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PREFÁCIO 

Se a.s expedú;óeS' exploradoras que penetrara1n os sertóes 
paulistas, em fins do século passado e come~os da centúria 
em cumo, niío foram as mais remotas explor°"1Óes que devas
saram as terras até entáo ignotas da província bandeira:nte, 
foram . elas, sem dúvida, as que anunciara,m o dealbar de uma 
nova expa11$áo do povoamento bandeirante, já de muitas dé
cadas estacionado nos espigoes do Oeste, depois de se ter /ir- · r 

mado, mais que centenário, no acidentado do primeiro p'la· 
nalto, nois vales da vertente marítima e nos rincoes do Pa-
raíba e do P araitinga. , 

Em tempos passados os cursos fluviais da parte o.riental 
da vertente do Prata incumbirani-se de apontar o caminho 
da penetr~áo sertanista a gente do Planalto, quando as tri· 
lhas indígenas, que primeiro guwam ao Interior as levas de 
prea, náo mais bastaram - quer pelas diretrizes gerais que 
levavam, quer pela inconveniencia das viagens unicamente 
terrestres - ao arrojo crescente dos que ex pandiram as nossas 

, fronteiras territoriais. Da época primeira da perretra~, no 
quinhentismo e no seiscentismo, até ~ expedi~óes que já de 
cunho técnico-científico se embrenharam pela sertania aden
tro, no último quartel do século XIX, tOdas elas, pouco ou 
quase nada contribuíram para que se povoasse a imensa re
giáo dos "terrenos pouco conhecidos'' que, ainda há menos de 
cinqüenta anos passados, sal,tava .aos olhos nas nossas cartas 
geográficas. Assim foi com a expedú;ao fluvial de 1876 que, 
chefiada pelo engenheiro Benjamín Franklin de Albuquer
que Lima, a mandado do Governo Imperial, e por iniciativa 
do entáo presUI.ente da Província, dr. Sebastiáo José Pereira, 
€xplorara o Rio Piracicaba, o Tiete o.té a sua foz e, pelo Pa
raná acima, ak~ara a cpnf luencia do Rio Grande. Seu 
principal interesse fóra o de verificar das possibilidades do 
estabelecimento de uma linha de naveg~áo fluvial que permi-
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tisse o mais fácil intercanibio comercial com Mato Grosso, 
Goiás e Minas, subordinado que estava éste comércio a longas 
e penosas travessias terrestres. Dos estudos jeitos pela co
m issáo encarregada nenhuma medida prática resultou. 

Já na R epública cogitou o Govérno da abertura de ca
minhos terrestres que, a.travessando o sertáo, d'everiam ligar 
a parte povoada do Estado a barranca oriental do Paraná,. 
um ao Norte, outro ao Sul. itste explorou-o e abriu-o, e1n 
1893/ 94, o engenheiro Olavo Hummel, entre o povoado de 
Sáo Mateus, no entáo município de Campos Novos - pouco 
mais de quatro léguas a Oe"Ste de onde é hoje Paragua<;ú -
pelo vale do Santo Anastácio, até a margem do Paraná. Ao 
Norte, f oi, pélo pró prio H um1nel, estudado o encurtaniento, 
da liga~áo ]aboticabal a porto do Tabuado. Se uma dessas 
estradas, a de Sáo Mateus, já em 1904 se encontrava co1n ple-· 
taniente fechada pelo mato, em abandono, se1n ter sido utili
zada, o mesmo niio aconteceu com a outra, que continuou 
franqueando as comunic~óes entre a regiáo de Sáo José do 
Rio Préto e as raias matograssenses. 

Ao f indar do século passado, a zona povoada do Estado, 
estendendo-.se da Capital para noroeste, ia fazer fronteira 
pouco além d'a linha Campois Novos do Paranapanema -
Bauru - Bariri - Ibitinga - Sáo José do Rio Préto - Bar
retos. Ali era a "costa" do sertáo. . . M ais adiante o deserto .. 
Raros moradores no vale de Sáo José dos Dourados; povoa-. 
dores esparsos na 1nargem díreita do Tiete até o Avanhandapa, 
e nenhum a esque.rda. No vale, do Feio - Aguapeí es.piavam 
os primeiros aventureiros" do alto do espigáo de suas cabe
ceiras. Completamente desertas as bacias do Peixe e do Santo 
Anastácio, enquanto na margem paulista do Paranapanema 
podiam ser encontrados algums mais arrojados moradores 
pouco adiante de Sáo Mateus. Depois era a tranqüilidade 
imperturbável do despovoado . .. 

Nos primeiros anos do nosso século marcam a deseo berta 
do sertáo paulista, e o comé<;o da sua integr~áo na TWssa vida 
civilizada e n nossa economía, as expedi~óes exploradoras que 
fez o Govérno d-0 Estado penetrarem o desconhecido, levan-. 
tando a sua exten.sa réde fluvial, desf azendo dúvidas geográ·. 
f icas, esclarecendo conceitos erro neos de sit~áo - nil.ma em-. 
p eitada científica de vulto ainda náo registrado entre nós -
e a explora~ao e construt;áo, simultaneamente, da estrada-de-. 
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ferro que ligaría, em definitivo, o território paulista as áreas: 
de Mato Grosso. 

Anteriqrmente, em 1887, o Servi~o Geográfico e Geoló-. 
gico da Província, criado um ano antes, incumbía Teodoro 
Sampaio de explorar o Paranapanema, fazer 0 levantamento
do importante curso fluvial e es tu dar parte da área de sua 
bacía, em território paulista. Agora, em 1905, a Comissáo, 
Geográfica e Geológica do Estado, eni que se transformara o 
antigo Servi<;o provinciano, vai se em,,penhar a fundo no reco-· 
nhecimento da nossa extensa réde hidrográfica. Tem início, 
entáo, a fa.se de explora~á<> do extremo sertáo do Estado, tra
balho cu ja iniciativa se deve ao grande secretário da Agri-· 
cultura que f oi Carlos Botelho. Nesse ano foram organizadas 
duas expedi<;óes, uma para explorar e levantar os ;riols Tieté e 
Paraná, outra os ríos Feio e Peixe. Naquela época supunha,,.se 
que o río Aguapeí fos~e o rio do Peixe e que o Feio desa-. 
guasse no Tieté, na altura da corredeira do Aracanguá. 

- A primeira expedigáo repartiu-se em duas turmas. A pri-
meira, sab a chefia de Jorge Black Scorrar, percorre1:1- todo O• 

Tieté, partindo da barra do río ]acaré-gua~u, e depois fez o 
levantamento do Salto de Urubupungá, tendo ainda remetido· 
um grupo, sob a dire<;áo de Guilherme W endel, Paraná acima· 
até a confluéncia das ríos Parnaíba e Grande. A outra turma, 
sob a chefia de meu pai, Corn.élio Sch1nidt, fez o levanta
mento do rio Paraná, da foz do Tiete a confluencia do Para-. 
napanema. Esta, quartJo de volta, depois de penosa subida· 
e já na altura da corredeira de Guamicanga, próximo a lbi-. 
tinga, recebeu ordens de Sáo Paulo para regressar rio abaixo, 
a fim de ,estabelecer protet;áo a turma do Feio, que vinha 
senda atacada pelos índios. A turma do F eio, sob a chefia de, 
Olavo Hunimel, inici.ara a explorat;áo na foz do Arll,fá• Lo_g<>· 
Je saída teve seus trabalhos enibar~ados po.r ataques dcrs 
índios coroados, a margem do ribeiráo Corredeira., quand<> 
foi ferido o che/e da turma. Assumindo a chefia, Gentil de· 
Moura conduziu-a pelo Feio abaixo, e depois pelo Aguapef 
até o Paranñ. A seguir, refor<;~ a turma realizou a explo-. 
r~áo do rio do Peixe, já em 1906. 

Os grandes cursos f luviais voltaram novamente a ser ex-· 
plorados eni 1910. Nesse ano qua.se todoS' os engenheiros da 
Comissáo Geográfica foram destacados para a explora~áo e
estudo da bacía do rio Grande: Guilherme Wendel e Artur .. 
Horta O'Lea.ry descem o rio Grande desde a barra do Pardo. 

... 
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até a juTJ,fifu do Parnaíba; Alexandre M. Cococi levanta o río 
Pardo; o Turvo e o Sáo José dos Dourados sán explorados 
wb a chefia de Mário Ayrosa, enquanto Cornélio Schmidt 
determina as coordenadas geográficas e Guilherme Florence 
e J~iano Pacheco estudam a formagáo geológica dessa ampla 
reguw. 

Mas o reconheeimento dos nossos ríos e a constru<;áo da 
Noroeste náo se fez e nem rSe retdizou sem muito trabalho 
muita luta e muita pena. As tremendas distancias a serem· ~ 
cUJas, o ignoto das paragen'¡s, as doenfas e o selvagem - · trai· 
<;oeiro. e tei'!"º!º ~ni ~o arredar ¡>é de seus domínios, e que 
of erecia resistencia vigorosa e tenaz aos povoadores mais re
motos - trouxeram dificuldades imensas ao trabtdho dos 
engenheiros, pondo em perigo ~uas vidas. Em especial na 
constru<;áo da estrada--de-f erro, o índio plantou-se como um 
o~stáculo seríssimo ao prosseguimento dos trabalhos que, niio 
f ossem os bugreiros, correriam o risco de náo terem sido, tao 
cedo quanto o foram, levados. a cabo. Foram estes valentes 
matadores que - sem a malícia e a astúcia sutil daqueles, 
outros perf eitos dominadores do ambiente selvático, capazes 
de .~em· sem ser notados, perceber sem serem pressentidos, 
ho Je as boas, amanhá na tocaia - asseguraram a ef etivagáo 
dos planos que deveriam, levados a ef eito, abrir, a a<;áo fe
cunda e profícua dos agricultores que viriam depois, as vas
tas e férteis terras do desconhecido sertáo paulista. 

Táo insistentemente fora1n os ¡x>Voadores maüs audazes 
acometidos pelos bugres, e por estes asstt.ssinados ou obrigados. 
a recuar, que zonas que tinham chegado já a ser habitadas 
por civilizadO¡s e visto suas terras lavradas, voltarem. nova
mente a desertar. Tal foi o que aconteceu com a margem 
esquerda do Tiete, da altura d0 Avanhanxlava para baixo. 

Em 1904, a convite de Carlos Botelho, entáo, Secretárío 
da Agricultura,. f oi o meu pai, Cornélio Schmidt, mostrar o 
sertáo, do qual já era entáo bastante conhecedor, a Thomas 
Canty, norte-americano, que aquí viera a procura de terras 
para a localizcu;iío de col:onos ianques. Da grande volta que 
entiio deram os dois vía jantes pelo interior do Estado, deixou 
Corn.élio Schmidt um circunstanciado diário e cadernetas de 
campo, com o levanta.mento detalhado - a podómetro, bús
sola e aneróide - de todo o caminho percorrido, diário e 
cadernet~ ainda conservados inéditos. 

E' desse diário que re/ eriremos algun$ trechos que vem 
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corroborar várias das descri<;óes que, pela pesquisa, pela inda.
ga9áo e conclusóes argutas, o dr. Edgard Lage de Andrade 
propicia aos leitores de seu intereS,Sante livro. 

Saindo de Franca, atravessand0 Barretos e alcan<;ando o 
Río Grande na altura de Prata, os viajantes atravessam o 
vale do Turvo, passam -para as vertentes do Sifu José dos 
Dourados e váo até próximo do porto do Tabuado, retornando 
depoiJ.s sobre o Avanhandava. 

A 11 de agosto de 1904, chegam ·a Pov~ao do salto do 
Avanhandava. "Achei o salto, isto é, o geral do povo, mais 
triste e tf)dos sent~ndo a falta da Maria Alves. Por quase 
todos que perguntei tinham morrido. Hoje há aqui mais va
di.a<;áo do que antes e náo compreendo porque esta gente náo 
morre de fome". Atrav~saram o ri0 e internJaram-se pe/,as 
áreas da margem esquerda: "Andamos do outro lado, em 
dire<;áo a oeste, 12 léguas, mais ou menos, e 5 em direc;áo oo 

l 
,, 

su ... 
Um dos pousos foi feíto nas proximidades de ondeé hoje 

Birigüí, perto da confluéncia do ribeirifu Água Limpa e do 
Cacimba, "ond.e tem uma tapera do Joáo Antónío de éas
tilho, -pai de }oáo Castüho, último lugar habitado há 18 anos 
atrás" (1886). Adiante prossegue: "e chegamos na Agua Lim
pa as 3 horas da tarde. É um pequeno ribeiráo. Do outro 
lado tem uma tapera coberta de telhas e que ainda, pelos seus 
restos, indica a grandeza do seu antig0 morador, o Joáo An-
tonio de Castilho, velho, pai de }oáo Castilho, que tudo aban
donou n.a ocasiio da célebre mortandade que os índios fizeram 
no local, em uma r~ada ·que num mutirá0 faziam os mm-a- ' 
dores, nas margem do ribeiráo Retiro. Custa-se chegar ao 
lugar da tapera, tal o gordural e o mato que a cercam. Com 
uma picada ali che gamos, e ainda mais, no laran jal, bem car
regado de laranjas doces e limas da Pérsia, muito grandes. 
Tinha também uma pequena tapera entre os restos da clt$a 
de morada e o engenho, tapera menos estragada e onde ainda 
há tres anos passados (1901) morava um bugreiro de nome 
Adáozinho, que aí morreu e foi enterrado aquém da água, 
perto do lugar onde armamos a barraca que o }oaquim An
tOnio nos emprestou. · Sua sepultura estava cercada com ma
deira, que muito nos serviu para f azer a cozinha e o f ogo 
para a noite. Na ta.pera e -no laranjal náo vi sinal algum doJ§ 
índios, o que existiría se há pouco tivessem aí estado. No en.
tanto o gaviáo-cancan deu muita riJsada, quando estávamos na 
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barraca, o que deixou os camaradas niuito sobressaltados, 
acreditando serem índios que ctssim o f aziam, segundo os con. 
tos do sertáo?'. 

Depois, remata as impressóes da jornada: "E' curi,oso 
como a solidáo e o i.solamento impoem ;respeito aos homens. 
AtAsim, notei que desde que come(_¡amos a entra;r nos lugares 
mais a oeste, e principalmente ho je, cessou a alegria, e cantos, 
e prosas altas dos camaradas. Conversam baix0 e náo riem 
mais, tal vez com receio de serem ouvidos pelos índios . .. " 

H istórias de índios, niassacres de moradores e conseqüen
tes re presálias por parte dos bug;reiros, sao contadas no diário 
da excursáo sertanista. Continuando para o sul, de pois de 
terem deixado Novo Horizonte, e atravessado nova1nente o 
Tiete, rumavam para a F azenda da Faca. Pel0 vale do rio 
Sucuri acima passaram "nas taperas onde 1norou o tal Ger
mino, que os índios mataram co1n u1n outro· Antonio Cardoso. 
Passamos por é~e lugar. Conio as mortes foram a 200 metros 
da estrada puseram 2 cruzes no lugar. O Carneiro (]osé Caro
dido) mandou o' crimino¡so Antonio Pedro com 16 pessoas 
atrás dos índios e náo os encontrarani. Quando já estavam 
de volta, os índios voltaram e queimaram as duas casas e um 
paiol, e estragarani outra, o que apavorou este povo daqui, 
que só f ala em índios e tem muito medo". O a,mbiente era 
~se: morte, e destrui~áo por cima. Inopinadamente eram 
os povoadores assaltados e assassinados. Nem sempre fica
vam aí os danos. Os bugres ia1n ·as últimas. Assassinavani, 
depredavam, incendiavam. "Há poucos dias uma tur1na de 
guaranís, que veio do ltapura, passou por aquí (19 pessoas) 
e f oi para 0 Batalinha, levada por outro índio manso, cha
mado Antonio Roque que a veio buscar no Río Morto. Náo 
compreendo conio este Roque, morando no Batalinha, soube 
que essa turma estava 1lJO Rio Morto! ftste Roque era coni
panheiro . do Padre Marcondes (1) quando este foi assassi
nado no Rio F eio e, pelo que tenho ouvido, ele náo conta 
direito aos caboclos como foi que se deu o caso. . . Conta de 
diferentes maneiras, de modo que desconfio deste su jeito". 

Pairava sempre unia amea~a mais ou menos séria sobre 
todos os habitantes do sertáo. "Os indios que passaram por 
aqui, dize1n, jura;ra1n .matar 0 T eodoro Pinta.do, que mora na 

( 1) Trata- se do Padre Claro Monteiro, assassinado em 1900 pelos coroados 110 

ribeiriio Padre Claro, afl11ente do Feio. 
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água do Tuhuna, o que trás a mulher do Ramalho, que é vi· 
zinha, assl.4Stada. O engraQado é que, como estamos -andando 
nas costas do sertáo, isto é, no extrem0 limite de moradores, 
e tantos sáo os casos de índios que conttr.m, os camaradas an
dam tristes e, parece, arrependidos de tereni vindo. Andam 
jururus e na0 tem prosa. O Caney resol,.;eu carregar o espín,,.. 
gardáo dele, que vinha no cargueiro! E com0 eu ando adi
ante, o Canty toca o burro depressa. Está muito interessante 
esta parte da viagem, porque o caminho é só por matas altas, 
léguas e léguas. O Canty tem gostado muito, e parece que 
mio abusa mais da e~istencia de índios aqui. o· receio dos 
índios aqui é tal que náo há caminhos para o lado direito, 
sendo completamente desconhecido o lado oeste da estrada.". 

Um dia pousam os viajantes na casa de Antonio Rodri
gues, na água da Boa Vista do Batalha. No seu diário anota: 
"Hoje o Antonio ~odrigues contou-nos ter sabido anteontem, 
que em Sao Mateus os índios, há poucoo días, mataram quatro 
pessoas e f~riram duas: vamos ter 0 Canty como espingardáo 
' ad . ,, as co.stas e os caniar as tristes. 

Nos sertóes, por aquela época, i1nperava, impune, o ban· 
ditismo e o choque entre índios e bugrei.ros ainda mais acir
Tava os animos. "Logo que saímos da casa do Rodrigues pas .. 
samos por tres cruzes, próxilnas a uma tapera, na beira da 
estrada. Eram as cruzes de ]oaquim Modesto, seu filho e um 
hóspede, mortos pelo célebre Antonio Pedro, che/e de uma. 
escolta que por ardem do iTJSpetor de quarteiráo joram pren,.. 
der a Joaquim Modesto. Chegand.o na casa, deram ordem· de 
pr.isáo por uma descarga que matou aos tres. lnteressante 
maneira de ef etuar prisóes ! . . . Seria bom que o governo 
puzesse um paradeiro a esta obediencia passiva do caboclo 
as ordens de prisao, emanadas de inspetores de quarteiráo,. 
bo<¡ais e inconscientes. Assim também acontece com os índios, 
que estáo sendo exterminados pel<Js caboclos. Cada vez tor
na-se mais entranhado o ódio mútuo. Nestes últimos tempos 
os índios tem se tornado mais aud,(tzes. No Sucuri mataram. 
o Germino e o Cardoso, voltaram e queimaram suas casais. 
Logo depois, em pleno d'ia, vieram em núm'ero de 200, até o 
patrinionio da Estiva, nas cabeceiras do Dourados e, de dia, 
flechara1n a cri~áo. Em compens~áo, reuniram-se umas 20 
pessoas e seguiram ao seu encalt;o. A~altaram unia aldeia e, 
dizem, mataram dezoito índios. Quando voltava:1u_, os índios 
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flecharam o Luiz A lemáo, que vinha na · frente, mas niio o 
mataram•. 

"~stes índios, parece, residem no Aguapeí. Por éstes m e· 
ses de "Seca saem para ctu;ar, e aproveitam para fazer estre
palias. Possuem am caminho que sai no Sucuri e nas cabe
ceiras do Dou.rados. Passamos por um picadiío sujo, de cer
radáo e cragoatá. Eu vinha na frente, distante dos compa: 
nheiros quinhentos metros, mais ou menos. De longe notei 
uns ramos que se moveram violentamente, e pareceu-me u1!1' 
veado a atravessar o caminho. T oquei o animal e, a-0 chegar 
no lugar, náo vi sinal de c~a, e nem ras~o. Tinha,um_ caminho "' 
bem batido e ramos quebrados. Percebi que um indio ~sara 
r1o momento. No niato, do lado direito, maeacos assobiavam_ 
e puxavam cipó. Desconfiei, prevenindo as armas. Esperei 
os com panheiros e juntos seguimos até ~ casa do Salvador. 
Contando o c<Uo, disse-me ele ser, com efeito, o lugar de pas· 
s~gem dos índios. Como nada tinha dito ao ~anty; aos ca· 
mara.das, ficaram assustados. O Canty, que tin~a posto o ~s· 
pingardá-0 no cargueiro, pediu·o outra vez e aguentou o peso 

, h " ate c egarmos ao pauso . . . 
N esse dia a comitiva vai pousnr na antiga f azenda da · 

Faca, de propriedade do sr. )o~q~im To~edo !'~za, onde é ho~e .. 
a estat;áo de Toledo Piza. P~oxim~ dali re.sidia u~ dos ma~s 
afamados, senáo 0 maior dos bugreiros: Luiz,_ Alem.ao. No dia 
seguinte 0 diário regilstra: "Depois do alnio~o fui com o sr. 
}oáo a cdsa do Luiz Alemáo, que reside aqui há 14 anos (desde 
1890, portanto). Seu pai mora também há m,uit'? tempo. t ste 
Luiz W olf tem dado diversas cat;~as nos in~~os e matado 
muitos. Assim é que, da última f eita, na ocasiao ~m qu~ os 
indios saíram no arraial da &tiva, depois de matarem cinco 
índios e pegarem um, quando voltavam ele f oi flechado no 
br~o por outros índios. A flecha, com a chopa ( ponta} de 
faca, e$tá na f azenda de , Sáo J ~aquim (~ aca J,... E' /~echa 
grande, e diz 0 Luiz W olf que veio com muita. f or<;a~ atira.da 
por indio coroado, os quais usam arcos e flechas muito grafl,. 
des. Nessa ocasiáo pegaram um indiozinho ,~e era ?~º· O 
Luiz W olf é su jeito que me parece homem serio e pratico de 
seguir 05 índios tle mora em baixo .da serra, numa 1Jer~ente 
do rio Feio, cujas cabeceiras tomam rumo do sul daqui a 6 
1.éguas". 

Adiante do Luiz Alemáo, passado o sítio de um caboclo 
trabalhador cha1n.ado Alexandre, vivía o iíltinio morador,. ,. 

.. 
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}oaquirn dos Santos. As terras ali erani feracíssimas. ''Quanto· 
a coberta nao é possível haver melhor. Dos altos avistam-se 
centenares de alqueires de terra, em que .o mato que se ve 
é jangada-brava e pau-d' alho, destacando-set neste mar de 

. jangada, as perobas com suas copas verde-escuro. Avista-se 
pelo caminho muito cedro. Por baix0 do mato tem muit& 
cambcirá-de-meia-légua, jaborandi., ortigáo, etc. É extraordi·· 
nária a prodzu;áo destas terras em cereais, pelo que contou-me 
0 filho do Santos. E dizem todos os bugreiros, como o Luiz 
Alemao e outros, que ainda mais para baixo as terras sáo 
melhores. N ~ sei se poderá .existir nielho:res que estas. Tal vez 
sejam apenas de mato mais alto. ~ste vale do ri-0 Feio e do 
Aguapei parece-me ser ·a reserva d<f agricultura do Estado de· 
Sáo Paulo. E é todo ele desconhecido e habitado, d0 Santos 
para baixo, pelos índios coroados e botocudos, que sáo f erozes" •. 

Joaquim dos Santos era um pionteiro, na legítima acePfáo 
do termo. " )oaquim dos Santos náo estava em casa. Fomos
recebidos por seu f ilho, que nos trato u muito bem. Sáo mui
io trabal,hadores · e ativos. Vieram de Amparo, há 4. anos 
(1900) e o Santos entrou áqui fazendo picada, com enormes 
dificuldades. No entanto, como sáo trabalhadores, já tém en
genho e ca.st.lS cobertas de telhas, de unia p13quena olaria que 
montaram. flJles faráo fortuna no lugar. O sr. )oaquim Santos 
é muito devoto de Siio Benedito e já fez uma capela onde· 
reza o tért;o todos os domingos. E vive assim muito bem, 
enquanto os índios náo o sovarem, co·m o Sáo 8 enedito e tudo !',. 

N esse mesmo local, n.o ano seguinte, o engenheiro Olavo· 
Hummel seria flechado pelos coroad~. · 

De Bauru fico uum pequeno instantiineo no relato da 
viagem: "Bauru está numa lornbada de um espigáo comprido 
e é só areia. Existe uma só rua, no rumo N-S e agora está 
se forniando u1n pátio perto da igreja, situada no lado Oeste. 
T em uma aparéncia de Brotas, e a populat;áo nacional é qua
se toda d 0 Rio qe Janeiro: Valern;a Santa Isabel e Conser·· 
vatória. Parece-me muito bons''. 

De pois a comitiva ruma para Campas Novos, alcant;a o· 
povoad'o de Sao Mateus e vai até o ribei'ráo Meia Laranja, 
próximo a confluéncia dos ribeiróes do On9a e Anhumas, 
aflue'.'tes do Paranapanema, na área ho}e pertencente ao pro
g.ressista municí pio de Presidente Prudente. 

R etornani os excursionistas para Cerqueira César, de 
onde embarcaram para a Capital, conipletando assim a viagem. 
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~ni que, bordejando ? .sertáo, va:J-~arani _rio.s e ribeiróes. ca
minharam por planJLCies e espigoes agitados, atravessa~ani 

matas frondosas e campos de macega, cruzaram cerradóes e 
cerrados. 

Os pequenos trechos do diário, que aí ficam, dáo alguma 
noticia sobre o sertáo pauliJsta no comet;o do século e reve
lam no testeniunho da época, o que foram as dificuldades, ' . 
os sofrimentos e. as ad'versidades por ~ue passMani os prz-
meiros devassadores da terra deJ.Sconhecida, os que ergueram, 
ao comet;o da nossa maior expansáo agrícola, a bandeira do 
povoado e da civilizat;áo. 

Desses trabalhos, dessas lutas, desses percalt;O"S, f oi o dr · 
Edgard Lage de Andrade o prinieir? a reunir os. elementos 
es parsos nas publif?m;oes e,. .nos arqu~vos, ~ ent~~vistar os so.
.breviventes daquela epDpeia sertanista, investigando e pe_s
quisando através a Noroeste, onde vive e onde, na sua 'J!rofis
sáo de médico, além de auxiilar seu'>S semelhantes a se ltberta· 
rem de seus males, observa e estuda, nas suas variadas fo~'":as 
de incidencias, as doent;li6 peculiares a regiáo. Aquela fase epica 
da vida da Noroeste teve, afinal, no dr. Edgard Lage de An1-
drade o cronista que já . tardava aparecer, para que, colhendo 
dos :aros contempo;riineos daqueles Jeitos irnpressionantes, 
reunisse para conservar e transmitir aos pósteros, as im pre's· 
sóes, as' narrativas, os fatos de que foi testemu1iha a gerat;iio 
·que já vai desaP,arecendo ... 

,tt\j) 

. CARLOS BORGES SClllUIDT 
Do Instituto Histórico e Geográfico de Siio Paulo 

• 

.. 
S. Paulo, agósto de 1945. 

• 
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APRECIA<;AO 

E acusar..se a nossa h-iJstória de insípida e fastidiosa, 
quando em cada rincáo se encontra uma lenda, em cada 
povoado um poema! 

Náo. A no!Ssa história é linda co"io a do Egito, linda co· 
ma a da Grécia, linda co1no a. de Roma, linda como a história. 
de toda Europa. 

O que é preciso é saber contá-la aos nossos jovens. 
E' sob os moldes de "Os Sertóes" de Euclides da Cunha, 

de "Reti.rada da Laguna" de Taunay, de ·"Sertóes da Noroes
te'' de Edgard Lag e de Andrade, cu jos originais acabo de 
ler, que ela deve ser apresentada á juventude brasileira, 
e7n cu ja alma canta a fantasia dolente do sonho, de mistura 
coni a ausadia da aventura, na def esa intemerata do direito 
e da hon.f a. E' entremeada das Zendas, dos rasgos da genti
leza hospitaleira da nossa gente ou do nqsso genio empr~ 
endedor, 1nas calmo e pa.ciente, como o desse campone~· de 
Baurú, re1ne7norando em o "Sertóes da Noroeste", que deve-
1nos contar os f eitos dos nossos bravos, a altives · cívica das ... 
nossas niulhere¡S, o sacrifício dos nossos soldados, a bravur,.a 
dos ndssos marujos, quando é preciso dar á Pátria que o amor 
da P átria requer. 

E' na epopéia das bandeiras prünitivas, ozi da expedi
~óes desbravadoras modernas, - aquelas constituidcts de rús
ticos valentes, afeitos á luta"' cheios de ousadia; estas, de ho· 
m e ns cultos acostumados ao con/ orto das cidades, 1nas devo
tados ao trabalho de sua técnicas, intemeratos, ousados, tam
bém, e despresando tudo quando se trata de seguir a.vante, 
eln demanda ao progresso da Pátria, - que os no.ssos jovens 
.se deve1n abeberar de civiSmo, haustos de corage1n e intrepi
dés, a f ornecer-lhes elementos para a f ormat;áo de sua perso
nalidade. 
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E' esta a leitura de que a nioci.dade é ávida. Se nii<>, ob
servemos quais os · uvros e ;revistas de sua preferencia, quais 
os filmes a que mais acorre a mocidade, e encontraremos que 

- "X 9" "D . '' "Mº ' . -'' ¡·1 d sao os • , os etetive , os isterws e os i mes e 
Tarzan e dos ."Mocinho'', aqueles que mais correspondem ao 
seu prazer ... 

A presentemos, pois á nossa juventude, os nossos ]úlio 
César, os nossos Guilherme Tell os nossos Bonapa.rte, as 
nossas Joana D'Arc, ou as nossas Termópilas ... 

N ós os temo,s: Procuremo.los todos na história da nossa 
expansoo territorial, ou da nossa for~áo poUtica. Eles aí 
se encontram. Basta ir buscá-los e com eles bordar a, secura 
das sucessoes de datalS, ou as secas narr~oes de batalhas insí
pidamente descritas. 

Quantas travessias da· "Ponte de Viena" e quantas bata
lhas de Satamip.a e de Micala podemos apresentar aos nos'sos 
mo~os ... Camaroo, Henrique Días, Camisáo, Antonio ]oáo, 
Caxias, Tamandaré, Maria Quitéria, Rosa da Fonseca, Ron.. 
don, sao homens que tomo, a esmo, no meio de tantos e tantos 
outros, sem calcular a data de seus f eitos, ou estimar o valor 
da sua bravura cívica; apenq.s para 1nostrar 0 fulg<N" do genio, 
de bravura e 'patriotismo, cintilando nas páginas da nossa his~ 
tória. Para que a nossa ~ os te~ha gravado no cor~iio 
e na memória, basta que bordemos os seu.s feítos comos poe
mas verídicos que eles encerraTn: e que ~omatizartio a nossa 
história. Basta atender para a história desse sertanejo bon,,.. 
doso e destimido, primorosa1nente ·¡retratado neste livro de 
Edgard Lage de Andrade, para que se nos apresente, como 
um espelho, a alma do campones brasileiro, leal, since1·a,_ 
justa,, hospitaleira e amiga, de seus amigos. Mas náo podemos 
deixar de divisar também, entre esses do ns af etivos de corcu;iio, 
a inteligéncia · acurada e fina do sertanejo brasUeiro, ante
vendo, na constru<)áo de uma estrada, o progresso da terra e 
procurando por 1neio~ brandos, sem ferir 0 amigo, d.esfazer 
a má impressáo que pudua roubar ao querido rincáo, as van
tagens advindas da construnií,o da estrada naquelas paragens ! 
Quanta astúcia fina na motiv~áo desse Azarias Leite, para 
atrair o interesse da comissáo de engenheiro~ ! E que excelente 
psicólogo se revela esse simples campf>nio de Baurú, de pesaª 
das botas e chapézt empoeirado! 
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Moito teriamos a dizer ainda, 5e fosse possivel, numa 
simples aPreci~tio, para abordar todos os assunt06 de que 
trata o "Sertoes da Noroeste" de Edgard Lage de Ant1rade· 

..,., , . , . . ' 
tao varios, uteis e interessant& sao e~. 

Como educadora, porém, limitamo-nos a apreciar o livro 
na raaneira, de apresentar aos nosso jovens a história de n-0ssa 
ten-a, das nossas cousa5 e da nossa gen.te. 

IRACEMA R~LLO DE ARAUJO SILVA 
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INTRODUCAO 

O Brasil é um país de formosas e lendárias regioes. 
Terras e terras de longo perímetro e localiza{:óes re
motas, guardam reminiscéncias de urna era de epopéia. 
Aos fatos p.oliticos de .~ua inclusao a exist~ncia, ou ao 
expansionismo economico nacionaies, se ajuntam por 
vezes, primores de inteligencia diplomática, ou inves-

"" fidas audaciosas de cientistas e camp,onéses com <!e-
monstra<;oes de energía, tenacidade e grandes feítos. 

N iio raro se resol vera sem lulas e rancores, a co
munhao de algumas delas ªº patrim,ónio territorial da 
nat;fio. Habilidades, corroborando com a ciencia do di
reito nas relacóes e interesses internacionais, oriundas 

J 

desse deséjo pacífico, de harmonía e bem viver <;oni 

povos j'ronteiri9os, tao característico e inherentes a 
alma brasileira e sua indo/e, decidiram-se num am
biente de concórdia e serenidade, duras e sérias ques
tóes de litigios regionais. Mais raramente ainda se assi

nalaram na história expansinistica nacional e, prova

damente, após falharem reinc1'.dentes tentativas de 
acórdo tranqüilo, estados profundos da matéria, bus
cando decisoes contrárias a princi~os e at;oes intem
pestivas, ocorrencias de choques afim lae estabilizar , 
pela.~ arn1as pendencias, de outra forma, impossiveis. -
E quando chegavam as cousas a extremos tais, seria 
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porque o direito e a justi<;a cristalina e pura ampara
vam, á luz da raziio mais clara, a cau:Ja do pais. 

De raro em raro na sua história de unif ica9ii.o ex
plodira uma campanha militar; e muito pouco houvera 
intervent;fies de f uniat;a e pólvora. 

Nunca se movimentaram tropas, ou se disparara 
u1n tiro em irrup~óes armadas de conquista. E o silén
cio dessa página da existéncia pátria constitue, entre a 
gente brasileira, conceito de honra, tradi<;áo de glória 
de ufania. 

Noutras zonas longínquas, pacíficamente já inclui
das ao perímetro de Santa Cruz, quais, nem providen
cias diplomáticas, nem campanhas militares couberam 

• intervir para a definü;ao de posse,· as paragens, onde 
nao f lutuaram queswes f ronteirfr;as internacionais, e, 
somente, dependeram de reconhecimento técnico para 
ef eito de expansionismo vital e económico, houvera lu
las entre comissóes cientif icas e algumas tribus aborí
genes inconciliáveis. E já nessas púgnas regionais em 
que o elem ento nacional habitante, af astado do.~ meno
res centros de civiliza<;ii.o, f ora, em diferentes épocas, o 
defensor das expedi<;oes e quando se tornaram conhe
cidas e patentes a bravura e destemeridade sertanejas. 

Nos distantes rincóes bra.~ileiros estas realidades sur
preende ntes e extraordinárias se re produziram larga
m ente. 

O sertanejo dessas terras é um herói. A sua existén
cia é urna expressii.o de atividades ardentes, evo/vida 
em planaltas campinas, escarpas de serras, . vargedos 
abaixo e águas de rios. E' urna existéncia agitada na 
simplicidade dos hábitos e nos arroubos das paixoes. 

Palpita ai a vida em t·óda parte. Da /lo resta gigante, 
que sussurra e recolhe o éco das cachoeiras soberanas e 
se abre em vales, onde correm mares interiores; da flo-

' . [ 22 ] 
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resta esplendorosa á gramínia rasteira e a alga lenra: 
desde o animal de porte, ao verme e ao ínfimo e minús
culo ser, se agita urna vida exuberante, pelo anseio de 
crescer e existir. 

E o homem daí também é assim. Inculto e ilusori<z
m ente frio na sua apresenta<;ii.o esquálida e depressiva, 
transmutada misteriosamente numa for<;a de coragem 
e energías vigorosas, quando, em forma dominadora, se 
arroja contra o perigo e desencadea o seu potencial. 

Na 1Voroesle, cuja história se esplana através des-
tas minhas páginas., a sua exótica e humilde figura ad
quirira em tempos náo mui distantes, a proeminéncia 
de um atleta selvagem, corno um lutador de ombros 
largos e peito esguido, a vibrar a espada da vitó ria . 
tle, ao decorrer dos temerários e antigos dias da pene-
traciío noroestina, se cobrira de heroísmo e admirac;áo 

~ 

em lulas, que abriram caminhos nas flores tas, ou pela 
inteligencia e habilidades, orientando técnicos ao longo • 
da melhor diretriz a se tomar. 

E~omo ,um dominador, em tódos os transes intrans
poniveis no deserto se outros fossem os palmilhadores, 
recompoz, só o caboclo, os espisódios 1nais dramáticos 
em épicos feíto s, que reluzem, como ·deslu1nbramentos 
de epopéia, na história destes sertoes. Sem a projerií.o 
da sua bravura seria pálida e inexpressiva a tradic;áo 
da terra. Jamas passará a m e1nória dos grandes anó
niJnos da pátria, cujos descendentes retomam, cultuarn 
e lustram a obra da antiga conquista, na regiii.o, presen
temente, quase tóda, civilizada. 

Já em pleno fastígio de civiliza<;iío, eu chego a No
roeste. Permane<;o aí e a própria missii.o de meus de
veres, f aculta-1ne entreter rápidamente rela<;oes e con
vívio com a sua gente. Penetro recantos, onde ainda ·vi
vem pobremente, em extrema canície, que adeantados 
anos lhes trouxeram os velhos e tradicionais heróis da 

' 
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conquista sertaneja. Alguns déles apenas, porque muí .. 
tos outros nao mais existem. Rudes, quase abatidos já 
nu1na larga sucessiio de idades, éles atendem a curio
sidade do interlocutor e conservam lúcido espirito para 
historiar os próprios feitos. O visitante auscultando-os 
o uve os contos, f ix a e retém episódios, auxilia a frase, 
completa num ou noutro tópico a idéia e colclue a ima
ginar,iio, remen-1orando datas e nomes nacionaln1ente 
conhecidos, crivando-o de quando em qu<i.ndo, de ínter· 
roga9óes complem entares. 

Por vez es, ocorre-me durante minhas digressóes 
naturais, ouvir inesperadamente trechos esparsos de 
episódios da antiga vida sertaneja, ·ou simplesmente fa
tos relacionados com ela. N iio raramente ligeiras e su
per{ iciais narrativas revelam no mes de pessoas ainda 
estranhas na terra e moradoras distantes dela, indica
das a altura de fornecer m elhores informa9óes a maté
ria, bem co1no outras passagens, no mesmo sentido e 
niio menos interessantes. 

E se encadea de zona em zona, a capta<;iio de no
ticias. 

A história da Noroeste, talvez, ainda, em simples 
f rac;áo de seu volu1ne, se e vol ve em linhas de capítulos 
déste livro. ~r áo terei a pretensiio de havé-la descrita 
tóda. Trouxe aí somente alguns episódios muito aquén1 
dos fatos históricos prin1ordiais, que deram a terra exis
tencia no pais; os episódios simplesn1ente ligados a 
ar;iio principal da sua inclusiio a vida nacional, em ma· 
téria de economía politica. 

Narra ti vas ai se alongam a fei<;iio puramente regio
nal, recolhidas da voz e a imaginac;iio ainda firmes e 

• 
claras de seus incursores, desde o último quartel do 
século passado. 

E , se feita exce<;iio das partes, onde se esplanam 
os levantan1entos dos cursos f luviais, suas quedas, es-
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tu dos geográficos . e geológicos, a cu jo conhecimento 
tive de me recorrer a longos relatórios técnicos, dos 
quais aproveitei expressóes, frases e até períodos intei
ros, o resto se deve a m emória sertaneja. Daí, a expres
sáo lendária das crónicas, os episódios reco/hidos des
ta última fonte, que surgem no livro, obedecendo a cro
nología do s acontecimentos, expostos da maneira como
f oram relatados. Consequentemente se algun1a cousa,. 
algum incidente duvidoso, ou afirmativas irreais entra
ram ao longo destas páginas, eu o fizera conscientem en
te, por amor as Zendas, ao f eitio romanesco do velho ser
tanejo relatante e, ainda, pelo respeito as suas tradi<;oes. 

Achei ·conveniente trazer e rememorar fatos estra
nho·s a a<;iio de conquista, a penetra<;iio e civiUza<;iio da 
terra enfim, que, se bem que propriamente rela<;iio ne
nhuma tenham com a campanha exploradora e início 
da entrada, se apresentam durante a m.esma com no-
tável signif ica<;ii.o. Estdo, por exemplo, dentro déste am ... 
bito, as ocorréncias descritas no capítulo intitulado 
"Um S ertanejo de Baurú" . Também nii.o desdenhei pas-
sagens trágicas em que se patentea o estágio de barba
rie, a índole má de vingan<;a e ódio, como se achavam 
os naturais e primitivos dominadores na terra, e quiío· 
prevenidos viviam no fundo de suas florestas, com os
brancos, a ponto de lhes niover severa guerra de depre
dac;iio a propriedade e, em seguida, os massacrar. Epi-
sódios semelhantes se demonstram nos capítulos "Mas
sacre de Santa Rita" e "Miie Velha". 

- As primeiras crónicas, pretende-se atender o esta
do de semi-selvageria e brutalidade humana reinanteS' 
ainda no espírito de vários elementos aí moradores e 
de. visinhan<;as menos próximas e já muito antigas de 
urna época contemporánea aos preá1nbulos da civiliza-
9iio sertaneja. E pesa saber-se, que se alinhavam nas
Sllas sinistras f ileiras, entre f uncionários da pró pria em-
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presa _f erroviária, pessoas nao / neuos . civilízad~s •. como 
negoczantes e vultos de destaque socLal, contrarios fe
rozmente ao desenvolvimento 'político e cultural da pri
meira cidade noroestina. C ontrariava-se por todos os.. 
meios o pr9gresso de Baurú . . . 

E servem os demais episódios nao referentes ainda 
a grande obra civilizadora, apenas para se avaliar a or~ 

d em de impecilhos, que se iriam .antepor a marcha da 
entrada' através da terta. Uns, como outros, revivem 
igualmente a existencia de urna m entalidade tacanha, 
alé.m de urna guerra indígena de alta propor<;ao, de 
doen<;as e outros padecimentos sem conta. 

Tu do ia af inal ~ convergencia de um ponto onde se 
deparava imaginariamente, urna regiao distante, rús
tica e bravía. 

Saiu, pois, o livro, de depoimentos e imagina<;oes 
sertanejas. Ditaram-no os próprios lutadores sobrevi
ventes, coevos de urna gera<;ií.o passada, constituida de 
destemidos e val o rosos homens: e aqui vem a história 
auténtica des enrolada nas florestas da terra, co1no tes
temunhos de a<;óes, march_ando as jornadas da lula e do 
dever. lmaginaram-no outros !.simples sertanejo.'> d'es
cendentes <J.e urna coluna de bravos campeadores de 
d eserlos: - e é quando os episódios e lances culn1inan
tes dos entrchos rememorados, adquirem semelhan<;a 
de Zendas romanceadas. 

Os rios, as f forestas e as campinas f oram rompidas 
.e varadas. Foram ouvidos o sussurrar das fronde.'> e o 
bramir das cachoeiras, juntos com a trombeta da guer
.ra indígena, com as panteras, a on9a cangu<;ú e o leo
pardo mosqueado. 

O livro, inteiramente, é ludo islo: - histórico, le
gendário, sussurrante e bravío! 

E. L. DE ANDRADE. 
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O SERTAO 
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O latifundio brasileiro, que se estende das ímedia~oes 
de Baurú e foz do ribeiráo Doce , no município de lacanga, 
até as proximidades de porto Murtinho e Corumbá, na 
fronteira extrema matogrossense, tomado como a figura 
quadrilátera de urna larga faixa te rritorial, se a longa num 
sentido de orienta~ao noroeste, dividindo-se. , conforme se 
observa, em duas grandes sec~oes poi ítico e geograficamen,
te definidas. 

Abrangendo urna parte de cada um dos Estados de Sáo 
Pau lo e Mato Cíoss6, ele se divide em duas regioes distin
tas, separadas pelo largo canal do rio Paraná. 

Assinalada no magestoso sertao payl ista aí pelas altu
ras do curso médio do Tiete, a terra se desenvolve no ex
tremo oeste bandeirante, ao longo déste vale fluvial , on
deando colinas a l~adas, ou se desatando por infinitas pla
nícies abaixo. Cruzam-na em variadas d i re~oes as torrentes 
fl uviais de urna rede magnífica de irriga~ao, banhando-a, de 
li mite a limite, através da sulina regiáo matogrossense, até 
as fronte iras internaciona is de Bolívia e Paraguai .E' esta a 
parte da Noroeste, onde dominam infinitas extensoes pla
nas, interrompida, apenas pela serra da Aquidauana . 

Consoante um ve!ho plano, antigamente preestabele~ 
cido, pe rco rre a regiáo urna estrada de . ferro transconti
nenta l. 

E hoje, po r todo o percurso desta 1 inha férrea, supe
rior a mil quilometros de desenvolvimento, se erigem cida-
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des e povoa~óes florescentes, onde, em os mais variados ra
mos de atividade humana e labores profissionais, se ocupam 

as suas popula<;oes. A indústria e o comércio se desenvol- · 
vem aí com toda a vitalidade, toda a proficiencia e técnicas 

' modernas, náo faltando, em alguns de seus centros princi-
pais, estabelecimentos de instru~áo e assisténcia social. 

Um impulso rapidíssimo de surpreendente progresso pe

netrara a regiáo junto com as suas composi<;oes ferroviár ias 
e, em posterior, consequentes delas. Outrora, como as de

mais longínquas regioes do país, tora, também, urna terra 
bravía. Reconhecem-na ainda hoje, desde aquele estado 

primitivo de selvajeria, inúmeros dos seus quase primiti

vos habitantes, presentemente vivos. 

Focalizemo-la, porém, auxiliado pela voz firme e a pa-

lavra honesta déstes veteranos da terra .. . Velhos, encane

cidos de anos, e alquebrados de !utas e esfor<;os, mas som

branceiros de heroísmo, eles ousaram habitá-la durante o 
transcorrer de duas idades contrastes e estremas. A éra dos 

úivos terríveis e a época dos silvos do progresso: - o sertáo 
obscuríssimo das féras e a civilizacáo confortadora das má-

~ 

quinas. 

Retrocedamo-rios, porém, aq~ele primeiro tempo do 

remoto passado e seccionemos a vasta regiao em suas duas 
partes já anteriormente mencionadas, tomando unicamente 

a sec<;áo territorial paulista, medeada pela cidade de Baurú 
e o grande rio Paraná, como obj·etivo das nossas conside
~6es e o desenrolar de históricas e sertanejas legendas, que 

váo insc rever nas páginas déste livro. Aí se encontraráo o 

cenário dos fatos rememorados por nós, e cujoc temas hao 

de evoluir na sequencia da presente disserta<;áo. 

Até alí por volta da metade do século passado ainda 

se deparavam num ou noutro ponto das matas e prá ias flu
viais daquela primeira parte noroestina do país, nítidos e 
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característicos vestígios fixados a terra pelas remotas "en

tradas sertanejas". 
Os seus selvícolas quase tooos, únicos habitantes hu

manos da terra, naquele tempo, falavam o nosso idioma e 
nos compreendiam. Estabelecidos aí, já num gráu inicial e 
intermediário de semise!vagens e semicatequese, demons
travam eles, a cada passo, 1 igeiras transmutac,;oes de vida 
e hábitos originais e puramente selvagens, que náo conser

vavam todos. 

Já apresentavam essas na~oes selvículas regionais pe
los desertes a dentro um estágio social de semiciviliza~ao. 

Ao defrontar-se -l hes um agrupamento de forasteiros bran
cas, extranhos incursores nas suas terras, eles se acercavam 
curiosos e amistosamente desses visitantes, como se reco
nhecessem até, entre os mesmos, velhos amigos e bons -c:om
panheiros. Entao, presenteavam-se mutuamente, selvagens 
civilizados. E se deixavam os bugres fotografar. Os primeiros, 
destribuindo amabilidades e gentilezas dos últimos, lhes 

traziam vinhos e frutas. e ca<;a e peixes a fartar. Assim, 
menos temerosos e menos re traídos durante os dias corren
tes da segunda "entrada sertaneja"' quando, a presen<;a dos 
novos incursores, os índios lhes sondavam as íntimas inten
~oes. De paz -- eram camaradas fiéi s a té ao sacrificio da 
própria vida ; de hostilidade - os bugres se tornavam inimi
gos rancorosos e até bárbaros! 

Nao havia meio termo possível n!sto que se chama 
sen t imento de tolerancia e instinto conciliatório entre os 

indígenas. Com rela~áo aos extranhos na sua terra, fossem 
forastei ros em transito, ou fossem moradores já fixados e 
trabalhando nos campos daí, eles se caracterizavam por ma-. 

nifesta~6es extremas. Amigos até !imites de servidáo, ou 
adversários até a morte. Tudo dependeria da apresenta~ao, 
da primeira atitude dos estrangeiros recemvindos, desde os 

instantes iniciai s de contacto e convivencia com eles. 
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Um gesto corriqueiro de simpatía já prenunciava con
córdia entre as duas rac;as em choque. Ao contrário disto, 
porém, ver-se-iam alí a eterna púgna, a eterna perseguic;áo. 

0 ódio, 0 rancor mais desabalado e mais fundo, existente na 
índole do aborígene vingativo, e rememorado de quando €m 
quando, em cenas de barbarismo, num trágico recontro ori
ginário ainda de antigas e quase esquecidas inimizades, co

rno fantasmas de lendas sertanejas. 
Afinal, a iniciativa de lutas permanentes, pu de bem 

viver constante, dependería na terra, daqueles que aí che
gassem. Os nativos, curiosos, a exce~áo de urna ou out~a 
tribu, sabiam recebe-los. embora desconfiados, mas can
nhosamente. E semente de-pois de lhes conhecer as manei
ras, as int-en~óes, pelas quais se definissem, deixar-se-iam 
deliberar, de um ou de outro modo, a forma de urna reac;áo 

pacífica, ou ·de beligerancia. 
Um incidente banalíssimo e inexpressivo desencadea

va a j_v.ra terrivel de urna vinganc;a, ou signi~cava um elo 
de fraternizac;áo sincera. Simples logro, ocorrido pela per
muta de um rafeiro cac;ador, originaria uma contenda, se o 
iogrado na transac;áo, fosse o bugre. E um presente qual
quer, como um pedac;o de fumo ardido e seco, um canudo 
de cachac;a, ou um punhado de farinha ruim, poderia ser, 
muito ao contrário, urna prove niencia de ordem e comunháo 
de homens pacatos, por um lado, ou de tribus ferozes, por 

out ro. 
Sobre as altas colinas das f!orestais paragens da regiáo, 

t6da convivencia dos incursores se faria entáo, com diversas 
tribus selvagens dos· Caingangues ou Corcados truculentos. 
Enquanto nas planícies do T iete e nos vales do Batalha e 
seus tributários, eles se encontravam amistosamente com 
os Chavantes, os Botocudos, ou, ainda: espécimens de Gua
ranís. E náo se saberia, por aqueles tempos, qual destas na
~oes indígenas, a mais aguerrida e intolerante. 
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Descendentes da velha na~ao Tupí, os indígenas Cha
vantes das selvas noroestinas paulistas, tao intolerantes e
astuciosos, como guerreiros pertinazes de muita ferocidade, 
viviam distr ibuidos por cidadelas habilmente organizadas. 
E 0 seu velho sertáo, conhecido, pri.meiro pelo bandeirante, 
que descera a corrente do Tiete - a mais antiga e natural 
via de comunicac;ao entre as bandas do litoral e estas plagas. 
- permanecera por longo tempo, após a éra daqueles pe
netradores, olvidado dos homens civilizados. 

Se, considerado ele, sob o ponto de vista de sua ex
plora~áo além da epopéia .magnífica dos sertanistas do 
ouro, da prata e pedras preciosas, somente a se partir do· 
ano de 1865, quando urna série de distúrbios internacio
nais sul-americanos exigiram do país a marcha de expedí .. 
~6es mi U tares para os campos de Mato Grosso e out ras pro
ví-ncias brasileiras, tornara-se a regiáo procurada subsequen
temente por conscritos desertores de projetados batalhoes,_ 
que preferiram se arriscar as tocáias de selvícolas e animaiS
ferozes ocultos nas sombras e cbrtinas do arvoredo, a en· 
frentarem os inimigos humanos em trincheiras, ou campos.
razas de batalha. 

Chocavam-se as primeiras tropas da campanha para
guaia. 

Desviando-se das fileiras honrosas militares, o primoge
nito rec rutado, ou o chefe de família válido e na idade ain 
da de ·empunhar o mosquetao, um e outro; incultos naque
le tempo, vinham se acoitar do perigo da guerra, e alí che 
gavam de quando e~ quando, como levas de fugitivos, aba
lados, por vezes, de mais longínquas terras. Chegavam e f i
xavam ao meio de uma derrubada que faziam, a tosca e. 
definitiva residenciá. Estes, na qualidade de fugitivos de 
tal espécie , ou outros, como aventureiros puros, simples
mente tomados de um desejo irresistivel de abrir e con
quistar sert6es e glebas novas, iam se instalando no centre·· 
das matas obscuras, como primeiros posseadores de terras-
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devolutas. E após, ao fim de algum tempo, quem sobreve>a6-
se de canto a ,canto, a regiáo, já poderia observar pela ex
plorac;áo aeronáutica, diferentes pontos claros no seio das 
florestas, assinalando os núcleos recentes da populac;áo re
gional, que se formava. 

A tapera fragilíssi·ma, o mangueiráo cercado de ma
deira tosca, circundados pela r~a de milho, de feijáo, ba
tatas e o mandioca! , constitu iam a célula primitiva do po
voamento. 

Vivía assim o homem, em desértica e rude segrega~áo, 
sucedendo muitas vezes náo se avistarem nem se conhece
rem, visinhos, apenas s·eparados pela distancia de um ou de 
dois quilómetros, táo densa e magestosa se fazia a mata, 
que os ocultava no seio daquelas amplidóes. 

Er:itáo, semente pelo estampido de um tiro, ao alvejar 
um macuco descuidado, ou, ao enxotar, sorrateiro e lerdo 
cangu~ú. se denunciava, de tarde em tarde, e, por vezes, nas 
tétricas calada? de noi tes altas, a existencia de moradores 
nas visinhan~s de cada casa sossegada. 

Os remotos povoadores da terra náo teriam sofrido a 
campanha hostil dos aborígens dela. Penetrando-a e devas-

.. 

sando-a até íntimas entranhas, nos seus profundos vales, 
estacionavam-se invariavelmente a bei ra de uma pequena 
torrente e se qÜie tavam a í, erigindo, na solidáo mais calma, 
a residencia nova. 

Qualquer s ít io na terra lhes servia. Bastavam-lhe duas 
condic;óes apenas . Terreno fértil, banhado por algum rega
to da zona , e ram os requisitos modestos, pri,mordiai s, no e l
dourado, onde a vida humana come~ava ... 

E a questao essencial da posse da terra, incluiría, por 
igual, a posse da água, desde as suas cabecei ras. 

* * 
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O sistema hidrográfico da noroeste paulista, t690 in
clinado para a grande bacía platina, derrama-se nas duas 
vertentes subsidiárias regionais do Tiete e o Aguapeí. 

Drenadas ambas através de uma série inumeravel de 
embocaduras de vales e canais, por onde correm confluen-
tes subsidiários mais altos destas duas grandes vazantes flu
viais, elas se caracterizam por largos e extensos vales, en
táo, mal explorados e reconhecidos, quando impossível fora 
um levantamento técnico da zona. As penetra~óes explora
doras, até aqueles tempos, náo tinham sido efetuadas senáo 
por leigos abridores de picadóes através de matas, na época 
das vastíssimas florestas existentes. 

O simples curso de um único rio, originado de várias 
fontes convergentes e cujas a ltas cabeceiras se despejavam 
ocultas ~ mansamente sob as nuvens verdes das copas flo
restais, rompendo-se por grot5es imensos e sepultando-se 
em estreitas gargantas, bem poderiam, segundo observa~é5es 
topográficas erróneas, oferecer duvidosa ou fal sa impressáo 
de mais de um curso fluvial corrente. 

Oeste modo, n_áo seria estranho que diferentes possea . 
dores, talvez, enganados, se alojassem dentro de vertentes 
de um regato único. E só nao ·aconteceria assim, quando o 
sertanejo recemchegado a terra, já deparasse na ponta de 
um picadáo em curso, , com a ro~ada e a cabana de páu a 
pique, recoperta de lascas de -palmito, a assinalar o marco 
legal de urna conquista anteriormente estabelecida. Quan
do isto acontecia, tinha- o sertanejo que voltar atraz. Esta
va perd ido todo o trabalho feito. Havia deparado, no amago 
do deserto a· patente característica de urna posse. Respei
tava-a instintivamente, ~orno terra que já t inha dono e vol
via o novo incursor a outras terras e águas, que se lhe asse
melhassem 1 ivr(;?S e desembara~adas. E este espírito oe har
monía e respeito a propriedade, era já o vislumbrar, no ser
táo, da consciencia do direito de domínio. 
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Acompanhando as águas volumosas, ou procurando,. 
no mais recóndito deserto, atraidos pelas cantigas das ca
choeiras, entravam os homens e se ia criando, a pouco e 
pouco, o povoamento regional. 

Transcorreram anos. E a partir de 1870 estava resta 
belecida a paz entre as Nac;óes beligerantes sul..:americanas. 

Naquela época a popula~áo da Noroeste, ~ais desen
volvida, iniciava a sua indústria agro-pecuária rudimentar. 
Já náo se constituia aquela gente, de grupos semi-selvagens. 
quase insulada na impenetrabilidade das solidóes e das dis
tancias, aparecendo, as vezes, a prac;as comerciais longín
quas, a mais de quarenta ou sessenta léguas distantes da 

sua casa. 
E enquanto isto se passava nas entranhas ambicionadas 

da terra, partiam da ca,pital paul is ta, duas estradas de ferro 
na direc;áo provavel da nQva zona. Urna delas alcan~ava Jun
diaí, rodando, depois, em prolongamento, para Campinas. --A outra, orientada aproximadamente, para o sudeste do Es-
tado, demandava Sorocaba. Mas depois de atingir o velho 
centro popular, jÍ voltava o curso do seu primitivo rumo 
para o noroeste bandeirante, buscando os penhascos de Bo
tucatú. E campeava por cá , nas bandas dos sertoes, um fre
mito coletivo de reanimac;áo e vigorosas atividades. 

Numa diretriz estratégica de provável e predetermí-

nada orientac;áo, através da qua!, em breve, talvez, rompes
sem as duas ferrovias penetrantes, já se al inhavam, como 
que aguardando e atraindo para si as pontas dos paralelos de 
ac;o, que avanc;avam para os lados do grande sertáo, urna 
cadeia de cidades e vilarejos circundados de lavouras mag
níficas. Dentre outros centros coletivos assinalados e eri
gidos ao longo de um · daquel les segmentos de povoac;oes, 
notavaní-se, como cidades já feítas, Dous Córregos, Jaú> 
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Sáo Carlos e, posteriormente, o florescente atraial de Pe
derneiras, todas encadeadas na futura diretriz ferroviária, 
na mesma expectativa de receberem o leito vindouro da 
Companhia Paulista de Estradas de Ferro. 

E ao mesmo tempo sucedia, por igual, lá para os la
dos da provável orienta~ao da linha Sorocabana, com as ci 
dades de Len~óis, Sao Manoel, Agudos e Bom Jardim, que an

teciparam, por sua vez, a passagem da sua ferrovia. 
Naquele tempo, eram estes e poucos outros os núcleos 

de ·civiliza~ao ·mais importantes afastados da Paulicéa e, por
tanto, menos remotos das longínquas solidoes do curso mé· 
dio do Tiete, do Paraná e baixo Aguapeí, onde realizavam 
os seus negócios comerciais e se decidiam as questoes cí
veis _e forenses, os heróicos e quase desterrados povoado
res da Noroeste. 

E além daí haviam rompido as abnegadas gentes serta
nistas, que deixaram velhas terras e plagas do 1 itoral dis
tante, trilhando, numa arrancada custosa e rude, a mesma 
senda do Bandeirante através de florestas e cursos fluviais 
imensos, para 1 igar centros já civilizados e mares de leste e 
sul a terras de Oeste, cada vez mais próximas das escarpas 
rochosas andinas. 

... 
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PRIMEIRA CONCEP~AO DA ENTRADA TRANSERTANEJA 
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Preambulo de um Plano 
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PREAMBULOS DE UM PLANO 

A duríssima experiencia adquirida em cinco anos de 
futa armada, cujo teatro de guerra, lot!gemente afastado de 
centros industriais de abastecimentos e m·eios de transpor
te, amadurecera no espírito dos dirigentes nacionais do lm
pério, durante a grande campanha paraguáia, a idéia e a 
concep~ao de um projeto, relat ivo a construc;áo de urna es
trada de ferro, que estabelecesse contacto direto entre as 
principais cidades de Sao Paulo, o seu litoral de um lado, e as 
f.ronteiras extremo-orientais de Mato Grosso . 

Entáo, o trac;ado, de grande desenvolvimento, ainda no 
plano das idéias, se destinaría, antes de tudo, a ser urna 
linha estratégica de vastas ·comunicac;oes. 

Po is que, os exércitos imp€riais do Brasil, tiveram na· 
quele tempo de vencer, além de distancias consideráveis e 
penosamente atravessadas desde os centros de recrutamen
to e os campos de instru~áo militar, antes de chegarem ao 
·longínquo teatro de operac;ós e combate ao invasor descan
sado, afeito ao clima ·e conhecedor do terreno . 

Depois de toda sorte de penas, e lutas e sacrifícios, 
voltara, afina! , a paz sobre a Nac;áo. Terminada a árdua cam
panha, sob todos os aspetos gloriosa. o segundo lmperador 
do Brasil, tentara organizar os preambulos daquela obra fer-

( 

roviária, apenas vislumbrada ainda, desde velhos tiempos 
coloniais, quando nao eram bem conhecidas as regióes do 
oeste de Minas, noroeste de Sáo Paulo e Paraná, e já o Es
tado de Mato Grosso seduzia os desbravadores de sert0es. 
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Descendo os rios Tiete e Paraná, ou subindo os cu rsos 
do Pardo e lvinheima, afluentes da margem direita daquele 
último, demandaram o rio Paraguai e seus subsidiários, a 
busca de ouro e pedras preciosas. Criaram-se assim, nú
cleoo de povoa~oes distantes dos centros civilizados nacio
nais. Surgiram, pois, nos mais remotos sertoes, os arraiais 
de Diamantina, Cuiabá, Coxim, Poconé, Aquidauana, Mi 
randa, Corumbá e muitos outros povoados que mantinham. 
rela~oes comerciais ~om os povos da Bolívia, Paraguái, Ar
gentina e Uruguai, pela fácil navega~áo através dos gran
des componentes do río da Prata. 

As comunica~oes com· o Rio de Janeiro e Santos se· 
faziam por . vi as fluvial e marítima, numa extensáo superior 
a 5.000 q1,.1ilometros d~ capital do país. 

Muito antiga, pois, a primeira idéia do lan~amento de 
uma Estrada de Ferro do litoral , ou terras do oeste para 
Mato'Grosso, talvez, a primeira palavra pública neste senti
do fóra emitida pelo deputado Paulo Candido r)O Congres
so Brasileiro, em 185.2, anteriormente .. portante, í ·campa
nha do Paraguai e, só vinte anos mais tarde, fóra dada con
cessáo ao Baráo de Mauá, William Lloyd, Antonio Rebou-

, ~as, Capitáo Palm e Dr. Thomas Cocrai:-ie, de urna linha fér-· 
rea. lan~ada de Curitiba a cidade de M.iranda, naquela pro~ 

, . 
v1nc1a. 

Quando no ano de 1874, este prof-eto havia sido modi 
ficado no seu roteiro para atravessar a fronteira Sáo Paulo
Mato Grosso, já antes, em 1873, o engenheiro Francisco 
Antonio Pimenta Bueno, iniciara estudos de Rio Claro, no 
Estado de Sao Paulo, com o propósito de avan~ar até um 
ponto do rio Paraná, seguir as margens deste rio fronteiri
~o. demandando Sant'Ana do Paranaiba, primeiro povoado 
matogrossense, depois do triangulo mineiro. 

Era, porém, necessário o reconhecimento prévio das 
regioes a atravessar. Os seus val·es fluviais se abriam dis
cretos, ocultos e desconhecidos, para as vertentes platinas,. 
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e náo se poderia definir aqueles que 1nam ter ao rio Tiet€
e ao Paraná, também, por sua vez, mal explorados e maf 
reconhecidos nos mapas daquela época. 

De tal sorte, antepunha-se a a~áo governamental, a 
solu~áo de um problema custoso, dependente de breve e 
definitiva execu~áo . 

Mas o país, recem-saído de urna campanha militar de
longada e de exfensas propor~6es económicas, experimen
tava as conseqüencias financeiras oriundas de um esfor~o 
de guerra enorme, e sofría a quase paraliza~áo de suas in-

- dústrias e outras fontes de economía, várias delas ainda re
nascentes. Créditos, recursos, · economias e finan~as públi
cas se desmantalaram totalm·ente no decorrer dos t~mpos 
em que toda a aten~áo, representada pelas energias e ati-· 
vidades administrativas, se conve·rgia inteira para a a~áo e 
as obra~ de defesa nacional. O tesauro empobrecido, esgo
tado mesmo, mal podia suportar a despesa or~amentária; 

prevista e vigente, _ainda que muito exíguos se apresen.
tassem. 

E o plano a se organizar exigia, entretanto, somas, até 
certo ponto, vultosas den1ais para os cofres da Fazenda. 

Todavia, o lmperador brasileiro, náo era homem qu·e· 
se esmorecesse_ ante impecilhos defrontantes a qualquer 
matéria administr!ativ.a, da 'qual, de~ndesse 'ª seguran~a 
do ~stado e tivesse a proje~áo político-social de salvaguar
dar a honra e cultuar a magnitude nacionais. E este empre
endimento se enquaorava no e-entro deste ámbito e cir-, 
cunstancias. 

Ele t inha as credenciais e encerrava a importancia de 
uma utilidade universal na Patria. Alcan~ava, como se via, 
esta grandeza. 

Nestas condi~oes estudara Sua Magestade o lmpera
dor, sob diferentes aspetos ·possíveis, a resolu~áo do caso " 
Artifícios de imagina~áo, recursos engenhosos e providen-

• 
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ciai s, buscavam-se nz:quel las horas di-fíceis da administra
<;áo públ ica. E astucioso como sempre e perspicaz e f ino, 
náo Jhe faltaram também aquí primorosos recursos de re
flexóes. E ao fim de muito pensar e estudar atentamente ' 
acabara por adotar na prática uma concep<;áo estupenda ... 

Bom psicólogo e velho conhecedor dos homens de . ' 
suas manhas . e fraque.Zas, no que possam estes fenomenos 
morais de exibi<;ao se relacionarem com títulos honorários 
>e práticas de futililidades, tocára dlreto e íntimo as fibras 
:de sensibilidade, em diferentes elementos sociais daquele 
meio. 

O governo de sua magestade oferecia títulos de no
breza a todos aqueles que se dispuzessem a prestar notá
ve l servigo ao país, atingindo os sertóes ignotos afim de 
-estudá-los e reconhece-los. ' 

Conhecida 'que · fora a delibera<;áo imperial, alistaram
se de pronto, os rapazes, que sonhavam glórias quixotescas 
de fidalguia e requintes de potestade. Condecoracóes ti-.. ' 

tufos nobiliárquicos por merecimento real; feítos de bra-
vura e atos de abnega<;ao por fongo ·e difícil trabalho, tudo 
revertido ao benefício da pátria, haveriam de ... os titular -
Marqueses, Condes, ou Bar6es. . . , 

Nas primissas . daquela concep<;áo imperial de confe
rir honras nobilitárias, estavam as formas de compensa~oes: 
que deveriam retribuir os trabalhos daqueles que se aven
turassem a partir para desertes bravios com a missáo cien
t ífica de realizar a explora<;áo geográfica das incultas zo
nas e, mais especial·mente, elaborar alí o estudo dos seus 
principais cursos fluviais. Seria , pois, um estudo completo 
da vasta regiao. 

E externara-se o plano ... 
Surgiram desde logo, os primeiros candidatos, tao en

tusiastas pela conquista dos títulos de nobreza prometidos, 
como dispostos se achavam a ·empreender a consecussáo 
da . obra. 
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Criara-se, entáo, num departamento ministerial do 
1mpério, urna sub-sec~áo especializada, destinada a atender 
as pretensóes dos valerosos e abnegados mO<;OS. E estes, na 
verdade, acorreram em massa, ao atraente anuncio. 

Urna vez inscritos e identificados, os futuros membros 
da grande expedi~ao geográfica se dispuzeram a acompa
nhar os tramites necessários a constitui~ao da empresa. 

Duas comissóes se organizaram, autonomas e indepen
dentes entre si; cada urna das quais se estabelecera com a 
sua Diretoría. E se ·discriminaram e se distribuiram .fun<;óes; 
determinaram-se e se definiram responsabilidades, no evol
ver dos trabalhos vindouros. 

Tudo organizado, tudo pronto finalmente para a lon-

ga viagem e afazeres ... 
E partiram num mesmo dia os dois_ corpos expedicio-

nários. Marchando por terra, um deles demandaria Sao 
Pa~lo. E o outro, embarcando no porto _do Río de Janeiro, 
se dirigiria para os mares do sul. O primeiro deveria alcan
~ar a capital paulista e, daí, se. orientar para os caminhos · 
de penetra~áo nos vastos desertas do Estado. Levaría aos 
velhos sert6es a incumbencia de estudar o sistema hidro
gráfico, da Noroeste e explanar, numa carta definitiv~ da 
regiáo, os cursos dos principais ríos confluentes do Paraná 
e Tiete, desde as suas cabeceiras até as respectivas embo
caduras. E neste caso, estaria no ambito de sua al~ada, a 
exp lora~áo do rio Sao José dos Dourados, os rios Feio e Agua
peí e as sec~oes dos cursos médios e inferiores do Tiete 

e rio do Pe ixe, ou Tigre. 
Mas esta missao, árdua demais e, talvez , inexequivel 

por tal casta de engenhei ros e agrimensores de cidade, po
de ria se tornar até perigosa, ainda que outros fossem os 
componentes da "entrada", e se tratasse de mais destemi
dos e afeites campeadores de sert6es. 

J á se tornaram mui difíceis as fases iniciais da empre
sa - os primeiros lances da viagem para Sao Paulo. Pois 
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que, ao chegarem a esta cidade, requeimados pelo sol e 
quase invalidados pelas contusóes da marcha e a fadiga, 
tiveram, os expedicionários que se recorrer a ablucóes de ... 

salmoura quente afim de remediar macula~5es da pele e 
dores musculares, tao deshabituados eram eles .de seme
lhante exercicio físico, ou esfor~o dispendido enquanto a 
cavalgadura andava. 

E a med ica~ao foi boa ... 
Dias após já os geógrafos de ·campo, ou, melhor cha

mados, m~os romanticos. de bailados e serenatas, haviam 
readquirido a sua forma primitiva para · ostentar de novo,. 
através de noitadas alegres e em cafés-cantante; em salas 
de dramalh6es e de declama~5es patéticas ; os requintes da 
elegancia e os primores da cortezia, como saudosas remi
niscencias da metrópole ... 

Buscaram de fundas ·malas, casacas de veludo azul, 
cal~óes rubro-amarelo de cetin , sapatos rasos afivelados e 
até chapéus de pluma. . . As vestes aparatosas de brin
cadeira ... 

Ei.s agora a comissao· geográfica ·em peso, longe dos 
sertóes e despreocupada de seus encargos, antes composta 
para as vistosas cavalgadas e folguedos desfilados nas ruas 
da capital, do que disposta a partir para as remotas brenhas 
do deserto. 

Elegantes, no solar da nobreza paulistana, e esbeltos,. 
nos salóes d~ aristocraticas recep~óes, se embalam os mo~os 
da super-elegancia -carioca em brancas e festivais quime
ras ... 

Integrando-se, pois, a fina flor desta distinta socieda
de, como legítimos descendentes de estirpes fidalgais, nos 
saráus da cidade, centralizam, pelo espírito da gra~a. o te
ma das conversa~óes e a admira~áo da curiosidade geral. 
Nao houve harpa, harmonio, oú violáo choroso que nao 
tangesse as clássicas romanzas de mo~óilas entediadas e as 
serenatas dolen~es, aos encantos do luar. . . · 
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E nao poucas semanas se passaram esquecidos da ver
dadeira e importante missáo, nesse enlevo de prazeres e 
ventura, habituais na Corte e apenas interrompidos duran

. te os dias insípidos da viagem, mas reeditadas agora¡ na fo
liona e graciosa Paulicéa, com o mesmo brilhantismo dos 
mágicos salóes do Rio. 

No entret?nto, nao poderia perdurar por mais tempo, 
essa existencia toda formada de sonhos e arquitetada em 
,mais fúteis ilusoes. Era preciso apresentar algum trabalho 
feito, qualquer esfór~o dispendido, para se consolidar na 
realidade de urna nobreza gloriosa e autentica, essa condi
~ao social e essa personalidade inexpressiva, de m~os ele
gantíssimos ... 

Já os diretores da expedi~áo haviam fixado por várias 
vezes, o prosseguimento da viagem para o seu destino final. 
Quando, porém, se aproximava o dia aprazado, era, nova
mente adiado o reinício das atividades. . . Os chefes expe
dicionários nao tinham for~a moral e ascendencia de auto
rida~e sobre os seus auxiliares. E conta-se, como provavel
·mente certo, que esta comissáo chegara até a idear astucio
so e insensato plano! Elaborar alí mesmo, em gabinetes con
fortáveis, a moderna carta da regiáo distante,1&>anexando
lhe competente e massudo relatório. 

Neste caso os técnicos aproveitariam os velhos mapas 
imperfeitos, entulhos de antigos alfarrábios; as velharia~ 

já corroídas e defeituosas, recorrendo-se da mesma forma é 
' 

se isto nao bastasse,_ iriam buscar informa~óes e dados, tal-
vez, ainda suspeitos, mas julgados preciosos e úteis ao ser
vi~o; indica~óes e até insinua~óes prestadas por velhos ma
te iros conhecedores da zona, ou, melhor ainda, valer-se-iam 
de veteranos da campanha paraguáia. Contudo, nao seriam 
demais ingenuos e inexpertos, os diretores da expedi~áo 
geográfica, para adotar esse recurso tao claramente desho
nesto, tao visivelmente falso e, portante, suscetível de se 
tornar logo reconhecido e desmascarado t 1 M como a . . . as 
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alguns dias de indecisao ainda, para, afinal, deliberarem,. 
os nóveis geógrafos, deixar pesarosamente a sedutora ca

pital. 
Aprestaram-se bagagens e retomaram a marcha ao 

rumo das longínquas paragens de destino . . . A Noroeste 
iria ser atravessada. 

. .. 

Já por outro lapo, quando ao decorrer desses mesmos 
días, a outra comissáo expedicionária havia singrado os ma
res do sul, as águas territoriais uruguaianas, penetrando o 
estuário do rio da Prata. 

Competia-lhe a missáo d~ subi r por aí, alcan~ar o rio 
Paraná e explorar-lhe, também, o longo e magestoso curso- . 
até a foz do rio Grande, no angulo extremo-oeste mineiro; 
identificar o tra~o de seu curso, fazer a carta de levanta
mento topográfico, a partir das próprias ·embocaduras, dos 
seus confluentes, provenientes do território paulista - o· 
Sao José dos Dourados, 9 Tiete, o Feio - Aguap.eí, o Tigre· 
e o Paranapanema, ao mesmo tempo que iria assinalando 
os ríos Sucuriú, Verde, Pardo, V·ermelho e lvinheima, nas 
margens matogrossenses. Explorar com prec isáo possível' 
cada um destes cursos até onde necessário se tornasse, ou,. 
onde já e encontrassem os seus colegas da outra expedi~ao, 

e, na ausencia destes, haveria a comissáo platina de repa: 
rar ao longo dos segmentos fluviais, as sendas tri lhadas, os. 

vestígios deixados nelas pelos estoicos companheiros de tra
balhos. cujos estudos se assinalariam por marcos de bali 
sas retificadores. E assim, perfeitamente combinados, OS· 

dois agrupamentos da ·expedi~áo ge~al elaborariam, cad~ 

um, o seu plano fracionado, constituindo-se, o conjunto de 
ambos os estudos, um mapa único da regiáo. 

O projeto entrevisto era bom. E, se outras fossem as 
credenciais técnicas dos exploradores, originar-se-ia do en-
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genhoso plano urna obra perfeita. Além disto, os afazeres 
de cada urna dessas expedi~5es se equilibravam bem, por 
iguais dificuldades, por esfor~os e trabalhos semelhantes, 
dos quais dependeria, urna , como outra , a a~áo dos dois 
grupos expedicionários. De outro lado, a e~pedi~ao terres
tre exploraría aquel es ríos a s,e partí r das cabecei ras respec
tivas, rompendo sertóes adustos e remotos. Enquanto os 
outros engenheiros cortariam águas de mares e cursos de 
rios pelas suas galéras acanhadas, explorando aquelas ul
timas correntes a comecar de suas embocaduras. ., 

Mas, insensatamente, nenhuma dessas expedi~6es 

cumpri ra o seu dever. 

A primeira delas, ao invés de palmilhar o roteiro dos 
desertas, marchando da capital paulista, nao fora além de 
Sorocaba ! Do mesmo modo que a segunda, destacada para 
o estuário platino, náo passara também, das serenas água~ 
portenhas, atingindo, se tanto, a fóz do rio Paraná ! 

De tal sorte se deram as cousas que · ambas se inspira
ram fenomenalmente numa mesma idéia e numa a~ao CO-· 

mum de comunica~óes de pensamentos: nao trabalhar ... 
Evitar delongas e sujei~áo a urna obra penível afim de al
can~ar as prometidas recompensas. E estabelecendo os seus
gabi netes de opera~oes ,muito aquem de onde, propriamen
te, o deveria, tomando aqueles pontos de acesso fácil, em, 
lugar dos imensos e inhóspitos desertes de além, de pene-· 
tra~áo custosa, nao tiveram outra senáo essa inten~áo. 

Da'í viram, estudaram e demarcaram tudo. . . E dar 
ousaram igualmente, trabalhar, longe de espinhos, de fe
ras, serpentes e os rigores do sól e inclemencia de chuvas; 
extranhos ao flagelo de mosquitos, a contus5es e obstáculos 
oferecidos pela mata; distantes assim, de tudo que lhes po
deria tornar hostil a pele, e afastados do desconforto das.. 
barracas deliberaram elaborar a carta topográfica regional,. 
a menos de meio caminho da Noroeste. 
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De Sorocaba e do estuário do rio da Prata retrocede
cram os exploradores cientistas a Capital Federal. 

Depois, ao confronto dos estudos e a conjun($áO dos 
gráficos separadamente feitos, os quais, unidos, deveriam 
completar a forma~ao da grande carta, que reconstituiria 
a regiáo, apa.receram conclusoes disparatadas e hilarian
tes. . . 1 nicialmente já se haviam esquecido, os eméritos 
geógrafos, de toda a vasta regiáo sul-matogrossense, por
tanto, consoante os trabalhos apresentados, o río Paraná 
·se constituia linha divisória entre o Estado de Sao Paulo, 
Bolívia e Paraguai ! Aí, sem que ninguem se apercebesse· (é 
claro) o Contínente sofrera a metamorfóse sísmica de urna 

1 , 

desastrosa retra~áo ! A hecatombe vulcanica dé urna imen-
sa por~áo territorial, silenciosa e desconhecida ! Havia, além. 
disto, segundo o julgamento técnico dos trabalhos, qual
quer ·cousa muito grave a mais: figurava o río Tiete como 
a.fluente do Paraguai e o río Aguapeí corría da embocadura 
para as dire~oes das próprias cabeceiras, porque se encon-
trava este, em seguimef]tO ao rio Feio, num curso imaginá
riamente assinalado ali pelas alturas da serra dos Agudos ... 

Eivado assim, de erros e despautérios sernelhantes, ne
~huma fé poderiam merecer doravante, as conclusoes da 
Jlustre comissao geográfica. E, se eventualmente, houvesse 
nesses estudos alguma cousa certa, porventura aproveitavel, 
a simples anál ise de seus gráficos, "croquis" e relatórios, 
.desacreditá-lo-ia já pela procedencia original, com descon, 
fianca, descrédito e incerteza ... 

~ 

Era porém, um trabalho dígno de quem tivera a ousa-
_dia de o empreender ... 

Só nos resta saber se o magnanimo lmperador cumpri
..ra a sua promessa no que diz respeito as condecora~oes e 
_concess5es nobiliárquicas, ou,_ se, afina! de contas, morre
rám, ainda na fase embrionária de projeto e esperan~as, os 
novos titulares - Marqueses, Condes, ou Bar5es ... 
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OUTROS PREAMBULOS 

O monarca bra.slleiro - inspirador do grandioso plano 
1 ' 

- mais irónico de certo, do que, talve~.· propositadamente, 
deixara, por longos anos, esquecido o seu projeto. Fara de
veras desastrosa a primeira tentativa para a execu~ao do 
mesmo. Desastrosa e quase desanimadora tentativa ... 

Mas a idéia nao morrera. 

. Alguns anos ,depois, e se nao falha , a memória, em 
1876, ainaa 'o Gove·rho :1rnperla!, . por iniciativa do doutor 
Sebastiao José Pereir:a, presidente da Província de Sao Paulo, 
enviara urna expedi~ao chefiada pelo engenheiro Benja-min 
franklin de Albuquerque Lima, áquelas infinitas paragens. 
·Nlas essa segunda "entrada", mais anfíbia do que terrestre, 
transcursara o rio Tiete, até a foz, navegara o Paraná acima 
e atihgira a confluen~ia do riq Gran9e; nó pontaJ Oeste do 

' ·triangulo mineiro. ' 1 

Parece, no entanto, que o objetivo daquele técnico 
seria estudar a possibi!idade de urna linha de navega~áo 
f luvial, destinada a estabelecer comunicac5es mais fáce is .. 
entre centros comerciais de leste e Mato Grosso, Oeste de 
-~llinas e Goiaz, naque!e tempo, sómente permitidas ao 
'longo de estensíssimas travessias terrestres; 

Desviados, , assim, de preceitos e determina~oes já 
.antigamente amadurecidas no espírito do governo, como 
irrevogável plano de estudar e reconhecer o sertao, para se 
definir através de seu deserto o roteiro de um desenvolví -. 
mento ferroviário, cairam, também, no olvido os estudos 
da comissáo. 
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Anos e anos se passaram. . . E o choque de um novo 
regimen político na confedera~ao do Estado Imperial viera 
transformar o curso das institui~oes básicas antigas. 

As convulsoes intestinas decorrentes de urna transmu
ta~áo regimenta! de fundo, entáo, reir.lantes no país e co
mumente sucedidas a golpes revolucionários que visaram ".!, 

ao mesmo tempo, originaram modrfica~oes políticas radi
cais, delongavam-se no Brasil por ·mais de um decenio, inin 
terruptamente. A característica pacífica como se instalara 
o novo regimen nao prognosticava consequente tranqui 1 ida- . ./ 
de nacional. Já o governo provisório da repúbl ica, cuja aten 
~áo se desviara continuamente para os lados de vários gru-
pos discordantes partidários, nao podia, de leve, tocar os. 
interesses da alta administrac;áo pública, que se nao relacio
nassem com providencias inspiradas no sentido de firmar 
a consol ida~ao nacional. 

·Contudo, tendo este governo organizado o estabeleci
mento de um sistema de via~áo geral, destinado a ligar di-. . 
ferentes Estados da Federa~áo a Capital do. país, foi lavrado 
o decreto número 862 de 16 de Outubro de 1890, conce
dendo ao Banco Uniáo do Estado de Sao Paulo privilégio da 
zona, para · a linha que partisse de um. ponto entre Uberaba 
e Uberabinha, no Estado de Minas Gerais em direc;áo de 
Coxim no Mato Grosso. Aí estava a diretriz, que att'avessa 
ria a fronteira mineira no río Paranaiba para entrar em Mato 
Grosso, depois de romper ricos e extensos campos de cria
~áo nos dois Estados confrontantes. 

Aí estava concebido o plano, posteriormente, várias ve
zes modificado, que se deveria transformar, mais tarde,. 
no desenvolvimento atual da Estrada de Ferro Noroeste do 
Brasil. 

Decorreram muitos anos e o Banco Uniao, concessio
nário daquela privilégio, só havia apresentado os estudos de 
cem quilómetros da 1 inha férrea pro jetada, quando a im-
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prensa do país iniciara a campanha da planejada via de co-
munica~óes com as terras e povos do grande Estado oriental. 

Entáo, c0mo a idéia jornalistica unanime se agitava r:o 
sentido de desviar para o Rio de janeiro o eixo daquelas co
munica~oes entre o litoral e o sul matogrossense, prejudi
cando a própria regiáo e o Estado de Sao Paulo, surgiu um 
brilhante e bem fundamentado memorial da Companhia 
Paulista de Vias Férreas e Fluviais, solicitando parecer, na 
questáo, do Club de Engenharia da Capital Federal. Estudan
do minuciosamente o assunto, foi julgado inevitável e até 
urgente, por sua condi~áo estratégica , o lan~amento de urna 
linha para Mato Grosso, que devesse partir das imedia~oes 
de Sao Paulo dos Agudos e atravessar aquele Estado em de
manda das barrancas do rio Paraguai. 

Esclarecido e orierrta9o por aquele ilustre instituto, 
decretou o governo a revisao do contrato de concessao da 
Estrada de Uberaba a Coxim, transferindo-o do Banco Uniáo 
do Estado de Sao Paulo a Companhia de Estrada de Ferro 
Noroeste do B rasi 1, . en tao recenter:nente i_ncorporada. 

* * * 
E diferentes e sucessivos períodos governamentais se 

instalaram pacíficamente, daí por deante, sob a égide do su
frágio popular, mas, apesar-de-tudo, as dissídias partidá
rias perduraravam. Até o quatrienio presidencial de Pruden
te de Morais, foram poucos e quase nulos os días de paz e 
de serenidade •no s·eio da família brasileira. 

Toda.vi a, o governo já come~ava a encarar mais aten
ciosamente mágnas questóes administrativas. Contudo, ain
da nesta fase governamental da República, somente a cam-

·panha de Canudos bastava para implantar a desorienta~áo 
mais grave nos altos círculos dirigentes. Anteriormente, po
rém, a revolta da Armada, sob o comando de Custódio de 
Melo, e, desencadeada e revivida além dos círculos navais , 
pelo ardor e a coragem de Saldanha da Gama, já havia es-
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gotado os cofres públicos, conservando, assim, inativos os 
homens e esquecidos tódos os projetos de reconstru~áo e 
evolu~áo política nacionais, delineados pelo Marecha! Flo
riano Peixoto. 

Por fim, semente na presidencia Campos Sal·es, se re
tomaratn as rédeas da administra~áo para as questóes pací
ficas ; já se havia sofreado o impulso das dissen~oes popula
res; firmara-se e se estabelecera o verdadei ro princípio de 
autoridade e atender cuidadosamente as solicita~oes' das ne
cessidades coletivas, chegando-se até a organiza~áo das fi
nan~as púb!lcas. ,,hfavia, . poi~ , chegad9 a oportunidaqe ~m 
que se deveriam rebuscar os arquivos do antigo lmpério afim 
de se focalizar velhos problemas, ainda ~m equa~a·o, duran
te o últhi-10'. decenio do rieg.i.m·en . politico deca.ido. E .se re
vistou tudo. Lá se achava como que dormindo plácido sonó 
de perpétuo repo~so, mas fundamentalmente arrazoada, a 

' ' obra da corrli.ssa'O geográfüca relativa aos sertoes da ,,No
roeste. 

Por essa o,cas.~ao, a zona, mais povoada, já era, tambér;n, 
m·elhor conheclda. · 1 

' 

Reconhecendo por um lado, os técnicos burocratas da 
época, a fali,bilidade dos tr9b~lhos apre,ser:itados pela tornis
sáo de futurosos fidalgos, cousa que, até leigos no assunto 
poderiam executar melhor e, de sua vez, aval iando os novos 
dirigentes do país ·a magnitude do antigo plano imperial, 
enviaram expedicionários a famosa regiáo. Esta outra expe
di~áo, porém, era portadora de títulos academices e se com-

~ ' t ' 

punha de profissionais verdadeiros, cheios de fé de ofício e 
cóncios de suas responsabilidades. 

No quadrienio presi.dencial seguinte partira paria q re
gíáo urna outra expedi~áo dirigida pelo engenheiro Olavo 
Hummel e integrada de ilustres nomes como Gentil Assis 
de Moura, Júlio Bierremback de Lima, Mário Airosa, Cui
lherme Giesbackt, Gustavo Wendel , botanico e Abílio 
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Machado, médico. Olavo Hummel, que, anteriormente, já 

havia estado no deserto, orientando a diretriz de urna linha 
rodoviária no vale do rio Santo Anastácio, conhecia a terra 
e as rudes dificuldades que se antepunham á explora~áo. 

Quando a comissáo se subdividira e entrara através 
de diferentes roteiros, que teriam um ponto convergente 
na margem do rio Paraná, coube ic3 uma grande turma ch

1

e
fiada por Hummel e composta por Guilherme Giesbrackt 
e G~ntil de Moura penetrar a Noroeste lá para as bandas 
do rio Feio. Mal havia atingido o recesso da zona e esta
cou-s~ tóda ante o perigo de um obstáculo sério : o aborí
gene .feroz! 

Já a sua entrada nas florestas da terra, após o conhe
cimento ,de, certas notícias e .1.endas correntes, náp rnuito , 
antigas, e re'lacionadas com os perigos exi~tentes no íntimo 
daquelas matas, deliberaram os chefes da expedi~áo, rejei
tar auxíl ios , de , sertanejos radicados nas ci~.cunvizinhan~as 
da zona. Supunham os expedicionários da Comissáo Geográ
fica, que a ingressáo destes ao servi~o da explora~áo; os ca

. bocios que vi'(ia·m em púgnas const~ntes com os nativos, 1 

atrairiam contra todos a ira dos selvícolas. Acompanhavam-
~ nos pois, matas a dentro, auxiliares de outras pl.agas, des-

conhecidos dos indígenas. ·1 

Mal iniciada porém, estava a duríssima penetra~áo, 
quar;ido verificaran~ 9 engano em que haviam incjdido e a 

., inutilidade da medida preventiva. Os indios armados, mesmo 
assim, impediam-nos de trabalhar. De tal sorte, se coloca
;vam el.es na difícil alternativa de declarar guerra aberta aos 
selvagens, ou desistirem de prosseguir na obra. 

E' o que relatam velhos moradores na terra. 

Constrangidos, assim, nas pontas de um dilema horrí
vel, deveriam os técnicos apelar entáo para um recurso di
fer~nte. ~entar conseguir pela paz a entrada sertaneja, ado·
tando meios suasórios com o gentío. 
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Mas depois verificaram que já fóra tentado este recur
so, anteriormente, numa tentativa de catequese indígena 
alí, naqu'elas mesmas paragens. De fato, nao muitos anos 
antes dessa época, penetrara aquela regiáo urna expedic;áo 
de paz e princípios religiosos, formada de elementos da 
1 greja. acompanhada até de índios mansos, e sob a orienta
c;áo crista de Monsenhor Claro Monteiro, ou "Padre Mon
senhor", como o chamavam os sertanejos loca is. 

Era este, um velho e piedoso sacerdote católico. Inspi
rado de serenidade e religiáo, pretendera, embora re iterada
mente avisado da índole e a natureza do gentio com os quais 
iria se avistar e cuja alma bronca pretendía conquistar pelo 
carinho da seduc;áo e a brandura do trato. Trouxera quin
quilharias, arabescos, espelhos, rosários dourados e outros 
objetos vistosos, que ia deixando em tor110 de aldeias ·e lu
gares frequentados pelos i'ndígenas. 

Ao atingir o seio daquelas florestas, assim praticarara 
urna ou duas vezes. E o padre, após verificar o que pudera 
ter produzido na ínc{ole do gentío a sua técnica pacifista, vol
tara certo dia da mata, acabrunhado e desgostoso. . . Ti
nha encontrado tudo que depuz·era lá dentro, para seduzir 
o índio, quebrado e disperso pelo· mato. Sinal ;patente d~ que 
o aborígene desprezava as rela~oes de amizades oferecidas. 

Mas a sua fé e a sua missáo de conduzir o bem a qual
quer destino e o levar a quem quer que fosse, exigiam do 
santo missionário insistentes e ainda mais reiterados sacri
fícios. Tornara, outras vezes, ao centro das selvas, seguido 
sempre, qual Jesus de seus apóstolos, p~los companheiros 
de missáo. De urna destas, porém, náo mais voltara ao meio 
civil izado. . . E muitos poucos de seus companhei ros logra
ram, também, escapar a sanha dos malfeitores ! Morreram 
aí, na prática de missionários da catequese o "Padre Mon
senhor" e mais cinco ou seis auxiliares. Dentre estes havia 
um indio Guaraní da terra, muito odiado pelos Caingangues. 
Era o "capitáo" Honório. 
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E é admirável como se conseguiram escapar dessa rús
tica e macabra sortida, os companheiros do Monsenho1, 
Manoel Fernandes, filho daquele "capitáo" indígena, Salva· 
dor Teodoro, lgnacinho e urna índia conhecida pela alcunha 
de "Ana Gal inha''. 

* * * 
Sabendo disto resolveram os exploradores cientistas a 

declara~áo de guerra ao índio. Contrataram para isto, serta
nejos da terra, velhos ca~adores habituais de bugres. 

Penetraram os mateiros na zona, trilhando os caminhos 
sagrados do "Padre Monsenhor" e sua gente. Muito longe 
do local onde trabalhava a Comissáo de engenharia, já de
paravam esses valentes caboclos com os esqueletos da santa 
expedi~ao. E puderam reconhecer ainda no ·meio desse ma
cabro achado, as vestes sacerdotais do chefe religioso e, por 
entre os panos ·clericais, quase extintos, lá se achava a 
caveira do missionário ! ·Nesse ponto do río Feio existe urna 
corredeira, a qual se denominou e ainda hoje é chamada 
Corredeira da Caveira, ou Padre Claro. 

Poucas semanas apenas eram passadas depois que a 
'Comissao entrara na terra e já um incidente alarmante se 
~spalh~ra, aterrador, entre os expedicionários. Ferido pelos 
índios, no seu poste de trabalho, o Dr. Humel sangrava~ So
corrido pelo pessoal e o médico da turma, levado para Jaú, 
sob a guarda dos sertanejos, o engenheiro lamentoso e ater
rado pelos caminhos, estava herniado no ponto em que lhe 
fisgara a pele, a seta indígena agu~ada. Ferimento super
ficial e leve, mas que interessava, além da pele, os ·músculos 
da parede abdominal. Conduziram-no até alí os indómitos 
sertanejos da campanha, Manoel Fernandes, Luiz Wolff, 
Joáo Carreiro, Pedrinho Sapateiro, Luizinho Camargo, Sal
vador dos Santos e Víctor Manoel Ferreira. 

Depois deste sério episódio da "entrada", houve neces
sidade de se intensificar a guerra sertaneja. Cerca de duzen-
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tos bugreiros, equipados com boas armas de fogo, entre as 
quais havia mais de quarenta carabinas, sob o comando de 
Antonio Adáo, Antonio Pedro, Pedrinho Sapateiro e Victor 
Ferreira, seguiram os engenheiros durante os trabalhos do 
levantamento regional. 

Dois ataques sérios da parte dos selvagens, e duas alen
tadas investidas da resistencia, contra as hordas destes, re
duzi ram-nos ao silencio. Nao fara preciso mais nada. Cor-· 
reram sossegados os trabalhos posteriores de recenhec;irr1en-
to do río Feio"'Aguapeí, ' até as ~argens ·do Paraná , 

E a constru~áo da linha férrea continuava sendo um 
problema de solu~áo inadiável no raiar do atual século. 

Da revisáo de direitos concessionários suscitados pelo 
parecer do Club de Engenharia do Rio de Janeiro, o gover-. 
no brasileiro, com a clarividencia do Visconde do Rio Bran-
co a frente do Ministério do Exterior, decretou, a 18 de Ou
tubro de 1904: "A linha férrea de Uberaba e Coxim, de que 
é concessionária a Companhia Estradas de Ferro Noroeste ' 
do Brasi 1, terá o seu tr:a~é!do alterado de modo a partí r de 
t3aurú, ou de onde for mais conveniente, no prolongam.en
·to ' da Estrada de ~erro Sorocabana e t~rminará na cidade de· 

'1 ' ' • ¡ ' 1 • 4 

Cuiabá, devendo ' seguir pelo vale do rio Tiete .em dire~áo a . 
ltapura, atravessar o río Paraná entre o salto de Urubú-
pungá e o porto de Taboado e passando por Baús, acompa
nhar a serra des te nome até o seu ponto terminal." 

E na exposi<;áo de motivos que encaminhava o decreto 
a assinatura do Presidente da República, lan<;ava o ministro 
Lauro Muller, a seguinte justificac;ao para modificar a di
retriz: - "Sendo o ot?jetivo da Estrada de Ferro Coxim da 
via<;áo do sul de Mato Grosso, a mudan<;a de seu ponto ini
cial para q prolongamento da Sorocabana, parece ser um 
áto imposto pelas condi<;óes atuais da via<;áo. Com efeito: 
nao só a Sorocabana é hoje urna linha de propri.edade da 
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Uniáo, que, recebendo o tráfego da via<;áo de Mato Gros-· 
so, vai sofrer valorizac;áo que virá diminuir muito, ou, tal-
vez, anular o onus da garantía dos juros da linha a cons
truir, como, além disto, em Sao Paulo dos Agudos cruzam~ 
se as duas grandes artérias paulistanas: a Sorocabana e a 
Paulista , de modo que a linha a construir tem seu tráfego{ 
sempre garantido contra qualquer interru~áo que porven
tura possa acorrer na . Sorocabana. Acresce ainda que para-. 
o porto de, Santos, que é o que se oferece rnais · próxim~ de 

· Mat~ Grosso, - notável é a diferenc;a de . percu'rso ' entre a
que vier pela So'rocabana e a que se servir da Mogiana co-

, 

mo tronco, ·e mais que aquela deverá ·em futuro próximo· 
ficar ligada, com a mesma bitola, a toda a viac;áo do extre
mo sul e fronteiras do Paraguai pela Companhia Sao Paulo-· 
Rio Grande e linhas do Rio Grande do Su!." 

"Estas considera<;óes indicam Baurú ou suas ime'dia
c;óes como po_nto inicial mais conveniente para o novo tra-· 

~ado da primeira concessáo que tinha por objetivo o sul de 
Mato Grosso. O caminho que ele deve seguir está natural
mente imposto: é o fértil val·e do Tiete, com o notável Salto, 
de Avanhande.'va, que possivelmente virá a ser aproveitado 
como fó.r~a e · o .salto LJ1~ul;>upungá corrio' local para en.con- , 

' 1 ' 

trar o río Paraná. Aí' termina, .a• parte nav'egá':'el' dest~ rio" 1• '· \ 

a.té as proxirnidades · das Sete Quedas. Por estatístioas fide ... -
dfgnas se sabe que ha· cerca de 2.500 quilomet~os de fran
ca navega~áo neste trecho do Paraná nos afluentes nele· 
compreendidos. Por essa razao parece que 1 tapura está ·mais 
indicada para a passagem da linha, do que Sant'Ana do Para
naíba, situada muito aci·ma do salto de U rubupungá, no Pa
raná, cuja travessia em túnel se deverá estudar também, 
atenta a sua topografia, como já em casos semelhantes reco
mendei que se fizesse. Uma vez atravessado o Paraná come-
~ª a linha a entrar na regiáo sul de Mato Grosso. a qua! erai 
o seu principal objetivo. Serve-se, porém, de um modo efi-
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caz, porque, na impossib ilidade de passar por Coxim, aten
tas as alagadi.~as circumvi'zinhan~as , ela deverá se dirigir 
para a serra dos Baús e, seguindo pelos divisores de águas, 
em regiao, portante, alta, irá até Cuihabá." 

* * l(c 

Por essa ocasiáo, o Estado bandeirantie havia construi
do estradas. 1 mportantes 1 inhas de comunica~óes já se lan
<;avam da Capital, encurtando as distancias entre a terra e 
os grandes centros paul istas. De um lado em que se esten
díam os troncos ferroviários do Estado, Sorocaba, Botucatú, 
Len<;óis, e , de outra pa rte , Campinas, D6is Córregos, Jaú, 
Pederne iras e outras local idades, já eram importantes cen
tros comerciais. 

Certo día, em princípios do ano de 1904, Pederneiras 
recebia festivamente urna comissao de engenheiros que vie
ra empreender estudos e demarcar naque la local idade a Es
ta~ao inicial da Estrada de Ferro Noroeste do Brasil. Recaía 
s obre esta c idade a incumbencia prévia de recebe r as bases 
do grandioso melhoramento. 

Farta bagagem, constituida de aparelhos, ferramentas, 
petrechos d iversos e tudo mais indispensavel ao empreen
d imento de longos estudos de 'explora~ao, loca<;ao e obra 
·gerais, que demandavam demorada permanencia nos ser

tóes. 

E a cidade esplendía em festa . 

Offerecendo conforto e manifesta~oes de carinho a 
turma especial izada, que lhe ia trazer o maior e lemento 
de progresso, a popula~ao pederneirense nao podía ocultar 

·O setJ regozijo e entusiasmo. 
Providenciava-se em bela e magnífica tarde, o iniciar 

se alí a construc;áo do primeiro segmento do tra~ado. Reu
n ida na prac;a principal da cidade, festivamente embandei
irada, a populac;ao de Pederneiras, em peso, circundava os 
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elementos da comissao t écn ica , delegada científica do go
verno, a investida contra as rígidas paragens. 

Nada faltava alí. Duas bandas de música vibravam, 
cantando nas ruas e no espac;o. Foguetoes ruidosos bomb.3 r
deavam ao longe. Discursos retumbavam. . . Jorrava cerve
ja e espoucava champanha. . . E se enfile iravam na rua, 
alas de um equipamento completo de apare lhagem destina
da a obras espec ia is: transites, bússolas, teodolitos, grandes 
bal isas vermelhas de fai xa branca, corren tes e bandei rolas, 
eram os instrumentos e acessórios encadeados entre a massa 
popular, que seriam conduzidos ao local, donde se origina
riam os trabalhos de campo. 

Comprimida, risonha e exultante, toda a cidade alí se 
achava. 

Dentre as autoridades locais, porém, uma só fa!tava 
até aquela hora a festa : era o prefeito municipal ,' já ansio
samente esperado. 

Uma · questao de ética p~I ítica e de especial deferen
cia e respeito aquela autoridade ausente, retinha ainda no 
mesmo local da prac;a, os engenheiros de campo e a popu
lac;áo. Era dever e, além disto, era como que uma espécie 
de conforto ·moral para o povo e os próprios cíentistas da 
construc;ao, iniciarem os seus estudos a presen<;a da auto
ridade investida da máxima func;áo administrativa munici
pal. Mas o chefe do executivo nao se dígnava comparecer. 
Demorava-se impac ientemente. 

, Foi quando, depois de já retardados os trabalhos, que 
uma comissáo de engenheiros, magistrados e outras perso
nalidades ilustres, representantes locais e de fora , se dis
puzera a ir ao encontro do prefeito, até a sua residencia. E 
aí chegados, em solene entrevista reiteraram-lhe os emissá
rios, o convite anteriormente apresentado ao chef.e pelo di
retor da expedi~ao ferroviária . O homem naquele dia. andava 
aborrecido e incomodado ... Em face de tao honrosa quáo 
solícita e delicada insistencia, a resposta da autoridade iras-
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sivel e neoropática nao se contivera - atroante, explosiva. 
.e arrazadora, desapontando a comissáo, fulminada de es
panto! Berrara, ao prim'ei ro instante do encentro, que náO! 
iria ! E revidando imediatamer:ite a carga, sem nenhuma ra
záo e propor~áo capaz efe justificar semelhante atitude •. 
lan~ara contra os prese~tes, atónitos e h¿ rrorizados, a cor~· 
riquei.ra frase: - "Tanto ,tem daquí lá, como de lá cá !" - .. 

"De .lá cá" ... Pomos 'aquí com toda a forma e auten-
ticidade, a frase . d~sconcertant·e dá explosáo. 
. Meri'os env'ergon·nGído~ do qtte: abatidos de . ~urp~esa: e-
desap.on~amenfo, -regressaram os emissário~ da · genti lí~sima 

pra~G! pública, exple11dente e continuamen-· ' 
.! 

11 

consciencias perpassava um quer que 
vencivel r~ssenti·mento ... 

1 ' 

~rouxera 'até alí
1
" entáo1 a próp~ia 'incumb~nc:ia oe 

viar, 1 ou redimir as · culpas do ·senhor prefeito. Rogava por 
1 ' • 

isto, encarecidf!rrie'nte aos '" i.lustres doutores da · Estrada de 
Ferro", que ~ exculpassem a momentanea atitude do c;hefe 

1 ·municipal de Pederneiras. . . E acrescentara.: ''- era este 
um bomem doente, nervoso, vítima de achaques e crises 

.dolorosas periódicas, moléstas e terríveis ... No fundo d'al· 
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ma, porém, o senhor prefeito nao era menos que um bom 
amigo e servidor, que nao mereceria nenhum ato de descon
sidera~ao e represáHa . Tóclo o incidente nao tivera nenhu
ma significa~áo aleivosa ou menos dígna, capaz de menos
prezar os "senhores doutores", que deveriam encerrar alí 
mesmo aquel a i·mpressao, de pessimismo e descon fian~a. " 

E como nao houvesse tanta pressa de se reiniciarem aqueles 
trabalhos há poucos instantes interrompidos, ele , o dígno 
sertanejo, trazia-lhes a sua vontade de os convidar a todos 
para passarem dois, tres, ou quantos días pretendessem, na 
sua fazenda situada alí mesmo, a pouca distancia da cidade. 
Lá na tranquilidade de um sítio campestre, os bons amigos 
haveriam de apreciar as delícias de um leite puro e fresco ; 
assados de !eitoa e jacutinga; despaireceriam a cavalo pelos 
campos sossegados, em ca~adas e pescarias atraentes. 

Boa montaria, adestrada matilha, espingadas, muni~6es 
e anzóis estavam lá, a disposi~áo dos visitantes. E acrescen
tando, teria refor~ado o convite, dizendo textualmente e da 
seguinte maneira: "Se os doutores quizessem me dar esse 
prazer, iriam comigo agora· m·esmo, nesta be la tarde e, as
sim que desejassem regressar a Pederneiras, este mesmo 
criado seria companheiro, também, na viagem. Assim, dei
xariam por lá todo o aborrecimento desfeito e esquecido. 
Os campos que lhes ofere~o para seu passeio e diversóes, 
.demandam nao muito longe desta cidade, lá na próxima 
adjacencia de Baurú. A nossa tapera lá está e é também 
sua." 

Táo amáv.el, tao distinto e oportuno convite nao ·po
deria, de nenhuma forma, ser rej·eitado. O sertanejo insis
ti ra a inda, e o seguiram afinal, os engenhei ros, para depois 
voltar ... 

Chegando á propriedade do caboclo, nao se arrepen
deram. Cumprira o nobre sertanejo a sua premessa, com 
surpresa além de toda espectativa dos visitantes. Cumula-
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dos de carinhos e gentilezas de mais altas considera~oes. de, 
ma is pura e angelical ·estima, estes, num penhor de pro
funda e eterna amizade, iam, desde logo, se cativando al~ 
em casa de simples e leais amigos, a medida que se prolon
gava aquela convivencia campestre, nos arredores da pe
quena cidade. 

E por toda urna semana permaneceram lá. Até que neu
tra bela tarde recebera o sertanejo da parte de seus ilustres 
hóspedes, já, entao, queridos de todos de casa, urna revela
~áo surpreendente e inesperada. Quando tóda a gente, ain
da se achava assentada a vista de urna lauta mesa de jantar 
e terminava a refei~ao, levantara-se, antes do momento ha
bitual o diretor de engenharia e pronunciara as palavras 
seguintes : - "Senhor coronel Azarias Leite. Falando por 
mi.m e meus companheiros de trabalho, bem frágeis hao de 
ser as palavras que vou dizer aquí, destinadas a lhe mani
festar e a sua distinta familia, os nossos melhores e mais. 
f' 'ar.cos agradecimentos." 

j(Assim, eu falo também em nome de meus colegas .. 
Tóda ventura e alegri'as sentidas e expérimentadas nesta· 
convívio de bel as tradi~5es e mansa tranqui 1 idade; de su
blimes e tradicionais costumes, da mesma forma em que 
se apresentam os lares da família sertaneja brasileira; tooo· 
o bem e homenagens que recebemos nesta casa, onde só o 
trabalho honesto e os requintes mais puros do dever e da 
honra, se encontram e se dignificam etn altíssimo brazao 
de sinceridade, estas homenagens prestadas a meus compa
nhei ros, na qualidade de operários destacados nos recantos. 
desta terra para efetuar estudos de alta envergadura ferro
viária; homens, também, dirigidos por mim, na representa
~ªº de um companheiro mais graduado nesta campanha da 
Noroeste do Brasil. Nao pretenderia com isto, lhe ferir> 
talvez, a encantadora modestia de homem simples do sertáo. 
Mas, também, eu nao me poderia calar e proceder de outro 
modo, deante de um amigo carinhoso e bom, desinteressa-
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do de mínima compensaºáo em troca de beneficios e genti
lezas prestadas a nós outros, ainda ontem desconhecidos, 
proporcionando-nos o conhecimento direto deste sítio e 
:suas adjacencias. E bem sei que o seu magnanimo corac;áo 
se expande alegremente de estima votada a cidade de Pe
derneiras e sua gente. No entretanto, ouso subtra ir aqucla 
cidade e a seus amigos de lá a oportunidade de alcanc;arem 
um el.emento maravilhoso para o seu progresso. E este ele-

·rn~nto inoispensável a civiliza<;áo social, . ins.tatar-se'-á 'aquí, 

nas proximidades desta casa. 

1 mporta, no entretanto, assinalar-se que nao pretende

.ria eu lhe ofe recer cousa alguma em retribu ic;áo a tanta be
nevolencia e tao amiga hospital idade. 

O premio ao seu merecimento nao se estima senáo pelo 
valor inesthnávl31 de t:.1ma cousa que náo ser~ moeda 1 de 

··out ro. 

· Tóda a alegria e ventura que eu e meus camaradas 
aspiramos aquí, sob o mesmo teto que abriga a tantas cria
turas, vem de corac;oes e se apresentam gratu itas. 

E apesar disto,_ nao possuimos nada que lhe pudesse
mos oferec;:er em retribui<;áo. Eis, porem , as ciencias posjti
vas da engenharía, e seráo etas · que, após a visita demora
da a sua fazenda e campos adjacentes, resolveram lhe apre
sentar alguma coisa além de nossos agradecimentos e lou
vores, proferidos, apenas, de nossa própria parte. 

O lanc;amento da Estrada de Ferro Noroeste do Bra
sil se vai processar daquí, quase das portas desta bendita 

1 • 

casa, para se estender, a.través dos a~sertos ' e atingir fron -
teiras e paises internacionais di stantes. Sairá de Baurú. E 
há de ver, entáo, días futuros de esplendor. 

Os serenos campos e os fluentes riachos, que nos c1r

·cundam, hao de ver surgir a ed ifica~ao de urna portentosa 

c idade, como a metrópole da regiáo. 
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Erguer-se-áo pouco a lém dos pilares desta hospitalei '" 
ra casa , os edi ficios da imponent·e metrópole do sertáo. E 
a passarada e toda a fáuna mansa destas adjacenc ias, can
taráo um dia , saudades dela. 

E outras via~oes háo de se ter aquí. 

Sere i, porém, mais c laro e positivo: as d igressoes fe i
tas, ca~ando, ou passeando nestas campinas e além delas, 
nos ·proporc ionaram ensinarnentos preciosos para 0 desem
penho da nossa missáo. Passeando e distraindo com meus 
colegas, trabalhei também. E os campos percorridos duran
te esses d ías de recreio , de férias e inesquecíveis prazeres 
de nossa vida, estáo vistos e estudados com precisáo e de
talhes. Tanto assi m que·, se nós nao aproveitassemos és
tes -estudos, representados e m tra~os geométricos de um 
plano delineado no conjunto de novos projetos, já import=i
ria numa questáo de honra profi ssional, antes denegada e 
repelida por nós próprios, se cpnsentissemos que em outra 
parte se iniciassem os trabalhos da penetra~áo ferroviá ria 
sertaneja. 

E pesa a responsabi lidade técnica desta obra. 

Estas palavras, repassadas de como~áo e sinceridade, 
proferidas com a maior alegria que eu tenho tido em mi
nha vida , poderáo traduzir o pre ito de nossa amizade e a 
cled ica~áo, que havemos de votar a esta casa , e possam elas 
:ncerrar a expressáo de nosso particular agradecimento a 
este sertanejo, que nos indicara, sem o percebe r, e por s im
ples gesto de hospitalidade, a verdadeira porta de entrada 
a regiao. ü aqu í partirá a Noroeste do Brasil. 

E o nome deste homem, há de se elevar ao pedestal 
de mais justa e remota posteridade, refundido a glória desta 
grandiosa empresa. 

O nosso reconhec imento há de conduz i-lo sob um pá lio 
de imorredoura gratidáo e , no dia em que se escrever a 
h i t ' · d B , s ona e auru e a mística do seu esp.lendór, uma cofu-
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na erigida em prac;a pública da cidade ostentará a efígie 
daquele que fóra o maior bemfeitor da terra e da causa 
destes sertoes." 

Azaria_s Leite, confundido e repassado de com~áo, 

tocado até quase as lágrimas, as fibras mais íntimas da sen
sibi lidade, respondera a tocante saudac;áo. As suas últ imas. 
e t-remulas palavras, no entanto, contrariavam em tese 
aquela deliberac;ao da técnica, afirmando nao estar inteira
mente satisfeito com a mesma. Na sua opiniao, desviar de 
Pederneiras a primazia da Estac;ao e pontos iniciais de tri
lhos da Estrada de Ferro Noroeste do Brasil, importaría num. 
atentado contra direitos adquiridos, que, ao ·mesmo tempo. 
arrebataría aquela cidade e a seu povo o elem_ento original 
de progresso e desenvolvimento. A.lém disto, possuia ele 
amigos queridos e merecedores ·alí, de sua considerac;áo ~ 

estima e confianc;a. A cidade alijada dess.e elemento de pro
gresso fóra criada por esses seus amigos. E acima de tudo 
em sua existencia estaria o conceito em que se deveria 
manter os deveres de lealdade e considerac;áo as pessoas 
de sua estima. Contudo, se outro recurso nao houvesse a 
alt'ura de solucionar a mágna questáo, ele a deporia nas 
maos dos técnicos, prefierindo, no entretanto, que partisse 
de Pederneiras e nao dalí, o avanc;amento da via férrea. 

Mas a simples exposic;áo deste preceito contraditório, 
onde, também, se expunham razoes de melindrosa signifi
ca~áo, retrucara outro componente da expedic;áo: - "E' 
que nao fala nesta hora, somente um espírito fort;Pdo e 
demovido pelas sublimidades da gratidao, ou, ainda, nao se 
exprime urna consciencia imposta, apenas, pelo sentimen
talismo e os afetos da amizade e a admira~áo mais purast 
incerta, suspeita e incapaz de apreciar a matéria sob o as
peto em que ela verdadei ramente se a presenta. Pronuncia
se agora a vóz inabalável da ciencia e do dever, ante os in
teresses nacionais, determinados e ditados pela técnica 

, 
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E mais justa, ·mais bela, mais alta e clamorosa, urna outra 
voz se alevante neste momento: a voz do patriotismo. Aque
la expressáo divina, que vai direita aos cora~oes, sobre
pondo-se a tudo, mesmo a propria existenciá , como a voz 
mais pura da verdade. 

Servir o Brasil, mae-pátria generosa, de quem sois vóc:. 
um dos verdadeiros e submissos filhos." 

* * .... 

E nao se haviam passados tres semanas após a surpre
endente de1libera~áo dos expedíCionários dos desertes, e já 

eram transferidos da cidade de Pederneiras p~ra Baurú, 
instrumentos científicos, ferramentas, bagagens e tudo 
mais, além de operários, que iriam ~ra~ar nos sertoes a li
nha da Noroeste do Brasil. 

Tudo afina!, organizado, e bate-se aí o marco inaugu
ral do roteiro penetrante. Inicia-se a explora~áo do deserto 
e o reconhecimento da diretriz ·saurú-ltapura. O venerá
vel teodolito, antes enfeitado de flores artificiais e fitas re
luzentes desde o dia em que se alinhara com seus compa
nheiros de trabalhos na pra~a pública de Pederneiras, vai 
medindo, na traijectória do roteiro, os angulos reduzidos 
dO horizonte, para nivelar os campos e abrir o transito a 
longa penetra~ao. ·Despido aí daqueles arabescos festivos, 
modesto, silencioso e nú, o instrumento geodésico das infi
nitas linhas, fincado no centro de urna trilha de avan~a
mento, fixa as alturas do zenite, ou mergulha as lentes nas 
trajetórias das dire~oes. 

Baurú, o quase pequeno arraial desconhecido e morto, 
fadado, talvez, aos mais profundos sossegos vivos, cons
tituido de raras e toscas habita~óes, reunidas tódas em tor
no de uma igrej in ha, ao tempo em que os decretos governa
mentais citavam-lhe o nome e lhe davam a primazia da 
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grandiosa Esta<;ao, agora, por determina<;áo da estratégia 
ferroviária, se i ria tornar em centro de notável at ividade, 
e ser, dentro em pouco, o ponto vitorioso da penetra~áo . 
ferrov iária. 

Os trabalhos entraram e correram quase normalmente, 
durante o transcursar do longo se rtáo. Poucos vestígios do 
aborígene regional , tao bravio e intolerante contra os mais 
pacíficos incursores na terra, e poucas lutas se depararam 
através da larga travessia. 

Concluiu-se ·o levantamento técnico e se projetou o 
tra<;ado, em gráficos e planos definitivos. 

Já era tempo de dar execu<;áo as obras do empreen
di·mento. 
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EXPLORACAO DA NOROESTE 
~ . 

Os Engenhei ros 
Entrada no grande sertáo com o levantamento dos 
seus rios; estudo dos seus maravilhosos saltos e visitas 
as suas antigas Colonias M::itares de Avanhandava e 
ltapura. 

Rio Feio-Aguapeí 
Rio do Peixe ou Tigre 
Rio Tiete 
Salto ·de Avanhandava 
Colonia Mili'tar de Avanhandava 
Sa1klo de 1 tapura 
Colonia Mili·tar de ltapura 
Rio Paraná 
Salto de Urubupungá 
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'OS ENGENHEIROS 

Já por essa ocasiao, meados do ano de 1905, a Secre .. 
ta ria da Agricultura 1 ndústria e Comérico, tornada, sob a 
orientas:áo do Dr. Carlos Botelho, um instrumento notabi 1 ís
si,m-o na Administrac;áo estadual, havia determinado que os 
mais notáveis engenheiros e botanicos da Comissáo Geo
·gráflca., nepetrassem esses sertoes desconhecidos e assina
lados .nos mapas com a simples legenda de "terras habitadas 
por selvagehs". afim de estudar as suas florestas e cursos 

1 / 

principaes de seus rios. Aquele ilustre auxiliar do governo . 
trabalhador infatigável, desejava tornar conhecido latifun
dio brasileiro, e se fizera, em verdade, precursor da emi
nente obra, de patriota, de ciencias económicas e espan
.c ionismo. 

Em di as recentes, formosa publ icac;áo na imprensa es
tadual ( * ) 1 reportando-se aqueles tempos de históricas ini
c iativas, em que se evidenciara no país, operosa e movi
mentada, a gestao daquele inolvidável estadista, ainda hoje 
entre os vivos, e já entrado, sem nenhum favor, e sao e for
te, na casa dos varees otogenários. E vem, nesta altura de 
sua existencia verificando, há muito tempo, os frutos de 
antigas determinac;oes funcionais, e até se conta, que certa 
vez, quando interpelado a respeito das causas originárias de 
tamanha e táo fecunda longevidade, o doutor Botelho, aus-

(*) - Artigo no "Estado de Sáo Paulo'' - · 11 de 
l\f arco de 1944. 

# 
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tero e quase taciturno, tal como é o seu temperamento ca
racterístico, mas náo podendo as vezes, ocultar discreta e 
íntima centelha de ironía e faceci·e,, respondera : - "A ra ~ 

záo disto é simples: eu nao janto, nem levo desaforo para 
casa. 

,, 

E a atividade desse homem público se fizera sentir en
táo, em mais variáveis setores de matérias administrativas. 
a seu encargo. Na divisáo agro-pecuária do seu ministério, 
ele se tornara grande inspirador de idéias e iniciativas con
cretizadas em obras notáveis, quan to ao desenvolvimenta 
da agri€ultura e a introdu~áo da ra~a bovina e caracú, nos 
rebanlios do Estado. 

Todavia , um tema ainda interessante se evidenciara 
naque la mesma publ iaa~áo jornatística. A manei ra como 
suas express5es estranham o silencio e o esquec imento 
quase, em rela~áo a magnífica determina~áo da Secretaría, 
que levara para os mapas modernos, o levantamento topo
gráfico no extremo oeste do Estado, onde ingressaram com 
esse intento, engenheiros abnegados, num tempo em que 
a deficiencia de instrumentos profissionais e meios de trans
porte se antepunham a realiza~áo da gigantesca obra, sem 
contar o sol ardente, as intempéries, as feras, os indígenas 
e as doen~as, se tornaram heróis anonimos, revelando-se 
técnicos competentes na ciclópica e temerária empresa. 

Aí, pois, está como deveria ser interessante o reavivar 
desse período remoto da hlstória espansionista de Sao Pau
lo, para imprimir sempre na memória das gera~óes sucessi
vas, os nomes e os feítos de urna pleiade de homens, que 
abandonaram o estágio confortável dos gabinetes para en
cetar a grandiosa explorac;áo da Noroeste. 

E curso~ de rios foram seguidos, deslizando-se a través 
de águas mansas, ou se prec_ipitando nas corredeiras, varan
do além, a passo e passo, as matas seculares, quando os 
obrigavam a romper as florestas marginais das práias, a fú
ria das catadupas. A bra~os remadores e impulsos de "va-
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reíros" se rasgaram infinitos cursos, como o Ti·ete, o Feio·
Aguapeí, o Peixe, ou Tibre e o Paraná , desde a fóz do Rio 

. Grande até a barra do Paranapanema. 
E nunca houve nos sert6es epopéia mais bela e ousada. 

Sobrepondo-se aos trabalhos das Comissóes i ·elegráficas , en
tranhadas em desérticas regióes mais amplas, os feitos des
ses técnicos de coordenadas geográficas e declina~oes mag
néticas, trouxeram dentre sacrifícios de vida e padecimen
tos de trabalhos, um servi~o ' incomparavelmen<te grande 
a Na~áo. Mas a sua obra se tornara inesquecível. Nem o he-

.. roismo de um geógrafo, um naturalista e um astronomo, que 
constituiu a explora~áo soli tária do rio Xingú no ano de 
1884, quando os doutores Karl Von Den Steinen, Otto 
Clauss e Wilheim Von Den Steinen, primeiros exploradores 
do, Brasil Central, que partiram da embocadura d0 río da· 
Prata, vararam ·para além dos cimas do Roncador e , antes. 
de contemplar a maravilhosa paisagem do Tombador, alon
ga~a entre Cuiabá e Diamantina, já atingiriam a concha pla
naltina, donde jorram para os rumos do norte as primeiras 

... torrentes do Tapajóz, Paranatinga e o rio das Martes, como 
antecursores do Xinga e o Araguáia ; e para as bandas do 
sul, representam os altos declives, onde correm os tenues 
fios de ág~as formadores do Sao Louren~o e o Paraguái. 

Transpuzeram adeante, ·as confluencias do Ronuro e 
o Kuluene, auxiliados apenas pelas tribus indígenas dos Ba
cirís, Custenáus, Manitsauás, Suiás, Z1urumas e temendo 
sempre os astutos e trai~oeiros Trumaís, até o estuário do· 
Amazonas, no Gráo Pará. E fara este o primeiro e mais dis
tante . conhecimento científico de um País Central, engas
tado no lendário cora~áo do Brasil. 

No entretanto, nem deante de tanto heroísmo e táo 
grande empreendimento, se poderia comparar, já pelas di
ficuldades encontradas em caminhos, ou pela transcenden
cia dos estudos efetuados, o valor da engenharia brasileira,. 
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naqueles tempos distantes, reconstituida entre remansos, 
estiróes e catadupas; velada pelas florestas de bacurís e 
caneleiras - no rio Paraná; sob frondes de figueiras pretas 
e engazeiros - no Tiete; admirando perobas gigantes -
nos rios Feio e Aguapeí; no páu marfim e o jatobá - no río cfo 
Peixe; ou, se confundindo com as tribus bravías dos Cain
gangues, as na~óes Chavantes, Guaranís, Caiapós. Botocudos 
e Caicás. de todas as selvas dominadoras. 

E tudo que este grupo· de cientistas ousara ~xperimef1-
ta-r, afastado no íntimo dos desertes ai·nda nao revistos sen-, 
tidos e palmilhados, se tornara imagináriamente inconcebí-
vel. O seu feíto. tal como se elevara no conceito de seus 
pares contemporaneos, há de chegar aos grandes do futuro. 
para se projetar as culminancias de tudo que mais puro exis
te na· al:ma .dos pavos cultos, donde mais sagrado e explen
doroso, irá soar nos anfiteátros de ciencias. 

E .percursemos pois, as rudes trilhas desses engenheiros. 

,. 
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EXPLORACAO DO RIO FE10-
AGUAPEÍ 

Chefiada pelo engenheiro Olavo Hume!, partiu a co
missáo técnica. composta dos engenheiros Gentil Assis de 
~oura, Júlio Bieremback de Lima, Mario Airosa, botanico 
Gustavo Edwell e médico Abílio Sampáio. Reuniu-se toda 
turma em Baurú, ánde se fizeram observa~óes astronomi
cas de temperatura e declina~ao magnética. Daí se seguiu 
viagem no dia 11 de Junho de 1905, atingindo·se em 17, já 
em pleno sertáo. a estaca 430 da explora~áo da Compan_hia 
Noroeste do Brasil, numa altitude de .559,36 sobre o nível
do mar. 

Ficava esta primeira referencia de estudos na vertente 
do rio Tiete, 800 metros apenas da estrada geral lan~ada 

ao rumo sertanejo, e distendida através do espigáo divisor 
de águas entre o rio Feio e aquele curso. Já neste ponto 
vertente do rio a se explorar, se fizeram simultaneamente, 
dois levantamentos: urna turma acompanhou aquel a estra
da e outra seguiu na dire~áo do cafezal da fazenda · do 
Acampamento. E rompendo campos a picada exploradora 
atingiu o rio e o atravessou, obtendo-se assim, a primeira 
base fixa neste. Avan~ando ainda, fora alcan~ada a mar-' 
gem esquerda do río e aí a foz do córrego Barreiro, onde Bie
remback de Lima construiu um depósito provisório. Con
cluiu-se o levantamento até neste ponto pelo caminho do 
córrego Can-Can, bem como a e~plora~áo da estrada con
duzida ao rumo da fazenda de Joaquim Santos, morador na 
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água da Corredeira. Após várias pesquizas a comissáo se
guiu através da margem do rio Feio, acon1panhando mais 
ou menos a diretriz da turma do río do Peixe. E por terre
nos próximos ªº rio, favoráveis a marcha, se deu inícío a 
explorac;áo, apezar dos inúmeros brejos e alagadic;os difícil
mente atravessados. Semente sobre estivas, as vezes, ·maio
res de 100 metros, é que se conseguiu a transposic;áo des
ses obstáculos. Os córregos formadores deles se precipitam 
quase a prumo dos espigoes para ' se alargarem imediata
mente em brejos e atoleiros de centenas de metros de esten· 
sao, até se desaguar no rio. Distante das margens fluviais, 
os terrenos poderáo permitir transito depoi's de um traba- · 
lho exaustivo de enxadáo e picareta. 

A 1 S de Junho, depois de chegar um destacamento 
da forc;a pública, mudou-se a turma para a fazenda de Joa
quim dos Santos, e dentro de poucos días, se procedeu o re
conhecimento de estensa vizinhanc;a. Auxiliado pelo enge
nheiro Mário Airosa, afim de tentar saída mais favorável, 
logo se verificou ,que o terreno continuava difícil a traves
sia, onde os afluentes da margem esquerda correm em es

carpa de inclinac;áo fortíssima, além da existencia de outros. 
brejos extremamente 1.a,rgos, já próximos a barra da Agua 
da Corredeira. ~ste córrego, desviando-se para o norte e se 
inclinando para a leste, orientou a turma para abrir um pica· 
dáo entre norte e nordeste, ao rumo do rio Feio até abaixo 
da barra daquele curso. Destacou-se aí uma turma sob as 
ordens dos engenheiros Bierremback de Lima e Mário Ai
rosa afim de efetuar explorac;áo em diferentes sentidos 
transversais, enquanto o engenheiro Humel, explorava a 
partir do acampamento, em direc;ao ao sertáo, ao passo que 
se encarregava do levantamento geral o engenheiro Gentil de 
Moura acompanhado por um colega ajudante. 

O grosso da turma vinha · atraz, alargando o picadáo, 

derrubando o mato alto. 
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Até as primeiras horas desse dia correram os traba-
1hos sem novidade. A certo momento uma turma havia atra
vessado um b-rejal de 80 metros de largura e já galgava uma 
pequena escarpa, quando, repentinamente, partiram do 
mato circumvizinho várias saraivas de flechas, único sinal, 
até alí, que denunciasse presenc;a de índios. Armado de re
volver, o chefe da turma disparou alguns tiros quase a esmo. 
Foi, entáo, que, após o último disparo, os indígenas até 
aquele instante ocultos, surgiram em campo limpo aos gri
,tos de upa! upa! E nova descarga de flechas, sibilando no 
espac;o, vi·era ferir o engenheiro Olavo Hume!. Socorrido e 
amparado por camaradas mais próximos, fora o ferido trans
portado para o acampamento, onde recebeu socorros mé
dioos. Uma outra aescarga de carabinas respondera a agres
sáo indígena. Seria necessário avisar todas as turmas da ex
pedíc;ao e o pessoal da fazenda de Joaquim dos Santos, 
aquela hora, em trabalhos nos campos circumvizinhos, se 
expunham ao mesmo perigo. 

Chegam a Baurú e a Capital paulista a comunicac;ác 

do incidente e, di as após, 24 de J unho, , compareceu ao lo

cal o chefe da Comissáo Geográfica Dr. Joáo Pedro Ca-rdo
so, que determinou retrocedesse a turma até Can-Can, afim 

' . 

_de continuar pela margem direita, a certa distancia do rio, 
os seus trabalhos, e onde antigas trilhas através das ma
tas, tacil itavam os servi~os numa estensáo de 18 quilóme
tros até a fóz da Agua da Lontra. Neste itinerário, semente 
um grande brejo se antepunha a travessia, abrigando a tur
ma a cruzar novamente o rio para a margem esquerda, en
quanto, no lado contrário permanecesse o pantanal. 

Adeante se reorganizaram os trabalhos pela margem 
.determinada. Nisto se transportaram as barcas para o Bar
.reí ro. E nessa transferencia de acampamento foram ainda 
levados o engenheiro e dois outros homens feridos. _ Daí 
J)artiram os engenheiros Mário Airosa e Bierremback de 
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Lima com grande pesso~, afim de construir novo depósito 
e acomoda~óes para o pessoal em Cañ-Can. Dias após, mar
charam de Barreiro, iniciando o picadáo até a Lontra, tendo 
ficado urna turma em Coquei ráo, ponto em que havia che

gado o levantamento feíto pelo esgenheniro Gentil de Mau
ra e que avan~ou daí ao longo do córrego do Can-Can abai
xo, até alcan~ar a barra deste, no rio Feio. Mudou-se afinal, 
o acampamento para a Lontra. E aí, náo podendo trabalhar 
e suportar seus padecimentos, o engenheiro Humel partiu 

, 

para Sao Paulo afim de completar tratamento e se resta-. 
belecer. 

O rio Feio, na parte @xp!orada por este notável técnico 
e seus auxiliares, atravessa terrenos densamente recobertos 

de florestas . O sub-solo se constitue de gres e a flora é 
urna multidáo de arvores colossais, padróes de terras férteis. 

Escrevendo; mesmo doente, declara textualmente, o 
ilustre engenheiro, nas seguintes e últimas palavras : -
"Quanto aos companhei-ros, quer colegas, quer médico, ou 
botanico, só poderei elogiá-los pela maneira carreta com que 
cumpriram os seus deveres. Sempre reinou a melhor haí
monia entre todos, o que também muito concorreu para fa
e.ilit'ar a execu~áo dos trabalhos." · 

Assumia a chefia da turma, dora em diante, o enge
nhei ro Gentil de Moura. 

Na margem da Lontra, deparou a turma com urna der
rubada de mato para plantio de ro~a , onde moravam ín
dios Guaranís mansos numa aldeia denominada Guaraniúva. 

No ano de 1900, já atingindo aquelas paragens, mon
senhor Claro Monteiro, em missáo de catequese e, ao pas
sar nesse. aldeiamento, levara diversos índios da tribu, an~ 
tes que a povoa~áo indígena f9sse destruida por constantes 
ataques dos Caingangues, ou Coroados. 

Movimentando-se para a frente, a comissáo atingiu o 
ribeiráo da Barra Grande, onde atraves~ou o rio por -meio 
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de urna ponte de estivas, construida sob matas baixias da
quele curso. 

Fez-se acampamento nas vizinhan~as da queda da 
Corredei ra, seguindo-se dora em di ante o picadáo sempre 

· ao longo da margem direita até o quilómetro 101 . Pene-
trando terrenos de sua declive, devido aos banhados, e em 
transito livre por todo o curso d'água, esta via de accesso
foi aberta em largura variável de tres a seis metros, num~ 
estensáo superior a cem metros. Ainda anteriormente, quan
do se atingira a Agua da Lontra, verificou-se que, se o rio, 
náo permitisse franca ' navegabilidade, oferecia ao menos, 
com algum trabalho, relativo transito para canoas. Fora en
táo, aven.tada a hipótese de continuar dalí para baixo o le

vantamento do rio em barcos, ao mesmo tempo' que se ia
abrindo o picadáo marginalmente. E tao cedo chegasse, da 
chefia geral, a devida autoriza~áo, se construiria no Jacaré· 
um lote de embarca~oes apropriadas, confiando-se ao enge
nhei ro Bierremback de Lima a explora~áo, que, ao fim de 
um mes, atingia · facilmente a barra do rio sobre o Para-
ná , depois de um percurso de 500 quilom·etros por terra e
águas. O levantamento e o nível do picadáo foram verifica
dos a taqueometro e medidos ·a bússola e relogio as sinuo
sidades do rio. 

O rio Feio nasce 9 40 quilómetros a oeste de Baurú, 
numa eleva~áo formada na serrados Agudos, que dá origem
também as cabeceiras dos rios do Peixe, Alambarí, Sáo
Joáo, Batalha e Dourados. Derrama-se de altos píncaros de-
600 metros, indo se fan~ar, com o nome de Aguapeí, no, 
Paraná. Até a foz do rio Tibiri~á, onde perde o seu nome 
original, mede ele 70 quilómetros de curso, e dalí em dian
te, em vale inferior, tem um percurso total de 500 quilo
metros. Seu curso é sinuoso e de orienta~áo inconstante. 
Slia- largura varia entre cinco metros na fazenda da Faca e, 
num crescendo de vofume, atinge 44 metros na barra do, 
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Aguapeí. Até a sua embocadura sobre este, o rio Feio mede 
urna profundodade média de 60 centímetros. A área de 
seu vale se iguala a 12.000 quilómetros quadrados, cuja 
vegetac;ao se compoe de cerrados, frondosas e altas matas. 
Abre-se este vale em terreno ondeado e recortado por ou
tros pequenos vales , onde correm ribeiroes afluentes. O re
gimen de distribuic;ao dessa drenagem imprime aquelas re
gi5es o aspeto monótono e triste, observado desde Baurú, 
cujo horizonte termina a menos de meio quilómetro do ob
servador. Semente se desvenda um horizonte largo, do alto 
cafezal da Faca, que domina a regiao desde as nascentes 
do río Feio até as cabecei ras do Barrei ra e Corredei ra. 1 nú
meros ribeiróes numa e noutra margem, irrigam a zona até 
o Presidente Tibiric;á, que se funde com ele, donde conti
núa o rio em baixo curso de prolongamento, denominado 
Aguapeí. Depois daquele rio, cujo volume de águas se equi

vale ao seu, num percurso de 30 quilómetros aproximada
mente, ,considerado o mais importante, vem em ordem des
cendente de importancia, os ribeiroes Barreiro, Palmita! e 

' 
Taquaru<;Ú. 

O divisor do rio Dourado, que se distende quase pa
·ralelo ao río Feio, forma, tom pequena extensao, os vales 
desses ribeiróes. A tal regra dominante de sistema hidro
gráfico, nao obedecem, porém, os córregos Pedro Claro e 

Barra Grande, que recebem numerosos pequenos afluentes. 
Desde a barra da Agua da Faca até a alguns quilómetros 
além da foz do Presidente Tibiric;á, o río tem um declive 
manso, com velocidade média de 30 centímetros por mi .. 

nuto. A partir dessa foz, o seu leito se torna acidentado, 
· em 34 corredeiras e urna escarpa de 16 metros de altura, 
onde se derrama o rio, formando o salto Dr. Carlos Bote

lho. Passando o trecho de corredeiras numa exteonsáo de 
J 30 quilómetros, o rio, até a barra, é francamente navegá-
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vel para pequenas embarca~5es. Até o meridiano de Ava
nhandava, a sua dire~áo é N.N.O. Daí por deante ele se 
inclina para o oeste e vai neste rumo até a barra . 

A serra dos Agudos, nas nascentes do rio, tem a su-
. perficie plana, em forma de urna semiesféra e, ao passo que 

se vai tornando escarpada na Faia, no Acampamento , até 
o trecho entre os córregos do Barreiro e Corredeira, se trans
forma em grandes paredóes nas cabecei ras destes dois cór
regos. E ainda elevada no contraforte divisor de águas em , 
Corredeira e ribei 'ráo Bonito, vem se abaixar mansamente 
num ponto marginal do rio, fronteiro a barra da Lontra. 
O antigo itinerário dos bandeirantes, as excursóes laterais 
feítas aí, em alguns rincóes e para os lados da contraver
tente do Dourado, sao elementos dos quais se deduz das 
disposi~oes dos te.rrenos. Leves declina~oes, as vezes, bran
damente acidentadas nas margens dos ribeiroes, quase que 
caracterizam a topografía regional. A margem esquerda, 
lanc;ando-se, a princípio, num ~erreno acidentado, vai ter
minar numa infirlídade de brejos, desde a Corredeira até o 
Presidente Tibi ri~á . E' esta a margem que abrange maior 

.área. A depressáo formada pelo salto Carlos Botelho se apre
senta a maneira de limite das terras altas da regiao, cujo 
,extremo massic;o, se origina no salto de Urubupungá, cortan
.do em linha reta os saltos de ltapura, Carlos Botelho e o 
Salto Grande, no Paranapanma. , 

A regiao, riquíssima, povoada de padrees vegetais de 

terra de primeira qualidade, dotadq, além disto de um cli
:ma explendido, estava fadada a ser um centro de riqueza .. 
-e prosperidade no Estado de Sao Paulo. 

Com a incumbencia de explorar o vale e resolver a 
,questáo muito controvertida do verdadeiro local, onde se 
.deveria desaguar o rio Feio, no Tiete, ou no Paraná, segundo 
.se dizia, de um ou de outro modo com atenuantes de ver
.dade, levou-se a efeito, da melhor maneira, a expedic;áo. 
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Dividiu-se entáo, o pessoal em duas turmas. Urna continua
ria os trabalhos por terra e a outra desceria por via fluvial. 
Foi pois, designado o engenheiro Bie,rremback de Li·ma para 
chefiar a expedi~ao anfíbia. E partiram dez embarca~óes, 
conduzin_9o 40 homens experimentados. O ataque ao abo4 

rígene, dora avante, seria afetuado por cinco caboclos bem 
armados e práticos de mato. 

Ao primeiro dia de viagem já se encontravam pelos ca· 
minhos, vestígios de selvícolas, desde a véspera,, a espreita
rem o local de embarque. Dois dias após de marcha através 

~ 

de inúmeros obstáculos e estiróes, se atingiu as. proximida-
des do acampamento da Lagoa, onde alguns estampido~ e 
toques de corneta, despertaram a aten~áo dos expedicio
nários. Adeante, ao depararem um aldeiamento de bugres> 
donde há tempos, vol tara o engenhei.ro Si lvio Saint Martin,. 
quando tentara explorar o rio pelo mesmo ~tinerário, veri
ficaram que tódo aquel e bulício provinha dal í. E desceram 
a torrente, interrompidos por vezes, onde se antepunham 
grandes toros de maaeira tombadas recentemente de mar
gem a marge111 do río, sob incessantes descargas de armas 
indígenas. Abaixo do 'rAcampamento 15 de Novembro,. 
fóra a expedi~áo surpreendida por urna emboscada d.'e sel.
vícolas. Houve intenso fogo de carabinas e, após doi-ninado
o perigo, as pesquizas encaminhadas sob a mata, depara
ram as folhas e o solo salpicados de sangue num largo cír
culo, _repleto de armas indígenas. Nesse dia a proesa dos 
valente mateiros contratados para a defesa da com·issáo se 
impoz a confian~a dos engenheiros, desvanecendo todo te
mor e apreensoes futuras. Os índios tiveram que abando
nar a margem do río. Agora, descendo, a técnica sec~áo de 
exploradores, as vezes, até se acampava nas proximidades 
de aldeias existentes ao longo dos caminhos. La~os e ou
tras armadilhas preparadas pelos selvícolas se disseminavam 
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margem abaixo. onde antas e caitetús mortos, la~ados, 

atraiam, em decomposic;áo adeantada, bandos de urubús. 

Depois de urna grande tempestade, o rio transbordan
te facilitava a viagern das frágeis canoas, que desciam a 
merce de águas volumbsas. De quando em quando, perce
biam os bugreiros dos sertóes a aproxima~áo de índios sor
rateiros_, debandados em lutas, que deixavam nos campos 
após a fuga, arcos, flechas. varas de pescar e outros ob
jetos. Contudo, ao Ion.ge da descida se atingiu um local a 
margem do rio, onde, segundo informa~óes do guaraní An
tonio Roque, camarada da turma, seria o ponto em que 
fora trucidado monsenhor Claro, chefe da catequese e di
versos companheiros, no ano de 1900. A se julgar pélo que 
fara encontrado aí, é bem verdadeira essa informa~ao de 
Antonio Roque : objetos pertencentes a expedi~áo religiosa, 
além de ossos de esqueleto humano, talvez do próprio mon
senhor. Outras pesquizas levadas até mais longe, náo lh9s 

permitiram, entretanto, descobrir um marco deixado pelo 
catequista, segundo testemunho do mesmo informante. 

Atingiu-se abaixo o ria Presidente Tibiri~á .e se lhe 
procedeu o reconhecimento, cujas nascentes deveriam des· 
cer dos contrafortes dos ' ribeiroes da Corredeira e Barreiro. 

'. f ' ' . - • 

O rio Feio, ·a partir da barra deste afluente, tao voiumoso 
quanto ele, dferece mais fáci.n navegabilidad'e. E pr<;>sse
guiu a turma de car~bineiros a sua vigilancia dirigida ao 
longo das margens, seguindo a vanguarda. afim de atacar 
os selvícolas que espreitavam constantemente a passagem 
da expedi~áo. Daí por diante um piloto mais experiente e 
ágil tomou a dire~áo dos barcos, de modo a tornar menos 
perigosa a travessia das corredeiras, náo podendo, contudo, 
evitar que, de instante a instante, fossem eles arrastados 
por terra, a . bar~os, por longas margens de estir5es. Outras 
vezes, estas lanchas eram amparadas e descidas por meio 
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de cabos, como sucedera nas torrentes de 1 bi pará ( terra 
boa) e no salto Carlos Botelho - a maravilha do rio Feio. 
Abaixo desta queda, onde o rio oferece franca navega~áo •. 
existira uma aldeia composta de 18 choupanas, antigamen
te habitada por selvagens. Aí se encontrava um ·marco plan
tado a margem, pelos exploradores do Paraná, indicando 
que a distancia de 34.362 metros medida dalí a barra do 
Aguapeí, sobre aquele rio. E nao muitas horas após, condu
zidas facilmente pelas ~guas do Aguapeí, atingjram as ca
noas a foz deste rio, afim de se ajuntarem a Comissáo do Pa
raná, chefiada pelo engenheiro Cornélio Schmidt, nao en
contrada , apezar das descargas dadas para esse fim. 

Entáo, avan~ou a. turma através do río acima, para ga
nhar a barra do Tiete e rumar em demanda de ltapura tao 
depressa quanto possível. Esta viagem através da margem 
matogrossense do Paraná, se torna mais curta. Atingiram 
e pisaram terras no Estado fronteiri~o. retocaram aí os bar
cos para a arrojada subida do río e, após tres dias de na
vega~áo, deram entrada em um ponto deante da emboca
dura do Tiete. Mas antes disto, ainda quando na barranca 
matogrossense, depararam com duas canoas, cujos tripulan1

-

tes os conduziram até a moradia do sertanejo José Marques, 
na qualidade de pessoa capaz de prestar informa~óes a cer
ca das barcas expedicionárias no Tiete. Esse caboclo !hes 
dera as noticias pedidas, suprira a Comissáo de generes ali
mentícios, tao necessários já se faziam sentir, desde 15 d ias 
anteriores e a auxiliara durante a travessia do Paraná . Assim, 
atingiram o pontal do Tiete, avan~aram através de águas 
acima deste rio e, no dia imediato, aportaram os homens no 
povoado de ltapura. Aí, após difícil viagem de vara~áo. hou
ve necessidade de calafetar novamente as embarca~óes. 

Concluidos estes trabalhos, seguiram viagem e atingiram a 
ilha Seca. 
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E enquanto já subiam a corredei ra des te local , 'se apro
xi mou de s uas lanchas urna outra que era a monc;áo prote
tora enviada por Cornélio Schimidt, afim de prestar assis
tencia a esta turma, em traba lhos numa regiáo perigosa. 

* * * 
Durante toda viagem, portou-se o pessoa l com valen

tía de atitudes e extrema dedica~ao, aos afazeres. Afinal, 
partiu daí a comissáo até Guamicanga, donde deveria viajar 
para Matáo e, deste ponto ferroviári o, se encaminhar para 
Sao Paulo. · 

Tendo havido toda urgenc ia em se concluir esses tra
balhos antes que irrompessem chuvas, cuja esta~ao se apro
ximava, foram os servi~os _executados com o emprego de 
bússola orientadora dos rumos e o relógio para determinar 
o tempo e avaliar a extensao dos levantamentos, tomados 
com notável aproxi r:nac;ao em vi rtude da marcha até a barra 
do Presidente Ti biri~á. As extensóes ·dos outros trechos e 
corredeiras respectivas foram medidas a relógio e bússola e 
reduzidas a unidade de tempo, enquanto que os saltos se 
mediram a podómetros pelas margens, também, se adotan
do o mesmo método de cálculo. 

As características do río Aguapeí, como torrente da 
bacía do Paraná, nao diferem daquelas já _observadas no 
Tiete. 

Assim, após, muito esfórc;o, muita tenacidade e abne
gac;ao, ficara mais um curso do extremo oeste paul istano, 

científicamente conhecido. 

* * 

. . 
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EXPLORACAO DO RIO DO PEIXE 
OU TIGRE 

Sob a chefia do ilustre engenheiro Gentil Assis dé 

Moura, se organizou uma expedi~áo integrada por notáveis 
cientistas como Guilherme Wendel e Mário Airosa - en

genheiros e Dr. Octaviano Ferreira da Costa, ·médico, que 

partiu para a esta~áo de Mandurí, ponto final, naquela épo
ca, da Estraga de Ferro Sorocabana, no seu ramal de . Santa 

Cruz do Río Pardo. Aí ficou o engenheiro Wendel encar
regado de terminpr as coordenadas geográficas de Cerquei

ra Cezar, Santa Cruz, Sao Pedro, Salto Grande e Campos 
Novos. Nesta última localidade se completaría os arranjo5 
da comissáo, depois de chegarem por terra os combóios das 

bagagens desembarcadas em Mandurí, e se deveria marchar 
em demanda da fazenda das Tres Barras, a duas léguas da 

vila de Concei~áo do Monte 'Alegre. A partir daquela fa
zenda é que haveria de alcan~ar o picadáo para atingir o 
rio do Peixe, já num trecho ñavegável. Havia estacionado 
em Campos Novos o engenheiro Mário Airosa incumbido de 
levantar o taqueometro a estrada distendida entre esta vida 
e a estancia de Tres Barras, com 83 quilometros de exten
sáo. Abriu-se um picadáo de 30 quilómetros de comprimen
to e cinco metros de largura, servido de pontilhoes em qua
se todas as passagens de água, em condi~óes de transitar 

as tropas até a barrancr do rio. 
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Aí chegando, se dividiu a turma em duas sec<;5es. 
Uma destas se encarregaria da fabrica~áo de canoas para 
descer o rio e a outra já margearia o curso fluvial e atingi
ria o ribei ráo Panela, ponto extremo alcan~ado anterior
mente pela comissáo do engenheiro Geraldo Machado. 

A turma de terra ulti·mou os seus trabalhos ao fim de 
cinco dias apenas. Em sua volta ao acampamento denomi
n~do "Margem do rio do Peixe", teve ela necessidade de 
abrir mais um picadáo, a partir daquele pouso e demandan
do o norte, ao rumo do Aguapeí. Todas estas estradas foram 
rompidas em floresta espessa e levantadas a taqueometro, 
de modo a permitir interliga~5es com alguns daqueles cen
tros populares. Reconhecendo-se pela explora~áo do rio 
Feio, que este curso aflue para o Paraná sem receber outra 
barra de importancia além do río Presidente Tibiri~á, ficou 
demonstrado que o Peixe, dantes considerado seu afluente, 
desenvolvía também, um curso especial. Ao tempo em que 
se explorava o rio Feio, a turma do Paraná encontrou a mar
gem esquerda deste, entre as barrancas do Aguapeí e o 
Santo Anastácio,_ um outro riO · de ig1,.Jal volume aquele que, 
a exce~áo do mapa de Rath, nao era mencionado por ou·
tro cartógrafo. O rio do Peixe havia passado despercebido 
aos exploradores coloniais Sá e Faria e Lacerda e Almeida 

- únicos, ao que se sabe, que desceram ao rio Paraná, até 
os trabalho;; da Comissáo Geográfica. A sua barr:a está ocul
ta por urna ilha a que se denomina Tigre, daí a razáo prin-

• 
cipal, que o tornara desconheeido por tanto tempo. O seu 
conhecimento se achava circunscrito as cabeceiras e ainda 

' 
assim, apenas pelas medi~5es de terras particulares e as in-
curs6es dos sertanejos em constantes sortidas contra os in
dígenas. E atentos as grandes dificuldades de viagem, aber
tura de caminhos, transporte de bagagem as costas e os par
cos recursos de subsistencia, impossíveis de ser conduzidos 
a maiores distancias, esses antigos ijicursores nao poderiam 
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avan~ar muito além do rio do Peixe. No\icias veiculadas 
pelos sertanejos de Baurú e Campos Novos já vieram ao co
nhecimento dos engenheiros, dizendo-lhes que as margens 
deste rio seriam sedes de grandes aldeias dos Corcados. E', 
pois, natural, que, em virtude da facilidade de cac;a e pesca, 
procure geralmente o índio habitar as beiras fluviais. Pos
sivelmente, naquele tempo pr~feria o selvícola 111orar a$ 
margeris desse río, urna vez que a zona mais remota dos·. 
habituais pontos em que se davam as entradas sertanejas: 
tinha ficado aquém da margem oriental do río Feio. 

Além disto, os camponeses mais fustigados pelas hor
das desses indígenas eram aqueles que habitavam desde Sao 
Mateus até as nascentes do rio no município de Sao Pedro. 
E as suas agress5es se desencadeavam quase que preferen
temente nas épocas das derrubadas, quando pacatas vít imas,. 
entregues, apenas, aos traba~hos e demais afaz·eres, nao 
se poderiam defender a tempo das investidas indígenas, os 
selvícolas as trucidavam, ou as mutilavam para serrypre> 
lhes arrebatando roupas, cal<;ados, ferramentas de traba
!ho, após, as vezes, lhes decepar as cabe<;as e os membros. 
Deante de semelhant.e inforrna<;ao, se temia ·a. impossibili
dade de conseguir o ·fim dos trabalhos sem os riscos de um 
massacre em regra; no centro dos desertes. Os engenheiros 
se tornaram entáo prudentes e aparelharam a expedi~áo 

para enfrentar o perigo. E fora a entrada científica defen
dida por urna for<;a armada, integrando sertanejos experier~ 

tes de lutas contra o índio. 

Somente assim, penetrou a turma o amago dos ser
tóes. Urna flotilha de 16 barcas estava pronta e já se reu
niam 78 homens, incluindo-se os carabineiros e déz pra~as 
de polícia ingressadas depois, a corpora<;áo expedicionária. 
Duas grandes turmas iniciaram a marcha exploradora. 

Urna atingiu o salto Grande, devendo descer o Para
napanema e subir depois, o Paraná até a barra do rio do 

.... . 
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Peixe, com o rfstér somente de conduzir suprimento de 
víveres destin~os a outra expedi~áo, que se encarregaria 
do levantamerÚo do rio até o encentro alí do primeiro gru
po. A partida deste precedeu de vinte dias a marcha do . . 
·segundo. 

E come~ou afina! , a qescida do rio do Peixe. Navegan
do, até a tarde do mesmo dia, quando se acampou numa 
·clareira preparada na fl oresta marginal , onde as precau~6es 
<ia defesa armada contra os bugres obrigaram a construir em 
torno do pouso uma trincheira de galhadas, em cuja inte
rior se revezariam em guarda, os soldados, de duas em 
-duas horas, até o' amanhecer do dia. Cautelosamente se 
procedia da mesma forma, quando 1em descida pelo rio. 
Sempre que a navega~áo ·das margens o permitia, marcha
-va, pela beira, 'a pé, um grupo de carabineiros afim de 
_surpréender vantiaj.osamente q~alquer emboscada . de sel 
·vícolas. 

. 

O curso do rio do Peixe é geralmente navegável mes-
·mo durante prolongada estiagem, uma vez que os seus inú
.meros afluentes váo a cada hora, avolumando as suas águas. 
.Até muito abaixo de seu curso nenhum acidente· ·modifica 
-o declive do rio, ou d ificulta a sua navegabilidade. Depois 
tres violentos saltos e grande número de corredeiras obrigam 
O navegante a vara!;áO dos barcos, OU a abrir transito por 
terra e carregar as costas a bagagem toda. lsto sucede a 
quem desee o rio até a confluencia dp ribeiráo Grande, onde 
. as dificuldades de navega~áo desaparecem. Daí por deante 
o Peixe é franco ~s embarca~oes. 

Assim se atingiu a barra do Tigre. E aí se achavam a 
:espera dos expedicionários os homens enviados ao rio Para
napanema. 

la a comissáo toda, reunida, subir o Paraná .. E deante 
.de tal empresa, houve. necessidade de modificar o tipo das 

-. 
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embarca~oes, introduzindo nelas uma forma 1de maior resis .. 
tencia á navega~áo de um curso das propor~5es do Paraná. 

Ao atingir este rio o acampamento expedic ionário ~~ 
achava transmudado uma vasta enfermaría. A malária, de 
aspecto clínico muito grave, se propagava entre os homens 
das turmas e já vitimara mais de metade deles. Além do im- · 
paludismo, os d istúrbios decorrentes de urna carencia ali
mentar prolongada , a que se ajuntava ainda, grande excesso 
de trab~lho, vieram completar a desdita e os padecimentos 
dos abnegados trabalhadores. 

O engenheiro Guilherme Wendel é que estivera encar
regado de fazer as observa~óes astronómicas, de latitude e 
longitude em diferentes pontos da penosa e longa travessia. 

- Descri~áo do regimen do rio. O rio do Peixe, assim 
denominado desde os altos vales da serra dos Agudos, don· 
de jorram os primeiros fi os de sua nascente, vai , depois, re· 
ceber o nome de Tigre em sua barra , no Paraná . 

Derivando-se de elevadas alt itudes de 600 metros, on
de, também, correm as pequenas torrentes, que originam 
os rios Alambarí, Sáo Joáo,, Batalha, Dourado e Feio. Ao 
norte, ele controverte com este. último e com o Paranapa
nema e o Santo Anastácio, ao sul. Distende-se através de 
matas fecundas, num percurso de 500 quilómetros, até um 
ponto no Paraná, ladeado pelo Aguapeí é o Santo Anastá
cio. De ~ma orienta~áo geral N.N.O., ele se afasta aléni de 
400 qui l.Ometros de curso, para dese rever grande curva ori
entada para o norte . 

O seu leito é sem acidente até a distancia de 160 qui
lómetros. Nesta ·altura, ainda acima do ribeiráo Panela, exis
te um salto de 50 centímetros de quéda e, dora em diante, 
ele se despeja em corredeiras e outros saltos denominad'.:>s 
Biguá, Quatiaca e Ganchos, numa sec~ao de 20 quilómetros 
aproximadamente. A partir daquela última queda-Q seu ·cur
so é moroso até a barra. 

.. 
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o seu leito variável se estreita as vezes, a cinco metros 
entre altos paredoes de gres, ou se espande em remansos de 
1 O, de 15, ou de 50 metros em certos trechos, para afina!, 
se estender a 18 apenas, nos baixos planos de sua barra. 
A sua profundodade em fun<;áo da largura, é táo variável 
quanto esta: - desde a média de 40 centímetros a um 
metro. As enchentes do rio do Peixe atingem dois metros 
acima do níve! normal das águas. De resto, pequenas ilhas, 
baixios de cascalhos e poucas bancas de areia, p~ntilham a 
superficie do rio. E a ilustre corpora<;áo de engenharia se 
detem em importantes considera~oes acerca deste curso flu
vial, estudando os saltos, a parte baixia, o vale, a vegeta~áo 
e a fauna regional. Deparou-se na travessia daquela bacía 
hidrográfica, sulcada de riachos, com uma flora semelhante 
a do rio Feio. Desde a meia encosfa do vale do Paranapa
nema onde se limita a regiáo dos campos, a vegeta<;áo vai , 
gradualmente se levantando até constituir urna .mata fr~n
dosa, que dobra a serra ·e entra pelo vale do n~ d~ Pe1xe· 
até os saltos. Há aí urna grande variedade de essenc1as, em 
meio das quais aparecem constantemente todas as espéci·es. 
dos chamados padrees de terra boé). No trecho dos. saltos,, 
os vales se recobrem de imenso taboal, numa terra seca, sá
fara , a piqr parte da bacía. Daí em diante recomega a ve
geta~áo alta e frondosa, que atinge o ribei'ráo Taquaru<;Ú. 
Depois o vale se distende em terras baixias e cheias de uma
vegeta~áo raquítica, entremeada de espigoes, cuja flora é 
táo rica como a da por~áo superior do rio. Deparando ainda 
com urna fáuna ·de mamíferos, aves, anfíbios, répteis e pei
xes de mais variada espécie, até atingi r os indígenas origi
nários, ou campeadores da zona. 

E durante a larga travessia, foram os técnicos, cheios. 
de curiosidade, recolhendo objetos pertencentes aos indios 
e encontrados pelos caminhos de matas e práias fluviais. 

Flechas de osso, madeira ou ferro ; arco de ca~a e guer
ra; tecidos de cipó e fibras de cragoatá; caba~as de fY!él, 
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arcos de barril transformados em facas ; maitacas e papa
gáios vivos. deixados presos pelos pés; rosários fe itos com 
craneos e dentes de macacos; potes contendo argi la preta, 
cestas com sementes de abóbora. 

E estava concluida a árdua missáo da engenharia ex
pedicionária, que marchou pelos sertóes e arrostou com to
dos os perigos e desditas através de matas tronculentas. 
paludosos brejos e rios e cachoeiras. Marchou além, trilhan
do, por vezes, os mesmos carninhos sinuosos das mesmas 
tribus Chavantes, Guaranís, Corcados e Caicas, selvícolas 
embrenhados por tOdas aquetas matas. 

E penosos transes e sacrifícios passaram aqueles heróis, 
• 

que realizaram uma epopéia de trabalhos, jamais olvidada na 
hiSíória do expansionismo estadual. 
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EXPLORACAO DO RIO TIETE 

O engenheiro Jorge Black Scorrar, chefiando urna co-_ 
missáo integrada pelos engenheiros Arthur Harta · O' Larí~ 

Alexandre M. Caccoci, Luiz Frutuoso Ferreira da Costa, 
Guilherme Wendel, o geólogo Dagoberto Almeida da Silva 

, e o médico Manqel da Rocha , embarcou no porto de Barirí,. 
' ' 

donde partiu por via fluvial. para Laranja Azeda, localidade 
si tuada a 1.500 metros abaixo da barra do jacaré-Guassú 
- ponto inicial dos trabalhos. Ai, desde que se preparasse 
urna flotilha de lanchas, canoas e bateloes, aparelhada para 

' ' 

enfrentar a perigosa descida, se fez a turma ao longo da 
viagem no dia 13 de julho de 1905. Enquantó cinco canoas 
se empregavam em medi~oes, ·outros seis barcos transpor
tavam pessoal , bagagem e tudo mais que possuisse a comis
sao técnica. Só urna pilotagem eficiente poderia se lan~ar 

- ' nessa aventura, através de tantos obstáculos a transpor, . 
daí até as vizinhan~as da cachoeira do Macaco. lnúmeras 
corredeiras cheias de abrolhos, onde incerta rede de canais 
estreitos -e tortuosos, se antepunham a empresa , dific ilmente 
transpostos pelos barcos. Deante d~ tais impecilhos a traves· 
sia, saltavam resolutamente na água, os condutores das bar
cas, ao passo que as cargas destes eram baldeadas por terras 
margiriais, eles desc iam presos e manobrados por cabos 30 

longo daquela cachoeira e mais a corredeira das Cruzes, até 
alcan~ar um trecho navegável de águas remansosas. A _ 
perícia dos bravos pilotos muitas vezes evitou desastres. 
onde houve sérios riscos de vida; as embarca~óes levadas 
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quase a merce do impulso torrencial, perdía o rumo geral 
do transito e se iam bater contra blocos isolados de rochas 
escarpadas. Na travessia da corredeira ilha Seca, submergiu 
um bateláo de bagagem, inutilizando diversos instrumentos 
técnicos, bar6metros registradores e termómetros. 

E após vencer toda espécie de incidentes e peripéc ias, 
progrediu a marcha e avan~aram os estudos até as águas 
mansas c;to rio Morto, denomina~áo que se dá a um trecho 
do Tiete, compreendido entre as corredeiras do Arranca 
Rabo e Lage, numa estensáo superior a 81 quilómetros, de 
250 met~os de largura e 3 metros e 30 centímetros de pro
fundidade média. Suportando ainda e sempre as mais varia
das modalidades de sacrifícios, atingiu a comissáo o salto · 
de Avanhandava. Desde a penível carestía de víveres moti
vada pelo naufrágio da lancha condutora de mantimentos 
por ocasiáo da travessia de Vamicanga, as doen~as, a tor
tura de enxames de mosquitos, as amea~as de féras nos 
campos de trabalho, ou no acanhado desconfórto das pau
sadas. E se submeteram os homens desta empresa a um ra · 
cionamento a ti mentar severo, desde as suas primei ras horas 
de viagem, até o día 30 de Julho, qua~dochegaram, entre ale
,gria geral, os suprimentos de que necessitavam. Ainda depois 

de suportar e vencer too,a serte de ·peripécias desfavorávei·S, 
.aportaram no último rebojo acima do s.alto, atingindo aí a 
extremidade final da primeira por~áo em que se dividira, 
pela explora~áo, o rio. Neste ponto da entrada os engenhei

ros permaneceram alguns dias, empregados na determina
c;ao geográfica e o levantamento minucioso do salto. 

Em Avanhandava, pleno e distante recesso sertanejo, 

no logar em que come~am as águas a correr para se precipi
tar adeante, mede o rio 444 metros de largura. Dividindo

se depois em duas partes, uma que se arroja por dois bo
quei ré>es de 13 metros e 20 de altura e outra, se continuan
do em corredeira veloz, com uma largura superior a 280 me-
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tros, vai formar duas outras quedas no lado esquerdo e, 
estreitas como- sáo, nao podendo comportar o volume das 
águas, espráiam-se as sobras da torrente pelas rochas dis1 

postas em degráus, que oferecem ao espectador o maravi
lhoso espetáculo de águas espumantes em turbilhóes, no 
conjunto vaporoso do salto todo. 

E se detém aquí os engenheiros em largo estudo, de 
uma notável meticulosidac;le, apresentando minúcias de cál
culos que avaliam a ·descarga da torrente, em 263 metros 
cúbicos por segundo, produzindo uma for~a virtual de 61.000 
cava los. 

Existe nesta localidade um terreno demarcado com 
uma área de 4.355 hectares, antiga propriedade do gover
no Federal, onde se estabelecera neutros tempos, uma Co
lonia Militar, da qual, só raros vestígios de casas em estado 
precário, a ostentar ainda, quase apagadas reminiscencias 
do progresso sertanejo antigo. Hoje, outras habita~óes, sim
ples e pobres casebres, l'.1á nessa área territorial. Trabalham 
aí agricultores em plantío de cana, cereais e cria~áo de gado. 

Desceu a comissáo até o salto de 1 tapura. Estudou aí 
a maravilhosa cataaupa, com minúcia' e pr·ecisáo. 

A 400 metros antes óe chegar ao porto, o rio se adel-
. . ' 

ga~a para 190 metros de largur.a e, em seguida, se ~brem 
as águas em ampla bacia de 800 metros de esfensáo trans
versal, até o come~o do salto. As águas, pelo lado de cima 
se estendem remansosas, alargam-se quase em frente ao sal
to, formando uma bacia desenvolvida paralelamente ao eixo 
do rio, em fenda de cerca de 300 metros de estensáo e lar
gura variável entre 30 e 60 metros, com borda·s quase ni
veladas por onde cai o maior volume de uma altura perpen
dicular de 11 metros e 70 centímetros. Pequena deriva~ao 
dessa torrente se desvía para ·a esquerda daquela fenda e 
constitue um bra~o que recebe no seu percurso um afluen
te que vai, encaichoeirado, se lan~ar a 120 metros abaixo do 
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pé do salto. A outra parte de águas, que se escapa do run10 
do canal, corre com grande velocidade um percurso de 2.20 
metros, formando outras pequenas quedas, derramadas em 
forma de filetes na parte jusante. Já na corredeira acirna do 
salto se desvia um pequeno volume de águas por um canal 
aberto na margem direita, há tempos aproveitado para mo
vimentar urna serraría, hoje completamente desmantelada,. 
e acionar um manjolo e um moinho, até há pouco conserva
dos pelos raros habitantes ainda existentes na extinta co
lonia de ltapura. Fora a descarga dessas águas, avaliada na 
ocasiáo, em 351 metros cúbicos por segundo, equivalente a 
forca de 54.000 cavalos. 

~ 

Data do ano de 1857 a existencia do Colonia Militar 
de ltapura. Da velha .cidadela sertaneja, que possuia 90 
edifícios, resta hoje uma tapéra informe em ruínas, de urna 
igreja e os vestigios de uma casa residencial. Durante al
guns anos ainda após a extin~áo da Colonia, algumas de 
suas casas mais ou menos conservadas, continuaram habi
tadas por ex-colonos deixados ficar aí na ausencia da fór~a · 
e dos funcionários federais retirados. Entre a linha de casas 
em ruínas se destacavam a velha residencia do diretor da 
Colonia Militar e a. antiga igreja. Aquele prédio, edificado 
em lugar ligeiramnete afastado do núcleo colonial, quase 
junto ao templo, é uma constru~áo sólida erigida na pra~a 
Coronel Lima, e ambos dominavam o conjunto das outras 
habita~óes. As ruínas da igreja lá se encontram ainda hoje, 
com a ·maior parte do telhado do frontespício desmoronado, 
tendo, talvez, arrastado, pela queda, a torre. 

Bem alinhadas e arborizadas com coqueiros e cajás as 
ruas apresentam vestígios de cal~amf'nto e se irradiam da 

• 
avenida principal, larga, plana e distribuida em frente a 
igreja. Toda a Col.Onia já destruida pelo tempo e máos ico
noclastas, se recobre de matas, em cujas sombras se esten
dem trilhos estreitos, em logar de antigas e amplas estradas 
servidas de pontes sólidas e outras obras de arte. Ademais ,, 
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na ocasiáo em que fóra a Colonia atingida pelos explorado-: 
res, se espalhavam pelo interior daquelas ruinas de edifícios, 
urna profusáo de papeis inutilizados, constantes do antigo 
arquivo do estabelecimento ,onde se deparavam com um ou 
outro documento, por vezes, de certa importancia histórica. 
Processos administrativos, relatórios, gráficos, missivas e, 
dentre tudo isto, se lía um ofício escrito em 1 O de Outubro 
de 1893 , endere~ado ao comandante do 4.0 Distrito Mili
tar, pelo Diretor da Colonia, Coronel Joaquim da Silva Pei
xoto. Nesse documento, se reiterava insistentemente provi
dencias rio sentido de se construir urna estrada entre ltapura 
e Avanhandava, afim de evitar os perigos desta travessía, 
entao, feita através do rio, sóbre rebojos e corredeiras. 

O solo aí é constituido de terra roxa notavelmente 
fértil. 

* . * * 

A descida dora em deante foi feita com águas pouco 
abatxo do nivel normal. Pelas medidas das sec~oes transver-, 

sais e velocidade média entre Jacaré-Guassú e Avanhanda
va, se encontrou a desGarga de 363 metros cúbicos por se
gundo, que aumenta cinco a dez vezes, durante as enchen
tes, quatro e mais aoima do nivel com.um durante a estiagem. 

Ao cabo de 77 ·días de trabalho, se atingiu o pontal 
do Tiete e estava concluida a travessía da explora~áo. l lhas, 
afluentes e baixios do río haviam sido estudados com minú
cias e proficiencia. Latitudes tomadas em diferentes pontos 
pelo barómetro ae Fortin, determinadas as coordenadas geo
gráficas de localidades principais. 

- Solo - O terreno de ambas as margens do rio é 
bastante ondulado, ora chegando até as barrancas, ou se 
afastando destas, por fundas baixadas e varjóes, que .se 
inundam periodicamente. Os espig5es se constituem de ter
ra roxa ou vermelha de notável fertilidade. 
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- Habitantes - Os poucos moradores existentes se 
acham distribuidos a maior distancia das ·margens, onde la
vra a malária durante todas as épocas do ano. 

- Vegeta~áo - A vegetac;ao marginal é alta e abun
dante em espécímes de figueira preta, perobas, jataiseiros, 
angicos, óleo, canela, ipé, alecrim, aroeira, burití, joutá, 
além de jaboticabeiras e diferentes espécies de coqueiros, 
quase tudo, representando padrees de terra fértil. 

- Indios - lnúmeras vezes se tornou preciso que a tur
ma fugisse para urna ou outra margem do rio, durante a tra
vessia, afim de evitar surpresas nas proximidades de arran
chamentos in'dígenas, que se iam deparando. Tflibus de 
Caingangues, Guaranís, Caiapós e Chavantes habitavam por 
lá, o deserto. Os Guaranís ·mansos chefiados por um "capi
táo" Zezinho, vieram .certa vez ao acampamento em visita, 
oferecer seus servic;os. 

Assim se tornou conHecida a regiáo do Tiete. 

" 
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EXPLORACAO DORIO PARANÁ 

• 
TRECHO SUPERIOR. 

A turma de levantamento do Tiete após efetuar o seu 
trabalho, encetou, no dia 28 de Agosto de 1905, a explora
~ªº do rio Paran~ . até o salto de Urubupungá , ficando des
tacado em ltapura o ~ngenhei ro Guilherme Wendel para 
concluir esses estudos, desde a jusante daquele salto até 
a barra do rio Grande, no pontal mineiro, tornando-se as
si·m, conhecida toda a porc;áo deste rio fronteiri~o Sao Pau!o
Mato-Grosso. 

Estudou-se desse modo a parte do Estado de Sao Pau
lo, banhada pelo Paraná, confinando com Mato Grosso, bem 
como a geología ao norte do rio Tiete. 

A comissao no dia 29 de Agosto, s~bindo o Paraná, 
atingiu a jusante do salto de Urubupungá. E depois de ven
cer tonga travessía, uniu-se ai com a outra turma e iniciou 

' o 
os trabalhos em direc;áo a barra do rio Grande. Subindo pela 
margem direita até a ponta da ilha dos Náufragos, as canoas 
atravessaram para a outra baAda do rio e avanc;aram, em 
explorac;ao até o vértice do triangulo mineiro. 

Regressando após pela margem matogrossense até 
aquela mesma ilha, a exploraºªº atravessou outra vez o rio, 
afim de completar o levantamento do lado paulista e descer 
pelo bra~o do Paraná, que se anastomosa com o Tiete, na 
ilha do Machado, para, afinal, .se reunir ao grosso da turma, 
que se achava de volta, em ltapura. 

O Paraná, em frente a barra do Tiete mede 900 me
tros de largura com uma profundidade média de 6 metros. 
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Deante da ilha Seca, a sua largura é de 1.200 metros. atin
gindo 1 .500 metros acima da barra do córrego de Bebe
douro, a saída do canal , onde se aperta a enorme massa dá
gua . tsse canal, formado por paredoes de 5 a 6 metros de 
altura, mede a largura variável de 70 a 100 metros. A sua 
saída se torna dificílima para as canoas, sobre os grandes 

rebojos e a imensa velocidade das águas. As embarca~oes 
só o podem vencer, firmadas em cabos e, mesmo assim, ar.:. 
riscadamente. Aci·ma do salto, mede o rio cerca de 2.500 . 
metros de largura, que se reduz a 850 na cabeceira da ilha 
dos Náufragos e o mínimo de 800 no porto do Taboado, 
quilómetro 84 para atingir 3 .100 metros, o máximo de sua 
largura, no grupo das cinco íihas. 

E de urna maneira mais completa, a comissao, vencen-· 
do sempre . as mesmas dificuldades, efetuou os estudos da 
parte setenfrional do grande rio. 

Detendo-se no levantamento das ilhas e afluentes do 
mar corrente interior, os cientistas abordaram o estudo da 
vegéta~áo , toda alta e cmposta de arvores seculares entre 
jataizeiros, ingazeiros, figueira preta e perobas de dimen
s5es colossais. 

Na parte de Sao Paulo, a flora existente até o salto, 
especialmente nos campos da ilha Grande, é menos elevada, 
devi do, talvez , as imensas enchentes que a alagam, arreba
tando-lhe a vegeta~áo. 

O rio que, pelas cabeceiras da ilha dos Náufragos, mede 
850 metros de largura, se vai alargando continuamente até 
alcan~ar 2.500 metros no início do salto do Urubupungá, 
formando neste percurso a grande corredeira a montante. 
E se desvia aí a massa dágua em diferentes rumos. Alguns 
canais se entornam pelo escoradouro do Tiete, formando 
em seu caminho, o Saltinho, antes, porém, se diyidindo 
em dois outros canais, depois reunidos e desaguados no 
Par.aná, a um e meio quilómetros abaixo do salto grande, 
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até que, por último, o maior volume, se precipita de u~ma 

altura de nove metros e vinte centímetros através de mtiitas 
fendas espalhádas numa estensáo de 800 metros, forman
do urna série de saltos, cujo conjunto, se assoberba num 
espetáculo magestoso de gigantescas massas líquidas espu
mantes. A água despejada nessa catarata imensa penetra, 
a sua passagem, os orifícios das rochas salientes, pelas quais 
deslisa em forma de laminas e filetes, ou entáo, num bloco 
único, vai foq;ar passagem pelo canal, cuja entrada mede 
70 metros de largura. -

A se julgar, porém. pelo volume da água escapada nes
te estreito, calcula-se- lhe urna profundidade de trinta me
tros aproximadamente. As grandes enchentes, cujos vestí
gios se assinalam nos matos de derredor, atingem oito me
tro$ de altura. O salto, por .ocasiao dessas enxurradas', desa
parece completamente e o ri o assume · propon;é5es de urna 
caudal impetuosa e incomparavelmente imaginada. 

A descarga do salto de Urubupungá é de 2 .750 metros 
cúbicos por segundo, cor responden te a for~a de 447 .000 
cava los. 

E a pequena queda de água· denominada Saltinho, se 
forma de um conjunto de várias cataratas, cuja diferen~a 
de nivel total se eleva a oito metros. Do desvio desse bra~o._ 

que dá existencia a esta série de pequenas quedas, se forma 
a ilha Grande. Desta ilha , relata o piloto da turma Joáo Fe
.Jic iano, que um tal d. Thomaz, oculto nas suas restingas, 
.cunhara moedas de cobre durante a revolu~áo de 1842. Na 
verdade, lá existem vestígios de estacas, neutros tempos, 
prováveis bases das antigas oficinas moedeiras. 

:EXPLORA~AO DO TRECHO INFERIOR DO RIO PARANA 

No dia 17 de junho de 1905, urna turma, sob a chefia 
<le Cornélio Schmidt, inic ia a viajem pelo Tiete, em de
manda do Paraná, distribuido o pessoal por diversas canoas, 
batisadas com os nomes de Paraná , Tiete, Aguapeí, Para-
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napanema e outras denomina<;oes sujestivas. Eram cerca 
de oito barcos ao t6do. Partindo naquele dia de um ponto 
abaixo da corredeira de Guamicanga, deslisou-se pelas 
corredeiras de Tambaú, Jataizeiro e Esperan<;a, onde 
se fez pouso. No dia imediato, levantando ferros 
ainda cedo, os exploradores atravessaram as corredei
ras de Lage e Avanhandava-Mirim, atingiram o salto de 
Avanhandava, onde as embarca<;oes foram retiradas dágua 
e transportadas por terra até o fim do salto. Enquanto se 
desenvolvía esta faina, já os técnicos determinavarn aí a 
posi<;áo geográfica, latitude, longitude e a declina~áo magné
tica. Afim de se lan<;arem os barcos no trecho fluvial entre 
Avanhandava e 1 tapura, onde o rio oferece inúmeras corre
deiras e canais perigosos, fóra necessário contratar pilotos 
experimentados, para vencer a descida. Semente depois de 
descarregar as lanchas e as arrastar a mao, se atingiu e se
transpóz a corredeira do Macuco. E . se lan<;aram adiante 
desta corrente, através das corredeiras do Barreiro, Mato 
Seco, Ondas, Ondinas, Funil, Guariba, Meia Lagoa e Ara
<;atuba, em cujos canais tortuosos, a grande velocidade das 
águas, fazia a todo mom.ento, esbater as lanchas contra os. 
lagedos. 

Após se atravessar, com ingentes dificuldades, as cor-. 
redei ras das Cruz es, do Canal do 1 nferno e a Bacurí, desl i
zaram-se adeante os barcos, no trecho do rio conhecido pcr
Manso do Bacurí, de 52 quil.Ometros de estensáp. E a meio 
caminho deste Manso existe um baixío seguido do po<;o de
Pi ataraca. !mediatamente abaixo, se atravessaram as cor
redeiras da Sara, Tres lrmáos e ltapura-Mirim, donde já 
se avista a neblina formada pelo embate das torrentes de
sencadeadas no salto .de ltapura. E aí, após estudos cientí
ficos e magnéticos, se marchou por terra até abaixo do sal
to. E se continuando a marcha além das corredeiras do Vai
Vem e pelos baixíos da ilha do Machado, aportou a turma· 
na barra do Tieté. 
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Distende-se daí urna paisagem maravilhosa e impressio-
nante. Desvenda-se désse recanto admirável , ainda em águas: 
daquele rio, que nao medem mais de 500 metros de lar-· 
gura, a 1 isa, poli da e i·mensa planicie do Paraná, cu jo len~ol 
de águas reluzentes e sinuosas, ruma para o sul, com o 
desdobramento de ·1.100 metros de estensáo transversal. 

E se procedeu início a explora<_;áo a partir da ilha Gran
de. Sobre úm ponto da margem paulista foi medida uma<! 
pequena base, em cujas extremidades, se firmavam postes~ 

de madeira, que ' iam servir de referencia para observac;oes, 
astronómicas, necessárias a determina<;6es de longitude, la-·· 
titude e azimuth, em correspondencia cóm os trabalhos da· 
turma exploradora do Tiete. · Obteve-se aí , trigonometrica -· 
mente, a primeira medic;áo transversal exata do Paraná. Foi ,... 
também, efetuado o levantamento na margem matogrossen-
se do rio, se bem que neste sentido, nao ordenassem as ins-· 
truc;óes fundamentais. Seria, porém, conveniente que éste
trabalho se fizesse, ante a existencia de inúmeras ilhas es-
palhadas nas visinhan~as daquela margem, pelo rio a se· 
estudar. , 

Duas turmas iniciaram agora a explora<;áo. O · levanta-~ 

mento paul ista se originou na parte norte daquela base e os, 
trabalhos d~ margem cuiabana partiram do córrego frontei-

ro, acima do porto do Tiete. 
Atingiu a barra 9o rio Sucuriú, que despeja 213 me-

tros cúbicos por segundo no leito do Paraná, cuja largura ,. 
no rebojo do jupiá, é superior a um quilómetro de extensáo .. 
Aí se fizeram observa~óes de latitude, no momento em que· 
fora estudado éste rebojo, cuja . travessia, dificil mente exe-
cutada em virtude da grande velocidad~ das águas, só é ven-· 
cida a remos, pela admirável destreza dos pilotos. Evitou
se por isso, perdas de barcos muitas vezes projetados ao en-· 
contro das pedreiras pelos impulsos da fór~a centrífuga dos . 
círculos anteriores, ao terminar os movimentos rotativos.. 
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.dos rebojos. Lago abaixo de jupiá , há duas ilhas que limitam 

·urna corredeira. 
Desde o salto de Urubupungá até as Sete Quedas, é 

<este trecho do río em que a navegac;ao exige cuidados es
peciais. 

Da parte norte e sul da ilha Cumprida se efetuou o le 
vantamento do canal fluvial do lado paulista, tres quilome
'tros mais extensa do que o lado matogrossense. A meio ca
·'minho entre as duas partes da ilha, deságua o ribeiráo Abri-
go, assim denominado pelo explorador Lacerda e Almeida, 
em 1870. a cuja situa<;áo muito próxima de Jupiá, se ach~ -

' 
va erradamente assinalada em al~uns mapas daquele tempo. 

-· E avanc;ou a coniissáo até a barra do rio .Aguapeí, onde 
mediu num banco de areia a segunda base para firmar ¡o 
·tevantamento já feíto margem abaixo, e estabelecer' um pon
to de partida, onde se iniciaria a segunda secc;áo de estu
.dos. Tomou-se aí a posic;áo geográfica, decl inac;áo magnéti-
ca e sec~oes transversais, da mesma sorte que. foi colocada 
urna rede de arame atravessada no Aguapeí, ~fi·m de reco
lher flutuadores com mensagens enviadas de cima, pela tur
,ma , que, áquela hora explorava o rio Feio. Daí se partiu para 
:a i !ha de Ariranha e depois se passo1.:.1 pelo local indicado no 
•mapa de Sá e Faria , denominado Muitas 1 lhas. 

Confunde-se o viajante neste ponto de travessia, en 
tre urna rede de canais e ilhas a que se denominou Labirin
to. Entra neste local o río Verde, de Mato Grosso, onde se . 
eme rge a ilha Presidente Tibiri~á. 

Depois as ilhas Verde e Homem óe Mello, onde, segun
do relata o explorador Lacerda e Almeida, nos anos de 
·1780 e 1790, desceu aquele ria numa expedic;áo geográfi 
-ca provinda de Belem oo Pará e que aquí morou durante 
vár ios anos um criminoso chamado Manoel Homem, que. 
-ao retirar-se deixara na ilha urna imagem supostamente mi
iagrosa , levada, ma is tarde, em procissao, para um templo 
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de Cuiabá. Abaixo daí, se atingiu as ilhas Carlos Botelho e 
Bandeirante, localizada até a frente da embocadura de um 
curso indicado nos mapas como rio Tigre, cuja barra invisí
vel, se oculta pela ilha ·a quem viaja através do Paraná. 

Subiu-se o Tigre até pouco acima da sua fóz afim de 
se pesquizar secc;óes transversais em alguns pontos do ca
nal, depois de colocar urna outra rede de arame tranc;ado, 
onde, também, se pudessem captar, flutuadores mandados 
pela turma do río do Peixe. 

O Paraná aí toma a dire~áo do oeste. Passaram as ca
noas entre altos paredóes, contraforte de gres vermelha até 
o ribeiráo Orelha de On~a ou Taguara~ú. Na barra oeste fo
ram encontrados vestigios recentes de bugres. Adeante a 
turma ati~giu a ilha Lacerda e Almeida. No ca~al do rio, 
existente aí, a barranca paulista é formada por paredoes ele
vados a mais de 30 metros de altura até a barra do río San-. . 

to Anastáéio. Continuando a marcha da descida, alcan~ou
se o rio Pardo, também de Mato Grosso, estreito e volumo
so, já explorado em 1894 pelo engenheiro Clavo Hume(, 
por determinac;áo do Presidnte Tibiri~á . 

Nessa ocasiáo aquele ilustre técnico havia subido o río 
Paraifiá, e estudara na barra do Pardo, tres ilhas. denomina
do-as Porto, Meia e i!ha da Vaca , esta última agora reduzi
da a um simples banco de areia. Aí deparou a comissáo um 
aldeiamento dos índios Caicás, ausentes na ocasiáo. Tal co
·mo fizera r.ias embocaduras dos rios Verde Vermelho e Par· - . . 

do, deteve-se a eng·enharia em estudos do Santo Ar1astácio. 
Em pr:osseguimento ~dos trabalhos, foram atingidas as ilhas 
Burú, Quitanduba, Taciquara e Anhumas, esta assim deno
minada er::n virtude da existencia aí de grande bando de aves 
deste nome. Depois vem a ilha Ortiga, o ribeiráo Pardo, do 
lado matogrossense e, por fim, a ilha Tempestade. Descendo 
além e após flanquear onze i lhas, aportaram as embarca~oes 
dos enge.nheiros numa grande ilha fronteira a barra do rio 
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Paranapanema. Fara aí medida urna tercei ra base, ao mes
mo tempo que se determinaram a posic;áo geográfica, decli
nac;áo magnética e algumas sec~óes transversais até que 
se iniciou o levantamento do rio. Concluídos minuciosamen
te estes trabalhos, regressaram os barcos águas acima no 
dia 11 de outubro, quando foram verificadas as redes deten
taras de mensagens mandadas pelas turmas dos ríos do Pei
xe e Agua peí. E. ségui ram. Aportaram na barra do Tieté e,. 
tres días após, chegaram as imediac;óes do salto de ltapura. 
Na ilha séca tiveram os homens da turma a incumbencia de 
sepultar um dos camaradas falecidos. Depois a comissáo 
avan~ou até a cachoeira do Macuco e o salto de Avanhan
dava, onde se fizeram observa~óes astronomic~s. para, fi
nalmente atingir o porto de Guamicanga, ·ajuntando-se a 
turma encarregada de efetuar estud<;>s locais. 

Daí regressaram os engenheiros a barra do Tiete e já 

se achavam na margem matogrossense, quando receberam 
ordem do Dr. Joáo Pedro Cardoso, chefe da Comissáo Geo
gráfica, no sentido de que procurassem local mais propicio 
afim de prestarem auxílio as turmas destacadas nos ríos 
Feio e Peixe, atacadas pe•os indígenas de lá, e que, descessem 
de novo o Paraná afim de estudar atenciosamente as barras . . 
do Aguapeí e o Tigre, assim como observar se éstes dois cur-
sos seriam desaguadouros das bacias dos rios Feio e do Pei
xe. E' que, por aquel es di as, se é!fi rmava na capital do Es
tado, que o rio Feio tinha a sua barra as alturas da corre
deiras do Aracongá, na m.argem esquerda do río Tiete e se 
afi rmava a inda, ser o rio Aguapeí, o próprio curso do Peixe. 
Extranhou a engenharia essas ordens, certamente por igno
rar o que havia sucedido as turmas exploradoras das altas 
correntes do Feio e o Peixe. Mas o trabalho da Comissáo 
Geográfica, que vinha desvendando os segredos ocultos no 
grande sertáo, ccnfirmaram, afinal, que tudo o que entáo, 
se afirmava em rodas técnicas de esquina e cafés, nao me
recia importancia alguma, uma vez que, ao encerrar aquela 
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explora~áo, ficara demonstrado ser o rio Feio, o curso su
perior do Aguapeí e no tocante ao rio. do Peixe, nao seria 
este curso, mais que outra vasante, inteiramente distinta , 
a desaguar no Paraná. Cabendo assim, a heroica turma ex
ploradora dos ríos Feio e Aguapeí, a primazia de elucidar 
a mágna questáo, quando demonstrou que é da confluencia 
do primeiro daquele curso e o rio Presidente Tibiri~á, que 
se forma o Aguapeí. 

De tal maneira, ·Igualmente ensinou , após estudos con
vincentes, que o rio Tigre é a por~ao inferior do mesmo rio 

do Peixe. 
Nao seria possível o rio Feio confluir para o curso do 

Tiete, urna vez que nao existe na ·margem esquerda deste, 
barra suficientemente capaz de desaguar urna bacia compará
vel a do rio Feio, quando, ainda , se tomara por base a vasante 
do Sto. Anastácio do sul, cuja estensao fóra medida pelos én

genheiros que abriam a estrada de rodagem do norte para
naense e pela turma a cargo e chefia da presente comissáo. 

E' justo se reconhe~a. que tudo isto se epresenta 
em meio de árduos trabalhos para reafirmar urna not~vel 
previsao científica do ilustre engenheiro Cornélio Schimidt. , 

E enquanto voltava a turma ao longo do curso do ~gua-
peí, em cumprimento da ordem, fora enviado um emissá
rio a Sao Paulo, portador de um ofício em que, depois de vá
rias considerac;óes de ordem técnica, defendía princípios e 
pontos de vista, dos quais se achava plenamenfe convenci
do aquel e operoso engenhei ro. 

Feita que fara a reconsiderac;ao do levantamento do 

Aguapeí avan~ou a turma pelo curso do Tiete e de início 
alcan~ou as gentes de Cornélio Schmidt chegando com 
elas a cabeceira da ilha Seca no dia 12 de novembro. 

Por esta ocasiáo estava o pessoal já fatigado de um 
· s~rvic;o ininterrúpto; -as febres haviam destruí do quase a 
;grande capacidade física dos homens. Havia também che-
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gado aí o engenheiro Júlio Bierremback em companhia de 
Geraldo Sampaio e mais 28- homens, provi ndos do curso do 
rio Feio-Aguapeí, em navega~áo ao longo do Paraná e o 
Tiete. 

Reiniciou entáo, urna turma de mais de 80 pessoas 
a viagem através deste último rio acima, de um modo origi
nal, por meio de ganchos e forquilhas, único recurso pos
sível para a marcha ao longo de águas altas. Trabalhavam 
juntos a beira do rio os remadores, enquanto um homem 
.sustentando um gancho, apreendia com este, um galho de 
árvore, um cipó, ou qualquer outro ponto de apóio firme 
no barranco. Sobre o mesmo apoio, um segundo viajante 
colocava a forquilha e, a golpes dos remos, caminhava, aos 
arrancas da fore¡Úilha, río acima, o barco. 

E quando sucedia ao canoeiro náo firmar o seu gan
cho. num apóio capaz de suportar o esfór~o exigido e ne
cessário, rodava, _outra vez, a lancha pela corredeira e todo 
o 'trabalho de centenas de metros de travessia, estaria per
dido. Duas e mais tentativas a custo de ingentes dificulda
des, se expe~imentavam, até que atingisse a embarca~ao 
um ponto de seguran~a. Ga.lgavam-se de tal maneira as mais 
velozes corredeiras, marchando-se urna légua apenas por 
dia. Rompendo-se afinal, a turma por terrenos alagadi~os e 
sob chuvas torrenciais, cujas consequencias mais severas 
eram ali no rio experimentadas, sobrehumanos esfor~os e 
sacrifícios dos homens válidos e úteis, urna vez que grande 
parte da turma ja se achava alquebrada de doen<;as e quase 
total exgotamento físico, os barcos atravessaram os trechos 
perigosos do rio. Depois de 30 dias de urna travessia, que, 
em condi<;óes norma is se faria em 1 O apenas, a Comissao 
atingiu o µOrto de Guamicanga. E daí, após a entrega de tóda 
bagagem a urna pessoa responsável , partiu a turma de enge
nharia para a vila de Matáo, ponto de estrada de ferro e, 
desta localidade, viajou para Sao Paulo, após um altruismo 
de sacrifícios e urna epopéia de trabalhps. 
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E ficaram além as frondes de cangerona e pinheir:ai~ 

seculares, abrigando as tribus aborígenes dos Chavantes e· 

Caiapós selvágens. Distara por lá a fáuna regional constitui
da de tapir, e cervos lijeiros, nos mesmos campos onde so-
brevoam mutúns. colhereiras róseas, patos pretos e jacutin-· 
gas. .,. 

* * * 

E assim fora, depois de mais ousados e valerosos feitos . ~ 

que a engenharia nacional, representada nas entranhas do 
dese rto pelos nomes ilustres da ciéncia, trouxera para os 
meios civilizados de institutos de geografía e bibliotécas do 
país, o estudo explanado em gráficos e cartas estupendas,, 
corografando o adusto sertáo d~ extremo oeste de Sao Pau
lo. A obra colossal de ouzadia, de abnega<;áo e patriotismo, 
em cujo desenvolver, muita vez , se ~eafirmaram notáveis· 
previsóes científicas désses técnicos, havia aberto horizon
tes ao progresso estadual. Dependera dela o conhecimentO" 
de fl orestas magníficas, de riquezas ainda veladas e desco
nhecidas, cursos fluviais ·navegáveis, imensas reservas de 
potencial hidráulico e terras fecundas, onde a semente do .. 
trabalho haveria de germinar e produzir celeiros e recursos·. 

, económicos. 

E os difíceis trabalhos daqueles engenheiros desvenda
ram esses segredos da regiáo. 

Entram na terra, transcursaram-na de ponta a ponta,. 
sentindo e ouvindo o seu cora~áo imenso, onde dominam as: 
selvas, a fáuna e o aborígene de suas fl orestas tropicais; 
ali, em fim, onde tudo se esplende nuni' deslumbramento 
raro, e onde se agita a vida, e é mais Brasil. 

Os grandes ríos, as cataratas gigantes murmurejam e 
retumbam por 1~, ecoando em solidóes de longínquas que-· 
bradas, pulverizando a nüvoa fina de seus abismos no es
pa~o circunjacente. A aurora fresca, perfumada e rutilante,, 
o céu azul e o sol ardente, amenizado nas tardes de veráo,, 
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quando os ventes serenos, vem trazer ao relente da noite 
·.e a superfície das águas grandes, todo o aroma das selvas 
e fontes sombreadas. As ~an;as brancas, as anhumas e os 
patos pretos rasgam o espa~o com as azas, a aproxima~áo 
do ca~ador selvagem, ou do · leopardo dominador; e al~am 
voo para ganhar além outro pouso entre as sebes úmidas 
.das florestas, sobre o manso cristalino das águas, ou nos 
penhascos das corredeiras alvas. 

A tudo isto, sobrevivendo-se na eternidade dos ser
·toes. se abala, como a alma das florestas em torno e muito 
.além de vetustas constru~oes antigas, rememorando o fáus
·to de Avanhandava e 1 tapura; tudo isto vem solu~ando um 
pranto de saudade desde tempos remotos apagados. 

As catadupas sussurram ainda naquelas matas, como 
·que, confundindo o seu rugido no deserto, com o éco ribom
ba r dos canhóes, que troaram por lá . 

E hoje, conhecido o sertáo pela ciencia levada até lá 
-pela tenacidade e o valor, os engenhei ros expedicionários 
·váo entregá-lo a outros técnicos táo bravos como eles. Ago
,ra, váo ingressar na terra noves abnegados ... 

'Mas antes de chegarem ao seio dela, antes de sentí-la 
.. e ve-la, já lhes vem ªº encentro, em linguagem enflorada 
.. e remorosa, como é a expressáo sertaneja, a tétrica legenda 
•de suas matas povoadas de selvícolas bravios e rancorosos, 
tao rústicos e primitivos como sempre. E essa outra enge
nharia sertanista, rasgando as selvas, trilhando as sendas do 
mesmo aborígene e riscando de lado a lado, a terra , vai tra
~ar no meio de suas hordas indígenas urna linha penetrante 
.de largas rela<;óes. 

E hao de se lhes deparar aí difíceis obstáculos ao de
·correr da arrojaqa empresa. Mas essa antecipa<;áo total de 
perigos só lhes deverá provir de feras e selvícolas regionais, 
lá no meio da terra, cohabitantes. Semente estes e as on·· 

~&as lhes poderáo tentar embargar a entrada. Porque, entre 
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os mateiros résidentes desde outras éras por lá , nao se re
memorando aqueles já ingressados fundo na regiáo , mas, 
apenas, os moradores, deparados ainda no limiar da terra 
esses que já souberam dedicar aos técnicos ferroviários au~ 
xílio, carinho e todo seu prestígio, a semelhan~a daquele 
sertanejo de Baurú, se, tomado, como padráo empreendedo; 
de diferentes iniciativas, coordenadas neste sentido e cu·a 

" . ' J 
existencia, havernos de conhecer em linhas seguintes destas 

, . 
paginas. 

' 
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UM SERTANEJO DE BAURÚ 

Desde .longos anos passados já vinha Azarias Ferreira 
Leite trabalhando em pro! do desenvolvimento de Baurú. 
Desde longo tempo e durante os dias, aos quais nos referi
mos em capítulo anterior, até através de estensos anos fu
turos e consecutivos. Todos os passos seus em andamento 
de negócios particulares eram como irtici.ativas paralelas, 

' 1 • 

' ·que se desenvolviarn juntas aos .. seus planos de iniciativas 
' ' 

pübl icas. E ao dsenvolver dessas duas espécies de atividades, 
poder-se-ia, muita vez, suceder que nao conseguisse o che
fe sertanejo nada para se próprio, como algum benefício 
que decorresse do andamento feliz de seus negócios. Neste 
caso, poder-se-iam as cousas suceder assi·m. Mas os seus 
planos conqernentes a tudo que se relac-ionasse com o pro
gresso da. ~idad.e e ' inte.ress~s 'de .sua gente, sempre e ~o 
contrário, puderam se tealizar vitori0samente, até por dias 

' 
póstumos. A resonancia de seu prestígio ainda se fizera 
notar após a su~ existencia. 

Retrocedamos porém, para 1u1zo do leitor, aos tem
pos da chegada desse sertanejo a terras da Noroeste, quan
do já angariava prestígio e estima popular decorrentes de 
seu temperamento afáve'I e comunicativo, de sua alma ca
tivante e cheia de bondade. 

Ao entrar na regiáo, procedente de Lavras, sua terra 
natal , em Minas Gerais, o habilidoso condutor de homens, 
viera se instalar em Val de Palmas, onde, em associa~áo 
com o sogro, Joáo Batista de Araújo Leite, adquirira exten-
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sa gleba encravada num latifundio de 12.000 alqueires de 
desertos litigiosos, e fundara importante fazenda cafeei ra. 

Mais de cinco decenios sao passados desde essa época 
até os dias atuais. E apesar disto, já naquele tempo, nao 
tinham sido esses deis aventureiros desbravadores de deser
tes, os p~imitivos incursores a se fixar na regiáo. Mesmo 
anteriormente ao ano de 1892, quando Baurú nao era mais 
do que urna povoa~áo insignificante, constituida de urnas 
poucas taperas feitas de páu rol i~o. recobertas de sapé, a in
da inferior a sua visinha Fortaleza - chamada agora Pian
tan - e quando o coronel José Ferreira de Figueiredo, entáo 
sertanista agricultor, havia aberto nas imedia~5es do arraial 
urna grande estancia, que denominara fazenda Aerópolis, 
algum tempo depois permutada com Azarias e o sogro por 
aquela propriedade em Val de Palmas, já outros incursores 
em desertes, o coronel Joaquim Toledo Piza e Almeida e 
o sui~o Luiz Wolff, haviam entrado na regia~ e estabeleci
do nas cabeceiras e vertentes do rio Feio, a zona, na época, 
mais temerosa da terra, infestada pelos mai s perigosos ini
migos qos civilizados - os índios Coroados, ou Caingangues. 

E feita aqueta permuta de prpriedades, Azarias 
Leite se transferira para as terras adquiridas ao coronel Fi
gueiredo, mudando-se, depois, a denomina~áo de faienda 
Aerópol is para Sao Luiz. 

Agricultor antigo, apaixonado pelos trabalhos do ofício 
em que se educara e se tornara mestre, como lavrador que 
era de velha e laboriosa gera~ao, organizara a colonia e ou
tras bemfeitorias na fazenda, até assentamento de máquina 
beneficiadora de café. 

Administrador inteligente, ativo e ·muito trabalhador, 
o fazendeiro conduzia a sua lavoura tratada com esmero e 
dedica~áo. 

Fazenda de atividade mixta agro-pecuária , de um lado 
se estendia a messe de sua policultura agrícola - todos os 
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cereais em abundancia - enquanto, por outra parte da es. 
tancia , se alongavam as belas carrypinas de forragem

1 
onde 

apascentavam os seus rebanhos. 

E os dotes e predicados morais desse sertanejo patrí
c io estupendo náo paravam aí. 

A educa~áo recebida no centro campestre em que nas
-cera e se fizera homem para suportar todas as lutas contra 
adversidades, como o trabalho mais árduo e o dever social 
imposto, penetrava-lhe fundamente a alma e aí se fixa~a 
imorredoura. Homeni bom, de fino e cativante· trato, fosse 
no lar, onde viviam as pessoas mais caras de sua vida - a 
esposa e numerosa prole - fosse no meio extremo de suas 
ati vidades, circundado por largo ambito de suas rela~óes so
c iais, ou , onde quer que se tornasse conhecido simplesmen
te pelo nome, a sua presen~a . ou a sua lembran~a apenas, 
irradiavam simpatia, respeito e considera~áo. Mas a verda
deira pedra angular de seu carater nao fora atingida, a!n

da , aquí, pela vibra~ao destes conceitos. Aquilo que , tal
vez, melhor se di5tinguia e patenteava na figura moral im
polgante déste roeeiro de sertoes, déste homem simples) 
.inculto, profissional de mais rústicos trabalhos em que ou• 
saram homens se ocupar e que se propagava entre a admi
ras;áo das gentes, muitb além de ámbitos sociais de seu di
reto conhecimento e rela~oes quotidianas, como se fora o 
tra~o caraterístico de sua existencia, razáo de pensar e vi
ve r, era a lealdade do seu caráter. 

A dignidade, a honra em que se guardavam a fé de sua · 
pa!avra e de compromissos seus, al~adas a alturas de mais 
bela relíquia, como patrimonio moral de famílía e tradi
<;6es, conservadas rígidas no profundo sertao de Baurú. 

Tinha estima e consagra~áo pelas amízades. A perpe- . 
tua~áo de honradés, que tanto mais se projetava e se fazia 
gronde e veneravel, quanto . é possível se pensar nestes ser
t oes, era um chocante contraste ao lado de hordas esmaga-
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doras, de inconcientes, celerados, ou fascinaras, existentes,. ~ 
. , 

aventurerros ar. 
Azarias Leite administrava o desenvolvimento de sua 

fazenda, onde adquiría boas relac;oes de quantas pessoas o
procurassem, alargando, de tal forma, o círculo de conheci
mento, disseminando admiradores e acumufando prestígio 
e respeito em torno de seu nome, da mesma forma, que 
mais se acirravam as invejosas iras de maledicencias, in ~ 
gratidoes e imposturas contra si. Mas a consciencia do bem 
é tranquila e intingível ... 

Ao passo que isso se passava, o prestigioso sertanejo 

nao prestava aten~áo, nem ligava ouvidos ao ganir de rafe i
ros detratores ... 

Repartia as horas de seu trabalho e operosidade, de
senvolvidos no progresso da fazenda, entr~ interesses par-
ticulares e afazeres pelo f1'.1elhoramento, <;fo· ~rl.arejo de Bau- · 1 

• 

rú. Aquela seria a propriedade e suas 'economi'as, este have
ria de representar o orgulho, o anséio e a propriedade de 
sua alma. 

Chefiando urna fac~áo política na Noroeste e altamen
te prestigiado nas esferas da administrac;áo estadual , a des
peito de rasteiros inimigos locais, o distinto campones ia ad
quirindo tudo 

1 
quanto solicitava dos poder,es públicos, em 

benefício da pequena vila sertaneja. E novos melhoramen
tos iam chegando a Baurú. A partir do ano de 1893, éle as
siste as primeiras instala~óes de benemerencias públicas 
no arraial, decorrentes de sua iniciativa e influencia po
lítica. 

Já po.r essa mesma ocasiáo, Baurú ,se eleva a categoria 
de distrito de paz. 

Depois, a 7 de janeiro de 1895, se transfere da cidade 
de Fortaleza para a florescente vita, a sede do município 
regional. 

Sáo construidos dentro de pouco tempo o matadouro 
e o Pac;o Munic ipal. E ainda por iniciativ.a do grande bem-
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feitor, se estende de Sáo Paulo dos Agudos para lá a rede· 
telefónica. E com a chegada dos trilhos da Estrada de Ferro 
'Sorocabana a Bom Jardim e a Companhia Paulista a Sao 

. Carlos, a remota cidadela dos sertóes, compreendendo que, 
para mais perto de si , ia avanc;ando a viac;ao, como supre
mo melhoramento de tódas as regióes e todos os tempos -
a estrada de ferro - adquire extraordinário impulso. Cresce 
e se povoa. 

E o sertanejo . trabalha intensamente a seu · benefício. 
Reempresta ac;áo admirável ao assistir em vida o desenvol-; 
mento de sua terra adotiva e-m todos os setores de ativida
des necessárias a formac;ao de urna metrópole futura de ci
viliza.c;áo. E a proporc;áo que trabalha a vanguarda de ou
tros valorosos identificados na vida do grande município; á 
medida que ~e entrega todo o seu pres~ígio, créditq moral 
e tonflanc;a, vai obtendo tudo que deseja pa'ra Baurú.· No en
tanto, antes de se esmorecerem, a mais e mais se desenca
deam contra ele o odio, o rancor dos infames, os detratores 
inéptos, que se opóem inequívocamente, aos seus sagrados:. 
e altos desejos. E é urna oposic;áo oculta, a sombra de vila
nias, porque, se de outro modo ousassem proceder, nao se- . 
escapariam. os vilóes ao castigo popular ... 

. ' ' 
'E arqüitetam, mais insistentemente, infamias calunio;.,, 

sas, atribuidas aó fazendeiro. 
L~vantam-se difama~óes, que di latam de boca em boca e 

se expandem de ouvjdo em ouvido. Derramam-se na socie
dade as falsidades mais vís e mais soezes e as mais con
traditórias e inverdadeiras asserc;oes contra ele, atacando-o 
por todos os modos na sua idoneidade morai:; promessas de 
perseguic;áo, de vinganc;as e até ameac;as e atentados contra 
a sua vida. E o sertanejo destemeroso, porque se escuda e

se defende com aquilo que torna o homem mais desassom
brado, mais firme e corajoso em atitudes, que é a tran
quilidade de espírito pelo senso do cumprimento do dever e 
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.a consciencia do bem coletivo, que pratica, ironiza as ca
lunias, despreza as infamias, descre de tanta inimizade in
fundada , sem lhes dar nenhuma importancia, gracejando 
. de vingan~as e amea~as planejadas quando viaja só, a ca
valo, ou de qualquer modo, a toda hora, em todas as dire

·~oes e a qualquer destino. Pessoas mais íntimas e amigas 
\nao tem faltado, que náo se cansem de o avisar da existen
cia de inimigos covardes e toda a adversidade corrente em 
t orno dele .... 

Mas Azarias nao foge nunca a sociedade de Baurú , aos 
seus afazeres, suas atividades de chefe e orientador polí

t ico de homens, ocupado, sempre em trabalhos, por vezes, 
-d istantes, através do muntc:ípio. 

Come~am afina!, a se concretizar em fatos positivos, 
as amea~as antigas, dantes prometidas. E se manifestam e 

patenteam elas sob todas as formas e modalidadeS.- Contra 
. seus empregados e colonos, em servi~o na cidade, como se 
fossem dirigidos ind iretamente contra. ele. Provocas;óes, 
desfeitas e máus tratos se d irig~m aí sobre estes, com a 

·flagrante inten~ao de desfeitea r e provocar o patráo. De 
s uscitar rixas e despertar para esses atos de selvajaria, a 
. aten~ao do f azende.i ro. 

• 
Certa vez, um carroceiro de sua fazenda chamado 

.Francisco Vitú, homem valente e empregado merecedor de 

toda confian~a e estima do fazendeiro, apontado falsamen
te pelos desafetos deste, como sendo seu capanga , é , no 
jnterior de urna casa comercial, quando se achava a servi-
40 do patrao, intempestivamente desfeiteado, sem nenhum:i 
causa, ou pretexto, que justificassem semelhante fato, por 
.conhecido fascínora. Ca i-lhe pesadamente a desfeita provo
cadora . O empregado de Azarnas, rapaz esperto e vivo, que 
vinha já compreendendo a ten~ao das cousas, conclue, alí 
mesmo que o nao atingia a ac;áo do desafeto, e se julga ape-
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nas intermediário da afronta que, afina! , se transformava 
.numa provocac;ao recaída contra seu patráo. 

E' pois, insultado alí em lugar deste ... 
Se considerasse o caso sobre a sua pessoa simplesmen

te, talvez, nao lhe desse nenhuma importancia , além de 
prudente e conciliatório desfecho. 

Mas, desde logo, compreendendo que na sua pessoa, 
é desfeiteado o. patráo, muda de fi gura, na sua opiniao, o 
caso. 

E revida imediatamente, com toda energía e veemen
cia, a afronta. Vendo armado de pistola o insolente agres
sor, leva a mao ao cabo de sua faca , salta fora, ao meio da 
·rua, desafiando o valentao. Este, porém, mais habituado, 
por certo, a forma de ataques a traic;ao, a tocáia, onde o 
contender desprevenido, nao pode aparar o assalto e reagir •. 
como assim, frente a frente , empalidece, desculpa e se 
esquiva, abadonando a luta apenas vislumbrada . 

O carreiro de Sao Luiz retoma seus afazeres interrom
pidos, afirmando, que tudo aquilo nao fara praticado para 
a defesa de sua dignidade e sua honra ofendidas, mas sim 
pelo patrao, que está correndo sério ri sco de vida e, a pezar 
.<:listo, ainda descre del amea~as, nao . se acautelando . , . 

Desta vez, porém, . tudo se acalma e silencia . 
No entretanto, nao fica apenas nesse rápido incidente.

a campanha de insultos e provocac;oes desaforadas. ~ste 

mesmo empregado da ~azenda de Sáo Luiz come~a a rece
b er insistentes recados do seu gratuito desafeto, desafian
do-o e lhe prb metendo a morte no instante do primeiro en
centro. Avisado assim, reiteradamente, procede, no entan
to, da mesma forma que o patrao: nao interrompe por ne
n hum temor as suas ambulantes obrigac;óes dentro e fora 
da fazenda . Mas pendura a cinta urna garrucha de deis ca
nos e calibre grosso. 

Uma manha, andando, ainda , a servi~o pelas ruas da 
cidade, ao dobrar urna esquina, surge-lhe, muito próximo, 
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pela frente, o valentáo. E salta este de arma empunhada so
bre Chico Vitú, atirando-lhe a face a· senten~a de marte:. 
- "Chegou a sua última hora"! 

O agressor nao conclue a frase . Chico Vitú, incrivel
mente veloz e agressivo, corta-lhe a meio a palavra, enter
rando- lhe na boca aberta e ame~~adora, a pistolq a detonar
se. Os dois canos da garrucha explodem num só instante, 
como um estampído único. Com a boca chamuscada de pol
vera, a mascara esfac;elada e irreconhecível, estende-se ,na· 
sargeta o valent~o, em derradeiros extertores da agonia. 

A notíc;:ia do acorrido campeou célere pela cidade e 
muito além desta. Chegou aos ·meios verdadeiramente res
ponsáveis por aqueles incidentes, e a campanha de calunias 
e provoca~óes, don~e s~ orig,inavam ,ainda outro~ dis.túrb¡os. 
de rua, se alastrou, de novo, na cidade e adjacencias, acres
cida da novidade de que tudo aquilo se teria acorrido por· 
culpa única, por maldad~ e detrrtninac;'ao de Azarias, pas-1 

sando; este,' de tal modo, da situa~ao de ameac;ado e per
seguido para o conceito de prov·".)cador e criminoso. 

·Ganham assim, "nova fase de intensifica~ao a campa
nha soturna de intrigas e a campanha de amae~as, correndo· 
paralelas contra ele, inocente, inofensivo e alheio a tudo que 

l '~ ' 

se lhe atribuía a vontade e inten~áo, dirigidas da parte de 
ínfimos e despresíveis inimigos. 

Positivam-se pois, .ainda mais, a partir daquele dia,. 
os cos~umeiros insultos e, por pouco· nao se dera o desfecho 
fatal, culminando-se no atentado máximo, que. visaría a eli
mina~ao do honrado bemfeitor e chefe se'rtanejo. 

Exemplifiquemos. O vigário de Pederneiras, seu gran
de amigo, salvou-lhe numa dessas ocasióes a vida. Azarias 
e o padre Carlos de Miranda da cidade visinha, andavam 
juntos e despreocupados através de urna das ruas de Baurú, 
quando lhes interceptam os passos, dais homens armados~ 
suspeitos e ameac;adores. Insultado inopinadamente com 
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pesadas injúrias, Azarias, só nao fora agredido e, talvez, as
sassinado naquele día em virtude da interven~ao do padre 
Miranqa no pre,meditado incidente de agressao. O virtuoso 
e heróico pároco de Pederneiras, conciliador e pacífico ante 
os contendores, em ligeiro, inexplicavel e insultuoso encen
tro, que deveria culminar no homicídio planejado para aque
le hora. 

Sentindo desde logo, porém,, que toda a ac;ao concilia
tória se ia tornando infrutífera e até prejudicial , teve o pa
dre um gesto de dignidade incomparável, uma atitude de 
heroismo e de renuncia crista, poucas vezes imitada, ou re
petida. 1 nte~pondo-se. desassombradamente aos agressores 
e ao compariheiro, oferece-se em holocáusto para morrer em 

' ' 
lugar· do amigo ameagado. Dá a sua existencia pela ·sobre .. 
vivencia dele. 

, . Compreendendo ·que está entre urna questao de vida . e 
marte in~vitável, quer morrer pelo honrado sertanejo, ro
gando aos fascínoras armados que nao matem um inocente, 

' 

,'" 'um piedoso de D,eus, um amigo leal e bom 'dé todos; vítima 
de colunia, que, além do mais, é chef e de famíl ia, pai de 

numerosas crian~as 'pequenas. Eliminem a ~le, padre, que 
' 1 

está no mundo sem compromissos, apenas para salvar os 
homens e cumprir e sofrer penas e sacrifícios; a ele, pa- -
dre, e.u ja 

1 
existencia de penas e humildades nénhum valor 

mater.ial encerra no mundo. Nao tem encargos na sociedáde a 
naq ser aqueles que levam a reden~ao e náo tem prole que 
necessita de ·assistencia. 

Entáo, os salteadores, mais desapontados e surpresos 
.do ,que, propriamente, comovidos deante de um exemplo 
tao patente de amor ao próximo, se retiraram, deixando de 
cumprir a missao de assassinos instrumentos homicidas. 

Semente um episódio semelhante poderia convencer o 
honrado sertanejo, da verdadeira situac;áo em que se acha-

[ 125 J 



,. 

va envolvido na terra de seus afetos mais caros e entre 
gentes que tanto bem e favores lhes deviam. 

Aconselhado insistentemente por amigos prudentes da 
qualidade de Gerson Fran~a e outros, partira para Minas 
Gerais com o propósito de permanecer durante algum tem
po entre parentes e pessoas afei~oadas, até que pudessem 
os animos rancorosos se amainarem por cá; até que os seus 
desafetos e as infandas calunias se esquecessem dele. 

Ao cabo de tres ou quatro meses em que vivera trari
quilo no seu Estado natal, e quando notícias procedentes de 
Baurú já lhe davam conta de que a animosidade desfavora-:
vel a sua ·Ressoa se havia arrefecido e que os principais ele
mentos dessa odiosa campanha djfamatória - um capataz 
de turmas na Estrada de Ferro, um sub-empreiteiro de linha 
e um negociante influente na pra~a ( *) - todos tres, reles 
e suspeitos aventureiros, que chegaram a esmolas a cidade 
e passaram, depC?iS, por influencia e prote~áo do próprio 
Azarias, a desfrutar posi~áo de destaque naquele meio, e 
que, segundo indicam tantos indícios e todas as aparencias, 
agiam sorrateiramente e levantavam inf~mias contra o an
tigo amigo e protetor, na qualidade de sabujos a ser
vi~o de outrem residentes em Agudos e Len~óes, instig~dos 
tódos pelo emérito senhor juiz de Direito desta primeira lo
cal idade, entáo, sede da Comarca regional , e pareciam já 

esquecidos de seus velhos e miseráveis propósitos, o fazen
deiro, tranquilo e desassombrado como sempre, regressara 
a sua estancia de Sao Luiz, sendo, após, festivamente recebi

do em Baurú. 
Em épocas sucessivas a partir do ano de 1896, quan

do fora transferida de Fortaleza para a vila de Baurú a sede 
da grande municipalidade, onde a a~áo ¡político-diplomá-

,., , 
( *) - Omitimos propo.sitadamente, para nao trazer aqw 

melindres pessoais, esses tres nomes. 
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tica do sertane·jo havia demonstrado de vitória em vitória,. 
triunfos e conquistas notáveis em beneficio da localidade e: 
vinha pondo a preva O prestígio e valor pessoal junto ~OS· 

poderes públicos. . 
Mui poucos anos após, já possuia Baurú, desenvolvida\ 

popula~áo urbana e estava determinado que tres esta~óes 
ferroviária se inaugurariam lá. Destas, chegara ali, em 
1904, a Sorocabana; avan~avam µara a cidade· os trilhos da; 
Companhia Paulista e, no ano de 1906, partiu do novo cenl" 
tro sertanejo através da re?iáo mais fertil ·do Estado, em. 
demanda de Mato Grosso, a Estrada de Ferr.o Noroeste do 
Brasil. 

Corria por ésse tempo o ano de 1908. E o grande em!" 
preendedor de melh~rame~tos da regiao havia chegado de. 
Minas e acabava de reassumir o seu velho poste de chefe: 
prestigiado de homens e de partidos. Tomara ele agora o 
encargo de trabalhar pela cria~áo da comarca. 1 ria com esta 
providencia tocar a pedra angular de toda a discórdia exis
tente em Baurú, convergida inéptamente contra si, e, des-

. de remotos dias, seria a origem da infamante campanha de 
detra~óes de.sencadeada em seu desabono. 

Nos centros de Len~óis e, principalmente, de Agudos,. 
havia inequívocas demonstra~óes de interesses subalternos . 
opostos ao progresso da cidade sertaneja. Esta já se tornara 
urna rival influente naquelas proximidades. O magistrado· 
da comarca, apefidado, até nos rincóes mais distantes da 
Noroeste pela exótica denomina~áo de "o homem que de
feca pela barriga", era sistematicamente contrário ao de
senvofvimento político daquele município e, se tornara ª" 
sua oposi~áo mais veemente e mais terrível, quando se pro
palasse a existencia de qualquer iniciativa no sentido da. 
cria~áo da comarca de Baurú. Centro adeantado já, só care
cía a cidade sertaneja da instala~ao do seu instituto fo
rense. O foro da justi~a. 
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A inaugurac;áo deste centro juridíco aí, vinha estreitar 

0 ambito de atividades da velha comarca de Agudos, esten
dida por toda a regiáo noroestina até o rio Paraná. 

Aquele magistrado, orgulhoso e insaciável de ambic;áo, 

sentía bem, que se ia retraindo o campo de sua jurisdic;ao. 
perdendo, assim, prestígio, clientela - uma clientela de 
,gente simples sujeitável a todas as exigencias e imposic;oes. 
que se punha deante de um juiz, mais temeroso e humilha
da do que a frente de uma alta autoridade c,lerical. Os Se':JS 
·proventos se estavani restringindo, desde que. ameac;ava es
capar do círculo ,de sua ac;áo a terra imensa, onde ele já ha
via julgado partilhas territoriais, recebendo honorários equi
·valentes a proporc;áo absurda de 80 % ' recompensados, em 
-espécie com terras legalizadas que dividira. 

Com prepotentes deliberac;óes, sem reconhecer autori
·dade em quem se opusesse a seus átos, e muito menos quan

do essa oposic;áo se patenteasse baseada em vilania e inte
·resses pessoais nunca satisfeitos, a campanha chefiada pelo 
sertanejo de Baurú, prestigiado pelos elementos mais repre
·sentativos locais, antes· de se esmorecer, cada vez mais se 
in~ensi~icava. Por essa ocasiáo, alí por fins do ar:o de 1909, 

' ' acendia-se ainda, úm.a outra campanha junto aos ·círculos ,· 
, . 

políticos, aqueles mesmos círculos para onde convergiam 
-os primeiros valores da cidade. Era a campanha eleitoral. 

'Urna campanha, que se amoldava num sistema vergonhoso 
de desenvoltura na época, mais desenfreada, mais violenta 
e odiosa , que tantas outras por iguais períodos existiram, 
acirrando o rancor mais forte e revivendo intrigas já esque
cidas, entre facc;óes discordes, inconciliáveis. 

Conjuravam-se pois, as duas ac;óes populares sérias. 
Urna - a campanha política pela eleic;áo presidencial da 
·República , outra - a campanha administrativa, pleiteando 

. ' 
a instalac;áo da comarca. 
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Azarias Leite se achava na vanguarda ori entadora de 
ambas. E fosse dirigindo uma, ou encabec;ando a outra, ele 
se batía em oposic;áo aos mesmos ad~ersários. Daí, abasta
das razé5es para que mais se reenca'minhassem ódios con
tra s1 . 

ódio de m<;>rte e eliminac;áo radical. 

Afina!, a turbulenta e agitada campanha eleitoral se 
culminou num pleito renhido, lutuoso, onde o chefe polí
tico regional ganhara esmagadoramente a eleic;áo. Pirajuí 
semente, pequeno arraial naqueles tempos, e terra de opi
niáo independente, concorrera com mais de quarenta votos 
para a urna da vitória. 

Assim, mais urna vez se impuzera o valor de um chefe 
admirável. E fora em váo que os seus raste iros adversários 
arrebanhassem de terras mais profundas da Noroeste, elei
tores contra o seu prestígio, e comparessem as urnas até 
defuntos ! 

Um dos elementos contrários, influente, antigo serra
dor de ·madeira para a Estrada, mais tarde, nomeado mestre 
de 1 in ha junto as turmas ferroviárias, em virtude da prote
~áo de Azarias, penetrara ~ regiáo, na qualidade de cabo 
e leitoral em comµanhia de um sub-e'mpreiteiro de constru
-c;áo, out ro, a quem o fazendeiro havia . saciado a fome, a
fim-de comprar votos também contrários ao chefe eleitoral. 
Fóra em váo que de Agudos, Bom Jardim e Lenc;óis inúme
ros ele ito res clandestinos carregassem contra a fac~áo polí
tica do p opularíssimo e estimado chefe. A populac;áo de 
Baurú em peso cumprira o seu dever na hora mais cruc ial e 
decisiva, enfrentou todo o eleitorado sedicioso e a capanga
gem adversária, para dominar no pleito, esmagadoramente, 
a pe rnic iosa e vil oposic;áo. Fizera-lhe frente aí, como o fa
ri a da mesma sorte em ·qualquer terreno e, se para tanto, 
necessário se tornasse, o faria, ainda, no prél io de uma luta 
armada. 
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Campeava de uma parte, a mentira e a infamia, re· 
cheados de ca lOnias torpes, enquanto, por outro lado, só 
existía franqueza , lealdade confian~a entre amigos e cor
religionários. 

Era pois, flagrante e CDntraste a diferen~a entre os 

contendores. 
Houve de um lado a vitória eleitoral e, de outro lado , 

a derrota retumbou ... E do mesrno modo que aquel es des
prestigiados cabos e chefetes eleitorais sofreram suas amar .. 
guras, também os seus instigador~s graduados nao tiveram 
menos razoes para se tornar ainda mais enfurecidos contra 
a fa~áo vitoriosa, intensificando, dora avante, a cólera con!. ' 
tra o verdadeiro causador de sua adversidade e principal 
responsável pela derrota, seria, pois, natural que a fúria e 
o ódio se reeditassem e se desencadeassem, na mesma for
ma do velho e tétrico plano de vingan~a. 

Azarias Leite, sagrado pela opiniáo pública e ungido 
pelas multidoes, assistira a sua última vitória, em vida , como 
já se habituara ª ' ser vitorioso por diferentes campanhas em 
que se empenhara para criar beneficios ao pavo e a c idade. 

!números melhoramentos já s~ haviam instalado ar 
por .i,nfluen,cia s1:-1a. Distrito de paz em 1894, quando .seu: 
sogro Joao Batista de Arauj'o Leí te f6ra eleito ptimeiro juiz; 
tres anos mais tarde se instalara a carnara municipal, cuja 
jurisdi~ao se estendia até os barrancos do rio Paraná, a des·
peito de mais viva oposi~ao dos dirigentes da cidade visi· 
nha , sede da comarca. 

Entrando no limíar do século corrente em pleno desen
volvimento, a_ sua vila assiste, em 1904, a determina~áo. 
governamental , que decreta_ra a partida daí, ou de imed ia
~oes, da Estrada de Ferro Noroeste do Bras il, enquanto che
gavam a cidade as composi~oes da Sorocabana; a Compa
nhia Paul is ta estendia seus trilhos, para lá e, dentro de dois 
anos seguintes, já se 1naugurava o primeiro lance de 92 
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quilómetros de leito da Noroeste, como linha de penet ra
~ªº sertaneja através do município e em demanda de Mato 
Grosso. E no ano de 191 O, quando todas as campanhas lo-

, cais se acendiam ao extremo, a linha Noroeste do Brasil 
já se estendia até 1 tapura e se encaminhava para se lan~ar 

· na travessia do grande canal do Paraná, a popula~áo de 
Baurú se preparava para festejar, dentro em pouco, mais 
urna vitória , conseguida pelo seu velho amigo e bemfeitor 

a instalac;ao· da Comarca. 
E esta realiza~ao suprema nao se retardaría muito. 
Todo o acervo de vantagens que tornava a ~idade um . . 

centro de civilizac;áo notável , canta a sua frente a figura 
estupenda do sertanejo. 

A tudo isto ele assi ste, prestigiado, modesta e viforio
samente. 

Funda-se em Baurú o Banco do Custeio Rural e é ele 
eleito seu primeiro presidente. 

De vitória em vitória assim, o seu prestigio ainda cres
ce, premiando os seus esfor~os. Pela vida lhe perpassa a 
alegria de presenciar dia a dia o desenvolvimento da terra. 
E tudo vé e contempla satisfeito. 

Só nao assiste a inst'ala~ao daquela casa bancária e a 
'criac;ao da comarca. E' que, .na trágica madrugada de 19 1 

de outubr~ de 191 O, precisamente o dia em que v¡ajava de 
sua fazenda para a cidade afim de instalar o Banco e assu-
'!'i r a sua dire~ao, caiu, para nunca mais se levantar, fulmi
nado por tres balas assassinas, em traic;oeira emboscada de 
carabina. O seu assassínio já p!anejado e até "empreitado" 
por várias vezes, encontrara, afina!, o seu dia. 

No mundo dos homens, até a covardia e a perve rsida
de tem limites .. . Diferentes "empreiteiros" de sua morte 
(adotemos esta expressáo) antes de atingirem o momento 

culminante da ac;áo, abandonaram a tétrica empresa. 
\ Azarias era para estar já morto. A sua senten~a se 

encontrava lavrada há muito tempo. 
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Até a covardia tem limites ... Viajando só e desarma 
do, a cavalo, ou a pé, a qualquer hora, it.?r caminhos deser
tos e ladeados. de matos, certamente, qoe inúmeras vezes, 
sem o pressentir, estivesse ante a boca de um bacamarte 
carregado, que só nao fora deflagrado, talvez, por qual
quer indecisáo, ou arrependimento ocorrido do último ins
tante do premeditado homicidio. 

Seria, pois, de se admirar que o honrado e prestimoso 
sertanejo ainda tivesse vida até aquele día. 

Dessa vez, porém, nao se escapara. Seja pelo remorso. 
seja pelo perdáo do assassino, ocorrido, já a última hora, 
quando pronto e com o dedo no gatilho para desferir a bala 
mortífera, até aquela hora da manhá vivera o condenado. 

Além disto, subira, nessa ocasiáo, o pre<;o a pagar pela 
vida do fazendeiro. Um caixa creditícia, formada pelo c;:o
tejo dos adversários, atingira trinta mil cruzeiros, na casa 
comercial de um negociante influente - tezoureiro da ca
terva! E nao se deslembre a inda, que o mandatário encar
regado de perpetrar o crime era um homem bronco, máu, 
inconsciente da responsabilidade moral da sua iúgubre mis
sáo e desconhecedor de sua vítima, seu passado e seus dotes 
de corac;áo. 

Andando de localidade a localidade, de investiga~áo a 
investiga<;áo, a procura de um homem portador de instintos 
taís, os bárbaros corretores da morte foram deparar a mais 
de cem quilómetros da cidade, um agregado a urna fazenda 
em Congonhas, situada no município de Pirajuí, onde con
trataram para a empresa, os bons ofícios . de joaquim Ho
norato, preto miserável, que jamais vira tanta gentileza de 
homens "importantes" e tanto dinheíro oferecido por tao 
"pouco trabalho" seu ! Receberia ele, em troca do "peque
no servic;o", a quantia de mil e novecentos cruzeiros. Desta 
importancia , ser-lhe-iam, desde lago, entregues quatrocen
tos cruzeiros, conjuntamente com urna carabina carregada 
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e um capote para se abrigar das inclemencias do tempo. O 
dinheiro restante, isto é, mil e quinhentos cruzeiros, fica
ria a sua disposi~áo, só depois de praticado o crime. 

Honorato aceitou estas condi~óes de negócio e partíu 
para Baurú, disfar~ado em cavaqueiro da Estrada Noroeste, 
levando a arma oculta entre as dobras do capote. Aí che
gando, ele se hospedou na pensáo de Antonio Mineiro, a 
quem pagava diariamente as, despesas na casa. 

Andou a vagar pela cidade, sondando terreno propí
cio a execussao de sua obra, até que se tornasse conhece
dor do local e da saida da pra~a para a estrada que levava 
de Baurú a fazenda de Sao Luiz. Assim, familiarizado com 
o meio, seguia todos os dias por esse caminho e ia se postar 
na venda de José Maria, situada já num dos últimos prédios 
da atual avenida Araujo Leite, onde Honorato manifestava 
ao proprietário, interesse constante de conhecer pessoal
mente o fazendeiro. 

Era aquele o caminho por onde passava este, quase 
todos os dias, a cavalo. Consequentemente nao demorarla 
que o algoz pudesse conhecer e identificar de per_to, o seu 
martir. 

Numa tarde, José Maria, na porta de seu estabeleci
mento, ern companhia de alguns fregueses, indicou ao pré~ 

. to, um cavaleiro que descia a ladeira e se· aproximava deles, 
como sendo o seu amigo Azarias Leite, a pessoa que tanto 
deseja ver. O preto Honorato, notando que o viajante apon
tado era um homem de aspecto simples, modestamente tra
jado como quantos houvera visto; um homem que usava chi
nelos e chapéu ordinario de palha, contestou o informante, 
alegando que o vendeiro se enganara, pois o cavaleiro que· 
chegava nao poderia de forma alguma ser o chefe político 
de Baurú. 

' ~ste, conforme tudo indicava, haveria de ser um homem 
importante, rico e bem trajado. 
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Somente depois que o fazendeiro parou a frente de 
José Maria, cumprimentou os presentes e, pelo sentiao de 
sua conversa<;áo com o vendeiro correligionário, é que Ho- '-
norato acreditou se encontrar ante o homem procurado. 
Atento a conversa<;ao do fazendeiro ficou ele ciente de que 

0 viajante passaria alí mesmo r:-ia manhá seguinte, muito 

cedo, de regresso a cidade. 
Naquela tarde se completavam treze días que Hono

rato era hóspede na pensáo de Antonio Mineiro. 
Ant~s porém, de deparar aquele local, tao a jeito para , 

que se defrontasse, sem despertar suspeitas, com a sua ví
t ima e conseguir captar informa<;oes acerca de seus hábi
tos pri~cipais, o preto assassino perdera precioso tempo por 
outras vendas e ruas da cidade, em investiga<;óes identicas 
e inaproveitáveis, sem nenhum vestígio de conduzí-lo a ca
minho dos elerr1entos" que pretendía conseguir'. 

No entanto, José Maria, o vendeiro honesto e ·probo, 
amigo sincero e estimaqo de Azarias, teria .sido inconscien
temente, o melhor informante do perverso desconhecido, 
que se lhe magoaria a alma e o íntimo do cora~áo, sacrifi 
cando, horas após, o amigo bom, por quem sacrificaria até 

a . existencia. 
E Joaquim Honorato, sobra<;ando a carabina resguar

dada sob as abas do seu capote, passou muito cedo ·a frente 
daquela casa, ainda fechada , seguindo os mesmos passos ' 
do viajante, que rumara, na véspera para a fqzenda de Sao 
Luiz e de onde a sua vítima, condenada naquela manhá a 
marte , deveria partir de encentro ao ca rrasco. Esté, tencio
nando encontrá-la ainda longe das visi'nhanc;;as da cidade, 
sa ira da pensáo pela rnadrugada alta dest inado a consecus-

sáo do sinistro plano. 
Anda um para o lado do out ro ... 
Afina! se dá o encontro dos dois. O assassino marchan-

' 
do aquela hora si lenciosa da manhá, no trecho recoberto de 
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matos da estrada erma, que se lan~ava ao longo da mar
gem direita da Agua Comprida, atinge um ponto, donde 
percebe rumores de passos no outro lado do riacho. Evitan
do ser visto, ou ser pressentido por al guem que viesse por um 
caminho aberto na outra margem da torrente e recaisse na 

estrada ge ral , por onde segue o preto, este se desvía de sua 
diretriz, entra no mato e se oculta. Se bem que desconhe~a 
o terreno em que pisa, quando se amóita, ao acaso, naquele 
esconderijo, com a preocupac;áo única de náo ser surpreen
dido, longe está o homem de supor seja aquele local o mais 
propício para conseguir a realizac;ao de seu intentó, de suas 
principais cogita<;oes e, mesmo se o conhecesse nao pode
ria, deparar, talvez, como casualmente o depera , no seu 
percurso. 

E sem o saber, está parado, assentado e oculto corno
damente na emboscada de sua vítim;:t, no, ponto em que a 
estrada de Sao Luiz desvía a sua orientac;áo primitiva para 

· c ru2!ar o raicho no fundo do vale e alcanc;ar, na margem di
reit~. a linha rodoviária, que se lanc;a de Baurú para o inte
rior da regiáo. 

Existe aí, pois, a encruzi !hada dos do is caminhos. 
Os rumores que O criminoso ouvi ra foram produz'idos 

pela marcha corrente da montaria do fazendei ro, que se 
aproximava do suplício e do termo de sua vida .. . 

Prefería éle viajar muito cedo quando vinha de casa a 
Baurú. De sorte que, aquela hora , com desagradável surpré
sa de seu algoz, já se encontrava quase a entrada da cidade. 

O viajor, no seu roteiro, tem que descer ao fundo do 
vale, cruzar o fío de água afim de atingi r, após galgar a 
rampa da outra banda, o caminho largo do lado oposto. O 
n1esmo ·Jado do éórrego em que se acha amoitado o assassino. 

E desee. A sua cavalgadura suada e arquej ante, alcan~a 
ao fim da ladeira a margem do riacho, pára aí, mergulha as 
argolas do freio bucal e as extremidades das rédeas na tor-
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rente e sorve sofregamente água. O fazendeiro, cavalgan
do-a, em baixo, a menos de dez metros de Honorato, que o 
espreita de cima, na tocáia. oferece a mira da carab ina so
turna e assassina, um alvo próximo, estável e desprevenido. 

E n isto, estrugem dois estampidos ao mesmo instan
te . .. Caí de sua montaria o viajante. E' quando desee até 
ao fundo do vale o criminoso para se certificar do efei to da 
descarga. Verifica dois ferimentos mortais na vítima, ·já 

agonizante. Nao satisfeito, porém, e, ainda duvidoso do que 
observa, volta mais urna vez a sua arma homicida contra o 
moribundo e atravessa, com mais outra bala, a cabe~a do 
cadáver ... --Só lhe resta agora urna cousa a fazer: fugir da 1 í .. . 
Transformar numa incógnita e num mistério insondáve l o 
seu áto. 

E' impossível desc;:rever o alarido produzido pela morte 
de Azarias Leite. Urna angústia de piedade, sentimento e 
dó, campeou célere por Baurú, quando, após a trágica no
tícia trazida a cidade, já manhá clara, por intermédio de um 
carreiro, que deparara ao passar pelo local, com o corpo en
sanguentado do fazendeiro. 

Afluira pa.ra lá, onde se dera os trágicos sucessos, 
grande parte da popula~áo d~ terra, seguindo as autorida
des poficiais encarregadas de investigar, e studar e recolher 
impressóes em torno . do local, dest inados a esclarecer o 
crime. 

Foi feíto tudo, consoante determinac;oes legais. Exa
me pericial 1médico-legal, pesquiza minuciosa no sentido de 
se surpreenderem vestígios, que oferecessem o ponto de 
partida a prime i ra suspeita de pista, e transportado o ca
daver para a. cidade. 

E enquanto se procedia, com pompa ritual o sepulta

mento do morto, eram enviadas notícias telegráficas e 
emissários as autoridades supremas do Estado com substan-
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ciosas mensagens, que relatavam o acorrido e solicitavam 
ao mesmo tempo for~a policial e polícia especializada afim 
de desenvedar o ·mistério, pe la identifica~áo do criminoso .. 
Lembravam elas também, as autoridades a urgencia da cria
~áo da comarca de Baurú, no propósito de sanear a regiáo. 
de seus elementos prejudicia is. 

O vendeiro da estrada, abreviador involuntário e ca
sual da tragédia, comparecera a sub-delegacia de polícia lo-. 
cal., na qualidade de precioso informante para dirigir as in-- · 
vestiga~óes iniciadas. Ordenou e encadeou idéias, concate-
nou fatos sucedidos e observados na sua casa, desde vário~ 
dias anteriores, quando lá aparecera pela primeira vez aque
le homem preto, desconhec ido, portador de um semblante· 
duro e incomunicativo, a bebe rica r e de quando em quan-
do, demonstrando indisfar~áve l interesse por conhecer pes
soalmente a Azarias Leite. · Aque le indivíduo, lhe despe.rta-
ra suspeita. E esta sua desconfian~a mais se acentuava no, 
espírito, quanto mais se convencia de que o homem de suas. 
apreensóes havia desaparecido de sua casa e das ruas locais 
desde quando tomara conhecimento direto com o fazendei-· 
ro vitimado. E relatou tudo isto as autoridades, despertan
do nestas, pe la procedencia de suas suspeitas, a convic~áo

de nao desprezar nunca mais a primeira e, talvez, única. 
pista a se seguir. O vendeiro José Maira também recor
dava da hospedária , onde estivera o homem durante aque
les mesmos dias em que nao se ausentara do seu balcáo. 

Encaminharam-se as autoridades a pensáo indicada, 

onde investiga ram a casa, particularmente o antigo aposen
to do hóspede. Este estivera aí durante treze días. Saira na 
madrugada do cdme e ninguem da casa conhecia-lhe o pa
radei ro. 

Estavam as cousas estagnadas nestas duvidosas ci rcuns
tancias, quando al guns funcionários da Noroeste do Brasil, 
ouvindo constantes descric;oes ace rca de tra~os fisi onomicos 
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da pessoa apontada como responsável pelo homicídio de 
Agua Comprida, vieram comunicar a polícia de Baurú , no 
dia 21 de outubro, dois dias portante, após a tragédia , que 
passara pelas ruas de Presidente Alves um homem, cujo as
péto fís ico coincidía notavelmente com os sinais desse indi 
viduo que José Maria conhecera e denunciára. 

Aí estava pois, urna boa pista, que, entre outras, os in 
vestigadores, náo deveriam desconsiderar. 

Cairam-lhe sobr·e os rastros as autoridades. O sub-de
legado de Baurú , escriváo da polícia , duas pr~as e mais doze 
home~s auxiliares, ru.maram para Presidente Alves. . , 

Bateram a cidade e adjacencias, sÓ conseguindo infor

.ma~óes de que o indigitado homem havia escapado dalí para 
os lc;tdos de Pi,rajuí. Seguiram-r,no até lá. os policiais. 

Em chegando a este centro afastado, na época, do tron
co ferroviário da Noroeste, depois de insistentes e custosas 
pesqu,izas, rumaram para as band~s de c ·ongonhas, um bair
ro agrícola do município .. situado a cerca qe dez quilome
tros daquele distrito. 

Em Congonhas, já pela ·manna, a prim'eira péssoa , ' a 
quem solicitaram informes apontara-lhes a residencia de 
Honorato. 

. Aproximando-se cautelosamente dest'a, nao demorara 

que a escolta sitiasse urna tapera miserável de páu a pique 
e recoberta de capim, cuja .porta dos f1,.1ndos se abrira, dei~ 
xando entrever urna mulher de cor preta. 

Era a companheira de Joaquim Honorato. 
Interpelada aí sobre o paradeiro do marido, respondera 

apenas, que o ignorava. E acrescentara que havia mais de 
duas semanas saira ele de casa, levando destino ignorado 
dela, e nao mais voltara até aquele instante. Deante de tais 
alega~óes, ainda maiores suspeitas recairam sobre o preto. 

Dois ou tres investigadores penetraram o casebre e re
buscaram minuciosamente tudo, confirmando-se, em toda 
sua extensao, aquelas afirmativas. 
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Nisto corre pela fazenda a surpreendente notícia que o 
~gregado Honorato estava sendo procurado pela p0lícia co
mo indigitado autor do homicídio de Baurú. 

Deante de semelhantes conclusóes recolhidas na entr~

vista com a mulher, cairam os investigadores outra vez no 
emarahhado de novas dúvidas relativas ao paradeiro do ho
mem, quando lhe apareceu a frente, precipitado e inespera

damente um e·mpregado da fa~enda, para lhes trazer a de
nuncia de que acabava de surpreender aquela hora, o fugi
tivo, lá em baixo, na serraría da estancia agrícola, oculto en

tre as madei ras da oficina. 
' 

Guiados pela informa~áO desceram até ao local os po-

liciais. 

Na verdade, o homem se encontrava alí, no seu último 
esconderijo. E a atitude, as próprias maneiras como fóra sur
preendido, já o denunciavam e pareciam-lhe pesassem as 
culpas de verdadeira acusa~áo. Colocado de cócoras no chao, 
com a fronte voltada para urna pilha de táboas, onde re
pousava a cab~~a reclinada, trazia, ainda, a tace oculta en

tre as máos. 

Aparecía pois, de costas para o lado de fora, onde a 
escolta o avistava. 

E ao receber a ordem de prisáo, nao tentou o menor 
movimento, ou resiste11cia. Intimado a se levantar e se apro
xima¡ da autorfdade, obedeceu prontamente, apenas rogan
do a estas, entre lágrimas, que lhe poupassem a vida. 

E. alí mesmo confessou minuciosamente o crime. Ao 
lado de fatos notáveis em importancia criminal, relatou in
cidentes despresíveis, vagamente relacionados com o caso 
e o plano sinistro de que 'se incumbira. 

Havia sido, em dias anteriores visitado em sua casa 
por um indivíduo estrange iro, encarregado de obras na es
trada de ferro, que lhe dissera necessitar de servi~os seus, 
prometendo-lhe, pelos mesmos, valiosa importancia em di-
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nheiro. Ficara entáo, deliberado, que Honorato iria a Bau
rú, para acertarem os dois, o plano, bem como outras minú
cias da transa~áo. 

Fora quando, alguns dias ap6s se avistara naquela ci
dade com esse mesmo indivíduo, sub-empreiteiro da linha,, 
a presen~a de um capataz de turmas - seu companheiro, 
todos na casa do citado negociante - estrangeiros, patrí
cios, todos tres. E nesta segunda entrevista lhe fóra revelada 
a natureza do servi~o a se executar. 

Reajustara-se, aí, também, o pre~o pelo qual, se pa-· 
garia a execu~áo do crime. 

;' 

Naquele momento recebera Honorato a incumbencia 
de eliminar em emboscada, na estrada da fazenda Sáo Luiz •. 
o coronel Azarias Leite, mediante a retribui~áo de 1. 900,00· 
cruzeiros. 

Combinado o negócio, lhe fora entregue naquela mes
ma hora urna arma de fogo, urna capa preta e 400 cruzeiros 
adeantadamente. Quanto a importancia restante do aj.uste,. 
só depois do trabalho executado ser-lhe-ia entregue. 

E dalí mesmo já se encaminhara o preto para a pensáo 
de Antonio Mineiro e, 13 dias após, dava ele execu~áo fir
me do contrato, se desincumbindo de suas obriga~oes. 

Depois de praticado o crime fugiu a pé, através da es
trada de rodagem paralela a via férrea da Noroeste, se ten
do desfeito da arma e do sobretudo, ao passar pelo sítio 
denominado "Morro do Arrebenta Rabicho", além de Avaí, 
lan~ando-os ao mato, afim de náo despertar suspeitas. 

Fizera todo o percurso até Congonhas por caminhos e 
trilhos quase ínvios e encobertos, se ocultando, afina! , alí, 

porque, ªº chegar, pouco antes, as imedia~oes daquela fa
zenda, vira, ainda, de longe, que a sua casa se achava ro
deada por muita gente extranha. 

Acrescentara a este depoimento, que abatera o fazen
deiro com tres tiros de carabina. O primeiro estampido ar-

[ 140 J 

• 

rancou-o, ferido, da montaría ao solo; a segunda bala pros
trou a vítima, já.'liquidada, em agonia; e a terceira detona
<;áo, desfechada no ouvido, a queima roupa, dar-lhe-ia a 

. certeza de que o -fazendeiro, ficara alí, definitivamente mor
to. Era recomend~ao promanada dos interessados. Esta cer
teza deveria se acompanhar de urna informa~áo irrevogá
vel a presen~a dos mar:idantes do crime, destinada a efeito 
de ajuste final de suas contas, após a execu~áo daquele. Só 
assim, te ria o mandatário di reito ao restante pagamento. 

Escoltado no mesmo dia para Baurú, antes que o pre~o 
.alí chegasse, já o tal sub-empreiteiro de linha, um· dos prin 
·cipais responsáveis pela vandálica tragédia , estava detido na 

1 • 

cadeia local. Quanto ªº capataz de turma, outro cumplice, • 
participante instigador do criminoso Honorato, confirmara, 
tacitamente, ele, próprio, a denuncia pesada contra si, em 
-confissáo do preso. Fugiu ao saber da deten~áo do compa
nheiro. E se evadiu, também, o negociante. 

Desapareceram imediatamente da cidade, deixando os 
:dois perversos, seus bens imóveis abandonados, negócios de 
certo vulto irrealizados e tudo mais, que náo puderam trans
.portar, sob a impressáo do seu temor, Também, desde que 
se efetuou a prisáo de Antonio Mineiro, proprietário da pen
sao, onde residira o criminoso durante duas semanas até a 
perpetra~áo do assassínio, se deu início ao processo crime. 

Prevas esmagadoras, insofismaveis, além do próprio de
.poimento do mandatádo Joaquim Honorato, se convergiram 
para formar a responsabilidade criminal desses cinco indi
víduos, ainda surgiram cristalinas ao decorrer do sumário 
policial, em forma~áo de culpa, como senda elas decorrentes 
·da antiga campanha de infamias reinantes na cidade e mui
to longe de seus limites, assacadas contra a integridade mo
ral do saudoso fazendeiro, e de que resultara a sua morte. 
Provas transparentes cumularam sobre os cinco verdugos 

• 
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do sertáo, que se ia civilizando a custo, 'apesar de ser de na
tureza discreta e abstrata a participa~áo de um deles - o 
negociante, que executara a fun~ao de caixa da "compa
nhia" . As folhas processuais claríssimas, de paciente elabo
racáo em melhor consciencia, disposi~áo de espirito e com-

-> ' 

petencia técnico-poi icial, deixaram entr~ver, transparente-
mente límpidos, mais elementos comprobatórios no caso. 
contra personalidades ilustres, residentes nas cidades de 
Lenºóis e - Agudos, apontando-as como sequazes espiritua is_ 
mais covardes e criminosas do que o próprio autor da sacri 
ficacáo de Azarias Leite. 

~ 

Depois., .fatos posteriores ocor:ridos na cadeia de Agu-
dos, quando já se achavam julgados e condenados pelo jurl 
os criminosos, vieram demonstrar a veracidade testemunhaf 
das notáveis e estupendas conclusoes policiais de Baurú .. 

Os criminosos presos foram condenados. E até o final 
das senten~as nada houve que pudesse desabonar a magis ... 
tratura togada e a justi~a. Recaiu sobre Joaquim Honoraté: 
a pena de 21 anos de prisao ; Antonio Mineiro foi condena
do .a 16 e o portugues da , estrada a dois. 

Nenhum destes, porém, cumpríu a senten~a imposta . 
E fóra daí em deante que se patentearam as vergonhosas: 

' cenas do plano imaginado para livrar da prisáo os conde
nados. 

Houve apela~ao daquelas senten~as e enquanto o pro
cesso corria os tramites de julgamento pelos tr.ibunais de se
gunda instancia, Honorato, levando consigo mais sete sen
tenciados, conseguiu evadir-se da prisao. Entrou em campo 
a polícia de Agudos que recapturou todos os fugitivos, ex
cepto um. Excepto o preto Honorato que, segundo opiniáo 
popular generalizada, náo fora detido propositalmente ... 

Pareciam todos esses fatos se desenrolarem e encadea
dos, obedientes a determin~oes e ordens superiores, desti
nados a execu~áo de um plano final e premeditadamente: 
organizado para a liberta~áo dos tres culpados. 

• 
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Antonio Mineiro e o sub-empreiteiro da linha nao pu
deram, desta feíta , também se escapar da cadeia , porque se
achavam recolhidos numa cela a parte. Náo puderam fugir 
e nem teriam necessidade de precipitar acontecimentos, 
mais cedo ou mais tarde positivamente realizáveis em seus. , , 

benefícios. Havia g~nte autorizada a trabalhar por eles com 
objetivo também de os 1 iberta r. 

Com a evasao e consequente desaparecimento de Ho
·norato, a figura central do processo e donde se irradiavam 
as demais prevas testemunhais de culpabilidade criminal da
queles, por ocasiáo de se efe~uarem novas diligencias de
terminadas pela Corte de Apela~ao para a capta~áo de ou
tras instru~oes ao processo, se tanto fosse necessário, re
dundariam fatalmente na absolví~~º desses c:ondenados. 
Era de certo aquele matado r o melhor e, talvez , único in
formante das pe~as processuais referentes· aos deis co-par
ticipantes detidos. 

E quem havia dado fuga aos sete presos fora o pró·.
prio Honorato .. ; O inqué rito, simuladamente instaurado 
para aputar ' o casó, viera demonstrar ·que este sentenciado 
se servira de um facáo para arrombar o cárcere, quando fu-
giram em sua cornpanhia aqu~les detentes. 

' ' 

Dirigidas estas investiga~oes por autoridades, talvez,_ 
responsáveis pelas vergonhosas ocorre~cias, foram elas ori-
ent,3das atr,avés de inq·ica~óes falsas, ou inexisténtes, ima- ' 
ginadas a fei~á'? de . caprichos e suspeitas, ou sendas fantás
t icas e deturpadas. Da primeira autoridad.e da comarca ao 
carcereiro do presídio, até o último rneirinho da camarilha, 
protetores misteriosos dos repugnantes matadores do serta
nej de Baurú, nao poderia existir outro interesse durante 
o envo1ver de tais investiga~oes, senáo um propósito con
trário ao esclarecimento da verdade, guiando-se por cami
nhos desviados da senda capaz de conduzir a apura~áo de 
responsabilidades. Houve cómplices na fuga do criminoso 
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·e era patente que essa evasáo havia de trazer a soltura do~ 
s eus companhe iros de delito. 

A ausencia pois, d~ Joaquim Honorato, que desapa re 
-cera, a falta de testemunhas de sua existencia e depoimen-

,. 
to confirmativo durante outras audiencias e inquiri~óes a 
que seria, por certo, submetido em seguimento ao processo, 
iriam impar a asbolvi~ao dos réus ainda presos. 

Conduzidas assim, as cousas, tudo havia caido por ter-
' ra, imobilizado e improcedente, cdnsoantes os desejos da 

prepotencia re a vilania. 
E nao havia decorrido um ano após a trágica manhá de 

19 de outubro de 19'1 O, e todos os criminosos responsávei s 
·e condenados pela morte do chefe baurense, se achavam 
restituidos ao convívio social . Já afrontavam as sociedades 
sertanejas saqueadas em seu direito de honra e dignidade, 
com a sua nefanda presen~a , pavorosa como o fantasma do 
mal. lúgubre como o símbolo da traic;ao, e vexatória e ne 
gra como o escárneo do crime perante a justi~a humana, -
tOdos os scelerados em liberdade. 

Mas só longos anos após ousaram voltar a Baurú . . . 
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- ( A CONSTRUCAO 

Desde que consignado esteja em páginas de um capí
tulo anterior, o perfi 1 mora l da estupenda figura sertaneja 
a quem tantos servi~os fica ra devendo a c idade de Baurú 
e a vasta regiáo, que se espande dalí em direc;ao as mar
gens do rio Paraguai , urna vez tra~adas aquelas páginas, 
conside radas, mais como um preito de homenagem consa
grada ao grande vulto do sertáo antigo, do que, antes, para 
divulgar o seu nome, os seus fe ítos, dema is conhecidos aí 
e além, foi quando, acompanhando a sequencia de sua obra, 
necessitamos atravessar os t empos até o ano de 191 O, cum
prindo-nos, isto fe ito, retroagi r a urna éra de c inco anos an
teriores, afim de retomarmos a matéria que, entao, nos vi
nha prendendo a atenc;ao. E reencetemos o tema daquelas 
nossas cqnside.rac;oes, indispensavelmente interrompidas, 
afim de que acompanhemos, dÓra avante, a engenharia se 
embrenha r no deserto, explora r os seus ríos para estudar a 
diretriz 1 da via~ao de terras de leste para o sul-matogros
sense. 

Baurú fora definitivamente escolhido para ponto de 
part ida da Estrada de Ferro, há varios anos projetada. O en
genhe iro Joaqui m Machado de Meto chegara aí, chefiando 
a empresa construtora , encarregada dos trabalhos de pene
tracao . ., 

1 niciam-se as obras de entrada para os sertóes. 
Na manha de 15 de novembro de 1905 a engenharia 

ferroviária assentava os seus aparelhos de campo na base 
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de urna .colina, junto a vala de um largo varjáo, em Baurú, 
para empreender o grande tra~ado através de desertos no
roesti nos. 

E todo o instrumental de técnica aí está 
Aplicando esta aparelhagem científica da audaciosa 

obra, váo palpiilhando as incultas terras e as matas solitá
rias, grandes vultos da engenharia nacional. Aí se acham 
com as cartas gráficas do reconhecimento regional, elabo
radas· pelos estudos dos engenheir~s Gonzaga de Campos, 
Sílvio Saint Martin, Gentil de Moura e outros nomes profis
sionais ilustres. Com esse mapa na máo, entram .os enge
nheiros Olavo Humel Bicalho Fontes, Rodolfo Batista, Car
los Lundem, Eduardo Comes, Francisco de Paula Guimaráes, 
Emilio Schnoor, Messiano José Ferreira, a quem sedera a in
cumbencia de projetar no escritório todo o trac;ado Baurú
ltapura ; notáveis profissionais dirigidos por Joáo Feliciano 
da Costa e Sílvio Saint Martin, além de outros técnicos de 

campo, também ingressados posteriormente ªº cenário dos 
trabalhos. 

Galgar lombadas de espig5es; contornar morros e des
cer encostas e declives, para evitar altos cortes de rampas 
e grande mov1imento de tprra; supri·mir demoradas constru
c;óes da viadutos, vai -se e'stendendo o trac;ado, cujo perfil 

de desenho como um simples e delgado trac;o, distendido e 
raso na superficie do solo, percorrendo a distancia e a es
querda, a mesma orientac;áo do rio Tiete. 

O plan9 geral da obra é este . . Romper caminhos mais 
fáceis para avan~ar depressa. 

E progride assim a constru~áo. O próprio sistema da 
linha demonstra a acelera~áo da obra. Recompostas as ram
pas al~adas e segmentos tortuosos lan~ados mais ou menos 
paral~los ao rumo do grande vale fluvial , éle se desenvolve 
a maneira de um projeto simples e ligeiramente executável. 
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Pobre de arte e pobre de técnica, a constru~ao da No
roeste do ·Brasil, se revelara dantes pela audácia, pela tena
cidade dos profissionais e pela valenti.a dos sertanejos de 
terra. 

E tudo corre normalmente. 

Mas, a medida que se adeantam e progridem os traba
lhos no sertáo; quando mais fundo penetra as entranhas 
do deserto a vanguarda da constru~áo civilizadora, resurge 
quase inopinadamente aquí e acolá, um impecílio descon
certante, um incidente contrário a regularidade e a boa 
marcha da entrada sertaneja. A malária, a úlcera tropical, 
a leischmaniose e diferentes outras endemias, constituem 
entraves difíceis e muito sérios, como doen~as mais incidio
sas e terríveis, tornadas, depois, dizimadoras entre as mas
sas operárias do roteiro. 

E náo se apresentaram unicamente pela insalubridade 
da terra, esses obstáculos vários a heróica penetra~áo dos 
home ns. 

Surgiram, ainda. a cena espetáculos da grande invest i
da da constru!;áO, outros sinais de adversidade a empresa. 

Uivos amea~adores de animais hravios, bem como ras- ·. 
tros deixados, a hora de repouso e sono dos incursores nas 

_ terras arenosas circunjacentes, por feras espreitantes du
rante a noite; ranhuras em madeir.as, ou presen~a de carni
~as meio devoradas vinham demonstrar a passage·m de no
turno e sorrateiro canguc;ú nas vicinhan~as deles, a rondar, 
a espreitar o acampamento, onde .farejava o odor apetitoso 
de carne humana e pele suarenta . .. 

Quahtas vezes, surpreendida em atitude agressiva, 
pronta para desferir o salto de seu ataque mortal - a fera 
soturna espionava os homens adormecidos, ou descuidados, 
antes de ser pressentida e afugentada de perto, a tiros de 
carabina. 
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Depo ís come~aram a aparecer sobre as areias adjacen
tes a linha, impressos ªºdecurso das noites, ou até durante 
dias claros, os vestígios de um inimigo mais sério. Eram ras
tros de indígenas vigilantes e curiosos, em alcatéia constan
te das barracas, ao longo do picadáo e por tóda a sua vi
sinhan~a. 

Vinham aí, ao encontro dos bandeirantes do progresso. 
as patrulhas avanc;;adas de reconhecimento, formadas das 
tribus terríveis dos Caingangues, dominadoras dos campos, 
e vales do Tiete e dos rios Feio e Peixe - inimigos mais sé
rios e traic;;oeiros do que o jaguar e o leopardo mosqueado. 

Comec;;aram, deste modo os exploradores da terra , a ante

ver provac;;óes, a vislumbrar lutas bravías e dificuldades fu
turas, quando mais profundamente já se er'contrassem na 
verdadeira intimidade dos sertóes. 

No entretanto, a obra de penetra~ao avan~ava. Nada 
existia aí, capaz de atemorizar os homens da empresa, sem
pre os mesmos na sua coragem e disposi~áo. 

Adotando prudentemente um sistema diplomático de 
cordura e simpatía no tr~to com os ·moradores selvagens 
da zona, eles, por todas as maneiras, proc.uravam evitar prá
ticas hostís contra os bugres. Ao contrário, esfor~avam-se 
os incursores por lhes cativar, com boas maneiras, o espíri
to de rara e embrutecida tolerancia, fosse por meio de átos 
de gentileza, praticados da parte de um , ou outro trabalha
dor da missáo, que estabelecesse contato eventual com o 
aborígene; fosse por meio de presentes depostos nos cami
nhos mais batidos pelc;>s indios e nas beiras dos remansos 
fluviais, onde pescavam e se banhavam habitualmente. 

Até aí, sob a prote~áo destes mesmos recursos, iam 
progredindo os especialistas de via~áo férrea. 

Seria também esta a forma di_plomática mais tática e 
eficaz, adotada por sertanejos experimentados da regiáo. 
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Todavía, apesar de todas estas precau~óes, grandes pe
rigos, muitas lutas e sacrifícios os aguardavam além, dentro 
de matas mais distantes, onde o teatro escondido das flo
restas ... 

Descendo através de altas vertentes fluviais da zona 
até a fronteira matogrossense , os construtores da Estrada 
Noroeste do Brasi 1 se lanc;;avam num rumo de notável im
portancia económica, política e estratégia ferroviária, tais 
as condi~óes técnicas do longo tra~ado. 

Extritamente económico, o avan~amento da linha por 
aí, se ia fazendo , raspando-se espigóes e erigindo de raro 
em raro, pequenas obras de alvenaria e concreto sobre ca
nais de faci 1 .travessia, do princípio até Q fim. E a ponte so
bre o rio Paraná - única obra artística de importancia e 
vulto, náo seria, por enquanto, construida. Neste caso, sob 
o ponto ·de vista técnico, a penetra~ao regional por este iti~ . 
nerário era facil. Era facil, mas era também, perigosa e te· 
merária. Por estes caminhos, iriam os incursores se defron
tar adeante .com a trai~oeira ferocidade dos Caingangues __.:.. 
seus inimigos irreconciliáveis, ainda quase desconhecidos. 

No entretanto, a meta vizada pel.o tra~ado ferroviário 
era a cidade de Cuiabá, situada no sul do ·Estado de Mato 
Grosso. Assim, diferentes entradas, ou pontos de partida, 
poder-se-iam encetar neutras zonas e por outras dire~óes, 
que conduziriam os engenheiros áquelle destino. 

E vejamos sumariamente alguns deles. 
Rompendo-se ao norte de Baurú, ir-se-ia , pouco além 

de lacanga, atingir o vale do rio Tiete; e, se desenvolvendo 
daf, ao longo deste curso, encontrar-se-ia ltapura as suas 
margens e próximo do Paraná. 

Ou entáo, consoante outro projeto, o avan~amento se 
orientaria para o sul daquele ponto de partida, penetrando 
entre as vertentes do Aguapeí e o rio do Peixe para deman
dar o porto de Santo André, na fronteira Sao Paulo-Mato 
Grosso, tendo, a.n\tes, passado pelos sítios de Caílfórnia, 
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Marília, Duartina, e Piratininga, retrospetivamente enume
radas. Atravessaria em seguida, naquele longínquo porto 
abeirado ao canal fronteiri~o do Paraná, e, margeando, do 
outro lado deste, o rio Verde até a localidade matogrossen
se de Fer:reira, ou Agua Clara, para, afinaf, se orientar daí 
ao rumo do limite boliviano. 

Estariam pois, nestes casos, dois outros rote iros possí
veis a ousada penetra~aO• 

Os quais, tanto um, como o outro, elevariam demasia
damente o custo da obra. 

Extritamente económico, o avan~amento da linha por 

O primeiro deles, rompendo-se através dos vargeados 
alagadi~os do Tiele, exigiria, além de tudo, urna técnica 
especial de constru~áo e obras custosas de saneamento jun
tas. E o último recairia num projeto mais desenvolvido e 
afastado do itinerário predeterminado desde os primeiros 
exploradores da regiáo, e se alongaria por voltas ,deseneces
sárias de um percurso maior. 

Confrontando-se de perto estas duas diretrizes imagi · 
nárias, de acesso ao longínquo destino da Estrada e as colo
cando sob um mesmo lance de vistas, comparativamente, 
frente a 1 inha roteiriana estabelecida pela técnica, os incur
sores deparariam os mesmos perigos e as mesmas dificul
dades originárias de lutas, na marcha aventurosa de sew 

caminho. 
Deste ·modo, se rompessem para os lados das baixadas pa

ludosas do rio, ver-se-iam ao encentro das na~oes ferozes 
dos Tupís e, se, ao contrário, varassem através das colinas 
magníficas de Piratíninga, arriscar-se-iam, por lá, nas últi
mas encostas da serra dos Agudos e altos vertentes do rio 
do Peixe, as púgnas terríveis com os valorosos C~avantes. 
Como, porém, preferissem os técnicos avan~ar por sobre os 
altaneiros espigoes do centro regional e divisores das bacías 
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dos rios Feio e Tiete, seria a tribu dos Caingnagues, a mais 
feroz de todos os selvagens regionais, que os aguardariam. 

Nestas condi<;oes, por aquí, acolá e todos os rumos ima
ginados em eventuais projetos de campo, existía o mesmo 
terror opostc a tranqui 1 ídade da marcha e se achavam em 
evidencia as mesmas apreensoes dos modernos incursores. 

Por todos os lados vagueavam, por igual, aborígenes 
selvagens inimigos ... 
- · Mas a penetra<;ao se faria , buscando Mato Grosso, por 

cima das al<;adas dos espigoes da terra. . ' 

Fóra este o roteiro determinado e escolhido. 

• * • 
~a diretriz Baurú-ltapura os trabalhos progrediam com . 

intensidade, quando a segunda sec~áo do grande trac;ado 
geral - ltapura-Cuiabá foi substituido pela orienta<;áo lta
pura-Corumbá, atravessando o rio Paraná no rebojo de Jupiá. 

Nem esta m~ificac;áo do tra~ado deixaria de justificar 
o desenvolvimento da linha através do espigáo divisor das 
vertentes do Tiete e Feio~Aguapeí, em magníficas condi<;oes 
técnicas, para se desviar a direita de Ara<;atu~a e ganhar a 
margem esquerda do rio na altura da estac;áo de Aracanguá, 
estender-se por aí· até ltapura , atravessando difícilmente re
gioes alagadi~as insalubres em grande extensáo, com os 
maiores sacrificios de obreiros, vitimados pela malária gra
ve, sedí<;a nessas baixadas durante todas as épocas do ano. 
Superando imensas dificuldades conseguiu a técnica vencer 
os infinitos paúis e, afina!, atingir aquela localidade um ano 
após a data prefixada para isto, consoante o contrato exis
tente. 

• * • 
~ Muito antes, porém, de ser alcan~ado ·º centro extremo 

da regiáo paulista, já impecílios dificilmente dominados se 
opóem aos incursores. 

E se inicia~ a epopéia da constru~áo. 
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Um grupo de homens abnegados, trazendo aos deser
tos o elemento fundamental de noves recursos económicos 
e vitalidades novas, lan~ando-se com o facho do progresso 
na máo contra os horrores de florestas imensas e latifun-

' 
dis sem fim, vai entrando para os ermos. 

A solidáo mais escusa e tenebrosa; o imprevisto das 
ciladas e a instantaneidade dos ataques partidos de bugres 
regionais; o vi ver sobressaltado, esperando, de momento a 

momento, flagrantes pavorosos de carnificinas até; o tra
balho rude e as próprias enfermidades os esperavam - a 
malária, a úlcera fuzo-espiri lar, a úlcera lei schmaniótica de 
Baurú ... 

No entanto, aionga-se o tra~ado sobre os camp~s dos 
desertes, como serptente gigantesca adormecida ... 

Aceleram-se as obras de penetra~áo. 
E já numa profundidade de nao grandes distancias, fe

se-se, de rijo, o cora~ao d~ terra· 
As esta~oes vindouras da futura estr:ada come~am a 

ter existencia e a receber nomes, no transcurso das rústicas 
picadas e escava~oes. A dez quilómetros de Baurú, se de
marca o primeiro ponto de parada, cuja denomina~áo, os 
engenheiros buscam no . próprio motivo da paisagem local, 
verdejante de palmares - · Val de Palmas. Avan~ando mais 
e entrando sempre, os primeiros indícios de mais acerbas 
prova~oes nao podem deter a heróica penetra~áo da linha. 
E urna série de jornadas estupendas, as paradas de Tibiri~á. 
Nogueira, Jacutinga, Araribá, até Mir~nte e Presidente Al
ves, se demarcam adeante. 

Varando ainda o rumo das florestas e solidoes, já mui
to além dos campos primitivos. de partida , os empreiteiros 
da grande obra sertaneja inscrevem outros nemes ilustres, 
batisando, na sequencia das esta~6es futuras: Presidente 
Pena , Miguel Calmen, Albuquerque Lins. Antes destes, po
rém, já ficaram assinalados sobre cumes de morros, ou decli
ves vargedos fecundos vencidos ao longo do tra~ado, suges-
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tivas denomina~oes de mais alguns embarcadouros projeta-
dos - Toledo Piza, Lauro Muller, Cincinato Braga e Gua
rantan. 

E agora, daquelas alturas da reg1ao em deante, os in-
cursores, quase identificados com o meio e a terra, recebern 
visitas amigas e sempre úteis, de velhos sertanejos morado
res nas cercanias da linha, em cujas brenhas de íntimas so
lidoes, convivem em est~gio de amizade com algumas tribus 
ainda semiselvagens da terra. ., 

E ao decorrer desses encontros temporários e cordiais 
entre engenheiros técnicos, de um lado e homens rústicos. 
e experientes de outro, há, por vezes, sugestoes nascidas 
do bom "!>enso e tirocínio das cousas locais, relativamente· 
a misteres da própria constru~áo, lembran~as partidas de 
quem conhece a zona e suas entranhas além, emprestando,. 
também, sua coopera~áo na grande obra. Seja aconselhan
do pequenos tra~ados variantes introduzidos em certos de
talhes do plano geral a se executar; ou influindo indireta, 
mente ainda nisto que se concerne em localizar e nomear 
pontos de paradas ao estender da linha. Velhos conhecedo
res ainda de lendas e tradi~oes da terra é, talvez, a quem 
se atribua também, a descoberta de diferentes termos indí
genas de significa~ao histórica e peculiar a cada trecho do: 
percurso, e que vem figurando naque las taboletas indicati- . 
vas de esta~oes projetadas ao longo da penetra~áo, - Guai
~ára, Capituva, Aracanguá, Lussanvira e tantas outras de
nomina~oes provindas de fonte indígena regional. 

E assim, se vao intercalando, quase que alternativa

mente, com toda p~reza vernacular do Tupi -Guarani e cu
rros dialetos selvícola.s, -ao desdobramento do tr~ado, aque

les nemes indígenas, indicados, talvez, por influencia dos 
valorosos sertanejos da terra, numa mesma cadeia, onde fi
guram nomes evidentes no cenário político-social da época. 
significando, já agora, a indica~ao ds representantes das so-
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<:iedades cultas e do progresso juvito a empresa ferroviária , 
.afastados nos sertoes. 1 

• * * 

Demandando as fronteiras orientais do país, já váo Ion
ge os incursores. 

Todas as dificuldades experi·mentadas na linha dos ca 
·minhos diretos e percorridos até aquí, se vao intensificando 
agora, nas profundas antranhas regionais. 

Grandes perigos se aproximam. . . E marcham os ho
·mens obrigator_iamente ao encontro deles ... 

Simples amea~as, outrora, apenas prenunciadas pelos 
rastros de patrulhas duvidosas; por vestígios da existencia 
de gente oculta em tocá ia sob as matas, se transformam 
agora, em ligeiros ataques e escaramu~as de selvícolas con
tra alguns grupos esparsos de trabalhadores ferroviários. E 
é raro o dia em que as penúrias dos rústicos labores e ªº 
próprio sofrimento destes operários nao se ajuntem as sur
presas d.é ,uma saraiva de flechas agressivas, caidas no meio 
do servi~o. provinda dos mistérios das florestas. Também é 
raro nao suceda agora, a calada de' noites a dentro e durante 
o sono e o repouso dos homens, a investida de urna turba 
furiosa contra os abrigos do acampamento insulado e tran
quilo nas florestas. 

• * * 

Nesta profundidade do avan~amento técnico os incur
sores da zona alcan~am as próximas adjacencias or\de se - . 
vao ·fixar as esta~6es futuras denominadas - · Guaicara 

~ , 
Promissáo e Capituva. 

Adeantando-se do grosso das turmas operárias, já vai 
aí o tra~ado preliminar de loca~áo. 

Mas a entrada sertaneja, dependendo de dais agrupa
mentos antagonistas, que se defronta·m e se opoem, toca, 
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nas imedia~oes destas paragens, a pra~a forte dos defensa-
. . 

res reg1ona1s. 
O exército dos aborígens. aí está. 

E se apresentam n~sta altura dos vastos campos noroes
tinos, difíceis entraves a penetr~áo. Os choques mais re
nhidos da épica travessia se ferem aquí entre contendores 
brancas e vermelhos. 

Como que estabelecendo ao longo desse trecho do 
grande roteiro sertanejo a sua frente de defesa própria, a 
concentra~áo de resistencia aos invasores dos seus domíniost 
os índios se congregam quase em massa para o centro, onde 
-organizam furiosas acometidas sobre os homens. 

Contudo, progride lentamente a marcha dos civilizádos. 

Muda~ estes para a frente o núcleo dos seus trabalhos. 
Arribam-se os acampamentos e se transfere mais para o ín
timo do~ sertóes o arraial audacioso. 

E a povoac;áo volante, que fora nos primeiros dias da 
explóra~áo regional um centro de puras investigac;óes é tra· 
balhos pacíficos, passa, dora avante, a se constitu ir também, 
uma base de operac;5es bélicas. E quem observar aí , durante 
momentos de relativo descanso, ~ jnteri<?r de urna dessas bar
·cas de campanha, há d~ extr'anhar a demonstra~áo aparatosa 
do ambiente. Deparam-se por toda a parte abundantes utensi
lios de variados tipos, por cujas espécies e propriedades a qu~ 
se destinam, extranhos as fun~oes que exercem na linha, os 
pacatos moradores dos arranchamentos transitórios. Ensari
lhadas nos cantos de cada urna dessas frágeis habita~oes de 
lona, se confundem ~om os instrumentos de engenharia , :ou
sas de guerra , para defesa e ataque, previdas de farta mu
n i~áo . 

E' preciso lutar e até morrer para ver as terras destes 
desertas! 

Trabalhando no campo, ou repousando no rancho, um 
.homem, de tempos a tempos, cai, varado por invisível e cer-
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' telra arma indígena. Contorce-se de dor, ou estertoriza em 
derradeiros alentos de agonia· 

Torna-se por isto, necessária urna providencia enérgica,. 
decisiva e certa. 

Criam-se novos cargos entre os caminheiros dos de-
sertas. 

E de tal sorte, a grande corpora~áo de incursores se am~ 

plia e se divide em duas partes, executando, cada urna delas,. 
a sua fun~áo distinta e especializada. 

Urna divisáo de obreiros, continúa desempenhando ~s 
fun~oes habituais de operários, distribuida por todos os mis
teres intrínsecos da obra. lsto é, abrir o transito da linha por· 

meio de avan~ados picadoes, cavar rampas do leito ferroviá -· 
río e nivelar o solo, consoante os · técnicos registros; drenar 
os riachos entrecruzados ao itinerário, sob a orienta~áo da 
engenha,ria; baldear víveres, ferramentas e demais merca-· 
dorias . 

Já a outra parte dos homens que ora se emprega aí, re-
cebe o encargo novo de defender aquelas turmas construto
ras. E' seu deve-r romper alas nas vanguardas de penetra~áo, 

onde quer que se infestem de inimigos. Lutat, expulsar ou· 
matar se necessário for, com o propósito de sustar investidas. 
de guerrilhas e escaramu~as; levar até as tabas selvagens O· 

terror e as ofensas de suas agressivas armas. Declarar guerra 
franca. ao aborígene da terra, como no primeiros dias do re

conhecimento regional se fizera ao penetrareri1 os antigos e·· 
valerosos incursores. 

Sao pois, contratados lutadores espec iais e, dentre os 
próprios trabalhadores da linha se destacam valentes deseo-· 
nhecidos, que trocam a picareta de trabalho pacífico pela 
carabina da luta armada, para enfrentar as hordas indígenas 
dos Caingangues. 

Entra a cena da campanha o valor destemeroso dos ser
tanejos bugreiros. 
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RANCOR E GRATIDAO DE BUGRE, 

• 

O Massac:re de Santa Rita,; 

"Máe Vel·ha"; 

Reconhecimento 1 ndígena. 

• 



" 

' 

.. 

Os expedicionários ainda antes de tocar o seio da· 
terra já náo se embalavam mais em esperan~as fagueiras 
decorrentes da hipótese de uma travessia facil, assim como, 
também náo tinham ·mais ilusoes favoráveis quanto aos hor
rores que os esperavarn a surdina no recesso sertanejo. 

O de.serto ia lhes ser hostil. A úl'cera tropical já inicia-· -
ra e sua oposi~áo cruenta a marcha da penetra~áo, _diziman-
do obreiros e abatendo o valor e a capacidade física plt>-· 
letária. 

, 

A anemia acromica, a nefrose hioropigemica, a pielite 
infectuosa também, ao surgir nos acampamentos, trazem 
.a sua amea~a. atingi ndo p~eferentemente aquel es operá
rios mais refratários a preceitos de higiene. 

E nao seriam, por certo, as doen~as, entre as quais, se· 
deveria incluir ó impaludismo grave a inda longe dos focos 
principais, e já diz imava turmas de trabalhadores, retardan
do o desenvolvimento da obra· 

O aborígene selvagem, armado, o gentío embrutecido 
e rancoroso da terra, lá adeante, no recesso do deserto, es~ 

tava disposto a defender palmo a palmo, os seus dominios. 
Lá dentro nao cederia terreno ao invasor, o indio Coroado 
- indígena tronculento e combatente naquelas plagas, cujo 
tra~o mais notável de caráter é o instinto de vingan~a e
trai~áo. 

Seria esta a anteposi~ao mais séria. 
A lenda sertaneja, os massacres antigos na Noroeste •. 

ainda renascentes no velho sertáo, onde se hibernaram, la
tentes até os di as da audaciosa penetra~áo; as mudas e pa
vorosas tragédias das solidoes e tudo mais havia chegado. 
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.agora ao conhecimento dos incursores, que ouviam estarre-. . , 
cidos a lúgubre história daquelas florestas e camp1nas ia 

atingidas e , ainda nao atravessadas. 
E no borbulhar de suas cristalinas águas, contavam, 

1ambém, aqueles ríos. legeridas de estremecer e apavorar ... 
Um incidente mais desvalioso e fútil, acorrido ao aca

so, entre selvagens semicatequizados e sertanejos regionais, 
desencadeava, em qualquer tempo e ·onde quer que fosse, 
a fúria mais horrível de morticínio, brutalidade e sangue. 

E dentre inúmeras selvagerias de tal envergadura, de 
tais natureza e atrocidades, fundamentalmente despropor
·Cionais na razáo de causa e efeito, por certo, haviam chega
do aos ouvidos da comissáo ferroviária, os tristes fatos suce
-didos aos parentes e empregados de José V~rissimo da Silva, 

na sua propriedade. 
E lhes chegaram ta·mbém, ao conhecimento, outras 

notícias de selvagem vandalismo nos sertoes, que bem po
-Oeriam caraterizar os inimigos a enfrentar durante o trans-

<:urso daquelas solidoe_s. 
Relatemos pois, sem mais tardan~a . apenas duas 

tragédias silenciosas: o massacre da fazenda Santa Rita e a 
carnificina das margens do Sucurí. 

Um episódio ban,alíssimo de conversa~áo familiar amis-
tosa originara aquela primeira cena lutuosa de raiva e bar

barismo. · : 
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O MASSACRE DE SANTA RITA 

O coronel José Verissimo da Silva procedente da capi
tal paulista, havia adquirido recentemente, a Manoel Ri
beiro as terras ribeirinhas do río Dourado, em Santa Rita. 
E se instalara na casa de táipas, já existente, acompanhado 
de mulher, urna filha casada e Augusto da Silva, marido 
desta, que deixava na paulicéa a sua orquestra, onde repre
·sentava urna das figuras clarinetistas da corpora~áo. 

Vedssimo, homem diligente, · operoso, social e comu
nicativo, procurara, desde logo, travar conhecimento e en
treter rela~oes com os velhos e experientes moradores de 
suas circunvisinhan~as. Apresentavam-lhe, como .primeiro 
€1emento sertar.iejo de escol e pessoa ·merecedora de con
fi an<;a, o nome de José Candido Carneiro, bravo e destemi
do caboclo, já fixado desde muitos anos, numa propriedade, 
com larga cria~áo de gado, agricultura cafeeira e cereais em 
grande escala. 

Inteligente, maneiroso e bom, José Candido soube con
quistar1 ao entrar néstes sertoes, ,' a simpatía e o beneplá
cito das tribus dóminadoras aí. 

E nas ardentes jornadas dos seus trabalhos, na fazen
da, nao se saberia distinguir entre o operariado agrícola 
.aquele que fosse doméstico e o que fosse selvagem. 

Trabalhavam também lá os aborígenes· 
E obedeciam ao mando e orient~áo do "capitáo" Ho

nório, belo espécimen da na~áo Guaraní, essas campanhas 
<le r~as em que e-ra aproveitado o bra~o indígena, durante 
anos consecutivos. 
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Querido e até venerado entre as tribus regionais, e ra 
o velho fazendeiro dos sertoes, um am igo leal, um guia e 
seu patriarca inter:mediário e austero de mensagens delas 
aos civilizados. Qualquer desentendimento, ou quaisquer 
melindres ocasionados por alguma ofensa dos brancos diri
gida a determinado· indivíduo indígena , lhe eram encami
nhados pelo índio queixoso, ou a própria tribu desrespei

táda. 

E custasse o que custasse, dentro de horas, ou momen
tos apena~, seria a devida providencia tomada na razao pro
porcional a gravidade da denuncia. 

José Veríssimo o procurara em sua propriedade , hoje 
denominada fazenda de Canaan, afim de conhece-lo e cul
tivar, dora avante, tao út il e proveitosa rela<;áo de amiza
de. Nao o encontrando em casa, mas informado até de 
que o fazendeiro havia ido a assistir um ter<;o religioso na 
pova<;áo da Rosa, se encaminhara imediatamente para esta 

local idade. 

E deante do velho sertanejo, sempre afável e genero
so, José Veríssimo lhe comunicou a nova de que e ram suas 
as grandes posses territoriais de Santa Rita e que, a partir 
daquele momento, e'le contaría com a sua orienta<;áo em 
tudo que se relacionasse com a vida sertaneja. José Candi
do Carneiro, sorridente e brincalháo, virando-se entáo, para 
Veríssimo, perguntou-lhe se nao temía os índios selvagens, 
que infestavam a sua zona. Foi quando, sem o saber, come
tera involuntariamente o novo proseador, urna leviandade 
que originara a desgra<;a da família em casa. Respondera a 
José Candido, que trouxera boas armas e farta muni~áo, 

destinada a combater e expulsar os bugres daquelas terras, 
para mu ito além. 

Náo conhecia ele o "capitáo" Honório, índio , alí pre-
sente, estando o coronel, longe de imaginar, pelos hábitos 
sertanejos desconhecidos, quáo graves se apresentavam 
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áquela hora, semelhante revela~áo, muí capaz de ofender 
e tanto melindrar o chefe selvagem. 

Conversa passageira, m~ito desinteressante e simples
mente jocosa para aqueles homens sisudos, sobre cujos om
bros pesavam encargos difíceis de administra~ao. 

Regressando a fazenda de Canáan, realizaram os deis 
faz·endeiros diversas transa~oes , negociando alguns bois 
carreiros equipados, para trabalhar no sítio de José Verís
s imo, onde necessitava de transportar made iras destinadas 
.a constru~áo da sua residescia definitiva. José Candido lhe 
cedera ainda alguns de seus melhores empregados para re
conduzi r os animais até Santa Rita e mesm9 auxiliar aí,¡ 
em servi~os de tiragem e encarretamento de toras brutas. 

E foram iniciados esses trabalhos. 
Nestas condi~oes ia tudo bem na fazenda d e José Ve

ríssimo. Desenvolvía-se de sol a sol, ativamente o trabalho
Encontrando já formada urna pequena lavoura de café, 

zelava-se cuidadosamente dela. 
A partir da beira desse cafezal, rompe-se através da 

mata a dentro um estenso ficadáo , por onde se arrastari.a 
toda a maáeira, que se empregava na obra. 

E já se achavam adiantados os servi~os dos carreiros, 
que baldeavam da floresta grandes pe~as roli~as de peroba 
e as iam acumulando na esplanada escolhida para sede e 
moradia principal da fazenda. Encarregavam-se deste rude 
trabalho Joaquim Cearense e Francisco Louren~o. os homens 
cedidos por José Candido ao coronel Veríss i·mo, auxiliado& 
por Augusto da Silva, o genro do fazendei ro. 

Certa vez, Chico Louren~o derrubou madei ras na ex
tremidade daquela picada, logar, também, escolhido para 
fazer urna ro~a de um alqueire de terra, empreitada pelo 
trabalhador com o novo patrao, enquanto carreavam es 
outros dois homens . 

Nesse dia andavam os carreiros um tanto contrariados, 
porque, se tivessem obtido licen~a do chefe, estariam áque-
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le momento, assistindo a urna festividade na cidade de Bro
tas. Augusto, soprando lá a sua clarineta e o cearense, dedi
lhando urna sanfona, melhor estariam tocando, ou dan~ando 
na sala alegre, do que, certamente alí, a fazer fór~a pelo 
espeque, a alavanca e outros instrumentos debaixo da mata 
e pulando sóbre os tocos dos caminhos. 

E pela segunda ou terceira viagem que faziam encarre
taram um dos mais grossos troncos de madeira. Consegui
ram dificilmente sair da mata e ganhar a linha do picadáo 
mestre. 

Puxada pela boiada e quando já ia rodando lento ao 
longo desse caminho, o carro pesado se estacou repentina
mente na rústica estrada. Pegou-se o carretao. E era em váo 
que os bois se esfor~assem , jungidos as cangas e atrelados 
dois a dois, na extremidade das correntes, fustigados pela 
aguilhada dos carreiros. 

Continuava imóvel e detida a· carga. 
Examinando o impecíJ io, os condutores da carreta no

taram que hav_ia necessidade de suspender por meio de cal
~os rijos a parte da pe~a que fora dar de topo ao obstáculo. 

Era este um toco volumoso e forte. 
Joaquim Cearense entrou no mato, cortou e preparou 

duas levas, que friam servir de alavancas, para erguer e u .. 
bertar a ("'arga e, no momento em que se achavam o carrei
ro e seu auxiliar recurvados e executando a manobra indi-- . 
cada oara remover o entrave que detinha alí o seu comboio, 
foram ambos impiedosamente atacados pelos índios. Augus
to da Silva foi abatido e trucidado no mesmo local, na atitu
de em que se achava, a tacapes e chu~os de varóes. 

Joaquim Cearense se escapou a correr pela estrada, le
vando consigo um machado nas costas. 

Alcan~ado e submetido apenas a poucas bra~as além, 
por mais de vinte bugres, foi morto e quase degolado com 
a própria ferramenta , que os índios lhe arrebataram das 
maos . . 
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Urna vez praticada a infernal proeza de vingan~a ju
rada, os agressores decapitaram Augusto, descalc;aram-no 
de urna de suas botas e nao conseguindo lhe arrancar do ou-

. tro pé a outra bota, deceparam a perna que a - cal~ava . Co
locaram emparelhados juntos num mesmo lugar as duas ví
timas, atravessaram-lhes, por dois espetos de madeira , lado 
a lado, o abdomen de cada urna delas e fugiram, levando 
consigo as botas, a perna e a cabec;a do genro de José Verís
simo; o bra<;o esquerdo de Cearense e as roupas de ambos. 

Enquantq, isto se passava com os carreiros, Chico Lou
renc;o, que presenciara parte da tragédia ao longo do pica
dáo repleto e escuro de selvagens misturados com os bois 
atrel~dos a saltar e se debater para ~rrancar o carro engas
talhado, cerrera para a casa do patrao. Resfolegante e pá- -
!ido de terror e espanto, relatou o acorrido a esposa de Ve
ríssimo, o qual havia seguido desde as vésperas para Sao 
Paulo, e a mulher de Augusto, trucidado, ainda quente, pe
los índios. E sem mesmo concluir a rela~ao dos fatos que , 
presenciara, sa iu correndo com a sua ferramenta de tra
balho arrastada pelos matos e caminhos mal trilhados, de
mandando a casa do patrao velho José Candido. . . 

As mulheres, trajando roupas finas e cal~ando sapatos 
' 

altos, mais apropriados para pi sar o asfalto das ruas da Pau-
licéia, onde estavam habituadas, seguiram apressadamente 
o fugitivo. Corriam as duas ao encalc;o deste. 

Imagine-se agora , a originalidade deste episódio ocor
rido naquelas paragens rústicas como eram, também infes~ 
tadas de selvícolas, as pobres damas a correr por caminhos 
esburacados, ou simples trilhos perdidos sob as fl orestas, 
numa estensáo de quas tres léguas, acompanhando um ho
mem desconhecido, mais apavorado do que elas! 

Chegaram a fazenda de Canáan, sujas, rasgadas e con
tundidas, ao entardecer do dia e relataram o fato. Propa
gando-se a notícia dos trágicos sucessos, durante tOda a noi
te seguinte, afluira gente das redondezas a casa do velho 
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sertanejo. E este, prudente, calmo e respeitoso, após se re
cordar da revelac;áo de Veríssimo no arraial da Rosa, aquele 
dia quando se avistara com este pela primeira vez e se re
lembrar da impressáo que ela havia causado ao chefe Gua
raní, entáo em sua companhia, a ponto de este índio fitar 
a Veríssimo por várias vezes da cabec;a aos pés, segundo há
bito dos selvagens, quando desejam gravar a memória a fi
sionomia de alguem; e recordou-se o sertanejo que o índio 
se apartou dos circunstantes, resmungando, de cabec;a bai
xa; José Candido, após rememorar esse espi'sódio sucedido 
alguns días antes, nao poderia estranhar a existencia de um 
assalto de tétricas proporc;óes a fazenda Santa Rita. 

E ia consolando as pessoas mais aflitas e pesarosas, di
zendo simplesmente: "lsto, é cousa que acontece" ... 

E deliberou ir na manhá seguinte ao local da dramátic;:a 
ocorrencia para dar sepultura aos mortos. Cavalgou a sua 
mula de sel a e convidou os circunstantes que o acompa
nhassem. 

Havia no terreiro de sua fazenda mais de 40 homens 
e, se, bem que afirmass~ José Candido que nenhum índio 
seria encontrado áquele dia nas imedia<;oes da propriedade 
assaltada, uma vez que, após a perpreta~ao de seus ataques 
os indígenas sempre fogem, e só voltando a observar o efei
to de suas proezas uma, ou duas semanas mais tarde. 

Nem assim o animo lhes chegou ao espírito. E o fa
zendeiro partiría só, se apenas um daqueles homens nao ti
vesse coragem bastante para o seguir - Bonifácio José ele 
Miranda, preto leal, sacudido e corajoso como . o patrao, . 
accmpanhou-o. Lá chegando testemunharam de perto e a 
vista, toda a extensáo da catástrofre. 

Despidos, cobertos de um enxame de moscas, a exibir 
mutila~óes brutais, jaziam estendidos em terra e no mesmo 
local em que foram deixados pelos matadores, os deis ca
dáveres dos pobres homens. 
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Aos restos de Augusto da Silva faltavam a cabec;a e a 
perna. E nao menos horrível se apresentava o defunto de 
Joaquim Cearense também decapitado, trazendo o pesco~o 
preso ao tronco semente por um retalho de pele da gar
ganta e faltando um bra~o decepado a machadadas. Coágu
los de sangue negro, aos blocos, se espalhavam por todas as 
direcóes. E adeante, completavam o quadro do tétrico pai ... 

~ 

nel, os cadáveres de tres bois carreiros. Bandos de corvos 
,. -pairavam no local, a cabi~ar de cima, o banquete de carni

.ca humana. 
~ 

José Candido e seu empregado foram sepultar os mor
tos ... 

Entraram na casa de Veríssimo, abandonada e comple
tamente aberta, ainda como a deixaram os moradores, re
·buscaram os guardados domésticos de onde retiraram urna 
colcha, envolveram nesta os dois corpos, vestidos' com as 
roupas de José Veríssimo, uniram bem atadas, duas a duas .. 
.as quatro pontas da coberta e, passando por dentro dessas 
lafadas um tacape de guaratan usado pelos bugr~s ao ini .. 
ciar do ataque, suspenderam tudo, firmando as extremida
des do páu sobre os ombros, marcharam, um atraz do outro, 
.os dois piedosos coveiros, conduzindo os defuntos ao sepul
tamento. 

Haviam cavado uma sepultura só. 
Também enrolados numa só mortalha desceram os 

carpos ao sepulcro do deserto ... Do longo deserto, por que 
semente vinte anos depois dessa éra, que fora pelo ano de 
1892, é que novos moradores come~aram a chegar por lá, 

Os animais domésticos famintos desde a véspera, pµ
lavam, gritavam, festejando a aproxima~áo de gente, que 
1hes matasse a fome. 

Andava em volta a casa uma vaca a mugir o seu amor 
materno pelo filho preso, que havia dois dias nao ama
mentava. 
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E ao passo que na SUét fazenda, tres léguas distante 
dalí, várias dezenas de homens robustos tremiam de pavo
roso medo e receio que os mesmos índios voltassem para 
eles a sua carga de ira e assalto, José Candido, homem de
sassombrado e resolvido, pisando alí o sangue das vítimas 
trucidadas na véspera, ordenhava a vaca e bebía leite com 
farinha ... 

Regressando a Canáan, o velho sertanejo providenciou 
o aliciame_nto de bugreiros para dar ca~a e boa descarga 
d'armas contra os selvagens. 

E ao c;;ibo de urna semana após, chegaram a fazenda 
de José Veríssimo, entre outros caboclos decididos Anta-• 
nio Caetano, José Leme, Antonio Pedror Adáosinho Bugrei-
ro, Salvadorzinho, Joao Carreiro e· tantos outros cabras va
lentes e destemidos para seguir dalí os trilhos dos malfei
tores· Semente na sepultura dos defuntos puderam surpre
ender vestígios recentes dos selvícolas. 

Depo.is de feíto o sepultamento das vítimas, os seus al
gozes voltaram lá ... Escavaram a catacumba,. removeram a 
terra de dentro dela até descobrir os cadáveres e os viola
ram, tripudiando sobre os mesmos por meio de estocadas 
de varas ponteagudas, que lhes transfixeram os corpos re
petidas vezes ! 

Derradeira expansáo de raiva, de ódio e de rancor de 
bugre ... 

• • * 

E ainda hoje se conservam, menos imponentes qoe 
outrora, as propriedades distantes de Santa Rita e confinan
tes da antiga e grande fazenda, subdividida agora, em di
versas pequenas estancias, onde, entre outros, ainda moi· 
rejam lavradores coevos de sertanejos dígnos da enverga
dura de José Candido Carneiro, que aí chegaram. no esplen ... . 
dor da mocidade e, nesta hora, encanecidos em anos e anos 
de trabalho e lutas: emergem do grande passado, ~ como sím· 
bolos gloriosos de vitória. 
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"MAE VELHA" 

Relatemos ainda a história de um outro massacre ca ... 
racterizado pelo rancor dos aborígenes, cuja lembran~a o. 
tempo nao conseguira arrefecer. 

E temo-la aí com a maravilhosa fei~áo de uma lenda, 
ocorrida as margens do· ribeiráo Sucurí. 

Dona Francisca Maria das Dores, ainda depois de se 
tornar viuva nos fundos e remotos sertoes, continuou diri
gindo a sua fazenda nas baixas vertentes do ribeiráo Sucurí, 
cujos campos se al~avam naquelas colinas ondulantes, ou 
se desatavam através de vargeis marginais do Tiete. Afas-
tada de centros populares servidos de recursos mesmo des-
val iosos que, ainda assim, ficavam cerca de 60 léguas além 
e, sequer, mal previdos de vias correntes de comunica~óes, 
a sua propriedade, iñsulada no recesso de florestas secula
res e povoadas de feras e tribus indígenas sefvagens, era, 
no entretanto, uma m.ansáo de paz e de tranquilidade. Só 
o bulício e o rumor do trabalho eficaz e rude se presencia
vam e se escutavam alí. As limpas áreas de seus campos re
centemente abertos aos céus pelos derrubadores de gigan
tescas servas eram como as oficinas constantes dos rústicos 
obreiros do deserto. A indústria agro-pecuária renascente
se desenvolvía de ano a ano, como único labor humano na 
estancia. 

Já tombaram aí as negras e antigas matas em volta a 
casa deserta, enquanto, no seu logar, em terreno fertilizante 
e úmido, iam brotando a messe do celeiro e a hervagem das 
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canipinas infinitas, a pouco/ e pouco, povoadas de reba~h~s. 
Havia pois, néste recanto/ de mais terna e agreste soltdao, 
e sossego da paz, a simp.l¡cidade da vida e o esf6r~o do tra
ba lho. Nunca uma desaven~a. uma discórdia capaz de <31-

• 
terar a ordem desse labor, a harmonia dos costumes e a 
existencia pacata daquelas gentes, pudera surgir no peque
no núcleo de civiliza~áo distantemente vislumbrado. 

E se tornava adpiirável, que as cousas sucedessem as
sim. Desde o ano de 1868 quando José Lopes de Morais, 
marido de D. Francisca das Dores, adquirira a Salvador Pi
res, ousado posseador de extensas f-3ixas territoriais, que 
abragiam a Água da Aparecida, na margem direita do rio 
Tiete; toda vertente do Sucurí e a inda os córregos da On~a 
e Ponte Alta confluentes estes tres da margem esquerda 
daquele mesmo rio, já era mal afamada a terra. Habitava-a 

" o aborígene selvagem e visitavam-na constntemente 9utras 
tribus bravías de diferentes plagas circunvisinhas· 

Cruzavam-na de ponta a ponta, e por várias orienta
róes levas indígenas · provindas dos ríos Feio e Aguapeí, 
:!I' ' ~ 
quando em suas arribadas periódicas demandavam as práias 
do Tiete ou, ao retroceder, procuravam as aldeias primiti
vas. Era na verdade, ;perigosa a terra. E toda vez que lhe 
apareciam compradores interessados naquelas partes de suas 
grandes posses, o velho sertanejo e bravo latifundiário lhes 
expunha, com a ·maior franqueza e honestidade, as suas 
sombrías apreensoes relacionadas com a possibHidade de 
abertura e manutenc;áo daquelas posses. 

Povoadas de bugres e, de quando em quando, percor
rida e atravessada pelas tribus ferozes de outras paragens, 
o seu novo proprietário haveria de deparar aí com sérios 
ób!ces a sua cultiva~áo. Equivaleria e~táo, a um áto de ou
sadia e suprema temeridade o desígnio de urna "entrada" 
naquelas brenhas, onde dominavam os mais bravios indíge
nas ¡egionais. 
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E mesmo assim houve pretendente para essas terras de 
Salvador Pires. Naturalmente receiosos e apreensivos dean
te de táo desfavoráveis perspectivas, José Lepes de Morais 
e sua mulher entraram nelas. No dia 29 de Agosto de 1868 
compareceram as partes interessadas ao cartório de Forta
leza, hoje Pian tan , onde se lavrou a escritura pública da 
transa~áo e adquirira aquele casal sertanejo, de parceria. 
com o parente e amigo Joaquim José Teixeira, toda a bacia 
do ribeiráo Sucurí, compreendendo mais as vertentes dos 
córregos da Onc;a e Ponta Alta, urna gleba imensa aval iada 
em 11.000 alqueires, pelo prec;o ajustado e pago de 1 .200 
cruzeiros. E viveram aí pacificamente, por longos anos, en
tregues a harmonia de um trabalho rude, mas honesto e 

bom. 

E dona Francisca das Dores s'e tornando viuva, era au
xiliada por genros e filhos mais velhos, em iniciativas de ad
ministrac;áo da propriedade. Experiente, cordata e maneiro
sa, tal como o fora o marido, ou, talvez, mais que este, que 
lograra conseguir permanéncia na terra, durante muitos 
anos, inteiramente em paz , ela, também, pelo seu feitio to
do especial de tolerancia e diplomacia, cultivara a amizade 
e atraira a admirac;áo e o respeito das tribus nómades selva
gens. E os indígenas lhe tributavam verdadeira afeic;áo e aca
tamento. E ela era a dignatária espiritual de urna larga fe
derac;áo de tribus e nac;5es selvícolas daqueles rios e flores
tas magestosas. Pelos te rreiros de sua casa desfilaram le
gi6es de índios reverentemente. Passavam por alí, paravam 
e se demoravam em danc;as e cantigas a frente de sua porta, 
como bandos religiosos inclinados ante o símbolo adorável, 
num ceremonial de ritos, umildade e contri'~áo· 

"Mae Velha" - era assim que lhe apelidavam os sel
vagens. 

"Máe Velha" distribuia presentes e irradiava carinho 
e simpatia entre as tribus visitantes e !hes oferecia farta e 
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boa refei~ao ao ar livre, que/os próprios indígenas prepara
vam em volta a casa da fazendeira. 

I 
Seria raro o mes em ,que urna ou duas visitas destes 

náo se repetiam, transmutando as próximas cercanías do 
desértico solar das selvas num parque de a legria, de dan~as 
e festas ~strepitantes. 

E corriam anos assim em harmonía e ventura, que ·rei
navam e.ntre homens selvagens e civilizados. Mas enquanto 
alí as cousas se passavam desse modo, iam cheg~ndo ao co
nhecimenta da fazendeira e de su.a gente, notícias alarman
tes, a relatar massacres praticados por indígenas rancorosos 
contra outros povos, habitantes, também, de sertóes náo 
mui distantes daquela casa. . 

E, contaram-fhe que, por meados do ano de 1900, quar>
do joaquim José dos Santos em companhia da família se 
transferira de Can-Can, localidade visinha de Lauro Muller, 
na Noroeste do Brasi 1. para as bandas do rio Feio, apossea
do terras na Agua da Corredeira, os selvagens da inculta 
zona lhe vibraram tremendo golpe. Chacinaram alí um filho, 
genro e trés empregados ~aqueles sertanejos. Trucidados a 
machado e tacapes, encontraram esses cinco homens morte 
horrível , quando se entregavam pacatamente em árdua fai
na de seus trabalhos agrícolas, e cujos despojos ainda fo
ram profanados com todos os requintes de maldade e sel
vajaria por parte dos matadores, aparentemente injustos. 
já havia alí por essa época o plano e os primeiros delinea
mentos da funda~ao da vila de Corredeira e, entáo, a pri
meira capela do arraial, batisada sob a invocac;áo piedosa de 
Sao Benedicto, fara erigida precisamente no local em que 
se dera a impressionante chacina e se encharcara de san
gue vivo das pobres vítimas. 

''Máe Velha" era ardente e viva defensora dos se[ví
coJas. Por isto, assim que lhe relatavam estes e outros fatos 
semelhantes, veiculados em desabono do conceito que tinha 
e fazia dos sentimentos de humanidades e índole das tribus 
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indígenas regionais, ela, que somente se inspirava em senso 
providencial para encarecer os dotes morais e costumes dos 
selvícolas, lhes atenuava os crimes sistematicamente, arra
zoando: - uDevem-lhes sempre qualquer mágua aqueles 
que se tornam odiados pelos indios" ... 

Mas no seio daquele deserto profundo outras feras ha
via, que nao fossem os seus habitantes humanos primitivos. 
O jaguar mosqueado, o cang~ú. a su~uarana de fim do lom
bo negro, ocasionavam tragüdias constantes contra os ho~ 
mens da terra. E a lenda dessas tragédias vinha aterrorí~ 
zar as gentes da sertaneja casa. Fato mais recen!e, neste as
sunto, era de inspirar terroroso medo. Dois empregados de 
um sitio próximo haviam sido incumbidos de certa missáo 
lá para os lados escusos do rio Morto. Desceram o Tiete, 
de.ntro de uma frágil canoa em busca de urna outra embar
cac;áo igual, que rodara águas abaixo durante o último trans

, bordamento do grande rio. E partir~m os navegantes com 
poucos víveres e sem nenhuma arma defensiva , além de 
uma faca e urna foice· 

Ao cabo de um dia e uma noite inteira de viagem so
litária a merce de ondas fragorosas, depararam eles ao Ion
ge, engastalhada entre tranquei ras de árvores, ta-mbém ar
rebatadas pela enchente, com o barco perdido. Desembara
caram-no depois de um longo trabalho, ataram- . no meio 
de cabos de cípó e cordas de caroá a piroga que os conduzi
ra e, já quase ao anoitecer do dia, se dispuzeram os homens 
ao regresso, em marcha, rebocando-o río acima. 

Veio a noite escura e fria e os dois navegantes do de
serto se aventuravam na temerosa travessia. Depois de mais 
de quatro horas de viagem, o esfalfamento dos músculos os 
vencera pelo cansa~o. Os mingues alimentos levados se ha
viam escasseado desde a véspera da jornada anterior. Os ho
mens padeciam esgotados de fadiga, de inani~áo e frio. En
táo, procurando meios de descan~o resolveram atingir, entre 
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as trevas mais insondáveis, as margens do rio; amarraram 
aí os barcos para se refazerem da fadiga na terra firme da 
práia , apesar do frio martirizante e do vento que rugía. 

Fora porém, infrutífera e va esta providencia que lhes 
poderia abrandar o sofrimento. Ainda náo tinham consegui
do acender um montículo de lenhas amonto_adas para lhes. 
amainar ao menos o rigor da aragem, urna vez que nao ha
via recursos para se liv~arem da fome difícilmente suportá
vel , quando tiveram que retornar as pressas, ªº barco da: 
·margem. Haviam eles pressentido a tempo a aproxima<;áo 
de urna on~a, áquela hora, na sua faina de ca<;adora, que os. 
espreitava sorrateiramente. A fera noturna quando percebi
da já há poucos passos da presa , tinha armado o salto devo-· 
rador. E os dais companheiros saltaram as canoas, desamar
raram-nas da beira e remaram para o largo das águas preci
pitadamente. Reencetaram a viagem pelo meio do rio todo. 
escuro, feroz e murmurnte. 

Ao dec?rrer mais tres horas de marcha, tirada a gol
pes de remos bra<;ais, era a sua fadiga outra vez, extrema. A. 
posi<;áo for<;ada por longo tempo invariável dentro do espa
<;O exíguo de urna canoa estreita, tornava aborrecida e mo
nótona a travessia. Além disto, acossados pela inclemencia. 
do frio e a fome, mais se acentuavam as penúrias do des
conforto. Haviam eles capturados um belo peixe durante o 
trecho da vi"agem e precisavam de come--lo assado de qual
quer ·maneira· Alí, no bojo da embarca<;áo, nao poderiam 
obte·r brazeiro onde prepará-lo. Seria aconselhável que cui
dassem disto. E talvez nada os impedissem. A on<;a ca~ado
ra já ficara além, muito atrazada na mata. E fara assim, com· 
tao bo,as disposi<;óes e esperan~a. que os canoeiros se dirigi
ram, ainda outra vez para a dire~ao da práia. Desembarca
ram e, depois de tOdas as precau~óes para a seguran~a dos. 
barcos, ajuntaram lenha, guiados mais pelo tacto, porque 
os seus olhos eram inúteis para os orientar, apagados como 
se achavam entre as trevas da noite, já com~~avam, desta 
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vez, a sentir as primeiras emana~oes do assado. Nisto, des-· 
pertaram-lhes a aten~áo, alguns ruidos tenues partidos do 
próximo matagal circunjacente, ferindo o silencio da noite 

· sossegada. A su_a experiencia de velhos mateiros e espertos 
sertanejos nao os deveria iludir. Aqueles pequenos bulícios 
náo poderiam ser para eles, senáo o atrito produzido pelas 
ligeiros saltos das cartilagens de cada orelha correspondente 
ao 1.ado da pata que a on~a movimentava no andar lento, 
soturna e · cautelosamente, já prestes a alcan<;ar o ponto on-· 
de se deveria abaixar de ventre colado ao chao para desferir 
a arremetida contra a presa descuidada. E' um ruído seco,_ 
curto e quase metálico, notavelmente caraterístico, que to
do o sertanejo habituado a ca~adas destas féras nao des
conhece. Compreenderam entáo, que a on~a tambem alí es
tava. ~les 'tinham sido acompanhados pelo jaguar feróz du
rante todo o percurso da travessía, em marcha oculta e sor
rateira, através da floresta marg.inal, paralelamente a rota: l 

dos navegantes. Desta vez, porém, nao fugiram estes tao 
apressadamente deante do perigo iminente. Estavam a ·es
pera que a prepara~ao da ceia se concluisse afim de acalen
tar dois estómagos ha quase dois dias em jejum .. . 

Transidos de pavor, inquietos de impaciencia, eles iam 
fazer frente a "pintada", que os perseguira durante toda a 
noite para os devorar. 

Mas como enfrentar e resistir? Viera-lhes a l"embran
~a tentar afugentá-la, lhe atirando os ti~oes acesos do bra
zeiro. 

E enquanto se aguardava o tempo necessário a prepara
~áo do peixe, iam eles arremessando em torno as pontas es
brazeadas da lenha a todas as dire~oes, onde luziam os olhos 
incandescentes da féra e se assinalavam os estálidos discre
tos das orelhas desta. E no instante em que ficava pronto o 
jantar, já se achava · quase extinta a fogueira· 

Dispuzeram-se entáo, a sair dalí. 
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Apanharam o peixe ainda chamuscado, atiraram nas 
direc;óes da mata os últimos tocos de lenha, correram aos 
saltos para as canoas e se fizeram, sem mais tardar, ao lar
go das águas protetoras. 

Vinham rompendo, neste momento, os primeiros albo
res da madrugada. 

Os canoeiros remaram ainda mais de urna hora s~gui-
. , 

damente e aportaram afina!, na práia do rio, donde se ha-
via desprendido a embarca~ao perdida. E enquanto ainda 
amarravam esta ao cais do embarcadouro junto os terreiros 
da morada, ouviram gritos lancinantes de urna crian~a. que 
se debatía em derradei ros esfor~os de defesa e extertores de 
agonía. Cerrera~ até ao local , estes e outros homens do sí
tio, e assistiram impotentes de qualquer a~áo, talvez, o mes
mo jaguar que os espreitava durante as caladas da noite, 
arrebatar daqueles planos ribeirinhos um pequeno emprega~ 
do, que desde muito cedo já arrebanhava um lote de vacas 
leiteiras para os currais. Os canoeiros, com outros cac;adores 
armados, partiram através do mato, riscado de um fio de 
sangue, no encalc;o da féra, que arrastara a presa. 

• • 
Semente as lendas como esta , relacionadas com as fé. 

ras daquelas matas, sobressaltavam, por vezes, a proprietá
ri a da solitária casa. Dentro de seu conceito, poder-se-iam 
evitar os ataques indígenas, já que decorriam estes de pro
vocac;óes partidas dos civilizados. Mas as tragédias ocasio
nadas pela ferocidade das o~c;as, se tornavam inevitáveis 
Seriam fatais áqueles que se afastassem de casa por simples 
instantes notumos e até durante o dia. Era assim que a ve
lha sertaneja imaginava as cousas. E D. Francisca das Do
res, depois de ouvir a pavorosa narrativa em que vinha a 
.cena urna onc;a feroz, ou urna serpente daquelas selvas, náo 
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podia ocultar urna frase de desafógo em defesa dos índios: 
- "E'. Desta vez nao foram os bugres responsáveis" ... 

E se repetiam frequentemente as visitas periódicas dos 
indígenas, ora demandando urna, ou outras plagas dos ser
toes. 

Nos mais profundos recónditos das florestas, entre os 
selvagens agrupamentos e na~oes indígenas, era relembra
do o nome venerável da· bemfeitora. Assim, os índios retri
buiam com gratidao, a amizade que a fazendeira lhes tri
.butava. 

Por vezes, alguns dias posteriores ao arranchamento 
·dos grandes bandos viandantes na fazenda, sucedía trifhar 
também aquele roteiro, seguindo caminhos rompidos pelas 
tribus, um índio Caiapó, atrazado das manadas, em compa
nhia de uma índia, sua mulher· Certa ocasiao, ao passar por 
alí, esse bugre negociou com Joáo Cardoso, trabalhador hu
milde naquelas vizinhan~as, um cachorro muito bem en
sinado em ca~ada de paca, em troca de curo e mais um pe
dac;o de fumo ordinário. 

Oecorreram meses. E a primeira vez que o índio lá tor- I 

nara, recebeu da parte de Cardoso a reclama~áo de que ha
via sido ludibriado na permuta. O cachorro nao valia nada e 

• • 
o operário desejava for~á-lo a · desfazer o negócio. Mas, de-
satendido pelo bu'gre, joáo Cardoso se enfureceu e o agrediu 
a sopapos e empurróes. 

O Caiapó desapareceu. E da mesma sorte que ele, to
das as tribus da regiáo nunca mais visitaram a fazenda. Na
turalmente, nos fundos dos desertas, o índio ofendido havia 
relatado a seus pares o incidente passado consigo em do
mín ios daquela estancia. 

E, talvez, muito ultrajados, afastaram-se os índios co
ligados das amigas terras repentinamente. Preferindo deser
tar dalí para outras plagas distantes, a, jamais, praticar um 
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áto de vingan~a contra a fazenda de D. Francisca, desapare
ceram para sempre ... 

Mais de déz anos se passaram e os selvícolas nunca 
mais voltaram lá. 

Dentro das florestas os selvagens planejaram vingan-
~a. E a senten~a do indio é irrevogável. Joao Cardoso, ou 
quem se doesse por ele, estaría condenado a morte. Esprei .. 
tado em todos os passos e hábitos pelos índios supostame~
te foragidos daquelas terra~ e suas pro~imidades, a pena 
capital se acorrería, tao cedo o condenado abandonasse a 
fazenda de D. Francisca. 

Chegou afina!, o dia da vindita· Germino Simplício dos 
Santos, um dos genros da fazendeira, auxiliado por alguns 
operários, entre os quais se achava Joáo Cardoso, procedia 
a derrubada de urna floresta em terras próprias, situadas na 
barra de Agua Grande sobre o ribeiráo Sucurí. Trabalno rude 
e penoso, resolveram, como habitualtnente o faziam, sus
pender o servi~o para ligeiro momento de descanso a hora do 
café, enquanto o e·mpregado Joaquim Benedito, iría em bus-, 

ca do jantar. Deixaram as ferramentas do trabalho, onde 
deliberaram interrompe-lo :e foram se abrigar do sól i, som
bra de urna árvore, quase no meio do ro~ado . 

• 

Os inimi~os de Cardoso andavam ,'espreit~ndo-o alí. 
Fora aquele o momento esperado para o assalto. E se desen
caaeou a fúria ! 1 rrompendo inopinadamente de diferentes, 
pontos da orla do matagal circundante, os atacantes armados 
de tacapes se arremeteram contra os homens inteiramente 
descuidados. Dentre éstes, raros foram os trabalhadores que 
nao encontraram morte horríve~. alí mesmo, onde se acha
vam a descansar. Alguns deles correram para fugir, ou para 
se armar e resistir. Mas nenhum logrou alcan~ar as -armas, 
que outra cousa nao seria, se nao foices e machados de tra
balho. E dentro de breves instantes foram também chaci
nados num debater inútil de saltos e deudas correrías por 
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entre o emaranhado de madeiras tombadas, ramagem, tocos 
e espinhos, contra flechas e tacapes de guarantá. 

Germino dos Santos e outros camaradas morreram es
magados a golpes tremendos de armas manejadas por um 
turbilháo de bugres. Joáo . Cardoso, remoto causador da tra
gédía, recebeu o sacrífícío da vingan~a no momento em que 
se havia escapado por urna vereda, já quase fora da mata, 
onde fóra interceptado por deis indios que lhe desferiram 
bordeada até partir-se um dos tacapes ... Miraculosamente, 
apenas se sal ·~ara Joaquim Benedito, ausente da r~a a 
hora do assalto, porque, ao deparar, de volta ao trabalho, 
com urna das vítimas trucidadas no caminho, poude ainda 
fugir, após a macabra fa~anha, atearam fogo as casas do 
relatar ªº longe ª ocorrencia. 

lnsacíáveis de vingan~a, levaram os selvícolas aínda 
além os requintes de sua mágua e p~rversidade. Antes de 

' fugir, após a macabra fa~anha, atearam fogo as casas do 
sítio de Germino. 

Dai se depreende de como os indígenas da Noroeste 
ousava";l reconsiclerar as suas rela~oes de amizade, OLJ, ao 
contrário, o seu rancor contra os sertanejos desafetos. Para 
justi~ar Joáo Cardoso, já há mais de um decenio sentenciado 
pelo tribunal selvagem, sofreu, também, as penas da ºlei", 
Germino dos Sañtos, envolvido por acaso aí, no. turoilháo 
da luta. 

Ferido de morte também, se1a em consequencia do ín
timo convívio que mahtivesse com o criminoso e lhe desse 
abrigo em casa, ou, em última análise, porque o julgassem 0s 
algozes, adverso aos conselhos e preceitos de D· Francisca. 

Mas a solitária e impávida fazendeira permanecia cons
tante e fiel a sua observa~áo. Refor~ada esta pela experien
cia e o convivio quase diário com as gentes selvagens de 
sua terra, ela mantinha a mesma opiniáo: - os indios da 
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Noroeste só moviam guerra de ódio, vinganc;a e morte. con
tra aqueles que lhes trouxessem tambérri, alguma ·ofensa e 
mágua. E esta atitude do aborígene, se náo existissem na 
terra as tribus dos Caingangues, somente originaria discór
dia e atrito, em consequencia de provocac;oes partidas dos 
sertanejos ipenetrantes. A ¡faz:endeira,, segundo tOdas as 
aparencias e a própria consumac;áo dos fatos. tinha insofis
mável razáo para supor assim as causas · e manter. conscien
ciosamente, o seu parecer. 

A seguir, mais urna demonstrac;áo patente desta le

gendária afirmativa. rememora, noutro episódio sertanejo. 
o seu preceito. 
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RECONHECIMENTO INDÍGENA 

No ano de 1887, um grande proprietário de terras nas 
visinhanc;as do Manso do río Morto, enviou da cidade de 
Le~óis urna caravana composta de 20 homens até a um 
ponto marginal do Tiete, onde se baldeou de um carro de 
bois. considerável carga de ferramentas agrícolas, utensíli<;>s 
domésticos para tres ou quatro canoas. Desceram o curso 
do rio e, ao cabo de dois dias. atingiram aquele destino 
da Noroeste. 

Viriam alí, com a incumbencia de plantar e formar 
urna lavoura de dez mil cafeeiros. A terra a se cultivar. esco
lhida pelo encarregaao do patráo distante, se recobria total
,mente de uma floresta negra . secular. As suas selvas se 
povoavam de feras e as suas visinhan~as eram batidas por 
tribus aborígenes de nac;áo Chavante. Estava,. pois, depen

. dente de grande audácia a empresa. l·niciou-se o trabalho. 
E ainda, quando os rudes lavoristas se achavam em cons
truc;óes preliminares de· ranchos de habita~áo, já come .. 
~aram a aparecer em volta ao seu acampamento, sinais de 
passagem de indios que os espreitavam. Algum tiro de es
pingarda e garrucha disparado raramente por cac;ado.res em 
horas e dias de folga nao ofendía , náo provocava e nem as
sustava o indio. Apenas o alarmava lá nas suas aldeias e es
conderi jos selvagens. 

E a propor~áo que iam trabalhando na obra de extensa 
derrubada e se mantendo na terra, os operários do campo, 
sob a ordem e administra~ao de Laurindo García - naquele 
tempo, rapaz d ipostp e vigoroso, os sinais de prese~a dos 
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nativos a bei ra do arranchamento e do ro~ado, se tornavam 
mais nítidos e constantes. Os bugres observavam a turma· 
E os homens alí, eram de paz e desinteressados da existen
cia dos selvícolas, da mesma forma que estes, até aquela 
hora, se conservavam pacíficos e apenas curiosos de tao es
tranho movimento nos seus dominios. Curiosos apenas de 
lhes observar a ac;áo, as obras e os hábitos. 

Conclui,ram-se assim, os trabalhos de foice e machado, 
e um incendio colossal na derrubada, iluminou campos e céus 
até muito longe da regiáo. 

Coveou-se ó terreno e, por fim, terminou-se a planta
c;ao de café. 

Os trabalhadores no deserto, ainda, por essa ocasiao, 
nao conheciam, de vista, os índios. Nem destruiam os seus 
mondéos, nem desarmavam as arapucas deparada$ naque
les matos. Até .aqueles dias, pois, o milho já crescido e o 
café repontando no fundo . das covas, nao tinham p~stos 
olhos s~quer num bugre'.· Nem um blJlício mais superficial 
do selvagem visinho conseguiram observar nos matos das 
redondezas. Um úníco sinal de sua existencia naquela ter
ra, além de· vestígios deixados aquí e acolá , nas proximi
dades da roc;a, era expresso pelo clangor da buzina de ta 
quara<;ú a ecoar no seio das florestas, de canto a canto, de 
quebrada em quebrada. Poder-se-ia a vida alí , ir, de tal mo
do, ao infinito, em sossego, em concórdia e harmonia .. 

Certo dia, um cac;ador, daqueles que batiam o matagal, 

quase habitualmente a busca de aves e outros animais sil
vestres, atacado de impaf udismo, atrazou-se dos companhei
ros nos caminhos do campo, porque se deixara ficar deita

do, atingido por violenta crise febril, em baixo de urna ra
magem. Estendeu-se sobre a relva do solo a espera que se
renasse o ·passageiro mal. Durante cerca de meia hora so
freu a crise e permaneceu no local. E quando sentiu que 
esta se aliviara, temendo já a noite próxima, ergueu-se, 
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sentou-se no frío leito de folhas, ensaiando o prosseguimen ... 
to da viagem na dire~áo de casa. E é neste instante que per
cebe um barulho no mato. Parece o rumor de um animal a 
correr aceleradamente· Pega de sua espingarda e se poe de 
prontidáo para o que der e vier. 

E náo se demora nada: - passa a sua frente um bu
gre recurvado, a toda velocidade pela encosta a baixo, na 
di re~áo do río. E atraz dele, rastreando-o e perseguindo-o, 
vem saltando um jaguar pintado. Os dentes da on~a have
riam de alcancá-lo antes de cem metros a partir dalí. O ca-.. 
~ador doente desfecha a carga de sua arma contra a fera. 

E esta, ferida, antes de se sangrar, recebe um segundo 
tiro mortal. Neste morl"lento, outros selvagens, procurando 
socorrer o companheiro, e atraídos pelas detóna~5es, des
cem ao local e chegam cautelosamente aí, aos grupos e gru
pos, armados e curiosos. Deparam com a onc;a ensanguen
tada a estribuchar, morrendo. E a poucos passos dela , frio 
de medo- e pálido de -horror, o homem doente, com a arma 
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na máo a fumegar ainda. Fuma~a de pólvora escurece o ma-
to em volta da onc;a e do ca~ador. E o bando enor-me de sel
vículas, carregando arcos e flechas e tacapes, circunda, agi
tado, o atirador oculto, com8.reendendo o que acontecera. 
Aquele homem tremulo e aterrorizado salvara a vida de um 
companheiro ,Chavante: Acercam-se todos dele, re1:>nhe
cendo-lhe o estado de enfermo sofredor, como demonstrava 
sentir, e carregam-no jeitosamente dalí , os índios mais 
fortes da tribu , através de caminhos sob a mata, até a ald~ia 
indígena distante. Aí, rodeado agora, de todo cuidado e afei
~áo, se tornara hóspede do aborígene durante mais de urna 

semana. 

Os seus camaradas de trabalho e ca~adas já o supu
nham morto e devorado por feras ou selvagens. Mas o ho
mem na tapera indígena, ia sendo tratado de sua doen~a· 
O índio "entendido" dava-lhe a beber sumo de urnas plan-
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tas amargas. Até que um dia, já restabelecido. chegou ao 
acampamento da lavoura. 

Estava salvo e curado entre os seus. 
A tribu dos Chavantes, moradora no Manso do ria 

Morto, passou, após o incidente, a visitar muito frequente
mente a casa dos brancos e presenteá-la com peixes, frutas 
e mel de jataí, nao se f.he satisfazendo nunca toda gentileza 
e liberalidade, com que manifestasse e te rna e viva a sua 
gratidáo. 

'°' * * 
Aí se encontram, em linhas acima, algumas ocorren

cias triviais na Noroeste, lá, em dias do povoamento serta
ne. Ilustrando fatos de comovente afe i~áo e hospitalidade 
indígena e dependo lances de barbarie, a demonstrarem, uns 
tomo outros, a patente diversidade de animo, atitudes e' 
temperamento dos selvagens habitantes regionais. 

Desde as na~oes pacíficas, incl inadas a conhecer, pri
meiro, os forasteiros, a natureza de sua missáo e seus pro
pósitos na terra ,_ para, depois se decidirem, as vezes, mais 
pela afei~ao do que pelo ódio, até as tribus inconciliáveis,_ 
embrutecidas, astuciosas e armadas, alheias a nenhum en
tendimento com.·o visitante, a lhe declarar guerra odiosa de 
expulsáo e morte. 

1 riam também, ver e sentir fudo isfo os incursores da 
penetra~áo ferroviária . E no rotejro desta, ao transcursar a 
terra, iriam os construtores da linha encontrar pela frente 
a mais destemida e bárbara na~ao ind ígena. ·Na sua diretriz, 

pelo saltos espig6es da terra, eles teriam os aldeiamentos 
dos truculentos Caingangues. 

Abrir as defésas destas hordas indígenas oponentes a 
entrada, haveria de ser a mais árdua e penosa tarefa, que, 
semente urna decisáo incomparável e urna coragem de es
tremecer, poderiam realizar. 

• • * 
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A EPOPÉIA DA CONSTRUCAO 

Deante de táo cruéis e rancorosos inimigos, apagara
se afina! , a idéia conciliadora de urna entrada pacífica e vul
gar através da terra. Toda a experienc ia e toda a possibilidade 
resultantes de amistosas inten~6es sustentadas até aquí pe
los obreiros da empresa se tornaram vas, extinguindo-se e
se desvanecendo. Porque o instinto de discórdia original se ar
rai gara .. no íntimo dos aborígenes. 

Falhara de vez, toda a diplomacia dos civil izados ... 
Outros, e náo éstes incursores de sertoes, deveriam

oferecer as gentílicas tribus habitantes de desertas, uma ffa .. 
mula branca de maior toleranc ia, de indulgencia, beatitude
e catequese. 

Defrontavam-se aí incursores e inimigos seus, nos pro
fundos seios da regiáo, como valerosos contendores· 

E rompem-se de vez, as hostilidades. 

Vai come~ar a batalha da penetra~áo. Explode-se den
tro em breve, a luta pela posse do deserto. Nos campos ad· 
versos de concentraºoes bélicas, há guerreiros destemidos, • 
e resolutos. 

E prestes se empenharáo as duas hordas i~ imigas no' 
seu primeiro choque de luta aberta frente a frente. 

As armas gentílicas, representadas aí pelo tacape e a fle
cha, váo encontrar a resistencia defensiva de carabinas e
m~squetoes. 

o sertanejo regional se lanc;ando a vanguarda da ex
pedi~áo vai demonstrar pelas armas, o seu valor. o -fndio e 
o caboclo mutuando antigos e rancorosos planos de vingan-
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~a. percebem agora, a aproxima~ao de urna luta inevitáv81, 
de uma guerra de extermínio, desde longos anos mal conti
da e ref reada. 

Tal aquela, que se apresentaria como um desfor~o de 
velhas tragédias e constantes rixas, onde, outrora, se exter
minavam inimigos valerosos em campos ensanguentados de 
pelejas. E no final dessas furiosas arremetidas restavam 
sempre, de um e de outro lado, adversários mais encoleri
·zados, mais valerosos e experientes também na arte de 
combater, para desferir num recontro próximo e premedi 
tado, outra batalha de ódio, de morte de vingan~a. 

Compreende-se entao, que a luta armada a se ocorrer 
'dentro de breves días, ou, talvez, algumas horas, nao cons
t ituirá um episódio extemporaneo, inesperado, ou impre
visto nas paragens da Noroeste. 

Pois ~ encont~o d'armas que se abrirá logo as pórtas do 
acampamento expedicionário, nao é senao o patente movi-· 
mentar de ani'mos acerbos, adormecidos e incubados até 

. há poucos dias, numa tétrica premedita~ao de me10 sé-
<eulo. = 

E explode-se afinal o ódio ! 
·E' chegado ansiosa!l'lente, o día em que os atiradc

de agora , vao ter o seu batismo de fogo. 
Na manh~ do dia 26 de Abril de 1908, segundo an

tiga ordem e ;disciplina habituais, despertou-se o acam
pamento e partiram para os campos os trabalhadores. 

Havia paz na terra e serenidde nos céus. A brisa 
suavssima da manha acariciava docemente· a ramagem do 
arvoredo· 

O befo firmamento dos sertoes, arqueava-se sobre 
a mata verdejante, "passando vagarosamente do azul pu
·ríss imo do zenite a púrpura deslumbrante do oriente". 

Tudo sossegado e tudo em . calma. Nada prenunciava 
naquele dia, o tumultuoso instante · de um sangrento cho

,que d'armas a peito aberto, que se nao demoraría. 
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E distribuem-se as turmas operárias ao longo do tre
cho ferroviário em constru~ao. 

Inicia-se tranquilamente mais urna jornada larga de 
trabalhos. Os •técnicos encarregados da ,. ob~a recompóem 
os moldes dos afazeres diários, orientando-os e dirigind-os 
além disto, em tudo mais que dependesse de instrucóes de 

~ 

mes tres. 

Prossegue desta forma, normalmente a entrada. Tam
bém os defensores dos bandeirantes expediciohários, con· 
tra prováveis e sorrateiras investidas de selvagens, aguar
dam resolutamente um atrito eventual, a qualquer momen
to desferido. 

Mas náo n'os incomodam seriamente os índios. 

" 
Estavam n~stas boas e naturais disposi~oes as cousas, 

~ quando sentinelas avan~adas nos campos estratégicos ad
jacentes a ponta da linha, que se estende tiveram a sua 

/ ' 
aten~ao voltada para discretos e · velados rebol i~os, provin-
dos do matagal, como se vagassem cautelosamente sob o 
manto da floresta , centenas de fantasmas agrupados. 

Suave crepitar de folhas secas e matos rasteiros timi
d9mente rep·isados; escassos está! idos de cipós, de galhos 
retorcidos inevitavelmente, na ·· secreta . e· tarda travessía, 

eram os únicos rumores, que interrompiam o sepulcral si
lencio do deserto ... 

O índio trai~oeiro, sagaz, se denunciava como o tenue 
esv~ar de uma ave espantadi~a e o brando rebolir de urna 
pequena se-rpente entre moitas de capim fino. . . E quanto 
mais clara se tornava a madrugada, tanto mais se intensifi
cavam os rebol i~os de folhas secas e peque nos ramos que 
parecem ser o discreto movimentar de quem se oculta a 
so.mbra dos mistérios florestais. 

Talvez se movimentassem alí, pacíficos e temeros ani
mais, na sua lida comum e natural, ou, muito ao contrárió 

[ 187 J 



. . 

desta excelente conjectura, mais certamente, é, que se 
amasse a folhagem do arvoredo, crepitando sobas patas levis
simas de urna fera sorrateira, em emboscada ... 

Ao animal inofensivo, se desviando, tímido, do seu cos
tumeiro trilho, sucede, que, a simples perce~áo de um o-
tro animal seu inimigo, a interditar-lhe a passagem, fo
ge. . . Mas a su~uarana feróz, rainha daquelas selva~ obs
curas, que abandonara a tocáia da presa destinada ao repas
to noturno, demandando nesta hora matutina, já atrazada a 
furna, onde vai passar o dia claro. Ambos cohabitantes das 
florestas provocariam igualmente alí, ao trilhar o sólo invi-

sível, o mesmo atrito de folhas caídas e ramos baixos. 
Ou entáo, poder-se-ia ainda supor que se ocultasse nes

se mesmo logar, um agrupamento de sertanejos fugitivos, 

ou afastados de convivencias civilizadoras. 
Considerando-se aí a sol idáo da terra deserta e sem · 

nenhum vestígio da mais primitiva e selvática habita~ao hu
mana, seria esta, de certo, a impressáo do observador. 

Impera-se a desola~áo na magestosa e infinita zona ... 
Os campinais imensos e as florestas negras nao encontram 
limites de domínios ou sinais de propriedade ., .. 

Devolutos como sao, eles se éstendem a ·maneira de um 
latifundio sem dono, longe e desconhecido das vistas de ne
nhum senhor, na denomina~áo popular de "terras do go
verno''. 

• • JI) 

O reconhecimento de defesa ou ataque, constituido 
por um grupo de caboclos destemidos e previdentes assinala 
até perto, nos arredores do acampamento ferroviário, a exis
tencia de urna horda de bugres agressores, ocultos na mata 
visinha e anteve prestes ataque, prestes arremetida destes 
contra os trabalhadores da Estrada. 
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• 
E já se acham próximos os índios, que alí chegaram 

protegidos pelas trevas da noite e a névoa da madrugada 
sem denunciar a sua presen~a· 

E' porém, natural uma previsáo certa de tudo que se 
possa acontecer em breve ... 

Velhos bugreiros de todas as zonas, velhos c9nhece
dores de todos os costumes indígenas estáo nas fileiras da 
defesa ferroviária e a sua própria experiencia os adverte 
disto. 

Comandam-nos José Celestino Dias, intrépido salteador 
da Noroeste; Antonio Caetano, Luizinho Almáo, Antonio 
Pedro e muitos outros, ca~adores profissi,onais de bugres, 
através da terra. 

E os indígenas lá dos seus campos velados de batalha 
reconhecem aqueles dirigentes da resistencia inimiga, den
tre eles mais quatro ou seis principais auxiliares. A repre- · 
senta~áo dos mais valentes . matadores de índios por todos 
os recantos da zona empunha as suas armas nesta duris
sima campanha. 

Além dos sertanejos acima mencionados ombream-se 
com os soldados da bandei ra penetrante, homens da tempe
ra de Adáozinho Bugreiro, seu filho Antonio Adáo, Pedri
nho Sapateiro, Maximiliano da Costa, Joáo Carreiro e tan
tos outros valores destemerosos dos sertoes. 

E nao se enganam mesmo estes bugrei ros. Sem dúvida 
alí se abrigaram na inviolabilidade das florestas com a pró
pria subtileza de pequenas aves fugitivas, ou animais ligei
ros, temerosos, os indígenas combatentes. 

Preparando, consoante esta técnica, de mansinho, a 
sua investida trai~oeira contra os homens e verificando, em 
companhia da tropa os seus mais acérrimos e perigosos ini
migos, que entram na Juta, os índios mal contem um espan
to de terror. 

Ent.rincheirados porém em grossos troncos, e melhor, 
ainda, protegidos pelo manto floresta!, eles, que, talvez. ti-
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vessem pensado em dar um salto brusco de retirada, conse
guem, após se refazer, de urna impressáo horrível se agru
par e firmar de novo, cada qual na sua posi~áo. 

Por que fugir? Se poderáo de seu pasto escolher e af . 
vejar tranquilamente as suas vítimas, na tocáia segura da 
agressáo? 

Nas vésperas do trágico recontro d 'armas e deante de 
inimigos tais, nao se sabe bem para onde deva pender-se 
a vitória. Mas é necessário vence-los para que nao se feche 
aí o roteiro da via férrea . 

• 
Palmilhando, armados e rancorosos o solo de sua pá-

•ria e desvendando suas florestas e vales maternais, os in
vas?res dispostos a matar e ·morrer pela entrada civilizado
ra na regiáo, esperam 'o assalto do inimigo também feroz 
e destemido. E' preciso vence-lo, matando-o pelas armas, 
ou desbaratando-o pelo terror para efeito da conquista re
gional. 

E cada um dos acampamentos a hora em que, prestes, 
se inicia o recontro decisivo, organiza as energías necessá
rias para o desencadear da luta, apenas vislumbre de um, ou 
de outro lado, um dos invictos contendores. Na contingen
cia em que se achavam as duas tropas de atrito, no ante
movimento da batalha, qualquer indecisáo e mais discreto 
sinal de temor faráo tudo fracassar. 

Será certo, o perigo e a própria decep~áo da derrota. 
Em tal situa~áo náo há mais recuar· 
E o lutador, oculto no seu posto invisível e surdo, em 

campo adversário com a arma na máo e firme na pontaria, 
leva, certamente, vantagens sóbre o outro lutador que se 
aproxima, arrastando-se muitas vezes, em campo largo e 
descoberto. 

Assim, enquanto os selvagens esperam que a outra for
~a. marchando ao seu encontro, pise o solo já ao alcance 
de suas armas, a tropa procurando-os, investigando furnas 
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e valados sob o mato, vai sentindo ao mesmo tempo, a dolo
rosa preocupa~áo dos efeitos de uma descarga sorrateira-.. 
ardí losa mente desfechada de um logar imprevisto da flo
resta, como cilada de marte. 

Aguardando pois, um cheque furioso .e. talvez arraza
dor em plena campanha sertaneja, as hordas defrontantes 
apresentam aí, num ponto de vista estratégico, dois cam
campos .de luta com caraterísticos extremos e contraditórios:. 

Um deles é amplo, aberto as vistas das armas ínimi-
gas, ao passo que o outro se fecha, invisível e emboscado,. 
nas furnas da mata, onde, se abriga para a contenda, urna: 
legiáo de batalhadores sorrateiros que, somente, em rarissi
mas circunstancias, enfrenta o adversário. 

Contudo marchando, .cautelosamente sobre a relva: 
baixa da ladeira, já os soldados da Noroeste, se firmam em 
terra perigosa ao alcance das outras armas. 

E estas, sob a forma de arcos e flechas erguidas, tai co
mo as carabinas manejadas por máos de indomitos lutado
res, já apontam de perto, contra as feleiras oponentes. 

' 
Uma corrente nervosa agita e estremece os homens, 

dos acampamentios, e qualquer cousa falta para se jniciar 
a luta ... 

Nesta hora de trágica e nebulosa espectativa, o menor ,. 
incidente é o maior pretexto para se desfechar o choque. 
Basta a futilíssima ocorrencia provocada pelo lutador menos 
prevenido para servir enganosamente de início a batalha. 

E qualquer cousa serve. . . O disparo involuntário ' de 
um trabuco velho, o deflagar de urna espoleta; a queda im
prevista e estrepitosa de um soldado que intimide ou enga
ne os demais camaradas; até o ruido natural e simples de
um páu seco ao pártir-se sob os pés de um soldado, tudo isto 
poderia ser na inconsciencia de um susto e o desalinho dél'. 
forma militar, a causa involuntária da explosáo . 
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Particularmente, agora. quando se achavam dóis con
tendores sentindo já , cada um dos quais, as emanacoes odo
ríficas do outro, o rnaior perigo e o desastre militar mais 
graves seria a fuga, pel.o recúo, ao choque ... 

Nisto fere os ares o primeiro alarma, assinalando 0 
desencadear do encontro ! 

Partindo da orla da floresta e feri.ndo o espa~o com
preendido entre a 1 inha de soldad~s brancos e o pequeno rio 
do vale, ,a primeira revoada de flechas cruza repentinamen
te os ares. 

Inicia-se o . combate. 

Os índios, ainda ocultos, tomam a iniciativa da batalha. 
E se encadea o episódio mais rude da conquista serta-

neja. Desfechada a· agressao, patet:ltea-se, desde logo. o seu 
efeito ... 

E corre o sangue dos invasores! 

Duplamente ferido no ombro e na perna, um soldado 
bandeirante arranca das- dilaceradas carnes as duas longas 
setas agudas mordentes, salpicadas de sangue vivo e avan~a 
alguns passos na di re~áo do rio. qoido de fúria e grande de 
heroísmo. , 

E' perigoso o lance. . . lmitam-no, porém, irresistivel
mente, os companheiros Jeais e valerosos. 

Tomando por s~u lema e por desígnio básico de condu-· 
ta ~ máxi~o val~~· a maior energia e a máxima coragem, 
arrOJa-se toda a colúna de tropas a batalha. Cerra-se o tiro
teio. Esta fór~a que avan~a colocada anteriormente no cimo 
de um colina, manobra-se agora em forma~áo semi-circular 
sobraceira, ainda, ao plano do rio Campestre e o campo ad
versário e, deslrsando-s~ rasteira na orvalhada relva da en
·costa, vai apertando o cerco ao agressor, mandando, ao mes
mo tempo, na dire~áo da mata. as primeiras descargas das 
suas armas. 

E estruge no infinito espa~o das solidoes o retumbar 
das carabinas. Atroa nos ares um estampido único, partido , 
de cem bocas de a~o fumegantes. E' a réplica vigorosa da 
agressáo. 

Raspando de distancia a distancia os céus tranquilos 
do deserto; rolando por sobre os tapetes das campinas núas, 
mu ito além das negras matas regionais; recolhendo-se nos 
cóncovaso valados e refuindo daí para as quebradas mais 
remotas, e, se estendendo após, por sobre as planícies imen· 
sas, re tumba o éco da batalha sertaneja. · 

E é mais vivo, mais impressionante e clangoroso o es
trondo nas caladas terríveis désses érmos ! ... 

Avan~ando também, na dire~ao do inimigo, contra
riamente aos próprios e velhos hábitos de atacar de frente, 
atingem os aborígenes a beira da floresta, descobrindo-se 
ém campo ·raso audaciosamente. 

E defrontam-se peito a peito, as duas hordas inimigas 
fur iosas. 

Mas os indígenas, inexperientes desta forma de agre
dir, aparecem embolad~s na clareira marginal do rio, como 
o agrupamento denso de urna multidao. 

E alvejam-nos ,os adversários firmes, mas sem nenhu
ma técnica de combate, sem cuidados preliminares de pon
taria , abatendo facilmente tantos selvagens, quantos· tiros 

• 
partem. 

Nenhuma dificuldade oferece para isto o alvo enorme 
de lutadores aglomerados. 

Os bugreiros apontam lá para baixo as suas armas con
tra a n1assa compacta de selvícolas. 

No ato de uma luta contra os nossos aborígenes há 
urna ocorrencia interessante, em rela<;áo aos cuidados des
tes com os seus camaradas tombados na batalha. Os guer
reiros mortos e feridos sao recolhidos mesmo a hora do com
bate por combatentes válidos e transportados imediatamen-
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te para logar seguro na retaguarda, Jonge do campo de san
gue e luta . 

De sorte que. ferindo-se, ou matando-se um, livra-se 
o adversário de dois inimigos: aquel e que morrera, ou se 
ferira e mais o outro índio, afastado da arena para cuidar 
da vítima. 

E está acontecendo assim ·nesta batalha. 
Levantados prontamente do estendal da luta, sao car

regados para logar distante, os indígenas mortos ou feridos 
no combate. Aos primeiros, dao-lhes os camaradas, sepultu
ras rasas nas selvas e aos outros, pensam-lhes os ferimentos· 

Os índios, muito humanitários com os seus irmáos de 
guerra, tém cemitério de heróis e hospital de sangue. 

E lan~am -se contra os lutadores brancas, os selvícolas 
restantes. Verificando porém, grande baixa nas suas fileiras 
lago ao primeiro atrito do recontro, em consequencia pro
vável, da tática adotada, eles se investem de tacape contra 
os sertanejos. 

E váo destruí-los a páu, em luta carpo a corpo ! 
Estabelece-se entáo, aí, a nevrose, a confusáo da !uta, 

que atinge paroxismos de 'ferocidade horrível. 
Afeites, no entretanto, a todas as vicissitudes e mais 

perigosos transes, oode quer que só o arrojo e a destemeri
dade do homem, sejam capazes de trazer vantagem ao com
batente, náo perdem os soldados invasores a calma serenís
sima dos fortes. 

Agora, enfrentando o in,imigo a vista, calculado e pon
deravel , confundindo-se com éle no torvelinho da batalha, 
náo cessa o ti roteio das carabinas e mosquetoes. E nao ces
sam, por sua vez, as avalanches inimigas contra os homens. 

A carga de suas armas mudas se desfere, enquanto 
se váo diluindo nas águas e nas sebes ribeirinhas, os dois 
sangues dos combatentes misturados. 

E o tacape, e a espada e o facáo, representando as ar
mas brancas da campanha, dominam o cenário da batalha. 
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E esta batalha, tao emocionante e cheia de lances audacio
sos nao perdura por muito tempo e nem se difunde a t.odo 
o campo de combate, onde se opoem ao choque brutal e 

· arrazador, os denodados defensores da estrada. 

Prenuncia-se uma luta corpo a corpo. Alvejados antes, 
pela fuzilaria desfechada das armas sertanejas, ao cruzarem 
os indígenas, no fundo, o riacho do vale e ao mesmo instan
te em que, ainda, trocam o arco de flechas pelo tacape, os 
índios, quas~ massacrados no ponto inicial de seu assalto, 
mal conseguem, num arremesso de felinos, atingir as linhas 
inimigas. 

Encontrados pela massa de urna avalanche que ousa 
romper quase miraculosamente, a barragem de fogo das ca
rabinas, quatro ou seis dos nossos lutadores, menos expe
rientes, talvez, da tática indígena, baqueam, mortos e de
formados, aos golpes de arma branca vibra~a por outros 
tantos guerreiros aborígenes. 

E urna vez abatidas as primeiras vítimas de urna insa
nia furiosa, os assaltarites, retomando o impulso e o mesmo 
arrojo da impetuosa arremetida, reinvestem imediatamente 
contra um outro grupo de soldados brancos mais próximos, 
para lhes desfechar também, aquele mesmo golpe arrasador. 
E no momento d~ste episódio gravíssimo da luta, onde é 
mais certa a morte do que a sobrevivencia, a hora deste trá
gico incidente , quando a batalha do Campestre se concen
tra toda numa parte única do campo e apresenta um deta
lhe de mais espetacular e horrível ferocidade, eis, que cinco 
ou seis homens saltam a frente dos bárbaros selvagens, in
terceptando-lhes os passos largos, estacando-lhes o ímpeto 
da arremetida, que iria imolar, a novos e tremendos golpes 
de ·tacape, outros camaradas de luta. 

Arrojando-se debaixo das arestas dos tacapes já ergui
dos acima das cabec;as visadas pelos agressores, os mais de
nodado bugreiros da campanha, como se precipitassem das' 
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alturas, ou se emergissem do solo, retomam sobre se o peso 
do baque, a brutalidade do assalto e o logar de morrer· 

E cada um destes homens, refletido o seu poste, a bra
vura e a tenacidade de seus pares, realiza a mesma proeza, 
a fa~anha estremecedora da batalha. 

Exibindo as culminancias da púgna o lance de um mer
gulho surpreendete sob .as armas inimigas prontas já para 

· desferir o golpe fatal, quando, pesava alí, a condena~ao de 
morte sobre os seis homens atacados, cada sertanejo es
tende por terra um guerreiro indígena, atravessado a fío 
de espada reluzente ! 

Como que ligados de corpo, de vontade e energias en
tre si, ou como que atrelados automaticamente pelas vol
tas de urna mesma cadeia invisível de bravura, de destreza 
e vigor, éste pequeno grupo de homens, assume naquele mo
mento toda a responsabilidade da peleja e da carga inimiga 
mais forte, oferecendo a vida num episódio da luta, que nao 
é seu, em traca de um sacrifício, que também náo seja todo 
seu , no aventureiro anseio de urna supremacia difícilmente 
conquistável, só para nao ver morrer sem nenhum socorro, 
outros companheiros d~ peleja. .. 

1 sto feíto, nao será preciso dizer mais nada. 

• ' 

O rasgo de heroismo, de renúncia e destemeridade, 
que aparece ·muitas vezes como tra~o caraterístico de leal
dade, unida a valentía sertaneja, decide, ªº primeiro encen
tro sério da campanha, a vitória dos ferroviários . 

Alguns disparos mais e tudo se acabou ... 
O campo de combate, salvo raros gemidos de feridos 

e gargalhadas estridentes dos vencedores, retorna, na cris· 
talina manhá campestre, a sua tranquilidade primitiva de 
silencio. 

Os poucos indígenas vivos e restantes ainda no tea
tro de peleja , abandonam armas, cadáveres e até feridos e. 
numa precipita~áo confusa de temor, afundam espavoridos 
e dominados na floresta. 
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Deram as de vila-diogo ... 
E seus míseros despojos : - trinta e dois feridos, vinte 

e nove mortos atravessados a bala, ou a gume de espada, fi
cam no campo, em logar de troféus de guerra, que nao ti
nham. 

Depois desta épica fa~anha, desta esplendida e original 
demonstra~áo de for~a. ou, melhor dizer-se, muito menor 
de for~a do _que urna revela~áo extraordinária de valor, de 
firmeza e agilidade, sobreviera neste sertáo . urna trégua de 
!utas e ~scaramu~as, restabelecendo-se, no meio da técnica 
expedi~áo, urna fase de paz e tranquilidade, tao necessária 
ao andamento regular da obra. 

Até mesmo nos pontos mais afastados da linha em pe
netra~áo e naquelas pequenas oficinas, onde existem irra
dia~óes de trabalho e se encentra o homem, ao qual , se lhe 
impóe o dever do próprio ofício, abrigando-o a se deslocar 
dos núcleos ativos da empresa, da corpora~áo central de ope
rários e , as vezes, a penetrar fundo a mata em busca de ma
téria prima indispensável a mesma fun~áo que exerce no 
trabalho: madei ras, pedregulhos, areia e outr·os materiais; 
palmilhar ainda o solo das florestas, .escolher logar apropria
do, onqe recompor a sua oficina improvisada e temporária, 
para aparelhar dormentes e demais acessórios destinados a 
obra, em colabora~áo com o plano geral da constru~áo. 

Pois bem, até mesmo nesses logares tao afastados e 
vulneráveis ao assalto indígena, existe um pequeno centro 
de trabalho continuo e ?espreocupado. 

Ha enfim, preciosíssima tranquilidade por toda a par
te. E um ruido constante, só originado da a~áo operária no 
empreend imento comum da ; obra, sobressai-se das vozes 
natura is dos prados adjacentes, derramando- se além, nos 
plainos dos desertas. 

E' o ruido sereníssimo do trabalho, que avan~a ininter
ruptamente. 



" I 

Há mais de um mes desapareceram dessas visinhan~as. 
donde se lan~am os caminhos dos ingressores e por onde 
marcha a pouco e pouco, a coluna expedicionária dos ser
tóes - o temor, a ame~a e a inquieta~áo horrível dos as
saltos. 

Reina por todo o acampamento urna ordem de paz con
substanciada no trabalho mais fecundo. 

No entretanto, os homens da grande expedi~áo, há 
longo tempo habituados com momentos apreensivos de ata
ques e guerrilhas constantes, como expressóes supervenien
te e obrigatória as suas duras jornadas de labor, transcor
rendo-lhes assim, a vida agitada e sediciosa, que lhes permi
tía desenvolver normalmente o servi~o e até lhes prejudi
cava, a noite, a serenidade das suas horas de repouso e des
canso - os trabalhadores do sertao já nao encontram ne
nhum prazer e satisfa~áo durante os calmos dias de agora. 
Nestes. semente o trabalho palpitante. os poderia distrair 
no deserto, e já enfadados se encontravam por tao longo es
tágio de monotonía. 

Excetuando-se os velhos e práticos bugrei ros dos ser
tóes, ninguem, no seio, ou no ambito da grande expedi~áo. 
é capaz de ocultar esta .ímpressáo, de alento e otimismo re
lativamente ao abandono destas paragens pelos índios as-

• 
sa!tantes. 

E como urna boca única, balbuciando por todo o 
acampamento, exprime-se urna frase apenas: - "Desbara
tados na última sova, que levaram, os homens nús do mato, - . , . . .. nao querem ma1s negocios aqu1 . 

Enquanto isto se passa entre administradores. chefes 
de s2 rvi~os e proletários da obra; enquanto supóem tanto 
uns, como os outros, ser permanente, ou, apenas, duradou
ra esta trégua de mal contido 6dio e guerrilhas emboscadas, 
já agora, tudo isto, convertido em trabalho fec;:undo e acele
rado, os intrépidos ca~adores de bugre, contrariando tao ex-
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pressiva e propalada serenidade de animes, nao ensarilham 
as suas espingardas. 

Em mais franca e estranha oposi~áo a tudo que diz res
peito a suposta pacifica~áo das selvas, eles cuidam esmera
damente até de armas que possuem a mais, quase rejeita
das já. 

Limpam e lubrificam-nas para as colocar em forma 
conveniente de funcionar, aigum trabuco abandonado e 
perro. 

Servem para eles todos os instrumentos de matar. Urna 
faca rombuda e urna pi stola enferrujada merecem cuidados 
especia is ... 

E exercitam diariamente t iros ao alvo 
Manobram nos campos circunvisinhos e se adestram 

ainda mais em sortid~s noturnas de ataques simulados. 
·A impressáo de quem os surpreendesse nesta belicosa 

faina de correr, -deitar-se no chao, ou se levantar rapida
mente a horas de noites escuras, em campinas e florestas 
de arredores; saltar va lados e galgar riachos e paú is; -
quem os observasse aí, se bem que· num 1 relance superficial de 
vistas, na prática de tanta acrobacia des.usada e extranha 
áquele meio, e-, propriamente, habituais em manobras de 
campanhas mi!itares .. ou, por vezes, executadas em proxi
midades de quarteis, define, ainda, neste trabalho de ma
nusear e retinir de armas, a providencia de lutadores, que, 
de certo, aguardariam momento, para novas episódios de !utas 
muito sérias. 

Nao se compartilhando pois, com semelhantes dispo
si~óes de espírito em que se embala o resto do acampamen
to sertanejo, os homens, sobre cujos ombros, paira toda a 
responsabi 1 idade da campan ha penetradora, is to é. os obre i
ros enca~regados da outra empresa sertaneja, qual seja a 
incumbencia de expulsar o aborígene feroz. náo tem des
canso no seu posta. Decididos e prontos para reiniciarem a 
.ac;áo a todó instanteº e em qualquem terreno, onde quer que 
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se encontre um déstes defensores ferroviários, aí está junto 
o seu equipamento bélico. · 

Manejadores exímios de todas as armas de fogo - o 
fuzil, a carabinil, a manlicher e a cartucheira, da mesma 
forma que o trabuco e o bacamarte de escorva, ou a pis
tola de cano curto - todavía, estas armas todas só lhes ins
piram confian~a. quando tratadas e munidas previamente 
pela própria máo do ati rador. 

Já conhecendo enfim, a opiniáo geral e tranquila do 
acampamento, mas as desprezando de uma maneira implí
cita em manifesta~oes expressas, os lutadores da expedi~áo 
preparam-se para o reiniciar de assaltos e batalhas inevi--táveis. 

Consoante regras e ensinamentos de longo tirocínio no 
trato especial com os selvagens, entendem estes homens. 
náo dever existir aí, senáo uma suspensáo de hostilidades. 
uma forma perigosa de simples e efémero armistício. 

Nao é preciso mais nada· Só este conhecimento, este 
tirocínio adquirido e ,experimentado nos transes mais ár
duos, mais difíceis d~sde longos anos passados e vividos nos 
profundos sei-os dos ·desertes; por muitos anos desenrolados 
em transmuta~oes de mais dramáticas e frequentes vicissi" 
tude; demonstravam com o trato dos costumes gentílicos, 
enchendo de valor e heroísmo o espetáculo da vida sertaneja. 

Sem dúvida portadores ide 'semelhantes credenci'ais, , . 

nenhum segredo constitue para eles os íní~imos hábitos,' 
que mais inerentes se relacionem com os assuntos de guerra. 

O índio, dotado de um espírito de ódio e rancor. al
~ado ao grau supremo de sensibilidade é, em geral, excep
cionalmente vingativo. O instinto de persegui~áo ao desa
feto e o desejo de punir, de vingar mesquinhas rixas náo 
se arrefecem nunca no íntimo do selvícola. 

O indivíduo que lhe caí nas iras .do descontentar:'en 1 

to, motivadas estas pelo incidente mais desvalioso e fútil; 
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o indivíduo incurso nessa contingencia, que náo é por vezes. 
nem simples incortezia, passará no entanto, por criminoso 
passível de rigorosa puni~ao. E este indivíduo que fuja, ou 
se precavanha, porque, passe o tempo que passar, a vindita 
certa se estenderá através de anos esquecíveis, até gera~óes 
distantes de perseguidores a perseguidos inevitavelmente. 

o r ndio inimigo feroz de desafetos seus , estende essa· 
inimizade até a que·m se relacione com estes e leva a des
truic;áo a tudo que lhes pertenc;a. 

O índio é assim, mas náo é injusto. Náo é injusto e ná<). 
é, sobretudo, ingrato. 

Levado porem, por circunstancias particularissimas, 
poderá incorrer nalguma injustic;a, mas nao praticará nunca· 
urna ingratidáo. Eventualmente ofendido por alguem que lhe
tenha prestado algum bem, será mais fácil desertar para 
sempre das terras onde vive, do que agredir a pessoa de sua. 
afeic;áo antiga. 

Possue éstes dotes morais de apreciac;ao notável. em. 
gráu de elevada e magnífica consciencia. 

o índio náo é ingrato e nao é injusto. 

Devem-lhe sempre alguma cousa aqueles de quem se
tornam inimigos. E estas cousas por insignificantes que se~ 
jam, constituem crimes graves perante o tribunal de seus: 
juizes. 

Aquí na Noroeste, há origem de sua questáo e há causa: 
que justifica a luta: estáo combatendo invasores da pátria ... 

Durante o evolver de uma investida contra-atacante
empreendida em particular, quando mais retardatária tenha 
sido a explosáo dessa luta superveniente de revanche, dis
tingue-se o índio guerreiro por maior ardor combativo e mais.. 
ardente séde de sangue e vingan~a do que haja, talvez, ma
nifestado por ocasiao da contenda primitiva. 

Após a tocáia, a emboscada soturna, como caraterísti
cas de alguma peleja, ou agressoes indígenas e, uma vez •. 
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decidido o selvagem a enfrentar cara a cara o inimigo -
' ' 

as suas hordas saltante, pulando e se investindo na clareira 
da batalha alucinadamen'te, sao como doidas lutadoras. 

Bem sabem disto os rudes comandantes e seus solda
,dos de lutas heróicas, longe e desconhecidos da história. 
Bem sabem que o tempo mais dilatado e o silencio mais pro
fundo do inimigo. o tempo intermediário a duas púgnas -
uma que se passara e a outra ainda por vir - e com a 
.circunstancia muito agravante de haver sido a última de
las, afortunada para a sorte dos indígenas e fama da sua bra
vura, compreendem os sertanejos, que o segundo encontro 
d' armas a se ocorrer fatalmente , - a revide, o desforc;o des
tinado a consecussáo da vingan~a suprema, sintomatiza por 
certo, características mais vigorosas de combatentes. E' 

como um estágio destinado a capta~áo de energia e for~a. 

de reconsiderac;áo de lances passados e premedita~áo de pla-.., 
nos futuros, tudo afinal se evolvendo num ambiente selva-
·gem de concentra~áo de vinganc;a, de furor e ódio. 

Voltaráo os indígenas a renhidas e ferozes lutas inevi
tavelmente. E quanto mais retardatários forem eles, quanto 
·maior for o seu intervalo de quietude e de ausencia, tanto 
mais furiosos e preparados ¡::>ara a vindita, eles, de certo, re· 
tornarao as campanhas de batalhas. 

E nas condi~6es atuais em que se encontram os bugres 
nos seus pátrios rincoes noroestinos, demonstra-se cabal
mente a brutalidade com que háo de reatacar pela posse da 
terra, o invasor. 

Vencido em memorável e duríssima peleja , cuja arena 
ensanguentada fora o sepulcro de .camaradas de bravura e 
proezas inesquecíveis, hum ilhados aí, nisto que se apresenta 
intangível e sagrado como o próprio valor de lutadores in
vencíveis; demais e duramente ofendidos no seu pundonor 
de universa is guerreiros Caingangues , já dominadores de 
Chavantes e Guaranís, também estas tribus, senhoras aquí 
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de urna pequena na~ao, para ao fina l da refrega, mal conse
g~indo se escapar a sanha do injmigo vencedor; obrigados 
atnda, a correr por amor a pele, a precipitar carreiras de fu
gitivos - melhor equipados e fortalecidos, revidaráo ener
g~camente a audaciosa afronta, até a assaltos furiosos de 
v1ngan~a e morte. 

E esta no~áo fundamental das causas retidas e íntimas 
n~ s~ntimento · do nacional gentío, se apresenta como a po
tenc'.ª de um deve.r inevitável da alma indígena, tao forte 
e evidente, apenas comparada a for~a e a significa9ao de 
um desígnio religioso obedecido, expresso, de urna deter
mina~áo do seu Pagé, de urna ordem imposta pelo seu Tupan. 

. E' pois, m.uito grave, no presente, a situa~áo serta
ne1a . .. 

Nenhum pretexto se demonstra mais veemente e opor· 
tuno capaz de a~u la r ainda mais o rancor desses indígenas 
contra os seus antigos inimigos, do que esta humilhante si

tuas;ao sofrida e sentida no desfecho da última batalha em 
que se empenharam os incursores e os primitivos habitan
tes da terra. 

Batidos no campo adverso, no desbarato de uma fuga 
desornedada e antecedi9a de trágica ·e espetacular fa~anha. 
embora fizessem exibir naquele dificílimo instante, quan
do a batalha parecia su~, os lances mais arrojados de ofen
sivas e estratégia bélicas. 

Há de redundar entáo, numa derrota de equivalentes 
propor~oes essa luta, para a qual se preparam; urna derrota 
decisiva que os antigos e soberbos dominadores destas pa

ragens iráo infligir aquí aos seus valerosos contendores. 
quando eles voltarem muito mais ferozes e sanguinários, 
a frente da expedic;áo, para se lan~ar a novos assaltos e ter
ríveis !utas. 

E dar-se-áo brevemente nestas terras outros encon
tros bélicos mais encarni~ados do que quar:itas batalhas háo 
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travado, combatentes ma1s diversos em arenas de púgnas 

sertanejas. 
Desta forma , contidas e já fixadas num ambiente já 

tornado pacífico, segundo a ilusáo dos grupos expedicioná
rios, os bugreiros desta memorável campanha de civi 1 iza<;áo, 
com pleno conhecimento de causa, preparam-se intensa
mente para noves combates ªº aborígene· 

Veiculando notícias insistentes, os próprios trabalha
dores da linha que se afastavam eventualmente, um ou mais 
quilómetros sobre ráios equidistantes do ponto central das 
obras, atendendo a necessidades profissionais, colaboradoras 
na empresa, já comE<;am a dar conta de presen~a de se!ví
colas nos contornos do acampamento. 

O índio, estritamente perspicaz e subtil náo se deixa 
ver e surpreender com facilidade. E os mesmos operários 
que testemunham a sua existencia por aí e asseveram que 
se encentra ele <Jissiminado em grupos, pelas matas circun
jacentes, nao nos topam, ou conseguem ve-los. 

Mas o acampamento geral, nao ignorando a sua apro
xi·ma~ao, sabe, por igual, que está sendo observado e se
guido de perto por várias czentenas de olhos de lince. 

O indígena é como um visitante diplomático cerimonio
so. Também ele, na missao de sondar princípios de rela~&es 
e costumes do estrangeiro, se faz anunciar previamente 
desde a ante-véspera de alguma entrevista desejada. 

E é original a maneira como envia ao seu futuro inter
locutor a sua nota protocolar, ou, simplesmente o seu cartáo - , . 
de visitas. Neste caso, se carateriza a sua a<;ao por vanas es-
pécies de sinais, ora esculpidos na rocha e na madeira, ora 
tra<;ados na areia, onde podem facilmente ser vistos e bem 

interpretados. 
E quem por longos anos se afizera as cousas dos ser-

tóes mais velhos, compreenderá o valor da simbólica lingua-
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gem indígena, sabéndo analisar exatamente as suas preten
sóes, assim denunciadas. E' quando, ao apelar para identi
cas providencias, adotando sempre urna atitude franca e 
definitiva, consoante a dureza da própria verdade : - ou 
comunháo de paz até a amizade mais servil, ou um estado 
de guerra impertinente e rancorosa. 

Todavía, nenhum símbolo deixado aquí, alí ou acolá, 
' 

ao alcance do invasor sertanejo, agoura paz, ou se traduz 
por amistosa significac;ao. Por vezes, muito liberal e até 
pródigo em cortezias, o indígena, quando encerra no ama
go d 'alma intensoes pacificas, retribue a menor gentileza 
que se lhe fa~a o estrangeiro, com verdadeira profusáo de 
agrados e presentes. Favos de mel conduzidos em casca de 
madeiras aromáticas; frutas silvestres de variada espécie; 
ca~ado e pescado deliciosos a fartar; tudo isto deposto so
bre troncos de árvores nas imed iac;6es dos pousos e até no 
interior destes, a horas despercebidas dos ocupantes. 

Deste modo, haverá prenuncio de serenidade e paz na 
terra em que habitam as duas ra<;as. E aquele que aí chegar 
há de encontrar nesse que deparar, um amigo incondicional e 
útil· Ao contrário disto, porém, e depois ~e insistentes avi
sos para que o indesejável incursor de seus domínios os aban
done, o selvagem, já numa fase de a~óes provocadoras e 
é!gressivas, inicia as suas hostilidades. . 

Encetando contra tudo que produzira o homen:i e que 
Jhe perten~a no sertao, urna campanha pertinaz de destrui
<;áo, o aborígene náo deixa sossegado aquel e que tomara · por 
inimigo. Quaisquer bemfeitorias hao de ser os objetivos das 
suas depredac;óes constantes, efetuadas, por vezes, a plena 
luz do dia. 

E tudo que existe, definitivamente organizado em vol
ta a ·patética choupana, vai sofrendo danos de maos arraza
doras. Destroem-se :cercadds; obstruem-se estradas; .ttes
viam-se cursos de águas potáveis de serventia e de quedas 
para acionar monjolos, imobilizando estes e lhes arrancan-
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do os pilares e suportes. Abatem-se c ria~6es e, num dade> 
momento em que o novo morador sertanejo se distancia. 
longe, de seu mísero casebre, afim de atender outros servi
~os, terá , ao regressar, o desprazer de só encontrar carvao e 
cinzas .. . 

o * • 

Também aquí, em relac;ao aos expedicionários noroes
tinos, vinha sucedendo assim desde os primeiros instantes. 
da sua entrada no se rtao. Pi lhas de madeira eram incendia
das e reduzidas a braze iros; outros materiais amontoados 
ainda no local de sua origem apareciam dispersos pelos ma
tos, inutilizados ; instrumentos col'!lumente deixados de um, 
para outro dia, fora de seu~ abrigos apropriados, se encentra-· 
vam depois, aos pedac;os; incendios enormes lavravam na 
macega circunjacente as barracas, ateados aí com o propó
sito visível de destruir também estas. Até as águas das fon-· 
tes próximas jorravam sujas, baarrentas, poi u idas . . 

E outros átos criminosos se davam diariametne multi
plicados. 

Impunes ante a toleráncia dos expedicionários, só mais. 
tarde, se evidenciam as escaramuc;as e os assaltos indígenas, 
cumulando-se tudo no tremendo recontro de armas, que
assistiramos em linhas anteriores. 

Agora retornam, mas sob outras formas , novas amea
~as de ataque. E tudo faz crer nesta insidiosa pretensao in
dígena ... Os toques de suas buzinas de taguarac;ú e talo 
de palmito, ecóam de quando em quando, conclamando, de 
outras paragens os camaradas dispersos além. E a rústica 
trombeta de guerra perturba o sosségo das noites e dias ser-

taneíos. 
E' ainda, deste modo, a linguagem do aborígene , que

expulsa, sem querer lutar, o invasor intruso de seus domí- · 
nios . .. 

E tremem nos ares os sinais de insurreic;áo. 
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Nao há mais dúvidas, pois. Retornam os índios a volta 
do acampamento. Nenhum bugre f~ra visto, no entretanto, 
aí· Mas tudo prenuncia o seu regresso, e , de certo, há de 
haver uma recrudescencia de assaltos e anti gas lutas. 1 nex
plicavelmente, bandos e mais bandos de aves expantadic;as 
soltam-se no azul, -em largas e fugitivas revoadas, indo pou
sar neutras frondes distantes e quiétas. 

Mais evidentes, porém, e ma is positivos ainda de que 
esses reliquícios ¡de rondantes suspeitos, emboscados nas 
selvas fl orestais, aparecem aí pelas margens de riachos vi 
sinhos rastos e outros sinais di scretos de bugres, que se , 
acalcam e se imprimem cautelosamente nas areias ribei
rinhas. 

Além de tuda isto, é comum se ouvirem ao correr dos 
dias presentes, tal como ácontecia neutros tempos, gritos 
estridentes de caitetús e diferentes animais silvestres como 
que a se debaterem emba~ac;ados nas cordas de uma arapu
ca, ou · feridos de morte a se espernearem em extertores de 
?gonia. 

Existe uma leva de cac;adores invisiveis e misteriosos 
amoitados, ocultos, em derredor, nestas selvas. Já os expe
d icionários, antes, táo cépticos, náo tem a menor ilusáo a 
cerca da verdadelra identidade desses visinhos fugitivos e 
sorrateiros, que se nao mostram quando mal intencionados. 

Bem compreendem e les que outrem náo se encontrem 
alí, senáo os seus ete rnos e fatais inimigos, dispersados nu
ma representac;áo discreta e duvidosa de s imples mateiro> 
ou cac;adores indiferentes, montando sobre os construtores 
da Estrada, a sua ronda sinistra de ameac;as. 

Os índios traic;oeiros os espreitam despercebidamente .. . 
alí, isoladamente, contra os trabalhadores destacados a fun
~óes especiais, fora do ambito exped icionário, pelos selva
gens fatais, que os surpreendem. 

~: * 
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Joaquim José Fernandes e Luiz Pedro de Albuquerque 
seguidos de dois auxiliares se afastaram certo dia, das reali
za<;oes aproximadas ao acampamento, a procura de madeira 
grossa destinada a feitura de dormentes. Penetraram as flo
restas de adjacencias mais afastadas da 1 inha. 

Bateram-nas durante longas horas e, lá, numa profun
didade superior a tres quii.ómetros alongados do ponto de 
partida, derrubaram várias árvores de ipe, faveiro e grandes 
jacarandás. bividiram-nas convenientemente em toras 
iguais armaram toscos estaleiros feítos de troncos resisten~ 
tes sob as frondes do matagal e iniciaram em cima deles a 
serragem das pe<;as. 

Sobre cada um daqueles giráus, que improvisavam na 
mata primitivas serrarías, dois homens trabalhavam. 

Um se destanciava a mais de cem bra~as do outro. 
Despreocupados de tudo e só entregues a quotidiana 

faina de sua obra, apenas desviava-lhes, momentaneamen
te, a aten<;ao sempre volt a da parn as próprias 1 idas, ·um, cu 
outro reboli<;o veladamente emitido da selvática e seca fo
lhagem. 

E nao observando nunca que estes subtís e quase im
perceptíveis ruidos vinham se tornando a mais e mais, insis
tentes e se aproximando deles, a semelhanc;a de um círculo 
vivo, que se estreitava lentamente, circundando-os no meio 
de árvores corpulentas. 

E a inexperiencia dos obreiros nao lhes permitía sus
peitas em tudo aquilo, a aproxima<;ao de inimigos capazes 
de !hes desferir um ataque de surpresa. Náo se lembravam 
mes·mo desta circunstancia tao possível ali, quando, urna 
bela tarde, alguns momentos antes de suspenderem os tra
balhos daquela última jornada, percebem no espac;o, por so
bre as próprias cabe~as, um agitar de estranha e brusca ~i
bila~áo de cousas, ao mesmo instante em que mais de urna 
centena de flechas indígenas, espetavam o solo em torno 
aos seus estalei ros de trabalho. 
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E um estremecimento de susto e de pavor, imobilizara 
os quatro homens estarrecidos. 

Nesta mesma hora, gritos angustiosos e lancinantes 
· clamaran1 aflitivamente por socorro lá das bandas da ser

raría, onde Luiz Pedro e seu companheiro desdobravam as 
suas pe~as. Atraidos por tao grande alarido dos seus camara
das de ofício, mas afastados destes por considerável distan
cia e grande mata de permeio, os serradores de cá, ao vol
tarem as suas vistas para os lados do outro estaleiro diviza-

' 
ram alí, por entre a ramagem do arvoredo, urna cena pavo-
rosa! Carregavam sobre os dois homens, com fúria impetuo
sa e louca ferocidade, quinze, ou vinte e tantos bugres po
derosamente armados de tacapes, flechas e aguilhóes. 

Pilhados de surpresa e inopinadamente assim; colhidos 
de costas e apanhacios indefesos, só tendo nas máos o ins
trumento pr&fissional encravado ·no lenho duro que fendiam, 
nem poderiam opor o menor gesto de rea~ao, -ou fuga, tao 
distraídos ·e entregues se achavam do trabalho. · 

• E tombaram os dois operários alí mesmo, horrivelmen-

te massacrados, salpicando de rubro rutilante e cerne róseo 
desdobrado. 

Compreendendo, entao, os 'Outros operários toda a ex-, . 
tensáo da tragédia que, evidentemente haveria de os atingir 
também, náo esperaram pela sua vez. Fugiram ... 

E ·fugiram tontos, fr íos, apavorados e sem destino! E 
na precipita<;ao da louca disparada, alcan~aram a poucos 
saltos de gigantes o limite da circular clareira, que os vol
teava, e desapareceram ... 

O fim de existencia que tiveram os seus companhei
ros seria também o sP-u. . . A mesma sina lhes estava cer
tan1ente reservada. . . Apenas alguns segundos retardados 

impossibiltaram a investida de outros atacantes, que por 

sorte lhes couberam ... 
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, Fugirarn. Embrenhados na mata, aí vagaram desnortea. 
dos, perdidos, dentro da floresta escura, expostos a furia 
dos inimigos, que os trilhavam e procuravam, expostos a ar
~úcia furiosa do selvagem e a merce de outras féras que os 
farejavam ... 

E correram, até que um día, só por acaso· e miraculo
sa coincidencia, lograram eles, famintos e esfarrapados, al~ 

can~ar a salvo, o acampamento distante! 

E fóra deste ·modo, que os atacantes indígenas mais 
insistentement~ se recrudeciam, dora avante, contra os 
obreiros da expedi~ao. 

E se comentava ainda no meio ferroviário sertanejo 
com o mais aceso interesse e a m.aior vivacidade de ex
pressao, 0 atentado brutal, injustificavel, de que vimos de 
relatar em páginas anterior.es, quando, ao mesmo centro de 

· operários e l;:>ugreiros chegaram outras noticias de mais re
centes vítimas locais dos aborígenes. 

Destacados para diferentes e longínquos rumos das ma·-. 

tas, onde se estende a 1 inha de penetra~áo, havia obrei ros 
da empresa empenhados aos grupos, na missáo de sua es~ 

pecia! idade. 

Numa dire~ao, conforme anteriormente viramos ha-, 
viam partido aquel es serradores em busca de madeiras; e para 
outro lado saíram jornaleiros destinados as bandas do rio 
Tiete, afim de recolher areia e pedregulhos a se empregar 
na constn~~áo de concreto armado. 

E além desses operários, que, assim, arriscavam abne-
gadamente, ou se expunham a todos os perigos, abrigados 
pelas contingencias profissionais a trabalhar em locais peri
gosos e distantes da aglomera~ao central, outros homens .. 
ainda impelidos pelo mesmo senso de dever, iam como que 
atraídos para a maldade indígena· Eram aqueles trabalhado ... 
res da empresa, que se ofereciam para ca~ar nas matas ad .. 
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jacentes e palmilhavam t.óda a floresta, chegando por ve
zes, até ao grande rio visinho, de cujos remansos levanta
vam d'agua deliciosos dourados e paracanjuvas. 

Coincidentemente, no mesmo dia em que partiram os 
infelizes serradores em dire~ao ao interior da mata, onde 
encontraram morte horrível , e impiedosa, rumaram, tam- ' 
bém, por sua vez, para os lados do Tiete, dez ou mais ho
mens com o propósito de se abastecerem de outros mater.iais 
nas práias, ou nas entranhas do rio. 

E as vezes, quando se escasseavam os depósitos natu
ra is de matérias primas existentes nessas margens fluviais 
de mais fácil acesso, cruzavam a torrente em velhas e toscas 
barcas aí depostas para diferentes mistéres, buscando de lá, 
no bojo das embarca~óes, aquilo de que tanto necessitavam. 
E é interessante se notar, que muitas dessas canoas nao 
eram mais do que fragilíssimas pirogas arrebatadas aos ín- ' 
dios. 

Dirigiam-se os trabalhadores para ó lado oposto do rio, 
ou margeavam-no abaixo e acima, ou ainda, adotavam ou
tros recursos, que, da mesma forma , !hes facultassem o rea
bastec imento do material. 

Um dos métodos experimentados alí e pastos em prá
tica pelos operários naquele dia era difícil e trabalhoso, 
mas, íhes oferecia a vantagem de extrair material de su
perior qualidade, porque seria este recolhido dos fundos 
das torrentes por verdadei ros mergulhadores. Para isto, 
amarraram eles as suas canoas por meio de longos e possan
tes cabos, fixos a grossos troncos firmernente encravados 
na práia do río. As lanchas assim cativas, vagavam a merce 
das águas até onde aquelas cordas, distanciadas, devessem 
alcan~ar. 

E urna vez estabilizados num ponto, onde águas mais 
tranquila~ e serenas o permitissem, afastado este ponto al
gumas bra~as da margem, saltavam os homens a líquida 

[ 211 ] 



• 

corrente e, mergulhados, por vezes, até acima da cintura 
recome~avam o trabalho. 

Assim, cada mergulhador munido de urna longa pá, 
imergía e, ao aflorar a superfície, trazia no cóncavo do seu 
instrumento, certa por<;áo de areia, ou pedregulho, que des
pejava no interior dos barcos. Cada urna dessas embarca~oes 
comportava quatro, cinco ou mais obreiros. Um dos quais se 
encarregava do barco, para o manter mais ou menos fixo a 
tona num mesmo ponto, enquanto os demais operarios leva
vam todo o dia assim, cantando e modulando, ao rítmo das 
cantigas das torrentes, as suas cantigas doridas, ao passo que 
o grande e majestoso rio ia descendo e descendo eternamen
te· o vale ... 

Todavia, nao permaneceram por mais de uma semana 
esta serenidade de espírito e de trabalho. Surpreendidos aí e 
impiedosamente assaítados pelos indígenas, a serte desses 
homens nao fora diferente daquela, que tiveram os seus co
legas, desviados a outros servi~os e bandas da regiáo. 

1 nvestem-se afinar. contra eles os índios. 
E ninguem se escaparíia a insania e a crueldade do mas

sacre ... 

Desfecha-se o ataque. Cooperam todas as armas jun
tas na fun~áo de ferir e de m_atar· A primeira rajada de fle
chas já se tingem de sangue as águas do rio. 

·E o tacape e o aguilháo mordente ta'mbém derrubam 
as suas vítimas. Grevemente feridos, muitos operários da
queles que trabalhavam meio submersos, se perdem no mes- . 
mo local em que se acham, tragados pela corrente. 

Exanimes, eles tombaram ao fundo d'água e desapa
receram . . . 

Já outros companheiros seus, portadores de ferimentos 
leves, fugindo, nadando custosamente a correnteza para a 
terra firme, atufam nas selvas, ao abrigo de protetoras fron
des. Ainda um outro grupo de obreiros, que trabalham mais 
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distantes, encorajados por alguns bugreiros em companhia, 
mesmo feridos resistem ao assalto a bala. 

E as suas carabinas certeiras aniquilam diversos ata
cantes. Mas esses, numericamente muito superiores, e, além 
disso, pelas cargas incessantes de suas armas, logram se 
apossar das margens e cortar as amarras das canoas. E ao 
desferirem mais este golpe supostamente decisivo contra os 
canoeiros, presumem os índios estrategistas, que destroem 
a tóaos inevitavelmente. 

Na v~rdade, nao tem, senáo este intuito os agressores 
Abandonados ao pélago e ao capricho inconstante das 
• 

águas e acossados ao mesmo tempo pela mais impiedosa 
chuva de projéteis, era, de certo, melindrosa a situa~áo des
ses homens, que nao podiam suportar os horrores da fúria 
indígena em cima, e os abismos das torrentes em baixo, 
contam os proletários apenas com urna lancha desordenada 
e frági 1 de permeio ! 

Era esta a situacáo dos trabalhadores. 
~ 

Fora lancado contra eles um recurso destruidor em tá-
~ . 

tica de guerra, que, adotado . por tal casta de inimigos, com 
mais forte razáo aparentaria se-lo. 

lnimigos desconhecedores de qualquer gesto de per
dáo e só conceb-~m a destrui~áo total do desafeto. 

No entanto, o mesmo áto julgado decisivo na luta e 
praticado pelos afóitos vencedores, redundara mais tarde, 
em beneficio dos próprios agredidos. 

Soltasao sabor das agitadas águas, como foram, as em
barca~oes desceram, céleres, a correnteza. . . e os t rip1..1-

lantes delas, desorientados e confusos ao primeiro instante 
do episódio, pareciam submissos ao plano dos indígenas. 
Mas depois, adquirindo eles a sua calma habitual e o equi
librio perfeito de suas fun~oes , conservados sempre deante 
de tudo quanto !hes facultasse meio de defesa e muito ele
vado instinto de viver, retomaram logo, como bons pilotos, 
a dire~áo dos barcos, enquanto os bugreiros, firmes na pon-
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taria, iam, matando a ti ros de carabina dezenas de indios 
alinhados a beira· 

Os homens abatiam o inimigo que os vencera ! 
Afastavam velozmente as lanchas da zona perigosa. 

Arrebatara-as a correnteza. E longe, a mais de tres quiló
metros dalí, abeirando-se a barraca de urna curva do río 
com os seus botes, eles, como náufragos que também se ha
viam escapado ao massacre, abandonaram-nos e afundaram 
imediatamente nas brenhas profundas das florestas. 

E correram ... Ou, melhor, rolaram pelo chao da relva 
o resto daquele dia e toda a noite, mal conseguindo, s6 a alta 
madrugada, cansados, feridos e sangrando, ainda alcan~ar 
o centro das operac;oes ferroviárias . . 

* • • 
A intensidade com que se recrudesceram as escaramu

c;as sertanejas, prenunciava claramente o desencadear de 
próximos acontecimentos, como sejam choques renhidos 
mais violentos e, talvez, mais devastadores entre os com
batentes dos sert5es . 

Tudo estava a indicar a eventualidade de um recurso 
imediato aí mesmo, nas visinhan~as do acampamento. E se 
os índios !hes oferecem a grande batalha, faz-se mister que 
a defesa bandeirante marche com toda urgencia ao encen
tro deles. 

Pois há planos retardados na constru~áo. Já se váo res
sentindo de niateriais, as obras ferroviárias, em consequen
cia de táo insistentes e graves ataques aborígenes contra os 
pacíficos trabalhadores. 

Além disto, já experimentando um esfado de super
excita~áo neural e, permanentemente alarmados, desde as 
últimas ocorrencias no sertáo, os homens trabalham mais 
atentos aos bugres do que aos misteres do próprio oficio. 

Desenvlve-se mal e em notável regressáo de animo a 
sua capacidade de trabalho. 

• .. 
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' E é natural. O rumor mais tenue ocorrido durante as 

horas de servi~o. onde quaisquer outros átos de que se 
ocupem eles, o produzam; o menor ruido diferente daquefe 
que as suas ferramentas originam ao escavar o solo e ao atri
tar outros corpos mais densos, assemelha-se-lhes o aproxi
mar de índios, impressionando-os como a representa~áo de 
passos inimigos, que se dirigem para o lado deles a atacá-los. 

A lembran~a de selvícolas fustiga-lhes a imag i na~ao 

como a idéia fixa, tormentosa e alarmante de um fantasma, 
de um duende permanentemente assombrador ... 

Nao havia porém, engano, supersti~6es, ou caducidade 
, . 

. p1qu1ca. 

Já se tornara patente a existencia de novos atacantes 
alí. Gritos e prantos e lamenta~oes angustiosas, clamando 
por socorro; rumores de quem se ergue precípite do Jeito a 
noite, e corre em solidoes escuras pelos ermos, fugindo atro-
peladamente, sao incidentes sucedidos aos toques de buzi
nas por madrugadas altas, como alucina~6es terríveis de pe
sadelos· Intranquilizados, irrequiétos e medrosos de si pró

prios ªº servi-<;o, ªºdescanso e ªº sono, nao podem trabalhar 
e ·produzir, e nas barracas náo lhes é possível dormir e re
pousar. 

Em suplicante transcorrer de cada noite, eles, tortura
dos pelo medo e a convic~áo de morrer a qualquer instante, 
tem a aparencia de quem sofre agita~6es crueis, envolvidos 
e supliciados de insania, ·a maneira de remorsos mais nefan
dos, passando, desta sorte, as horas de recolhimento, como 
se fossem algozes criminosos redimidos. lmprimem-se-lhes 
a face macilenta e pálida as características sintomáticas de 
mais penosas, atribuladas e sofridas noites. 

E se encaminham eles, agora, de manhá, para o tra
balho, mais fatigados do que se sentem, quando a noite se 
recolhem ao descanso ... 
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Há em tudo isto a formalíssima indica~áo de que se 
·reiniciara no deserto o sistema gentílico de guerri lhas. 

E se recome~a por igual, a a~áo enérgica dos bugreiros. 

• • • 
Anteriormente, porém, aos días ·em que se realizavam 

aqueles atentados contra os inermes servidore~ da empresa. 
haviam chegado ao acampamento, urgentes e veementes so
licita~óes no sentido de que partissem os valentes carabinei
ros da expedi~áo para um sítio na reta.guarda, onde urna for
ma~·ªº de · mua res conduzia víveres. materiais e instru'1)entos 
destinados aos construtores da li.nha férrea. Partiram os bu
greiros imediatamente para a referida loc~lidade. E ao che
garem, apenas depararam com destr~os da composi~ao vo
lante. Jazia tudo disperso e abandonado pelo chao e o ma
tagal. Os animais, que náo eram cadáveres, encilhados pelos 
arreios e jungidos ·ainda sob as cargas, vagavam, perdidos, 
fugitivos e assustadi~os· pelos campos e arrastar os trapos de 
objetos inutilizados, pendentes .ainda dos arreios. 

E se perderam muitos deles, que nunca mais foram 
'"~"" 

encontrados. 

No entretanto, nem os assaltantes e nenhum sinal dei-
, 

xado pelos mesmos pt1deram ser r·ecolhidos no focal do ata-
que. De serte que, se náo houvesse alí, a hora do incidente, 
o testemunho dos próprios condutores do comboio, perma
necería em incógnita a identidade dos malfeitores. 

Chegaram lá os bugreiros e investigaram detidamente 
tudo. 

Por fim, ao cabo de longo e minucioso exame dos cam

pos circunjacentes, conseguiram descobrir na mata os pri- . 
meiros vestígios dos fugitivos.E marcharam os sertanejos 
sobre os rastros impressos no meio intrincado dos cipozais· 
Bateram toda a zona durante mais de um dia. nas dire~óes 
prováveis do esconderi jo. E nada encontraram. Mas nessa 
diligencia de mato a dentro, abateram cinco aborígenes$ 
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talvez, inocentes, ou tal'\tt z, culpados daqueles cri·mes, sur .. 
preendidos e aprisionado~ no río a se banharem despreo-
cupadamente. \ 

l d , Um feíto incrível, dada a perspicácia do ín io, e so 
conseguido por sertanejos muito experientes de mato e suas. 
cousas. 

Cumprida a missao, regressa~am os bugreiros ao acam
pamento. E em chegando e se inteirando aí, das atrocidades 
ultimamente praticadas pelos selvícolas neutras dependen
cias de ttabalho, rumaram para onde se dera o novo assalto 
contra os · pobres indefesos serradores, a-fim-de fazer re
conhecimento e inspe~ao local. Chegavam lá ainda a tempo 
de contemplar os cadáveres das duas vítimas, profan~das, 
esquartejadas pelos furiosos matadores. . 

. Voltando dalí sem conseguir enconfrar os trilhos dos 
sel.vagens, partiram para as bandas do rio T iete, em cujas 
~ansas práias se d~senrolou .a tragédia dos recolhedores de 
areia e pedregulho. E inspec_ionararn-nas também cuidado .. 
samente. Aí nenhum vestíg_io havia. O río sepultara no fun
do de suas águas os despojos dos operários mortos. Nas práias 
e .,~atas adfacentes si'.nal algum existia dos assaltantes, a 
nao serem rastros na areia e tocos arrancados. 

... Mas ao "fétrocederem, se desviando na marchat dos pri
mitivos trilhos por onde passaram na ida, depararam r:um 
vale, em plena floresta , com. um aldeiamento indígena. Um 
grupo de frágeis e rústicas cabanas cercadas de lascas de 
palmito e revestidas de folhas e paf has secas. 

Abeiraram-se' cautelosamente da aldeia e varejaram-na. 
Estava deserta· Mas os objetos encontrados no inte

rior constituiam sinais e prevas de que eram habitados es
ses casebres. Cúias, redes toscas e caveiras e dentes de ani
mais lá estavam dispersos pelo cháo. 

Foi um achado importante e de valor estratégico real
mente útil. 

Estava descoberto um covil de inimigo. 
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A moradia, naquele instante deserta, dentre mutttas 
existentes na regiáo, que lhe serviriam de base de opera
~óes bélicas. 

Era pois, urgentemente nec~ssário que fossem destrui 
das aquelas habitac;óes. Mas também, só o deveriam ser 
quando dentro delas se achassem os ocupantes guerrilhei
ros e próprios senhores. 

Deixaram-nas, por isso, intactas. 

Ao voltarem dalí, depararam os homens com todo o 
-acampamento alvoroc;ado ~ Já ao entardecer daquele dia, os 
operários, tanto menos · apreensivos, se achavam, naque la 
tarde reunidos no interior de um grande barracáo, enquanto 
aí depunham as suas ferramentas, conforme, o faziam ha 
bitualmente. 

De súbito, urna horda de selvagens saltara impetuosa, 
a frente deles. E generalizara-se entre aquela massa hu
mana pacífica, um fremito glacial de terrorismo. A inespe
rada aparic;áo de tao consideráveis inimig6s, sempre espera-

... 
dos neutros momentos, nunca, porém, áquela hora, e naque-
le sítio, produzira entre a densa multidáo o efeito de uma 
bomba que explodisse no meio dela . 

Tomados de panico verdadeiramente horrível, dispara
ram-se por todas as di rec;6es os homens em debandada. Sal
tos desmedidos atra~és de obstáculos ·imprevistos e mal 
percebidos, ou calculados; carreiras desnorteadas para to
dos os rumos indeterminadamente e quedas desastrosas, 
cujas vítimas, nao puderam mais se levantar, foram os aci
dentes mais comesinhos e naturais, muitas vezes, repetidos 
durante a precipita<;áo da fuga coletiva. 

A maior parte desses homens se machucaram, se con
tundiram seriamente e, muitos outros, se desviando até dos 
trilhos durante a carreira, em horas difíceis de travessia, 
perderam o rumo do local que demandavam, onde os aguar~ 
daria provável seguranc;a e salvac;áo. 
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Aquele telhei ro de sonstruc;áo provisória, destinado 
semente-a abrigar carretas e instrumentos brac;ais emprega-

' dos em diferentes mistéres da empresa, distava-se do centro 
. de administrac;áo urnas duzentas e poucas bra~as apenas. No 
entanto, raros foram os homens debandados, que lograram 
chegar aí dentro de um espa~o natural de tempo, após o 
inesperado incidente, correndo pela estrada direta, apro
priada e mais curta, que comunicava os dois pontos visinhos. 
A maioria deles, semente a alta noite, e a madrugada con
seguira alcan~ar abrigo, além de outros, que lá se foram ter 
de rastro, ou carregados por máos piedosas. 

Achavam-se seriamente contundidos. 
Comunicara-se o panico a todo o acampamento! E n ~s

to entram os bugreiros, alguns momentos antes, chegadcs 
de suas diligencias anteriores, no cenário perigoso do epi
sódio. Tomam no relance de um salto rápido, as suas armas 
e todo o equipamento. bélico necessário a urna empresa de 
larga envergadura e partem a galope, ao encentro dos abo
rígenes. E investem-se désassombrádamente contra os ata
cantes. 

Sao estes, os selvícolas que se apresentam como seus 
velhos e eternos inimigos, já, agora, muito mais audaciosos ... 

Fazendo suas trincheiras as mesmas pilhas de dormen-
' tes e feixes de trilhos amontoados entre a linha das barra

e:as e os agressores, os bugrei ros desfecham . contra estes. 
indecisos em pé, a pouca distancia do barracáo e no mesmo 
ponto em que foram vistos surgir, urna descarga de balas. 

Ouvi ram muito bem os estampidos que os alvejaram 
e náo esperaram a repeti~áo do fogo sertanejo. Nem puze
ram olhos nos seus atacantes. Al~ando instantaneamente 
.aos ombros fortes cinco ou seis cadáveres e abandonando 
no local os feridos , bateram, entontecidos em retirada. 

Sem mais tardanc;a, caem-lhes em cima os bugreiros. 
Encal~am-nos além, pouco adeante, atingindo já a floresta 
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protetora e mandam-lhes pelas costas a segunda descarga 
de suas armas. 

Os fugitivos conseguem penetrar as selvas, retrocedem 
imediatan1ente, resurgindo no mato a orla das campinas, 

.. mas para recolherem alguns cadáveres e feridos graves tom~ 
bados agora, pelo segundo tiroteio, e recebem ao reapare
cerem aí, neste gesto de renuncia e audácia, nova e fulm i
nante descarga que os presta, debru~ados sobre as outras 
vítimas agónicas· 

E os aborígenes restantes, mais de urna dezena, · já vao 
longe, abandonando os mais odiados inimigos, precisamente 
a hora em que alcan~avam um pasto estratégico, donde po
deriam oferecer resistencia, e afundam n~ mata cerrada do 
esconde rijo. 

Desprezando feridos e mortos veneráveis estendidos 
por terra, a merce do inimigo ! 

¡ 

Fugiram abandonando tudo e desaparecendo. . . E só 
lhes resta fugir, embora muito bem armados estivessem. 

Enquanto isto se dá, procedem os vencedores a revisáo 
das baixas adversárias. A contagem feita dos despojos ini
migos nos dois campos de luta revela treze mortos. 

Há, porém, apenas, mortos, porque os bugreiros ran
corosos, sacrificaram os feridos que havia. 

E' a hora do crepúsculo. Desee o silencio na noite so
bre a mar_isáo das tragédias sertanejas. 

E os homens, mais urna vez vitoriosos, se encaminharn 
para a base da campanha. 

• • • 
Na madrugada seguitne aprestaram todas as suas ar-, 

mas e equipamento bélico e bateram os bugreiros nas péga-
das e veredas anteriores dos fugitivos. 

Passaram pelos mesmos pontos, onde jaziam insepul~ 
tos os corpos dos indígenas sacrificados na véspera. 

Afundaram no seio das florestas. 
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Seguiram, pesquizando os trilhos no mato, troncos de 
árvores e areias de práias, a buscar vestígios do inimigo. 
Galgaram cimos, desceram vales e pal mi lharam de lado a lado a 
regiao e semente ao cair da tarde, puderam encontrar, ain
da longe, uma aldeia de aborígenes. -Houve quem assestasse 
para determinado rumo o seu óculo de alcance e surpreen
desse urna multid~o de bugres a formigar em volta as caba
nas do arraial· 

Estava assim desvendada mais urna das muitas células 
inimigas, um desses centros, donde se irradiavam os assaltos 
constantes sobre a empresa. 

Haviam descoberto nessa hora da tarde justamente 
aquilo que tanto procuraram durante todo o dia. 

Assentaram-se tranquilos alí mesmo, onde se achavam, 
sobre a relva a beira dágua e fizeram ligeira e substancial 
refei~ao. 

E enquanto comiam vitela churrassqueada com fari
nha de mandioca, iam delineando planos para levar a guer
ra, num assalto noturno, sorrateiro, a rústica cidadela do 
gentío! 

Mas para efeito desta diligencia armada, ~ coorte de _ 
valentes sertanejos aguardaría alí mesmo o cair da noite. Se-. 
riam as trevas as suas melhores cúmplices. 

E durante a noite marchariam para lá. Depois, ao ini
ciar da madrugada e já sem o testemunho da compromete
dora luz da Iua, efetuariam o assalto frontal e decisivo con
tra a pra~a. 

Combinaram tudo. 
Ao baixar do crepúsculo 1nam a pouco e pouco, se 

aproximando da habitac;áo indígena. E poderiam assim, des
pressentidos do inimigo, atingir um ponto convenientemen
te seguro entre as selvas adjacentes a vila e deliberarem daí 
a forma como deveriam desenvolver o ataque demolidor. 

Puzeram em execuc;ao o plano combinado. 
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Sem deixarem nada para traz, marcharam os homens 
através do predeterminado run10. 

Caira a noite. Fara difícil a travessia. • 

A frouxa luz da lua , penetrando as franjas do manto 
floresta!, salupicava de branca esmaecido a senda, que os 
guer.rei ros iam trilhando sob ª fronda secular, trope~ando, .. 
ou ca indo aquí e levantando acolá; esbarrando-se num tron
co grosso, só percebido a última hora e, penetrando além 
no meio de um cipoal ou varando, adeante, uma moita de 
espinheirais, chegaram, já alta madrugada, a uma logar apa
rentemente estratégico, que lhes permiti ria observar de per
ta tudo quanto se passasse na cidade indígena. -O lume de 
urna fogueira imensa acendida pe los selvagens num dos la
dos do arraial, derramava-se ao longe, até bem próximo dos 
observadores um clarao incandescente de luzerna, constra-

' 
tando com as trevas dominadoras em derredor· 

Os bugreiros, na sua alcatéia perigosa e muda encon
traram nes.te claráo o seu níelhor beneficiário. Podiam ob
servar tudo que se ia passando na aldeia · indígena. 

Estava a cidadela em festa ... 

Troava já na imensidáo das solitárias plagas a áspera 
sonora<;áo do instrumental selvagem. A buzina de taquara; 
o tamborim de pele de caitetú, fixada ao corte central de 
urna caba~a oblonga; os flautins, as c!arinetas de taquarí e 
canafístula; a caixa roncadora - modernissima cuica de 
folguedos civilizados, ou "candombles" manhosos, fariam a 
algazarra da magistral folia até o amanhecer. 

E' um costume habitual dos primitivos da terra, refe
rido pelos sertanejos mais antigos da regiáo: o índio fazia 
lume ªº anoitecer e, a volta deste fogo, tocava, dansava, 
comia e bebia antes de se acomodar para dormir. 

Comumente essa festa noturna quotidiana, terminaria 
entre a meia noite e as duas horas da madrugada. E entáo. 
somente depois de encerrada a brincadeira, iriam os convi-

[ 222 ] 

vas e espetadores dormir cansados, tranquilos, a seno solto 
de bebados. 

Estava assentado, entre os combatentes, Josse essa 
hora silenciosa, o momento do premeditado assalto. 

Acoitados pelo mato e as trevas da noite, presenciavam, 
os homens, a espreita e através dos últimos lampejos do cla
ráo, as últimas atitudes dos inimigos. 

Entrara a lua. Come~aram os bugreiros lentamente a. 
se mover. lniciaram desde lago a marcha sobre o quartel 
adversário com mais argúcia e precau~ao. E os índios entre-· 
tidos e folióes, nao nos haviam percebido ainda, a quinhen
tos metros de distáncia. Era este o percurso, que deveriam 
os atiradores vencer para alcan~ar o aldeiamento selvagem. 

Sopesando as armas certeiras e prontas. para abater al
gum índio, eventuadmente ainda acordado, que os pudesse 
pressentir e se erguer da cama a beira do fago, onde se dei
tara , cal"ninhavam os hornens para a aventura do assalto. 

Marchando tao rápidos quanto lhes permitisse o ter
reno irregular e recobe'rto de macega alta, que pisavam, eles.. 
andavam a noite escura, apalpando com os pés o chao e ta
teando os tri lhos apagados· dos caminhos· E' que deveriam 
ser evitados durante o transcurso da perigosa travessia, o 
incidente mais banal, capaz de provocar insignificantíssimos. 
ruidos. O sucesso da arrojada empresa estaría alí, funda
mentado na atividade do imprevisto e inesperado, até o der
radeiro instante. E quanto mais eles se aproximavam deste, 
melhor observada haveria de ser a caute la. 

Adotando pela primei ra ves nessa campanha a tática 
dos próprios selvagens, levar-lhes-iam as armas sertanejas, 
com toda argúcia e perspicácia, da mesma forma costumei
ra dos índios, urna luta de surpresa e trai~áo . E muito pró
ximos já se achavam do respeitável e sossegado baluarte, a 
menos de cem bra.~as talvez, quando um incidente que em 
outras circunstancias nenhum valor teria mas de extrema 

' 
gravidade ante a apreensiva condi~ao em que se achavarn 
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os ca<;adores, por pouco nao transformara em ruidoso fra
casso a fase terminal desta diligencia, custosamente efe
tuada e já nos últimos lances do ataque. Um selvagem, de 
.súbito, se alevanta ! Episódio que, relembrado e previsto no 
plano geral de assalto, nao pudera, entretanto, confundií 
-Os assaltantes. 

E dominaram estes a situa<;ao. Ligeiros e suficiente
mente cal,mos, frente a dificílima emergencia, cairam no 
solo os destemerosos lutadores e, dobrados sobre um dos 
joelhos, endireitaram a pontaria firme de suas armas para o 
lado dos bugres adormecidos. A mira estava bem visível. 

Era intenso e claro o brazeiro deixado pela fogueira 
extinta. 

Em volta .dele, estavam deitados juntos, com os pés 
voltados para o lado de maior calor e mais aproximados da 
. caieira. De sorte que, se banhavam nos últimos claróes de 
braza os mais épicos impulsos do assaf to. E este banho de 
luz encandescente iluminava também o próprio alvo das ca
;rabinas sertanejas. 

Durante cerca de uns dez minutos observaram os ho
·mens prudentemente, estáticos, na mesma posi<;áo, o inves
tigador indígena. O bugre, ao se por de pé, mergulhara o 
olhar em torno e através dos infinitos ermos, até a última 
irradiac;áo da luz. 

E prescrutara tudo. . . Movendo-se afinal, do seu lu
gar, anclara íentamente em volta ao brazeiro e aos camara
das que dormiam, para se dirigir após, ao mesmo feito , don
.c:Je se erguera, e se deitara outra vez. 

E os assaltantes recurvados naquela pos1c;ao incomoda, 
mas de agressiva prontidáo, esperaram silenciosamente por 
muito tempo, necessário e calculado para que dormisse, des
cuidada a sentinella. 

E quando já estavam os bugreiros se preparando para 
dar um passo a frente, aparecera novamente o mesmo ín
-dio em pé. 
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Levantara-se, observara tudo, repetindo todos os mo
vimentos executados dantes, até se reacomodar ao leito 

Fora daí, que o mais experimentado daquefes hom~ns 
reconhecera esta particülaridade do costume indígena, co
mo sendo urna medida necessária de previdencia. 

Uma vez terminadas as dansas de suas festivais noita
d~_s, ~firmam v~l~os sertanejos, que os aborígenes da re
giao tinham o habito de dormir no chao, em vol ta a fogueira 
acendida para aclarar a festas noturnas habituais, excetó 
um ~ugre, previamente designado pelo chefe da tribu, que 
velana pela seguran~a dos demais. 

Era este a sentinela do acampamento. 
Consoante a própria fun~áo, náo dormiria e'sta por to

do o resto da noite, em observa~6es, em torno a família ador
mecida . 

a:: 1 d d . 
L.. aoan onan o o seu pasto, como o faria de momento 

em mornento, para se deitar, nao teria o índio a intensáo de 
passar por mais ligeiro repouso, e sim, animá-lo-ia, ao pro
ceder deste modo, um propósito trai~oeiro de simular dor
mir, afim de mais depressa surpreender a aproxima~áo de 
um malfeitor. 

Alí também acontecía assim ... 

Era aquele índ io a sentinela da aldeia, destacada para 
o ~ervi~o áquela noi te. 

Simulava assim, em reco/himento adormecer mas 
logo depois ele se erguía da cama e pres~utava de pé,' a no
turna cicunjacencia do arraial, alternando, sucessivan1ente, 
alguns minutos áe suposto repouso e outros instantes de ob
serva~áo e atividade funcional. 

1 a fazendo des te modo o seu plantao . 

.. Aqueles selvagens, após a dansa noturna habitual se 
haviam entregue ao descanso de um sono reparador. E como 

· vimos, enquanto dormiam, estava os guardando na aldeia 
sossegada , um companheiro. 
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No entretanto, os sertanejos deveriam marchar ainda 
um pouco afim de mais se aproximar de seu terrível inimigo. 

Combinaram entáo, o avan~o de um passo a frente . 
Ao contrário, porém, de se erguerem do logar, onde 

um deles se encontrava ajoelhado para agredir, executaram 
manobra diferente: a inda mais se inclinaram e estenderam 
ao solo para deslizar raste,iros, invisíveis, na di re~áo da vi la· 
Eram con10 um bando de panteras famintas em surda alca· 
téia, a esperar o instante mais propício para se largar contra 
a presa descuidada, com o último salto de montearia. 

E nesta hora a maior precau~ao era a melhor estrategia. 

Avan~ando lentamente a passo e passo, interrompidos 
em paradas bruscas de observa~áo, os bugreiros, semi-dei
tados e· quase a rolar sób as matas baixas de aroeirinha ver
de, já iam chegando a beira do acampamento. 

Deitados na relva úmida, colados ao chao com as suas 
carabinas apontadas para um alvo único, que era a massa 
de bugres estendida e iluminada a luz encandescente das 
caieiras, e'les vi ram, quando, nova mente se levantara a sen
tinela. Volteando todo o campo, observara ela até longe, 
aprofundando os sentidos aos diferentes rumos das sol idóes 
e, se retrocedendo, por fim, ao logar da sua cama. Em che
gando aí, parou, segundo o fazia habitualmente, mas desta 
vez, nao se deitou ! Com a sua arma na mao, parecía inves
tigar em derredor, mais atentamente e mais atiladamente, 
que das outras vezes, as cousas ... 

Repentinamente, deu um salto para um lado e se abai
xou ao cháo. Auscultou-o durante um instante e, ao se re
erguer trouxe consigo um companhei ro armado. 

Era o capitao da tribu . A sentinela despertara o chefe 
e qualquer cousa lhe comunicara ... 

Os sitiadores da pra~a . amoitados alí perto, davam 
canta de todos os movimentos da sentinela. Por isso ao ve-, 
la acordar aflita um companheiro, que fosse, talvez o seu 
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capitao, nenhuma dúvida tiveram ma1s quanto ao que su

cedía. . 
Estavam sendo pressentidos ! 
Ninguém os parecia ver no refúgio em que se achavam, 

mas os índios sa6iam, que em volta a sua casa , qualquer 
cousa anormal se passava, a horas tardías daquela noite. 

Na mais perfeita comunháo de idéias e na ,melhor dis
ciplina, que ven1 caracterizando os diversos lances de suas 
!utas, nao esperam mais nada os assaltantes. 

Com a rapidez de úm relampago erguem-se repentina
mente e desfecham juntos e automáticos o ataque. Ressur
gem frente a frente, com os índios. E ainda mal aflorados 
as pantas dos matos que os ocultavam, já urna descarga de 
suas armas ecoa nos recantos longínquos. das solidóes ! 

E' a primeira. carga da madrugada. Duas balas prostram 
imediatamente o capitao de guerra e a sua sentinela, sem 
que tenham estes tempo para alarmar os índios combaten
tes da defesa. E ao mesmo instante cai urna saraiva de pro
jéteis sobre o grosso do exercito indígena , no Jeito, e já se 
levantando. Uma parte destes índios, mortalmente. ferida, 
ou gravemente atingida, presta-se no mesmo logar, para 

nao mais se erguer. 
Já um outro. grupo de aborígenes, despertado do pro- · 

fwndo repouso que dormia , pelo troar das armas sertanejas, 
levantando-se confusa e alheio inteiramente ao que se está 
passando, corre assustado, do desconhecido, como alucina
do. Vendo prostrados, o seu capitao, a sentinela da noite e 
tantos out ros companhei ros, antes de empunharem as suas 
armas defensivas, recebe tremenda e certeira fuzilaria. E 
os poucos índios, que nao tombam pela segunda descarga 
da luta, ainda mais atordoados fogem , saltando a esmo para 
qualquer lado. Alguns destes, porém, na desorienta~áo do 
susto, váo cair casu?lmente na linha dos atacantes. 

Caindo aí. como ovelhas em furna de le5es, náo podem 
fug.ir e nem reagir. 
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Mal compreendendo nesta hora, tudo que lhes sucedia 
e a seus companheiros, ao reconhecerem o meio em que se 
acham rolam, também, um a um atravessados alí mesmo a 
laminas de punhais. 

Após este golpe, em tudo e por .tudo surpreendente e 
admirável, os sertanejos. agora, muito mais próximos do ar
raial indígena, nada mais esperam para consui:nar o avan~o 
e o assa·lto direto contra a cidadela. 

Penetrá-la, varejá-la e destruí-·la é obra de um instante 
apenas· E a passos largos avan~aram. Transpuzeram logo 
adeante a linha do braseiro, que se distendia em arco mui
to próximo ao grupo de taperas e cairam impiedosamente 
numa avalanche incontida sobre a pra~a forte do inimigo. 
De pistolas em punho, a queima-i:oupa1 e facas. e!es aba
teram os feridos que se arrastavam, quase agonizantes! pe
lo solo. 

Concluido éste massacre, investiram-se os bugreiros 
imediatamente para as choupanas. Varejaram-nas todas, só 
encontrando no interior, objetos comuns, de uso indígena: 
redes, combucas, pil6es, arabescos e outras causas seme
lhantes. 

Nem urna arma lá se achava. Todas estas se encontra
vam cá fora , a mais facil alcance dos guerreiros, para seu 
uso, se fossem eles despertados a tempo de lutar. 

1 sto feito, bateram todo o matagal em vol ta, mas nem 
vestígios dos raros fugitivos depararam ... 

Voltando de novo ao acampamento, désta vez , senho
res absolutos d~ pra~a. aí sentaram-se no terreiro dos case
bres, entre os despojos dos aborígenes estendidos no chao, 
para ligeiro repouso, muito embora, continuassem ainda 
em espectativa armada. Enquanto descansavam, servindo-~e 
dos míngues víveres, que possuiam, fizeram pequena re- -

fei~áo. 

E esperam calmamente aí o raiar do dia. Dormitando 
até, alguns dentre aqueles bravos, passaram por sano levo;, 
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intranquilo e, de instante a instante, interrompido de so~ 
nhos e pesadelos que, talvez, representassem toda a agita~ao 
dos trágicos feitos anteriores. 

Mal rompía o sol, trazendo ao deserto a alvorada es-

plendorosa da manhá. 
Clareava o dia. E um outro clarao imenso se alevan-

tava no espa~o. irradiando-se ao longe, deante do matuti
no astro, a rubra iiumina~áo de um incendio ... 

la tudo a raso l 
o mesmo lume que aclarara a -noite, o bailado festi

val dos índios, depois, cha.:nusqueara as carnes ao banque
te e lhes aquecera a aragem da madrugada fria para o sono 
de repouso, devorara pela manhá ·o arraial ... 

E nada se escapara aí a sanha devastadora de ódio e de· 
vingan~a sertaneja .•. 

Fara urna ca~ada completa· Náo perderam uma s6 
ba Ja os ca~adores. 

- -E o ti roteio da trágica madrugad¿¡, ribombandÓ a dis
tanci.a, chegara até aos construtores da 1 inha, a·inda repou
sados e exultantes de júbilo, de entusiasmo e impaciencia. 
Impaciencia pela sorte dos companheiros de labor, que to
maram sobre si a luta mais severa da campanha; pelo re
sultado dos feitos daqueles heróis, que os guardavam e os 
defendiam durante longas horas de noites inteiras, enquan
to repousavam em descanso, para novas energías de tra:

balho. 
De regresso, chegaram os bravos sertanejos ainda cedo 

ao ponto central dos ferroviários. E urna estrondosa de
monstracáo de entusiasmo os acolhera, a hora do alm~o. in-

~ 

terrompido, numa sí·mpática recep~áo. 

Era a pri·meira vez que se manifestavam de tal forma 
nesta campanha memorável em que andavam juntos e co
irmáos a ciencia, a tenacidade e a guerra, entre os obreiros 

da penetra~áo. -
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Tomara-os a todos inopinadamente o fremito de um 
verdadeiro delirio, numa explosao Úr)ica, ao virem chegar , 
os trabalhadores da conquista. 

E estes bravos e quase primitivos ingressores daquelas 
paragens - lutadores sem ser militares, se aproximavam 
de seu quartel, muito alheios a orgulhosa e natural pre
tensáo de quem tiyesse saido vitorioso de urna luta daque
la monta, em marcha irregular e desordenada, porque des
conheciam a disciplina rigorosa de uma formatura militar 
cerreta. Humildes e até desleixados, andando a passos lar
gos quase cambaleantes, como seja o tra~o característico 
da .marcha sertaneja, aparentavam mais uma fuga de der
rotados, do que o regresso de uma for~a vencedora. 

Mostravam, no entretanto, uma aparencia ilusória de 
cansaco. 

~ 

Um dia todo de marcha através de intérminas flores
tas, depois de outros di as igualmente fatigantes ; uma noi
te inteira de luta armada contra um inimigo astucioso e 
forte, nao nos fatigaram, nao !hes abateram as for~as. 

lludiam simplesmente pela aitude ... 
Náo nos dominava entretanto, o cansa~o. Tresnoita

dos, maltrapilhos, andrajosos, e muitos até descal~os clau
dicantes, reapareciam os homens destemidos de todas as 
pelejas ao centro do técnico labor. Aí, donde se irradiava 
o esplendor de seu heroismo. 

O sertanejo é incomparavelmente bravo. Admira-se
lhe, sóbretudo a capacidade de resistencia. As cadeias an
dinas. os abismos da Mantiqueira; os pincaros alpinos e 
apeninos de ultra-mar, seriam galgados com a mesma ar
dencia- e vigor do princípio ao fim. Náo haverá obstáculo • 
que se anteponha intransponível, a rea~áo de sua energía. 

Tanto a estrutura física, como a constitui~áo moral 
em que se plasma e de que se erige o desbravador de ser
toes; talhadas e refundidas juntas estas duas potencias in
dividuais, pa ra todas as vicissitudes, desde os hábitos pa-
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cíficos e de mais puro sentimentalismo, até as arrancadas 
violentas e audaciosas, impostas constantemente ao ho
mem sertanejo pelo meio onde vive e as múltiplas ativi
dades que exercita. Languidas cantigas ao som de violas 
plangentes e violoes que choram, quando o artista rude 
do sertáo nao dedilha o tec lado de urna "napolitana" ar
dente ; noites venturosas de folguedo, onde vibra boli~oso 
o caterete, encerram, entre outros primores de suas festi
vid_ades habituais, o suave, o n1eigo e o transcendental as
pecto de urna alma afetiva. 

E já por outra forma da sua vida e costumes vários, ~le 
é um dominador total. Varando florestas a dentro na ca~a
da perigosa do jaguar pintado; abrindo restingas e espinhei
ra is nas encostas 1 isas e nas planícies claras, arroja-se, as ré 
deas sol tas, ao encal($O de pujante touro; estendendo-se nas 
correde iras abaixo para arrancar a correnteza a anta ferida na 
caudal; é sempre o homem infalível ao desfechar o tíro c!e 
trabuco, ao bolear o la~o envencilhador, ou, quando, já des
·peando o cayalo, toma o leme da ·canoa fragi l e flutúa no 
pé lago das águas tomentosas. Com a mesma for<;a, a mesma 
coragem e agilidade, vai trocando, em cada urna dessas alter
nativas de pelejas habituais, a carabina pelo la~o e o agui
lhao, e as rédeas da montaria pelo varejáo do barco. Um for
te, um hábil, um audacioso em suma, quando faz jorrar o 
sangue da cangu~ú . quando sol ta ao largo dos chapadoes o 
ligeiríssi mo corce l, ou, quando deslisa o barco pequenino na 
gar~a superfície das torrentes. 

E' um poliquesto na vida agitada dos sert6es. Desde 
aquel es requintes de sensibilidade humana , de como~áo e 
esplendor, sentimento e poesia de uma alma rude, alian
do-se tudo isto a urna coragem indómita, urna ousadia so
brenatural, até o destemor do assal to contra hordas de um 
i:Ontendor va loroso e maior ; comprovando ao empunhar cía 
arma, ao desferi r o golpe e , face a face, ao evitar, ao mes-
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mo tempo em defesa, o adversário ataque - investindo~ 

resistindo, matando, ou, também morrendo ! 
E esses cac;adores de índios descendentes de urna li

nhagem autentica e selecionada de caboclos nacionaís, de 
sertanejos puros, sao, pela própria índole e valentia, indi
ferentes; a tudo. 

Nada, além de tudo, os aterroriza, ou lhes causa hor
ror. Homens pertencentes a todos e mais rudes ofíci1"s, _ 
contante, que importe em depender o caso presente, de 
simples coragem e energia moral, de valor e potencialidade 
física. 

Depois daquela última e mais fragorosa e séria der
rota, que quantas outras sofreram os índios em guerra de 
estermínio contra os indefesos operários da via férrea, mui-· 
ta gente houvé nao mais acreditasse na possibilidade futu-
ra de ataques indígenas dirigidos contra os bandeirantes~ 
da "entrada", a partir de agora, até o final da constru~ao .. 

Era · falsa e otimista demais esta suposi~ao. 
Nos trágicos días daqueles feitos, a entrada sertaneja 

progredia nas in1edia~oes de Arac;atuba. A esta altura dos 
trabalhos, apezar de tantas e tao grandes in.terrupc;6es da 
·obra, já ia a ponta da linha férrea atingindo o logar onde 
os incursores da terra deveriam assinalar a estac;áo de Gua-

• 
tambú, cujas adjacencias, da mesma serte que os sítios de 
Corcados e Biriguí, eram, também, muito povoadas pelos 
terríveis nativos do sertáo. 

Além disto, os bugreiros haviam descoberto pGr ali. 
urna outra aldeia de aborígenes. Seria contra este arraiaJ 
indígena conhecido, a próxima arremetida das armas ser~ 
tanejas. Esperava-se apenas, para esta nova a~áo de enver
gadura urna repara~áo ligeira do equipamento bélico. 

E concluida que fora esta providencia de guerra, ma-
nobraram os soldados para a realiza~áo de um ataque, que: 
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deveria apresentar características semelhantes áquele que 
efetuaram quando da última luta na campanha. 

Certa noite eles 1trabalh~ram até mais tarde, para, 
iogo ao amanhecer do dia aprestarem a partida. Era a se
gunda marcha orientada contra uma pra~a forte do inimigo . 

Rumaram afina!, para os lados da conhecida aldeia, 
que nao ficava muito longe. Bateram na travessia de ca-· 
minhos conhecidos e já trilhados por eles, da vez que des
cobriram o aldeiamento. 

A inda pela manha daquele mesmo dia i riam surpre
ehder os selvagens guerrilheiros na sua toca. E desta vez .. 
se daria a luz do dia o assalto a inimiga pra~a. 

Vencida a longa caminhada tóda feita sob as densas. 
matas das vereda~. os homens alcan~aram as circunvísi-· 
nhancas da aldeia. E até aí , a nao ser o arraial vislumbrado-

~ 

através da ramagem, nenhum 1sinal do inimigo lograram 
encontrar. 

Os sertanejos com toda a sua experiencia e habili
dades de ofício fiz.~ram a pouco e pouco, se estreitar o cerco 
ao acampamento selvagem. 

Estavam, pois, realizando o assédio a fortaleza indíge
na. Aceitados todos entre as moitas em derredor da pra~a, 
esperavam daí, de armas erguidas e apontadas para ela, o mo-. 
mento em que se pu:z::esse fora de qualquer daquelas taperas._ 
um índio . 

A · tátioa planejada era si·mples. Contra esse bugre 
que ousasse sair ao terreiro, um dos atiradores dispararia: 
a sua arma , estrepitando, na pra~a toda, o alarma. 

Assim acontecendo, os bugres, curiosos e confusos,. 
acudiriam ªº lbcal em torno a vítima, surgindo a frente 
dos bugrei ros e expondo-se, neste momento, a carga das 
carabinas, que os espreitavam. Do mesmo modo, os as
saltantes iriam imolando assim, as levas de socorrentes. 
que fossem aparecendo sucessivamente no campo raso da 
fortaleza. E espera'ram mais, além de meia hora, no mes-
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mo posto em que se achavarrt. Nenhum bugre se atreveu 
a aparecer no logar de conqenado a morte. 

E continua a prac;a· inteiramente sossegada. Reina por 
toda parte a profunda tranquilidade do deserto. Somente 
o trino angelical da matutina passarada, associando a voz 
suave a eterna cantiga de languida cachoeira distante, pene
tra mansamente o silencio daquele ermo· 

No entanto, permancem os bugrei ros no seu posto de 
vigia um pouco mais. 

Afinal, reconhecendo a inutilidade de táo longa es
preita, deliberam a efetuac;áo de um assalto direto a pra~a. 
Desfazendo-se entáo, o círculo de assédio que contornava 
a aldeia, reunem-se todos em escolhido e determinado lo
·cal, com o propósito de encaminhar daí um golpe frontal 
e audacioso contra o baluarte. 

E' náo sopitando um dese jo · ardente de vingar e de 
matar, preferem, nesta medida , correr os riscos de um 
ataque em massa e a peito aberto sobre um inimigo invi
sível de incalculável poder, mas haveriam de demonstrar, 
urna outra vez, a todo mundo o destemor e a bravura, de 
uma ra~a. E movimenta_m resolutamente em direc;áo a pra
~a. Chegam cautelosamente até muito próximo dela. An
dam mais alguns passos .a frente e disparam urna de suas 
armas para o lado daquelas cabanas, com a simples inten
~ao de alarmar o indígena homisiado aí. 

Ecoou o tiro e o mesmo silencio perdurou na prac;a. 
Por fim, com indisfarc;ável mágua e desapontamento, 

' 
verificaram os agressores que se achava deserta a aldeia. 

Nada mais haveria atí que os impedisse de invadir 
imediatamente os casebres. 

E o fizeram, ainda precavidamente. 
E concluida a inspec;áo e a devassa, atearam um in

cendio sobre elas. 
Arrazaram tudo ... 
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E estava eliminado o último reduto do inimigo, co
nhecido naquelas paragens, entre os redemoinhos do fumo 
e o claráo do fogo. 

Por longos meses trabalharam desta forma os bugrei
ros, na construc;áo audaciosa da via férrea· Já ia adeantada 
a linha de penetra~áo. Chegando vitoriosamente ao lendá
rio povodo de ltapura, naquele extremo do sertáo paulista, 
onde se erigem constru~oes austeras de imperial granito, 
os operários da Estrada de Ferro Noroeste do Brasil, nao 
sofreriam mais as incomodas interrupc;oes impostas pela 
guerra sertaneja. E até mesmo a partir de Ara~atuba. só, 
de longe em longe, vestígios de bugres se encontravam no 
trajeto da perigosa rota. 

Nesta profundidade do sertáo, atingida pelos vanguar
deiros da conquista, despediram-se os ,sertanejos dos ope-, 
rários da Estrada. 

Eliminando praticamente o adversário na regiao e ten-
do descido a paz sobre os acampamentos incursores, nao 
havia alí mais razoes que justificassem a permanencia des
ses bravos entre as turmas operárias da obra. Até aqueres 
limites extremos da regiáo paulista, levaram os dedicados 

' cabos de guerra, de arma na máo, explendendo, de dia e de 
noite nas solidoes, urna coragem e urna energía de traba
lhador incansável, em púgnas gloriosas e delongadas con
tra as hostes senhorís da terra, a técnica de um plano e a 
execu~áo de urna obra. 

Estavam definitivamente varados pelos trilhos ferro
viários os sertoes da Noroeste. 

Atravessara-os de ponta a ponta, a linha. 
Já rodavam sobre esta os lastras a vapor, auxiliando . 

com mais eficiencia ·os últimos retoques procedidos em 
aterres e na estabilizacáo de trilhos. 

~ 

Conquistado o sertao e urna vez estendido através do 
mesmo o le.ito da ferrovia, estava concluido o importante 
empreendimento. 
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Os ~eus derradeiros lances, porém, quase unidos ao 
vargedo próxímo ao Tiete, nao se revesti ram e nem se 
acompanharam de lutas contra o bugre. 

Parecera, entáo, haver corrido tudo em paz. 
Entretanto, nao tiveram os incursores mais sorte 

' 
mais sossego e tranquilidade em trabalhos por aí. Um fla-
gelo. horrível e também regional, os atormentara, diziman'.: 
do-os mais que a arma indígena, durante toda a travessia 
destes trechos finais das obras· 

Fóra o flagelo da maf ária. 

A doen~a tropical, incid¡osa e devastadora, transfor
mara a vasta regiáo marginal num vasto cemitério. Desde 
Ara~atuba a esta~áo de Saint Martín, este.ndendo-se por 
Lussanvira, ltapura e Jupiá, verdadeiro morticínio assolara 
o acampamento bandei ránte. 

Eram corriqueiros afí diferentes formas clínicas da en
fermidade. E naquele tempo·, como ainda nos dias preser-:1-
tes, após anos e anos já volvidos, muito embora providen
cias saneadoras efetuadas, _ lavrava, como iavra, natural
mente atenuada nos tempos de agora, incidiosa e perma
nente, a malária, por toda a estensáo ·da zona. 

E nao i~porfam as épocas periódicas de enchentes, 
ou vasantes fluviais, há ainda hoje por lá, 'trágicas propor
~óes da doen~a, de n1odo a se poder avaliar, num termo 

. comparativo, o que deveria ter acontecido nos baixos tre
chos regionais, aos tempos da penetra~áo, entre os operá
rios da linha férrea. 

* • • 

O impaludismo na Noroeste marginal, constituido de 
todas as formas hematozoárias do parasita de Laveran, é, 
ao mesmo tempo, apresentado por um cortejo sintomáto
lógico variadíssimo, quando se agrupam os doentes na ex
posi~áo de um conjunto seriado. 
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lsoladamente, porém, e numa apresenta~áo de enfer
mo por enfermo, a sintomatologia é parca, é vaga e indeci
sa, )-s vezes, peculiar a cada indivíduo. 

• 
Apresentando-se em determinado enfermo a síndro-

me quase muda e subjetiva, sem nenhum elemento sinto
matológico evidente, torna-se necessário ao clínico, certa 
perspicácia e sguranc;a para -chegar a diagnóstico positivo. 

- ' 
Sáo, por vezes, formas frustes de malária, já na sua fase 
crónica, a minar surdamente o enfermo durante longo tem
po despercebidas e mal determinadas. Sirl,tomatologica
mente pobres, a doen~a ataca os enfermos, que se quei
xam de vagas, indisposi~oes apenas, exi~tentes estas du
rante algumas horas do dia. Certo gráu de a.dinamia física, 
ligeira cefaléa que, as vezes, falha; vaga horripilac;áo da 
pele simplesmente, inesperada e incerta, sem o rítmo re
gular e periódico dos acessos clássicos, limitada comumen- , 
te a pequena parte do carpo. 

Por vezes, nenhuma anormalidade apresenta o ba~o, 

ou o fígado, lanc;ando, assim, maior confusáo a hipótese . 
Mafária crónica, de forma exótica, em que estáo au

sentes sinais adjetivos nes~es orgáos, primeiros demons
tradors em anatomia patológica da doenc;a, como fenóme
nos satélites a maioria das vezes de um impaludismo anti
go e profundo no organismo· O enfermo assim, como um 
cenestésico, é um peregrino de consultório, pouco ou quase 
nada sofrendo, é um indivíduo praticamente invalidado . 

Rendido a indolencia, fatigando-se ao menor esfór
c;o. Prostrado no leito em estado adinamico extremo, qua!

, quer moléstia banal intercorrente é capaz d~ vence-lo. 
Combatido e fraco no trabalho pouco rend0so, passa 

por indolente na suposi~áo do leigo e daqueles que desco
nhecem uma das causas principais dessa quebra de dispo
si~áo do trabalhador campones no Brasil. 

Toma-se consequentemente o diagnóstico preciso de 
tais casos patológicos. Até o recurso microscópico costuma 
falhar. 
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·Desdenhando sem um sintoma único que sobreplaine 
pela sua maior intensidade no quadro mórbido tao esmae
cido, somente o hábito crínico da zona e do povo, acompa
nhado de urna orienta~áo prescrutante poderáo facil itar ao 
clínico a determina~áo diagnóstica certíssima. 

E' neste terreno falso, ingrato e nú , onde se demons
tram velhos temas, que o :sábio 1 ivro da prática perlustran
te, cujas páginas mudjlS e finais tocam as derradeiras li
nhas do infinito, sobrepujam, com a simplicidade de suas 
fi~oes, todos os .conceitos vazados em letra de forma , cu 
expendidos em prele~oes de mestres. 

A malaria , ·;ncidindo na zona, sob formas de notável 
irragularidade, se apresenta a ter~a malígna simples em 
que, se processando a esquizofrenia entre 24 e 48 horas, 
quando a espécie parasitária é única. Esta forma clínica de 
malária, mui frequentemente irregular, seja pela dura~ao 
das crises, seja também por infec~6es mixtas de outras es· 
pécies do .mesmo parasita cu, ainda, e principalmente, pe
la divisao dos mesmos, que se faz em grupos distintos, de
terminando assim, a sua multiplica~ao em tempo diverso. 

A febre sub-contínua, ou, a bem dizer contínua a . . 

se considerá-la pelas suas remiss6es tao frequentes e tao 
pequenas, quase imperceptíveis, leva um espírito despre
venido, na certeza do diagnóstico, a urna confusao tremenda. 

Ainda pelas mesmas raz6es expostas acima, tanto 
ma is características de infec~ao laveriana do que propria
mente a incidencia plasmótica, também se origina essa su
bintrancia do desdobramento dos acessos si mplesmente. 

Derivando-se dessa ordem complexa, subdivisioná ria 
de tipos perniciosos solitários e de sub-contínuas graves, 
várias formas se distinguem naquela regiao. Destas últi
mas, perlustremos os meandros de todas as modalidades 
ampliadas, bem conhecidas e estudadas, sem nos estender-
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mos além , num apanhado minucioso, paciente, mais afei
~oado a tratadistas genéricos da matéria - limitemo-nos 
pois, a cons iderar apenas quatro formas el ínicas deparadas 
comumente nos tratos alagadi~os da baixa Noroeste pau-
1 ista: - a sub-contínua gastro-entérica; a sub-contínua ti
fóide; a sub-contínua biHosa, ou ictérica e, por fim, urna 
forma mixta, a que se pode denominar sub-contínua gas-

tro-entérica-bi 1 iar. 

Sub-contínua gastro-entérica. 
' 

A primeira delas, a sub-contínua gastro-entérica, tao 
ala rmante pelos seus vomit0s incoercíveis, tao séria e re
se rvada pela tendencia constipante que encerra. Apresen
ta-se com a síndrome completa de urna gastrite violenta, 
penivel e definhante; febre elevada e pertinaz; dores cru
pelos sais de quinino e azul de metilenoo, poderia lá chegar 
ciantes com local i'.za~áo epigástrica ; vómitos incoercíve is, 
estafantes e até hematemeses assustadoras. Ou entáo, es
casseando-se alguns desses sintomas, tendo surgido desde 
o início da moléstia semente os fenómenos mais tenues. 
mais brandos, sinais determinantes de urna gastrite sim
ples, banal e enganadora, desviando-:se do impaludismo e 
descendendo preferentement·e para os tratos digestivos 
mais distantes, · a invaair com todo o cortejo de seus di~túr
bios, transmudados agora, numa auto- intoxica~ao gastro
entérica de excepcional gravidade, em consequencia da so
brecarga de urna constipa~ao tenaz, dificilrr:iente remo-

vível. 

Daí, uma tiflo -aoendicite enquistada , volumosa, -
único resíduo e fonte tóxica, única determina~áo por fim> 
da febre sub-contínua, que nao permite descanso ªº doen
te debilitadíssimo. 

única determina~áo, porque os síntomas primeiros da 
infec~áo estreante, cedP-ram lugar a este último, certamente. 
o mais temível, o mais oculto e profundo. 
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o doente, anem ico, alto intoxicado grave, al uci nado. 
tendo a língua tetani:t:ada quase e os lábios e os dedos tn~ 

mulentes, delira f rases curtas, incompreensíveis, balbuc ia 
lamenta~óes entrecortadas de páusas 1 igei ras e de gemidos 
comoventes, noite e dia ... 

Numerosíssimos casos semelhantes se deram lá na 
que la época, dizimando os homens da Estrada que pene
trava, por certo, muito mais sedi~os do que ainda ho je 
eles corre rem no meio das pequenas popu l a~oes daquelas 
vargens. 

Prestes a restabelecer, ou prestes a sucumbir, porque 
tanto poderiam os doentes se 1 iber,tar da enfermidade para 
a saude, como daquele estado semi-agón ico para a morte, 
havendo muitas centenas de enfermos assim nessa condi
cional inquietante, apreensiva e dolorosa . 

Na· fossa ilíaca direita desses doentes se constata um 
-empastamento vultuoso, que lhes torna a regiao extrema
mente sensível, a mais delicada manobra apalpatória. 

Tenuissima cqnstipa~ao de ventre a pr·incípio, teria 
.desencadeado ·toda a morbidez desse piedoso ·quadro. 

O tratamento dessa forma clínica tao severa e tao 
grave de matária exigía, nos fundos dos remotos sertoes, 
·recursos, áquela tempo, al í ·inacessíveis. 

A medica~áo crássica do impaludismo, rep resentada 
pelos s~ is de quinina e azul de meti lenio, podería lá chegar 
de certo modo, suficiente para atender a epidemia geral va

r iadíssima. 
Mas nao sería tudo e nao bastava. Esta forma de in

fec~áo lave riana, coftejada de urna sintomatologia táo alar
mante e reservadq, também requeria outros medicamentos 
de indica~áo fundamentalmente imprescindível· Era neces
.sário e urgente a apl icas:áo de urna terapeutica antitóxico
infecciosa geral, especialmente orientada para o lado da 
·funs;ao hepática, renal, nervosa e gastro-entérica, e, naque
Ja época náo se podía confiar em med icamentos dotados de 
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elevado teor destas propriedades a altura de protectum, ne
croton, formino-dextrose, ante-infecciosos como a atebri
na, prontosil, estreptoclase, além de aplica~óes · de gelo na 

· regiáo ilíaca .direita, recursos, certalpiente, de obten~áo 

impossível, por aqueles dias naquelas paragens. Daí, as ra
zóes do grande coeficiente de mortalidade de trabalha
dores. 

Turmas inteiras .foram dizimad~s pel.a mal·ária sub
contínua gastro-entérica. 

j) * * 
Sub-contínua tifóide. 
A sub-coritínua tifóide, talvez , a mais enganadora das 

formas clínicas da mal~ria, quando nao possa o médico se 
instruir deante da per:quiri~áo objetica do laboratório, on
<;ie este instrumento auxiliar náo se destinasse unicamente a 
rnistéres comerciais. 

· Nenhuma forma laveriana requer mais este recurso 
complementar de pesquiza para eluc ida~áo diagnóstica. A 
progressáo invasora dos sintomas alarmantes até o período 
de estado da enfermidade, a situa~áo verdadeiramente de
pressora em que se planta o doente, sao reclamos justifica
t ivos que exige·m sem ,mais tardar urna providencia decisi
va capaz de esclarecer ajuizadamente a étio-pologenia do 
s índrome. Ao contrário disto, porém, e como sucede tri
vialmente, invaden1-Jh~ a mesa de enfermagem as drogas 
de urna farmácia inteira , ori entadas no sentido de atende
rem o diagnóstico de fébre tifóide. 

E comeca aí a desdita do enfermo ... 
~ 

No entanto, a terapeutica indicada neste caso náo 
precisa variar da mesma orienta~áo clínica da forma lave
riana precedente. Apenas maior assistencia e mais ativi
dade na administra~áo de soros hidratantes e cardrotonicos. 

• • * 
Sub-contínua biliosa, ou icté rica. • 
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Esta forma complexa de málaria se assemelha a sua 
co-i rmá plasmótica - a sub-contínua gastro-entérica. 

De fato, caracte¡izada por dores cruciantes de loca
l i za~ao epigástrica, vómitos incoercíveis, estafantes e até 
por hematemeses imediatas aos grandes esfor~os que fa
zem os doentes para expelir do estómago e duodeno gran
des m~ssas de suco-bilioso, de um tom amarelo esverdeado. 

Associando-se a estes síntomas que, se nao fóra a 
existencia de urna fébre alta, impertinente, dia e noite .. 
com rara pausa, nao deixar''" de trair o observador por 
urna gastro-duodenite banal, a presen~a de certo empasta
mento hepático, cuja regiao, dolorosa espontaneamente,. 
encerra um fígado volumoso a palpac;áo, indicando a tera~ 
peutica medicamentosa apropriada· 

E a icterícia intensa invasora, reponta na esclerótica e 
se dissemina por toda superfície mucosa e cutanea. E' a 
confirmac;ao tácita e evidente dessa hepatíte e da obstrui
~áo catarral do. conduto biliar. 

Permanece o transito intestinal normal. 
E o esfalfamento do enfermo responsabiliza apenas .. 

os esforc;os estafantes a que se abriga insistentemente pa
ra vomitar, privando-o de repouso e até de sono. Calafrios· 
ligeiros, reihcidente~ e ·inobedientes a , horário certo, ora 
incidern ªº come~o da ascenc;áo febri 1, ora desaparecem 
nesta mesma ocasiao. Alternativamente, a temperatura, as 
vezes, atinge 40 gráus. 

Repentinamente, após se estac ionar a coluna termo
métrica nas vizinhan.c;as desta temperatura longo tempo, 
pode éla ascender rápida e atingir aquele alto nível e af 
permanecer· de novo. Ao invés da ascenc;áo, a coluna vai, 
de preferencia para a descenc;áo de 37 gráus e menos, du-. 
randa-se neste nivel a hipertermia, até outra variante. 

Nada, pois, indica estct variabilidade termométrica 
desordenada . Caracteriza-a simplesmente a existencia de; 
urna infecc;áo, que é vaga e criptogenic~. 
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Se, porém, está afeito o el ínico, as lic;óes da observa· 
<;áo .prática regional, ele nao se embarac;a a frente de seme
lhante modalidade patológica. 

Administra-se aquí a mesma terapeutica medicamen
tosa e os mesmos cuidados clínicos anteriormente citados, 
com maior intensifica~áo para o lado hepático, lado vesi
cular e canais anexos excretores. 

Sub~contínua gastro-entérica bi 1 iosa. 
Esta· forma confusa de impaludismo originária tam

bém de infecc;óes plasmódicas .subintrantes, oferece, comu
mente ao exame clínico dificuldades diagnósticas sérias· 

Como síntomas primeiros e pouco dmonstrativos, apa
renta o quadro sintomatológico, todo o cortejo de urna in
tolerancia gástrica agudíssima, ante a qual se invalida a 
~áo de todos os paliativos. 

. As únicas mani.festa~oes de urna doenc;a 'rebelde e 
pertinaz, se emergem, quase :nopinadamente, no cenário 
sintomatofógico desta enfermidade sob a mesma forma de 
vómitos incoercíveis, de urna lígeira cefaléia., urna sensac;áo 
dolorosa e opressiva epi.gástrica e certa impressáo vertigi
nosa simplesmente. . 

E alguns dias após a ocorrente instantaneidade desta 
gastrite · insuportável , vao se revelando,' cada um de sua 
vez, outros síntomas acessórios. Pesquiz-ados e recolhidos 
em conjunto, ou, observados num exame analítico sintéti
co, eles todos reunidos náo podem exprimir senáo a signi
fica~áo única de urna síndrome específica. 

Surgida espontaneamente e evoluida brandamente, 
esta sensac;áo dolorosa epigástrica assume, ao cabo de al
guns días, a aparencia de crises violentas e peníveis. 

E castigam o enfermo com paroxismos alongados. 
Exarcebam: nos ligeiras contra~óes abdominais, ou ainda, 
simples movimentos respiratórios. E entáo, di spnéeico, ofe-
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gante, em virtude de uma fun~áo pulmonar incompleta, , 
dá, o paciente, a impressáo ilusória de uma enfermidade 
pleuro-pulmonar aguda. 

Paroxísticas, permitem eles nas suas fases negativas, 
ou de arrefecimentos, algum alívio ao sofrimento do en
fermo. 

Mas a situa~áo se lhe permanece invariável e até 
' 

agravada pela superveniencia de uma sensa-<;ao demais pe-
nível na regiáo epigástrica. Portanto, esta intermitencia de 
tranquilidade, que lhe poderia trazer sossego e descanso, 
diexa , de existir, porque, quando o doente se alivia de um -
modo, agrava-se de outro. 

No entanto, a particularidade mais notável destes sín
tomas é, que a sua permanencia, ou continuidade doloro
sa, seja gástrica, ou seja constri~áo pigástricá, vai a pouco 
e pouco, retomando um carater de estranha intermiten
cia. E, a semelhan~a de urna dar, por si só, mais demons
trativa da síndrome de urna úlcera gástrica rapidamente 
surgida, do que mesmo de outra entidade patológica, rein
cidindo, quase sempre, tres ou quatro horas após as refei
s;oes da tarde e assumindo ,portanto, as características da 
chamada dar de fome, explode preferentemente a noite, 
quando se desperta o doente do seu primeiro sono prolon
gado, se consegue dor.mir.· 

Despertando-se sob a impressáo dominante de urna 
dór violenta, o enfermo cria no lar, a horas tranquilas da 
noite, piedoso alarido e alvoro~o. Agita-se no leito, geme 
entre os estertores e transes pungentes dos seus padecí -
mentos, tremendo de frio e úmido de suór. 

Contudo, sente fome. E este desejo de alimento se 
V a l intensificando proporcionalmente a agrava~aO de sua 
dor. Observa isto e, temeroso, evita comer qualquer cousa. , 
Mas este desejo ardente de comer lhe toma o espírito con
turbado e lhe invade a atenc;áo desnorteada. Cede, por fim, 
d esta espécie de relutancia e , se aventurando, come, apre-
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ensivo, alguma iguaria encont~ada ao alcance. Tudo lhe ser
ve : um punhado ·de farinha ou de a~ucar; urna fatie de 
pao, ou restos de um prato sobrado do jantar. Surpreendido 
e contente, vai se sentindo aViviado. 

1 nsiste, men~s receioso agora, em comer parca subs
tancia alimentar, notando o declínio gradativo da intensi
dade ·dolorosa, a medida que vai enchendo o estomago. E 
instantes após, se bem que nao mitigasse totalmente a fo
me, retorna aliviado ao 1leito e adormece. 

Durante noites sucessivas. vem-lhe acontecendo a 
mesma cousa. Ao. passo que lhe dacorre o dia, sem outros 
incómodos, a nao ser urna sensa~ao constritiva de "-esto
mago fundo''. · 

A seu ver, existe urna anomalía no seu ,"corpo": -
experim~nta intermitencias contrárias de frío e de calor· 
O frio eri~a-lhe a pele; ao passo que o calor lhe provoca 
exuda~áo sudoral abundante. 

E a noite sempre a mesma ocorrencia : - ergue-se do 
leito e sai, retorcendo-se de dor para "forrar o estomago". 

Desnutrido, extenuado ao menor esfor~o. sent·e o en
fermo a retrocessao progressiva das for~as físicas habituais, 

. E se agrava esse estado degenerativo de resistencias 
depauperadas. . , 

Castiga-o acerbamente ao mesmo tempo, uma cefaléia 
impertinente a lhe martelar a núca. 

. , Por fim, de súbito, ressurge toda a sintomatologia, 
Jª desencadeada ao iniciar da enfermidade, e o doente 
mais debilitado agora, se afunda , exanime, no !eito. Um~ 
dor puntiva retoma-lhe toda a regiao epigástrica e entram 
em crise os vómitos biliosos incoersíveis. 

Instalando-se defJnitivame,,'te a hepatite e a angio
colite graves. 

Sob um ponto-de-vista geral, o tratamento desta for
ma laverianica ~§o difere dos casos anteriormente expostos. 
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Domina, porém, a sua terapeutica clínica , uma medi
ca~ao ativa dirigida para o lado daquela infec~áo hépato
angio-cól ica, associada a altas dóses de atebrina e quinina 
in jetávei s. 

Ternos aí, ao transcorrer de 1 inhas anteriores, alguns 
exemplos e modalidades de sofrimentos · infligidos, pelo 
meio e as doen~as·, aos trabalhadores. da Noroeste e, até os 
días presentes, aós habitantes atuais das terras pantanosas 
régionais. E "náo se apresenta ,tudo isto, senáo como urna 

• 
pálida i"déia go quanto deveriam ter sofrido e experimen·· 
tado os heróis da entrada sertan~ja, naquela época r~mota 

' . 

em que· eles investiram ªº longo ,de um território deserto, 
imenso, quase virgem e inteiramnte rústico., s em o &mparo 
da medicina técnica , ou especializada, quase abahdo~ados 
as suas próprias desditas e padecimentos~ 

Tudo que ainda hoje se observa por lá~ no centró de· 
uma 'fertilidade ·s~m par da terra, refleté, apenas, em ba~a 
' . ' 

.e quase esm·aecida transparencia, ·Q que, nos tempos de ou-
trora suced~ra, incomensuravelmente ampliado. · 

Nenh1;:1m operário conseguira ati~gi. r vivo, ou com sau
de, a barranca do rio ' Paraná· bs obreiros que aí chegaram, 
levando ,avante a obra do empreendimento iniciaoa errn 

~ ' 

Baurú, constituiram levas de refor~os, provindas da reta-
guarda e outras paragens distantes, 

E áqueles padecimentos vieram, a inda 1 se associar ou
tros longamente padecidos por todo o transcursar da "entra
da" sertaneja e nao fo~am os derrad.eiros martirios que cei

fararn vidas preciosas e energías abnegadas. 
Por essa ocasiao já longos afl_?s haviam passado além 

do dia 27 de setembro de 1906, quando foram entregues 
ao transito público os primeiros cem quilómetros da gran
de via de comunica~óes. 

E a 16 de fevereiro de 1908, Afonso Pena, entáo pre= 
si dente da República, fi:zera a viagem inaugura! de outros 
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cem quilómetros da finha férrea entre as esta~óes de Lau
ro Muller e Miguel Calmon. 

Uma festa soleníssima cingira naquele dia como lauros 
de vitória, cada urna das rústicas frontes operárias, na me

. morável campa·nha da constru~ao. 
Avan~aram difícilmente os trabalhos em que se con

fundiram no terreno da grande· obra, os técnicos, os obrei
¡os e os mais val entes sertanejos, que levaram através dos 
desertas a responsabilidade das lutas contra o gentío da 
terra, em defesa do empreendimento civil izador. E foram 
atrozes essas. lutas. 

A li.nha,. a p;:lrtir de Ara~atuba, segundo vimos ant~
. riormente, errando princípios técnicos e económicos, 'avan
~ara para a dire~áo de brejais extensos, alongados nas· mar
gens do río Tiete, demandah~o ltapura. 

E a treze de maio de 191 O, quando ·as pontas ·de tri1-

lhos , atin.gi ram aquel e remoto lugarejo, já uma outra co,, 
missáo orientada pelo engenheiro Emilio Schnoor fazia ·o 
recq0hecimento de ltapura, Porto Esperan~a .. Corumbá e 
fronteiras bolivianas. 

Antes, porém, o decreto de 7 de ou~ubro de 1909 or
deAara o · lan~amento da pqnte para a travessia do Paraná, 
em Jupiá, acompanhando-se das seguintes justifica~oes~ -
"Considerando as grandes vantagens . que advfráo de uma 
Estrada de Ferro transcontinental, atravessando a América 
do Sul, do Pacífico ao Atlantico, tendo neste, _para escoa
dc::uro os · portos de Rio de janeiro e Santos; considerando, 
que o planalto i"nter-andino já ligado por vias férreas ao Pa
cífico nos portos de Antofagasto, no Chile, ~ do Molengo, 
no Perú, e que em breve pra:zo igualmente estará no pór\'"' 
de Arica; considerando, que Corumbá se acha sensivelmen
te na diretriz. geral transcontinental acima definida e que 
a sua situa~ao, como termo de navega~áo franca do rio Pa
raguai e nas imedia~óes do Arsenal de Ladário, é imine~
temente estratégica; considera,ndo, finalmente, que esta 
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Estrada de ferro transcontinental deva atingir o trecho 
francamente navegável do río Paraná, acima da cach~ira 
Sete Quedas, e que o ponto para 1sso neces.sano e a corre~ . , . , 

deira de Jupiá e deste ponto dirigir-se a travessia preferí
vel do no Paraguai , próximo de Albuquerque e da í a Co-

b
, .. rum a. 

Aí vem, textual·mente, um histórico decreto . 

. E as turmas da obra cruzaram o canal do rio Paraná 
e atacaram o servi~o da segunda secc;áo da grande via fér
rea · na direc;ao de ltapura a Porto Esperanc;a, enquanto ou
tro ava~amento vinha de lá para cá, ao encentro delas, 
levando avante os trabalhos na dire~áo vice-versa , até que, 
no dia 30 de agosto de 1914, se fizera a ligac;áo das duas 
linhas no local hoje denomfnado Esta~ao de Liga~áo, em 
plena regiao sul-matogrossense. 

Cruzando o rio Paraná, a Estrada de Ferro Noroeste já 
_percorria de lado a lado, a vasta regiao do Estado, onde, 
também, se erigem agora cidades importantes. 

Unira assim, as caudais daquele curso de águas· aos 
remansos do rio Paraguai· E estava concluida a obra. 

Agora, saltando a longínqua fronteira de Mato Gros
so se distende a linha átravés de terras bolivianas, levan-' 
do ao seio da bela nac;áo irmá , o afeto, a fraternidade, e a 
venera~áo 'das gentes amigas de nossas terras. 

Emissárias de amizade internacional, já correm por lá 
as brasileiras ·máquinas. 

E é quando, deante delas se levantam mganíficas, ne
bulosas e altaneiras como o cimo bemfazejo do Corcovado; 
suaves e amenas como os pfanaltos . de Piratininga, as ser
ranías andinas, que a Estrada de Ferro Noroeste do Brasil, 
la~ando-se ao longo de territórios bolivianos, há de atin
gir o Porto de La Sierra e daí o Chile, para buscar através • • 

· do Continente Sul-Americano, as rela~óes ribeirinhas do 
Pacífico para as 1 indas práias do oceano Atlantico. 
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.DOENCA NOVA 

Encarecendo ainda esta epopéia de constn~ao ferro-
viária, cumpre-nos, entretanto, retroceder aos tempos em. 
que se fazia o tra~ado e percorre-lo ao longo de seu avan
~amento, durante aqueles dias infaustos de penetra~áo 
sertaneja. 

lam já adiantadas as primeiras obras do grande leito
de via~áo . 

Trabalhava-se com energ1a e proficiencia. Rasgavam· 
ainda os altos espigóes da zona as picaretas ·e enxadoes 
operários, e fora aí a be~ra dos cortes de loca~áo , ainda pa
vimentados de terra fresta úmida, que os obreiros da cons-· 
tru~áÓ come~aram a ser atacados por martirizantes sinto
matoiogia de uma enfermidade estranha .. Estranha as pró
prias vítimas, aos circunstantes e espectadores, também,. 
e~postos ao mal contagioso; estranha, igualmente, na re
giáo, . a todos e até aos centros científicos mais próximos cu 
achegados a terra. 

E de fato, nessa ocas1ao, desde q ano de 1905 até o 
de 1921, tÓda a vestíssima regiáo por onde se iam esten
dendo os trilhos da Noroeste do Brasil e circunvisinhan-
~as, se tornara tristemente Ct~lebrizada peta epidemia de· 
urna doen~a nova irrompida subitamente entre os homens. 
da empresa e a minguada popula~áo focal . 

Atacava, dizimava e mutifava ... 
Ainda hoje, sinais rebeldes da trai~oeira enfermidade, -

estampam. a mostra, na face de algumas vítimas antigas .. 
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" ou se assestam discretamente/obre outras partes da su
perfície cutanea, denunciandq a sua passagem pela forma 
de um~ cicat.riz fibrosa, ind, 1ével, do mal extinto, ou, re
ronhec1vel, a1nda em fase evolutiva e numa manifestac;áo 
latente e quase funesta. 

Caracterizando-se, assim, por essa variedade clínica de 
"1oléstia tardia e pertinaz, se apresenta a· doenc;a com a 
sua forma remota em eflorescencia de framboezia, mais 
rebelde, mais resistente a qualquer indicac;áo terapeutica. 

E' o epitelioma de sombrio e reservado prognóstico. 
A moléstia em início, identificada por característicos 

'Clínicos e histo-patológicos semelhantes ao botáo do Orien
te, denunciada havia longos anos passados nos sertóes baia
nos, reponta aquí na terra, alastrada entre a massa de tra
balhadores e alhures, apelidando-se, depois, \consoante a 
sua manifestac;áo e a própria evoluc;áo clínica, surpreendi
da já numa fase adeantada, mais cruciante e destrutiva -
a úlcera de Baurú. 

1 noculados no sertáo natal distante, os primeiros do
entes do mal, foram, também, os primeiros portadores exis
tentes aquí, do virus contagiante· 

Estes já exibiram as manifest.ac;óes da enfermidade, 
·em gráu adiantado. 

A circunstancia de sobrevir-se a doen~a a regiáo e 
atacar, antes, os homens oper~rios, para, só mais tarde, se 
propagar a toda vasta zona paul ista, acarretara razóes na
tura is e bem fundamentadas para fazer supór viesse ela 
transportada de muito longe, onde viviam doentes os fo
rasteiros da 1 inha. 

Mas a regiáo noroestina de Sáo Paulo, após conquis
tada e suficientemente reconhecida apresentava, no entan
to, em seus recessos mais profundos, doentes antigos, cujos 
padecimentos datariam por certo, de épocas contempora~ 
neas aos dias da penetrac;áo ferroviária. 
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Esta obra trouxera a terra uma influencia enorme. 
Confluiram gentes de tódas as procedencias para Baurú. 

Tornaram-se notáveis e contínuas as levas de operá
rios ali chegados. Esta espécie de el-dorado, que, em dife
rentes circunstancias, náo deveriam merece-r senáo a me
nor importancia de um desprezível carrascal, atrai ra de re
motas e importantes zonas do país, magotes de forasteiros 
em busca de trabalho. E o pequenino arraial ·longínquo, es
taría, em virtude de se ~ornar o ponto de partida da gran
de viac;ao Sáo Paulo-Mato-Grosso, dentro de breves tempos 
futuros, fadado a ostentar o esplendor de uma portentosa 
cidade. 

Aí chegavam ininterruptamente compatriotas baianos 
de litorais e sertóes extremos, transportando consigo, ocul
to e latente, no organismo inoculado, o germen do flebos
tomo. 

Teriam sido, pois, os primeiros portadores de leisch
maniose de outros sertóes para os sertóes de cá. E outros 
grupos destes forasteiros, já também, contagiados da . mo
téstia, osteratavam as manifestac;óes do mal, em condi~óes 
lastimáveis de penúria. Arrastando-se penosa e dificil
menfe através de estranhos ermos, por longos caminhos¡ a 
pé, para alcanc;arem, esgotados de sofrimento e marcha, 
o porto de embarque, ou a esta~áo ferroviária mais pró

xima. 
Doentes assim,' corroídos pelo virus infetante e depri 

midos pela fadíga; ulcerada a face e dilaceradas outras re
gióes do corpo, onde chagas mutilantes a cada momento 
contundidas, traumatizadas e sangrentas; ~oentes graves, 
que se movimentavam abandonados a própria sorte, e ex
postos a compaixáo, a misericórdia e a curiosidade públi
ca durante as travessías das estradas, até, que, se rastejan
do, chegassem ao destino em que se lhes pudessem minis· 
trar recursos ·médicos· . 

... 
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Ainda urna outra serie de enfermos havia, que ne
nhuma lesáo apresentava exteriormente, enquanto a doen
~a . lhes corroendo as mucosas internas, mais austera se tor
nava e. maiores sofrimentos !hes infJjngiam. 

Doenc;a grave, por vezes, f rusta, insidiosa e consump
tiva, denunciada apenas pela polidez da pele até anem iada, 
flácida e ressequida; pela magreza depressiva, ou depau
peramento tóxico e caquético; e, por fim, táo objetivamen
te apresentável, há o encovado dos prinicipais relevos ana
tómicos exteriores. A expressáo melancólica da face esca
vada; o olhar tristonho de eterno sofredor, completam a fi
sionomia, o semblante angustioso de um enfermo permanen
temente cruciado. 

' 
To¡:iara-se neste caso, a doen(_;a inc:urável . 
O infeliz, já, como que resignado a própria situac;áo, 

a fatal condenac;áo, objetivando, de tal forma, a gravidade . '· 
de seu mal irremediável , que lhe rompía o estomago, ou as 
túnicas entéricas, ou vesicais, eliminando-o lenta e pro
gressivamente. 

Demandavam naqueles tempos a Noroeste, indivíduos 
quase invalidados e mal consegLiiam viqjar. Buscando man-

. ter-se pelo trabalho rude a subsistencia de uma vida pres
tes fenecida, de urna energía funcional muito abaixo das · 
necessidades exigidas pelos afazeres p¡·ocurados, transpor
tavam-se da primitiva habitac;áo para Sáo Paulo. 

Pretendiam ainda trabalhar aqueles hcmens, cujos 
tratos digestivos, segmentos urinários e, as vezes, os canais 
das vías respiratórias, apresentavam órgáos tomados de cé
lulas proliferativas em que se reconheciam anatomican1en
te a degenerencia biológica de forma~áo patológica - o 
cancer. 

No entretanto, a reg1ao virgem, inculta e brava , ja
mais penetrada por máos e idéias civilizadoras; num lati
fundio remoto e escuro, habitado, até entáo, semente por 
indígenas selvagens, feras má.s e, de longe em longe. por 
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sol itários e rústicos agricultores; visitada apenas, urna ou 
outra vez, por tímidos exploradores. que nao buscavam o 
ouro nem a prata de seus vales e de outras paragens; de
tendo no invisível das entranhas, outros nao menos tímidos 
moradores; estava se abrindo agora, na amplidáo de suas 
matas, totalmente cerradas a marcha do progresso e da 
. " . c1enc1a. 

Sob as cortinas de suas frondes exuberantes, cuja pe-
numbra se embalsamava de perfume de flores e folhagem 
clorofilada, obrigavam e, urna vez, descerr{pdas, faziam 
exibir. uma fáuna variadíssima do intertrópico. 

E aí viviam, no silencio da mesma tranquilidade, ma
míferos de alto . porte, aves de rara plumagem e germens 
nocivos em letárgica e perigosa hiberna~áo. 

De terras úmidas e sebes orvalhadas da manhá, e ra - . 
despertado pelo mesmo homem, que entrava na mata, con-
duzindo a bandeira da civil iza~áo e, abrindo e devastando, 
enxota~a de furnas profundas o hospedeiro inoculado pa
ra propagar o mal - .o transmissor ,da doen~a. que se dis
farc;ava cá fóra no traic;oei ro encantamento de urna mosca 

~zul zumbindo. 
Estava assim, preparado o surto da ep1demia. A pro-

pagac;áo da mesma enfermidade , que se disseminava ao 
longe na regiao, onde o germen, o hospedeiro e Q vetor do 
mal , habitavam, por i'gual, os últimos recantos da terra, 
cujos seios .... povoados de florestas silenciosas, distendidas 
sobre vales ignotos e amplos vargeis, apenas desabrocha
dos para as maravilhas do progresso e da vida social, reco
nhecidos agora, na sedu~áo de sua exuberancia e na mácula 

da inhospitalidade· 
Prestes descoberta para os homens de empreendimen-

tos grandes e prestes resurgida para o' mundo das correla-
c;óes animadas, estava nesse estado a regiao. , . 

Nascera já .fadada a execra~áo universal. Not1 c1as 
opostas corría~ terras, andando longe a seu respeito e che~ 
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gavam juntas, onde quer que chegassem a fama de sua 
grandeza e o éco de suas misérias. 

Ubérrima - se enaltecia : ; insalubre - ao contrário, 
se aviltava e se desolava ... 

E mais veemente que as campanhas abonadoras, ca la-
• 

vam-se mais fundos e altos no espírito dos povos o clangor 
e a fama, que a desabonavam. 

Aparecendo juntamente com o assolamento e o fan
tasma da peste, nascera e vivera os primeiros dias de sua 
infancia com o estígma patológico de.struidor, por toda par
te em que puderam também chegar o · seu nome e a sua 
existencia. 

Ainda no ber~o de primeira e tenra idade, se poderia 
assemelhar a certas criaturinhas humanas portadoras de 

1 
qualquer mal congenito irremediável. 

Apenas resurgira para a luz e a sociedade, se achava 
ela condenada, desde logo, ao fadário do esquec imento, 
tal como recém-nato doentinho, que desfalece . 

E se alastrava impiedosamente na regiáo a úléera de 
Baurú. 

Contínuas incidencias e vítimas subsequentes da epi 
demica enfermidade, sofriam por toda parte o contagioso 
ataql1e. Cumulando-se de intensidade e se variando cons-, . 
tantemente as suas formas clínicas, tanto mais grave ,e 

devastadora se tornara a irrup~áo de leischmaniose na No
roeste. 

Mas o tra~ado ferroviário avan~ava, penetrando fun
damente a regiáo. E com ele , também, entravam alí precei
tos de civil iza~áo, higiene e saneamento. 

Afguns anos se passaram assim as cousas na te rra 
nova. Quase dois decenios talvez. . . Depois, a propor~ao 
que se iam arrefecendo os sina is e as c~racterísticas da epi
demia,· as próprias formas clínicas restantes e significati
vas de inocula~áo recente, torcna·va'm-se , !também, mais 
raras e benígnas· ' 
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Foi quando se desenvolvera o povoamento da zona~ 

Populac;oes novas aí chegavam constantemente e, a pouco 
e pouco, no logar das derrubadas e clareiras florestais se
faziam crescer os beles cafezais de agora, assim como os. 
famosos caleiros da regiáo . 

Entáo, o virus terrível da moléstia temerosa , trazidá 
pe la própria irradiac;áo civilizadora, que pene trava a céus 
abertos, por recantos e recantos, se ia afugentando ante 0r 

benefício do banho solar, até que, um dia , se normalizasse: 
aí o clima natural da zona. 

O manto floresta!, sombreando a terra , fara o prin 
cípio da propagac;áo do mal. Apesar de tudo, porém, a exis
tencia de floresta é um índice da civil izac;áo de um povo. 

Na palpitac;áo latente de uma inculta e sossegada mata ; 
na multidáo vegetativa do arvoredo e no sólo úmido em 
baixo, se retratam a esperanc;a, o porvi r e princpios natu
ra is de previdencia,__ Como bem humano, é urna reserva. 
acumulada e urna riqueza permanente. 

Fon te de recursos e manifestac;oes éle pote.ncial idade 
economica, onde, por vezes, 'nao .entraram ainda empreen
dimentos de indústria de labor e artes. Mas uma .floresta, 

1 . 

troncul ente encerra a energia, que beneficía e transforma 
todas as matérias essenciais ao trabalho. Já se vem fazendo, 
sentir a existencia verde das matas em importantes regioes_ 
do Estado. O reflorestamento aí se apresenta já como urna 
necessitade de cond i~áo premente e nao mais ad iável. Me
didas, que os dirigentes de um país náo devem descurar. 

Na Noroeste, hibernado e fal so como a própria exis-
tencia, estava ainda o próprio clima. Dormitavam a sombra 
de suas árvores gigantescas a fáuna , a flora, que aí viviam .. 
da mesma serte que a própria luta desconhecida· Aí, igual
mente demonstradas se achavam, entáo, o desprestígio do. 
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presente e as riquezas beneficiárias do futuro, ~o inicia
rem os incursores as suas primeiras explorac;óes. 

Anunciada aos meios cultos e científicos do país, tal 
como em sua primitiva rusticidade fara surpreendida no 
deserto, a Noroeste se apresentava com a fama demol idora 
de caríssimas aspirac;oes locais. Já amavam-na os seus hu
mildes e poucos habitantes, fixados no seio de urna pátria 
nova assim considerada e tardiamente reconhecida-:-, 

Ela era urna por~áo exoberante do Brasil. 
Tudo existente aí, os seus proprietários conduziam 

.até centros distantes, pela propaganda. 
Todavia, a sua execranda iia,ma dificul~avfa tuda ... 

Temiam-na os povos de outras terras. E nao se afastava 
muita dessa época duríssima de inic ial povoamento, o por
vir de seu esplendor. 

Táo estimada fara pela fertilidade, a terra , onde se 
haveria de operar o milagre de construir cidades magnífi
cas no simp!es transcorrer de um decenio. 

Seduzindo pela bele~a e a qualidade de gres de cul
tura, tudo atraia para ela com divinas e magníficas pro
messas. 

E quandq nos dias atuais se encontra no cume do pro~ 
gresso e ·dese'"!volvimento, quem d~manda-a, a inda " longe, 
pelos seus caminhos, vem contemplando maravilhas da na
tureza, que deslumbram e extasiam desde além, ou acolá. 
onde a beira do largo roteiro sobrenadam cristais de prata 
nas águas do Tiete. 

E alcan~ando-a , se encontrará depois o viandante sob 
as últimas e seculares matas, onde gigantes da vegetac;áo 
antiga , coevos de suas florestas primitivas, demonstram a 
magn itude vegetal de outrora e a exuberancia da terra. 

Ainda se !he inscrevem nos grossos troncos e f~ondas 
negras a história mais pungente dos épicos tempos da con
quista . 
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A terra, só conhecida dantes, por longos anos, através 
da imprensa e comentada nas tribunas . do congresso na
cional e letras médicas do país, trouxera, ligada ao nome, 
a epidemia leischmaniótica, como martírio dos seus habi
tantes e terror de outros povos. 

Resoaram durante anos além, a palavra e as frases de-
1etérias, que a difamavam ... 

Todavía, já s~ tornavam raros por lá, incidencias re
centes da enfermidade nova· E seria esta . circunstancia a 
prim·eira prova de que se iam moderando as inoculac;oes 
,do vetor parasitório. Debelou-se, pois, gradativamente . o 
surto da moléstia regional, até que, dentro de pouco tem
po, era excepcional um caso agudo da síndrome. 

E nos dias correntes, só existem enfermos portadores 
de "ferida brava" falsa , erradamente diagnosticada, porque 
a verdadeira significac;áo diagnóstica, deve-la-ia tratar com 
a terapeutica da úlcera fadegemica tropical. Os casos cro
nicos raramente entrevistos, estáo há mais de trinta anos 
inoculados. A sua forma clínica, porém, apresenta a · gra
vidade, a complica~áo remota e quase sempre fatal, de um 
epitelioma, de um sa.rcoma, a ceifar de quando em quan
do, uma vida longa, ou~ qcasionando urna mutila~áo incor
.rigível , que invalida o homem. 

Tragicamente recordada, a terra que surgira táo ~us
piciosamente entre os centros económicos e financeiros da 
Na~áo, fara , depois, execrada e banida desses meios, para 
se ir projetar, em textos de patología e medicina tropical. 

A Noroeste nao encerra agora os caradterísticos de 
urna enfermidade determinadamente própria e regional. E 
nem figura o seu nome num planisfério universal, onde a 
mancha negra de sua superficie, assinalada, entre muitas 
outras regioes, se inscreva a legenda de exótica nosología. 

Extinta, pois, a doenc;a nova da zona já nao existe aí. 
Generalizar-se na regiáo um clima sanatório de salubridade. 
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Nao se lhe ass iste jamais, por analogía, a fama tr iste-· 
mente celebrada da Gamboa de Africa, com o sono mortí
fero, epidémico da tripanosomíase. E se rememoramos fa-,. 
tos capitais de endemias célebres, figuradas na história 
médica, vamos até Suez e voltamos aos velhos subterra
neos de Sao Gothargo, já, também, quase esquecidos do 
mundo, vendo, numa, como noutra regiáo, a antiga malá~ 

r.ia da primeira e a anquilostomiase da última. 
Comparativamente, também, olvidada está na Noroes

te, a úlcera de Baurú. E praticamente extinta se encontra 
a mancha que desabonava a terra· Há mais de deis dece
nios passados se acha ela saneada do mal. 

E prestabelecida no sexto gráu de latitude oriental e 
21° de longitude meridional, a terra se apruma numa ele
va~áo superior e variável de quatrocentos metros de alti 
tude, caracterizando-se po·r colinas e declives suaves, don-· 
de vertem torrentes para a grande bacía fluviar plaina. 

Quanto ªº clima, temperado e seco, se desvia por pe
quenas oscll~~óes termométricas. 

De r~sto, horizontes largos se descortinam na regiáo, 
a partir de uns dez quilómetros além de Baurú. Horizontes 
distantes se desatam até ~s azuladas fímbrias dos infinitos 
quadrantes geográficos, donde ven tos suaves .de variadas 
ori.enta~óes bafejam-lhe os campos de esmeralda, os bos
ques perfumados e os rios torrenciais, renovando-lhe o ox1-

genio da vida e as energías do trabalho. 
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OS BUGREIROS 

Os primeiros incursores e maies antigos residentes no 
vasto sertáo paulista da Noroeste nao conheceram direta
mente os bugreiros. Ou, se os conheceram e pr-esenciaram 
a ~áo, as proezas e feitos desses valerosos ca~adores de ín
dio, nao teriam precisado do seu auxílio para as entradas e 
conquistas territoriais. 

Cerca de um decenio anteriormente transcorrido até 
o ano de 1865, aqueles primeiros sertanejos que penetraram a 
regiáo e se fixaram, come~aram a aportar a zona e, por longo 
tempo aí viveram e trabalharam pacificamente. A rude prática 

' 
desportista profissional. as vezes, de agitar guerrilhas nas 
matas contra os indígenas delas, só aparecera na terra, du
rante os últimos días do úÍtimo quartel do século passado. 

Velhos maneirosos e experimentados sertanejos, aque
les primeiros desbravadores de sertoes sabiam o segredo di
plomático da boa e tranquila visinhan~a. no trato e até no 
convívio amistoso com os se.lvícolas. 

B.ravos e rudes civilizadores, heróicos e intrépidos 
aventureiros originários especialmente de Minas Gerais e 
outras regioes distantes de Sao Paulo, eles ingr&ssaram nas 
entranhas dos desertes, levando no íntimo, o anseio deslum
brador de conquistar posses latifundiárias. Homens de paz 
e de trabalho mais honesto e bruto, empunhavam o símbolo 
de uma confraterniza~áo, já tardia, entre povos pertencen
tes a urna pátria só. Agremiados numa gerac;ao moderna <le 
incursores, desejavam outras cousas da terra· Nao vieram 
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aí como o bandeirante estéril, alucinado de ambi~áo, a bus-
ca de jazidas ouríferas e lavras de esmeralda e prata. 

Os seus objetivos eram as florestas magníficas e o úber 
da terra suculenta , o seu humus enfim, pacíficamente pro
curados. 

Conquistavam-nos, aposseavam-se deles, mas náo var
reriam daquelas matas e práias fluviais os seus habitantes 
naturais e senhores primitivos. Ao contrário, até, os indíge
nas !hes poderiam ser úteis na qualidade de guias e auxilia
res preciosos, quando da abertura de glebas, nas própdas 
garantías e manuten~áo de posse. 

O instinto de um conhecimento antecipado e adquirido 
pela experiencia e o hábito de variadas causas de se·lvas e 
selvícolas, os conduzia, ao atingir a zona, através de rotei 
ros livres de infesta~óes de indígenas ferozes, que lhes cor
tassem a marcha d~ penetra~ao. Nao ignoravam certamente, 
que as tribus selvagens mais intolerantes e agressivas da re
giáo habitavam as cordilheiras de espig9es vertentes e mar
ginais dos ríos Feio e Aguapeí. 

E náo se aventurariam por aqueles desertes perigosos 

os velhos sertanejos. 
Segundo normas de penetra~áo adotadas, nao andavam 

passivamente ao longo de caminhos paralelos a alguns cur-

sos e vales fluviais. , 
Seriam suspeitos e temerários estes diferentes roteiros 

de penetra~ao na terra. 
Se vlajassem despreocupados e indistintamente, atra

vés de certas florestas povoadas de hordas selvagens arma
das, eles haveriam de deparar pelos caminhos, esses bugres, 
a qualquer hora do dia, entregues a seus habitauais servi~os 
de ca~a e pesca, ou i riam esbarrar as suas aldeias e outros 
centros indígenas ribeirinhos. 

O plano dos sertanejos e a técnica de movimentos no 
cora·~ao da terra eram concebidos de uma forma diferente. 
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Seriam outras as orienta~6es dos seus destinos. Vara
.riam florestas através de toscos picad6es recém -abertos cau
·telosamente a proporc;ao que iriam entrando em terrenos 
dantes sondados pelas vanguardas da incursao, de vertente 
a vertente e riacho a riacho, incidindo no alto, perpendi
cularmente ao cimo dos divisores e em baixo, no fundo dos 
vales, as margens das torrentes, · cruzando-as e avan~ando 
em seguida numa dire~ao constante até outro cimo e outro 
vale mais próxirno· ·Daí buscavam novo rumo, evitando sem
pre e sistematicamente as práias dos rios mais caudalosos. 
c ujas travessias, além de arriscadas, perigosas e apresentar 
d ificuldades, por vezes, invencíveis, demandavam tempo, 
que os exporiam facilmente ao a lcance da persegui~áo in
,dígena A sua marcha descrevia no terreno a configurafao na
tural. 

Os seus veículos de transporte, apenas constituidos por 
morosos e pesados carros de bois, iam rodando, quase silen
c iosos sobre os avancamentos sucessivos dos caminhos im-

~ 

provisados. 
E quantos cumes, bombeando o relevo dos pa1ne1s, 

·q uantas planícies e brejais profundos, contrastando o perfil 
da via penetradora regional, iam ficando a retaguarda dos 
-rudes caminheirbs ; iam se desatando a sua passagem, sul-
-cadas pelas ferragens dos lerdos carro~óes e os cascos da 
boiada paciente·, ubmissa Je sequiosa, que arrastava uum 
mesmO" bojo a rústica bagagem, só e exclusivamente indis-: 
pensável as necessidades e costumes semi-selvagens dos ser
t6es. Esteiras. panos de algodáo grosso e colchoes de aninha
-gem; encarotes, panelas, víveres, caba~as e cuités, sob um 
toldo de caruá, onde, também, se abrigava tOda a familia 
do sertanejo. 

Assim marchavam os comboios de mudanca. Os cami-.. 
:nheiros e tudo mais s<}bre os mesmos carros da viagem, se 
iam chocando num balancear constante de atritos e solavan
<:os, pelas estradas abruptas dos desertes. E entravam desta 
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forma quase sorrateira, os antigos povoados da Noroeste,.. 
exibindo, em logar de armas defensivas contra os bárbaros 
naturais da terra, o gesto, a atitude e as boas inten~óes de 
paz. 

Todos os propósitos déstes sertanejos primitivos 
eram, na regiáo, intentos de harmonia e fraternidade com 
os índios, que for~osamente iriam deparar por lá. Eram as 
mesmas inten~óes, das quais, dependem urna vida serena e· 
proveitosa, intei ramente devotada ao trabalho mais duro, 
mais penoso e árduo. 

Entravam eles naquele beio rincáo como urna espécie' 
de catequizadores voluntários, casuais, despercebidos até· 
desta sua fun~áo e disfar~ados em modestos e pacatos la
vradores, que viriam a morar na terra, entre os nativos das. 
suas matas. Nao representavam porém, catequizadores de: 
bugre. 

Aquel e pretexto heróico, que os seduzi ra para a terra. 
pela conquista de um espa~o mais largo e onde 'pudessem, 
ampliar a a~áo de seus labores profissionais. náo fal seava a 
realidade. 

· Camponeses de velha estirpe e autentica linhagem de 
agricultores, que outro mistér nao conheciam, senáo o dever 
de proletários de ro~as. a sua ventura, a sua fortuna e rique
zas, só emanavam da seiva da terra e da amplidáo dos 
campos. 

E era semente isto, que os aventureiros aaqueles tem
pos ambicionavam na regiáo ... 

Penetravam-na até o centro de seu deserto ; escolhiam 
por aí, um logar propício e construiam neste urna choupana 
de páu roli~o e achas de palmito a beira d'água. Batendo em 
seguida os cursos de ribeiróes circunvisinhos, procediam o 
reconhecimento de urna determinada ·zona, apossando-se 
afina!, de um vale fluvial inteiro· 

Tudo isto seria executado com urna prudencia mate
maticamente observada. 
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O mais leve incidente que pudes e descontentar os: 
indígenas distantes e invisíveis, ou surpréendidos pelas vi
sinhan~as dos caminhos, seria considerado.. desastre inevi-
tável. · 

A sondagem latifundiária era prudente como prudente 
haveriam de ser também os noves hábitos dos novos mora
dores na terra. 

Seria toda caute.la ainda pouca. Nem o grito de u!'Tia· 
voz mais elevada seria permitido entre os forasteiros, da 
mesma forma que se náo desfecharia . um tiro de ca~adeira· 

contra um dos inúmeros animais silvestres deparados de· 
pouco em pouco, ao longo da travessia. A boa ordem e tran
quil idade, durante os primejros tempos aí vividos, se impu
nha um regimen de silencio e de passividade até. 

A vol ta do casebre humilde faziam os lavradores as 
suas ro~as e cercados para abrigar a cria~áo iniciada de ani
mais domésticos. Assim, o tempo se passava sem que ne
nhuma sorpresa desagradável viesse a incomodá-los . . 

Colhiam e armazenavam os primeiros frutos das sea
ras e, com isto, desci~ sobre o lar relativa serenidade. 

Deixavam-nos em paz os nativos habitantes e domina
dores da regiáo, que nao eram conhecidos de vista, mas que· 
já conheciam demais os seus visinhos noves ... 

Nunca se deixa ver o índio esquivo e subtil. Corre im
perceptive~mente dentro da água, ou no solo duro, com a 
mesma delicadeza que atravessa urna moita de tabocas e 
um cipoal; pisa silenciosamente sobre galhos secos e folhas 
soltas e percebe a distancia considerável a presen~a de urrl 
animal indesejável, ou de urna ca~a procurada no estendaf 
das matas. 

E vivia assim, em tais condi~óes de tranquilidade o re
cém-formado lar no amago sertanejo. quando. por vezes, ao, 
raiar de uma beta manha, surpreendia-se tódo ª<? receber a 
primeira e estranha visita da tribu selvagem mais avisinha 
da. Era um dia de festa e contentamento geral aquele. Urna 

[ 265 J 

' 



·manhá feliz e mai.s risonha para os sertanejos do que mesmo 
para os selvagen{ porque, no deserto, todo sossego daque
les se achava d6pendente da simpatia destes· 

Longe a inda, no 1 imiar da clareira e a vista da resi
denc ia sol itária, o bando selvícola se estacionava e permane
·cia ~í. E, um índio apenas marchava em dir~áo a casa :la 
qua l se aproximava. Humilde, tronculento, atencioso a tudo 
e natural, aí chegando a passos medidos, o valente capitao da 

tribu. Fora, a certa d istancia da habita~áo, parava. E ~cm 
um gesto significativo, pedía licen~a e entrava no terreiro. 
Dirigía-se a pessoa que se lhe parecesse o chefe da casa e 
falava mansamente. Por meio de algumas frases e sinais co·
nhecidos de todos os presentes, ele se faz ia compreender. 

A urna ordem prévia do chefe sertanejo e transmitida 
pelo capitáo selvagem a sua gente ainda distante, esta se 
movimentava e acabava de chegar, enchendo, literalmente 
tooa a frente do pequeno rancho. E mais de cem, ou duzen
tos índios chegavam . .. 

E' cerreta a disciplina. 

Observando um outro signa! de . seu capitáo, acócora

se, ou assenta-se no solo a tribu, silenciosamente. Nem um 
.estál ido artrítico dos joe lhos se ouve. 

Bebem e comem a bem come r, de tudo que se lhes ofe
re~a. Dansam, cantam e brincam, enquanto o capitáo semen
te, . conversa com as pessoas da fazenda. Outras ordens do 
cacique fazem por fim a brincadeira . Despede-se am istosa
mente, cada índio a sua vez e toda a tribu parte, da mesma 
forma e guardando a mesma disciplina da chegada. O último 
bugre a se despedir do rancho é o c~pitáo selvícola. 

Esta primeira e. inesperada visita prenuncia nos sertóes, 
urna amizade eternamente indestrútivel entre o solar das 
matas e os desertas. Dora avante, ela se repetiría pcr oca
sioes freqentes e periódicas . .. 
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Assim entravam e assim viviam os primeiros residentes 

na Noroeste . Reinava paz entre o bugre selvagem e o ho
mem de trabalho. Consequentemente, até por essas épocas 
teriam sido desenecessárias na terra, a a~áo e os feitos dos 
bugreiros. A concórdia estabelecida no meio de velhos e mo
dernos habitantes, dispensava aí, a existencia deles. 

Ocorreram anos e fora crescendo a popula~áo da zona. 
Havia chegado aí, constantes e sucessivas levas de forastei
ros. E nestas penetra~6es p9steriores entravam, por todas 
as bandas, diferentes castas de aventure iros acompanhados, 
quase sempre, de elementos máus, desordei ros e turbulen
tos, que nao reconheciam no indígena do sertáo, um nacio
nal autentico, compatriota, oriundo destes vales e matas, 
filho legítimo destas plagas brasileiras. 

Natural das torrentes ~ as fluviais cascatas, embalados 
as cant¡gas das cachoeiras e falando a mesma linguagem 
delas, com o di reito de morar ónde nascera. 

Para esta nova espécie de incursores, violentos, ou de
savisados, o indio náo era mais que o espécimen de um ani
mal nocivo, ou de urna fera perigosa. 

Pensando assim e procedendo com opiniáo igual, nao 
demorava muito que se iniciasse por toda a regiáo uma cam
panha vandálica de persegui~áo ao bugre. 

Muitas vezes preferiam alvejar, ferir, ou matar um ín
dio coma carabina, desde tempos carregada a espera de um 
jaguar, ou de um sucurí· Abatiam, castigavam e perseguiam . 
bugres, eles, que ignoravam, que a mais leve hostilidade 
praticada cont~a um único selvícola, se reverteria em vindita 
certa e pavorosa de urna tribu toda. 

E esta nao se fizera esperar muito. 

Explodiu com notável violencia e mais variadas for
mas. Casas incendiadas, planta~oes devastadas, animais do
mésticos trucidados e, de quando em quando, agonizava um 
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ou outro sertanejo, ,transfixado e abatido por uma flecha, ou 
esmagado a golpes de tacape! 

Era o signa! de vingan~a . E da parte dos brancos recru
descia ainda mais o ódio e o massacre dos índios. Entáo, ca
da vez mais se agravava a situa~áo . Por fim, a ferocidade 
indígena ascendera a exacerba~oos terríveis. 

E os bugres vingativos já nao distinguiam mais entre ~s 
bons, os caboclos malfeitores. Dirigiam largamente e por 
toda parte a sua guerra quase sistemática. 

Era rara a propriedade que eles respeitavam, levando 
tudo a razo, como urna avalanche furiosa . 

Castigavam os justos, e castigavam os máus. Muitos e 
muitos sertanejas dequeles já radicados na zona tiveram que 
abandonar os seus haveres e fugir, acossados pelos índios de 
uma noite para o dia. 

E foi desta casta de sertanejos malfeitores, dessa si
tua~áo e ordem de cousas, que surgiram na terra os bu
greiros· 

Grandes posseadores de terras aí, já consideravam a 
a~áo desses mateiros lutadores, única providencia de valor 
para defender as suas propriedades e as manter na posse 
de ricas zonas, tao custosamente adquiridas. 

Formavam-se destemidas tropas sertanejas, destinadas 
ao combate aes índios. 

Legioes de caboclos se organizavam armados e decidi
dos, em cujas fileiras, muitos daqueles proprietários se in
gressavam. 

E essas fileiras cresciam e se avolurnavam a medida que 
a mortífera coluna se infiltrava nos desertas maiores, ata
cando as aldeias se!vagens e outros centros de aglomera~áo 
indígena. 

Nessa arrancada indómita através da terra distinguiam
se em !utas de mortes, valentes sertanejos, dotados de urna 
coragem impressionante e um valor de estremecer. E esses 
dominadores de sertóes encheram de bravura a sua época. 
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Criaram fama e souberam honrar as. suas armas e a confian
~a de que foram depositários . 

Já, quando apareceram na reg1ao os primeiros expedi
cionários cientístas de reconhecimento, estavam definitiva
mente acreditados o valor desses homens' e os seus feitos. 
J á corriam terra os seus nomes. · 

Estendia-se longe a sua fama. E desde os estudos pre
liminares. a campanha de constru~áo e penetra~áo da ·Es
trada de Ferro Noroeste do Brasil, até a conclusáo final da 
via férrea, necessitaram os seus técnicos dos bugreiros e fa
ra através do curso de avan~amento ferroviário, que mais 
se distinguiram e se fizeram admirar na regiáo, esses ho
mens valerosos. 

A linha cortou os sertoes entre rumores de picaretas, 
estampidos de carabinas e estertores de agonizan.tes. 

Fora urna campanha desenvolvida no dominador ar
ranco de muito heroísmo, de muita bravura e destemerida
de, impossivelmente superados. 

Homens rústicos. humildes,_ sem nenhuma técnica e ne
nhum conhecimento bélico, mas experimentadamente ades
trados em lutas de emboscada contra o inimigo mágico e 

.... 

invisível; audacioso e iminentemente ofensivo ,nas batafhas 
em que se lhe aparecía, frente a firente, o adversário. 

E sem essas figuras características dos sertóes; figuras 
quase despresíveis pelo aspéto, os movimentos tardos e as 
aparencias, dominando as vanguardas penetrantes, ou flan
queado as colunas operárias nas florestas, a coristru~áo da 
Noroeste do Brasil teria sido impossível durante as incur
soes realizadas naqueles tempos. 

Nem as endemias assoladoras na terra, representadas 
pela ·leischmaniose, a úlcera tropical e a palustre malígna; 
nem o perigo sorratei ro da cangu~ú voraz, que infestava as 
florestas noroestinas - a fera tantas vezes encontrada no 

[ 269 ] 



fim de urna trilha, até onde arrastara um cadáver humano ; 
constituiram barreiras sérias a constru~áo da obra. 

O triunfo da empresa dependía sobretudo de urna or
ganiz~áo sanitária adjunta a dire~áo da campanha, como· 
náo prescindía de armas defensoras contra o gentío. O cor
po de saude se c~nstituia de gente técnica. E a expulsáo e 
domínio do selvagem estavam a cargo e sob responsabilida
des dos bugrei ros. 

Pudera a comissáo sanitária ter sido inhábil , ou impo
tente no cumprimento de seu dever;· poderiam ter faltado 
em vários lances da constru~áo avan~adora normas capitais. 
de saneamento, das qua is, deperidesse o exito da campanha ~ 
mas no terreno da luta armada sertaneja e nos instantes · 
mais dramáticos das trágicas pelejas, aí, onde se paria a 
dura prova, urna demonstra~áo feroz de bravura, de cora
gem e de energías, os bugreiros souberam cumpnr o . seu: 
dever. 

* * • . 
Foram capitáes principais de heróicos lutadores duran-

te o evolver dessa campanha de notável e patética memó
ria, os nomes sertanejos como Antonio Caetano, José Celes
tino Dias, Luiz_ Wolff, Adáo Bonifácio Días, Antonio Pedro, 
joáo Carreira, David Lopes, "capitáo" Honório - índio gua
raní e tantas outras figuras sertanejas, igualmente valerosas. 

E relatemos ao leitor, em breves e sucintas notícias •. 
alguma cousa que, ainda hoje, se recorda a cerca da existen
cia e da passagem pela Noroeste, destes homens estupen-· 
dos de bravura e intrepidez. 

Para alguns deles esta publica~áo é póstuma. Para mui-· 
tos, privados dos sentidos de visáo e audic;áo, que os anos. 
levaram, elas seráo como urna voz muda, adelgac;ada e per
dida no espac;o. E para outros, já também, muitos avan~a
dos na idade dos tempos, que ainda rememoram friamente· 
as próprias e vibrantes proezas, - os écos destas páginas. 
váo reviver e agitar evocac;óes saudosas. 

[ 270 J 

.... 

E hao de sentirem estes, ao ouvir estas lendas e nar
ra~oes de trágicos e antigos episódios em suas vidas pre
gressas, um estremecimento de pavor e urna recorda~áo de· . 

. orgulhosos feítos. 

Apresentemos pois, em breves capítulos seguintes al
gumas daquelas figuras tomadas em formas ligeiras de bio
grafias, onde rememoram os episódios mais culminantes da~ 
vida, ainda, quando em diferentes e trágicas circunstancias .. 
éstes e outros episódios lhes trouxeram o apagar da exis
tencia. 

, 
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' '"CAPITAO" HONÓRIO 

t:sta bela figura selvagem de na~áo Guaraní. conheci
da na Noroeste com a sua tribu, num sítio ainda hoje deno-

/ minado Água de Aldeia, a tres quilometros distante da flo
rescente vila de Pongaí, ·viera do seu antigo aldeiamento 
.existente em terras de Salvador Pires, nos arredores de Novo 
Horizonte, a chamado de José Lopes de Morais, um dos con
<lominos latifundiários das vertentes do ribeiráo Sucurí· 

Igualmente estimado e querido, tanto da família dos 
Pires, quanto de Antonio Sabino, residente em Serrinha, o 
"capitao" Honório, a frente dos seus musculosos homens, 
prestava-lhes servi~os ~grícolas valiosos. Perito na derru
bada de matas, trabalhara durante vários anos cons~cutivos 
naquelas localidades e, se transferindo dos Pires para as ban- · 
das situadas na. margem esquerda do Tiete, passara a servir, 
pelo m·esmo ofício, e com igual habilidade, ao novo patráo 
José Lopes, que_. por vezes, o cedia a seu visinho e dignís
simo amigo José Candido Carneiro . 

. E por morte daquele velho agricuftor, ocorrida no ano 
de 1893, semente José Candido ficara a receber os traba
lhos da tribu, bem como a gozar de maior confian~a e de 
mais leal estima po.r parte do "capitáo". 

Vivera longo anos com ele pacíficamente. 
O fazendeiro era seu patráo e conselheiro de amizade. 

Todas as desfeitas e chala~as partidas de um, ou de outro 
servi~at menos cortez, ou indisciplinado, pertencente, ou 
náo, a mesma fazenda e dirigidas a alguem de sua tribu, 

[ 273 ] 



"' 

' 

originaria urna queixa que seria levada diretamente pelo 
capitao ao velho patráo, contra algum indivíduo indiscreto, 
irrefletido e até criminoso pela leviana tentativa de desres
peitar uma bugra, ou pelo simples fato de se rir a passagem 
dela . .. 

O resultado era, que, náo muitos días se passariam e, 
no fundo da mata e nos terreiros da~ taperas selvagens, gar
galhadas estridentes se estalavam de contentamento, ao sa
berem os indígenas, que o , indiscreto e malicioso roceiro, 
apanhara pelas próprias máos do fazendeiro, ou de algum 
dos seus empregados fieis, uma sova de couro crú até ume
decer as cal~as ... 

Era a vida, nessa fazenda, de tal sorte, interessante .. . 
Ao fim de quase quatro anos de convfvio aí, por insis

tencia do velho sertanejo Adáo Bonifácio Dias, o chefe in~ 
dígena, deixando Sucurí, rumara~se para as margens da 
Água da Lontra, afluente do rio Feio, onde reiniciou os seus 
trabalhos de derrubadas para este outro agricultor. 

A derruba~áo é o serv l.~o de ro~a predi leto e quase ex
clusivo do índio adaptado a faina da lavoura. Nao suportan
do normalmente o rigor do sol, o indí.gena, deshabituado a 
disciplina, comport.a-s~ melhor nesta espécie de trabalho>
onde o local de ª~ªº· ainda, se mantém as horas mais quen
tes do dia, numa temperatura moderada. 

E o índio trabalhou aí, para o novo patráo, durante al
gum tempo também, empreitando talhóes de ro~a a razáo de· 
50 cruzeiros por alqueire, dinheiro este, que, nas máos dos 

· trabalhadores, se desfazia apenas perdulariamente, em · com
pras de quinquilharias inúteis, enfeites, fumo de corda para 
pito e muita cacha~a. 

Trabalhava pois, segundo costume habitual , em boa har
monia, quando, certo dia, um tal Juven~o Silva, arrestando 
a sua qualidade de administrador da fazenda da Faca, che
gou a Agua da Lontra, com mais de duzentos homens arma-
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dos e o expulsou dalí, com toda a sua gente, inclusive o pa
trao Adáo Bonifácío. 

Fugindo tudo escaramu~ado e espavorido, se fora ter 
a tribu as cercanías de Avaí, onde o "capitáo" reconstruira 
novo aldeiamento. e reiniciara ainda, o mesmo trabalho de 
agricultura rudimentar. Andava satisfeito e combinando 
bem com Bonifácio Días e as terras, mas nao se demorou 
muito também aí. Pouco tempo depois de sua chegada, re
cebera um dia na aldeia uma expedi~áo de catequése· Iden
tificado nesta pelo "Padre Monsénhor", como era apel idado 
o Monsenhor Claro Monteiro, chefe de missao pacíficadora, 
por todas as gentes da tribu e destes sertoes, um velho reli: 
gioso, destemido e bom, o "capitao" fara imediatamente 
convidado para o acompanhar também até o seu longínquo 
e temerário destino. 

Em troca de seu abnegado trabalho lhe "confirmaria" 
o Padre os seus galoes de ·capitáo ... 

E seguindo o missionário, levara em companhia tres bu
gres, dentre os quais estava um filho próprio. E orientados 
todos na delicada empresa pelo Monsenhor católico, que ar
rastara também consigo Manoel Fernandes, Pedrinho Sapa
teiro, Salvador Pintado, lgnácio e, entre outros, urna bugra, 
conhecida pela alcunha 'de Ana Galinha. 

Atingi ram, viajando sertáo a dentro, as m'argens do rio 
Feio. Lotaram duas grandes canoas e desceram o curso até 
chegar a um remanso do rio, acima de urna cachoeira. 

Abeiraram-se da margem, desembarca_ram, armando, 
afina!, as suas barracas para estada de longa permanencia. 

E entrou na mata o padre catequista. 
lniciou obra de confraterniza~áo e paz, desenvolvida 

e representada por longo e fatigante trabalho de tolerancia, 
de renuncia e beatitude ... 

O seu plano era simples. Conseguir captar a simpatía 
e confian<;a do gentío, despertando-lhe primeiro, o interesse 
e a curiosidade pelo conhecimento dos visitantes por meio 
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de distribui~áo de presentes vistosos e, depois aproximar-
se de suas habita~5es. 

,P 

Distribuía pela mata adjacente, em dois ou mais loga
res habitualmente frequentados pelos índios, rosários doura
dos, espelhos, pentes de alumínio, joias falsas e muitos ou
tros objetos atraentes. 

lsto feito, esperou durante alguns dias. Findos estes, 
penetrou de novo as matas afim de observar o efeito de sua 
técnica em rela~áo a maneira como se houvessem portado 
os sefvícolas a vista de toda aquela batería de sedu~áo. Por 
duas vezes, que revistara as causas no interior do mato, en
contrara tudo em ordem, intacto, no mesmo logar em que 
deixara· 

E o missionário ia a floresta e regressava ao pouso da 
margem, apreensivo, 'mas ainda consolado. Apreensivo, por
que · surpreendia sempre por lá, entre os objetos, sinais evi
dentes deixados pelos bugres depois de suas revistas. Res
tava-lhe, entretanto, esperan~a de sucesso, ainda que tardio 
e "sel)"em que já houvesse sido insistentemente avisado de 
que aquel es índios repeH riam toda espécie de rela~5es com 
outras gentes e outras tribus estranh~s. 

. 
Ent.r:-ou pela terceira vez na floresta com igual propó-

sito de auscultar as cousas, buscar suas impressóes e a mes- . 
ma esperan~a de poder surpreender lá dentro qualquer ves- . 

tígio capaz de desviar a tormentosa dúvida e voltou, desta 
vez. desolado e apressadamente. 

A situa~ao lá no centro. da floresta havia afina! se de
finido. E a tendencia da atitude indígena se manifestara 

\ 

mesmo para o lado máu. Toda a ilusáo do missionário reli-
gioso se desvanecera, quanc;to deparara com os fragmentos 
dos objetos dispe:rsos. Náo ficara nada perfeito no seu logar. 
Quebrada, reduzida a cacos por pauladas e ponta-pés, jazia 
toda quinquilharia espalhada pelos matos. Deante de tanta 
insania e intolerancia, o "Padre Monsenhor" deliberara sem 
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perca de tempo, fugir das visinhan~as de táo duros e ranco .. 
rosos inimigos. 

Nao esperou mais nada e a expedi~áo organizou apres
. sadamente a fuga, lan~ando as suas canoas contra as tor

rentes do rio acima. 

Come~ara a partida. Mas os fugitivos nao haviam re
mado cincoenta bra~as de percurso e foram severamente 
atacados por urna centena de flechas impiedosas· 

Os astuciosos selvagens depois de perceberem, que se 
aprestavam os catequistas para a retirada, tomaram-lhes a 
deanteira e obstruiram o canal do rio por onde deveriam eles 
passar, atravessando aí grandes árvores de margem a mar
gem, arreadas alguns días antes. 

Fora deante desses troncos o ataque. Seria impossível 
qualquer tentativa de resistencia. 

Como única a~ma de fogo, possuiam os expedicioná
rios religiosos, urna chumbeira fina, apenas destinada a aba
ter alguma ca~a rasteira de pena , surpreendida nos arredo
res. Seria inten~áo irrevogável do padre, atingir o próprio 
centro indígena sem uma arma agressiva que, deante do in
dio, talvez, destruisse o mérito de concórdia e pacifica~áo, 
levado entre se e os habitantes daquelas selvas. Antes de 
partir de Avaí tivera mesmo o cuidado de proibir porte de 
armas aos seus companheiros, revistando-os cuidadosamen
te, um por um. 

Todavia, no momento em que se viram agredidos den
tro de seus barcos, com toda ferocidade indígena, náo dei
xaram. de desfechar alguns tiros pe espingarda frágil e de 
pouco alcance contra os atacantes, quase inut'i lmnte e, a in
da assim, em desobediencia a atitude do chefe expedicio
nário. 

Monsenhor Claro alí mesmo no bojo da canoa, fora 
transfixado por várias flechas. 
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Os demais fugitivos saltaram na torrente e mui 
tos deles, já feridos mortalmente. Alguns dos quais rodaram 
na caudal, tingindo de sangue as águas. Outros, mais felizes, 
conseguiram atingir a margem oposta aos indios para es
capar a furiosa agressáo. Centava-se entre estes últimos o 
"capitáo" Honório. 

Mas já se achava selada a sua sorte. 
Ao alcan~ar a beira da corrente, sangrando-se por vá

rios ferimentos graves, ainda teve for~a para rastejar na 
areia da práia e ir até a primeira linha de árvores da mata 
ribeirinha, ocultar-se, deitado, por traz de um tronco e bal
buciar com a voz sufocada de um pré-agónico, avisando os 
companheiros sobreviventes: - "Fujam antes que morram 
todos ... Nao esperem por mim ... Eu já estou liquidado". 

E morreu alí mesmo dentro em pouc.o. 
' 

Sem olh~r para os seus despojos ~ os restantes fugiti-
vos, Manoel Fernandes, Pedrinho Sapateiro, Salvador Teo
doro, Manoelzinho e a bugra, alundaram no mato. 

Vagaram, perdidos, na floresta imensa até depararem 
casualmente, ao fim de tres días e tres noites de correrias 
quase contínuas, com o velho aldeiamento. abandonado na 
Agua da Lontra. Aí, em· prolongado jejum, ousaram parar e 
passar por ligeiro repouso e 'breve sono. 

E na madrugada seguinte reencetaram a marcha inde
cisa e frouxa para Avaí. 
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JOSÉ MAXIMINIANO DA COSTA 

Esta simpática figura sertaneja oriunda de importan
te família mineira, entrou nesta regiao, alí por meados do 
ano de 1905. 

Recebera dantes parte de heran~a que lhe coubera do 
legado materno e, nao combinando com irmáos mais velhos, 
abandonara a casa paterna a . busca de aventuras. Partira 
para Sao Paulo. Atravessara quase de extremo a extremo, o 
Estado, indo fixar residencia no municipio de Sao José do 
Rio Preto. Trabalhara aí, de vaqueiro, como desde a infan
cia já havia servido nos campos da fazenda natal. 

Era cavalheiro dextro, seguro e até domador de ani
mais chucros. A montaria sob as espendas de sua sefa se des· 
dobrava em arrancadas ardentes, que ao longq de campinas 
e ruas , de povoa~oes, le~ava 'admi ra~áo aos espectadores. 

Leal aos amigos e patroes, honesto ao cumprimento de 
deveres, nunca lhe faltava trabalho, ou lhe negavam abrigo 
os solares, onde, desde logo, se tornara conhecido. Rapaz 
solteiro, bem apessoado, era abstemio de inconveniencias 
fúteis; alegre, atraente e insinuante, nao malbaratava o pe
queno pecúlio que trouxera· 

Confiando este, revertido a dinheiro, a uma pessoa d@ 
crédito e confian~a. ia vivendo humildemente de seu rús
tico trabalho. Possuidor de regular importancia, dinheiro 
mais que suficiente para um bom princípio de atividades 
económicas, tornou-se, após, estritamente "I iso" e pau
pérrimo. 
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Ocorrera-lhe urna infelicidade vulgar. Manifestara-se
lhe urna i rrup~áo terrível de ·eczema úmido, esfoleáceo, num 
dos lados da face e abrangendo orelha e pesco~o. Tornara
se, em consequencia, e a presen~a do leigo, um indivíduo 
repelente. Percebendo esta situa~áo, ele, expontaneamente, 
e até em meio de formal oposi~áo de pessoas afei~oadas, se 
retirara daquela sociedade conhecida. 

Desaparecera. E ninguem mais dera notícias do seu pa
radeiro e existencia. Arrendara numa localidade distante 
um casebre de arrabalde, enquanto ·se tratava. Consta-se 
que em Juiz de Fora ou Barbacena. 

Sem poder contratar-se a trabalho algum, visto que. 
tudo que a outra face consegyia a frente de patróes procura
dos, se destruía logo a apresenta~áo do lado facial eczema
toso, as suás economías herdadas foram os únicos recursos 
de subsistencia durante longo tempo de reclusáo· social. 

Curado enfim, vo'ltara aos mesmos. meios conhecidos, 
do município de Rio Preto e reiniciara árdua luta e ativida
des novas pela vida. 

( 

Continuara aí, geralmente estimado. Já por essa oca-
siao, assolava a zona e outras terras adjacentes, perigosa e 
vasta qlJadrilha de lad.róes de cavalos. Nao haviá mais na • 
regiáo quem nao tivesse perdido misteriosamente de urna 
noite para o dia, ou de um para outro instante, o seu animar 
de utilidade e estima~áo. 

... 
Certa noite, con~orme habitualmente procedia, con-

versava entre urna roda ordeira de camaradas, a volta de 
urna mesa de bar, quando tres ou quatro indivíduos extra
nhos ao meio, ertraram precipitadamente na sala e o apon
taram como elemento desocupado e a pessoa surpreendida 
urna vez a noite, de passagem por caminhos próximos a lo
cal, donde havia, naquela mesma semana, desaparecido um 
animal de estima~áo. José Maximiniano tinha patráo, ·era 
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estabilizado ao emprego e ssíduo ao trabalho, onde gran
geara toda confian~a do emptegador e nao precisava de rou-

' bar cavalo para viver ou prat car esporte. Insultado, certa-
mente inocente, protestou, exculpou-se e rebateu violento o 
insulto. 

Nao satisfeito ainda, salta ao largo da rua e quer la· 
var a dignidade ofendida. Agredido aí por tres daqueles in
trusos, abate dois deles a tiros de garrucha, deita estendido 
em terra o terceiro, com tremenda bordeada na cabe~a. por
que .nao tem outra bala a sua arma de fogo e, quando ouve 
os passos marcíais da polícia, que se aproxima, lembra das 
pernas, escapa-se e "cai na malva" ... 

E vagou perdido días e noites. Atravessou a fronteira 
matogrossense e se internou no Estado. 

Deparou aí patrao amigo e, dentro de pouco tempo, as 
gerais de baixo-serra e Quintauna eram infinitas extensóes 
suas íntimas conhecidas. 

Fóra nesta local idade cuiabana
1 

vaquefro· e chegar.a ao 
posto de capataz preeminente e estimad6. 

-
E aquí está a circunstancia causadora do terceiro eoi-

sódio de sua infelicidade. Educado, insinuante e agradável" 
como já ficou esclarecido em linhas acima, náo tardou que 
urna das filhas do patrao rnilionário se enamorasse dele. E 
germina aí urna paixáo novelesca, um amor ardente. O pa
tráo e todos de c~sa já náo ignoravam e, ao contrário de se 
oporem, até facilitavam-lhe momentos de colóquio. Esta
vam neste pé as cousas, quando, certo dia fara apressada
mente aconselhado no campo onde trabalhava, que fugisse 
dalí_ mesmo para muito longe ! Intrigas, falsidades de inve
josos e vilóes, tinham levado ao conhecimento do fazen
deiro a infamia que o capataz de pióes e já considerado fu
turo genro, havia maculado a honra da filha enamorada, 
desvirtuando a dignidade e o pundonor da família· Abusara. 
Nao merecía nenhuma confian~a mais e, áquela hora, já ha
via o patráo aliciado jagun~os para o eliminar. 
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Ao que tudo indica paree( ter havido alarmante exa
gero e fantásticas despropor~aes neste aviso. Pois o fazen
dei ro 'após se inteirar de sua fuga, enviou emissários para 
diferentes localidades a sua procura, mas, como portadores 
de amizade e nao incumbidos de o assassinar. 

Já diante de tao negra advertencia, José Maximiniano 
nao se demorou muito. Apeou-se do cavalo, que the nao 

1 

pertencia, confiou o ani·mal de campo ao falso protetor e 

"trovejou "'º mundo". . . E' esta a frase. 1 nocente como se 
achava fugiu, levado mais pela sugestáo e o susto da primei
ra e intempestiva impressao . . 

Em Mato Grosso, por aquela ocasiáo imperava nos fo-
ros sertanejos uma Justi<;a severa e reti línea - a "justi<;a de 
caboclo". E o rapaz nao tinha ainda perfeito conhecimento 
das tradi<;oes dessa J usti<;a e nao confiava ne la. 

lgnorava por certo, que a Justi~a do caboclo nao falha. 
Nao dirime culpas, nem condena inocentes. 

Fugiu realmente apavorado, a primeira notícia do inci
dente . Cruzou de novo, em sentido contrário, a linha divi
sória do Estado, penet!ando desta vez no Estado natal. Atin7 

giu imedia<;óes de Uberaba, depois a área de Barretas, em 
Sao Paulo e, seguidamente, a cidade de Baurú, atraido já 

pelos trabalhos da constru~ao ferroviária. 

Fizera a pé ou a viaturas de favor alcan~adas pelas es:
tradas, toda a estensáo desse percurso· E para nao morrer 
de fome vendera durante os caminhos tudo que possuia a 
hora em que fóra surpreendido nos campos de trabalho pela 
novidade aterrorante. A míngues dinheiros trocara o paletó, 
o chapéu e as qotas de montaria. E só náo fizera o mesmo 
com o cinto, a camisa, as cal<;as e a garrucha, que trazia en
tre dobras das vestes restantes e a pele. 

Fóra assim que entrara em Baurú. Faminto, descal~o, 
-cabe~a núa, barbado, sujo, roto, maltrapi lho, quase nú, pro
curara e conseguira servi<;o entre os obreiros da constru-
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cáo noroestina. A princípio, lhe carrera naturalmente pe, 
~eso o servi~o. Deshabituado e descalejado, a picareta, o 
enxadáo e a foice eram instrumentos torturantes. No en
tanto, o desejo de se restabelecer na sociedade e o subsistir 
honesto na existeQcia, resignavam-no. Quando, porém, se 
tornara séria a oposi~áo aborígene, a pedido, ingressou ele 
as fileiras de lutadores e se tornou' carabineiro. 

Dextro, valente, desassombrado e corajoso. muita vez., 
decidiu, com poucos outros, lances espetaculares da com
panha, conquistando o elogio e admirac;ao dos mais famosos 
condutores da luta sertaneja. Muita vez fora citado em "or
dem do día''. 

Concluida aua missáo, também a mesma de valerosos 
companheiros, acumul?u pecúlio e adquiriu terras de cul
tura fora da regiáo. Tempos depois, já adaptado e afeito aos 
trabalhos agrícolas, possu1a desenvolvida lavoura. Progre
d ira ... 

Vive agora sossegado, do seu e no que é seu· E' pacífi
co, continua honesto e leal, mais ensinado e experiente da 
vida. Mantendo certa ogeriza das sociedades, quer viver só. 

' 
Dedicado a suas culturas, d-urante os dias e horas de folga, 
procura as brenhas da mata a cac;ar onc;as. Constrói aquí e 
alí , estaleiros apoiados aos troncos do arvoredo e sob as 
frondes escuras, coloca próxima a isca e se p5e em cima 
de um giráu, bem armado, a tocáia de urna fera. Consegue 
em pouco tempo lindas e fascinantes peles mosqueadas, 
vermelhas e negras de "gatos" ferozes abatidos. Penetra flo
restas. E nestas suas digress~es pela mata, admira-se, no 
entanto, urna vez ou outra, deante de um de seus estaleiros 
destruidos. Observa curioso o fenomeno já que áquelas re
dondezas a ninguém deveria interessar propósitos seme
lhantes, procurando reconhecer no destruidor, ·misterioso 
desafeto. Um dia, investigando, surpreende um flagrante 
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extraordinário - dois índios executando o trabalho demo
lidor. Atira, mata um deles e o outro foge. Dora avante 
nunca mais urna armadilha é demolida. 

E continua as suas ca~adas, de dia e de noite, a horas 
propicias. Já se achava esquecido dos índios, quando, de· 
urna feíta, invés da fera descuidada, é acercado deles o seu 
pesto de alcatéia. Sitiado e assaltado, abate de sua torre 
de comando, tantos selvícolas, quantas balas e cargas de 
chi,imbo possúe. · 

. ' . 
Sem muni~ao de arma de mais longo alcance, salta em 

baixo no meio dos inimigos doidos de raiva, resiste de foice· 
em punho um ataque de mais"de cinquenta indígenas e rom
pe o cerco e foge. 

Reagrupam-se os bugres e, na propor~ao de ,um para 
qu~renta, o combate prossegue. 

Mas nao se rende e ·nern baqu€a na luta , com um bra
~o partido, um dos pés luxado e sangrando de urna estocada; 
na coxa, antes que o corpo crivpdo de flechas, nao se pres
te banhado em sangue, quase desfal.ecido! 

Daí, os vencedores orgulhosamente satisfeitos pela in-
sánia com que iriam ainda vingar o sacrifício de inúmeras. 

. r 

vítimas companh.eiras, tombadas' ante as armas contendoras. 
Ataram-no distendido ao longo de um grande tacape, er-· 
gueram-no aos hombros de dois possantes selvícolas e mar-· 
charam, cantando e gritando o coro de urna algazarra estre
pitosa, sinistra e infernal. Adeante, lá no fundo do vale, a 
beira da primeira água deparada, onde já havia ti~óes , fume 
e brazeiro, depuzeram r-.o chao o corpo, encostaram-no ain
da vivo e quente a caieira, assaram urna parte dele e co
meram. Urna vez acabada a por~áo de carne devorada viva. 
enquanto alguns selvagens retomavam a vítima ainda outra 
vez as costas, já outros captavam todo o monte de brasas 
arden tes dentro de um cocho de madei ra verde, para recon• 
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duzirem tudo além, até a um riacho mais próximo, onde ar~ 
rearam a carga o solo e repetiram o assado de outra parte. 
Devoraram esta, beberam água e dansaram alegremente .•• 

Nesta hora, antes d€ terminar o banquete em volta ao 
corpo meio devorado, inda ofegante, entrava, o prisioneiro, 
em f igeiros espasmo5 e tenues estertores, e falecia ..• 

José Maximiniano foi comido vivo! 

• 
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JOSÉ CELESTINO DIAS 

Descendente de nao mui conhecida família jauense 
chegara as novas e bravias terras noroestinas, ainda imberbe, 
acompanhando alguns parentes. Morava nas imedia~óes da 
vila de Novo Destino, município de Pirajuí, num sítio de
nominado Agua da Palmeira, em companhia de urna irmá· 
casada e o cunhado, ainda hoje residente na mesma locali
dade. De"!lonstrando sempre pouco interesse pelas lídes 
agrícolas, mais· inclinado a vida agitada de viajar, correr ter-

' . 

ras e conhecer cidades e pra~as, ·onde lhe náo faltavam oca-· 
si6es para se compartilhar de urna roda alegre, brejeira e,, 
por vezes, bri[ uenta e foliona , dificilmente suportava a ~e 

clusáo e o recanto em que vivía. E dizia : "De matar cobra
e ouvir sapos estou cansado!". 

Contudo, empregava-se aí como jornaleiro em diferen
tes trabalhos de ro~a. 

Rapaz franzino, quase raquítico, mas extraordinaria
mente disposto e esparto, era dotado de uma agilidade ad
mirável, revelando tendencias audaciosas de aventureiro. 
Por vezes, a qualquer hora, montava um cavalo, escapava
se a ascendencia e autoridade dos parentes com quem vivía, ,, 
punha pé na estrada e somente regressava a alta madruga-
da· Dias após estas fugas come~avam a chegar a fazenda 
notícias de suas proezas. Toda espécie e variedade de ~aes 
indisciplinares praticava, durante horas, ou dias passados 
em povoados circunjacentes, onde o atraiam patuscadas na 
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companhia alegre de mulheres, enquanto o cavalo mascava 
os freios ... 

E' assim, que ,certo dia desaparecera de casa. E semen
te tempos depojs. conheceram os parentes o seu destino. 
Desta vez saíra para trabalhar. Havía contratado com a di 
retoría da empresa ferroviária e seguira a constru!iáo da li nha. 
Diferentes servi~os aí executara. A princípio, admitido como 
simples operário de ro~ada, escava~áo e remo~áo de terras para 
aterres. Depois, a seu próprio pedido, se alistara nas fileiras 

\ 

-dos carabineiros para levar ca~a aos íridios .. 
Tornara-se entáo, bu_greiro destre, dos mais arrojados 

,e valerosos. 
Trabalhara durante quase cinco anos na estrada ferro

viária, fazendo toda a campanha da constru~áo. Distinguí
ra-se em vários feítos de verdadeiro herói, com extraordiná
l' ia bravura e capacidade. 

Valente e turbulento, disseminava-lhe por tod~ a pele 
' mais de vinte cicatrizes de bala, faca ·e 'flechas indígenas. 
Ati rador exímio, maneja habilmente qualquer arma de fogo. 
Dotado de urna destreza e urna coragem impressionante, 
varou entre mais valentes sertanejos, na vanguarda da pe-

. netra~áo ferroviária , o sertao todo até o Estado de Mato · . ' 

,Grosso, em· cumprimento de sua missáo· 
"'"" E concluida esta, desenvolvida do principio ao fim com 

a mesma ardencia e disposi~áo, despedira-se da empresa já 
do outro lado do rio Paraná e regressara a casa. Já voltava 
pef a 1 in ha nova a sua terr~. quando, ao desembarcar em Pre- , 1 

sidente Alves, ocorrera-lhe desastroso incident~. Desastre· 
so, se em seu logar, outra pessoa estivesse. Para Celestino, 
p orém, fora umincidente natural, urna distra~áo apenas ... 

Reconhecido naquela Esta~ao, fara , no día imediato a· 
chegada, agredido de surpresa e inopinadamente, por: do'is de 
seus antigos desafetos. 

Com um salto admirável se desvencilhou dos agresso
res, também valentes e bem armados. Sacou de sua arma, 
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abateu com certeira bala na cabe~a um deles e, áto conti
nuo, lembrando-se de que, se outra vez, usasse a mesma 
arma, ficaría desprovido de mun i~ao, num mergulho de ma
gistral dextreza sobre o outro cabra, varou-lhe a punhal o 
cora~ao. 

Fóra assim, que entre duas fra~oes de um minuto ape
nas, se viu agredido de perto por homens terríveis e dis
postos, abateu nym relance os agressores e fugiu com 0 

punhal ensanguentado na máo e cinco balas no revolver. 
Chegou pela madrugada, a pé, a Água da Pal·meira. 

Tres dias após, sentindo-se perseguido, abandonou 0 lar do 
parente, levando, desta vez, consigo, urna menor raptada, , 
Já para as bandas de Avanhandava. 

Esta mo~a era filha do seu cunhado. 
Fixou residenc ia no fundo daquele sertáo, em · um lo

gar denom inado Água do Bugre. E trabalhou aí, de novo, 
na agricultura. 

Um anos após aq.uela fuga amorosa e precipitada, suce
deu um fato original, muito estranho e interessante : José 
Celestino mandou recado aos país da m~a, rogando-lhes 
consentimento para se casar com ela ... 

Feitas as pazes com os dois sogros, de um fado, 0 

cunhado e de outro, a própria irmá, retornou a Água da 
Pal meira, desta vez, porém, com a mulher e um filho de 
tres meses. 

t sse valente nunca soubera quantos homens matara 
, ' 

e a1 , morreu assassinado com uma carga de chumbo encra-
vada no peito e nas costelas· Abateu-o um homem pacato 
hum ilde, afeito apenas ao trabalho sossegado da lavoura

1 

cuj~ disposi~áo de animo e temperamento, se apresentav~ 
de maneira oposta a quantos e tantos contendores já havia 
Celestino enfrentado e vencido temeráriamente. 

Celestino Dias requestrava urna ,mulher casada. Pas
sava a cavalo todos os dias pela casa de sua amada e, toda 
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vez que podia, galanteava-a, a furto e as ocultas jeitosa
mente. 

A dama, guardan~o um propósito sensato de evitar es
candalo, ou qualquer outro incidente capaz de lhe manchar 
a reputa~ao, fechava em mais íntimo segredo tudo que se· 
passava e, as vezes que náo fosse surpreendida por outrem, 
procurava com toda franqueza e habilidade dissuadir em 

1 ' 

rápidas entr·evistas, de suas inten<yóes o sede~to apaixonado 
dela. 

Mas Celestino nao se desiludia nunca. 
Nutría com sua paixáo amorosa" esperan~a. que nao 

, 
morria ... 

Certa vez, conforme hábitos, desde tempos vinha su-· 
cedendo, ela, desta feita, sosinha em casa, recebera nov~ 
e insistentes galanteios. O viajar, ao passar e percebendc -a 

a sós, apeou-se. do cavalo e entrou. 
A mulher cautelosa e decidida saiu da cozinha, · onde 

se acnava áquela hora e veiu-lhe ao encentro, exigindo dele 
que se retirasse da casa imediatamente. O intruso invasor . ' 
do lar, enraivecido, tentou agarrá-1~ a for~a. arrebatando-a 
ao encentro ·do seu corpo. Houve da parte da agredida vio

lenta rea~áo defensiva, acabando por escapar-se correndo,, 
dos lascivos e · nervosos bracos. 

~ 

Fóra entáo, que Celestino, reconsiderando a situa~áo e,. 
mais prudente do que nunca, tomou a m9ntaría e prosse

guiu a viagem. 
Mas a tarde daquele mesmo día passaría ele de volta,. 

pelo terreiro da roceira. 
A hora em que tudo isto acontecía na pequena e quase 

solitária casa de Helena Maria, o marido dela, José Floria
no Marques trabalhava no campo, distante da choupana. 

E a mulher refeita do susto, voltou para a casa , con
cluiu os seus deveres domésticos interrompidos e foi levar 
ao marido o atmo~o· 
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Deante deste, quando alm~ava, Helena relatou-lhe 
tódo o acorrido, pedindo-lhe que fosse prudente e tivesse 
calma ao solucionar tao melindroso caso. 

José Floriano, enquanto almo~ava ia escutando tudo sí
lencioso e frio. 

Terminara a refei~áo, bateu o isqueiro, acendeu o ci
garro, falou brandamente a companheira, de assuntos muito· 
difer·entes daquele que lhe ressoava ainda alto ao ouvido e 
retornou ao seu trabalho. 

Esperou a mufher r~gressar ao lar e seguiu-a. Chegou 
lá por outros caminhos sem que ela o percebesse e, aprovei
tando-se de sua estada na fonte, em baixo no vale, entrou ' 
ocultamente em casa, engraxou, escorvou e ·pos em boa for
ma a tremenda chumbeira , que possuia. 

E soturno, e terrível, mas calmo e decidido, sai de casa, 
sobra~ando a arma e vai direito se encostar, de espreita, ao 
moeiráo grosso da porteira, a orla da mata, na estrada. 

.. Celestino Dias deveria passar por ali ... 
Guardando os caminhos e auscultando os rumores sus

surrantes do arvoredo e os passos na rodovía, o homem se 
posta a espera do atrevido até o descer da tarde. Nao deve
ría esperar muito ... 

E a mulher, em casa, supondo-o, ainda, no trabalho. 
já o aguardava com o jantar pronto. 

Mas 'Floriano está firme na tocáia. . . Está firme na 
tocáia ! 

Estruge a final um estampido ... 
E Celestino cai do cavalo, sabendo por que morría, e 

sem saber quem o matava ! ... 
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FRANCISCO RODRIGUES DE 
CAMPOS 

Procedente de Minas Gerais, entrou Chico Rodrigues 
nestes sert5es lá por volta do ano de 1868. Aí viveu ern di 
ferentes sítios marginais ao rio Batalha, ern cujas vertentes, 
conquistou inúrneras pequenas posses territoriais, que, de

pois, vendía, cada urna delas separadamente, a tróco de va
lores irrisórios e desprez,íveis. 

Muitas vezes, negociava lotes e glebas de cincoenta, 0u -

mais alqueires pelo valor em espécie de urna garrucha ve
lhq, de um tacho, ou um machado e out~as causas seme
lhantes. 

Verdade é que as suas conquistas eram relativamente 
fáceis. TOCla .dificuldade de as conseguir, talvez, dependesse 
de algum arrojo e só subsistisse 'na penetra~ao das matas. 
Realizada esta entrada, o velho incursos ambicioso e quase 
solitário, delimitava, mais ou menos, a gleba e passava-a 
adeante, daquela forma, a outro sertanejo· 

Um pouco diferente de seu contemporaneo de .. entra
das" através do magnífico sertáo, Chico Rodrigues adotava 
um hábito singularmente estranho na terra, costume que fi
zera recaír sobre si, muita ira dos selvagens. Nas suas cur
tas e frequentes investidas ao longo de vales até cabeceiras 
de ·altos córregos, buscando novas . terras devolutas, ao de
parar no deserto com os aldeiamentos indígenas, cujos habi
tantes se achassem ausentes no momento, invadía e vareja-
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va as taperas, pilhando h..tdo e mesmo até víveres, dentro 
delas encontrados. 

E tantas vezes procedera assim, que os bugres conse
guí ram identificá-lo .. . 

Mas se isto náo bastasse para ac irrar tanta odios idade 
ind ígena, ainda, pela experiencia que t inha de romper ma
tas e pelo conhecimento da terra, tomou parte na campanha 
da Noroeste do Brasil, onde "matára indio para fazer gra~a.,, 
conforme expressáo de um velho conhecido seu, quando ain
da relembra episódios de sua vida. 

Abandonando a pen·etrac;áo ferroviária , se transferira 
ele para a cidade de Lenc;óis. 

Mas, saudoso da antiga vida sertane ja, pouco tempo 
se demorou aí. Regressou a Noroeste. 

Voltou a regiáo afim de cuidar de suas d iversas posses 

ainda restantes as margens dos ri os Batalha e Tiete. Para 

isto, logo ªº chegar, construiu um rancho a beira do último 
daqueles cursos, onde se to rnou agriculto r rudimentar. 

Plantou cereais, criava e engordava ·parcos em notável 

propor~ao. E deste modo viveu algum tempo no sertáo, até 
quando, aí mesmo, encontrasse morte pavorosa e trágica, 

em consequencia ainda da vindíta indígena. 

O velho posseador sertanejo era éac;ador apaixonado. 
Poucos seriam os días em que nao enchia de munic;áo o seu 
picuá de pele de onc;a pintada, para tomar da espingarda, 
atrelar a mati lha e penetrar o mato. Andava toda a jornada 
e regressava comumente a tarde, trazendo para casa uma 

paca, um caitetú, ou uma bela jacutinga e qualquer outra 

espécie de aves silvestres. 
Era fel iz no seu esporte de se d istrair e passar o tempo. 
Há porém, um conhecido rifao: um dia é da ca~a e ou

tro é do ca~ador. O conceito popular é certo. E Chico . Ro
drigues, na qualidade de ca~ador, tivera o seu mau d ia tam
bém . . . 
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Urna vez , ao sa ir para a ca~ada habitual , preferira tomar 

o rumo de matos mais altos ribeirinhos do Tiete. Já havia 

trilhado mais de quinhentas bra~as de caminhos tortuosos 

sob a mata , quando, fatigado e sequ ioso, esbarrou pela fren

te com uma bela jaboticabeira toda arreada de frutos negros, 

mais apetitosos do que, quantos outros, em outras circuns
tancias pudesse, talvez, saborear. O mateiro se esqueceu ·da 

ca~a, dantes a~uada numa furna, esqueceu-se de seus caes, 
que desapareceram e da própria condi~ao de ca~ador. Esque

ceu-se de tudo áquela hora. Arreou dos ombros a sacola jun
to com a espir:igarda, descal~ou as botinas, colocou tudo isto 
amontoado no chao, ao pé do t ranco e trepou na árvore . 

E lá se achava bem alto apreciando as de l ic iosa~ frutas, 
sem encont rar nunca dentre estas, a última para arrebentar 
na boca, mui to embora, estivesse desconfiado, que nao de
ve ria permanecer alí por mais d ilatado t empo. 

No entanto, continuava comendo e ia fi cando lá em 
cima para come r mais, a despeito de certo temor consequen

te a qualquer anormaiidade surpreendida no fundo das matas 

·que percor;era . Os caes, ao contrário do que habitua!·mente 

sucedia , haviam abandonado a pista da ca~a e emudeceram, 
p a ra, depois, se amoitar, ou fugir do mato, para casa . Nota
ra, além disto, durante o percurso da floresta , um , odor acre 
tresandante, que muito bem reconhecia , e neutros tempos, 

~prenunc iava ~ desenrolar de lutas e tragédias pavorosas no 
recesso das matas, porque significava a aproxima~áo de bu
gres sorrateiros. Tudo isto lhe deixara a certeza da existen
c ia de índios mal intencionados naquelas plagas· 

E quem sabe até, se estivessem eles na sua perseguic;ao? 
D esconfiava seriamente d isto, mas, por outro lado, se tran
..qui lizava, ao mesmo tempo, ante a lembranc;a confortadora 
de que havia ma is de vinte anos nao pisavam indígenas. alí. 

Ch ico Rodrigues, apesar de um tanto apreensivo, táo 
absorto se achava com os seus negros pomos sil vestres. a 
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ponto de nao dar pela aproxima~áo dos índios, que marcha
ram ao seu encal<;o e se acercar~m da árvore, em grande le
giáo. 

E quando o incauto comedor de jaboticabas, olhou para 
baixo já nao viu a relva do sólo. 

Era tudo bugre .. Abrangendo todo círculo sombreado 
da fruteira e se estendendo além, havia um exército de sel
vagens atacantes. 

E o homem viu bem e compreendeu m.elhor tudo o que· 
havía, quando dois ou tres selvícolas se apossaram de sua 
arma e tudo o mais que deixara junto a árvore. 

Estremeceu de horror! Passou-lhe pela imagina~áo tudo 
quanto podería acontecer consigo a partir daquele instante. 

Era a v i ngan~a do gentío. Tardía, mas infalível ! 
De "fato, havia já alguns dias que os índios o seguiam e 

o rondavam ... E ele náo se enganara, quando, desde várias 
semanas passadas, viera de perceber rumores estranhos intro
duzidos, aquí e al í, ao vozerio natural da floresta. 

Colhido agora de surpreza, desarmado e indefeso, com
preende tardiamente tudo ... 

Chico Rodrigues, vendo centenas de flechas apontadas. 
para si, come<;a a descer lentamente, pisando de forquilha - • 
em forquilha, os galhos, cada vez mais grossos da árvore. 
Desee. E vem andando ao encentro do castigo inevitável, mais 
cruel e deshumano. Vem resignado e como que atraído pelo 
abismo do sacrifício para enfrentar o sofrimento. Resignado .. 
porque qualquer pedido de clemencia, o menor apelo de mi
sericordia, pocleriam enfurecer ainda mais a turba! 

Alcan~a o solo já cercado de inimigos· 
Sabe que está irremediavelmente condenado a morte e 

nao tenta e nem pode tentar rea~áo alguma ! 
Torna-se passivo deante de todo aquele aparato de ódio, 

de arma e de vinganc;a. 
Somente urna esperan~a há que o consola : é que lhe 

náo venham tao prolongados os flagelos do suplício ... 
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Alcan~a o solo. Manietado vigorosamente, caminha em

purrado para o lugar da pena capital. 
Amarrado enfim, por meio de urna série de lac;adas de 

cipós grossos e resistentes, atados desde o pesc~o até o 
meio das canelas, colocado em pé, unido ao tronco de urna 
jatobá, semente compreende a natureza da pena a que se vai 
submeter e a que se acha condenado, quando os índios come
~am a empilhar lenha seca em torno dele e da árvorae que o 
detém. 

E' terminada a pilha de toros, de achas e gravetos, com 
um metro de altura e os indígenas ateiam. -fago ao lenheiro!· 

Sobem chamas, sobe fumo aos ralos e o solo se calcina 

em brasa! 
Duas horas depois ainda os selvagens dansam no festim 

de carne humana chamuscada, e arde a caieira, crestando a 

mata circunsjacente, até nu_ma irradiac;áo circular de trinta 
bra~as. E tuda se acaba ... 

Chico Rodrigues foi assado vivo! 

. . ... j ?" .. · ·~ ... . ... •. . 
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ADAO BONIFÁCIO DIAS 

Vulgarmente conhecido por Adáosinho Bugreiro, che
gou Adáo Bonifácio a estas paragens no ano de 1876, proce
dente de Bom jardim - cidade da Sorocabana, situada en
tre Agudos e Len~óis. 

l:ste caboclo palmilhou o sertáo de extremo a extremo, 
quase em todas as dire~oes . Quando de sua chegada alí, se 
dirigiu para Bóa Vista da Água Parada. 

1 nstalou-se nesta local idade numa cafúa e deu expan
sáo a cultura dos campos. 

Dois anos mor,ou em Bóa Vista. Ao fim dos quais, trans
feriu-se pra Batalha, onde continuou a sua faínq agrícola. 
Também neste local náo durou muito a sua estada. 

Tres anos após deixou ele o povoado, que ajudara fun
dar, atualmente distrito de Reginópolis, e se mudou ,para o 
Polmital. Estacionando-se aí por tempo mais dilatado, orga
nizou na zona, grande fazenda, de cultura e pecuária. E tor
nou-se mesmo um serta,nejo de notáveis recursos económicos. 

l 

Espírito vo!úvel e i rrequieto, ambicioso sempre das ter-
ras marginais do rio Durado, partiu para elas e abriu gran
des posses nas cabeceiras dessas águas· 

Já bem situado se achava, quando lhe aparec·eram com
pradores para a fazenda. 

Adáozinho vende·u a estancia e, seduzido também pela 
fertilidade das regioes do río Feio, partiu para ·o alto curvo 
dessa corrente e se aposseou de grande área circunvizi~ha da 
cidade de Presidente A!ves. 
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lnstalou-se na terra. Mas nao se demorando muito aí, 
passou essa gleba ao sui~o Luiz Wolff. 

Desembara~ado da propriedade, resolveu seguir o cur
so daquele rio e desceu até a embocadura do riacho da Faca, 
estendendo ainda essa nova posse além de outros vales, tam
bém vertentes do Feio, onde encetou uma obra de desbrava 
mento. coloniza~ao e cultura agrária. 

Era urna regiao toda povoada de selvícolas. 

E Adáosinho travou em suas matas, renhidos combates 
com eles. 

Fóra nestas terras, alí por volta do ano de 1888, quan
do, entre os bugres mais ferozes de tócfa a Noroeste, que 

Adao Bonifácio Dias, homem de estatura abaixo do normal, 
grangeand0 fama de lutador, recebera o apelido e o cogno
me de Adáosinho Bugrei ro. 

Sustentou por todas as matas da zona sangrentos re
contros com a tribu dos Caingang~es. Tanto mais por habili
dade do que, propriamente, por bravura e intrepidez, muitas 
vezes, saira vencedor dessas rudes e árduas pelejas, tal era 
a desiguaidade da campanha: dispunha de poucos homens 
e armas. 

Afina!, do rio Feio voltou atraz, quase até ao ponto de 
partida. Atingiu urna localidade próxima áquela, onde se er

gue atualmente a cidade de Pirajuí e bateu o curso do río 
Dourado para atingir Congonhas. E nesta zona mais tranqui

la do que as margens do rio Feio, reestabilizou-se em antigos 
trabalhos agrícolas· 

Fora dalí recrudescia, no entanto, a guerra indígena. 
Corriam os días mais agitados de ódio e lutas mais crueis. 
Massacres, incendios e destruic;óes contra habitantes e suas 
propriedades no sertáo, éram a forma vandálica praticada 
pelas mais temíveis tribus Caingangues da terra. Provoca
dos da parte dos brancas, ou sem nenhuma provoca~áo tam-
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bém, esses aborígenes, violentamente agressivos. devas
tavam os sol itários núcleos populares, que se iam edifi
cando aí. 

E esses tempos de sangue e lutas encontram-no en
tregue aos cuidádos de suas lavoura~ de Congonhas. 

Bugreiro afamado, náo demorou que Adáos1nho fosse 
convocado para comandar urna leva de combatentes diri
gidos contra os índios nas suas aldeias e, pelo sertáo aden
tro, ao longo · dos cursos do Tiete e do Paranapanema. 

E partiu para o deserto imenso. A sua atua~áo nessa 
empresa foi extraordinariamente valiosa. Muito prático de 
mato e de hábitos dos selvagens a campanha encontrou 
nele um guia de resolu~áo e firmeza. 

Antes, porém, da conclusáo da "entrada", recebeu 
outro convite, e desta vez, da parte de joáo de Castilho, 
afim de seguir para o salto de Avanhandava. 
~ Atendendo ao apelo do latifundiário, zarpou para aque
las paragens. em companhia da mu!her, · um genro e dua~ fi
lhas. A sua fama popularíssi·ma de bugreiro se devera ésse 
convite do grande, remoto e audacioso latifundiário. 

Salto de Avanhandava já centava em tempos anteriores 
a esses días, notavel popula~áo. Depois, submetida a loca
lidade a constantes e vigorosos castigos dos se·lvagens, fóra 
a pouco e pouco, se despovoando até que se tornara outra vez 
deserta. E Joao de Castilho, importante agricultor na zona, 
abandonara as benfeitorias quase devastadas já, e nunca mais 
tivera notícias de seus prepostos administradores da fazenda, 
e até por esses días, dezoito anos volvidos daque!es primiti
vos tempos, ninguem ousara ter a imprudencia, ou a cora
gem de lá entrar. 

Tivera-a porém, Adáosinho Bugreiro ... 
Entrara nas longínquas terras e deu inicio aos trabalhos. 

Levou. de armas, seis carabinas, destinadas a enfrentar os 
bugres. Aúxiliado pelo genro Victor Manoel Ferreira, admi
nistrador de grandes turmas de operários agrícolas. 
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Mas nao fora muito longe com o seu trabalho. E desta 
vez, nao se mudara nem fugira de Avanhandava, espavorido 
pelo índio. Desta vez morrera. 

Trés meses após a sua chegada ao deserto, sucumbi ra 
vitimado por impaludismo grave, no ano de 1901. 

Nada mais tendo que fazer por lá, o genro vi rou-se para 
atraz com a família . Carregou doi s carros de bois e empreen
deu a retirada. 

E essa marcha atribulada de retórno aos pagos, através 
de sertoes em fora, apresentou lances épicos de verdadeira 
odisséia. Qual Mahomet, conduzindo o exodo de seu povo 
batido pela fome, a peste, estendido sobre terras inhóspitas 
e se infestando nas águas dos caminhos pelas larvas da ser
pente de fogo, um homem só, restado no fundo daquele de
serto e acompanh.ado de tres ·mulheres, a varar intérminas 
distancias de um sertao brutal, em estensáo superior a 200 
léguas, rompendo, sern estr~das , charcos e campos alagadi
~os, ~heios de serpentes ; abrindo passagem para romper flo
restas virgens povoadas de indígenas e feras, ou cruzando 
rios caudafosos sem portes, ou pontes de t ravessia. E, se ocor
reram, inevitavelment·e, durañte essa louca viagem de retro
cessáo aos lares mais antigos, indescritíveis revezes e sofri·
mentos, também nao se lhes faltaram para,observadores for
tuitos e distant·es daquele .teatro, episódios de uma comici
dade encantadora . . . Victor Ferreira conduzia um dos car
ros de muda~a e as tres mulheres, ou sejam, a esposa, uma
cunhada e a sogra, dirigiam o outro carro~ao com a boiada. 

E chegaram ! 

No deserto de Avanhandava foi dada sepultura ao cadá
ver de Adaosinho Bugreiro· 

E este sepulcro, beatificado por urna pequena cruz, se 
encentra ainda lá, a pouca distancia da linha férrea . 
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ANTÓN 10 ADAO 

Filho de Adáo Bonifácio Dias, andou seca-e-meca acom-· 
' panhando o pai em longas digressoes sertanejas, prestando-

lhe inestimáveis servi~os no combate aos indios do rio Feio. 
Quando Adáosinho Bugreiro partiu de Congonhas afim 

de i0gressar na campanha da Noroeste do Brasil , deixou o
filho naquele sítio el)tregue aos trabalhadores da ro~a. 

Votavam-lhe aqueles indios, da mesma forma que ao pa·i, 
o ·mais acérrimo ódio. Andavam eles, desde· as matas domen
cionada zona até Congonhas, procurando como feras, o pai e 
o filho. 

-

Já estava selada no tribunal selvagem a sorte deles. O 
caboclo, ante os conselhos do velho bugreiro, além da expe
riencia duramente adqúirida nas refregas d~s batalhas partis 
cipadas contra os indios naó se esquecera nunca dessa trá
gica e agoureira advertencia. 

O filho de Adáosinho náo desconhecia a gravidade de 
suas culpas perante a justi~a indígena. Entretanto, se arris
cava demais. 

E houve o dia em que se desencadeara a ira das flores
tas contra ele. 

Trabalhando certa manhá num grande milharal de sua 
cultura, quando notou Antonio Adáo, que partia das bandas 
contornantes a ro~a , urna revoada de flechas a sibilar no es
pa~o sabre sua cabe~a e próximo dele. lsolado como se acha
va, sacou de urna arma que trazia no momento - um tra
buco de cano curto - e disparou alguns tiros a esmo, na di-
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re~áo do bosque. Compreendendo melhor a situ~áo, achou 
.prudente correr para a casa e se prevenir imediatamente. 

Mal teve tempo de atingir o rancho· Entrou apressada "' 
mente neste e fechou-lhe as portas. Reunindo toda a família 
a um canto da sala - mulher e filhos pequeninos - já ar
mado de carabina e faca, decidiu-se alí resistir ao assalto in
dígena. 

E se preparou para atirar. Mas, observando através ,1e 
uma fresta na parede a intenc;áo dos agressores de incendiar 
a casa, escancarou uma das portas externas e .saltou resoluta
mente para fora na frente de uma centena de selvagens. 

Com a coragem impressionante de um louco investiu 
<:ontra a turba! Cercado de bárbaros, mas com urna pontaría 
admirável , estendeu ªº solo, pelo primeiro t iro, nao o bugre 
que aproximava da palh~a o facho de labaredas, e sim o 
capitáo da tribu. 

... 
E áto contínuo, com a mesma rapidez de um mágico, 

·derrubou, com outra bala certeira o índio incendiário. 
Co nfusa ·e desorientada ante a perda do comandante 

e um de seus valentes companheiros, a tropa selvagem deban
dou, espavorida, arrebatando os mortos. 

Entáo, o. deste'mido e bravo sertanejo entrou na casa, 
tomou em cada brac;o um filho e, pondo a frente a esposa com 
outro filho ao colo, saiu. 

A bugrada havia desaparecido ... 

Ce rca de uns cinco quilómetros dalí, morava Joáo Jus
tino, o exímio vio1eiro da regiáo, seu amigo e visinho mais 

, . 
prox11110. 

Chegou lá Antonio Adáo. Confiou sua familia as gentes 
de justino, aliciou os cabras mais decididos das circunvizi· 
nhanc;as e voltou a residencia. Só encontrou aí os vestígios 
da passagem dos bugres: duas de suas vacas estavam flecha
das a vagar, espantadic;as pelos campos adjacentes; sangue 
das vítimas e alguns arcos e tacapes aband~nados. 
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O sertanejo, na mesma hora segu iu com seus camara
<ias os rastros dos fugit ivos, encaminhados para os lados do 
rio Feio. Na tTilha dos inimigos, os caboc los alcan~aram as 
margens do río e cruzaram-na e m doida persegu i~ao· 

Bateram as matas do outro lado. Passaram o resto da
quele dia e toda a noite no centro da fl oresta . E pela madru
gada alta reiniciaram a busca entre as matas seculares, su
b indo seixos, descendo valados e desfilade iros. 

Ao intervalo da noite os homens se perderam, de'svian
do-se da pista dos selvagens. 

Varejando e prescrutando as furnas e o solo dos si lves
t rais desertes, sem nenhum vestígio e nenhuma prova que 
denunciasse a passagem dos fugitivos por todos os tr ilhos per
corridos, as armas dos ca.c;adores procuravam o inim igo. 

E pe!a madrugada,' depois de palm ilhar a regiao suspei
t a, e nt raratTI os sertanejos numa clarei ra existente em p le
nél mata, onde encontraram o que tanto procuravam. 

. Havia alí sina is patentes de um est>ágio prolongado dos 
se lvagens. Os capina is das relvas, acamados, acolchoaram du
rante a noite a cama, onde dormiram os bugres. Vestígios de 
urna pequena fogueira rodeada de óssos e lambugem de ca
c;as devo_radas a beira do fogo, '~ estavam a denunciar os in- ' 
dígenas procurados. E pesquisando minuciosamente o campo 
circula r, descobriram a pista por onde haviam saído os índ ios. 

Seguiram-na. Acompanharam-na até as margens do rio 
e chegaram a um ponto pouco abaixo daque le em que rea
Jizaram no d ia ar:iterior a travessia deste. 

Ós sertanejos cruzaram outra vez as águas e se orien
taram pelos tr ilhos e segmentos do lado oposto. E trilhanda 
sempre a sem perde r nunca a senda indígena, ingressaram 
neutras matas, pisando os· rastros f rescos daqueles que pot 
alí passaram· 

Subiram o morro. Ga lgaram a encosta até o cume. Dai, 
de cima, andando sobre os mesmos vestígios recentes, os ser-
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tanejos viram se desatar num espraiado largo, que desvendava· 
ao longe a silhueta da mesma choupana, onde, na véspe ra. 
Antonio Adáo matara o capitáo da tribu e seu soldado, con
seguindo se salvar miraculosamente coma famHia. 

No alto que alcanc;aram já pressentiram a presenc;a dos 
bugres. O mesmo grupo de arvoredo abrigava as duas hordas 
inimigas. E as armas sedentas de vingan~a aprumaram os ca
nos. Os selvagens se emboscaram alí. Haviam planejado no 
fundo de seu deserto um novo assalto .a casa sértaneja, afim 
de vingar o chefe e o ~ompanheiro mortos. 

Tinham pois, voltado para executar o pl:ano combinado 
sob as ordens de outro comandante. Mas, reconhecendo que 
traziam pela retaguarda uma leva de perseguidores, delibe
raram aguardar alí mesmo, com todas as vantagens de urna 
emboscada, os encalc;antes. 

Nisto Antonio Adáo e seus camaradas foram surpreen
didos pelo ataque de flanco ao sair da mata. Houve cerrado 

• 
e vrvo tiroteio de flechas e carabinas. 

:Acolados ao chao e rasteiros entre a hervagem protetora, 
os cabras resistiram os bugres. E estes, supondo-se, talvez, 
dominadores da batalha, se desabrigaram das matas e salta
ram, descobertos 'no campo largo, a frente do,s homens que 
julgaram aniquilados· ' 

Fora a desgrac;a deles e ó fim da luta. Estrugi raM nos 
ares quinze ou vinte bocas de fago num momento s6. E cada
uma das balas ·estendem por terra um bugre . 

Os restantes indígenas, que nao se aventuraram a teme
ridade de semelhante ataque frente a frente , afundaram 
no matagal e, quando, ao campo aberto retrocederam para, 
levantar os combatent~s mortos, nao nos puderam atingir: 
cairam da mesma forma ao lado deles. 

Passada a fa~anha permaneceram os bugreiros no chao 
ainda imóveis por mais de meia hora. Seria imprudencia nác. 
procederem assim. . . · 
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Passara o perigo. . . Ergueram-se afina! do solo, pres· 
erutando tudo cautefosamente. Tinham fugido antes da con
clusao da luta os indios sobreviventes . .. 

Fora entao, que os sertanejas se movimentaram na di
re~ao da casa de Antonio Adáo. 

E este, ferido no pé em a~áo de luta , sentía a farpa de 
um osso encravado no calcanhar. Havia recebido urna estoca
da ao inicio do combate, no momento em que pisara um 
m'?ntíc~ I~ ·de areia pr~parado pelo índio. 

· E Luiz W0lff, present'e a luta , sangrava no br~Q .. de 
um .ferimento por flecha de arendiúva . O próprio 1ferido, par

. tindo a aste num ponto junto as bordas da ferida , arrancou-a 
de suas carnes. · 

Antonio Adáo, fizera o ·mesmo curativo no seu calca
nhar : extirpou alí mesmo a lamina óssea. 

Nem soro antitetanico, nem um agente bactericida; 
nem infec~áo também .. . 

E descendo a encosta núa da col ina, rumaram trariqai -
lamente piira a casa. · 

Antonio Adáo, d'ora avante declarou gµerra aos selva
gens· Partiu· •para a linha 'Noroeste, entrou para o exercito de 

.¡'bugreiros e aí, r:ememórou ·as pr.oesas ' do pai , ehquanto a 
1 

1 1 I ,, t , 1¡ , ~ , 

1
" , empr:esa , necessit,QU de· Urrl valente: ele se ,d Í$ting~úu nos 

, t 1 ' ' 1, ¡' > 1 

combates ' mais duros e .rénhidos. 1 
1 

' 
Caboclo ágil dextro na luta e intimerato na arremetida, 

mu itas vezes, devido aos seus lances de audácia e de · cora
gem, fizera pender a vitória para os feitos das armas com~ 

• 
panheiras. 

E com a mesma bravura seguira a campanha· durante 
mais de tres anos consecutivos. Concluira esta. E Antonio 
Adáo, restituindo-se a família, trabalhou por muito tempo 
ainda na sua ro~a. . 

Depois, ocasionou el e próprio, o desmoronamento do 
lar. Come~ara a cortejar e a se morrer de amores por uma 

l 
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linda e viva sertaneja recentemente chegada áquelas para
gens Sua mulher enciúmada e ofendida em seus melindres 
de cónjuge traída, relatou, em carta dirigida ao pai, tam
bém velho sertanejo, morador nas pandas do salto do Para .. 
napanema, todo o sucedído. A atendendo imediatamente as 
lamenta~oes da filha, veio o caboclo a visitá -la e , na ausencia 
do genro, levou-a para a casa paterna, separando, assim, o · 
casal . 

Tornando, a noite, de vol ta a choupana e· dando por fal· 
¡ 

ta da mulher, o homem foi arrebatá-la. ao pai, com o pro-
pósito de reconduzí-la ao lar. 

Chegando a Paranapanerria e ao fazer conhecidas as suas 
inten~oes, saltou-lhe o sogro em cima. E deu-se o pugilato. 
Tiveram grande alterc~áo e violenta luta corporal, armados 
de faca. 

o velho sogro, muito dextro também, e sabendo quem 
' lhe vinha pela frente, mobilizou tódas as armas e energias ne-

cessitadas· E rolaram os dois. 
Mas a interferencia de visinhos evitara a consecussáo 

dos fatos. 

Deixando o pai de s,ua mulher com duas facadas no pei-, 
' to, estendido por terra e quase agonizante, Antonio Adáo 

partiu dalí, também ferido estensamente no abdómen, mas 
levando em companhia a esposa. 

Náo no atemorizara demais a gravidade do ferimento. 
Havia longos anos passados, de urna feita , quando fazia r~a, 
derrubando o mato, recebera no mesmo logar em que se san
grava agora, enorme golpe de machado~ nada lhe acontecera. 

No entretanto, alguns anos depois reatou rel~oes com 
o sogro, indo, com a família até morar nas visinhan~as dele. 

Adoecendo afina!, em Salto de Paranapanema, náo re
sistiu, ao cábo de tres dias, a moléstia. Vitimou-o uma infec
~áo gravíssima de malária. 

E assim se estinguira a existencia de um bravo. 
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LUIZ WOLFF 

Antigo morador em Banharáo, éste sertanista estran
trangeiro se vulgarizara nas terras da Noroeste pelo apelido 
de Luizinho Alemáo. O apelido lhe caía bem. 

Caracterizava um indivíduo ·1ouro, claro, de olhos azues, · 
mas era falso. 

Luiz Wolff nao podía ser alemáo porque era su i~o. 
Conhecido ele e o pai - velho agricultor, quando aí 

por volta do ano de 1889 morava nas cabeceiras do rio Feio, 
tornara -se um lavourista produtivo e inteligente· Adquirira 
nesta loc;alidade as posses territoriais de Adáo Bonifácio Dias, 
onde plantara extensa lavoura cafeeira. 

Havia na sua fazenda relativo conforto. Boas casas de 
habita~áo, máquina de .beneficiamento de café e outras ben
feitorias. 

Tornando-se o velho pai vítima de urna doen~a mental 
grave, a administra~ao· da estancia ficou sob a atividade do 
filho, que lutava com enormes impecilhos interpostos a mar
cha e ao desenvoJvimento das cousas. 

A fazenda de Luizinho Alemáo era objetivo visado fre
quentemente pelo ataque dos selvícolas. E cada uma das sor
tidas indígenas, ele revidava com "entradas" profundas atra
vés de florestas distantes, numa intérmina persegui~ao ao 
aborígene. Convocando levas de sertanejos muito bem ar
mado e se prolongando durante semanas inteiras em casa 
vigorosa ao inimigo, Luizinho Alemáo mantinha um hábito 
de seu gasto e inherente ao meio em que vivia , mas, que, se 
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. outras fossem as circunstanc ias, só isto fa -!o- ia passa r por 
homem originalmente excentric9. Prefería viver sempre em 
companhia de gente dotada de sentimentos baixos, desordei
ra e turbulenta. 

A sua fazenda era um centro operário de aglomera~áo 
notável. Náo havia semana em que lá nao fossem ter grupos 
de forasteiros a , pro~ura de trabalho. E o ·administrador agrí-, 
cola escolhia d~n.tre esses grupos, . táo semente os, elementos 
que bern lhe conviessem e agradassem. 

Convinham-lhe os homens fortes ; agradavam-no os de-, 
sordei ros. Os gestos, atitydes, as próprias frases e temas de 
sua sconversa~ees eram o seu ponto de partida no decidir 
a escolha e a sele~áo de seus homens· 

Todo aquele candidato a emprego que se revelasse pru
dente, sossegado e abstemio na a~áo e propósitos, nao lhe ser
viria. Era dispensado. Apartando pois, de cada uma daque
las levas de perdidos caminhantes semente as figuras. que 
se lhe assemelhassem fa~anhudas e desordeiras, ele próprio 
se lhe trazia a vida ·em perpét1,.10 sobressalto. Andava deste 
modo, sem o querer, envolvido num drama eterno. de rixas 

' 1 

· · sanguinárias. 
• 

. 

Luizirlho Alem~o mantinha um'a 'concep~áo .errohea .des-
sa's cousas. Supunha que, tód~ indivíduo, , antes de se tornar . 
valente e se fazer destemido, haveria de ser arengueirb, pro-
vocador e turbulento. E no verdadeiro sentido do seu fragí-

' limo conceito, tooa a arrelia e todas as agita~oes contrárias 
a paz e exibidos por outros, significavam valentía. 

As suas guerras constantes, sustentadas contra os in
dios, obrigavam-no a manter entre os seus caboclos de traba
lho, homens aos quais, nao faltassem coragem igual a sua 
e disposi~Oes para o seguir através das matas sem f im. em 
perigosas arremetidas além. 

P¡eferia, assim, viver com os briguentos e os agitadores. 
Contudo, ele próprio, nao era tal. 
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operários mal inclinados, tendo, muitas vezes, que se inter
ferí r em acesas discussóes e até em cenas de pugilato, afim 
de interromper sérios distúrbios, ou diminuir as propo~6es 
deles. 

e numa ocasiáo, em circunstancias identicas. fora rude
mente esfaqueado. 

Ofendido gravemente, se recolhera a casa, onde se en
tregara , a tratarnento inadequado a extensáo do seu ·maL 
Aconsethado porém, a procurar recursos ·médicos, cavalgou 
num~ égua branca que possuia e seguiu para o centro mais 
próximo a busca de remédios· Mas esses recursos ficavam 
cerca de vinte léguas distantes, além de picadoes desertes, 
por onde, também, vagavam os índios inimigos. 

Viajava a cavalo exposto a todas as intempéries. E o seu 
estado de saude era mu-ito bom . .. Um bra~o fra turado e c ito 
punhaladas no pulmáo di reito ! 

O doente, pelos caminhos cuspia e expectorava sangue. 
Seu hemitorax, crivado de feridas, ensanguentava tóda a .ves
te. Golfádas de sangue arejado e ·de ar sanguinolento esca
pavam estrepitosamente das feridas puntivas. A cada tempo 
da func;ao tespiratória se estridulava uma chuva de ruidos . . 
disseminados po r todos os campos hemitoráci<::os. E quantQ,". , 
mais rude fcsse esse. 1rumor, tanto mais 'tranquilo se tor,nava' ,•.; 
o doente, que· supunha fosse todo aque!e barulho ester-. ' 
toroso, resultante do resfolgar do animal cansado que mon-

tava. 
E no entanto, marchava· este devagar em obediencia a 

vontade e ao estado do cavaleiro enfermo. 
Desde casa, o fenómeno já impressionara a quantos emi

gos e curiosos fossem visitar o doente . .. . 
~le fazia deste modo a viagem com a maior calma e so

frimento. Andou mais de um dia inteiro impassível e absolu
tamente desinteressado e subrT,lísso ante a condi~áo duvidosa 
de morrer ou de viver. Um camarada de viagem parecia so
frer ·mais do que ele. 
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E quando somente lhe faltava a metade dos cami nhos. 
a percorrer, para chegar a local idade a que se recorría , vi rou 
de rédeas a cavalguadura para traz e voltou na dire~ao con 
trária ao seu destino. 

Resistiu a oposi~áo mais enérgica da parte do compa
nhei ro, que o tentara demover desta .última resolu~áo, ce rta
mente de funestas consequencias. 

Teimou como enfermeiro e regressou a casa· E no me io 
.de generalizado espanto aí chegou, dizendo que tanto mor-· 
reria num, como em qualquer outro lugar, estando, talvez , 
melhor na sua casa, que neutra parte. 

1 ndivíduo de urna resistencia física extraordinária, or
ganismo de urna vital idade invulgar, existiu, durante mais de 
sessenta días, entre vida e morte. Sofreu muito. E sequer, 
nem o lamento de um gemido deixara escapar em transe 
de semiagonico: Ainda nao permitira a vigHia de ninguem ao 
redor de si, ou' outro sacrifício, de a!guem, por sua ca usa. 

Afina! salvou-se. 
E urna vez restabelecido, reiniciou o seu frabalho agrí

cola, interrompido quase sempre, pela antiga campanha de 
devasta~áo indígena. 

Mµito admirável é que, vivendo tanto tempo acercado 
de cri·minosos foragidos e tanta gente celerada, só praticasse 
um único assassinato. 

Luizinho Al emáo, quando empenhado ativamente na 
peléja de urna batalha, possuia urna ardencia ofensiva poucas 
vezes igualada. Mas, fora disso, e na camaradagem de suas. 
rodas mal afamadas, se fazia surdo a provoca~5es antigas. 

Era prudente e tolerante. Nem discutia e nem fomen
tava arengas. 

Uma vez, certamente única em sua vida,, quando tra
balhava no eito, dirigindo ao mesmo tempo, urna grande tur
ma operária , fora, no momento em que corrigia o servi~o de 
um companheiro, publicamente maltratado por este. Sem 
revidar uma palavra áspera e sem nenhuma conversa desne-
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cessária sacou de sua arma e abat-eu, alí, mortalmente fer ido 
o contendor· 

~ste crime ficou impune. 
t'\Jisto partiu para a linha férrea em construs;ao. E fora 

táo s~mente para matar indios, do que mesmo, intencionado 
a fugir a alguma a~áo policial , que acudira ao apelo da em
presa, onde se ingr-essara na qualidade de bugreiro expe
riente e valeroso. 

Ao fim desta campanha r€gressou a fazenda, em Presi
dente Alves, residindo, ainda , aí, por longos anos. · • Já se havia povoado a sua zona. E mais tarde, saudoso de 
urna vida sertaneja mais deserta e rude, permutou a proprie
dade, por ter ras sol itárias em Caingangues, nas adjacencias 
de Biriguí. 

E partiu para lá. 
. Luizinho Alemáo, no meio sertanejo,. era alegre, expan-. · 

sivo e folgazáo. As suas pilherias autenticas e a gra~a com. 
• que as centava, rememorando fatos sucedidos consigo pró

prio, faziam irradiar de si muita simpatía a qu"er:n o ouvisse, 
tornando sempre alegre a sua presen~a em qualquer logar. 

Falava, já áquele tempo, sem nenhum sotaque da lin
gua original, o nosso idi~ma. E era precisamente essa circuns
tancia, que o tornava mais atraente. 

Vira-se envolvido em diferentes e inúmeras lutas e con
tendas armadas. 

Combatera sempre os indios regionais, que lhe votavam 
horroroso ódio, onde quer que estivessem. 

A sya pele, toda assinalada de flechas, de balas ~ fa- , 
cas, exibia em cada cicatriz, urna medalha condecorativa das. 
suas proezas sertanejas· 

Ao que consta éste homem extraordinário, identificado 
com as mais desertas regióes brasileiras e a nossa gente cam
por.1esa, ainda vive em avan~ada idade de quase noventa anos,. 
nas visinhan~as daquele centro da Noroeste. 

Lende estas páginas, que nos perdoe indiscre~óes ... 
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JOA'O CARREIRO 

Náo conseguimos apurar o ve~dadeiro neme deste ra· 
.paz. Joáo Carrei ra é apel ido. 

Caboclo autentico de sertanejo patrício, lograra o so-, 
brenome da denomina~áo homónima do ofício que exercera. 

Fora carreiro na fazenda da Faca, grande estancia agrí
.cola encravada entre os municípios de Pirajuí e Gar~a . Exer
cera as profissoes de carreiro e domador de animais chucros. 

Neste ·exempl~r estupendo de brasileiro, entranhado no 
seio da terra, nao se saberia melhor o que admirar e querer. 
·tantas virtudes juntas e táo magníficos dotes possuia. Nao 
se sa~eria bem o que melhor se ponderar entre merecimentos 
de cor~gem e val,entia , injciativa de 'trabalho e honestidad~. , 

1 ' 

nesta figura~ distintíssima de nativo sernicivilizado de errnas 
f ,J t • 1 ' 

plagas nacionais.' Quem necessitasse de um ,ariligo leal até 'Hi-· 
1 ' 1 • 

mitados extremos de dedi.c°ºªº; desde uma incumbencia se- · · 
creta e melindrosa até a a~ao mais rude e temerária a ser 
rlesempenhada em terreno difícil e perigoso, encontraria, 
neste m~o. um auxiliar fiel e decidido, um cqmpanheiro for
te, destemeroso e digno. 

Todo entregue aos misteres, de sua humilde e rústica 
profissáo, exercida apenas dentro de um ambito estreito, num 
centro acanhado e distante de tudo que se passasse no seio 
da regiáo e no mundo, só depois que ia em curso adeantado 
a campanha penetradora de via~ao, soubera que esta empre· 
sa necessitava de homens dotados de capacidade igual a sua; 
bons atiradores, resistentes e valorosos. 
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Apresentando-se a vista do patráo, ce rta manhá, Joáo· 
Carreiro rogou-lhe consentimento para sair da fazenda, com 
a maior franqueza e obediencia, como se fara um filho dean
te do pai sisudo. Levou-lhe substituto digno, capaz de desem
penhar o seu servi~o e partiu naquele mesmo día para os la
dos da Estrada Noroeste. 

Chegou lá e a frente da administrac;áo ferrov iária esta
va afim de se empregar em qualquer trabalho modesto ~ ou 
cump,rir qualquer missáo, por temerária e rude que ~e apre-
sentasse. • 

Entrou para o servi~o de escava~oes· Trabalhava aí por· 
mais de dois homens comuns. 

Passou para o trabalho de picadas. Houve descontenta..
mento entre os companheiros de foice e machado, que nao 
no poderiam acompanhar através da derrubada. 

Mandaram-no para os trabalhos de mensura~áo. A sua. 
corrente métrica se estendia além dos picadores. 

Transferiu-se daí para as obras de madeira . Ao fim de 
urna semana nao se encontrava em toda a empresa melhor 
servidor, ou machadeiro do que ele. 

Era homam para tudo .. Mandado enfim, para as bandas. 
do Tiete com o ofício de recolher areia e pedruglho dos fun '" 
dos dágua , aí, enquanto dois mergulhadores, somente podiam 
encher urna canoa de material, o antigo ca rre iro e domador, 
transbordava duas e ainda lhe ·sobrava tempo para ca~ar nas 
matas próximas. E todas as tardes buscava urna paca, ou meia 
duz ia de aves de liciosas para o jantar dos patroes e camaradas 
de barraca. 

E o operoso mo~o continuou por mais algumas semanas 
com a mesma incumbencia e obriga~oes. 

E que foi que aconteceu? Joáo Carreiro ao chegar um 
dia ao acampamento central da empresa, segundo costume 
habitual , com o presente dos engenheiros, trouxera a mes
ma ca~a e mais um bugre amarrado! 
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Capturara o índio na varjáo do rio. Para isto ele se lan
c;ara em doida carreira pelos campos marginais , ao enca l~o 

do selvícola , conseguindo apanhá-lo. ISubjugara-o por meio de 
algemas e peias. E, aplicando-lhe depois uns encontroes vio
lentos, acabara submetendo o bugre a sua vontade, que outra 
nao seria, senáo a de reconduzí-lo ao acampamento. Foi en
táo, que ao surgir aí com o preso provocou in.descritível es.:. 
panto e ad mi rac;áo. E esta original e inédita proeza lhe va lera 
prorooc;ao a categoría de bugrei ro da campan ha. ' 

Foi recebido neste meio de valentes, onde 1 idavam an-
1 

tigos camaradas, destemidos companhe iros seus, com verda-
deiras manifestac;oes de regosijo e confianc;a. 

Prestou neste pesto de lutas da campanha, servic;os de 
arrojo, audác ia e destemor, jamais superados e senao iguala
d os por qualquer valente, até o fina l da conqu ista sertaneja. 

Concluidas as obras de viac;ao, voltou Joáo Carreiro a 
trabalhar na fazenda de Lu iz Wolff. t ste encontrou no va
le roso sertanejo um companheiro como jamais imaginara, 
talhadam~nte a altura dos seus desejos e plasmado a pró
pria ·feic;ao dos seus caprichos. 

Alegre, expansivo e zombeteiro como ele próprio; docil, 
maneiroso, educado e. respeitador como pducos. 

E os dois apaixonados de cac;adas batiam os campos ad
jacentes e até mais remotas plagas a busca de animais sel
~agens de maior porte. Entraram certa vez nas matas do rio 
Feio para matar anta. Boa matilha e boas carabinas os acom
panhavam sempre. 

Os cáes soltos na campina, penetraram as furnas das flo
restas e assinalaram após muitas horas de batida , a cac;a em 
montaria . E se encaminharam na direc;áo do rio, despenhan
do-se tuda embolado e trovejante pela encosta da serra abai
xo. A anta pesada, furiosa e espantadic;a veio cair no p~o· 

De longe e já impacientes anté a de·mora do levante, os 
cac;adores percebiam tudo o que se ia passando no labirintico 
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inferno das florestas. Desiludidos até, já se achavam de ma
tar naquele dia a ca~a. andaram, antes, pelos campos, ati
rando a esmo e esbanjando a munic;áo das armas, enquanto 
a matilha rastreava o bicho. Assim. quando eles deram que a 
anta já se achava acuada pelos caes na barranca do rio. seria 
excusado descerem até lá; nao possuiam muni~áo alguma para 
arma de fogo. 

1 

No entretantp, mesmo assi·m desarr:nados náo abando-
naram o intento. Desceram, chegaram ao barrelro e se abei-, 

raram dele, instigando e encorajando ª alga.zarra canina, mas 
inteirament·e inofensivas se pretendessem atacar e', abater, a 
fera. · 

Somente possuiam uma faca cada um dos ca~adores. E 
anta nao é bicho que se ataque a arma branca. E as últimas 
armas de que dispunham os homens eram dessa natureza. 

Contemplaram a fera, qoe sacudia ameac;adoramente a 
tromba possante. Contemplaram-na impotentes de qualquer 
ac;áo. 

Mas aqueles dois homens juntos, companheiros de tOdas 
as f~anhas, valiam por muita gente reunida, e nao eram ho- , 
mens, que se tornassem inde~isos ante o maior perigo e o 
mais temível ad\'ersá·rio. 

1 1 1 i • ' " ¡ 1 1 

1Debatia-se alí a · fera, a~ suas vistas, 1acuada, e nada mais 
• • ¡ 

os deti·nha· ·Haviam de atacá-la. 
• ¡ 

Logo, estava lavrada a condenac;áo da anta. E o monstro 
condenado nao se escaparia. 

Pensando assim, Luizinho Alemao alcan~a pouco adean
te a beira do ~o e, de cima \do barranco aplica violenta es
tocada ªº animal por meio de urna vara longa e pontuda, 
preparada dantes para isto. 

Neste momento Joáo Carreiro, já postado a margem dá, 
gua, espera a arremetida do bicho, de arma em punho. 

la atacá-la mesmo com a faca! 
Está, de tal sorte, o ataque preparado. 
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Fere-se a estocada. E a anta, levada mais pelo susto de 
que pela ofensa contundora recebida, se arroja de encontro 
a cachorrada e, no momento certo, aprasado e decisivo, salta, 
the sobre o dorso lusidio o antigo domador, cavalgando-a e 
encravando-lhe, ao mesmo tempo, entre os membros ante
riores e o peito, tremenda e funda punhalada ! 

E o paquiderme com o seu cavaleiro· se precipita nas. 
águas da torrente. 

Luizinho mergulha atraz em socorro do amigo e com-
panh~iro. 

Afundou-se. E violento e dextro chegou, porém. tarde ... 
A anta rodou, morta na caudal ... 
E joáo Carreiro, arrebatado aos pélagos das águas pele· 

camarada mergulhador, sobre ·a areia da práia agonizou ! 

.. _.:~ ... ' ' .. ... . 
• 
' 

• 
• 

' 
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ANTONIO PEDRO 

Componente da grande e abastada família dos "Pedri 
nhos" da cidade de Espírito Santo do Pinhal, tivera Antonio 
Pedro ocasiao de vir para a Noroeste em virtude de um epi
sódio criminiso e revestido de verdadira selvageria, ou, me
lhor, em razao de consequente a~ao policial, movimentada 
contra si e seus parentes. 

Encabe~ando uma horda de desordeiros, constituida em 
parte, de elementos influent·es na política da cidade n.atal, 
além de grande capangagem, Antonio Pedro sustentava púg
nas constantes contra outras hordas igualmente politiqueiras 
e nao menos celeradas· 

Corriam os tempos e se arquitetavam persegui~óes, rea
cendiam !utas e permaneciam discórdias e intrigas. 

Vinditas e revanches se eternizavam, até que, do gru
po dos "Pedrinhos", gerou-se o recurso de um plano extremo 
~e vinganc:;a. caracterizando deshumanidade e barbaría . . 

Grande número de seus impenitentes contendores resi
diam, entre outras gentes pacatas, que absolutamente nada 
tinham a ver com aquelas contendas, ao longo de estense 
vale fluvial, em cujas cabeceiras existía grande represa des
tinada a fornecer energía as indústrias da cidade. 

Os "Pedrinhos" , intencionados a eliminar de vez para 
sempre, ao menos urna boa porc:;áo de desafetos e adversários 
políticos, conceberam um plano odioso e tétrico. Dirigiram
se alta noite para a represa e arrazaram a sua barragem a 
dinamites. 
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Apanhada si lenciosamente, toda a popula~áo moradora 
vale abaixo do río, e áquela hora, recolhida ao leito, o resul
tado da descarga foi completo e pavoroso. A voragem das 
ágtias em borbotóes, a rolar pelo vertente declive, arrebatou 
tudo, além de culpados e inocentes ... 

No dia imediato a cidade de Espírito Santo do Pinhal 
acordou sob a lutuosa impressáo da hecatombe. 

A a~áo policial nao se desfalecera no campo de investi
ga~óes. Mas os principais responsáveis pelo trágico delito se 
haviam desaparecido durante a noite. 

'Fugiram. E Antonio Pedro em companhia de um irmáo 
- Manoel Pedro, varando sertóes se fara ter as cabeceiras 
do rio Dourado, onde se ergue atualmente a cidade de Pirajuí. 

Havia aí as primeiras choupanas de urna povoa~ao ini
ciada. 

Permutando as suas. propriedades ·em Pinhal pelas ter
ras de Manoel Ribeiro, Antonio Pedro se estabelecera ar. E re
sidiu nesta localidade afgum tempo, até, quando se transferiu 
para Barreiro, nas circunvisinhan~as de Corredeira· 

E mal· iniciavá naquela zona a sua lavoura e fóra cha
mado a · cooper_ar na defesa da penetra~ao ferroviária . 

Trabalhou muito por lá. 
Bugreiro destemeroso da campanha Noroeste, 

quantos valentes existiram naquele sertáo. 
As suas armas de fogo nao negavam. 
O seu tiro nao errava o alvo. E deante do ardente ser

tanejo iolaram tantos bugres quantas balas partissem da sua 
carabina. . . Chegava a ser turbulento e, por vezes, demons
trava instinto de perversidade. 

Concluida a sua missáo na estrada de ferro, voltou ao 
c6rrego de Barreiro. 

Homem, dantes desordeiro e provocador, v1v1a agora. 
sossegado na grande estancia que fundara. Essa tregua, po
rém, nao se prolongara muito. Reiniciara também aí, a sua 
vida antiga de contendas. 
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Residia consigo, urna sobrinha sua , moc;a, casada, mas 
leviana e facil , por cujos desgostos do marido, Antonio Pe
dro, de quando em quando, tomava as dores da desdita e trai
~áo conjuga!. Esta m~a. pelo seu temperamento irrequleto. 
se tornara cortejada por um dos rapazes da visinhanc;a. Quei
xando-se o marido ªº tio, este, só desta feita , praticou tres 
homicídios, Assassinou o admirador da sobrinha, o pai deste, 
Joaquim Modesto - estimado violeiro da zona e um outro 
f ilho, que, também, viera em socorro do irmáo. 

~ntáo, mudara-se o marido ultrajado do có~rego do Bar

reiro para o arraial de Sao Sebastiáo do Pouzo Alegre, hoje 
Pirajú, mas l'evando ern compahhia a 'mulher. 

E náo se demorou muito no povoado sem que encontras
se a doidivana novo apaixonado. Caira- lhe, desta vez, nas 
gra~as , um baiano - homem de trabalho rude - violeiro e 
igualmente brigador. 

Vivendo e morando só, e le tomara para lavadeira de suas 
roupas, a própria sobrinha de Antonio Pedro. E o marido des
ta, já desconfiado das relac;oes da mulher com o freguez, 
proibiu-lhe que continuasse a · lavagem das fa is roupas. 

Fóra porém, inútil semelhante precau~áo. 

Chegando certo dia do trabalho, deparou,· o rapaz, com 
as mesmas pec;as estendidas no coradouro. 

1 nterpelara ª· mulher a cerca do fato, acabando esta por 
confessar que aquelas pe~as de vestuário pertenciam · ao 
baiano. 

Nervoso, pocesso e desatinado o homem as perfurou de 
balas várias vezes, e apl icou, em seguida , uma al entada sova 
a esposa. E nao se contentando com isto, na madrugada de 
15 de junho de 1909, fora a Barrei ro e relatara o ocorrido 
ao tio. 

Antonio Pedro nao se fez rogado. Partiu imediatamente 
para Pouza Alegre - agora Piraju í, afim de se avistar como 
baiano, até certo ponto desculpável em relac;áo as causas. 
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Mas o pretenso sedutor já avisado reíteradamente das pre
tensóes do sertanejo de Barreiro, ao defrontar-se com este na 
mesma hora de sua chegada ao povoado, nao esperou enten
dimento algum. Foi sacando de sua arma e lhe desfechando 
dois tiros, quase a queima roupa, que passaram de raspao. 

O agressor era bom atirador, mas Antonio Pedro sabia 
se desviar de bala· 

Atirou este por sua vez contra o baíano, que procedeu 
também do mesmo modo. Saltou de lado e nao foi atingido. 

Ambos, assím dextros e ligeiros na briga, nao foram de 
forma alguma alcan~ados por repetidas detona~oes de parte 
a parte. Eram adversários que se equilibravam. 

E no impasse désse duelo de artilharia a pouéa distan
cia de alvos opostos, os contendores descarregaram as suas ar
mas até esgotar as muni~6es, sem nenhum reultado decisivo. 

Peito a peito, os inimigos,_ dígnos um do outro pelo des
temor e valentía, náo pararam aí. Desembainharam as facas 
e se empenharam em duríssimo cambate, corpo a corpo. E 
no desenrolar da Juta que · durou mais de meia hora, conse
guiu Antonio Pedro vencer o baiano com violentíssima esto
cada no cora~ao. 

Esta Juta se dera a frente do próprio inspetor de quar
teiráo no distrito de Pira)uí. 

Preso pela autoridade, que se chamava ·vitalíno, fora re- · 
conduzido para Baurú, onde se tratara dos ferimentos rece
bidos durante o combate, entre os quais dois ou tres de certa 
gravidade e inúmeros outros, disseminados, desde a cabe~a 
até os calcanhares. Urna vez restabelecido fóra reconduzido 
para Agudos, a longínqua comarca da regiáo. 

Quatro meses ficara detido na cadeia daquela cidade. 
Julgado enfim e absolvido, ao regressar a casa, iría ter recep
~áo festiva. Antonio Pedro era chefete político de influen
cia. . . E os seus correl igionários, amigos, paren tes e cama
radas, tendo acompanhado os tramites do processo e julga-
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mento final, souberam da vitoriosa e decisiva absolvi~áo, pre
pararam-lhe ao passar pela esta~ao de Jacutinga -.- hoje 
Avaí, almo~o e estrondosa manifesta~áo· 

Quanto aos seus adversários eleitorais, porém, e, espe
cialmente, os amigos de Joaquim Modesto - uma de suas 
vítimas - ao terem ciéncia dessas festividades, pl·anejaram, 
contra o homenageado, uma cilada de vindita e morte. 

Fingindo-se néste dia seus amigos também, e comparti
ticipantes entusiastas do banquete, iriam assassiná-lo trai~o
eiramente a hora do venturoso instante, assentados com ele 
em vo1ta a n1esa de convivas. 

Antonio Pedro desembarcou na Esta~áo repleta, onde o 
aguardavam os promotores da recep~áo, circunda~os de gran
de massa popular. O viajante desceu de um vagáo que parou 
na extremidade da plataforma, a considerável distancia do 

. , . 
grupo recepc1onano. 

De pé e sem se aperceber do agrupamento popular ma
nifestante, colocou no cháo, junta, a sua bagagem constitui
da de urna maleta e uma capa de lá e retirou do bolso o len
~o para enxugar a face, qué suava. O valente sertanejo, quan
do assim procedia, tinha um costume próprio, e praticular
mente seu: tomava. o len~o. preso por duas de suas pontas, 
entre os dedos· polegares. e indicadores de cada urna das máos, 
desfraldava-o ao ar, a maneira de uma bandeirola ante o ros
to para, em seguida, empal·má-lo jeitosamente coma mao.di
reita, e passá-lo, afina!, e meio aberto ainda, pela face e o 
pesco~o suarentos. 

O recém-chegado, repetindo aí o -áto que praticava sem
pre e invariavelmente do mesmo modo, enxuga distraídamen-
te o rosto. \ 

Já se encaminhava para ele, neste momento, os compa
nheiros e, entre éstes, também os amigos falsos, ou traidores, 
que fazem precipitar os aco,ntecimentos. Encontrando áque
le instante melhor e mais propícia ocasiáo, dois déstes trai-
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dores se dispóem, alí mesmo, a consecussáo do crime. E 
adeantando-se terríveis e trai~oeiros, armados de facas ocul
tas dos demais componentes do grupo manifestante, saltam 
figeiramente nas costas de Anton io Pedro, alcan~am-no os 
deis salteadores e, num só momento, encravam na regiáo su
pra-clarivicular do sertanejo os seus punhais. 

Gravemente ferido e angustiado pela dupla opressáo dos 
bra~os fortes, dá um salto rapidíssimo para Q largo, conse
guindo se escapar das tenazes constritivas. Salta nas pontas 
dos pés a cinco metros de distancia com a sua arma na mao 
a vomitar fogo, e estende, a tiros de manlicher, os dois trai
dores, antes de cair morto na plataforma! 

, 
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ANTONIO GAETANO 

Natural e procedente de Len~óis, chegou Antonio Cae
tano a es.tas paragens no ano de 1882, indo para Boa Vista 

· da Agua Parada trabalhar nos campos em compnhia de Adáo 
Bonifácio Días, casando-se, aí, com urna das filhas deste. Re· 
sidiu tres anos em Boa Vista, transferindo-se, ao fim dos 
quais, para Bata lha, onde cooperou com o sogro e outros an
tigos sertanejos para a abertura e funda~ao do patrimonio 
do mesmo nome. 

Acompanhando sempre Adáo Bonifácio, rumou dal í ao 
fim de alguns anos, para o sertáo do alto rio Feio, seguindo 
pouco tempo depois para a zona do rio Dourado - outro cur
so subsidiário do Tiete· 

Viera para aí na qualidade de empreiteiro de Joaquim 
Viana, grande latifundiário regional. Trabalhou muito tem
po em Dourado. Derrubou grandes e extensas matas e culti
vou importante lavoura cafeeira. 

Bugreiro experiente e destemido, desde anos passados 
vinha sustentando violentas e quase permanentes· !utas con
tra os selvagens ao longo de suas vastas travessias e parti
cularmente desenroladas nas margens do rio Batalha, ou nas 
florestas do río Feio. 

Adquiriu nessas púgnas fama excepcional. Grangeou 
renome de homem va1ente e corajoso, de lutador enérgico e 
muito ofensivo, especialmente nos choques de arma branca'. 
Empreendeu inúmeras e difíceis entradas através de extensas 
e perigosas florestas. 
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Chegando a Dourado, já se achava dedicanclo aos an
tigos e pacíficos trabalhos agrícolas, quando dois netos de 
José ,Pires, velho amigo seu e náo muito próximo visinho mo
rador as margens do rio Feio, haviam sido trucidados pelos 
índios daquelas paragens. 

Chefiando dezoito sertanejos dos melhores companhei
ros de luta, dirigiu-se Antonio Caetano para aquelas brenhas, 
levando bom armamento com a inten~áo irrevogável de con
duzir aos índios a vingan~a e a morte. 

Nao conseguiu alcan~ar os índios matadores, mas nao 
perd~u de todo o seu tempo. 

Depois de longa marcha, de arriscadas e profundas en
tradas através de vastíssimas florestas, chegou, afinal, com 
seus bugreiros a urna distancia de urna duzentas bra~as de 
um aldeiamento selvagem, no instante mais propício para 
desencadear um ataqüe em massa contra os inimigos reuni
dos e descuidados. 

U·m incidente original e inesperado, ocorrido ali, onde 
se achavam os mateiros, a poucos passos do centro indígena, 
veio, porén1, impedir o assalto planejado a aldeia. 

· Já pisavam os ca~adores o solo de urna zona perigosa e 
come~avam a se acautelar1 contra possiveis citada?, ou arma~ 
dilhas preparadas ·entre a ramagem das selvas, ao mesmo 
tempo que procuravam tomar posi~ao defensiva em vista da 
possibilidade, jamais olvidada pelos homens, de um contra 
ataque a qualquer momento no recesso da floresta. AH, como 
em tantas outras circunstancias semelhantes, eles nao des
presavam nunca todos os princípios de precau~áo e previ
dencia· . 

E ressurge o incidente. Quando marchavam os homens, 
apalpando o solo antes de adeantar o passo, vendo e pres
cutando tudo com todas as fun~oes e sentidos em plena ati
vidade; silenciosos pelos trilhos da mata e com as armas 
prontas para atirar a quafquer instante, defronta-se-lhes a 
causa de um alarma e tudo se perde. 

[ 328 ] 

1 

Sai da mata inesperadamente, a curtos passos, cerca de 
umas cinco bra~as adeante deles, uma índia, arrastando um 
porco silvestre morto, pelo la~o de um cipó. Surge ela dos ma· 
tos laterais, caindo na mesma trilha por onde seguian1 os bu· 
greiros e, estremecida de pavor e susto, abandona alí mesmo 
a presa que trazia e se arranca em carreira solta na dire~áo 
do alojamento. 

· Saltam-lhe em cima os homens, aos pulos, intenciona
dos a acompanhá-la e sem desfechar um tiro alarmante, que 
anufaria toda a técnica de silencio e· precau~ao , até alí cui
dadosamente observados. Avan~am contra a índia ligeiríssi· 
ma, volatilizada entre as folhagens, e nao na pegam. 

Chega a selvagem, resfolegante e espavorida e dá o alar· 
" me assustador no acampamento. 

' E se alastra aí a novidade aterradora! 

Correm, saltam e se entrechocam, numa confusáo de 

Joucos, os grupos de índios reunidos lá. 

Há um alarido infernal. E do seu pasto, a distancia , pre
senciam os bugreiros todo o efeito ocasionado pelo aviso. 

' 

Supondo que os selvagen_s vinham dalí ao seu encontro, 
,el·es se estendem ao cháo decididos a enfrentar o baque ine
vitável das hordas furiosas; e esperam .•. 

Permanecem por alguns instantes nesta atitude e tudo 
afinal se retorna aó mais profundo silencio. Entao, passado 
que fora o perigo, os bugreiros se erguem do solo e váo an
dando, pé ante pé, na d i re~áo da pra~a assediada. Chegam 
muito próximo dela e só encontram vestíg.ios dos bugres, que 
fugiram· 

Entram ca.lmamente no terreiro da rústica tapera . E um 
espetáculo inédito das selvas se lhes depara . Os índios fugi
tivos estavam preparando o seu alm~o .. . Em cima de tri
pés, grandes panelas de barro se equilibravam a ferver cozi
nhando ao fogo, cangica e fei jao. 

:. 3'2D ] 



.. 

Era o rancho para um exército. E em volta aos recém
chegados, papagáios, araras e macacos, anunciando gente es
tranha no acampamento, fazem uma gritaría e uma algazar· 
ra enorme. 

Varejando as cafúas cercadas de achas de palmito e re
cobertas de folhas e sapé, os assaltantes examinam tudo e, 
depois, se aproximando da mísera bicharada, desatam-lhes 
ainda, as cordas do cativeiro. 

Nao tencionavam encal~ar os bugres, alongados já, no 
seio de urna infinita mata. 

Regressaram entao, sem nada mais conseguir. 

* • 

Poucos dias se haviam passado depois desta infrutífera 
aventura e os selvagens, impunes, vieram a perpetrar atroci
dades contra a famíl ia sertaneja . 

Lá nas margens do curso médio do rio Dourado foram a~
sassinados em mais trágico e funesto assalto, um empregado 
e um genro do coronel José Veríssimo da SHva, em Santa Rita. 

A frente de 36 bugreiros, partiu para lá Antonio Caeta
no. disposto a perseguir e castigar severamente os índios mal
feitores. 

Cometido o assalto e praticado o massacre na proprie
dade daquele fazendeiro, depois de trucidar a tacapes, as ví
timas e as cria~oes ao alcance, os indígenas tripudiaram so
bre os cadáveres, arrancando-lhes a cabe~a e os membros. 

Praticaram o ataque e fugiram para as florestas do ria 
Feio· 

Partiram os homens bugreiros de Santa Rita, no seg
men.to dos trilhos dos fugtivos, demandando-lhes o escon
deri jo. 

E na madrugada do terceiro dia de marcha, os selvagens 
foram atacados na própria moradia . Resistiram com todo va .. 
lor e veemencia, a intensíssima chuva de flechas. 
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Os sertanejos alí presentes - Antonio Pedro, Luizinho 
Alemáo, Joáo Carreiro, Pedrinho Sapateiro, Rufino, Justino, 
Salvadorzinho, Maximiniano da Costa, Bonifácio de Miranda· 
e tantos valente~ e mateiros, concentraram o assalto. 

Prolongara-se por muitas horas a luta. E os bugreiros já 
mal municiados, se encontravam entáo, na contingencia de 
urna alternativa horrível. Abandonar o combate, desde muito 
cedo come~ando, abandoná-lo no momento mais ardente do 
seu evolver, para fugir, ou, persistir no aceso da peleja e ¡ r
romperem a arma branra, contra as linhas inimigas. 

Toda a muni~áo de armas de fogo já se achava esgota
da e as 'flechas dos selvagens nao cessavam. 

Estabelecia-se, pois, a dura alternativa: retirar desorde
nadamente, ou arremeter em lances audaciosos, corpo a 
ca rpo. 

Mas importaría a fuga num massacre inevitável. . . E 
o ataque, daquela forma, teria a aparencia de um áto de: 

5uicídio ... 

Os indios de ram um~ pequena trégua de disparos. E os. 
bugreiros atacantes se conferenciaram, consultaram-se ra
pidamente, estudando, as pressas, a situa~áo. 

Avan~ar, irromper pelas defesas adversárias, constituí~ 
das de espinheiros alinhados a volta da pra~a de guerra in
dígena, fóra o plano combinado e a determina~áo dos as

saltantes. 
Investir a punhal e espadas para morrer, ou para vencer!' 

E avan~aram· Deixando as armas de fogo sob a guar
da daqueles companheiros menos experientes dessa nova ~~á
tica de luta, os camaradas menos afeitas a recontros mais 
rud~s com os selvagens, avan~aram de faca e espadas desem
bainhadas. 

Marcharam, primeiro, recu.rvados, quase rastejando pelo: 
chao, e protegidos adeante por densa capoei ra formada de
ara rubas e crindiúvas verdejantes. Atingiram a borda da cla-
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reira, onde, pouco além, se agrupavam as desérticas choupa
.nas heroicamente defendidas pela selvagem cohorte. 

Entre a orla da campina aberta e os casebres da pra~a 
forte esplanava-se uma área de umas cincoenta bra~as cru
zadas, circundada por um muro de espinheiros com mais de 
um metro de altura. 

Era o sistema defensivo extremo da fortaleza indígena. 
Os bugres, premeditando o ataque, haviam organizado tudo 
isto cuidadosamente. E dentro daquela superfície blindada 
de espinhos, os guerreiros resistiam. 

Os assaltantes, compostos agora, somente de 28 serta
nejos decididos, com grande dificuldade conseguiram chegéfr' 
aí. Avan~ando sorrateiramente e pondo a prova toda a ha
bif idade e aten~áo, atingiram as paredes externas da selvá
tica muralha. 

Ocultos sob a macega espessa puderam avaliar daí, 
através das frestas de espinheirais, o poderio adversário e o 
terreno que teriam de galgar para enfrentar, em luta corpo 
a corpo, o inimigo. Deante dos assaltantes, lá se achavam. 
mais de 120 bugres de pé firme. · 

E combin~ram tudo como haveriam de proceder antes 
·e durante o fragor da luta. Deliberaram um essalto direto • 
-em ·massa, contra a cidadela <:lo deserto. 

Tinham que saltar primeiro aquele obstáculo que se 
lhes antepunha· 

Agruparam-se afinal, preparando-se para o desenvol
ver da arrancada de um salto gigantesco lan~ado do ponto 
onde se achavam ao outro lado da defesa, e daí, até o meio 
dos guerrei ros. 

E partiram doidos, velozes, ardentes numa impulsai:, 
. . 

horrívef. lncrivelmente rápidos, cairam os sertanejos ao cen-
tro do terreiro repleto de lutadores. 

Joao Carreiro, presente a todos estes lances de destreza 
e heroismo, um dos primeiros a transpor a muralha defen-
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siva, ia perdendo a vida antes mesmo de atingir e pisar o solo 
do lado oposto. Precisamente no logar em que deveria ele, 
após o salto, alca~ar e tomar pé dentro da pra~a inimiga. 
se havia pastado de cócoras, um velho índio centenário, de 
zagaia em punho e apontada para cima. 

o sertanejo ia ficando espe tado na arma tremenda. 
Teve porém, suficiente golpe de vista e destreza pa·ra per
ceber o índio e se desviar d~ arma, já no último instante de 
sua arremetida. Do alto da amurada que transpunha, sen
tindo o perlgo ainda ao pisar as ponteagudas superfícies do 
obstáculo, desviou a orienta~áo do salto e aceferou o impul
so, passarido por cima da ponta da lanc;a, e indo cair sobre 
o indígena terrível. 

E tao perto dele se achou, que o cano de seu revolver 
se introduziu todo até a garganta do velho selvícola e, a 
explosao de uma bala lhe queimara a boca e esfacelara as 
mandíbulas. 

~ste incidente nao arrefecera a marcha e a arremetida 
do vafente lutador. Joáo Carreiro chegou, ombro a ombro, ao 
destino que levava com os companheiros . 

Avan~aratn pois, os homens como · uma avalanche. E 
.dentro de dois instantes - um para sa.ftar o muro de espi
nhos e outro para lutar, náo ficou na arena da peleja um só 
índio em pé, sem um ferimento cruento no peito, ou sem 
um rasgáo no abdómen evicerado ! 

E tao rápido, táo brutal e violento fora o assalt.o; tao 
grande o pasmo e o terror dos bugres, que poucos deles ti -
veram inciativa de usar as suas armas e muito menos con
segui rar:n escapar a sanha. 

O grosso de sua for~a ficou no solo estendido· 
E concluida a batalha neste choque memorável de san· 

gue a jorrar e de carnificina a estremecer, os vencedores, 
salpicados de rubro da cabec;a aos pés, finalizaram o ataql_:!.e 
a pra~a de choupanas, varejando-a de casa em casa. 
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Entram nelas e depararam dentro com as pernas dece
padas do genro de José Veríssimo, cal~ando ainda as botas ... 

Encontraram mais o cinto, as roupas das vítimas e vá· 
rios chifres arrancados aos bois carreiros, igualmente sa
crificados nos campos de Santa Rita. 

Antes, porém, deste macabro achado, Luizinho Ale
mao, ªº acariciar um pequenino indígena distinguido pela 
encantadora beleza infantil dentre urna multidao de 150 
criaturinhas da mesma iclade, surpreendidas, ocultas no in
terior de baláios de taquara tecida pelo selvagem, fóra le~ 
rozmente m'ordido na mao pela crian~a. 

Os dentes ~o pequenino selvagem, como mor~entes de 
alicate, lhe apararam deis dedos. 

E todos esses inocentes selvícolas foram impiedosa
mente, passados a fio de espadas ... O ódio havia petrifica-
do o cora~áo dos aventurei ros ... 

... 

• • • 
Regressando a casa,_ alguns anos depois desta perigosa 

entrada e épicos feítos de bravura, Antonio Caetano, cha
mado para dirigir urna coluna de bugreiros a servi~o da pe
netra~·ªº da Estrada Noroeste, e·mbrenhou, de novo, nas flo
restas. 

E portou-se durante toda essa campanha de soberbas 
jornadas como um pelejador enérgico e destemeroso. Na 
!uta, quando se lhes escasseassem muni~oes para trabuco e 
carabina, desembainhava a espada e, com seis ou dez com
panheiros, transformava o campo de combate num cemi
tério de sangue. 

A sua perícia e destreza no manejar desta arma de 
agressáo eram magníficas e excepcionais. Só se escaparia 
dela o adversário visado, que abondonasse él luta e fugisse 
a tempo. 

F6ra esgri·mista notável. Aes golpes decisivos desenca
deado~ pela sua técnica náo se prolongava muito o duelo 
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em que se empenhava e náo falhavam os lances culminantes 
do combate· 

Seguiu até longe o roteiro da Estrada e entrou fundo 
por todas as florestas da regiáo. 

Voltando da histórica campanha, reinstalou-se na pro
priedade de joaquim Viana, que se abría as margens da água 
do Monjolinho, hoje ampliada e grande estancia agrícola , 
pertencente a um dos elementos da distinta família Meire
les, em Pirajuí, surgida com o arraial solitário de Pouso 
·Alegre, e cuj'as lavouras recobrem de um manto verde os 
seixos adjacentes da cidade, onde as ruas coloniais se esten
dem como rústicos prolongamentos de belas avenidas ur
banas. 

Antonio Caetano se recolhera aí, todo entregue e afei
to a um trabalho de paz e de tranquilidade. 

Já era tempo que se lhe amainasse a vida num inter
·regno de serenidade, alheio a púgnas muito longe de arre
metidas temerárias contra o centro das florestas . Os habi
tantes selvagens da terra, que o odeavam, viviam, a esse 
tempo, alongados, foragidos, batidos pela bravura dos ser
tanejos precursores das "entradas" civilizadoras e da pene-
tra~áo ferroviária. 

Mas as tribus selvícolas do·s Caingangues, dos Chavan
tes, Botucudos e as famílias de Caiapós, mesmo distantes, 
nao no esqueceram certamente, como nao haveriam olvi
dado ainda os seus outros inimigos dos sertoes. 

Vencidos e dominados em todas as batalhas, os aborí
genes se dispunham a vindita. 

Já havia come~ado a revanche no deserto ... 

Antonio Caetano, fruindo agora as doc;uras de urna 
existencia sossegada, esquecida e apartada do passado, ape
·nas dedicada as maravilhas sereníssimas do trabalho, consti
tuiria naturalmente urna das futuras vítimas. 
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As suas proezas nos sert5es, todas as suas arremeti
das efetuadas na terra, quando abatera, a frente de valo
rosos camaradas, tribus e nac;oes selvagens inteiras, levan
do o ódio, o incendio e a morte aos aldeiamentos delas, ha
veriam de merecer resposta de vingan~a rancorosa, até re
motas gerac;óes gentílicas. 

O sertanejo náo se transferira para outras terras mui 
diversas e distantes da regiáo ... 

Seria pois, efemera e duvidosa a sua confortadora tran-
qui 1 idade. ..... 

Estava limitada a sua existencia ... 
-Já se abateram sob o mesmo terror do tacape e da vin

dita indígena, muitos daqueles antigos seus companheiros~ 
cujas mortes o impressionavam ainda ... · 

E ele, consoante a experiencia de velho e prevídente 
sertanejo tinha as suas apreensoes e conservava em boa for
ma as suas armas. 

Centava-se, certo', entre as pr6ximas vítimas e aguar
dava, para mais ou menos breves dias, o ataque do gentío. 
quando sairia triunfante ou vencido. 

A final, chegara também o seu dia ! , 

·Caía a tarde. O valente agricultor assentado num ban
co junto a porta de sua . casa, com a família, fumava tran
quila~ente na vesperti·na paz do lar~ 

Divertía-se com a vinda dos animais de criac;ao, apas
centando pelos caminhos do terreiro, onde passavam habi
tualmente a noite. 

Uma ou outra ave doméstica já se empoleirava nas ár
vores de derredor. No arvoredo, também, pousavam, em re
voadas sonoras, os passaros que buscavam o ninho. Havia 
pois, em tudo, completa e propícia doc;ura. 

E em baixo, cerca de duzentos metros distantes da vi
venda, colocadado a beira da mesma . colina, ficava o chi
queiro de parcos. 
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Era um grande curra! construido ao longo do vale, que 
abrangia as duas margens do riacho e cuja cerca d~ lado· 
oposto, se estendia junto a orla do matagal. 

Antonio Caetano se entrega, de espírito tranquilo, e 
alma serena, ao eterno silencio daquela hora e daquela 
mansáo. 

De repente, desperta-lhe a aitenc;áo urna ocorrencia 
estranha ao meio e áquele instante. Partem de lá do fundo 
do riacho, a beira do mato, onde o chiqueiro estava, gritos 
altos, estridentes de porcos que estivessem sendo contidos 
e subjugados por alguem estranho ao sitio. 

Imaginando tratar-se da ac;áo de alguma onc;a faminta, 
que descesse do mato e estivesse na mangueira devastando 
a cria~áo, o sertanejo toma da espingarda de dois canos 
mete a garrucha na guaiaca, deixa a mulher e filhos , seus 
companhei ros de sesta e desee lá. 

Vai descendo, mas, ao lembrar-se de uma espada de 
a~o especial e copos firmes qu.e possúe, volta, ainda a tempo 
de levá-la também, consigo. Coloca mais essa arma no cin
turáo e retoma o caminho do mangueiráo. Chega lá, junto 
ao lance mais próximo da cerca, sobe nesta,observa tudo no 
interior'do ~ercado e nada ve, que possa confirmar suas sus
peitas. Depara tudo em ordem· Apenas alguns ... suinos pare
cem ligeiramente assustadi~os. Desee tranquilo da cerca e,. 
ao tocar o pé no chao, mal tem tempo para firmar a ponta
ria e já descarregar os dais canos da espingarda. Saltam-lhe 
pela frente, tentando capturá-lo vivo, quatro ou seis indí
genas colossais ! 

E o sertanejo compreende tudo. Havia caído numa ci
tada ... 

Antes, arremedando os animais, como se estes deba
tessem gritando, nas garras de uma fera, atrairam-no aí em 
baixo, os índios astuciosos ... 
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O sertanejo é atacado. Com dois t iros no peito derruba 
dois bugres. Dá um salto de escapada para cima, puxa da 
garrucha e abate outros dois assaltantes, com um par de 
balas que lhe restam. 

Os índios tinham ordem de apanhá-lo vivo. E ele já 

percebera esta intenc;áo do aborígene. Sentindo-se porém, 
perdido, porque lhe aparece ao mesmo instante uma legiáo 
tumultuária de cem outros bugres, que fazem escurecer a 
margem do riacho, o sertanejo larga as armas de fogo, inu
teis áquela hora, por .falta de munic;ao, desembainha a es
pada, e, sem poder resistir á massa de inimigos, corre. 

Seguem-no ~ pouca distancia os atacantes. 

E nao há tempo possível para alcanc;ar abrigo em casa. 
Entao, ladeia, rápido para a direita e, correndo sempre pelo 
campo da encosta, depara adeante com uma árvore colos
sal, em cujo tronco existe uma grande cavidade. Alcanc;a-a 
e se en toca a í dentro para a defesa· 

A parte superior do cerne pendía-se para baixo e se 
lhe recurvava por cima da cabe~a. facilitando-lhe assim, se 
abrigar das bordeadas que !he viessem do alto. 

O sertanejo vai resistir a multidáo! 
Encastelado na furna de madeira tosca e com o pu

·nho firme nos copos da espada, o antigo bugreiro da No
roeste nao espera muito. 

Arremetem-se-lhe pela frente - única vía de acesso 
para o desencadear do assalto, os indígenas, em ondas suces
sivas de quatro ou seis. Antonio Caetano, acuado pela tur
ba furiosa, que acabara de ver tombar mais quatro camara
das, maneja p sabre. 

O sertanejo nervoso e dextro, exibe aí .. numa demons
trac;ao brilhante em que se brande a arma afinadissima, a 
sua habilidade de combatente. 

E a cada golpe de sabre, que déscreve urna trajetória 
semicircular baixa, dois, tres ou cinco índios se debrucam ... 
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estrepados a seus pés. E a espada ret ine e se desdobra em 
movimentos vários ... Todas as vezes que out ros bugres se 
recurvam para levantar do chao os companhe iros abatidos 
e com os intestinos pendurados, recebem de cima na nuca, 
ou através das costelas, profunda e certeira estocada. 

E a espada náo cessa o seu movimento oscilatório or-' 
denado alternativamente da direita para a esquerda e vice-
versa. Cada vez que passa, riscando o espac;o, em diferentes 
senti,dos, deixa, no tra~o evolutivo de sua lamina quatro, 
cinco, ou seis índios abatidos. E 'quando volta para a dire~áo 
oposta, cortando e lacerando, outros tantos agressores se 
tombam sobre .os cadáveres dos primeiros corpos. E a cada 
ferimento mortal dois lutadores se afastam obrigatoriamen. 
te da pele ja, porque um guerreiro válido se retira da luta 
conduzindo nas costas um selvagem morto. 

Enquanto existem índios para atacar, o heróico serta
nejo repete as mesmas manobras com a sua arma, variando 
apenas a dire~áo da lamina tremenda para brand i r outros 
golpes e estocadas. 

Mas o capitao~ da tribu continúa ordenando o assalto. 
Oculto por tr.az de um tronco de árvor~. ele dirige a luta e 
anima o avan~o da for~a, . repetindo insistentemente a voz 
do seu comando: - ' upa, upa, upa! .. 

Os índios entram para apanhar vivo o sertanejo· E este, 
bravo, oestemido e furioso, entecado na cova da rústica ma
dei ra, retalha os selvícolas pelo meio. 

Por vezes avan~am dois ou tres assaltantes e tomam 
na máo a lamina fina da espada. E o esgrimista executa 
uina tr~áo brusca e vigorosa nos copos do rijo sabre e os 
dedos de todas as máos juntas que se dobram potentes, aper· 
tando-lhe o fio, debulham-se no chao. 

Nao cessa a voz do comandante~ 
E obedecendo ao mando do dirigente, prossegue o atri .. 

to entre os índios e o caboclo. Enquanto o capitáo ordenar 
a luta, ín\dios cairao mortos a frente do sertanejo ... 
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A esta altura do combate, quando se estagia a pugna 

em renhida fase de lances invariáveis, sente-se o lutador 
preso por um dos ombros entre as tenazes de dois punhos 
fortes. Um índio troculento, mais audacioso que os demais, 
talvez, confiante na sua for~a muscular extraordinária e 
muitas vezes posta a prova em diferentes ocasioes, avanc;a 
sorrateiro pelas costas do sertanejo , tentando arrebatá-lo do 
seu posta. 

Mas este, atento aos ínfimos episódios da peléja, maneja, 
rapidamente a arma , em golpe elevado, aferra-lhe na órbi
ta violenta estocada, atravessando-lhe o olho e transfixan
do-lhe o cérebro. Sente o atrito e ouve o ranger do ac;o con
tra os ossos ao retirar a lamina da cabeca do índio fulminado. 

~ 

E' éste o capi tao da tropa. 

E conclue-se a peleja. Abatido o comandante, silenc;a
se afinal a voz de comando e os selvagens abandonam a luta.-

Poucos foram, no entanto, os sobreviventes do com
bate para relatar adeante, o fato. 

E os índios vencidos correram. . . Entrando no mato 
para fugir a sanha de um inimigo destruidor e invencível. 
iam éles lamentando e chorando em voz a·lta os .ferimento.s 
e as profundas mutila~óes que levaram após ·a luta· Varios 
deles haviam perdido· a ' maior parte dos dedos e outros ti
veram decepadas as duas máos. 

Mais de urna centena de bugres fragorosamente der
rotados por um só homem ! 

Antonio Caetano dominara a turba! 
Vencido porém, pela fadiga, pela tensáo nervosa e em

pastado de sangue da cabec;a aos pés, sustem 'na máo a la
mina tremenda da espada ... 

E perpassa-lhe pela imaginac;áo desvairada, rapidamen· 
te, em infiuxos contínuos de alucina~áo, os rasgos tenebro
sos da proeza. 
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E' incrivel que esteja vivo. Nao acredita no entretan
to, em nada que fizera e duvida até que os agressores se 
tenham retirado. O suor lhe corre pela face e cai em bicas; 
as vestes sujas lhe pendem em trapos. E éle se mantem 
quieto . na tóca por alguns instantes mais, olhando de p.er
to, a seus pés, os troféus da vitória : montes e montes de 
escremento, de mistura com retalhos de vísceras cruentas 
e disseminadas pela grama encharcada, sanguinolenta e 
.comprimida. 

1 Cambaleante, agitado e a tremer sai. Antonio Caeta
no do seu ninho de rústica madeira e segue desorientado 
sem saber do destino. 

Perdera tudo na carnificina : o chapéu, o paletó e a ca
misa, levando, semi-nú os restos das vestes em tiras. Urna 
cousa somente nao perdera e nao deixara até depois da tu
dissima peleja, e trazia-a presa e apertada entre os dedos 
tetan izados da máo - é a sua espada! 

Correra a notícia da fa~anha e, no dia imediato, 26 de 
Novembro de 1906, os seus velhos companhei ros de épicas 
j.ornadas marcharam nas trilhas dos fugitivos. Passaram 
por cima de t.rinta e· oito catacumbas, o~de os selvagens, em 
'ietirada, sepultaram pelos caminhos os mortos. E se
mente muito longe, lá nas proximidades da fóz ;do Aguapeí, 
os alcan~aram para de_sfechar contra éles novo e cerrado 
tiroteio· Houve aí muitos mortos e feridos ainda ... 

Antonio Caetano, tendo sofrido durante o original e 
impressionante conflito, violento abalo e tensao nervosa, 
ficara, em consequencia , e a partir daquele dia, semi-con
fuso mental. 

· A instancias da família, transferiu-se para local ignora
do, longe de Monjolinho, de onde, pouco depois, abandona
va definitivamente a Noroeste, para ir morar em Len~óis. 
E dentro de pouco tempo viera a falecer nesta cidade. 
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E assim findou a existencia de um bravo. Um bravo, 
como tantos outros companheiros de armas sertanejas. mur
tas vezes heróis. Os restos de seus dias, padecidos, se de
veriam passar amparados pela gratidáo da terra. 

Findou a vida daquele que formara em fileiras de luta-
• 

dores invencíveis para romper a frente da expedi~áo técni-
ca, os desertas perigosos. 

Com a~mas 11a máo, entre out.ros valores desconheci
dos da pátria, '.que abrira,m. caminhos atrav~s das ~grandes ' 
florestas infestadas pelo selvtcola mais cruél, mais brav'ío e 
astucioso, lutando, morrendo, ou vencendo, atravessou o 

' " 
sertáo de ponta a ponta. 

Carregando aos ombros a responsabilidade da defesa 
civilizadora, a temerária e rude incumbencia de trilhar e 
cruzar em diferentes rumos o itinerário penetrante da en
genharia, ele, com seus camaradas heróis de anónimos féi
tos, inscreveu páginas de glória e bravura na história das 
conqul'Stas e expansóes. 

E a Noroeste do Brasil, um dia há de lhe tributar e. a ,. 
seus pares urna homenagem inesquicível, de gratidáo et~r- . ' .. ·,_,,w.,,, .. 

' ' 1 • t 
na. durqmente conquistada, 'pelps heróis, J;lOS seus deser.t~ ;, \ · · 

) ' 1 , 1 > 1 1 •• , r ~ 
. ' ' \ r 'r ' ' . rfu 

( 
1 . ¡ . 

• 
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VISAO RETROSPECTl'V A 

1 

, Nos dia~ atuais a Noroeste é um cehtro de civiliza~áo, 
cultura e economía socia·l, onde se desenvolvem com a ati
vidade das idéias e da cria~áo humana, as oficinas de traba
lho. As grandes cidad.es de lá, fundadas ao longo do segmen
to ferroviário, se encadeam como os élos de urna corrente 
imensa, unidas num sistema de rela~óes comuns, a irradiar 
através de_ suas largas vias de comunica~óes, a riqueza de 
suas fontes· 

A trepida~áo da vida metropolitana se apresenta in
t~iramente associada a existencia de seus fecundos campos. 

, . ,, Caaa cidade é um núcleo de lavouras circunjacentes, 
¡ •, ' 

~· {' ·, que se expandem' por toda a, regi~o, apenas interrompidas, 
. !,, : .. ali,' .e ' acolá, pelos c,¿frhpina~s l,arguíssimos, ern ,cujas pasta-

• ,, i ' m ' t ' r 
.. 'Ji.; · ·i· , gens·, se nutrem ·ós rebanhos da pecuária. . 
,. , 'fJ t "1 1 i 

' ' . -.~ '.~·,' ". 

1 

• E' polic'romico e vasto o mar:iancial de seus recursos 
' ·económicos. Além da importancia agro-pecuária regional, 

sucintamente referida, ainda aí está a faúna das matas, das 
lagoas e ríos caudalosos; o cerne precioso e as essencias das 
reservas florestais seculares, representam agora, ao alcan
ce da máo que transporta e industrializa pela · geradora mo
triz na potencial descarga de suas próprias catadupas, ou- \ 
tras tantas origens de iniciativas e riquezas. 

O transito de sua via~áo já se equipara, em volume e 
tonelagem, quase ao movimento das grandes vias férreas do 
país. Os parques ferroviários e industriais da Noroeste do 
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Brasil, em diferentes pra~as regionais, ostentam a capacida
de de um povo e a opulencia de uma terra. 

E evoluiu celeremente esse progresso. 

Celeremente, em contraste com a dificuldade da con
quista regional. quase toda feita a custa de muita luta muita 

• 
energía e tenacidade dos sertanejos. 

Os valorosos bugrei.ros, dentre os quais havía antigos 
·ingressores alí, ao tempo em que o sertáo existía como ter-

ras habitadas por selvagens e, de fonge em longe, somente 
os ousados posseadores de pequenos vales esparsos, se acor
dassem hcje, aqueles que fecharam os olhos para a eterni
dade, depois de bani-r, em sangrentas batalhas e na vanguar
.da .da conquista, o índio ferocíssimo dominador, haveriam 
de se orgulhar da obra que ajudara a realizar. A larga terra 
que eles vararam a canos de trabucos ~ carabinas, a ponta de 
espadas e lanc;as. 

Naquele tempo te_rc;aram armas com os selvícolas bra
víos, esses sertanejos também amassaram espinhais e repi-

·_zaram macegas altas, t.rilhando as florestas da terra e le.
vando ao rumo do itinerário pretetermin!do pela técnica, a· 
engenharia que buscava infinitos horizontes. E cooperara~ 
de tal mo90 com as turmas expedicionárias cientistas. '\ 

A sua ciencia era a arte da guerra, era a luta mais rude 
e temerária através da terra. O seu raciocínio era a bra
vura, a destreza e o destemor a frente dos perigos· 

Antepunham-se ao · caminhar das direc;oes. as aldeias. 
as tabas, a alcatéia sorrateira dos selvagens e o bacamarte, 
o manlicher e o facao, haveriam de ser seus instrumentos 
de trabalho extenuante dia e noite. 

Adeante deles se !evantava· a resistencia gentil ica de 

flechas e tacapes, desde velhos tempos acirrados ·e ran
corosos. 
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Mas os sertanejos venceram. Dominaram e conduziram 
até ao ponto final dos desertes a linha férrea de penetra~áo. 

Antes da vitória, porém, houve um outro impedimento 
sério a travessía. Lutaram os ', ingressores também contra 
doen~as impiedosas. Turmas inteiras de operários se extin
guiram pela malária, a úlcera tropical, a ferida lordosa e a 
anemía, 'que baqueava a capacidde produtiva da heróica 
expedi~áo. 

No entanto, marchavam os trabalhos. .. 
Nao havia a "entrada" atingido e tocado ainda o ín-

• ' 

timo do deserto e já se confundiam muitas vezes, os rumo-
res do instrumental rústico a fazer o leito ferroviário, com 
os 'estampidos das !utas e o doce aroma da folhagem flores
ta! se contaminava de fumo e sangue, após o tirotear das 
armas combinadas. E a !uta pela estabilidade da técnica ex
pedi~ao e a posse do deserto se acendera ao auge. 

Raras escaramu~as a princípio, simples auvisos a to
que de corneta indígena, soando constantemente no fundo 
dos desertas, se haviam transmutado logo em batalhas re-, 

nhidas aó largo de .campos descobertos. 
A cdnstru~ao marchava a passo demorado, porque o 

' 
indio lhe náo cedia o domínio do sertáo. E este, a semelhan-
~a de urna pátria invadida, pisada, devastada, era defendida 
a palmo e palmo, pelo tacape, a flecha e todos os outros re
cursos do filho do deserto. 

A sua bandeira verde-branco como sao as cores natu
rais das matas e a areia fina das práias fluviais em Tiete, 
Feio, Aguapeí, Paraná e Peixe, fora ultrajada e haveria de 
ser vingada a sangue e marte, no pesar de tanta mágua, de 
tristeza e ódio· E fora enxovalhada. E fora, porque m~itos 
heróis civilizados tombaram· varados pela arma de distan
cia, ou esmagados a ~alpes de tacape. Mas o desfalecimen
to de companheiros valentes, antes de arrefecer a luta, in-
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• centivou-a. De um lado, entre os guerreiros, se equilibrava 
a destemerosa bravura e, de campo a campo, de pelejas, por 
vezes, havia lutadores equivalentes. 

Desde uma era mais remota desses tempos, aqueles 
sertanejos, que lutaram e se expuzeram as ciladas dos ini:
migos noroestinos, já sabiam e testemunharam alguns de-

' les, a terríveis chacinas pratitadas ·por essas mesmas hordas 
\ 

indígenas ranc0rosas,, rememoradas através de lendas ma-
cabras corren tes, de boca em boca, ·nos sertoes. E a histó-... 
ria delas relatava, no mais simples incidente" originado de 

• 
quaisquer rela~oes entre brancos e selvagens, se daí sais-
sem estes últimos, supostamente ofendidos, poderia ocasio
nar na terra, o espisódio mais vandálico de assassín.io. 

A ofensa erroneamente interpretada , passasse o tem
po que passasse, nunca se tornaria esquecida, se outra gente, 
e náo o índio, estivesse interessada na questao, e a vítima 
condenada ·pela vingan~a cruel nao se escaparia. 

Era a raiva do bugre a se desencadear após a jura fatal. 

. ' 

A constru~ao 1.ferr9viá~1ia te ria de i rromper a través de i'; ·. 
uma terra · qua~e toda 'pov0aqa pelo g'entío inconei.liáveL '6$ .. 1' · 

técnicos, instruidos já por se'rtanejos ~xperientes investi- . 
1 ' ' 

ram para ela, sabendo que nao seria facil a trav~ssia e mui-
to risco de vida iam correr. Ainda a principio, a penetra~áo 
morosamente andando, ia evitando tudo, até o mais leve in
cidente capaz de despertar sentimentos de desconfian~a. 
tao recóndito se achava o instinto de luta na alma selvícola. 
Adotava a turma ao decorrer dos trabalhos, desde ínfimos 
preceitos de prudencia, como elemento fundamental de to
lerancia e diplomacia afim de atrair a si durante o transcur
sor da regiao, a ·máxima simpatía do índio para a convenien
cia uti 1 dos dois povos. 
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Restava apenas se estabelecer esse princípio de concór
dia com o selvícola. 

Se fosse isto conseguido nenhuma apreensao lhes fus
tigaría mais o espírito de responsabilidade profissional· E 
haveria de ser superado e vencido tuda que restava além 
dessa oposi~ao. 

Os habitantes da grande terra, a , partir das próximas" 
Joéalidades., como Baurú, a pequena vila .deparada ainda no 

' ' " f 

umbral do sertao, · eram amigos valiosos pela .sua ~xperiencia 
e e~am camaradas dedicados. tanto quanto é boa a alma ser-. 
taneja . 

, Náo guardavam tradi~óes de relíquias antiquadas, ab
soletas. A sua aspira~áo eram, na terra, os elementos de 
pr<;>gresso. 

Auxilios inestimáveis haviam eles postos ao alcance 
dos expedicionários. Penetravam com estes as ·matas e os 
vales, na quaf idade natural de íntimos conhecedores da ter

. ra, f.osse orientando passagens, ou sugerindo outros estudos 
em detalhes do tra~ado geral. 

E forne~iam instru~6es práticas ap·rovei taveis, adota-
das, pe.los técnicos. com notável util idade. 

/ 
· • 

* :(; '°' 
~' . t 1 , 

, Estava o itinerário da linha dependente de urna expió· 
ra~ao dos maiores cursos fluviais da Noroeste, 'especialmen
te o Tiete, o río Feio-Aguapei, cujos contrafortes divisores 
se limitam, as vezes, em seus médios e últimos declives. 
Seria urna providencia, também, imposta, como elemento 
preliminar do tra~ado ferroviário. O conhecimento científi
co de um trecho do Paraná, onde compreendesse 0 rebojo 
de Jupiá, até que pudessem os estudos da estrada cruzar 
a terra, sob condi~óes técnicas especiais. 

Diferentes turmas de engenheiros já haviam rasgado 
em dire~óes várias, as florestas marginais daqueles rios e 
faziam deslizar os seus barcos a superficie das torrent~s. 

[ 347 ] 



' 

levantando os cursos. E mais perfeito talvez, do que se pre
tendesse, quizesse e necessitasse, porquanto ao tempo em 
que se efetuaram estudos táo notáveis, carecía de tuda a 
regiáo e muita causa util faltou as expedi~5es. Meios de 
transporte, saneamento, boas disposi~óes de espírito e tran
qui 1 idade durante os estudos, que foram sempre interrom
pidos pela agressáo indígena, sem contar a deficiencia do
instrumental técnico imprescindível aos trabalhos. Conse
guiu-se dificilmente condu~áo destinada ao acesso a re
giáo, superando-se todos os peri~s e intranquilidades; a 

carencia de instrumentos fóra substituida pela habHidade 
profissional e o grande empreendimento ficou definitiva
mente concluido. Urna pleiade de engenheiros valerosos. 
rasgava os cursos, apossava-se do deserto, estudando minu
ciosamente a flora, a fáuna e os padrees da terra regional, 
para , ao cabo de ciclópica empresa, entregar o latifundio do 
extremo oeste paulirsta a outros profissionais e estudiosos 
cultores de outras especialidades. 

E a técnica ferroviária ia entrar e abrir urna senda 
sertane ja. ' ' 

Em dias pregressos a ésse empreendimento, bem como 
a outros trabalhos prelimi.nares correlatos, o governo nacio
nal, ancioso por ver tra~ar-se a ferrovia no sertáo, elaborava 
planos, alienava direitos e concessoes a empresas particula
res, sindicatos, ou companhias construtoras, que se propu

zessem a efetua~áo da grande obra. 

A liga~áo do sul matogrossense aos portos marítimos. 
do país, constituia um dos mágnos problemas de solu~áó ina
diável, a preocupar a administra~áo nacional. O primeiro 
plano estabelecido no terreno prático das iniciativas concre
tas, determinava que partisse de Curit iba e entrasse pelo 
vale do rio lvinhéima em território do grande Estado cen
tral, até a cidade de Miranda. Outro proieto ideava lan~ar 
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a linha da cidade paulista de Río Claro, avan~ar através d~ 
regiáo, para atingir Mato Grosso. Ainda um terceiro plano 
concebía urna obra de grande desenvolvimento, como fosse, 
um curso ferroviário, partindo do Rio de Janeiro vía Uberaba , 
um Uberlandia, em Minas Gerai s, e correndo pelo Triangulo, 
atravessaria o canal do Parnaiba, a serra de Baús, ao rumo 
de Cuiabá. 

Finalmente, após urna representa~áo da Companhia 
Paulista de Estradas de Ferro, tecnicamente arrazoada e· di
rigida ao Clube de Engenharia,, na Capital Federal, e aí, ju
diciosamente estudada, merecera desse Instituto Cientí
fico, o mais brilhante parecer favorável, fundamentando-se-
o governo nessa opin iáo, que expunha claramente as incon
veniencias decorrentes do deslocamento da via~ao mato
grossense para um centro distante, cuja desvantagem esta
va definida naquele relatório da Companhia Paulista. 

E o governo, bem . orientado, deliberou que o projeto: ~ 

da linha deveria se desenvolver de Baurú, ou áe suas i·me
dia~oes, entre as quais citavam-se Sao Paulo dos Agudos 
como esta~áo na linha Sorocabana e Pederneiras, na Paulis~ 

' ta. De. qualqu•er um déstes pontos, o tra~ado avan~aría ao 
longo do sertáo em demanda de 1 ta pura ~ Cuiabá. Pentro,. 
desse plano, mais tarde m'odificado na diretriz do· seu se-· 
gundo lance 1 tapura-Cuiabá, iniciar-se-iam as obras da Es
trada de Ferro Noroeste, na di re~áo 1 tapura-Codumbá· e· 
Baurú, em consequencia de sua política, dirigida. na época;. 
e ajudada ainda por conveniencias técnicas, tivera a pri
mazia da esta~áo, donde se partiria a linha estratégica fer-

. , . 
rov1ana. 

A idéia do lan~amento dessa obra, conforme vimos 
assinalada anteriormente, era antiga. -

Já havia ela nascido desde días do século passado, com<>' 
providencia de carater necessário de primeira grandeza em• 
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.matéria de via~ao. O Congresso Nacional agitara a questáo 
,no ano de 1852. E após .a guerra do Paraguai, o segundo lm
.perador do Brasil , que se vira assoberbado durante a cam
panha tooa, quando necessitara de enviar sucessivas expe
di~óes armadas em defesa do extremo território invadido, 
rc:oncebera o projeto e entrara em campo de iniciativas. 

Estas, porém, como primeiras adotadas no assunto, 
náo lograram sucesso. Se· possuisse a Na~~o apenas homens 

' ) 

de valor e envergadura 'moral comparáveis áqueles '11eróis ' 
que lutar~m em Tlliutí, ltororó, Riachuelo e estiveram a 
altura de suportar estoicamente a peste, a inanic;áo e os 
acossa·mentos do inimigo em Laguna e Dourado, náo seriam 
chamados a esses trabalhos, mimosos rapazes da cidade, su
postamente técnicos, alheios a no~6es de patriotismo, dever 
e responsabilidades profissionais, desejosos, antes, da futili

dade de possuir títulos nobiliárquicos. E futuros baróes e ' 
1 

marqueses apenas, se propuzeram a arcar com os trabalhos 
de levantamento do sertao. 

Tóda a obra dessa providencia inicial · se perdera entáo, 
' 

em festividades, devaneios romanticos de mistura tom grá-
1 

: • 

'fices e relatórios eivados de erros. 
' f • 1 1 • 'I ~ 

Fracassada a primer;ia· .tentativa, a idéia do plano, , ,. ~·,A~ 

no en tanto, nao fenecera no éspírito do monarca, recaira ·ne:> 
1 

' 
olvido até os primeiros ·tempos do regimen republicano ·cons-

• 
titucional, se bem que, desde o governo provisório, mesmo 
em fase ten~a de agita~óes revolucionárias intestinas, já re
come~ara o projeto a surgir entre os átos das determina~óes 
administrativas. Por fim, até o a.no de 1904, quando dis
sen~6es partidárias esmaeciam a pouco e pouco, em todos os 
períodos governomentais do país, estudou-se o mesmo pla
no, os mesmos delineamentos da obra. 

Aquela época, já inteiramente sossegada a. marcha ge
r:al da administra~áo, iniciaram os homens de alta visáo pa-
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triótica as verdadei ras bases da construc;áo para a abertura 
da Noroeste. 

• * * 
No decorrer daquele ano se· efetuou a explora~áo d¡ 

terra e, nó ano imediato, 1905, come~ou a penetrc;l~ao da 
Estrada. 

1Através do lendário e vasto sertáo ia penetrando a li-t 1 ' 

, ~~.v·' ~ . r:t~a ' f~rroviár·i.a, fadada dentro em pouco, a se, equiparar as 
,,.1 ,,'~ 11'' mais notáveis obras de comunica~óes do país· Avan~ava para 

,, 1~· ' 1 ( 

.. ~l~, ' · 'o recesso de uma regiáo deshabitada e rude, que os orienta-
, dores do empreendimento já conheciam. 

Precederam por lá, as próprias obras da constru~áo, 

geógrafos, agrononios e botanicos. Quando esses técnicos 
estudaram na zona os cursos de seus rios, a fór~a hidráulica 
geratriz de suas cachoeiras, as essencias e padróes vegetais 
da terra, estasiaram-se ante as riquezas e possibilidades 
vislumbradas. Era a tronculenta mata, a larga e magestosa 
yeget~áo formada de mais variadas espécies úteis a dife
rentes indústrias e construc;óes. 

,, E esta grand~ floresta, se ~stendendo das · práias , . 
• ' •l •. • J } ' 

<.· caudalosas águ~s, que,. e..m v,ários trechos se , prec;:1p1tar,n e~ ·;.: 

. . queaas e descargas ,imensas, levantando-se"'daí para e.spi ~ .. 
,. 1:··goes .e coiinas altas ·e alargando-se por toda a zona, onde ' 

oc;ultava ao longo da vastidab territorial, o solo vermelho, 
cuja fertilidade se pudera avaliar. pelo vigor e a exuberan
cia daquelas frondes. 

Assim fóra, entáo, que aqueles exploradores cientistas 
souberam estimar a terra com as mais beias previsóes. Os 
relatórios de seus trabalbos afirmavam a sua grandeza, des
de as primei ras observa~óes e estudos procedidos lá. 

Era isto que atraía a Noroeste o elemento fundamen
tal do progresso e iria concorrer rapidamente para o seu po~ 
voamento e a explora~áo dos seus magníficos recurso?. 
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A Estrada penetrava a soberana terra , varando-a de 
ponta a ponta, a busca de possibilidades futuras antevistas 
e demandando fronteiras de na~oes sul-americanas, para 
levar transporte e comunica~ees aos amigos povos conti
nentais. 

Antes, porém, _que os seus trilhos atingissem o limite 
do grande desenvolvimento, árduo trabalho, rudes padeci
mentos, doen~as e até sangue a correr, haveriam de mar
car, no deserto, o heroísmo dos construtores. 

• * * 
O belo e remoto sertáo, que se iría dividir ao meio pelo 

eixo ferroviário, alargava-se em toda a sua ampl idáo, recober
to de florestas virgens, povoadas de índios e feras, contando,. 
já aquí e além, as primeiras propriedades agrícolas dos ma is 
ousados aventureiros ingressores. 

As suas lavouras renascentes ostentavam as frondes de 
urna vegeta~áo soberba. 

O solo era fecundo. Os seus velhos habitantes, em~ 

harmonia, em concórdia e bem viver com os selvícolas, gra
~as ·as vi'rtudes ·dos seus preceitos e maneiras adquiridas e·m: 
longa .experiencia e duríssimos' trabalhos· . 

O .índio bravío da regiáo' era para eles quase manso e. 
útil. 

Mas ia crescendo a popula~áo em virtude de sucessi
vas entradas na terra. E entre as pequenas, mas constantes 
levas de aventureiros penetrantes, apareciam por lá, ele
mentos turbulentos, desordeiros, a perturbar a paz da vida 
sertaneja. 

Náo viam esses forasteiros, no índio, senáo o espécime 
de urna fera perniciosa e má. E é a partir desse conceito er
róneo e, por vezes, até deshumano, que se tornara a zona 
mal afamada. 

O seu bugre, salvando-se raras exce~oes de algumas 
tribus apenas, de manso, ou quase manso que era, se fizera 
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crue l e rancoroso, andando, desde tempos d istantes, a pro
curar o desafeto para a morte. 

Todavía, a despeito de tudo, estava determinada e pre
vista a travessia da terra. 

1 ria acender-se !á dentro uma campanha atroz. 

E fora assim, que a arma sertaneja, embreada com o 
instrumental da técnica, ab~iria caminhos nela além de fron
teiras internacionais remotas. 

E agora, a regiáo ai está, civilizada e portentosa. A re

'giáo aí está, cuja grandeza de recursos, muito além do tem

po dispendido para a sua conquista e inclusáo ao expansio
nismo economico do Brasil, e só se !he poderáo equiparar 

o valor e a fama, ªº esfór~o, a luta tóda cheia de arrojo e 
sacrfícios, toda cheia de temeridade , e sangue, e morte, em 
pro! da civ i liza~áo. 

F 1 M 

' 

' I 

. ' 
.i · ' < ·' 
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