriribó

Ouzê

Bidirá

Cubaisdicré

(35)

Sirimituem
Brú

Tucuaran
(3s) Sidacró

Inchanin

·

Riô

Ini
Caiô

Biurrucã
{36) Côurú
Macauálobólobó 1 Macãoinha
(37) N\.acauá-irioré
Tchuquira
Techuú

4

1

!i

C"ll

o......

Q
o
i\J

(34) Vocabulo ás vezes

deshonroso.

(35)

OJ

'O

(33) Femea - Iróró

Crutonton

Rewolver -

,, , Sol

.

Uinquin

Rifle
Sal

CARA JÁ

CHER ENTE

o'O

::e

~

Pronuncia-se com o
r brando

(36) Não se co.nfunda

cavallo
com roça - côurúou ainda cotn pau
-cóuórú
cauarú -
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;s

Sapato
Sariema
",, Sobrancelha
T Tucano
Tucunaré
"
Tartaruga
"u Urubú
Unha
"V Vacca
Veadó
" "- Mateiro
" " - Catingueiro
" " - Sussuapara
",, Velho

-- ...:.·-..· ...

1'chepê

Uacridi

(39)

UláJá

Tirauãrrama
Torirá
.
Benorá
(4o) Maedriní
Rrará
~

'fiepanampé
Tiecu-picó
P·óazê
Pori.kren-auré
Porikren-cabri.cran

Uauem

Bororeno-rauácú
Uatí
Uati-budoé
U.atí-tchuudé
.
Bóroré
Matucarí

i.;.:., :)o.

...

,,,.

ITAPIRAPÉ

CARA JÁ

)4t)

Uati

OBSERVAÇÕES
(37) Nóte-se a variante- írioré.,-que os carajás empregam sempre na acep,cção de
menino ou peq.aeno: o caraiá di"'7 por exemplo, gato
menir10 - anloe-"11in ou anloé-íríoré: no caso em questão elle quer dí:cer- riflemenino, porq\.le é 1naís empliatico do que simplesmente" macauá-nin - rifle pequeno
( 38) O eh e rente distingue os
díve~sos graus de calor:
sol quenfe-Sidacr6r erí; sol
frio- U.a rridí
(~9)

Canto di;i Sariema -Cu-

d~é-audíê

o

~
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o

( 40) Alguns tambem chamam
Cocd'roní
( 41) E' curioso notar co,mo
aLgumas pàlavras se encontram . nes.tes tre:: dialectos,
como, alem de uatí, curu~
_cujé e outras. Iorí, v . .g.
são 4'1uaes e1n Carajá· ~ Itapírapé, dífferindo· em Che~
rente - Tauiri

<J.l,
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Vocabularío Especial de Objectos

•

-

de Adorno
Tchamarrê - Carajá : E' um circulo feito de cipó e ornado de
plumas roseas de cothereiro; este ornato é usado
na Uruanã, e já se vê, no alto da cabeça affectando
a forma de corõa.
Dorroa -

Nonrrontanan - Carajá: E' um ornato semelhante a
um bambolim pendente de um cordão preso ao mejo
de um pausinho polido do ta1nanho e espessura de
um Japis; éº feito de fios de algodão e pintado de
urucú. O nome é composto - dorrou - o pausinho,
e - norrontanan - o ban1bolim. A pronuncia deste
ultimo nome é difficilima, exige uma gymnastica
especial em relação ao t, que se pronuncia con1 a
µanta da língua de fora encostando o corpo da
mesma nos incisivos superiores e fazendo utna
pressão rapida que não dura mais do que o tempo
bastante exigido á passagem pelo mesmo t, que não
é nem t nem s, porque é uma e outra cousa ao
mesmo tempo. Nas extrem1dades dos respeciivos
fios amarram unhas de tartaruga. Nas danças usan1n'o enfiando os pausinhos nos cabellos, deixando
todo o resto do ornato pender para as costas afim
de produzir uma zoada peculiar ás evoluções e mesuras indispensaveis.

Dorrourué -

Carajá: Especie de brinco feito tambem de plumas
de colheretro e. em forma de flôr. Usam-n'o enfiado
nas orelhas nas occasiões de dança e quando querem se apresentar, em visita, a pessoas de consideracão.
'

Cué - Carajá : O mesmo adorno para uso diario das crianças
de ambos os sexos.
Derox anã - Carajá: Ainda outra forn1a de brinco da 1n·esma
materia e para uso igual.

•

-
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Carajá: Enfeite de pennas de aves para amarrar nos
braços em occasiões de festa.

Deroxt -

Dexitzrertí -

Carajá: Adorno de pennas multicõres de arara,
porem curtas de dez centímetros mais ou menos,
para, nas mesmas occasiões, prender ao antebraço.

Oduó -

Carajá: Um pedaço de pau lavrado e fino co1110 uma
tala que o carajá e o itapirapé trazem pendurado
do labio inferior.

Dext -

Carajá: Um trançado forte e durissirno de algodão feito
em forma afunilada, de seis a oito centímetros,
semelhando um tubo com abas nas extremidadas .
Este adorno é enfiado aos punhos das crianças em
tenra idade, por inspiração esthetica, afim de que
os braços fiquem roliços e torneados.

•

Ceirró - Carajá: Pente feito de P.edacinhos de pau, conforme

já ficara descripto a paginas tantas deste livro.
Deubuté -

Oudí -

Carajá: Delicado ornato trançado de algodão; o tecido, da largura de trez centimetros por dez ou doze
de comprimento, contem dois bambolins de cada
lado e é usado diariamente por alguns: amarramn'o um pouco abaixo dos joelhos.

Carajá : Outra especie de corõa para uso na Uruanã.

Eterron - Carajá: Nome ae uma especie de vassourinha feita
de sêda de burtty que enfia111 aos braços, para a
dança do bicho.

ltapirapé: Ornato equivalente a Deroxanã dos
Carajás.

Tamaneurobira -

Xiuranem - Carajá: Enfeite de contas de capim. Amarran1 uma
porção de pequenos rosarios destas contas - xiararatôs - deixando um pedaço de cordão sufficiente

para amarrar nos braços nos dias de grande gata.
Corroté- Carajá: Um pau semelhante a clava, usado nas caçadas de porco queixada-dlcotyles-labiatas-; uma

extremidade assemelha-se áquelle instrumento, a

.
'

•

'
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•

outra é regularmente fina com uma trava para não
escapulir da mão do operador na occasião de · manobra.

••
"P

.,

.

Olamanrurê - Carajá: Um circo perfeito com o ponto no centro
que os selvagens abrem nas faces com ponta de
sílex e pintam com tinta de umbahuba, como foi
descripto nesta obra.

Al~umas

Phrases Soltas

•

DO DIALECTO CARAJÁ
R.amaman rarú titire - Estou com fome.
Biroxiqae abdion - Dê-me o que comer.
Outt abdion uertoná - Dê-me fu1110 para o cachin1bo.
Uandiqué arion (*) con'tittre - Eu não tenho nada.,.
Uandiqué arion crt - Eu gosto de você.
Uandiqué arion con'crt - Eu não gosto de você.
Ambina rêbií - Você ê rico.
Ambina rêbú, auambi rêrêbú - Você ê rico e eu sou pobre.
Biroxique tort - Vellha comer, christão.
Conre, tambem se diz na accepção de - I;u não sei.
Di-aran - Eu sei.
Cat-di-aran - Você e eu.
Di-aran-cat - Eu e você.
Toité ribérótrênert? - Como passou ?
Catibô dôri cuenecri - Passei muito bem.
Bina reri? - Estás doente?
Uará tiabuté rérert - Estou com dor de cabeça.
Ariô ricrê - Eu vou buscar (alguem).
Ariô ricrê andiducrê - Eu vou buscar e trazer (alguem).
Auzé uzêdê di-riâma- Eu vou visitar (alguern) e voltarei alegre.
Diôra crê - Vamos embora.
(•) - No meio da pbrase é a contracção da negativa conre que, no caso,
perde as ultimas lettras, as quaes julgo de bom alvitre synalephar.
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Apetrechos e ornamentos carajás
1 - rêdc de algodão - ínin ;

23456-

corôa de pennas - tchamurrê ;
dcroxi;
caveira de sussuapara;
peneira - moroutipé;
pente - ceirró;

7S9to lt -

iruampira ;
outra forma da lchamurrê
tchamurrê ainda;
deubuté;
dexí.

Julgamos desnecessario numerar outros objectos que o leitor poderá
distí11guír perfeitamente na gravura, como: o corroté, espingardas, etc.

--
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Numeras (*)

.•J-.

J

EM CARAJÁ

l

"

Um - Sorrodl
Dois
lnatl
Trez - lnantão
Quatro - Jnanubtani
Cinco - l ruré
Seis - Debotôrrodtrluranz
Sete - Deboinantitiaram
Oito - Deboinantãoriuram
Nove - Debonabiamiriuram
Dez - Deboituern

Uatodireitzrani
Trinta - Uainantireairam
Quarenta - Uainantãoiuram
Cincoenta - Uariuriam
Sessenta - Uainantiriaram.
Setenta - Uainantãoriuram
Oitenta - Uainambiamiritzram
Noventa - Uaixicturrôdiíriuram
Cem - /nantttireiaram

Vinte -

l•

(") No1a do autor:
Com os numeros acima os carajás contam até cem milhões e, com
anta habilidade e precisão, que não perdem a regra infalli\"el de organisa-Jos. O indigena do Brasil é simplesmente admiravcl l
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ERRATA
•

Pag. Linhas
'

; ~

15

16

30

18

12

19
23
26
30

22
15
18
15

33

l3

36

13

38
38
40
44
45
45
50

9
J1

57

4
11
11
7
l8
31

66
85

8
13

87

J

87
87

l5
19

62

89
90
96

108
l J3
l28
133
133

2

29

8
21
15
lS

3

134

1
ló
18

l34

23

135

24

Corrija-se para

Onde se lê

sucuy
anin1 a
a catechese religiosa
adstricta
peciosa
obtinação
bipartida em duas
rnathen1atica ao menas
chatado.
America do Sul
America do Sul
demonstrar
hypotheses
augmen to
augmentur
qae
occidentas
o primeiro em Sais
America do Sul
á capaz

collocado
gab rear
30:000 de supplicio

neu

copparrideas
i norg·anica
esthesico
couter
pastor
das côr
sobem
A escamadeiras
conversação
debito
exercita

•

.r

'

sucury
animal
o program111a da catechese
adstr icto
preciosa
obstinação
bipartida e111 classes
ma t h em a ti c ame n te ao
menos
achatado
America
I'
America
evidenciar
-hypothese
argumen to
augmentar
que
occidentaes
o prim eiro templo em Sais
A1nerica
é capaz
collado
galrear
30:000 annos de tortura
nem
caparideas
organicas
esthetico
conter
pastoril
da côr
sabem
As escamadeiras
conservação
cabeçalho
exercito

•

•
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ERRATA
136
143

25
12

143

13

143
144
145
148
162
163
166
170
170

15
5
12
20
10

172
l76
176
177
J 84
184

9
li
l8

20

J5
3'

30
19
3

5

185

J5

185
193
198
200

'Z7
6

224
233

13
28
21

234

9
2

235
237
293

27
2
1O

294

15

311
315
315

10
19

23

continúe
Sapiro
eherentes
Piabinha
rigoroso
texto
Maireuse
alphabetisaçco
no carrasco
verdade
vetação
vesgando
hequizeiros
rumo ao directo
bobra
caçados
analphabetisação
sustos
exalada
exal ões
morpholico
pepueninos nadas
Edição de Brazileira
uma religião
facus
Rio do Cacal
insertos vias arvores
rebuçar do couros
inviadra111
alma
a modo
Mariapino
A conclusão de gozo

contin(1a
Sapão
cherentes
Piabanha
rigorosa
tecto
Mafrense
alphabetisação
do carrasco
Verdade
vegetação
vergando
pequizeiros
ru1no directo ao
cobra
caçadores
alphabetisação
surtos
escalada
escalões
morphologico
pequeninos nadas
Edição B razileira
uma região
facies
Rio do Côco
insertos nas arvores
rebuçar de couros
invadiram
arma
a rn êdo
Mariapi1n
A confusão do gozo

;
-~

--

I

Na pagina 66, linhas 19 e 20 - substituan1-se todos os é
é agudos por iguaes apropriados.
·
· Na pagina 94, fu1ha 19 - deve-se lêr: que dú accesso
aospequenos vapores até Santa Maria da Victorla

•

Na pagina 354, observação ( 11 ), em vez de Pronuncia-se
com or brando, leia-se: Pronuncia-se com o r brando.
Eln qualquer pag. onde se lê interland, corrija-se: hinte:rland.

NOTA - O autor fica certo de que o leitor intellígente irá corrigindo outros pequeninos senões que infelizmente escaparam á. re.,.,ísão.
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NOVA GRAPHICA
Travessa do Gatapa, 26
BAHIA
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