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de Tawzay, grande amigo · de

Ooids, dos generais Joaquim Xavier Curado, Couto de Maga"11zães, Braz Abrantes, Joaquim lgnacio, Te/lente-Coronel Joaquim
f ~Mendes Ouimarães e Capitães Ferreira de Paiva e Vicente MiC\ ,."gutl da Silva, estes tres ultimas, que fizeram parte da Brigada
;:}.
que partiu da antiga capital goiana 110 dia 15 de Maio de 1865,
~
com destino ao Norte do Paraguai e que depois fez a celebre
1

~ ~Retirada de laga11a e ao Sr. Hermano Ribeiro da Sil:a
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Aos Snrs. Drs. Sebastião Fleury Curado e Francisco dos Sa!ltos Ferreira, assim como aos Tenentes Modestino Alldré Rodrigues, Elpidio da Mota Pedreira, Mario dos Sa!ltos e Narciso
Pereira di Almeida e escriturarios Dr. João Pinheiro de Sd,
Waterloo Santarém, P~rgelltino da Luz Pereira e Be11to Pereira de Melo, meus dig11os auxiliares em 1938
5.ª C. R., quan·
do durante alguns meses exerci as funções de Cite/e interillo da
mesma Repartiçdo, 11a antiga Capital de Goiás, e que nzuito
..,çooperaram co1nigo para elevar naquela época o bom conceito
que a mesma Repartição tillha.
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Breves palavras

'

P ublicando mais este trabalho, ao qua l dei o t ítulo
«NOS SERTÕ ES DO ARAGUAIA» fí-lo com duplo fim: Primeiramente render mais uma homenagem á t erra goiana, onde
esta é a 8.a vez que nela chego, isso em geral em obedienci a a
funções de minha rude po rém no bre profissão, t endo no eRtanto uma das vezes chegado como fo ragido, quando em 1933 me
achando com os direitos po liticos caçados, apo rtei em Burity
Alegre; finalmente o faço para divulgar o que vi de grandioso, nos sertões araguaianos.
São passados uns 35 anos, e portanto desde tenra eda.:.de que venho fazendo excursões, devido ao meu espírito dado a aventuras, como tambem pelo g rande desejo· de conhecer a terra brasileira antes de conhecer a estrangeira. Muito
creança j á havia viajado do Pará ao Amazonas e dai para
o Rio de japeiro, f ixando 1 juntamente com minha família res idencia em Nite roi, onde sempre acompanhei meu Avô em
passeios long ínquos pelos arredores daquela cidade flumin ense.
Passando a residir na Capita l do P aiz, em companhia de col egas ginasianos fa zia de vez em quando excursões pelo Corcovado, Mo rro do Mirante, Serras da T ijuca e de j aca répagu á,
pois cada vez mais tomava gosto pelas aventuras o u Yiagens.
N esse tempo, e já depois aluno da Escola Milita r, fi z viagens a
P etró po lis, Friburgo, Cam pos, j uiz de Fóra, Baía, e po r umâs
tres vezes a S. Paulo, inclusive a Santos. Chegando 1916, j á
tendo terminado o curso do Realengo, fi z uma g rande excursão
por 1nar ~ po r terra, visitando Santos, S. Paulo, Paranaguá,
C ampinas, indo em seguida até á capital da nobre e gloriosa
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Patria do grande idealista ARTIGAS - e que é M-0ntevidéo.
- Mal aportei d~ssa viagem ao Rio de Janeiro, eis que, ines:
peradamente chega uma ordem para que a unidade do Exercito em que eu servia - o saudoso 52.o B. de Caçadores, seguisse
para Mato Grosso, fazendo parte da expedição do. General Luiz
Barbedo. E assim durante alguns mezes permaneéi na terra
matogrossense, cujo territorio assim como uma grande parte
do paulista fiquei conhecendo, 'inclusive ltapura e o sul do
mesmo Estado. Foi quando cheguei até ao Paraguai, visitando
Conceição, passando por Porto Murtinho e Forte Coimbra,
assim como terras bolivianas da Província de Santa Cruz de
1~ Sierra, isso quer a cavalo ou em chalanas.
Em Setembro de 1917, fiz uma grande excursão pelo territorio paulista, assim como pelo Paraná e Santa Catarina,
com o objectivo de conhecer de- perto terras que se dizia
«estarem já em poder ôa inflµencia alemã» (Sic). Verifiquei
ser isso completamente falso.
No ano de 1918, percorri minuciosamente o Vale do Paraiba, assim como terras onde correm os trilhos da S. P. R..,
até Campinas, para no ano seguinte p~ssar a servir na Baia,
enquanto durassem as operações militares em Goiás, tendo eu
oportunidade
de conhecer o litoral
da Baía e os sertões sergi.
.
panos e baiano~.
Durante os anno.s de l<J20 até fins de 1928, fiz parte da
2.a Região Militar, épo.ca em que conheci mais outros rnunicipios paulistas, em consequencia a ter feito parte .de comissões
de exames de reservistas, assim como- de juntas examinadoras
do Departamento de Ensino, como · depois devido a ter passado
a servir na Inspetoria de Tiro, da 2.a R. M. conc-0rrendo para que
eu conhecesse pela primeira vez a terra goiana, tendo ido
a Bonfim, Catalão, Goiás, jaraguáJ Pirenopolis, Morrinhos, etc.
Foi quando conheci o Triangulo Mineiro.
Finalmente a t.o de janeiro 'de 1929, em consequencra a
ter sido promovido ao posto de capitão, . fui classificado no
Amazonas, o que me fez conhecer todo o Norte do Brasil, onde
estivera em tenra edade. Cheguei até ao Acre, naveguei pelos
rios Madeira, Negro, Branco etc. chegando até Tabatinga, Leticia, lquitos, visitando tambem a «Fordilandia)> .

..
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Em 1932, tomando ' parte na arrancada Constitucionalista,
operej com o meu regimento no «Vale do Paraiba», ·inclµsive·
.a zona outr'ora florescente, hoj e ·decadente, e -onde passa a
Estrada RIO-SÃO PAULO, para já no fim da campanha percorrer terras do Paranapanema ..e do Rio Pardo, pbdendo dai
por deante c;lizer «nada ·mais me falta conhecer da terra paulista»
- pois já era tambem conhecedor de todo o lito ral de S. Paulo.

t

En1 Maio de 1937, em consequencia da pron1oção ao posto
que ora ocupo, fui classificado no 6.o B. de Caçadores, - o bata- lhão goiano - porém quando a ele me rcuní, estava acantonado
em jundiaí, de onde alguns n1ezes depois, seguiu para Quitauna,
e dai tenninan'do sua missão a 1O de Novernbro do mesmo
anno, regressou para lpameri, e ainda mais tarde já sob meu
con1ando interino, voltou a S. Paulo e1n fin s de janeiro, afim
de tomar parte na grande parada do Dia de São Paulo. Porém o mesmo batalhão ao regressar para sua séde sofreu o
desastre conhecido, em consequencia de ter tombado o trem
que o conduzia, isso entre o Morro da Mesa e a Estação de
Engenheiro Bethout, resultando umas 60 vitimas, entre mortos, feridos ou mutilados, inclusive eu. Dois dias depois - a
5 de Fevereiro - juntamente com uns 30 soldados dos mais
machucados, viajamos de Goiás para S. Paulg, onde fomos ~ in
ternados , no Hospital dó Cambuci. Por conveniencia politica
fui dias antes transferido para o Extremo Sul do Paiz, sendo
'
porém tal transferencia modificada para a 5.a C. R. na capital
velha de Goiás, onde permaneci alguns mezcs. f oi quando fiquei conhecendo mais outras localidades da terra goiana, taes
con10 S. José de Mossames, Vila Maria, a Barra, o ferre iro,
além de outras mais, tendo feito nessa é poca excursões á
, Serra [)ourada e ao Araguaia. No ano seguinte fui transferido para Lorena, porém dai sendo mandado para Juiz d'e fóra,
•
resolvi voltar novamente pata a velha Capital Ooiana, de onde
em fins de Dezembro passei a servir na nova Capital. Desta
vez entre outras terras Q1Ue fiquei conhecendo, citemos, Ani,C\Jns, Corumbaiba, Caldas Novas, Pouzo Alto, etc.
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De todas as excursões que tenho feito, a do Araguaia, foi
a que mais me impressionou, e por isso resolvi nestas paginas
divulgar minhas impressões sobre seus sertões ( 1) .

'

Goiania, 5 de Abril de 1940.

A1nilcar Salgado dos Santos
,
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(1) - Tais notas sobre o "Araguaia" já J'ora1n pub1icadas part0<'
D<l Revista do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo, ~ as q u~
vão anexas 110 «Diario Popular e em "Armas e 1n Revista".
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Primeira Parte
)

,

Nos sertões do Araguaia
(Crônica de viagem)
,
Sumario : - Partida de Goiáz. - Santa Bárbara. O Ferreiro. Santa Rita Dentas. - Lambarf. - Em Leopoldina. - Os rios Vermelho, Aragualá, do Peixe e das Mortes. - Em São José do Araguaia. - Os indios carajás, ltapirapés, chavantes, etc.

Às 6 horas e 30 de 28 de setembro último, em companhia do Sr. O legario Fa ria, q ue fôra meu soldado · no 6.o B. C.,
partimos de jun to do ho tel Ooiano, do Sr. José Adi be, rumo
a Leopo ldina. O Ford em que viajávarnos fazia parte do g rupo
de veículos enviados pelo Governo do Estado com o fim de
trazer a Bandeira Piratininga, cujo ch efe, Sr. W illi Aurelli, comunicára, pelo radio, que estaria em Leopoldina a 1.o de
ou tub ro.
Atravessamos a velha cidade de Anhang uéra, passando junto
ao o uteiro de San ta Bárbara, no alto do qual está a Egrejinha
da Padroeira das Classes Armadas. A estrada, no começo não .
é boa, sendo bastante pedregosa, o que constituiu verdadeiro ,
-
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supUcio para os pneumáticos. Depois de cerca de uma hora de ·
viagem, passatnos a percorrer extensos «cerrados», pontilhados,
aquí e alí, de cajueiros carregados de frutos vermelhos.
Sendo época de seca, os rios ou córregos, que vadeamos
ou atravessamos so bre pontilhões, estão secos completamente.
Do Bela Vista, que fica a 8 leguas de Ooiáz, pode-se vêr o
leito arenoso. Eram 1O horas quando o atravessamos. Estávamos numa zo na ainda em formação geológica, num terreno. de
transição onde a ossada da serra é formada de chistos, talco
e rochas metamórficas. O talco é abunda-nte, sobretudo, no rio
Tavaloeira. A zona dos Bug res, como é chamada, divide-se em
3 partes distintas, compreendendo os terrenos que ficam entre
Goiáz e o Araguaia: a primeira vai de Goiáz à Serra do
Acaba-Saco ; a segunda, desta à Serra do Lambarí; e a terceira,
,.
.
d esta ao Araguaia.
Eram 11... horas quando alcançamos o Ferreiro. Atravessamos a cq mprida e alta ponte sobre esse. rio, cuja caixa é grande,
rolando suas aguas sobre areia, sendo as barrancas bem altas,
'
e as margens cobertas de espessas matas. No momento, as .
aguas estavam à altura de u1n palmo. Sua largura · é, aí, duns
~5 metros. Paramos no local, para esperar os demais veí°"los,
que chegaram, afinal, · repletos de alegres rapazes, motoristas
ou empregados do Estado entre estes o Sr. jo~é Silveira. Trouxeram eles alguma coisa de comer, o que foi feito num abrir
e fechar de olhos, dentro da maior camaradagem possivel. Em
seguida, alguns deles foram pescar a bomba, num «poço» do
Ferreiro (1) .
O utrora, foj aí ponto de onças, pois, como dissemos, o
mesmo r~o corre entre matos, podendo-se dizer o mesmo do
Manoel Alves, q.ue dista 11 leguas de Goiáz. Seu nome é - ti~ .
rado do antigo morador desse nome, h omem de côr preta, _QUe
possuía maneiràs filantrópicas, pois em suas terras abrigava
velhos e pobres que não podiam ma~s trabalhar. Atravessamos
esse córrego, que, como os demais, estava completamente seco.
I

(1) O mesmo em cuja barra embarcou, no século atrasado, o corajoso navegante goiano, Thomaz de Souza Vila Real, deixando wn precioso
roteiro de sua viagem pelos- rios Vermelho, Araguafa e Tocantins.

-
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À distancia dé meia legua, jáz o povoado de Santa Rita · Dan-

tas. Perto, está o rio do Peixe (1).
Ao deixarmos o Ferreiro, encontramos um grupo de dois
homens e um menino, que viajavam a pé, levando trouxas às
costas. Por eles, soubemos que era1n baianos e faziam o trajeto, desde a Baía, rumo aos
. «garimpos» do Araguaia, por·
via São José do Duro.
Estávamos atravessando zonas de matas, passando depois
para a dos «cerrados». Avistamos a serra do Acaba-Saco, cuja
direção geral é sudoeste para noroeste. Estávamos não mui~o
longe da velha povoação . de Santa Rita, bastante decadente.
Nas proximidades, há bastante caça, como veados (cervos ou
catingueiros), perdizes, patos selvagens, papagaios, etc. Quando
o rio do Peixe está cheio, àparecem aves aquáticas, entre as
quais, jaburús, garças, etc. Tanto nelê- como na ·Ferreiro, as
terríveis arraias não são raras. As areias do Peixe, como as dos
maiores rios da região, são compostas de silicios, quartzos,
fragmentos de carbonatos e sulfuretos de ferFo.
Antes, passan1os pelo lado esquerdo do entroncamento que
·vai ter ao São João, onde já há um povoado florecente, com
telégrafo, etc. Suas aguas são ferruginosa s, estando o rio situado a l 2 leguas de Goiáz.
Em seguida à zona «de Antas» ( Dantas), há minas de ouro,
no lugar denominado José Francisco, no Cocú. Existem aí
grutas interessantes, com abundancia. de abelhas.
Encontramos 2 caboclos e um grupo de caboclas, que pedirarn ao Sr. Olegario condução até à Fazenda do «Travessão»,
de propriedade do Sr. Leão Caiado. E' uma fazenda de criação, bastante pitoresca, tendo em frente num erosos buritís, de

( t) Foi pelo rio elo Peixe que DL J oão .M:anuel de Menezes

veio, e1n
fins de 17H9, de Belém do Pará, chegando ao Araguaia, e depois ao arraial de Santa Rita, de onde partiu par a Goiáz, tomando aí posse do governo que durou 4 an os e foi un1a das administrações inais fecundas e
h onestns mn terras brasileifa's. Veio aco1npanhado do ajudante de ordens
llarcelino J osé Luiz Manso e do Capitão de pedestres cTosé Luiz da Costa, que foi depois pro1novido a Sargent~Mór. O Rio de Peixe nasce no
morro Agudo, na serra da Tesoura e desagua no Araguaia, acima de Salinas, com o per curso <le 50 leguas.
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grande altura. Segundo informações, não muito longe desse
ponto, há um grande lago, abundante em peixes, tartarugas
e jacarés.
•
Surpreendeu-nos, aí, a gFande cópia de papagaios, periquitos ou araras, a voarem em grupos e a gritarem. Das últimas, vimos de todas as côres, inclusive azuis, chamadas «cuiabanas». Destas, no dia seguinte, vimos algumas disputarem aos
urubús as vísceras duma rez morta, o que achei curioso.
Chegamos a um outro vasto buritiza1, entre o qual há
grandes cercados feitos de paús enegrecidos pelo fogo, todos
entrelaçados. já se avistava, então, a Serra do. Lambarí, com
suas encostas cobertas de «cerrados». Às 15 horas, , paramos
no córrego Lambarí, onde há um grande n1onjolo de madeira,
por onde corre agua límpida e fresca. A região é abundante
em caça e em onças. Encontramos um jacaré morto na superfície do córrego.
Prosseguindo a viagem, passamos em frente à fazenda de
criação do Vicentinho,_
nome pelo qual é conhecido o Sr. Vi...
cente Camelo, sub-prefeito de Leopoldina e dono da Pensão
Ideal, nessa vila. A viagem correu, daí em deante, por entre
«cerrados», que se estendem das margens da estrada até às
encostas dos ramais da Serra do Lambarí. O terreno é coberto
de um~ areia branca como a do mar. Estamos no famoso Chapadão, onde surgem os «varzeados» arenosos e quasi planQs...
Sãô os «baixões» do Araguaia, o grande rio, que , já se faz
anunciar, desde essa distancia, pelo aspecto do terreno. Já se
ouve, daí, numa certa época do ano, o 1nugir de sua aguas , revoltas. Passamos pelo arroio dos Tatús, então completamt;nte
seco. Fui informado de que há, não muito longe, um outro
grande lago (1 ).

...

. ..
Eram quasi 16 horas quando avistamos os muros côr de
abóbora do- cemiterio de Leopoldina, o nde dorme para s empre
(l) Os lagos sãio formados 'Pelos rios, e as lagoas pela agua das chuvas, são todos abundantes en1 peixes, tartarugas, jacarés, etc.
l'\

,
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o malogrado Hermano Ribeiro da Silva, o corajoso organizador
chefe da «Bandeira Anhanguéra». Esse moço paulista fôra, por
varias yezes, meu companheiro nas sessões do Instituto Histórico de São Paulo. Um dos objetivos que eu levava à Leopoldina era, justamente, visitar o túmulo desse saudoso amigo.
Já estava entardecendo. O entardecer, nos sertões, é a hora
triste. E' o dia que morre, envolvendo-se . em banhos sangrentos. Nóta-se em tudo, uma quietude expectante, a prenunciar a
noite. As aves, em revoada, cortam o espaço, rumo a os posos.
Atravessamos, por fim, o córrego do Garrafão, que nasce
na serra do Lambarí. Eram 16 horas quando entramos "' em
Leopoldina, cujas ruas estavam concorridas, indo o Ford parar numa esqui~a, em frente à Pensão Ideal, situada na rua
Dr. Couto de Magalhães. fui apresentado ao Vicentinho, que
estava en1 companhia do Sr. Durval Mesquita. Deram-me ambos, durante o tempo em que permanecí no Araguaia, além
das muitas provas de cavalheirismo que tanto me sensibilizaram, informações que me fo r~m 1nuito uteis, sob todos os
pontos-de-vista. Guardo desses amigos as mais gratas recordações.
A vila de Leopoldina é pouco maior que a do Bacalháu.
Tem umas 6 casas comerciais de certa importancia, além de
outras menores, uma barbearia, .a agencia do correio, a igreja
em estilo colonial-sertanejo, uma pequena padaria, etc. A auto~
ridade policial da vila é um cabo de Policia, alcunhado o «Pernambuco», o qual, desde os primeiros momentos, mostrou não
esta r na altura da investidura. E' um individuo sem compostura civil ou militar. Em compensação Leopoldina conta com
a presença do professor municipal Emiliano Lima, já meu conhecido de Goiáz, ótima pessoa e cavalheiro. Ministra ele,
diariamente, aulas de educação física aos seus alunos. Em sua
companhia, fui até ao campo de aviação, que fica fóra da vila,
e tambem visitamos as lavouras dos índios «carajás», estabelecidos na fóz do rio Vermelho, a qual tem uns 100 metros
de larg ura. Notei logo serem as aguas desse rio de um tom
esverdeado, diferentes das que se vêem no s eu percurso dentro
da cidade de Goiáz, onde são avermelhadas.
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Ao percorrer as ruas que ficam em frente ao Araguaia,
tive uma impressão desag radavel: uma ' louca, de côr preta, que
_ali vive, tendo junto a si uma tijela com comida, um pote ~ com
agua, etc., estava acorrentada embaixo de uma árvore. Â noite,
ela é recolhida
a uma casa. T al fatoI contristou-me.
.
Calculei alg umas· centenas de habitantes na vila, dominando
o elemento nacional. Os estrangeiros são raros, e h á apenas
um alemão; mecânico. O estilo da vila é sertanejo-colonial. fo i
fundada, e1n 1850, como presidio, pelo douto r em matemáticas
J oão Batista de Mo rais Antas, na presidencia do Dr. Eduardo
Olimpio Machado. Destruida em 1853, ressurg iu em . 1855, sob
a direção do Dr. Antonio Cândido da C ruz Machadu, no l ago
dos T ig res, à margem do rio Vennelho (1). Daí, em 1856,
quando era presidente o Dr. Anto nio -P ereira da Cunha, foi
o presidio removido para o lugar o nde est á atualmente, is to
é, na margem direita do rio Arag uaia . . Po r ocasião da visita
que lhe fe z Coufo de Magalhães, em 1863, tinha a vila umas
30 casas, sendo 12 de telhas. A povoação é limitada, a leste,
pelo rio Arag uaia, ao no rte e ao sul · pelo lgarapé.. e a oest e
, por um espigão raso, de terrenos firmes, d evendo ter aí mais
de meia l egua, o nde oferece proporções de grande cidade.
Abaixo dos elevados barrancos, fica o porto, para o nde me
dirig í, após o jantar, para .apreciar melhor o Araguaia, que,
antes, ao saltar do, f Qrd, j á me dera uma idéia de sua g rande
beleza, com as brancas praias nas margens, e bancos de areia
à flor d'agua. Encantou-me o quadro apresentado JX>r uma
g rande flot ilha de pequenas e1nbarcações, a flutuar na superfi cie do rio, mas presas à t erra por correntes. Vjam-se « n1011t arias», «ubás», «igarités», u m batelão, e um pouco a diante,
atracado à praia, o mo to r E xpresso-Araguaia-Leopoldina, em
fo rma de pequeno vapor, que faz a navegação atual do grande
rio até o Pará. Existem mais, para esse fim, os pequenos motores Leão, N . S . Auxiliadora, etc. No momento de minha primeira visita ao po rto, varias pessoas pescavam a rede ou a
anzo l, quer da beira do n o, quer de dentro das embarcações

,

1

(1) Sobre esse lago vae anexado no filn deste opúsculo uma co11bo-

ração do Dr. Zoroastro Ar tiaga.

•
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ou do motor. O peixe que, mais se apanhava era . a tubar.ana.
Ví, tambem, apanh~rem curvinas, tucunarés, etc.
,

Poderá aí, o Araguaia ter umas 500 braças. A margem, em
frente, toda coberta fie matos, são terras mato-grossenses, com
suas bra.n cas praias, onde estão estabelecidas algumas aldeias
de indios «carajás». Guardo destes boa impressão, não obstante a parecerem alguns deles, aos olhos dos curiosos, com a
roupa que Deus lhes deu. Suas aldeias mais próximas foram
estabelecidas sobre dois grandes bancos de areia, os quais aparecem e «desaparecem», de acordo com a época das en~hentes.
Os indips, tambem, vão e vêm com as marés.

-

Vêem-se no local os restos da esquadrilha fluvial, composta dos vapores construidos ao tern po do _Dr. Couto de Magalhães: o M ineiro, o Cplo1nbo e o Araguaia, tristes restos de
carcassas negras e limosas, que o tempo e os ratos se incumbem de ir aos poucos consumindo.

•

Quasi em frente ao porto, estava, no momento, um dos
bancos de areia já referidos, que se liga à margem mato-grossense, formando graciosa península, onde está estabelecida a
aldeia .(<carajá» do «capitão » Brebundo. Na ocasião, confo rme
informações do Pro fessor Lirna, achava-se o referido «capitão»
fóra de Leopoldina, a «marisca r». Soubemos, mais tarde, que
seguira como guia duma caravana vinda de ltáberaí' e que devia esta r, então, nas imediações de São José.

•

Vê-se outra aldeia «carajá» estabelecida n'outro banco de
areia, composta de índios vindos de São José, afim de comerciarem com Leopoldina. Seu «capitão» é o Laureano, indio
manco de uma perna, perito ern fabrica r ren1os e ubás. Tem
uma filha, Alice, da qual falaremos 1nais adiante. Sua mulher
é a india Joana.
Contemplava eu esses sublimes quadros da nossa brasilidade, quando fui chamado para o jantar, na pensão, o qual se
compunha de varios pratos, sendo alguns de peixe, inclusive
tubarana cozida.

J
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Terminado o jantar, em companhia duns membros de uma
missão adventista, embarquei num pequeno motor, que levava
a reboque uma «montaria» com material. Velozmente, foi ele
deixando Leopoldina, passando em frente à aldeia carajá db
«capitão» Brebundo. , Vimos dois indios pescando com flechas,
o que faziam com admiravel destreza e incrível perícia. A cada
flechada, vinha um peixe à tona, e o indio prendia-o e colocava-o numa cesta.
já caía a noite e íamos cruzando . com «ubás» e outras embarcações que traziam lanternas acesas. Passamos em frente
às bocas dos lagos, praias de «viração», onde as tartarugas vão
desovar, em geral no mês de outubro. Viajamos à noite . toda.
Alguns passageiros acomodaram-se em redes e mantas, ficando
outros em vigília. O trajeto inclue os lagos Dumbá-Grande e
Pequeno, ambos na margem matogrossense e a majestosa Serra
Azul, que se extende além do rio do Peixe; praias das Cangas,
povoação de Cocalino, na margem matogrossense, etc. Esse
percurso foi o mesmo feito em 1863, em batelões, por Couto
de Magalhães. Quantos misterios ainda encerra essa região
tão pouco conhecida!
·
Ao clarear o dia 29, tive ensejo de apreciar os quadros
que ia apresentando o cenario araguaiano. O caudaloso Araguaia,
no ponto em que navegávamos, poderia ter 550 braças de
largura. Avistava-se a planicie intérmina, de longe em longe,
ponteada _de capões, de modo que, devido à distancia, assume
tonalidades varias, desde o azul claro ao ferrete.
Passava das 7 horas quando chegamos à barra do rio do
Peixe, que, ao misturar-se com o Araguaia, forma como que
um grande lago. Sua largura, alí, na confluencia, atinge uns
cem metros, com margens altas, pal'ece que não sujeitas a inun~
dação. As pedras de canga entram pela agua a dentro e determinam barreiras que modificam a direção das correntes de agua
Antes de entrarmos nesse grande remanso, verificamos que
os jacarés fazem .alí seu habitat
predileto. Antes, numa aldeia
.
«carajá», sita num banco de areia, vimos um índio, semi-deitado
na praia, com uma perna estendida sobre u1n monte de pedras:

•
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O 6.0 B. C. desfilando e1n 25 do Janoiro de
t938 en1 São Paulo.

Em Leopoldina

•

Alunos da "Escola Amor da Patria" em
for1na .

fôra, segundo soubemos, ferrado na yéspera, por uma arraia, e,
n ó mon1ento, sujeitava-se ao tratamento adequado, que consistia em trazer, em cima da ferida, na palma de um dos
pés, uma especie de compressa de brotos de ba1nbú. Usam
tambem : uma mulher assentar-se sobre a ferida, isso como
processo de cura ( ? !) .
Na entrada dum lago próximo, vimos jacarés, indolentemente, de boca aberta; em torno, a esvoaçarem, inúmeros insetos; e, perto destes, alguns pequenos pássaros. Um dos nossos companheiros chamou-nos a atenção, no nJomento em que
um dos jacarés bruscamente fechou a enorme mandíbula; um
dos pequenos pássaros, ao procurar apanhar insetos, aproximara-se tanto da boca do reptil, que este, sem esforço, conseguiu seu alimento. Entre os insetos, viam-se n1osquitos de
todas as variedades, a terrível motuca, a muriçosa e besouros.
Os mosquitos são terríveis inimigos dos animais, assim como
dos homens : possuem ferrões tão !ortes, que atravessam os
mais grossos tecidos das vestes. As inuriçosas, si bem que
involuntariamente, tornam-se preciosas auxiliares dos caçadores
de antas. Estas, perseguidas pelas muriçosas o u por outros
mosquitos, mergulham nos lagos; de modo que os seus minúsculos perseguidores ficam a esvoaçar sobre a superficie d'agua;
então, os caçadores descobre1n que, no local, está uma anta
escondida.
O Araguaia, na embocadura do Peixe, faz uma enorme
curva, o que, aliás, suceqe sempre que aquele recebe um aflu ente,
tal como com o Vermelho, o Crixá-assú e o das lV\ortes. Recebendo o Peixe, o Araguaia to ma de novo a sua direção
para o Norte, depois de receber o Crixá-ass ú.

•

SÃO JOSE' - Num remanso próximo, estão as pnme1ras
casas da vila de São José. Fomos recebidos pelo «capitão» Al"fredo, chefe carajá local, e mais três homens, dos quais dois
indios, que vieram encontrar-se conosco em suas ubás.
17

A vila tem algum comercio, casás de telha, sendo uma de
sobrado, etc. A população é quasi toda descendente de «Carajás»
e «itapirapés» e mesmo chavantes, aldeados todos pelo missionaria Fr. Segismundo de Taggia. Ainda h á pouco, morreu na
localidade um indiviiduo de idade avançada, chamado Braz, e
que fôra um daqueles chavantes. Há fóra da vila, a «Casa do
Bicho», para onde o Alfredo me levou. A entrada só é permitida aos homens. As mulheres, para nela ingressarem, têm de
pagar 5$000. A «Casa do Bicho» é uma palhoça que nada te1n
de curi oso no interior, pois nela só existem peças de vestuario
proprias para as cerim_onias indígenas. O Alfredo fa lou-me das
personagens que habita1n a cabana: Aruana - o Deus do M a(,
e J açó, o Deus do Be1n. (1)
En1 Leopoldina, fala-se muito da india lracema, mulher
descendente de «itapirapé» e «carajá», verdadeiro tipo de beleza. Conversei com ela ligeiramente e pude notar que, não
obstante a idade, ainda guarda a sua · formosura, rude e d1escuidada.
Farinha - de mandioca ou de milho, tubarana cozida, ovos
de tartaruga, melancia e café, - eis o que nos serviu o hQteleiro de São José. Comprei conchas, uma porção,. por 2$000.
São bonitas e variadas.
São José foi fundada por Couto de Magalhães, logo após
sua prirneira viagem ao Araguaia. À nova povoação afluiran1
índios « carajá~» , etc., con10 já foi dito, vindos de SÉ1linas ·e
Estiva con1 fr. Segis1nundo de Taggia, a 30 de Novembro de
1863. No mesmo ano da fundação de São José, Couto de Magalhães fez seguir para o local um fórte destacamento, levando
presos, -Oficiai~ de carpinteiros e diversos trabalhadores com
suas familias. Foram construidas a Igreja, a Casa Paroqui al,
a Escola, etc.
- · Às 8,30 horas, iniciamos a viagem de regresso a Leopoldina, a qual durou todo o dia, e à noite, e mais parte do
dia 30, quando alí chegamos, ainda pela m,adrugada. No re-

•
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•
(l) Arurr.iia -- tau1be111 é o no1ne du1na das danças festivas dos "car ajás". O incu a1nigo Manoel Bandeira de Melo do S. P. aos I. foi quen1

me descreveu algo sobre a festa: <I Aruaií.a ».

-
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gresso, pude observar o que não vira na vinda para São José,
inclusive a vila de Cocalinho. Após o desembarque, fui para
a Pensão Ideal, o.nde repousei ate ao clarear do dia.
Nessa viagem de retorno, durante o dia 29, paramos umas
três vezes em praias. De urna feita, internei-me p ela mata com
dois companheiros, fazçndo a pé um percurso de 40 minutos.
Vimo s, no terreno, o sulco duma s ucurí colossal. Em Goiáz,
dá-se a essa cobra o nome de sicarí, em Mato-Grosso sucurí,
e no Amazonas sucuriiú. . . Cerca <las 1 2 horas de 30, cruzamos com umas pedras à flo r d'á.gua, estando acocorados sobre
elas 2 indios a pescar. No momento, um deles apanhou um
enorme pirapitinga. Pelas rnargens, vimos, entre o utras árvores, o iequitibá, de cujo fruto os indios faze1n o arioocô
(cachimbo). Vimos, tambem, a saran _d e cuja madeira tiram os
indios o fogo. H á .. jequitibás que ch_egam a 300 paln1os de
altura e cuja galharia é g rande, sendo o tro nco bem g rosso
e servindo para tabuado. (1)
I"

,

'

No Registro do Araguaia

.,

Desembarcando no dia 30 pela manhã en1 Leopoldina, vindo de regresso de S. José, encontrei um grupo de excursionistas que se preparava1n . para u1na viagern até ao «Registro
do Araguaia», tomando eu a resolução de me ag regar aos
mesmos. j á haviam eles contratado o aluguei do moto r para
a viagem de ida e volta po r 1 :300$ 000, concorrendo eu com
300$ 000 para completar aquela quantia. Era intenção dos mesmos se possível, irern até « Balisa», nova povoação que fica
ju nto a embocadura do Rio das Garças, e qu e tanto se desenvolve graças ao «ganmpo», e que fica a mais ou menos a
umas 1 O leguas do «Registro».

( l) A~tes de dese1nbarcar1nos em Leopoldina toca111os e111 "Cocalinh o, povoação u1ato grossense con1posta du1nas 30 casas e qu e con10 diz o
nome, lugar de cocos "babassú", e situada sobre u1n barranco, sencln alguns de ~eus morador es, índios "carajás".
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Como a «Bandeira Piratininga» só deveria estar dahi a 2
ou 3 dias em Leopoldina, dava t empo de sobra para aquela
excursão.
_ Após ter tomado café sin1 ples na «Pensão Ideal», metí-me
no inoto r, que às 7 horas desatracou da marge1n, co1neçando
no inicio uma viagem muito lenta, passando em frente ao banco
de areia que no momento estava à flôr d'agua formando graciosa ilha, na qual estava estabelecida uma grande aldeia «ca rajá» cujo chefe era o índio Laureano, manco duma perna e
conhecido c-0n10 perito e1n fabricar remos e ubás. O motor levava a reboque uma «montaria» na qual iam amontoados alguns
«trens», e como tripulantes 2 hon1ens, sendo u1n d est es o «carajá»
«Canary», passou em frente a embocadura do rio Vermelho,
entrou por fim na parte do Araguaia, que a lg uns o chamam
de «Rio G rande».
Começou o mot or a navega r - velozmente, «subindo o Berocám» - o G ranqe Rio, con10 o desig natn os indios, apres entando o mesmo aspecto do que vira . eu antes quando fui
a . S. José, ist o é, praias a renosas, margens bai xas com capões
de mato o u campinas, onde se vian1 variedades de aves, palhoças com cabo clos a olharem curiosos para o motor, bocas de
lagos -0nde jacarés indolentemente pareciam dormirem. Variedades de aves de cores voavam sobre as m argens o u pela superfície do rio . Cruzavamos co1n «montarias» o u «ubás» cujos
tripulantes em gera_! eram «carajás», po r ilhas cobertas de matas, e tambem povoadas de representantes da fa una arag uaiana.
Paramos duas vezes em fren te de praias, onde un1 tripulante
do motor arvorado em cosinhejro p'Teparou tanto o almoço como o jantar, que em geral constaram de tubarana cosida, carne
de sol ensopada com batatas, l a r~njas e café 1 não faltando
nunca a farinha de mandioca.
Lá para as ~ 8 e 40 avistou-se as pritneiras casas do
«Registro» na margem mato-grossense, em frente da qual está
outra povoação «Pequeno Registro » é o nome dest a e que
fi ca em t errito rio goiano. Desembarcamo-s no «Registro», per-corremos todos seus recantos, visitamos a Eg reja do Colegio
;;alesiano, que é suntuosa e de bôa construção. P or muito tempo residiu nessa «cidade» o saudoso D. Malan, o bispo sale-
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siano, que em Corumbá fez g rande amizade comigo, e que
veio há poucos anos falecer em Petrolina, como bispo dessa
diocese sertaneja e pernambucana.
Depois de tomarmos café na Pensão do Cuiabano, em 2
«montarias» fomos para a outra margem, onde visitamos o «Pequeno Registro», que está se desenvolvendo bastante. fizemos ligeira refeição na pensão da velha Catarina, e que constou de café com leite e biscoitos endurecidos. O motor tinha
se chegado para essa margem, e1nbarcamos nele que se
movi n1 entou co111 destino a Leopoldina, fi cando desistida a viage1n até «BaUsa», em_ vista de um dos excursionistas ter no
dia seguinte de partir pelo «EXPRESSO-ARAOUAIA-LEOPOLDINA» para o Pará.
Imediatainente me acomodei numa das redes que estavam
armadas dentro do motor, pegando logo no sono, do qual
só despertei quando o mesmo estava parado numa praia,
onde o «cosinheiro » preparava café, que tomamos já na
embarcação, e quando esta velozmente deslisava rio abaixo
rumo a , Leopoldina. Eram 5 e 40, quando passamos por um
travessão, onde um «cárajá» pescava a fle~has. Ele já havia
apanhado alguns tucunarés.
Já estavan1os no dia t .o de Outubro, quando na velha ca:.
pital de Goiáz se lam realisar imponentes festejos err1 honra
d.e N. S. do Rosario. Naquela hora cruzamos cotn um ubá, onde
os carajás pescavam. Um tripulante do motor nos informou
tratar-se duma das cenas do casamento «carajá», pois o joven
indio que lá se achava era o noivo que estava aprendendo os
mis'teres da luta pela vida com o Pae e o futuro sogro. Às 6
horas chegamos em Leopoldina.
1

Ainda o rio Araguaia

Já

que ficamos conhecendo grande parte do Araguaia, digamos algo sobre ele. E' um rio que corre ordinariamente,
.enJre praias de areia fina, além das quais cresce o mato. A
agua é turva, diferente da do Vermelho, que, como já dissemos é esverdeada.
-
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Há na g randeza das aguas do Araguaia, uma serenidade
t ão g ra nde como a que se o bserva n o ocaso visto ao longe.
P áramos desertos achatados, compondo uma e outra margem
do rio, nos quais a vis ta não encont ra obst áculo - eis a paisagem a raguaiana. Como disse o Dr. Celso Rios - digno juiz
de direito em .Santa Rita do Arag uaia - «é U ffl r io f or mado
de lagos». Es pessas matas beiram-lhe as margens; e para qualquer parte que s e lançam os olhos, enxergam-se extensas planicies sem fim, que se vão to rnando cada vez mais azuladas.
As aves aquat icas voam em g rupos ou isoladas, em todas as
direções, sobre as margens o u à s upe rficie d'agua. Mesmo em
Leopo ld in a, já se vêetn vari ed ades delas.
Viajando pelo Arag uaia, deparamos lagos e mais lagos,
alguns no m eio de «cerrados», ou numa vas ta clareira d e campinas ve rdes e vastíssimas. H á bacias que têm de circunferencia, às vezes, mais de 2 leguas. As ma rgens são de gramineas, que, partindo de junto do «cerrado», vão em diminuição
progressiva, até se confundirem ~om o capim rasteiro e as
junções da lagoa. - Entre as g ra míneas, d estaca-s e, pelo tamanho e fo rma elega nte, o UVA', que julga-o Couto de Magalhães - que r dizer «amarelo», em tupí; cresce quasi como
u1na palmeira e termina por uma h aste a ma rela, roliça, vibratil,
da qual se servem os índios para confecção d e flechas. Essa
h ast e é coroada po r um festão d e plumagem branca, delicada,
em fo rn1a de pena de a vest ruz, que oferece, quando ~stá - pendida, ag radavel pespecti va.
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Nasce esse majest oso rio, n a serra das Divisões, t endo um
cu rso de 3.000 quilômetros, dos quais 1.400 são navegaveis .
P elos indígenas, foi batisado pelo no me d e « Berocám», que
quer dizer «G rande rio» (1 ).
( L) A. inais exata etnologia, é porá1n, encontrada na Jingua tupí. As·
sim, "A1·aguaia" significando r i (l das araras - ara-uraya - significa ara = arar a e uraya = r io das araras, o que é interessante para isso coufir m.ar, basta percorrer apenas um trech o dele, pois se vêm pássaros de
côr es variadas en1 bandos e fazendo grande alarido, a esvoaçar e1n em t or ...
nn dele, e em t odas as direções.
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E' um rio que extasia, que arrebata! ~' majestoso en1
todo seu percurso cortando uma vastíssima região tão previleg iada graças à sua fertilidad e. Para o futuro, poderá ser
de grande valia para os Es tados banhados por ele, uma vez
que os respectivos governos incentivenl s ua navegação, como
fez outr"ôra o Dr. Couto de Magalhães.
Como já dissernos, corre ele suavemente entre praias ou
barrancas baixas, que se desdobram aquí e acolá em planícies
tão extensas que a vista não alcança. De pontos em . pontos,
delin cam-se 111assiços de mata distante, assim con10 curvas de
serras perdidas, entre estas, mais ou menos paralelamente corre
em territorio goiano à margem do majestoso no, numa distancia dumas 4 leguas - a Serra Azul.
Não pbssuihdo os imprevistos geográficos do Tocantins,
os acidentes embaraçosos das grandes torrentes, encanta à vista
ao forasteiro com a sua mansidão e o cristalino de suas aguas.
Na sua marcha vagarosa, vai ele recebendo os seus afluentes,
alguns bem caudalosos, como o das «Mortes», do qual mais
adiante dire1nos algo. Est.e, despejando sua nlassa violenta,
_ nem por isso o Arag uaia se enca pela ou perde a sua tranquilidade imperturbavel. Como se a serenidade fosse o seu feitio
natural, vai insinuando braços para formar lagos, onde se espelha o céu azul. Tais lagos são numerosQ>s; destaquemo~ dentre eles os principais e mais conhecidos. A 8 quilômetros de
Leopol dina encontra-se o «Dumbá», que tem de circunferencia
junto dele há uns 78 anos. atrás .,existiu uma
algumas leguas.
.
fazenda de criação muito próspera e pertencente a um «seu»
Marça l. Quando etn 1863, Cou to de Magalhães o visitou pela
primeira vez, no momento havia a lenda de existir próximo a
ele um quilombo de negros fugidos. . . Outro lago é o dos
-<< Pitos», que fica na margem ·esquerda, com uma legua de comprimentq; outro é o do «Cocal», perto do porto
da «Piedade»
,.
e a pouca distancia da antiga povoação de «Salinas» da qual
restava em 1863, apenas uns paus carcomidos. Esta antiga
povoação sobre o rio do «Peixe», fi cava a 5 leguas da margem
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do Araguaia (1). Temos o «Canguinhas», que forma, ao entrar no Araguaia, um alto paredão de cangas de ferro, por
cima do qual se eleva o barranco coberto de expessa floresta,
e onde se vê inúmeras palmeiras «inajá». Aí as pedras são cheias
de sinuosidades e solapões redondos, cortados perpendicularmente por entre os quais o rio desce burbulhando. ~ss e lago
( Canguinhas), descreve um arco de círculo, do qual o rio é
a corda, e de ·m odo tal a formar tan1bem uma graciosa península.
Temos ainda o das «Saudades», onde o Araguaia faz um grande
arco, · finalmente a 200 braças acima, o «Jaguarí» (2).
- O Araguaia é francamente navegavel nas cheias; na
vasante é po r batelões, podendo os pequenos va pores fazer a
navegação graças a habeis pilotos, entr.e os bancos, corredeiras
ou travessões. De Leopoldina em direção à Ilha do Banana l,
apesa r dos travessões, entre os quais o «Reuno», a navegação
é fran ca. A 30 leguas de Leopoldina e a 4 do já citado porto
do Rio Grande, tambem é francamente navegavel, havendo. no
entanto o inconveniente de seren1 os canais estreito&, pois chega1n a ter apenas uns 6 palmos no ponto mais largo.
Subindo-se o Rio G rande encontra-se, franca navegação para
botes, pois é de 3 a 5 palmos de profundidade, na seca, até a
cachoeira de Ouro fino. A 8 leguas para o Sul do Po rto, notam-se as diversas corredeiras empedradas, qu e não oferecern
dificuldade alguma para que se chegu e ao canal-m estre, ou
nlelhor, para a navegação (3).

•

( l) Essa povoação teve outrora P1·esidio co1n quartel, estando 11 0 cmtanto, en1 1863; quasi desaparecida. Segundo conta-se, no meio do lago
"Coca!" ha unia ilha bastante _pitoresca, formada de aluvião, vendo-se u ela a mais bela e variada vegetação e r epresentantes da flór a araguiana.
(~~) Para cima e na margem do Araguaia fica a povoação da "Piedade", isto depois do lago Cocai; sendo que este divide o rio em dois braços. A' meia legua ao N. de "Salinas" está o povoado de "Estiva". Outr'ora, até "Salinas'', existiam algumas fazendas de gado. - Solapões, são
pelos mineiros, cha1nados "caldeirões". As cangas mergulha1n pelo rio,
deixando contudo espaço franco de cem braças, havendo pedras que se
ocu ltam debaixo d'agua, tornando a navegação difícil.
(3) Informou Couto de Magalhães, que, quebrando-s3 uma cer ta e
'determinada pedra, esse canal toma a largura de 30 a 40 braças. Ainda
diz : "que tais pedras, são faceis de serem quebradas".
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De Ouro Fino, vai-se ainda à barra do Caiapó-Grande em
uma só via. O rio é fran camente navcgavel para botes. Da
barra do Caiapó-Grande à cachoeira dos «Pacús», deve haver
de 20 a 24 leguas, sendo que as diversas corredeiras ou travessões de pedras não formam obstáculos à navegação. --=
Todo o Caiapó-G rande passa por ser muito' rico, estando no
entanto virgem, pois as incursões dos indios caiapós tem impedido toda e qualquer exploração da região banhada por esse
rio. Aí, entre os lugares mais fa mosos, temos a barra do mesmo
Caiapó co1n o Barreiro, formando daí ern diante a cachoeira
dos «Pacús» e a ba rra das «Perdi zes».
Esse grande rio, entre os seus afluentes que j á nestas notas citamos, cumpre-nos dizer algo sobre o das Mortes, que
n1ais tarde visitamos, pois de sua embocadura para dentro, em
motor navegamos uns 6 a 8 1n inutos. Tem ele um curso de
quasi 2 n1il quilômetros, gosando da fama de ser misterioso e
ainda desconhecido, a pesa r-de já terem sido s uas aguas sulcadas por e1nbarcações de expedi ções · ou caravanas científicas, religiosas ou de sertanismas. Em fins do século XVII, o rio das
Mortes foi navegado pelos bandeirantes paulistas, muitos dos
quais encontra ram nele a morte, vitimados por ·doenças ou nos
combates que então se t ravaram com os índios e com os Em ..

..

A respeito da navegaQão do Araguaia, cun1pre lembrar que a pri1nei.ra incursão levada a efeito de Belén1 a Leopoldina, foi feita por un1
português, q ue logrou subir o rio e1n um barco carregado de sal. Foi daí
por diante que ficou cousiderada prática a navegação entre a capital par aensâ e Leopoldina. Co1no já sabmnos, mais tarde, Couto de :Magalhães
incentivou u navegação entre as duas povoações co1n os va pores Colom:.
bo, Mineiros e Araguaia.
Infelizmente o IJelo, util e patriótico empreendimento foi caindo aos
poucos, ficando a pequena flotilha encostada ao porto ... e lá estão os
r estos dos 3 barcos pioneiros da nossa brasilidade; mas, ein seu abaodono, pr otestando silenciosos contra o impatriotismo da geração atual.
Mais tarde, no ped odo da borracha, quando Conceição do Araguaia
concentrava todo o inovimento corner cial da zona, a navegação do rio se
inter1sifícou. Diariaruente partia1n par a Belé1n 1nuitas embarcações carre~
gadas de mer cadorias. Finaln1ente. está inais que provado a praticabili'•
dade da navegação do i\raguaia. Ser á que hà de vir alguem que dê ir~
pulso a navegação nele 1

•

25

".

_

•
i

•
....

I

boabas. Suas margens ainda hoje são dominadas pelos indios
da tribu «Chavantes», gente feróz e inimiga dos «carajás». O
rio das Mortes é de agua muito límpida, cristalina. Emborà a
s ua grande profundidade, póde-se vêr, no seu fundo, qualquer
objeto que se lhe atire.
Ern 1890, sendo Presidente de Goiáz, o então 1najor Dr.
Gustavo Rodolfo Paixão, foi por sua o rdem organizadà uma
expedição com o objetivo de verificar-se si o Rio das Mortes
era todo navegavel. Era intenção do Presidente ligar Leopoldina a Cuiabá, - v1a Rio das Mortes. A Expedição deu por
findo seus trabalhos· e apresentou magnífico relatorio sobre sua
missão, sendo o mesmo publicad o nos jornais de ' Goiáz de
1891 (1).

Ainda em Leopoldina

•

Eram 7 horas do belo domingo d e 1.o de outubro, que
como já dissemos, desen1barcamos vindos do «Reg is tro do Araguaia».
Depois de tomar c~fé simples, em co1npánhia do Professo r
En1iliano Lima, fornos até a casa dum pescador, pai duma n1ul1:idão de caboclinho~; comprei dele um belo «tracajá» ( espécimen da tartaruga), por 1$ 000! En1 seguida tomei um banho
no Araguaia, tendo antes feito uma pescaria a anzol, apanhando
uma curvina e um mandí.
Ao desembarcar pela manhã, fui .info rmado por um velho
mo rador da vila que a «Bandeira Piratininga» fôra vista vindo
e.m direção a Leopoldina, ainda a 8 leguas e viajando nu1n grand e batelão...
( l) Foi seu Chefe, o Dr. Feliciano José de :àiorais. O rio Manso, que
é o proprio das i\Iortes, dista de Cuiabá 12 leguas; nele havia uma ponte em LS90, que ligava as duas n1argens com a Estrada Real para Guiabá.
Fez parte dessa Expedição o Sr. Henrique Veiga, hoje professor aposentado da Escola de Aprendizes Artífices, fazendo parte dela 53 pessôas iaelusive soldados do Exercito, indo todos embarcados no vapor "Araguaya" . .N'a embocadura do rio das .Mortes, ha uma grande ilha que quando visitei sua e1nbocadura, me informara1n chRtnar-se "Piabanh.a' '.
'

-
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- Esse dia, foi para mim bem ·a legre. Antes do almoço
estive apreciando o movimento no po rt0, onde as embarcações,
g raciosamente baloiçavam à superfi cie dagua. Alg uns «ubás>>,
iam e vinham t ripulados por «carajás». No meio d o rio alguns
índios pescavam a flechas. No po rto a panhavam e1n redes ou
a _linha, t ubara nas, curYinas ou ma ndís. Eu contemplava os
res tos dos já citados vapo res da a ntiga Comp. de Navegação
do Arag uaia. No loca l o nde jazem esses restos d e vapores, antes existiu u1na 1n oviinentada oficina ins ta lada pelo benemé rito
Dr. C . de Magalhães, e a inda a ntes, confo rme cita esse ' antigo
Presidente da Provín cia d e Goiáz, exis tiu un1 es taleiro. . . E
t emos progredido segundo uns! .. . Ainda pela manhã, aparece- .
ram na vila alg uns «carajás», entre os quais o de nome Domingos, que gosa de g rande prestig io entre os seus. A b ela e joven1
sobrinha do «Vicentinho» me info rrn ou que e les, os «carajás »,
jltenden1 chama ndo-os po r «co1npadres» ou «comadres». .. Com
efeito, ela dirig ia-se a eles di zendo: «.Como vai, compa dre? . . .»
AQ que res po ndia 111 : «Bem, comad re . .. » Utn dos <<carajás»,
ra paz duns 15 anos d e idade, apa receu completam en te nú ! . ..
- Depois do almoço, que cons tou d e varios pra tos, es pecia lmente dum sabo roso cozido d e tuba ra na, fo mos todos os
compon entes da «ca ra va na» vinda de O oiania ao po r to, e embar cados numa «111onta ria» e numa g rande «ubá», nunamos para
a alde ia do indio Laureano, instala da ·provisori amente nu111
g rande banco de a reia transfonnado, devido a vasante d'o rio,
numa g ra nde ilha, ficando quas i ju nto à ern bocadura do rio
Venne lho. Eu ia no «ubá», que nun1 1no 1nento, - devido a te r
um d os companheiros que ia manobra ndo com o va rejão (singa) ,
se pondo de pé, moti vou quasi a embarcação vira r, t endo vindo
sobre a minha ca heça com toda a fo rça, o nlesmo varejão. Os
«cara jái» são peritos en1 1naneja r a «Sing a », indo de pé, com
esse e len1ento, que é u1na cotnpr ida vara. Os co1npanheiros que
ia m na «1nontaria» chamaram a a tenção, pelo fa to d as índias
d a a ldeia, rapidan1ente se cobrirem com p eças d e rou pa o u pa·nos, o que f azem sempre quando se a proximam d elas - civilizados. En1 Leo poldina fi caram do is dos nossos companheiros
tomando conta dos carros, s.e ndo urn deles,_ o de nome Flor es N eto.
-
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Era inte ressante ouvir-se as vozes dos que p ilotavam: «Manobra agora com a singa !» - o u então : «P eg a ago ra o varejão!». Finalmente abicamos numa praia do banco. Os indios d aí
tinham por chefe o já referido Laureano, e vie ram d as ilnediações de S. José, afim de negociaren1, seg undo nos info rmou
o indio Domingos. Compunha·se a aldeia que ia mos visitar
pela primeira vez, d e habitações f eitas de folhas de {< bu rití»,
ou de «carna úba», não tendo, porérn, paredes. . . Calculei te r
ela uns 30 mo rado res. Seu chefe, (capitão, co1110 chamam) era o j-á,"1'-citado La ureano, indio man co e peri to e1n fa bricar remos, ubás, etc.; sua mulh er era a india Joana, tendo o casal
alguns fi lh os, entre os quaes tun a n1oça - Alice. H avia na
alde ia, um regula r número d e cria nças. Cheg a1n os pritn eiramen te
a um g rupo de mulheres já ido sas qu e es ta vam fa bricando pe nt es e «aricocôs» (cachimbos f eitos do fruto do jequetibá) .
Elas riam-se muito de nós . . . · Em seguida fomos at é a u m
outro g rupo formado do Laureano e s ua fanlilia. O prime iro,
acocorado junto dum fogo, alimentado pelo so pro qúe uma
india fa zia com a boca, passava sobre as cha1n as umas taquaras para fazer fl echas. As mulheres d esse g rupo eram u mas
4, sendo que uma delas .se esquivava d e n ós encarar, escondia
o rosto no peito o u entre panos. Uma das vezes que levantou
o rosto, p ercebí estar ho rrivelmente tatuada de vermelho e
preto. Alguns companheirós perg untaram ao Laureano algo sobre e la. Chamava-se Alice, era sua filha solteira. A custo cons entiu ser fotografada, pois queria po r isso 10$000, ficando
po r fim por 2$000, t endo eu ainda lhe dado um pedaço d e
rapadura. Ela f oi fotografada entre dois companheiros e em
traje nativo, isto é, quas i núa, tendo uma t anga d e penas d e
côres a cobrir-lhe o o rg ão genital e à cabeça uma especie duin
diadema, t ambem d e penas.
•
No tamos como são g ananciosos po r dinheiro os «carajás».
Cada «aricocô.», vendem a 1$000, os pentes a 5$000, os turbantes de penas a 10$000. Enfim, nada fa zem a não s er a
troco de dinheiro . .. No tei ainda, como já no ta ra; o fa to curioso
de, ao pisar-se na areia do Araguaia, ouvir-se fór te «ranger». ..
O s «carajás», como os demais indios, vimos o bte rem o fogo,
p elo atr ito de dois pedaços de madeira «saran», pondo às ve-

'
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zes entre os dois pedaços, um pouco de areia. Visitamos mais
algumas barracas e tiramos outras fotografias. Lamentei profundamente a ganancia dos «carajás» pelo dinheiro.
Chegamos até -junto duma jovem india, que junto duma
praia, estava ocupada em fabricar vasos. Agarrada à tanga çlela
um carajazinho chorava. Dei-lhe um pedaço de rapadura, o que .
parece ter consolado o pequerrucho, pois deixou de fazer manh a. A índia era perita em fazer vasos, tanto que já estava
ao sol um grupo deles, prontos a secar, estando adiante outro
g rupo já com tatuagens, semelhantes a ornatos orientais. Um
pou co alétn, via-se um moJite de barro, que era a substan.cia ~
destinada ao fabrico de tais vasos.
Voltamos novamente ao primeiro grupo de mulheres que
antes encontramos. A uma delas um companheiro informou ser
eu conhecido do Cel. Alencarliense· e do Sr. Silvino Bandeira
de Melo, o que parece ter agradado bastante às indias, tanto _
qu e uma delas perguntou meu nome. Informei-lhe, assim como
minha graduação, o que ela a meia vóz repetiu varias yezes, indo
após, em sua lingua palestrar com uma outra, tendo a esta
repetido meu nome por extenso. Ela recordou alguns nomes
de membros do Serviço .de Proteção aos Indios. Quando iamonos retirando para tomarmos as embarcações, 1ne aproximei
duma india que na beira . duma praia trabalhava num tear de
madeira. A ela pedí para trocar uma concha das que tinha a
'
seu lado por un1 pedaço de rapadura. Ela pegou no objeto
por 111im cobiçado, e com .e le correu até a um grupo de índias,
com as quais confabulou, voltatÍdo depois sorridente, e por meio
de mímicas me fe z compreender que aceitava a troca.
Embarquei na «montaria», pois temia que o «ubá» virasse.
As embarcações entraram pelo rio Verm elho a dentro, e durante
un1a hora e 30 minutos navegamos nele. Paramos nu1na graciosa
ilha no meio do rio, sendo ela coberta de densa floresta e
t endo em frente uma bela praia de alva areia. Vimos na ilha,
varios representantes da fauna, inclusive 2 roseos colheireros, que fugi,ram para o interior da floresta. Vimos tambem um
g rande jaburú en1 frente da ilha, porém na margem direita do
n o. Antes passamos pelas bocas dos lagos das «Pedras», dos
'
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«Caval'Os» e dun1 outro, num dos quais vimos alguns jacarés
(«Capitoró», como dizem os carajás).
Na _vo lta, paramos junto a umas g randes pedras à flor
dagua, sendo uma delas tão g rande, que todos nós passeamos
sobre ela. Daí atiraram 4 bombas no rio, t endo 2 falhado,
resultando dessa «pesca», a penas 4 peixes, sendo 2 jurupensens.
Continuando a viagem de regresso, vimos numa margem, 2 caboclinhos a pescarem, e mais adiante cruzamos com 2 botos a
se rebolarem na superficie dagua, assim como con1 un1 peixebo i ( ?) . Achei duvidoso have r aí desses animais. Un1 «ubá»,
subindo o rio, cruzou conosco. Ao chegarmos próx11110 da embocadura do rio Vermelho, numa das marge ns, 2 «carajás», nos
ofereceram turbantes a 10$ 000, cada u1n. Nesse 1no1nento, alg uns compan hei ros que vi nh am no «ubá», ao avistare111 .a aldeia
do Laureano, puseram-se a falar co111 entusiasmo da Alice. A
propósito, recordo aquí uma passage1n sobre essa jovem índia.
Ela escondia o rosto de vez em quando, e apontava para um
rapaz preto , e, sorridente dizia: «C APETA».
- As 1nargens do rio Vennelho, são cobertas de exp~ssa
mataria, e nelas vem dar alg uns lagos (entre est es o dos «Tigues», um dos n1aiores e mais belos), s endo todos repletos de
jacarés que indo lentemente d e mandíbulas abertas esperam alg uma caça.
Quando ch egamos ao po rto de Leopo ldina, o «E xpressoAragaaia-L eoP:oldi11a» estava prestés a rumar para o Pará · (1).
Saltando em terra em companhia do Professo r Lim1i1 fomos ao cemiterio, o nde no túmulo do s audoso Hermano Ribeiro
da Silva de positei flo res, e conforme o costum e de S. p·a ulo,
acendí umas velas, para logo em seguida, juntam ente co1n aquele
Professor junto da tumba, fazennos uma o ração. Es te Prof essor, fui info rmado ter tambem fal ecido no ano segui'nte no
mun1c1p10 de Canastra.
•

( l) O "Expresso - Araguaia-Leopoldiqa", é acionado por u1n ntotor
Deutz, de 2 cilindr os, 25 H. P., que pode desenvolver r io abaixo até 4 Ieguas por hora. Tem aparencia dum pequeno vapor - gaiola do rio A1nazonas.

-

30 -

•

,

•

Na aldeia do "Brebundo''
•

'

Voltando do cemiterio, fui pescar a linha, para isso me
sentei no interio r duma «montaria» que por rn eio duma corrente
estava presa à t erra. Nesse momento, vejo o indio Domingos,
que partia num «nbá». Ele vendo-me, acenou e convidou-n1e a
ir até sua aldeia, dizendo: «Va111os!».
- Aparecendo o Professor Lima, este em companhia de
niais 2 companheiros da «ca ravana», entrara1n numa «rno ntaria»,
na qual tambe1n me aco1nodei. O Professor, que se 111ostrou
habil piloto, conduziu-a para a aldeia do «Brebundo». Um companheiro n1anobrava o varejão (singa). Nu1n grande ubá, os
demais coinpanheiros, entre os quais o Olegario e o Estevão,
este um habil mecânico, filh o da Servia, tambem seguiram para
o mes1no destino. Abicamos nu1na praia do grande banco de
areia que se ligando à margem mato-g rossense, forma u1na graciosa península. Ainda notamos como range fortemente a areia
daquela região ao ser pisada, assim como queima como brazas ! De onde desembarcamos, percebemos ao longe os «índios ern grupos acocorados fonnando dois g randes círculos. De pé, o Domingos parecia que pregava ou dava conselhos. Aos
poucos fo mos nos aproximando deles, e verificamos que faziam
uma refeição, que constava de 1nel em dois grandes alguidares,
sendo o mesmo de côr quasi preta! - Os «carajás» tirava1n o
quinhão em conchas . ou pequenas cabaças, alguns n1olhavam
pedaços de mandioca, juru111uns ou inangabas no mesmo mel.
. Perto, tal como na aldeia que antes visitamos, varias yasos
grandes, continham o «calují» a ferver sobre o fogo. Tal alimento, consta de mandioca e 111ilho e1n agua, sendo que às
vezes colocam pedaços de peixe. O Domingos, t er111inada a
refeição, pegou nos alguidares e os depositou cuidadosamente
numa barraca. Ele nos informou, que aqueles «carajás» eram
todos seus parentes: esposa, filhos, cunhados, sobrinhos, etc.
Ele nos informou que « Deos» en1 sua lingua é: «Kananchiné».
Entre esses indios, vimos en1 promiscuidade, cães, papagaios,
piriquitos, tartarugas, etc. Numa grande barraca, cujas coberturas de palha vinham até ao chão, fo rmando paredes, estava
deitada em esteiras, uma Jovem «carajá» ; com seu recem nascido
'

31 -

\

..

.·

filho agarrado ao seio. Sob hipótese alguma ela deixou-se fotografar. Nos dirigimos até uma praia, onde uma «carajá», duns
16 anos de idade, tomava conta duma porção de bonecos feitos
de barro, e tatuados d e vermelho e preto, semelhantes aos das
antigas tribus asiáticas.
Voltando a nos despedirmos do Domingos, o Professor
Lima nos mostrou duas pequenas «carajás», que frequentam a
escola, vestindo uma delas uma camisa com bordados confecionados por ela propria. Ainda ao Domingos, encomendei 2
fl echas e 2 arcos. Ele autoritariamente, diriigindo a palavra aos
indios diss e repetidamente: «Olhem bem. . . Quero 2 flechas
e 2 arco s para arnanhã ao M eio Dia!»
Alguns dentre nós, fomos pisar terras mato-grossenses,
pois como já dissemos, a ela se ligava o banco.
Achei curioso, como as «carajás», princi palmente as idosas
se riem bastante dos civilizados. Notei serem os homens bem
indolentes, apesar de ótimos pescadores, pilotos, remadores,
nadadores, etc. O peso do trabalho cáe sobre os ombros das
n1ulheres, tanto que jamais ví uma só descançando. Elas estragam os dentes rapidamente.
Deixando o «feudo» do Brebundo, fom os janta r .na
Pensão, para depois ouvirmos as narrativas dum moço mineiro
que misteriosamente chegára pela manhã a Leopoldina, montado num belo e forte muar bem arreiado. O mesmo se dizia
comprador de gado, e 'Usava uma indumentaria original - uma
especie de pijama côr de vinho, botas sanfonas, chapéu de
abas largas e viradas para cima, com barbicacho ao queixo
tendo à cintura um arsenal de armas. Dizia-se conhecedor de
14 Estados do Brasil.
- Às 18 e 30 h oras ouviu-se badalar o sino da Igreja.
S eguí para o velho templo, que estava repleto, tendo o prazer
de ver que quasi todos os da caravana de Goiania, nele se
a chavam ajoelhados. Uma senhora já centenaria, D. Jacinta
Maria Santana, foi quem puxou o terço, sendo que no intervalo
de cada dezena eram entoados . em côro, uns cânticos originais
e emocionantes. Essa senhora, filha do Maranhão, veiu para
Leopoldina durante a Guerra do Paraguai, tendo durante a subida pelo Araguaia, os indios morto seu marido. Ela é mãe

-
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Os excursionistas entre os índios "carajás, da aldeia do ''capitão"
(Chefe) Laureano, no rio Araguaia. De pS, o segundo, da esquerda
par a a direita, o major .L Salgado.

Ci dade de Goiás - O Rio Ve.ril1elho. -

Ponto de partida da excursão par a o Ar aguaia .

'

do «coronel» Santana, antigo carvoeiro e foguista dos vapores
da flotilha do Dr. C. de Magalhães, tendo dantes o apelido de
«Zé Corneta». Foi chefe político local, e gosa ainda de prestigio. Terminada a reza, fui para a Pensão; quando estava acomodado, sou mais ou menos às 20 horas despertado por fórtes
pancadas na porta do meu quarto. Era o tal moço mineiro que
estava a procura dum quarto.
Ao amanhecer de 2 de Outu~ro, fui tomar un1 banho no
A.raguaia, para em seguida ir pescar, sendo porém interrompido
por ter chegado um men.ino uniformizado em caqui, e que em
nome do Prefessor Lima, me convidava para visitar oficialmente a «Escola Amor à Patria». Fui à Pensão afim de uniformizar-me, chegando por fitn à Escola, onde numa ampla
·sala, em carteiras, cerca de cem alunos se acomodavam, dum
lado os meninos e d'outro as meninas. Todos se levantaram com
a minha chegada, e a um sinal do Professor entoaram o hino
nacional, continuando após nos trabalhos escolares. Esse esforçado Professor, pela manhã, conduz os alunos para o Campo
de Aviação, onde administra educação física. Estava assistindo
profundamente emocionado aos labores escolares, quando ' sou
despertado ao vêr entrar na sala o tal jovem mineiro, e sobre
o qual já estava causando suspeita de ser um foragido d'a justiça. Ele perguntou ao Professor si não havia um mapa do
Brasil. Foi-lhe indicado um que estava pendurado à parede.
Dirigindo-se para ele, com um lapis e papel tomou alguns
apontamentos, retirando-se em seguida, agradecendo antes.
Pela manhã, os companheiros de caravana, excursionaram
a «Cocalinho», tendo eu declinado do convite, em vista de já
ter conhecido esse local, em meu regresso de S. José, e mesmo
estar esperançado de aparecer alguma condução para Ooiáz,
onde minha presença se fa~zia sentir na Repartição Federal, em
cuja chefia me achava.
Ãs 1O horas, · quasi toda a população da vila se achava
no alto barranco, afim de assistir o interessante quadro da
travessia duma grande boiada para o territorio mato-grossense;
os campeiros dentro de barcos, cercavam as rezes, tendo estas
a nado chegado sem novidade até ao banco de areia, ond'e estava a aldeia do índio Laureano. Os novilhos seguiram embar-
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cados juntamente com os campeiros. Duas das reses ficaram em
Leopoldina «peiadas», pois não houve força humana que as
fizess e acompanhar a boiada.
Depois do almoço, fui palestra r com o coletor da vila, um
possante piau~ense, para depois, passar uns momentos numa
casa ao lado da «coletoria», em agradavel palestra com o jovem
Almelio, natural de Picus (Maranhão). Este ao som duma
viola cantou varias canções do meu saudoso e querido Pará.
Estava assim entretido em sua companhia, quando ouço ruido
de motor; fui vêr o que era. . . Eis que vejo um caminhão
Ford, que estava. há uns dias oculto, e no momento parado
em frente da casa comercial do Sr. Hugo Mesquita, irmão do
nosso já conhecido Durval. Era o veículo dum judeu-alemãq
- Valter - de ltaberaí, e trouxera uma caravana dessa cidade,
e cujos componentes estavam no momento chegando em «montarias» e outras embarcações. Eram eles que justamente ha
dias foram vistos a 8 leguas navegando em direção à Leopoldina. Haviam sido tomados como da «Bandeira Piratininga».
Quasi implorei ao judeu Valter para que me tomasse como
passageiro, prometendo-lhe uma boa gratificação. Os dois irmãos Mesquitas e um negociante cearense apadrinharam-me
junto ao judeu. Fui me despedir do jovem Am elio, quando nova1nente ouço ruídos de motor. Era o auto -correio que chegara
de Goiáz, trazendo co1no passageiros duas senhoras, um sargento da Policia que vinha servir em Leopoldina e um moço
rio-grandense do Nórte, que estava viajando através do Brasil.
juntamente com ele estava ouvindo novas narrativas por parte
do moço mineiro, quando· este, de repente, desapareceu, pois
fô ra reconhecido por un1 dos componentes da caravana de
ltaberaí. ,-. Nesse momento, o «Vicentinho» n1e aviso u que o
auto do judeu estava prestes a partir. Tomei 1ninha valise e
os õbjetos que comprara dos «carajás)), e a custo co.nseguí um
lugar na «carrosserie», ficando assentado -sobre fardos de peixe seco e arreios de montaria, enquanto que os itaberaienses
iam todos bem acof!lodados~ inclusive um jovem «carajá)) ... Eu,
chefe duma Repartição f ederal de Goiáz ia viajar daquela
. ...
' .
mane1Ta
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Por fim partiu o «Ford», quando dentro duns 30 minutos
de viagem parou, pois foi visto um grande veado «cervo», com
g randes galhos. A femea desse animal chama-se campeira.
Tanto de dentro do carro, como por parte de alguns itaberaienses que saltaram para fóra, parjiu uma s~raivada
de balas, sendo o pobre animal atingido na anca, n1esmo
assim fugiu, deixando um rasto de sangue, pelo «cerrado»
a dentro. - Em seguida foi visto e1n . frente e no meio da estrada ·u1n pequeno veado «catinguiro»; novamente o veículo parou, e a mesma cena ... disparos de carabinas, quer dos que
saltaram, como dos que ficaram dentro do «Ford», fugindo no
entanto o animal, sen1 ser ating ido. Pouco depois avistou-se
uma g rande anta, que fugiu sem ser atingida.
'
Eram 18 horas quando chega1nos no «Lambarí», onde paramos, pois íamos aí passar a noite em bivaque. Armaram-se
rêdes em baixo de árvores, estenderam-se mantas no chão,
preparou-se duas ' grandes fogueiras, espixou-se mantas de peixe
seco, de que traziam os itaberaienses muitos fardos. Um j-0vem bastante simpático, que estava arvorado em cozinheiro,
em duas panelas preparou, numa arroz e n'outra peixe seco
com macarrão, ttUe aliás ficou saboroso. Tal foi o nosso jantar.
Dos 17 itaberaienses, 3 já eram idosos, sendo utn destes,
o Sr. Ezequias, um simpático francano, dois eram alemães o Valter, e o seu velho Pai, este, veterano da Guerra de 1914,
estando tambem compree~dido entre os 17, o jovem «carajá>>
citado. Entre eles, havia um duns 40 anos de idade, si não mefalha a memoria «Ferreira», negociante em Itaberaí, e que desde
o inicio da viagem mostrou-se bastante cavalheiro para comigo .
Mal chegamos em «LambarÍ», preparou-se ligeiro café, fazendo
ele questão que a primeira chícara me fosse servida.
- Às 18 e 40 apa:receu um auto vindo de Goiáz; nele vinham o Dr. José Honorato, sua esposa, urn filhinho do casal,
o Sr. Guedes, u1n negociante e o chaufeur Tulio. Iam to dos
para Leopoldina. - Às 17 horas, partiu do bivaque uma
turma de itaberaienses para uma «espéra», voltando após da
Meia-Noite, sem nada conseguirem, apesar de encontrarem rastos de antas e ser a zona infestada de onças, tanto que chegamos a ouvir bem próximo seus « ~i ados» até ao amanhecer.
-
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Eram 21 horas, quando c-onseguí dormir sobr~ uma manta
no chão pedregoso, porem mal adormecí, sou despertado sentindo sobre meu peito, as patas dum animal: Dando um salto,
a pensar em onças. . . verifiquei que era um grande cão duma
fazenda próxima e de propriedade do «Vicentinho». Minha cama,
fôra reforçada por um ponche cedido pelo negociante de Itaberaí; que outras gentilezas já me fizera. Logo ao chegarmos
nesse pouso, alguns itaberaienses foram tomar banho no «monjolo» pr6ximo... Perdí completamente o sono, pois estava pre'
-0cupado ainda com as onças, e cujos «mi-a.dos» eram ouvidos.
- Pela madrugada quando ia recomeçando a dormir, sou despertado por uma chuva miuda, que despertou todo o «bivac»,
como porém aparecesse novamente estrelas e o chuvisco passasse, alguns voltaram a dormir, outros, inclusive eu, fomos
fazer róda a uma das fog ueiras em animada palestra, até que
pelas 5 horas fomos a uma fazenda próxima, e de propriedade
do «Vfcentinho», para tomarmos leite, que por um vaqueiro
foi tirado naquele momento, tendo um dos itabiraienses pago
apenas 2$000 ao~ mesmo vaqueiro pelo trabalho . . . Às 6 hor-as
rumamos para Goiáz, repetindo-se ainda umas 8 vezes a cena
da véspera, isto é, aparecendo «catingueiros» ou «cervos>>, parava o veículo, e já se sabe, parti~ sobre o animal uma saraivada de chumbo... Com isso perdia-se .d'e cada vez uns ·20
ou 30 minutos. . . Chegamos por fimº ao «Ferreiro», onde logo
o «cozinheiro prep~rou o almoço que constou de feijão, arroz,
e uns 6 ou 7 peixes, apanhados a bombas num «poço», daquele
rio. Antes do almoço, em companhia de alguns itaberaienses,
fui tomar banho no «Ferreiro», apesar da pouca altura das
s uas aguas.
Ãs 11 e 15 partimos rumo a Goiáz, debaixo de fórte
<:alôr e es pessa poeira, sendo interessante, como os itaberaienses reclamavam a falta d'agua para beber. . . jamais ví gente
tão sedenta, tanto que o «Ford», parou muitas vezes, para
eles procurarem o precioso líquido. . . Eram 15 e 40, quando
passamos junto das encostas de «Santa Barbara», indo o «Ford»
parar em frente da Delegacia Fiscal, de onde baldeei para um ~
auto, pois estava carregado de «trens» - como se diz em
Goiáz, tendo antes dado ao judeu 60$000. Cheguei na séde

.
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da 5.a C. R., da qual no momento era eu Chefe interino, e
que se acha instalada no velho edifício co nstruido em 1747,
para quartel dos Dragões-Pedestres, sendo que em t 828, foram substituidos pelo célebre 20.o Batalhão de Infantaria, a
unidade que composta de goianos, cobriu-se de glorias na Retirada de Laguna, sob o comando interino do bravo Capitão
Ferreira de Paiva (1) .
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Os ind ios de Goiáz

-

Além dos índios «caiapós» dos quais descende D. Damiana
Cunha, a conhecida heroina goiana e cujos remaneseentes campeiam no centro de Goiáz, sendo que alguns deles chegam até
à Serra Dourada, po rtanto a 2 leguas da antiga capital dess·e
Estado, as demais tribus de índios goianos habitam às margens do Araguaia o u mesmo do Tocantins. Destas tribus des"
tacamos os «carajás», os «chavantes», «itapirapés», «apinagés»_;
«xerentes», «javahés» e «canoeiros» (2).
·
Os «carajás» distinguem-se dos demais indios por tere1n
no rosto, em cada face, um círculo feito a fogo e a tintas. Há
quem diga que os «carajás» são da mesma nação dos «chavantes», o que não parece exato, não só pelos costumes e t ipo,
'
como pela diversidade de lingua. São a lém disso, inimigos
dos «chayantes».
Em 1863, quando Couto de Magalhães esteve entre os
«carajás» achou-os ainda ben1 selvagens, pois viviam nús. O
homem «carajá» é mais belo que o «chavante». Usa1n geralmente os cabelos longos a cairem sobre os ombros e aparados
(l ) Ifoje, nesse vel ho e tratlicional edificio, está instal~do o If otel
Carrascos.'!. - Quanto á Bandeira Piratininga, soiuente a 5 de Outubro,
chegou e1n Leopoldina n1ais ou 1nenos às 17 horas.
(2) - Quer no Amazonas, Mato Gr osso e S. Paulo, visitei tribus locais. Lamenteí não ter sido aproveitado este ano no Serviço de Proteção
aos Indios, para o qual fui convidado em 23 de Dezembro últitno. (Radio
n.0 B 112 do Q. G. 2. R. M.).

-
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na testa. As 1nulheres são formosas e delicadas e trazem cabelos compridos e soltos. Cultivam o algodão e a mandioca.
fabricam redes, cordas para arcos, peças de vestuário, sacos,
etc. Da mandioca fazem o seu principal alimento. As mulheres
'
carajás usam uma faixa atada à cintu ra, da qual pende uma
coberta de entrecascas feita da gameleira e qu e chega à altura dos joelhos. Com jsio elas ocultam as partes genitais. Além
da faixa ostentam pulseiras e ornatos ao pescoço, tais como
contas, frutos selvagens -0u dentes de animais. Apreciam muito
os rosarios, espelhos, contas, missangas, etc. Os homens vestem co1no medida de pudoé, roupas que adquirem nas pov-0ações. Os que ainda andam nús conservam o orgam genital en-,
volvido en1 palha. Ví, n1esmo em frente à Leopoldina} alguns
deles assim.
·
'
As cerimonias de casamento entre os «carajás», levam 15
dias. São realizadas no seio da tribu, com anuncios, c-0mo os
nossos banhos. Os funerais têm inicio com cânticos fúnebres,
que duram algumas semanas. Sepultam _o cadaver, que não deve
tocar a terra; algu~s mezes depois fazern a exumaÇão diante
dos fa1niliares do morto, limpam os ossos e os colocam dentro
de uma grande panela- de barro (igaçaba). Esta é colocada
debaixo de uma grande á rvore ( 1) .
.,

'

'

(1) - Quando reg1·essava do " Registro do Araguaia", nas proximiuades da Fazenda "Tacay usiuho'' do Sr . Pila<lf~ Bayochi, cruzamos com
•
um grande "ubá'', n o qual estavain 3 tr ipulan tes "car ajás", sendo 2 já de
edade e outro jovem. - Infor1naram-nos trata r-se. d u1na das cenas
d um casamento indigena que estava se realisa ndo, cujas ceremonias
duram 15 dias, e se compõe de 3 fases : a prilneira que dura uns 7
dias, consiste, en1 colocar -se os objetos pcl'tencentes ao noivo numa cabana, onde fica a noiva em companhia de duas indias ed osa, em geral as
inães dos noivos. Caso haja arrep endunento, não será 1nais r ealisa.do o
ca::mruento, e então restitui-se ao noivo seus object os. A segunda, que
ta1nbem dura uns 7 dias, consiste en1 ir o noivo em companhia de dois
velhos, em geral pae dele e o outro o da noiva, para dentro dun1 ubá,
aprender os mister es da luta pela vida, etc. enquant o que a noiva, fica
nun1a cabana ein companhia de outras velhas, ainda cm geral as inães dos
noivos, nfin1 de ta mbem aprender o que se relacione co1n a vida futura
, <la mulher casada ; para finalinente entrar na ultima fase que é a cere1nonia elo casamenio, que consiste em solenidades festh·as co1n u1n banq note em gera l. composto du1n grande peixe assado.
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A tribu dos carajás, outr'ora tão numerosa, v1v1a em toda
a extensão do Araguaia, principalmente na ilha de Bananal.
Atualmente os «carajás» vão se reunindo mais para o norte,
'
no territorio do baixo curso daquele rio. Afirma-se que há
Un$ 20 anos atrás compunham-se de ~ cerca de 11 mil individuos.
Hoje contam, quando muito, 2 mil e poucas almas.
A mortalidade entre eles é grande. Tem como causa a
união com os civilizados, as doenças que estes lhe~ levam. O
uso do alcool é outro fator de destruição entre os pobres filhos das selvas. Visitando as aldeias dos «capitães» Brebundo,
Laureano, Domingos e Alfredo, 1ne convencí que a catequese
mais util entre os selvícolas é a dos religiosos, como os salesianos e dominicanos. Nas missões dirigidas pelos últimos,
há duas «carajás» com ·o hábito de freira, sendo que uma
d elas é leiga. (Informações do Dr. S. Ferreira) .
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Em 1775, governava a capitania de Goiáz, José de Almeida
de Vasconcelos, que dirigiu suas vistas para a pacificação dos
carajás e javaés, afim .pe facilitar a navegação pelo Araguaia.
Para isso organizou, sob o comando do alferes José Pinto da
f onseca uma expedição,_ com a incuµibencia de levar a bom
termo a delicada missão. José Pinto, homem prudente, resoluto
e inteligente, à frente de 100 soldados, um frade e varios
intérpretes, entre os quais a india Xuanam-piá, chegou à margem do Araguaia, onde encontrou destruídos pelo fogo os abarracamentos deixados pelo capitão José Machado, desco bridor da
ilha de Bananal. Depois d e arranchar-se, tratou José Pinto de
chamar os indios, para cujo fim mandou tocar caixas, disparar
tiros e lançar alguns fogos. Assim atraídos, viéram alguns carajás, bastante desconfiados. Mas, sendo bem acolhidos e tratados, se retiraram a dar parte ao chefe das boas intenções
d os civilizados. Em consequencia disso vieram muitos indios
no dia seguinte e poude, então, o ~ comandante mostrar ao maioral indígena, a carta amistosa, pela qtlal o governador convidav~ os selvagens para uma aliança com os civiHzados. Para
mais facilmente conquistar as graças dos índios, fez o alferes
- -
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distribuição de presentes e que consistiam, na sua maioria,
ele ferramentas, facas, tesouras, rosarios. Conseguiu, depois,
que os indígenas mostrassem suas mulhere~ até então ocultas.
As primeiras apresentadas foram duas moças, lilhas do maioral
Alve Nova (Aboé·Noná), e sua irmã, velha índia, que ainda
não se consolara com a perda de seu único filho, morto pelo
bandeirante Antonio Pires de Campos.
'Este aventureiro, que estivera no mesmo lugar, uns 20
anos atrás, fingindo-se em paz com os indios, esperou ocasião
propicia e assalto4 a aldeia, aprisionou muitos homens, matou
mulheres, crianças e velhos. . . Era a recordação desses fatos
que tornava os carajás desconfiados para com os civilizados .
E sabendo disso, o alferes fez todos os esforços possíveis
no sentido de provar-lhes que viéra com as melhores intenções,
prometendo-lhes até defender-lhes contra os chavantes seus inimigos. Ã desolada mãe, o alferes propôs-lhe o seguinte: ficaria
ela daí por diante sendo sua mãe. A índia ficou muito contente
e enternecida com isso e disse, então, que se tratassem sempre por: mãe e filho.
Para mais captivar o maioral, o militar ofereceu-lhe missangas, espelhos, enfeites, e vestidos às filhas, o que mais
encantou ABOE'-NONA'. Este achou as filhas muito bonitas
com estes vestuarios _e toucados e elas, anciosas por se mostra ren1 assim ataviadas às outras indias, retiraram-se logo para
suas aldeias.
·
Os carajás se esqueciam até • de comer quando os civilizados tocavam seus instrumentos.
Passados alguns dias, soube o alferes Pinto que os javaés
sabedores do bom tratamento que tinham recebido os carajás,
resolveram tambem fazer aliança com os civilizado's. Assirn,
os indios chegaram no dia seguinte, sendo bem recebidos -por
todos. Ao desembarcar, os javaés postaram-se em fila diante
da que já haviam formado 0s carajás, tendo à frente os maio·
rais. Depois, aos gritos, marcharam uns ao encontro dos outros, tornaram a recuar, uniram-se de novo formando um vasto
'
'
círculo dentro do qual lutaram dois selvícolas um de cada
tribu. 1'udo isto se fez debaixo da maior_ alegria dos ciratns-
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tantes. E finda a cerimonia, o maioral carajá apresentou
maioral javaé ao alferes.
Ao lerem a carta do governador, ficaram boquiabertos. O
maioral javaé ACABEDU'-ANI perguntou si aquele papel era
Deus, pois dizia coisas tão lindas, sendo inanimado. Tambem
ele e sens indios receberam presentes e, encantados com e
tratamento, resolveram prestar vassalagem, sendo a cerimonia
celebrada conjuntamente por ca!'ajás e javaés. Houve missa
solene na Ilha do Bananal a 26 de julho - dia de Santana,
pelo que recebeu a ilha fluvial esse no1ne.
~a noite desse dia, avisou o alferes aos selvagens .que,
como prova de que Deus estava satisfeito com a submissão
deles, todos veriam no céu, ao lado do Sul, u.ma coisa nunca
vista por ele$. De fato, o alferes mandara que alguns ,de seus
soldados soltassem, num monte próximo, fógos de lágrimas,
o que encantou sobremodo os selvagens. Alguns dias depois,
regressou a expedição de J. Pinto Fonseca à Vila Bôa, satisfeita com os magníficos resultados obtidos na catequese dos
selvícolas do Araguaia.
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Habitam os índios «canoeiros» o sertão de São José do
Tocantins. Não têm eles relações com os civilizados ou mesmo
qualquer outra tribu de índios. Dos primeiros se ocultam Ó
mais que podem, motivo porquê se ignoram· seus costumes e
a nação a qµe pertencem. Sua origem, crê-se, vêm dos antigos
carijós, a principio aldeiados em São Paulo e que se estabeleceram no sertão de Moquém. Couto Magalhães, baseado em
antiga tradição goiana, diz que o estabelecimento dos antigos
carijós, hoje «canoeiros», no norte de Ooiâz, é resultado de
uma desavença havida em S. Feliz, - entre João Leite Ortiz
e Bartolomeu Bueno da Silva, descobridor da Provinda. Ortiz
rumou para o Norte com os índios carijós, que havia trazido
de São Paulo, os quais mais tarde, fugiram para o mato,
voltando assim ao estado selvagem.
Nos meses de seca, eles vão até ao Bananal em suas
correrias. Afirmam que são geniosos em excesso, e qu~ alguns
-
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deles que têm sido capturados pelos seus inimigos, deixam-se
morrer de .fome e de raiva. Dizem em português: · <~Me matem .. •
mas de faca não, que dói 1nuito» .

. Os «canoeiros», apesar de bravios, apresentam alguns sinais de maior civilização que os demais indios, pois usam
armas mais perfeitas, como punhais, baionetas, flexas com ponta
de ferro, espadas e falam português, assim como conservam
tradições de algumas festas religiosas. O padre Luiz Gqnzaga
de Camargo Fleurí, conta que os «canoeir-0s» foram atacados
e batidos pelos civilizado'S no dia 8 de setembro, e que ne~sa
ocasião, uma ,velha índia proferiu a seguinte frase: «0' ;udeus!... até no dia do nasci11tento de N. · Senhora, nos vêm
perseguir».

.

Numa outr~ ocasião, em que os habitantes de «Amato
Leite» se achavam numa reza, fi<.!'aram s~rpresos, à hora da
ladainha, ouvindo fóra do templo um .vozerio respondendo:
«Ora pro nobish> Curiosos, correram a vêr o _que era, e ve~ri
ficaram cheios de terror que a igreja _estava cercada de indios
«canoeiros», os quais se compraziam em respünder à ladainha,
talvez para mostrar o pouco caso que faziam dos brancos.
E' grande o odio . que eles votam aos civilizados. Gostam
muito de dirigir pilherias em português aos viajantes que encontram. São muito sagazes e mais valentes que os outros, razão porque são temidos. O nome de «canoeiros» vêm do fato
de haverem eles, por diversas vezes, atacado os navegantes ·
do Maranhão, e1n «Ubás» leves, e sem serem pressentidos.
Couto de Magalhães se refere a indios «canoeiros» aldeiaqos
junto com outros por Frei Segismundo de Taggia, em . Salinas (?).
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Os índios «chavantes» estão agora em evidencia em vista
das tentativas de contacto com eles por parte dos componentes de algumas «bandeiras» ou «caravanas»·, tais como , as de
- «Anhanguéra» e «Piratininga»; a primeira sob a direção do
malogrado Hermano Ribeiro da Silva e a outra do sr. W.
Aurely. Em 1890 percorreu todo o rio das Mortes a comissão
I
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dirigida pelo Dr. Feliciano José de Moraes, por ordem do
então presidente d e Ooiáz, Major Paixão, não encontrando
nenhum chavante, salvo os fógos ~eles nas beiras das praias.
Dessa expedição fez parte o sr. H enrique Veiga, atualmente
professor aposentado da Escola de Aprendizes Artífices de
Ooiáz. Este meu distinto amigo tal con:io alguns sertanistas
com quem conversei, é de opinião que os chavantes fazem tudo
para que não sejam vistos pelos extranhos. O Dr. Morbeck,
sertanista famoso, me disse que os chavantes parece pertencerem ao do1ninio da lenda, pois não ha quem os tenha visto .(t ).
O que se sabe deles, é que são de. extrema ferocidade. Os carajás, como os bororós, sentem terror toda a
~ ez que ouvem falar em chavante. O que é verdade, é que
eles não querem contacto algum com extranhos ou civilizados.
Tal cuidado é natural, pois rezam as fraàições que estes índios
tem .sofrido toda a sórte de traições.
Os chavantes, a 1.o de Novembro de 1934, por meio de
iacapes «bordunas» mataram no alto do barranco Santo Egydio,
- os padres salesianos Fuchs e Sacilotti, este paulista, de
Lorena. - O Padre Chevelon anda à cata dos chavantes pelo
rio das Mortes, em sua missão apostólica e benemérita.
Há quem afirme andar entre eles um homem branco, com
honras de chefe. Ainda mais, que tal homem, foi visto mais
ou 1nenos após a epoca do desaparecimento do inglês f AWC ETT.. . Outros dizem que o mesmo «homem» era um leproso,
que se acolheu entre aqueles indios, que aliás o curaram da
triste molestia. Penso tudo ser lenda.
A nação «Chavante», tambe1n chamada «Acuán» que é o
seu verdadeiro nome, parece ser uma das mais numerosas do
Brasil Central. Apesar de ferozes, fatos tem demonstrado que
(1) - No auo pas::rado me iuostraram no "Aragua ia, um "carajá"
surdo e aleijado em consequencia d uma agressão que sofre1·a dos "cha·
va ntes··, quan do o mesmo se perdera e1n terras onde havia un1 grupo
deles. Esse " carajá" muito machucado .fugiu sernpre perseguido pelos "cha' 'antes" , ati rando-se no r io, conseguiu 1ner gulhar e asshn safar-se da
n1ortc certa. Ele:quando se põe em duvida a existcucia dos "chavantes"
protedta, most rand o as cicatrizes demonstrativas da agressão que sofr eu
d os "chaYantes''.
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eles são menos bravios que outros indios e mais capazes de
civilisação. Tem tambem, melhor instinto. Houve em Goiáz
diversos aldeiamentos deles. Os de Estiva e do Rio do Sono,
contavam em 1863, mil habitantes. Entre os indios aldeiados
por Fr. Segismundo de Taggia, segundo C. de Magalhães,
havia chavantes em São José. Nessa vila, no ano passado, me
mostraram um individuo descendente dessa nação.
O tipo chavante é varonil, dotado dessa belesa muscular
qu e admiramos nas estatuas gregas e romanas. São os indios
de maior corpo e os de maior vigor físico dentre os existentes
em Ooiáz. As suas mulheres não são belas ; seus queixos são
extremamente grossos. O olhar do chavante exprime mais energia e ferocidade que o dos carajás. Aqueles tem os cabelos negros e reluzentes, assim como seus olhos, que são pretos,
assemelhando-se aos das féras, já pela inquietação como pelo
excesso de brilho~ procuram penetrar em tudo pela causa mais
insignificante que se execute em sua presença. ou nas proximidades.
~
- Couto de ~agalhães informa haver provas de que õ s
chavantes, a.ssim como os carajás, não tem nenhuma noção
de Deus. E, para assim julgar, baseou-se na não existencia
na língua chavante, duma palavra siquer que diga respeito a
essa idéia (1). - Seu governo é uma especie de república
absoluta; nomeiam um chefe, qúe os dirige .nos combates e é
cegamente obedecido em tudo que diz respeito à caça, pesca
e guerra. O chefe, à exceção à obediencia dos seus, prevê por
alguns sinais externos sua dignidade; gosa das vantagens de
ser alimentado à custa da tribu e da propriedade d'e todos os
membros dela. Os jovens de um e outro sexo, têm o sinal da
virgindade - uma especie de pulseira com borlas, que trazem aos
braços e às pernas, uma no tornozelo e outra abaixo da curva dos

(l) Quando estive entre os "carajás", percebi que eleB tein um Vô ·
cabulo designando a palavra - Deos - (Kananchiné). Em Sauta I~abel
na Ilha do Bananal, de 1928 a 1930 existiu o P ost o Indigena "Reden~.ão
- Notei que quando agrada·se um carajá, este diz sorridente." "1'ori-aNdiliN'' - E1n Conceição do Araguaia, entre as doininioanas, nota-se a Irntã
Sebastlana, india xerente.
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joelhos. Estas borlas são conservadas até que se cas em, época
em que perdem a sua virgindad e, não admitiindo a austeridade
dos costumes, antecipação alguma. O adulterio ou mesmo qualquer união sexual que não seja entre casais, é punido com a
morte, única pe!la que usam. Desde qu e qualquer casado se
enviuve, atalham-lhe, de novo, borlas nos braços e nas pernas, que só tiram si se casar novamente. A cerimonia do casamento é a seguinte: marcam o dia e a hora; o chefe e os
pais dos noivos, assim como os familiares, se reunem num
local onde abriram unia estrada, ao longo da qual os indios
ficam. O qoivo e a noiva, conduzidos pelos pais, são colocados ao lado do chefe. Assim dispostos, o noivo passa carregando um tronco de buritl pela estrada. Si ele consegue ir e
volta r ao ponto de partida com o pesadíssimo tronco, está
apto a casar-se. Do contrario é adiado o casamento, para quando
ele tenha forças suficientes para poder manter sua familia,
assim como em caso de g uerra, tenha, sendo preciso, força
para fugir carregando ao ombro a esposa. Sendo satisfeita a
prova, termina a cerimonia pelo jantar de gala, em g eral composto de peixe e um bolo de farinha de mandioca, que é
partido pelos noivos.
E' interessante como o Chefe tem a obrigação de dotar,
como seus, os filhos dos guerreiros mortos em combate. Os
v·e lhos e enfermos são alim·entados e tratados por toda a tribÜ.
Entre os indios aldeiados em 1863, por Fr. Segismundo de
T aggia, havia um chavante que, segundo consta, chamava-se
Braz.

.

.

.

. . .

Estão os indios ltapirap és, cuja tribu está cada vez mais
extinta, pois conta hoje apenas uns 180 individuos, localizados
em terras banhadas pelo afluente do Araguaia, e que tem o
nome da tribu. Para chegar-se aos seus aldeiamentos sóbe-se
por espaço d e 8 dias em canôa o rio ltapirapé, e 2 a pé em
direção ao Norte, através de campos, pantanais e matos, alcançando-se «Tampitana, que é a aldeia deles». Os moradores
aí não alcançam a t 70 almas das quais 61 são mulheres. ..
-
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Em 1932, os «caiapós», vizinhos do norte dos «itapirapés»
atacaram a aldeia itapirapé Moitana. Os indios foram se estabelecer em «Tampitana», isso por causa digna de nota: por
não haver mais' médicos-feiticeiros entre eles:
O dr. Herbert Baldus, nosso distinto confrade do l~stituto
Histórico de S. Paulo, em seus «Ensaios de Etnologia Brasileira», dá alguns detalhes interessantes sobre essa tribu, hoje
já tão reduzida. Assim· informa que «Kamairahó», o chefe <dtapirapé», contou-lhe que os primeiros homens da sua tribu
sairam da terra · esgravatando-a co1n as mãos. Foram '2 homens
de nome lmaaúanneui ~ lankimioturxi e 2 n1ulheres de nomes
Avantirana e Tampai. - Aliás, na 1naior parte das tribus,
existe semelhante tradição, isto é, de que os antepassados dos
indios saíram da terra. Assim por exemplo, entre os Cainangs,
de Palmas, os «turneachás» os «kaskibá» no Chaco; os «terenas e itapirapés». Em São José, tive oportunidade de vêr alguns descendentes, de «itapirapés», inclusive a «lracema», india
da qual já falei.
Os «Apinagés» são índios 1nansos. Tem s uas aldeias nas
margens do Araguaia, afim de faciliitar a navegação por esse
majestoso rio.
Os «Javaés» n1oram na ilha do Bananal, e pertencem à
mesma família dos «carajás», pois falam a 1nesma lingua, e
muitas vezes vão buscar suas mulheres entre eles.
Os «xerentes» moram nas margens do Tocantins, nas proximidades do «Porto Nacional», e nas vertentes do Aragu_aia.
Tem relações com os civilizados, desde o tempo em que foram
catequizados pelos 1nissionarios capuchinhos Fr. Rafael Taggia
e Fr. Antonio de Ganger. Algumas vezes vão a pé até a Mogiana, e por esta até o Rio de janeiro. Quando matam alguem
por castigo, reunem os principais' da tribu para votarem; si
houver um único voto contra a morte, não matam o «condenado>L
Ainda sobre as tradições referentes aos . indi.os, é curioso, o que há sobre os «carajás». Segundo Paul Ehreich-'
Kabai, o avô dos «carajás» viveu com seu povo residindo em
subterraneos. Lá fez o sol quando havia noite na terra, e
quando havia noite fez sol na terra. Um dia ouviu-se em baixo
o grito da siriema, e Kabai resolveu acompanhado por alguns
-
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homens, seguir o som. Assim chegou a um buraco que conduzia à superficie da terra. Mais só a sua gente pode passar,
enquanto ele mesmo, por seu corpo ser grande demais, ficou
parado no buraco e só com a cabeça ~e fóra».
Segundo Krause, os antigos «carajás» viviam em baixo
d'agua, considerando a tribu, pelo lugar da sua origem o «furo
das Pedras», por conseguinte em lugar que não está acima de
Macaúba, como Dinasá, indicou como mais um p<:>uco rio abaixo».
(Tais notas sobre os i11dios de Goiáz, foram tomadas por
mim quando ainda estive· em Leopoldina, me preparando para
regressar para a antiga capital goiana, nos momentos que pas- ,
sei em companhia do Almelio (1).
•
\

...
•

. .

\

( l) Sobre os itapirarés, no Instituto Histórico de São_Paulo, fizeram
confer encias os nossos confrades Dr. Herbert Baldus e Sr. Roberto Pompilio, ambos ilustres sertanistas de valor. Sobr~ indios repito, a verdadeira e util catequese é a por meio das ~ Reduçõe s» religiosas, como a dos
jesuitas, e agora pelos benemeritos salesianos ou dominicanos, pois os hídigenas, como 3 sabido, te111 un1 temperamento excessivan1ente desconfiados . .. Para conseguir uma benefic~ e util catequese, só mesmo religiosos da
te1npera de padres como os Rvmos. Colbachini, Chevelon, D. Domingos
Aroebius, etc. - A proposito do temperamento desconfiado dos indios,
citemos aqui o seguinte caso a Jnim narrado na velha cidade de Goiáz,
pelo Prof. Ferreira - o indio J oaquim Manoel, que chegara a 1.0 Sargento do 20.0 B. de Infantaria, e quando indicado a promoção a Sargento
Ajudante, desertou ! . . . Mais tarde, sendo encontrado por alguns excursionistas, completamente uú em companhia de outros indígenas, perguntado
porque desertara, respondeu: e:Foi de saudades das selvas, como todos
os índios•.
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AIun os (indiginas) duma Escola .Agrícola 11a Ilha Bananal, recebendo umu
·
aula de pomicultura.

I

Du.as 1otografias de indios do Araguaia. - U1n
indiosinho
"carajà"
da aldeia do "Laureano ", entre
.
.
dois dos
- um destes o autor deste
. excursionistas
.
trabalho
A índia Alice entre dois companheiros
de excursão.

•

Predio construido em 1747, em Goiaz para quartel Dragões - Pedrcstcs, atualmente séde <L'l
5.n C. R., ponto final da Excursão.
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Segunda

Parte

Como se deu o desastre com o 6.º B. C. em
'

Goyaz

O que nos disse· o Major Amilcar Salgado dos Santos, afualmente,
no hospital militar em São' Paulo (1)
!

Sabendo que o ilustre Majo r Amilcar Salgado dos Santos,
Comandante do 6.o B. C., se acha em São · Paulo, internado
no Hospital Militar, convalescendo de ferimentos que sofreu no
lamentavel desastre ocorrido, há dias, na Estrada de Ferro d1e
Goiáz, neste Estado, - nossa reportagem foi visitá-lo e colher
in1pressões desse lutuoso acontecimento.
O ilustre militar disse-nos o seguinte :
- O 6.o B. C. partiu no dia 21 do mez passado, às 13,30
horas de Ipamery, rumo a São Paulo, afim de tomar pàrte
na parada do «dia de São Paulo». Fez uma viagem de três
dias até chegar a Quitauna, onde, mal desembarcou, foi passado em revista, junto com o 4.o R. 1. pelos generais Oeschamps Cavalcanti e Ribeiro Cruz para, no dia seguinte, tomar
parte na parada, havendo grande enthusiasmo por parte• de
( l ) Noticia d 'A Acção -

•

de São Paulo.
•
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seus soldados; estes, em sua máxima totalidade recrutas, s endo
destes, alg uns com menos de 1 mês de instrução. Eles tinham
o pensamento em elevar o nome goiano. A meu vêr, o goiano
como soldado, é conhecido como dos melhores : sobrio, disciplinado, valente, abnegado e resignado ao sofrimento. O Visconde de Taunay, que junto com os goianos tomou parte na
retirada da Laguna, confirma tudo isso. Não há -marcha, por
mais penosa, que assuste ao soldado goiano. Após a parada,
ainda permaneceu acantonado· em Quitauna alg uns dias, o 6.o
B. C., g raças à . concessão do general De,schamps, que é um
extremado admirador da gente goiana. A 31 , às 22 horas, o
B. C. partiu de Quitauna rumo a Goiáz, como se1npre sob o
-comando do major Amilcar Salgado dos Santos. No dia 3 do
corrente, às 7 horas, saiu a composição, levando o · 6.o B. C.
de Araguarí; momento esse, em que os goianos começaram a
manifestar a legria, pois daí a hora e meia iriam atravessar o
rio Paranaiba, entrando portanto em territorio goiano. E' preciso que se not e, o goiano é muito apegado à sua terra natal.
Já se havia passado o , Morro da Mesa, de o nde s e avista o
1najestoso rio Paranaiba. f oi quando a «goianada» começou
a se pre parar para entrar ,em terras de O oiáz, iniciando as belas
e nostálg icas canções goianas ; quando, às 8,55, o carro leito,
o nde viajavam os oficiais e que ia na cauda da con1posição,
r epentinamente, salta dos trilhos para em s eg uida tombar, arrastando mais 8 carros, cheios de sargentos e soldados, que
t ombam, esmagando quatro soldados e o g uarda-freios Manoel
.
Miranda. Não to mbaram 2 carros grandes, com viaturas, 2 carros com o material, 2 carros-gaiolas com os animais, etc. O
p rimeiro carro a tombar fo i o dos ofi ciais, que sendo muito
pesado - era de leitos - arras tou os demais. O major Cmt.
foi retirado do intt!rio r do carro l eito, pelo Dr. José Ho norato, e, a pesar de bastante machucado, tomou as providencias
necessarias, tal como a do salvamento de vidas, des pachar o
soldado Bo rges, seu ordenança para a Estação de Eng. Betho1,1t, a uns 3 1/ 2 quilômetros em frente, afirn de pedir ao
respetivo agente solicitasse socorro de Araguarí. Em seguida,
junto com oficiais, inclusive o Cap. Eduardo Bas tos, provi-denciou em socorrer os feridos, identificar os mo rtos, expedir
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t elegra111as para a terceira Bda. 1., para lpamerí, etc. Em seguida mandou desligar a máquina da composição tombada e
mandou-a para Eng. Bethout, afim de trazer os recursos que
fossem encontrados, voltando a mesma máquina com 4 farmacêuticos civis, que vieram de Anhanguéra, e alguns empregados
da E. F. Goiáz, apesar de já terem sido feitos os primeiros
socorros de urgencia aos fe ridos, pela ambulancia do B. C., os
farmacêuticos chegados continuara1n a cuidar dos fe ridos; os
en1prcgados da E. F. Goiáz, chegados junta1nente cotn o pessoal da composição, e mais alguns oficiais, sargentos e soldados, conseguiran1 desligar a parte da composição que tombara, corn a outra, esta composta das pranchas, carros-gaio las,
etc., foi o rganisado um comboio que recebeu os corpos dos
soldados mortos, e os 4 7 feridos, a banda de música, padioleiros, condutores, etc. Sob a direção. do sub-comandante do
B. C., o Cap. Herodoto Batista Cavalcanti, o ajudante do
B. C., 1.o tenente Ubirajara Brandão e 2.o tenente Ernesto Maimont, este uma das vítimas do desastre, e que pa rtiu rumo
a 1pamerí, às 11, 1O horas, tendo ainda antes o Major Comandante determinado que fosse organizada ligeira refeição, par:a
os 300 soldados que ficaram no local do desastre. Quanto ao
corpo do· guarda-freios, que fôra esmagado, seria enviado para
Araguarí, afim de ser sepultado. Este hu1nilde ferroviario, foi
visto pelos sargentos, tentando freiar os carros. Morreu em
seu posto, c1n cumprimento do dever ! Do 6.o B. C. cumpre
notar o sargento Joaquim Ferráz de Lima, que foi -incançavel
e abnegado no serviço de socorro : às t 1,30 horas chegou, em
carros sobre trilhos, o Dr. Gayoso, Diretor da E. F. Ooiáz,
e111 con1 panhia de seus dignos auxiliares, Dr. Derval Castro e
Dr. Põrtela, de cinco médicos, de um farmacêutico, de duas enfermeiras, delegado de Policia, 1.o tenente Vieira, o escrivão
e mais alguns funcionarios, da mesma estrada. Foi imediatame nte instalado telefQne de em,e rgencia que facilito u a ligação
para Araguarí, Golandira• etc. Foi pelo dr. Gayoso, dado ordem
para que o trem que seguira com o Cap. Herodoto, esperasse
o rdem en1 Eng. Bethout. O Cmt. do 6.o B. C., em ~ompanhi a
do pessoal vindo de Arag uarí, após o exame cadavérico do
guarda-freios, partiu numa ·máquina para Eng. Bethout, onde
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aguardava ordel)l o trem citado ; foi feito o exame cadavérico
dos 4 soldados mort-0s e o exame dos feridos. Em seguida, a
máquina voltou para o local do desastre (K. 48) , onde continuou o resto das providencias, sendo que até a meia noite,
continuaram os trabalhos para desimpedir a linha e organizar
a composição que transportaria o 6.o B. C. até lpamerí, onde
no dia seguinte, chegaram os últimos elementos do batalhão,
às 8,50, para às 9 horas assistirem o enterro dos mortos.
Quanto à causa do desastre, foi ter saltado dos trilhos o
último carro dos oficiais, que, tombando, arrastou os demais.
Os engenheiros da E. F. Ooiáz foram .de unia grande dedicação sob todos os pontos de vista».
Ag radecendo, depois de votos de . pronto restabelecimento ,
despedimo-nos do Major Amilcar Salgado dos Santos.

Homenagem
•

aos mortos do 6.0 B. C. em " Engenheiro Bethout' ' (1)

.

'..

Por iniciativa do Major Amilcar Salgado dos Santos e •
g raças ao auxilio do Diretor da E. F. Ooiáz, dr. Oayoso, foi
ina ug urada u ma herma em «Engenheiro Beth out»~ em homenagem aos mortos do triste e' lamentavel desastre de 3 d e
Fcv·ereiro últin10, do trem que condu zia o 6. 0 B. C., sob o
coma ndo interino daquel•e major, em seu regresso a Goiáz,
após ter toma do parte na g rande parada de 25 de Janeiro
do mesmo ano, nesta Capital.
Na berma há uma placa de marmore com a seguinte inscrição : «Homenagem do major Amilcar Salgado dos Santos aos
mortos do 6.o B. C., soldados Daniel Machado, Benedito A.
da Costa, Ab ul F. Perna, Pedro Sá Oli veira, e guarda-freios
Manoel Miranda».
Sobre a cerimonia, o tenente corõnel Antonio Sant'Ana de
Medeiros passou o seguinte telegrama: «Majo r Salgado, chefe

( l) -

No tieia publicada no "Diario Popul:u·" de S. Paulo.
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da 5.a C. R. Goiáz. - Ipamerí
17
Referericia vosso
• 145, informo que este comando compareceu pessoalmente à
s olenidade inaugural marco homenagem praças e ferro-viario
vítimas desastre três de Fevereiro corrente, acompanhado s eis
·o fi ciais deste corpo. Disctirsos pronunciados no momento relembraram vossa ação sentindo memoria daqueles que pereceram no cumprim ento do dever, ação que muito diz de vossos
sentiment os cívicos e patrióticos. Ten. Coronel Sant' Ana de
1l1edeiros, comt. do 6.o B. C.»
...
A res peito da cerimonia, o capitão Eduardo Corifucio Bas~
tos, que presenciou o tris te desastre escreveu : «Assisti, comovido, a singela e tocante cerimonia da inauguração em homenagem à memoria das vítimas do desa~stre ferroviario de 3 de
F evereiro do corrente ano. Falaram por ocasião dela, o diretor
da Estrada de Ferro Goiáz, o Comandante do 6.o B. C., tendo
a n1bos, num gesto de reconhecim ento aos esforços do ma jor
Ami lcar, feito referencias elogiosas ao mesmo. A c~rimonia,
na · sua simplicidade e sinceridade, foi bastante tocante, e confortadora à nossa alma de soldados sertanejos. A ·natureza, como
que solidaria com o carater da solenidade, cobriu-se de lilaz,
estando muitas árvores repletas de flores roxas e o pôr do sol,
-com.pletando a hannonía sentimental do ambiente colo riu o
firmamento de ..uma tonalidade arroxeada, dando-nos o crepúsculo da saudade. E' a música viva dà recordação, felicitando
a f eUz idéia do ex-comandante do 6. o B. C., major Salgado,
qual seja a de perpetuar no bronze e em nossos corações a
lesnbrança dos que souberam mo rrer no cumprimento do dever.
Habituei-me ·com a cerimonia que acabei de descrever e· com
outras da iniciativa do majo r Amilcar, a admirar a alma cívica
e o carinho que o mesmo majo r dis pensa às coisas que possam
levantar o nível moral da nossa raça. O major Salgado é, ineg avelm ente, uma das reservas morais d e nossa Patr~a. E eu,
eterno namorado dos meantos e das responsabilidades d'e nosso
país, só posso louvar as iniciativas inteligentes e de grandes
resultados praticos, como as do mesmo major».
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Heróis Goianos de Laguna

<1 >

Foi inaugurada, este mês, (Setembro d e 1938), na capital
goiana, uma herma em memoria dos goianos que tomaram parte
na Retirada de Laguna.
Por ocasião da sua inauguração, o ilustre major Amílcar
Salgado dos Santos proferiu a brilhante alocução que abaixo
publiçamos:
«Meus patricios ! ...
Eis que neste momento se realiza mais uma parte de un1
dos meus id~ais patrióticos, isto é> a realização do que me veio
à mente quand9 _tinha ainda 14 anos, ao termina r a leitura do
belo livro do saudoso Visconde de Taunay, o seguinte: P or qu e at é então _não se perpetuou no n1ár11Lore ott no br onze a
epopéia de Laguna, ~sse feito praticado pelos nossos soldados

'

\

I

e que forma a mai,~ bela págin a da historia militar do con,,.
tinente americao ?
Não é censura que faço, mas diz-me a conciencia que esta
minha vinda voluntaria à antiga capital de rlnhanguera, d eixando a querida terra paulista, os bons amigos de lá e o
que há de mais sublime, um lar feliz.. . fosse o meio de reparar o esquecimento involuntario de que1n quer que seja...
façamos um pou co de historia relativa ao feito dos goia-'
nos na Epopéia de Laguna, imortalizada pela pena de. Taunay~
em seu livro já traduzido para o francês, ale1não> espanhol e
sueco. Tal epopéia foi escrita pelos restos da E·x pedição formada pelos contingentes de São Paulo, pela Bda. Mineira e
pela Coiana, e cujo objetivo era a invasão p elo norte
da República do Paraguai. A Brigada Goiana compunhase do 20.o B. de Infantaria, com o efetivo de 640 soldados, da 8.a Cia. de Voluntarios Goianos, com 80 praças,
inclusive os oficiais; um esquadrão de cavalaria do Exército,
comandado pelo major Eliseo Xavier Leal, com 180 praças
e um Batalhão de Voluntarios, comandado pelo ma1or em co,
( t) Noticia p ublicada no «Diario Popular» de S. Paulo.
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missão, Manoel Batista Ribeiro de Faria, com o efetivo de
680 soldados. O Tte. Coronel Joaquim Mendes Guimarães,
comandante efetivo do 20.o, assumiu interinamente o comando
da Bdgada. Esta partiu de Goiáz na alegre manhã d'e t 5 de
Maio de 1865, rumo ao norte do Paraguai, tendo
o 20.o saido
,,,
de seu tradicional quartel, os outros destacament-0s do quartel
de policia e do Liceu, concentrando-se tudo no Largo do Palacio, onde os soldados goianos ouviram a santa missa, ao ar
livre, para, em seguida partire1n, em marcha regular ao som
da música do 20.o pela comprida rua que vai dar no Bacalháu,
at~ desaparecer da vista dos que ficaram, encobertos pela espessa poeira que se levantou. Depois de longa marcha, tendo
passado por Anicuns, Alemão, etc. e atravessado os rios dos Bois
e Verde, chegaram ao territorio de Mato Grosso, e acamparam
nas margens do Taquarí, afim de esperarem os contingentes
de São Paulo e a Bda. Mineira.
Da expedição fazia parte uma brilhante oficialidade, un1a
plêiade de militares que ornamentaria qualquer exército de
então e em que se distinguiam os seguintes: Drago, Galvão,
Miranda Reis, juvencio, Tomaz Gonçalves, Tomaz Cantuaria,
florencio do Lago, Quintana, Gesteira, Marques da C ruz, Muniz freire, ~óbrega de Gusmão, Barbosa, Catão Roxo, Rocha
fragoso, Chicorro da Gama e Taunay.
Sendo chamado à Côrte o coronel Drago, assumiu o comando geral o Brigadeiro Galvão, que nas proximidades de
Coxin, veiu a falecer juntamente com muitas centenas de expedicionarios, devido às epidemias. Com a morte dele, assumiu
o comando, interinamente; o tenente coronel M. Guimarães, o
valente «português», como a mim se expressou, quando aqui
estive pela primeira vez, o Tte. Cel. Marques Santana, bravo
veterano de Laguna.
Em Miranda, depois de aí estacionar por 3 mezes, chegou
o coronel José Joaquim de Carvalho, que assumiu o comando
de Expedição, retirando-se para a capital do Imperio, o Tte.
Cel. Guimarães, afim de tratar da saude.
Por fim chegou o Cel. Carlos de Moraes Camisão, que
assumiu o comando da já reduzida expedição, tomando este
malogrado chefe a resolução de marchar ào encontro do ini-
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migo, apesar de dispôr de tão fracos elementos:. . E, assim,
passou por Miranda e Nioac. povoações brasileiras que foram
antes saqueadas e incendiadas pelos paraguaios. Depois de varias ações de guerra tomou o bravo coronel a resolução de
invadir o territorio paraguaio e, assim, atravessou o Apa, chegando à Laguna, tendo antes já em tcrritorio inimigo, obtido
duas brilhantes vitorias e concorrendo para ambas o 20. o de
Goiáz. faltando, porém, toda sorte de recursos, ficou resolvida
a retirada para o nosso territorio, tendo ao iniciá-la, o Cel.
Camisão ordenado um ataque ao acampamt:nto inimigo, o que
foi feito. Nessa aç.i o, os nossos obtiveram brilhante triunfo,
salientando-se mais uma vez o Batalhão de Goiáz, sob o comando do bravo Cap. Ferreira Paiva.
Enfim iniciou-se a retirada, que durou 35 dias e foi feita
debaixo de ordem e disciplina, apesar de toda sorte de vicissitudes, taes como a fome, as intemperies, as epidemias, os
terríveis ataques da cavalaria inimiga que em nuvens rubras
vinha de lança em punho ou sabres desernbainhados sobre o
quadrado da nossa rígida infantaria. Para o cúmulo apareceu
o terrivel flagelo do cólera morbus, que ceifou inúmeras vidas
preciosas entre as quais a do proprio Cel. Camisão, Tte. coronel juvencio e guia Lopes, o valente mineiro . que tão util
foi à Expedição. Foram todos três enterrados junto ao túmulo
do cap. Vicente Miguel da Silva, bravo filho de Bonfim (Goiáz)
e um dos heróes da retirada. Pouco antes fôra tomada
uma t!Jste e dura resolução: a de abandonar elevado número
de coléricos, pois os meios de transportá-los estavam escassos.
Com efeito, foram deixados numa clareira em número de 300,
na maioria go1anos. . . Mal os expedicionarios re1n1c1aram a
- os
marcha de retirada, surgem os paraguaios que trucidam
míseros coléricos, escapando apenas o cabo Calixto. Este morreu há pouco mais de 2 anos ern Estrela do Sul, como Capitão de Voluntarios...
Assumiu o comando da já reduzidíssima expedição, o major
Tomaz .Gonçalves, o proto-tipo de soldado disciplinado e disciplinador, que conduziu os expedicionarios ainda sob os ataques da cavalaria inimiga, até Porto do Canuto, no Aquidauana,
onde, enfim, encontraram toda a sorte de recursos e conforto.
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Foi quando Tomaz Gonçalves publicou sua .célebre ordem do
dia e cujas últimas palavras, dignas do bronze, são: «S oldados! ...
Orttças à vossa bravura e constancia, os nossos canlzões e
bandeiras fora11z conservados ao I mperio!. . . »
,
julgavam os espedicionarios que iam ter o d escanço me ..
reciclo e justo . .. Ah ! tal não suced eu. . . pois as altas autorid ades acharam que, · tratando-se de g ente experim entada aos
azares da g uerra, d everiam os mesmos serem aproveitados em
o u tros setores, o nde s e des encadeava a já longa e terrivel
g uerra. Entre os expedicionarios, muitos encontraram a morte,
como o t enente Marques da Cruz, o bravo artilhe1ro que foi
estraçalhado por um obuz e11,1 f rente a Humaitá. Sucumbiram
cerca de ·t .000 goianos ceifados pelas epidemias e nos comb ates. (1)
Em ho1n enagem à m emo ria d esses denodados componentes
da coiuna ex pedicio na ri!:l, heróes a quem o Brasil muito deve,
id eei a ereção de varias hern1as comemo rati vas nos pontos
d e partida, o que já conseguí em São Paulo, Freguezia do O'i. .
Jundiaí, Campinas, estando pre.st es a ser levantada outra em
Franca, g raças aos valiosos auxílios do s r. Osorio Junqueira,
f uncio nario. da Caixa Econômica. Faltam bermas, ainda, em
Uberaba, O uro Preto, Mogí Mírim, Casa Branca, e, finalmente
Cajurú. Co1n a inaugu ração d~ mais esta ~ he.cm a, vejo que aos
poucos, apesar de g randes lutas e humilhações que passo,
vai-se realizando o meu velho ideal d e patriota . • .
Termino agrad ecendo a presença d e todos, aquí, nesta sing ela cerimonia, especialmente ao 'dr. Ediberto da Veiga j ardim,
m. d. prefeito d e Ooiáz, pelos valio§os auxilias que prestou no
sentido de que conseguisse realizar mais esta parte do me u
citado ideal ; professor Santos Ferreira, pelo apoio moral que
me prestou ; aos alunos do Liceu Ooiano e aos soldad os do
Exército e da Po licia dest e Estado aquí p resentes. Sim, a voces,
soldados, meus .sinceros agradecimentos, pois tem sido entre
vocês que tenho a 28 anos vivido e passado momentos de grand~

•
(1) Entre os inortos do 20.0 , contou-se o Capitão Vicente Miguel da
Silva, natural de Bonffn1, Tenente Manoel da Silveira Miró, este natura]
do Paraná, e morto e1n con1bate durante a Retirada.
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alegria, quer na paz, quer na g uerra, nas casernas, acampamen .. , . .
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Da terra de Anhanguera
"Na Aldeia" - São José de Mossames.
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A 16 do corrente (Agosto de 1938) f ui info rmado de que
a 17 se inicia riam as tradicionais fest as locais. Resolvi por
isso aproveitar a companhia de alg uns anligos, entre os quais
o sr. O legario Antunes, e, assim, no referido d ia partimos rnnn
Ford, deixando o «Bacalháu». Entramos na estrada de Ana po1is
e seguimos até atingir a bifurcação.
T oma ndo a estrada da «Aldeia» fomos o bser\·ando a paisagem, ·cerrados intérminos a penas habitados por c111as selvag ens, siriemas e outras aves menores. () Fo rd corre e1n velocidade regula r devora ndo a distancia, deixando p~ ra trás os
mata-burros que assinalam os ribeirões, pequenos e g randes .
Um destes ribeirões é o «Conceição», d e leito arenoso e ch eio
de pedregulhos. Sobre ele não há pontilhão. O nosso veículo .
atravessou-o, despertando, po r um ü1sta nte suas aguas 111ansas
e cristalinas. Nele ainda exis te o garimpo d e o uro ..
Às 15 ho ras avístan1os a igreja da «Aldeia)) e alg umas
casas da vila, tudo cons truido nlUila especíe de pla nície cercada
de morros. A~ r uas estavarn repletas de fo rasteiros, vindos de
todos os togares das redondezas, alg uns mesrno da ddlade
de Goiáz.
'
Logo que chegamos, demos uma Yolta por toda a povoação,
depois do que guardamos nossas bagagens. Em companhia do
Padre Do mingos Pinto, janta1nos cm casa d o «Festei ro » s r.
Elisiario .. O jove1n sacerdo te já era 111eu velho conhecido, po is,
de uma feita, eu o conheci quando examinado pa ra reservis ta
em Bonfim, po r ocasião da n1inha primeira visita a Goiáz
como representante do Gene ral Comt. da Região.
Tive oportunidade nesse dia de visitar o rio fa rtura,
cerca de u1na legua âe dista ncia e tambc1n ví a cons truçã9, en1
inicio, da casa de Datniana Cunha, a conhecida h eroína goiana
que tantos serviços prestou de 1808 a 1831 à catequese dos
caiapós. As referid;is obras fi cam atrás d a casa con1ercial «Sal-

=-
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vação da Lavoura», de propriedade de um filho do sr. Azeredo
Bastos, meu cicerone nessas peregrinações.
A vila consta de alguns edifícios simples e possue algumas
casas comerciais. T em duas escolas municipais, uma igreja,
edificio de aspecto colonial, amplo, mas sem assoalho. Sofreu
reparos recentes, tanto que desapareceu a grande escada em
forma de caracol. O templo foi construido pelos indios em t 770.
Dos costumes do povo da localidade, o que achamos mais
interessante foi a moda pela qual eles realizam o baile. Os
cavalheiros dansarn de chapéo na cabeça e as moças, todas
muito .bonitas e fortes, algumas .claras e muito coradas, .se alinham ao longo das paredes, olhos fitos no chão, envergonhadas,
por certo, da visita que lhe fazi amos.
O dia todo chegaram famílias vindas das roças visinhas,
em verdadeiras caravanas, cavaleiros e amazonas em grande
profusão. Algumas mulheres novas traziam ao colo creanças
n1iudinhas agarradas ao seio, enquanto nos rnuares que fechavam o cortejo traziam eles, os caravanistas, sacos ou bruacas
com gêneros, rnaterial de cozinha, redes, «trens», etc. tudo necessario à estadia por 2 dias nos arredores da povoação, nos pastos, e entradas de ruas, os ànimais, em ~úmero de 2.000, ficam, por este ternpo, soltos, gozando da graminea abundante
das pastagens goianas. Fomos informados que, cerca de 4.000
p essoas demandaram este ano à vila para assistir às festas
tradicionais.
As festas no arraial constam de missas, ·procissões e leilões
e, findas, é feito novo sorteio para se escolher o festeiro do
a no seguinte, o que se faz com as cerimonias costum eiras sendo
proclamado o sr. Zacheo de Castro.
Aproveitando uma tregtta da festança fomos até à Serra
Dourada, em cuja encosta fizemos alto. Âs 17 horas jantamos
ern casa do festeiro e só então reg ressamos a Goiáz, terminando
a viagem sem novidade e debaixo de contentamento ·geral.
Da magnífica viagem ficou-nos un1a impressão indelevel:
o belo tipo das jovens roceiras goianas, varias de pele clara,
cabelos alourados e algumas de olhos azuis ou verdes (1 ).
(1) Durante o ano, alem dessa festa, :r;ealizaram-se em Goiás outra3
íe':ltas tradicjouais, como a do Moqu§m, Trindade, Leopoldina, InhumaEZ,
a que assiste, alem de outras.
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O velho quartel de Goiáz

,

Chegando aquí na antiga capital de Goiáz, ass_uíni a Chefia
·da 5.a , e. R., e nas h9ras de descanço vou fazendo minhas
pesquizas acerca do passado não só desta cidade
. de Anhanguera, da qual o saudoso Couto Magalhães não fez justas
referencias, assim como de Leopoldina, do majestoso Araguaia,
o rio apaixonado daquele ilustre ex-presidente da antiga Provincia de Goyaz, e homem do lmperio.
Vamos hoje dizer algo do velho quartel do «Largo ~o
Chafarís», que está para completar seus duzentos anos de constrúção, mas que ainda está mostrando resistencia para viver
de pé outros 200 anos ...
O velho quartel de linha da cidade de Goiáz está situado
no tradicional largo do Chafarís e foi construido em 174 7 pelo
Capitão de Dragões A. José de Sá Pereira, e por este vendid~
à fazen~a Nacional para quartel militar, em virtude daquela
ordem de 1751. E como fosse ele muito mal edificado e aca.. bado, o Governador e Cap. General João Mal. de Melo, ·solicitou autorização para construí-lo e aumentá-lo, sendo a obra
arrematada pela quantia de 2.090-8 de ouro por João Ruiz
, Lobato e tudo afinal aprovado pela carta de 24 de Janeiro
de 1765.
Constando desde o principio de àuas partes, a em que
residia o Cap. Comt., antes da suposta cessão do Capitão
de Melo, era frequentemente reparada à custa da Real fazenda.
Este proprio, segundo a citada O rdem Regia de 11 de Fevereiro de 1751, foi tambem adquirido à custa da Real Fazenda,
e assim parece dever ser considerado proprio nacional por sua
origem, etc. etc.
A parte do quartel, depois de ter sido dos Dragões até
1828, passou a aquartelamento das forças de diversas denomi' Infantaria.,
nações, tais como · a do celebre 20. o Batalhão de
da 11.a Cia. Isolada de Caçadores, 60.o B. C. e finalmente do
6.o B. C., até ser este transferido para lpamerí, ficando no v·elho casarão a 3.a Cia. déssa unidade e, mais tarde só a 2.a. O
velho predio é séde atual da 5.a Circunscrição do Recrutamento.
-
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O quartel é u1na casa de taipa e madeira, conforme o anterior assentamento e autos de avalhações de 1854 e 1890, situado no Largo do Chafarís, com os fundos para a rua da
Boa Morte, e depois das Flores e hoje Feliz de Bulhões,
ocupando toda a propriedade uma área de 63, 70m. de frente
sobre 53,40 de fundo. O Quartel com uma área de 40m. de
frente e todo aquele fundo ocupa a parte esquerda dessa área,.
ficando à direita os alicerces que serviram de base à nova edificação com 23,20 m. de frente e o mesmo de fundo. A frente
cqntem um torreão com saguão em baixo e uma sala no pri1neiro andar. Ficam à direita tres quartos, à esquerda o xadre.z
e uma grande sala. O pateo ao centro, .e, à sua direita a antiga
capela, mais três compar~imentos, cozinha, refeitorio, o pateo
da latrina. A esquerda outro torreão com sala no primeiro andar, o xadrez e uma grande sàla no primeiro andar, alem
de xadrez em baixo, dois salões e quartos dos lados, corredor,
sobradinho e ainda sala.
Este proprio, segundo o verificado pelo Procurador Fiscal,
en1 cumprimento à Portaria do Inspetor da antiga Thesourarfa
de 27 de Maio de 1854 e constante do antigo assentamento do
Proprio Nacional, bem como dos autos de avaliações de 1854
e 1890, divide-se ao Norte, pela direita e na parte onde se acha
o Quartel (que está deste lado, e não do esquerdo como diz
o auto de avaliações de 1890) com casas de Ana Joaquina do
Espírito Santo; a Leste é para os fundos com a rua Feliz de
Bulhões, primeiramente da Boa Morte e depois das Flores;
ao Sul e à esquerda com a Travessa do Quartel, além dos
alicerces que partem dos ângulos direitos da frente e do fundo,
e a Oeste e de frente com o Largo do Chafarís.
Eis o que historicamente falando existe do velho e tradicional edificio, que conserva seu aspecto colonial. Aí se acha
atualmente instalada a 5.a C. R., em cuja chefia me acho investido. Até hoje o antigo quartel é conhecido pelo nome de
«Quartel do 20.o», a unidade de nosso velho Exército Imperial
que a 15 de Maio de 1865 partiu da velha praça do Palacio,
depois de ouvir a missa campal, rumo ao norte do Paraguai,
juntamente com · um batalhão de voluntarios, da 8.a Cia. de
Voluntarios Avulsos e mais um esquadrão de Cavalaria, for-
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mando tudo a Brigada Goiana e da qual era comandante o tenent-e-coronel Joaquim ·Mendes Guimarães.
Esta expedição fez mais tarde a célebre Retirada de Laguna, juntamente com as tropas vindas de Minas Gerais e
São Paulo, escrevendo páginas brilhantes de heroismo e abnegação (1 ).
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Turismo e Geografia

t

. ..

O Lago dos Tigres como motivo de belêsa
1

Este lago magestoso e soberano, que fica à margem do
Rio Vermelho, dentro do Município de Goiáz, era completamente
desconhecido dos geógrafos, apezar de, sobre ele haver estudos detalhados, feitos em 1834 por Ildefonso Ludovico de
I
Almeida.
Em suas margens admiraveis, houve urna colonia agrícola
no século 19, que não prosperou devido os aconte~imentos políticos que modificaram completamente o panorama da admi- ·
nistração estadual.
Podemos dizer que será ele o centro de turismo, em Goiáz,
pelo menos, um ponto forçado para os turistas que busquem
o Araguaia.
Tem 24 quilômetros de extensão, por nove de largura, e
.. . .
sua fórma é interessantíssima, porque é uma série de três bacias articuladas que desaguam pelo mesmo sangradouro.
Suas margens são limpas como um passeio de avenida,
""'tendo caprichosa pavin1entação orlando todas as três bacias
desde a foz do Rio Palmeiras até o desaguadouro.
A vegetação, em toda a circunferencia, abrangendo extensa
área em torno do lago, é formada de espécimens belos. Como
um éden natural. Póde o visitante andar desembaraçado, livre- .

-
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(1) Esse velhp quartel, devido a transferencia da séde da 5.ª C. R.
para a nova Capital de Goiás - Goiania - em 16 de Dezembro do ano
findo (1939), foi transformado num Hotel de propiedade do sr. Francisco Carrascosa.
t
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mente, mestno cQrrer por. entreJ as árvores, o que não acontece

•

nos outros pontos do Rio Vermelho que tem suas mai:gens
protegidas por varias séries de vegetação, e o emaranhado
de cipós que não permite o livre movimento senão por meio
de picadas feitas a facão.
.
.
Contemplando a placidez das aguas, a beleza incomparavel
do panorama temos a impressão de que foi um· lugar criado
para turismo, podendo-se esta'belecer alí uma base de nave·
gação aérea para uma linha a Cuia9Já ou· ao Pará, escalando
o Aragµaia e Lago dos Tigres.
Sua profundi~ade varía de 4 a 5 braças. E.' formado pela
linda série de baías, e podemos dizer que é o acidente geo- '
gráfico mais notavel nesta. latitude.
A enorme quantidade de peixes que existe neste lago faz
a convicção de que ele é o principal fornecedor dos rios deste
sistema patamográfico, porque, além da quantidade há à variedade das especies da fauna ictiológica. Deles derivam, os
variados e inumeraveis cardumes que se distribuern pelo Araguaia, pelos outros lagos do Rio Vermelho e pelas veredas
a jusante e a montante..
Encontra1nos nos Tigres, jacarés n1onstruosos e p1rarucuns
que são pescados facilmente porque o lag-o não é visitado e
por ficar muito abaixo de Jurupensen, ponto de; auto distante
deste admiravel motivo de beleza do sertão.
O resullado da explqração de 1840 está escrito nos do'
cumentos da época. Deles extraímos as informações seguintes:
A extensão do canal de entrada é de 5 braças; a primeira
baía tem 114 braças de extensão e, na entrada 3 e 1/ 2.
A extensão do canal entre as duas baías é de 30 braças de
largura, e 3 1/ 2· de fundura.
"
A segunda possúe 122 braças de largura.
Neste ponto o lago se insinúa pela terra, fazendo dois
galhos para Léste e para Oeste.
Neste ponto o lago tem 600 braças.
A terceira baía tem nove quilômetros d e largura e cinco
braças de profundidade.
O lago termina recebendo dois braços do Rio Tigres que
vêm da estrada de Registro.

#
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Foi neste lago qae conlreeemos o bôto fluvial, . o jacaré'
de papo ama relo, o pirarncun e a feroz pirarára.
Para quem deseja sensaçõ es fo rtes e emoções profundas
será este o ponto predileto, que d everá ser transformado em
breves dias num magnífico posto d e turismo, d ependendo tão
somente da constru-ção de uma estrada d e 30 quilômetrros de
Lambarí, rodovia d e Leopoldina ao Lago Vermelho.
Deste últitno lago pode remos fazer o percurso d e mo tor,
ou de lan cha, numa viagem deliciosa, contempla ndo a beleza
florestal do rio maravilhoso, que é o Rio Vermelho, que -em
Agosto e Setembro ostenta verdad~ira o rgia de floração nas
sQas ma rgens poéticas.
O N ilo não tem aspectos iguais.
"'
O Lago dos Tig res está situado a 36 quilômetros d e Ju·
ru pensen, antigo p residio, porém, atualmente ~em estradas, e
com acesso dificil, ao passo que, o out ro caminho é melhor,
e dependerá d e um pequeno
t recho de construção f acH e ba_,
rata, que talvez se faça no corrente a no.
N este lago à tarde, o visitante assiste o espetáculo assombroso, de milhões d e g randes, belos e ageis peixes,
sobrena,
dando e batendo sobre as agu~s revolvendo-as.
P ássaros de todas as . côres e de todas as 1núsicas ornamen tam esse ja~dim s elvag em en1 que a Na tureza virgem e
bruta conserva todos os seus a trativos, todos o s seus encantos,
toda sua beleza que os séculos reno vam .» (1)
..
... . .......

-·- - -

(t ) Esta colaboração sobre o . "Lago dos Tigres'' ~do ilmtre intelectual goiano Dr. Z. A rt~aga.
_
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