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.,ll lgumas opinioes sobre "Lendas 

de ¿J({;nha CCerra" de 
Mário Rizério Leite: 

"Li-o verdadelramente encantado. Es
tiliza ndo em contos bem delineados as 
mais interessantes lendas de nossa ter
ra, trouxe o ilustre confrade as letras 
goianas urna. contrlbulqao de valor ines
timável." - LEO LINCE. 

* 
"Um pequeno m as substancioso volu

m e, que revela u m escritor sóbrio, dono 
de excelente linguagem. Mário Rizério 
Leite é um narrador de vocagao, e 
narrando, 11este volume, algumas lendas 
de sua terra ("A Mae da Lua ", "o Lo
bisomem ", "Romaozinho, o filho mald ito", 
"A Caapora" e "O Negro-Dágua"), deixa 
patente u m inegável dominio dos seus 
meios expressi-:>nais." - HERBERT O 
SALES (A Cigarra-Agósto 1951) . 

* 
"LENDAS DE MINHA TERRA, u m 

l lvrinho de contos escrito por um espi
rito moqo e inteligente. Afeito a. bóa 
linguagem, sabendo-se valer da imagi
nagao, o .::tutor crla efeitos surpreenden
tes na descrltlva encenagao das lendas 
que val narrando. E com ele, no velho 
Goiás, caminhando passo a passo, ma
ra vilhados com a selva, encantados com 
a paisagem, vadeando rios e apanhando 
gemas, nesse dadivoso narrar das " Len-
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• •A G U í S A DE PRE F Á C I O 

E m certo dia, estando em meu modesto escri-
tório, tive o grato prazer de uma visita do jovem 

Leolídio Caiado, académico da Faculdade de Dire1'.to 
de Goiás, que trazia um manuscrito embrulhado e 
um envelope contendo meia centena de f otografias 
do A raguaia e do Rio das M ortes. 

Depois dos cumprirnentos da pragmática, e sa
tis! eito pela presen~a do ilustre rebento de uma 
sólida mentalidade goiana, que é o seu progenitor, 
meu antigo companheiro de política e de cartório, 
em Goiás, quiz antecipar o conhecirnento dos moti
vos que o levaram ao meu humilde tugúrio. O jovem 
abrii(,, cuidadosamente aquele manuscrito, e apresen
tou-me as suas fotografias, que· perpetuam aspectos 
de sua viagem ao Oeste, zona do Rio das Mortes, 
·Xavantinho e 1rio Tapirapés. A propor9ao que lía 
as ·leg,endas de cada uma, éle dava-me explica9óes a 
respeito dos detalhes de cada episódio q.ue as mesmas 
documentavam. Pedi, entáo, o manuscrito para ler; 
e depois, havendo declarado que alí se encontrava 
exatamente para isso, fiquei rriuito contente, e agra
decí ao inteligente Caiado a sua gentileza. Levei 
para casa o manuscrito. Logo que pude, lí-o de 
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uma só vez, empolgado, emoc·ionado com a d~scri<;áo 
feita pelo jovem académico. Nesse trabalho, em que 
ele relata a sua viagem, como elemento da ,,Expedi-

. gáo Vieira da Rosa", que levou a missáo de localizar 
a cabeceira do Río Liberdade, dada pela Comissáo 
da Carta de Mato Grosso, eu vi a alma espartana 
dos meus conterraneos desafiando o perigo, enfren
tando a morte, arriscando a vida, cem vezes, sem 
que sentissem entibiar-lhes o ánimo, sem sentirem o 
frio gelado da espinha ao enfrentar uma féra bravía 
ou ao naufragar do barco atingido pelo banzeiro. 
Cada sertanejo autentico é um perf eito herói. No 
sertáo bárbaro, primário, tudo é contra o homem: 
a N atureza, os animais, os insétos venenosos ou 
íncomodativos, os espinhos agugados, os cipós, as 
doen<;as tropicais, mosquitos de todos os tipos, os 
bugres, a falta de recursos, tudo, afinal, em frente 
única contra o itinerante, para f azer fracassar o 
homem, que tenta violar os santuários da miste
riosa flores ta do O e? te brasileiro. Quem faz ess9' 
íncu'tsáo avalía o feito glorioso das bandeiras· da 

. ' 
era setecentista, aprofundando-se pelos perigosos e 
inóspitos sertoes, jiamais pisados pelo homem bran
co. Náo tendo animo forte, certamente que fra
cassará. Tudo vem tirar o entusiasmo, a alegria 
dos primeiros días de penetragáo, a paz de espírito, 
que é substituida por um terror supersticioso no 
silencio terrificante das florestas do alto X ingú. A 
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gente •ente que a transf orma<;ao g,radativa se p'ro
cessa, das paisagens e cenários alegres e?n tristes 
e agrestes selvas, emaranhadas de téias de aranha, 
cipós e folhas secas. Os arbustos rasteiros, que 
constituem o andar inferior dos revestimentos mi
l enários trangam-se por baixo das árvores para 
construir uma tenebrosa barreira contra o auda
cioso invasor. Os caminhos de antas ou trilhos de 
índios, náo interessam muito ao itinerante, que tem 
que abrir picadas a facao , correndo o risco de unia 
flexada ou de receber, inesperadamente, um salto 
de on<;a cangur¡ú acostumada ia ca<;a de índios. No 
ponto em que o jovem atuou, no qual f oram levan
tadas várias coordenadas geográficas, de vez que a 
Expedigáo fracassou, alí, por motivos de f orga 
maior, entre os quais pelo fato de estar em plena 
chuvarada, que impossibilita a penetragáo, dá-se a 
separa9áo de duas naturezas: a vegeta9áo muda-se, 
e, com ela, se transf ormam as paisagens. Entre o 
último ponto atingido pela rrExpedi<;ao Vieira da 
Rosa" e a cabeceira do rrRio da Liberdade", que o 
sertanista Willy Aureli procurou em companhia de 
um cacique da tribo dos Tapirapés, a geología 
marca a separa9áo de duas idades muito distintas. 
Comega na Aldeia do Tampirí, e tra<;a nUidamente 
a, diferen9a na diregáo da serra do Roncador, por 
onde andou o saudoso e inesquecível H erniano, chef e 
da Bandeira que escalou a área proibida pela tre-
1nenda na9áo guerreira dos Xavantes. 
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Éste livro tem um valor inestimável, tanto para 
a geografia de nossa terra, como para documentário 
científico. A descrigáo feita pelo Autor emociona e 
empolga, despertando na alma da g,ente a saudade 
daquelas paisagens maravilhosas que o magestoso 
A raguaia apresenta, e que tem o dom de apaixonar 
os amantes da natureza. 

O general Vieira da Rosa foi o vencedor da 
Guerra Civil do "Contest(}.(do"; foi éle escolhido 
vara dirigir a Expedi9áo, ·devido as suas qualidades 
de velho militar, familiarizado com o perigo e com 
a adversidade; entretanto, tendo partido muito tar
de do Rio de Janeiro, em razáo das delongas da 
burocracia das reparti<;oes, que lhe embargaram os 
passos, náo pode che.gar no tempo próprio ao Ara
guaia, que é entre Julho e Outubro. Para que a 
.~ua missáo tivesse éxito, teria que trazer melhor 
equipamento, que f oi todo ele impróprio para aque
la tremenda jo'tnada. Pela leitura do livro, que 
tenho a honra de apresentar e recomendar aos 
brasileiros que amam sinceramente a nossa Terra, 
1,,eráo que aquele rincáo é o come<)o de um mundo 
desconhecido, ocupado por tribos ferozes e povoado 
de maravilhas ignótas, que é preciso desvendar e 
projetar nas cartas do país, com honesta sinceri
dade. O escritor teve a preocupa<;áo de náo exa
gera1·, limitando-se ao relato das oco1·réncias. O 
defeito principal dos livros, que já compulsamos, 
quando descrevem a regiáo, é o exagero. Encan-
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tado ~m o trabalho que tenho a honra de prefa
ciar. unicamente pelo motivo de ser um enamorado 
do A raguaia, de vez que niio tenho credenciais 
literárias para reco1nendar um iniciante, que entra, 
galhardamente, pelo pórtico da glória, eu o f a90 
com satisfa<;áo, porque o livro niio tem exagéros 
e merece ser conhecido de todos os bons brasileiros. 
Seu livro é a sua própria recorrienda9áo, ele dis
pensa aprecia<;oes, porque f ala por si mesmo e 
constitue um precioso trabalho para o conheci
mento geográfico ido Oeste. G'Ostei muito da sua 
leitura, e da maneira pela :qual o autor encara 
os aspéctos da nossa Terra, e a sua coragem diante 
do sofrimento e da adversidade. Poucos na sua 
idade tém tamanha capacidade de rea<Jáo em cir
cunstáncias críticas. Vimo-lo sobre os tremedais, 
afrontando a fúria dos jacarés itrurás, perseguindo 
porcos selvagens em trilhos de onga, negaciando 
vatos selvagens em áreas proibidas pelos ferozes 
Caiap6s, rodeado de chamas de tenebroso incéndio 
provocado pelos selvagens, arrastando viaturas rio 
acima nos tremendos rincoes do , alto Tapirapés, 
onde as arraias de fogo pululam, dormindó em re
des molhadas pelas tempestades ulitlantes do alto 
Xingú, naufragando no Araguaia cheio, onde se. 
foram os géneros escassos, subindo o rio a zínga, 
ou a g1ancho, de raiz em raiz, fazendo ginástica para 
escapar aos desabamentos das barrancas, e aos toros 
que desciam nas avalanches; e, f inal1nente, alimen-
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tando-se com piquís e raízes, ovos de tar(árugas 
com embriáo em franco desenvolvimento, com inter·
valo de dias e dias. A ssim, pois, recomendo a 
leitura déste interessante trabalho a todos os que 
desejam conhecer o A raguaia, onde éle é mai$ belo, 
porque ostenta o seu primitivisrno e oferece emo
<;oes f ortes para os que amam o perigo. 

Dentre os livros goianos que t enho lido, éste 
é um dos m ais interessantes e merece o acolhimento 
dos goianos e també1n de todos os bons brasileiros 
que náo conhef}am su ficientemente nossa Terra. 

\ 

ZOROASTRO A RTIAGA 
(D ir etor do lVIu seu do E s
ta do de Goiás e Professor 
da Faculda de de F ilosofia 

de Goiá:s ) 

\ 

.fj 

• I 

A PARTIDA 

O ilustre civilizador dos sertoes, Sr. Gal. 
Candido lVIariano da Silva Rondon, diretor do 
Conselho Nacional de Prote~ao aos Indios, que 
tanto proj ctou nosso país fóra dos limites brasi
leiros, quer construindo, estóicamente; obras es
tratégicas e linhas telegráficas, quer realizando 
demarca<;oes da fronteira com os países confi
nantes, e ainda, estudando o solo do oeste, des
bravando extensas áreas, .descobrindo rios, fazendo 
estradas e pontes, assim como incontáveis con
quistas geofi sicas, e, no campo das ciencias, re
solveu, um dia, organizar urna expedic;ao para 
estudar um rio que nao consta do m apa e que seria 
de sun1a hnportancia para a conclusao da Carta 
Geográfica de 1\il a to Grosso. 

Juntamente com o general, também, o Cel. 
J aguaribe de Matos, como o Cel. Amilcar Botelho 
de Magalhaes, a1nbos figuras ímpares da geografia 
militar, se interessavam pela explora«_;ao. 

O rio da Liberdade ! 
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Pelas informa<;óes de um seringueiro~ esse 
caudal deveria ter as suas nascentes confrontando 
n1ais ou menos con1 as cabeceiras do Tapirapés, 
porém, vertendo para o Xingú. 

~sse rio ocupa imensa faixa de ierras, co
berta em grande parte de castanheiras, e de se
ringais, sendo, porém, dificil o seu acesso, porque 
ali vivem os Caiapós, Xavantes e muitos outros 
indios bravíos, ainda nao conhecidos. 

Para o interesse nacional,. o reconhccimento 
r 

da regiao, o levantamento do rio, e estudo de-
talhado da natureza, tem o seu valor; e ainda, é 
urna imperiosa necessidade, .sendo um imperativo 
geográfico. 

Convidados a ·participar da expedi<;ao que 
deveria seguir para o Oeste antes da seca, a fim 
de se aproveitar a época apropriada para ex
cursoes <leste genero, naquelas longinquas para
gens ocidentais, eu e o mano Leovidio, de quem 
falarei linhas adiante, aceitamos o convite do Cel. 
Jaguaribe, antigo conhecido dos nossos 1naiores, 
em Goiás. 

Acredito que o objetivo dessa distin~ao, .foi, 
muito particularmente, pelo conhecimento que 
ternos, como f ilhos das plagas goianas, da vida 
sertaneja, e o natural desprendimento com que 
enfrentamos as lutas contra as intempéries e 
a agressividade dos sertóes. 
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Fa&iliarizados, desde várias gera<;6es, co1n 
as incursoes pela selva, vivendo a vida dos tró
picos em constante luta con1 os elementos e com 
a na tureza, nao nos en tibiam o animo, as surpresas 
de um nliundo bárbaro e primário. 

Por isso mesmo, aquele convite significava 
para nós o reconhecimento de um direito, que 
ternos orgulho e vaidade de possuir: o de sermos 
g0ianos. 

Sabe o Brasil que rara111ente há deser<;óes 
entre nós. 

O perigo de vida, as c-.1ndi<;oes desf avoráveis, 
a adversidade, as contingencias insuperáveis, a 
loucura do sert~o, as doen~as e endemias, a luta 
contra as tempestades, os naufrágios, ataques de 
indios e de feras sao comuns em tais expedi96es 
científicas. O Gal. Rondon, na sua experiencia 
de meio século, que também lutou com todas as 
fór~as da natureza. bruta, sabe escolher e separar 
elementos para a organiza9ao de tais "entradas". 

Isto mesn10 nos envaideceu, porque signifi
cava, também para nós, urna feliz oportunidade 
para servir á Na~áo, e ligar nossos non1es a um 
e-mpreendimento notável da geografia nacional, 
no Servi~o Geográfico do Exército. 

* 
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Estávamos no f in1 de janeiro de 194í. 
Após a nossa entrevista com o Gal. Rondon, 

fonios f alar corn o Cel. Jaguaribe, chef e do Scr
Yi<;o de Conclusao da Carta Geográfica de Mato 
Grosso, e organizador do pessoal que deveria 
constiluir a expedi<;ao. 

O Cel. nos r ecebeu inuito an1aveln1ente, e, 
depois de nos entendern1os e de ter ficado 
tudo bem esclarecido, deter1ninou ele que provi
<lenciásse1nos o neccssário, porque chef iatía111os 
a classe dos trabalhadores, auxiliaríamos a chefia 
e o servi<;o de agrimensura. 

F'oi-nos confiada a r esponsabilidade da ex
pedi~ao, do Araguaia par a a fren te, e ta1nbé1n 
resolveu que estarian1 conosco todos os cuidados 
da comitiva, tran~portes, locomo<;ao e pessoal. 

O Cel. Jaguaribe de Matos explicou ainda que 
a f inalidade da Expedi<;ao era alcan<;ar , explorar 
e localizar o r io de non1e ''Liberdade", descoberto 
em 1911 por u1n seringueiro cearense, Sr. Olin1pio, 
e deverían1os entrar pelo rio Tapirapés até o· 
Xing1ú. 

Vários ineses levaram discutindo os mcios 
para a obte1~c;ao da verba, sem soluc;ao satisf a
tória . Finalmente o Gal. Rondan conseguiu-a . 

Decorria toda a seca sem soluc;ao, e j á está
va1nos, en tao, no fim de j unho de 1945. 

Escoava-se o bom tempo para penetrannos 
nos sertoes das terras virgens do Oeste, cujo pri-
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m eiro (·vera o é de m eiados de abril ao f im de 
setembro. 

Perdemos um tempo precioso aguardando os 
despachos do processo e a burocracia das r e
parti<;oes. 

En1bora, tarde, ficou assentado, que segui-: 
ria1nos ainda naquele ines. 

O servic;o seria de muita utilidade cientifica, 
nao sómente por causa do desbravan1ento das 
'terras, conhecendo-se assim lugares inexplorados 
pelos brancas, como também era a oportunidade 
para a obten<;ao de dados para a Conclusao da 
Carta Geográfica de l\iato Grosso, e para obter1nos 
os segredos que se acham :na regiao mesopota
mica, entre a foz do Liberdade e a cabeceira do 
Tapirapés. 

Todos os componentes da Expedi<;ao, diri
gentes e técnicos r euniram-se no gabinete do Gal. 
Rondon, a quem foram apresentados pelo Cel. 
J aguaribe. Depois de um cumprimento breve de 
todos, explicou-nos o Gal. o objetivo do r eferido . serv1<;0. 

·E 'também, com sua prática, aconselhou-nos 
como deve:ríamos andar nas terras dos caboclos, 
pois sa-O muitos ali e nosso lema seria "morrer se 
preciso fosse : m a tar nunca". Dissemos que, pela 
primeira vez, viriamos a conhecer essas nossas 

terras, . principiando pelo próprio chef e. 

2 • # • ~ ..... . ~ 
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Pois bem, ali em nossa presen<;a ficol1 orga
nizada a missao da caravana e fez-se a distri
buic;ao do pessoal. 

Para chefiá-la foi escolhido o Gal. Veira da 
Rosa, um dos grandes chefes da guerra do Con
testado; para sub-chefe nlajor Telemaco Ro
drigues, u1n dos herois da revolu<;ao de 1932; 
chefe do servic;o de engenharia, o sr. Adolfo Ode
brecht; geólogo sr. N;ey Vidal; chefe do servic;o 
in é di ·c o, Dr. Oton l\1achado; radio-telegra
fista sr. Eduardo Vasconcelos; auxiliar, Barto
lomeu 1\farinho; cinegrafista, o jovem :Amaury; 
taxidermista, sr. Waldemar e responsável pelo 
material, sr. Diderot. 

Pela !última vez o Gal. Rondon recomendou
nos, tanto a inim ·co1no a meu mano, top.o o cui
dado; e falou sobre a nossa responsabilidade. 
Que tu do deveriamos f azer, a f im de alcanc;armos 
o Liberdade, e que, do Rio, se preciso f osse, nos 
auxiliaria nos limites do possivel. Comprome
temo-nos- coro o velho •Gal. de que emprega
riamos todos os esforc;os necessários, para que a 
Expedi<;ao tivesse -resultado satisfatório. 

·Cientes todos de nossas f unc;óes, despedimo
nos; e, pelas cinco horas da tarde, cada um de 
nós tomou o sen destino. 

Quinze días perdemos, ainda, a esperar pelas 
formalidades da compra do material, cuja orien
ta<;ao era feita P,elo nosso sub-chefe. 

• 
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Fin•almente eu, o LeovJídio, o sub-chefe, e 
mais alguns trabalhadores, os escassos materiais 
encaixotamos (muitos dos quais eram inúteis 
objetos para os sertóes), afin1 de apressar a 
saida da expedi<;ao, e nao deixá-la para o outro 
ano. No dia dezenove de julho embarcamos 
toda a carga. 

A 21 do 1nesmo ines partimos para ·Goiás, 
onde aguardarían1os a chegada dos dernais con1-
panheiros, e providenciariamos o necessario para 
a escalada da regiao Araguaiana. 

Ali chegando entendí-me . com o chef e do 
S.P.I. a respeito da expedi<;áo, e fui ao Porto de 
Aruana, servindo-n1e de urna estrada que dize1n 
chamar-Se rodovia, em abandono, desde muitos, 
anos e sem conservaºao; chegamos a meia noite, 
depois de um percurso de trinta e tres léguas, 
atravessando grande trecho arenoso e escarpado, 
onde até o cavaleiro e o carro de boi passam 
com certa dif iculdade. 

A vegeta«;áo cabria essa estrada, que cons
titue, e1n sua maior parte, de tabócas, co1no se 
fossem garras de felino, parecendo querer retirar 
o viajante de dentro do caminhao. Em Aruana 
permanecí dois dias a estudar os problem:as e a 
observar as embarcac;óes que estavam no porto, 
af iin de adquirir álgun1as para o. transporte da 
expedic;ao. 

. - l •• 
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'Adquirí dois bateloes, com capacidatle para 
cinco e quatro mil quilos cada um, pelo pre<;o 
total de dez mil cruzeiros ! 

Leovidio, em Goiás, f icou aliciando homens 
dispostos, de preferencia ainda jovens, para su
portarem bem, a forte labuta que dever.ía1nos 
enfrentar. 

Regressei a 1Goiás, onde encontrei diversos 
trabalhadores prontos, e um telegrama do inaj or 
Telemaco Rodrigues, p_erguntando pela condu<;ao 
e avisando de sua breve chegada a Anápolis. · 

As onze horas da noite daquele mesmo dia, 
segui para Anápolis, onde cheguei ao .escurecer 
do dia seguin te. 

Encontrei os meus companheiros e o major 
Telemaco no H;otel Oeste. 

Anápolis é ·urna cidade situada no extremo 
da E.F. Goiás e ponto de. convergencia de estradas 
importantes que servem as pra~s comerciais do 
Norte, Centro e Oeste. Edificada num altiplano, 
espalhou-se para o sul e :para o norte. Possuindo 
amplas possibilidades de expansao, tornou-se a 
principal cidade depois de Goiania. 
' 

A.cha-se a 16° 19' 30'' L.S. ,e 48° 58' 02" Long . 
Oeste do Meridiano de Greenwich. 

Sua altitude é de 970 metros e tem üma po
pula<;ao de 39.482 habitantes. 

Possue telégrafo nacional, várias esta<;óes de 
amadores, urna poderosa emissora que se deno-

• 
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mina Rédio Caraj á, 'Agencia dos Correios, e ainda 
conta com servi<;os telegráfico e postal da E.F. 
de Goiás. E é possuidora de um grande Hospital 
Evangélico com escola de enfermagem. , 

Anápolis tem servi<;o telefónico, luz elétrica, 
jornais, colégios, hospitais, poderoso comércio, 
parque industrial, cinema e está construindo sua 
rede de águas e esgotos. 

Coleta a produ<;ao de arroz e do café, das 
áreas agricolas circunvizínhas, num am·plo raio 
de a~ao . 

De Anápolis partem estradas para Jaraguá, 
Pi~enópolis, Uruana, Colonia Agrícola, Ceres, 
Goiania, Trindade, Nazário, Anicuns, Firminó
polis, ~aralúna, . Inhumas e outras localidades 
goianas. 

Sua exporta<;áo, em 1947, ocupou dois ter<;os 
da carga total transportada pela sua ferrovia. 

Fomos procurar os colegas no Hotel Oeste, 
onde estava1n os expedicionários. · 

Era época de romaria e a cidade estava re
pleta de ·f orasteiros vindos de todos os re cantos 
do Estado, e até de l\1inas Gerais. 

1 

A poeira vermelha, levantada pelas continuas 
eorrentes aéreas, envolvia o transeunte numa ca
mada espessa de pó, deixando-o sujo. 

Esta cidade, a melhor do Estado, nao poderia 
passar despercebida neste trabalho. 
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É cidade que tem vida própria, incft'.lstria e 
bom con1ércio. 

Lugar de intenso movimento de veiculos. 
Constituem a sua maior riqueza a lavoura de 

café e a pecuária. 
Encontrei o chef e muito abatido, porquanto 

havia apanhado um forte resfriado. 
O Dr. Oton lVIachado estava também doente 

e de cama. 
· Pouco se movia e o seu estado parecia ser 

muito grave. 
Mas o sub-chef e era bom companheiro, e 

como se fosse enfern1eiro, auxiliado pela boa hos
pitalidade da dona do Hotel, tratava com desvelo 
dos doen tes. 

' Os expedicionários estavam muito indispostos 
e fatigados, em consequencia da cansativa viagem 
de trem. 

Pouco falaroos. 
Realmente a viagem do Rio a Anápolis é es

tafante. 
Na madrugada do dia seguinte, expedimos 

caminháo conduzindo ·o material, e muitos dos 
membros da expedi~ao, coro destino a Goiás. 

E em dois carros seguimos para Goiania; o 
Gal.9 o major, Dr. O'debrecht, Dr. Oton e Dr. Ney 
Vidal. 

Goiania é cidade muito moderna e construida 
recentemente para ser a Capital do Estado de 

I 
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Goiásf Visitamos • o Museu e deante daquele 
riquíssimo mostruário botanico, mineral e zooló
gico, pudemos fazer urna idéia do fértil e rico solo 
goiano. 

Contou-nos ainda o ilustre fundador desse 
grande e1npreendhnnto, que apesar de todos os 
seus esfor~os, aquela · grande variedad e da flora, 
fauna e 1ninério Goiano, ali expostos, ainda eram 
miri11sculas a1nostras deante da realidade. 

A posi~ao de Goiania é a seguinte: 
16° 40' 04" Lt.S. e 49° 15' 09'' Lg. 
A altitude é de 745 nletros ton1ada no marco 

das coordenadas que fica no cruzamento das Ave
nidas Goiás com a Paranaiba. 

Nao havendo em Gc;>iania acorooda~oes para 
todos, hospedamo-nos no Campinas Hotel. A 
nova Capital se achava sen1 ilumina~ao e, á noite, 
acendemos algumas velas. Entretanto, isto era 
ainda nada, a penas · os primeiros obstáculos. 
Além disso faltava agua, o que muito desagradou 
aos companheiros. 

O principio <leste desconfórto era o fim de 
muito conforto. 

No dia seguinte, após o Gal. se entrevistar 
com as autoridades e com o Jnterventor Federal 

' seguimos para Goiás num aviao do Estado. 
Após voar durante cincoenta 1ninutos, chega

v~mos á velha Capital GQi&na! 
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. . 
Estáva1nos agora numa cidade dit_erente 

das outras cidades sertanejas por onde haviamos 
passado. 

Goiás ·é muito antiga e construida no vale do 
Rio Ver1nelho, em estilo colonial. 

Seus habitantes ainda conservam sua tra
di<;áo e sao· muito hospitaleiros e amáveis para 
com todos que a visitam. 

o· chefe foi muito bem acolhido. 
1Aproveitou-se do seu dia para conhecer a ci .. 

dade, visitar as localidades antigas, acompanhado 
pelo ·prefeito ·Dr. Divino J. d'Oliveira, que recebeu 
a caravana com muita atenc;ao, pondo tudo á 
disposi<;io, evitando que a Expedi";ao f izesse 
qualquer despesa. 

'A convite do Prefeito, fizemos um passeio á 
Cachoeira Grande e, á noite, este ofereceu aos • 
membros da caravana, interessante .e seleto fes:.. 
tival danc;ante. O Gal. ficou entusiasmadissimo 
ªº ser apresentado :as belas jovens do vale do Rio 
Vermelho ... 

Goiás é uma cidade com duzentos anos, que 
foi fundada pelo Anha!Jguera, sendo instalada, 
oficialmente, a 25 de julho de 1739 com a deno
mina<;ao de Vila Boa. 

Ist9 se fez em virtud e da Carta Régia de 11 
de fevereiro de 1736, e tomou o no1ne atual, pela 
carta Régia de 17 de setembro de 1818. 

Foi capital do &tado até .1935, 

J 
1 

·~ 

. ' 
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Spa posi~ao tomada na frente do palácio é 
15° 55" 26" Lt.S. e 6° 57' e 30'' Lg. 

A altitude é de 486 metros. 
Dista de Goiana 28 léguas. Seu aspecto é, 

todo ele, montanhoso e a cidade é circundada por 
urna cordilheira que se denomina Serra Dourada, 
o que vem embelezar mais ainda, o semblante 
daquela velha cidade. 

Goiás tem muitos títulos honori,ficos por u1n 
passado de tradi<;oes e gloriosos feitos de seus 
filhos. 

A cidade é limpa, calc;ada, con1 seis igrej as 
e inais de cem casas de comércio. 

Goiás foi por muitos anos considerada como 
detentora de civilizac;ao própria. 'tem, ainda 
boje, elevado i+ível de educa<;ao e de cultura, os 
seus habitantes . 

Sao os seguintes os seus distritos: Xixá, Ceres, 
Jeroaquara, Buenolandia, Aruana, Moss~n1-edes, 
Iporá, R,egistro, Ita~ú, ·Divinópoli~ e inún1eros 
outros em forma~ao. 

Na manhfü seguinte depois do baile, que ter
minou com a "Valsa do adeus", que foi, de fato, 
urna despedida emocionante, reencetá1nos os pre
parativos. 

O chefe falando aos manifestantes goianos, 
frizou bem que a Expedi~ao talvez nao chegasse 
até o seu destino, porque considerava a verba 
muito pequena, e o tempo apropriado estava 

' 
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prestes a se findar, pois de novembro em tliante, 
nada se podería fazer, porque iniciaria o inverno, 
e o nosso servi~o teria que ser paralisado. 

Mais urna noite passámos en1 Goiás. 
Na madrugada do dia seguinte, seguimos para 

Aruana, ponto inicial de nossas · observa<;óes, es
tudos e servi<;os de levantamento. 

Dever~amos, no decorrer de toda a viagem, 
colher amostras para estudos bótanicos, minerais 
e · espécimens zoológicos. 

Para isso f oram a di dos os especialistas. 
Seria vinte e duas horas quando atingimos o 

porto do Araguaia em Aruana. 
A viagem foi bastante cansativa devido a má 

estrada que utilizámos como rodovia. 
Conosco viajou o Sr. Lourival Costa que ten

tava, naquela época, com dificuldades, a nave
ga<;ao no Araguaia, com sua lancha de transporte 
mixto "Muruzinho". 

Era esse indiví!duo de espirito aventureiro, 
conhecedor mlais ou n1enos daquela regiao desa
hitada, e tendo já tomado parte em várias expe
di~oes, sendo que em urna delas entrara na 
aldeia dos tem:íveis xavantes. 

1A~, em Aruana, passamos a primeira noite 
numa desorganizayao lamentável, e até foi isto 
'útil para se acostumarem os mo<;os expedieio
nários com o desconf órto. 

• 

Rua principal do Poi:to de Aruaná. 



' 

• 

' 

R.io Araguaia. 
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~ ra pazes dormiram por cima da carga dos 
caminhóes, nas redes armadas nos troncos das 
árvores, e1n redor do fogo ou nas. praias, sem con
tudo demonstrarem nenhum descontentamento. 

Leopoldina é o porto fluvial mais importante 
na I-fistória de Goiás e na vida económica do Ara
guaia. Quando a E. de Ferro estava ainda em 
Jundia~ os transportes eram feitos por tropa, o 
que era dificil e dispendioso . 

A importac;ao e exportac;ao de maior vulto se 
faziam pelo rio com vapores trazidos pelo Gal. 
Couto de. Magalhaes, de Belém do Pará e de 
Cuiabá, por meio de carros de bois que os trou
xeram, desmontados, através do vale do rio das 
1\iortes a té Aruana. 

A navegac;ao foi feita regularn1ente durante 
muitos anos, e foi suspensa quando as estradas de 
ferro comec;aram a transportar, por menor pre~o, 
as cargas de Goiás para S. Paulo. 

Nas praias de Aruana estao ainda os restos 
enferrujados daquela :Q.av.egac;ao. arrojada, do 
temp<> de Joa~ Correia de Morais, sendo ju$to 
homenagear á me1noria daqueles beneméritos que 
ligaram seus nomes á navegac;ao do majes toso 
caudal goiano. 

Aruana tem algumas pensoes, casas de co
mércio, agencia postal, campo de pouso e urna 
aldeia da tribo caraj á. 
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Ao termos contacto com o rio Araguaia, ti 
ven1os a mesma impressao que todos te~n, ao 
chegar em Aruana: o encantamento. 

O Araguaia corre sobre terras arenosa:; e re
cebe toda a areia que se desagrega dos arenitos 
das cordilheiras, onde nascem seus tributários. 

É, em todo seu curso, ladeado de r egatos, cór
regos, rios, ribeiróes, vargens, pantanos, lagoas e 
lagos que ajudaln á fertiliza~ao do solo. 

O Araguaia nasce na serra de S. Rita, na cor
dilheira das divisóes d'onde partem as água.s do 
Pra ta e as do Amazonas. 

Depois de um 1Curso de 2.000 qui101neti·os, der
ran1a imensa carga hidrica de 750 metros cubicos, 
por segundo, na seca; e durante a esta~ao das 
ch uvas, que é a qui de novembro a abril, despeja, 
no Tocantins, 7650 metros cubicos por segundo. 

A hacia do 'Araguaia é estimada em 400.000 
quilon1etros quadrados. 

Suas margens sao povoadas por verdadeiro 
mundo zoológico. 

Urna rica fauna, faz dorio, a sua base de vida; 
assim como acontece com o Nilo na Africa, o rio 
Araguaia beneficia hnensa regiao serta1.1ej a. 

:Este rio possue urna originalidade, que é 
impar no Brasil: u1na ilha com 80 léguas de ex
tensao, tcndo a largura de 30 a 40 léguas. 

Além desta há outras, ao longo do Araguaia : 
Couto, Gorgulho, Remansao; S. Joao, Bidó-Buté, 

• 
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Santaftia, Cangas, S. l\iateus, S. Joaquim, : Dr. 
Spindola, BaldUÍlllo, Joaquim Alves, etc. 

As praias sao de areias alvas, pontilhadas de 
árvores frondósas, onde pássaros cantores alegram 
a paisagem edenica do Brasil do Oeste. 

Nas primeiras horas da manha iniciamos o 
acampamento e puse1nos tudo en1 ordem. 

Permanecen1os em Aruana ainda vários dias 
para organizar o necessário. 

Aquel e porto é a "estaca zero" de _, um inundo 
desconhecido. 

Finalmente deixamos Aruana, a ponta de 
lan<;a da civilizayao, e , além dos trabalhadores, 
seguiram também alguns indios carajás. 

A expedi~ao compunha-se assim de quasi 
trinta pessoas. 

No batelao maior, viajavan1 o chefe, o sub
-chefe, os rapazes viudos do Rio e vários homens 
de servi<;o bra<;al. . 

No outro, juntamente a nós, seguia um amigo 
que nos deveria ser muito iútil, u1n cachorro de 
nome "lam.parina", que acabo u nas presas de urna 
on<;a. . . 

A' viage1n prosseguia mais ou menos bem. As 
vezes, <lava-se alguma pane em um dos inotores e 
atrazávamos com isso a jornada. 

Mas nao era somente essa irregularidade que 
se verificava: geraln1ente, do meio dia até as 15 
horas, os ventas e o banzeiro eram tao fortes, que 

• 
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nos for~vam, por algum tempo, a un1a parada 
diária, por serem perigosas aquelas grandes ma- . 
sas dagua doce que costumavam alagar as embar-

ca<;oes. 
A "Fazenda Piedade "de propr1edade do Sr. 

Alfredo Straube, túnico mecanico ilaqueles sertoes, 
cuja habilidade em motores é verdadeiramente 
nolável, aporta1nos alegre1nente. 

Tivem.os a necessidade de fazer urna trempe. 
Ai fiquei com un1 trabalhador, enquant~ a 

expedi<;ao foi pcrnoitar a seis quilómetros aba1xo. 
A noite toda, estivemos en1penhados no tra

balho da trempe metálica. 
Fazia muito frio, mas esquentáva1nos com 

aquele servi<;o, por demais r1:-1de, que co.n~istia em 
cortar as barras metálicas com o auxaho de ta
lhadeira sob fortes pancadas. 

Ao aproximar o '.dia, estávamos terminando 
a nossa dificil e mal acabada tre1npre, que nem 
parecia ser feita á luz de primitivo lan1peao .de 
querozene; con tu do nos prestou grande serv1<;0 
até findar a Expedi<;ao.1 

Adaptei a rude trempe ao tu~do de ~u~a 
canoa e ainda com o escuro da no1te, reme1 r10 

' , . 
abaixo, .e DJáo tardei a deixar para traz os seis 

quilo1netros. 
E assim que o disco solar con1e<;ava a clarear 

as imensas praias, em ambas as margens, .com 
seus raios coloridos, cor de ouro, a se reflehrem 
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nos grdhdes baioes azulados, cheguei ao acan1pa
n1ento, que se apresentava diferente dos outros 
dias, pois, reinava profundo silencio que indicava 
qualquer anormalidade. 

O sub-chefe estava de pé, á beira do fogo, e 
falava ·co1n um dos empregados. 

O Dr. Odebrecht dobrava silenciosamente sua 
rede e acondicionava os seus dem~lis objetos. 

O 1nano Leovidio, iinovel, á frente de sua 
barraca, tinha os bra~os cruzados, e ares de abor
recünento. 

Perguntei-lhe o que havia sucedido. 
o ·s acontecimentos foram-me entao narrados 

detalhadamente; tudo consequente da impru
dencia por parte do chef e. 

Hpuve um mal entendido entre o Gal. Vieira 
da Rosa e o Dr. Odebrecht. 

O mano vi u-se obrigado a intervir, af in1 de 
evitar que o chefe e o engenheiro fossen1 ás vias 
de fato. 

E, assim, l9go de ini'cio, esses desentendi
mentos concorreriam para a desuniao dos com
panheiros, o que seria muito prejudicial. 

Os empregados já comegava1n a recla1n.ar as 
raQ5es que eram mal distribuidas e orientadas 
pelo sub-chefe, ·com visivel absor~ao de atribuigoes. 

No entanto, com certas falhas, relativamente 
graves, dificil nos seria atingir á regiao determi- • 
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nada, que ficava rouito longe ainda, e énde es
taria o "Rio Liberdade". 

Contudo, fariamos o possivel, conforrne nos 
comprometemos no Rio de Janeiro. 

O engenheiro, visivelmente desolado, muito 
aborrecido, estaria disposto a voltar, e · j á teria 
tomado esta resolu<;ao; inas o que nos interessava, 
no rnomento, era o avanc;o da Expedi<;ao, e, deci
didamente, o velho engenheiro resolveu a 6eguir, 
por éontar sempre conosco. 

Ao deixar1nos o acampamento, o engenheiro 
e o chefe conversaran1. Embora resscntidos, vi 
que eles haviam chegado a Ulll acordo. 

O Dr. Adolfo Odehrecht nao é 1\nn nome 

vulgar. 
Trabalhou por rouitos anos na ttepartic;ao 

G·eral dos Telégrafos, con10 inspetor, e especiali
zou-se no levantamento de coordenadas, sendo 
dele quase um ter<_;.o dos pontos levantados no 

, 
pa;is. 

Fez espetacular descida de Jaraguá a Belém, 
cstudando os rios das Almas, Maranhat> e rro
cantins, levantando os pon.tos das principais refe
rencias ao longo de seus cursos. 

Projetou seu nome no mundo geográfico com 
prestigio fora do comum. 

Foi escolhido pelo Cel. Jaguaríbe, devido á 
sua prática nos conhecimentos sertanejos, tantas 
vezes demonstrados, num desprendimento estoico, 

.J 
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arrostandt>, corajosamente as piores situa~oes, 
sem se queixar. 

~ste engenheiro, por ser de idadt avan~ada, 
deveria ser tratado como nláximo carinho, ainda 
porque era elemento indispensável. 

Acresce ainda que, a sua experiencia, nos 
trabalhos des ta na tureza, deveria ser tomada em 
devido a pre~o. 

N·ao foi, por isso m esmo, dificil conseguir 
apaziguar os animos exaltados. 

Era a prilneira explbsao que o clima cálido 
do Araguaia provocara nos nervos daqueles que ,. 
deveriam conhecer o fenómeno. 

Prosseguimos a viagem. 

Depois de dois ou tres dias de marcha, fomos 
atingir as proximidades da llha do Bananal. Na 
margem· esquerda do Araguaia, em terras de 
l\tlato Grosso, havia uma extensa praia que es-

• colhemos para o pouso. 

Assim que ~alta1nos em terra, como de cos
tume diário, ·preparamos o acampamento; e, após, 
tudo achar-se em ordern, enqu'anto o cozinheiro 
Coleto cuida va do j antar, tomamos a espingarda 
e f izemos urna ex cursa o pelas proximidades ·e 
verificamos que h aviam vestigios de selvicolas e 
que já fazia m.ais de 20 dias que deveríam ter 
passado por ali, segundo nos informaram os ca
taj ás que conosco trabalhavam. 

3 



LEOLÍDIO DI RAl'vIOS CAIADO 

Vi os diversos trilheiros feitos pc1'ts on<;as 
que povoarn a regiao, e que, de tanto batidos entre 
os estreitos dos lagos, j á estavan1 profundos, dan
do-nos idéia de que fossem can1inhos de gado. 

Chegando ao acampamento, encontramos o Dr. 
Oton n1al humorado, por ter sido verificado que 
o nosso ancoradouro estava sendo frequcnten1ente 
visado pelos Xavantes. 

PreviniI~a1n-no de que nao dor1nisse, do lado 
esquerdo do Rio Araguaia, por ser 111.uito perigoso, 
podendo haver assaltos de índios; e com isso, 
talvez, estivesse muito impressionado. 

A praia era muito vAsta; o perigo real nao 
haveria, porque os ándios só atacam onde poden1 
se ocultar, de 1naneira a se tornarem irnpercep
ti'veis e terem a certeza' de que os itinerantes estáo 
desarmados. 

' 

• íi 

NA ILHA DO BANANAL 

E STA ~otável ilha fluvial acha-se, na pon ta 
meridional, a 12Q 51' 13" L.S. 50° 28' 57" Lg. 

Chegamos, a tarde, á extremidade sul da Ilha, 
com o sol j á u1n pouco baixo. 'Alí o Araguaia 
bifurca-se formando a ilha. 

O bra<;o menor do rio é o J§lvaé, que sai em 
urna dire<;ao formando um angulo qua se de no
venta gráus, como bra<;o maior, como se n'a-O fosse 
mais unir as suas aguas primitivas. 

Depois de percorrer sertao a dentro, imenso 
trecho do solo goiano, volta-se ao b:ra<;o esquerdo, 
o Araguaia, formando assim a maior ilha fluvial 
do mundo. 

Calculando pelas 14 horas daquele dia, depa
rámos . con1 um lindo casal de on<;a pre ta, que 
atravessava de Goiás para Mato Grosso. 

Já hav:íamos, naquela tarde, matado diversos 
mutuns, marrecoes e patos selvagens. 

Demorámos algumas horas empenhados em 
apanhar urna ca<;a, mal atirada, nas ribanceiras 
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de urna lagoa próxin1a ªº rio; e, por esse l\1otivo, 
a outra en1barca<;ao nos alcan<;ou e, juntos os dois 
ha telóes singraran1 as águas. 

Quando atingimos a embocadura de u1n lago, 
ao longo de u1na praia, armamos nosso acampa
mento. 

Pois bem, assim que ai chega1nos, eu e o Leo
vidio, apanhamos un1a das canoas ,que trazíarnos 
rebocadas, e nos dirigimos lago acilna. 

Devidamente ar1nados a espreitar as ca~as, e 
co1n os arpoes cuidadosamente amolados, come
<;amos a perseguir o peixe. 

Já hav.íian1os percorrido tres quilómetros, . ma1s ou m enos. 
Havia al~ mul.tos pássaros silvestres, que ora 

cantavam com seus vóos razantes, por cima de 
nós, ora com seus piados agudos e estridentes 
como se fossem os vigilantes do lago. 

Distraidamente, íamos embrenhando-nos no 
estreito daquelas águas paradas. 

Estávan1os agora, nu1n lugar alagadi<;o, a 
formar diversas lagoas pequenas, que se comuni
cava1n por estreitos eanais e gargantas, consti
tuidos de sarans, e entre1neiados de caphn, tor
nando assim, para nós, dificil a passagem naquela 
r egiao de aspecto pantanoso. 

Num desses momentos, varios jacarés "uru
rás" do tamanho de tres a qua tro metros, emer-

, 
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gíram!se e com suas bocas abertas, de nós se 
aproximaram. 

Encostávamos o cano do mosquetao no olho 
do anfilbio, ouvia-se um estampido e era 1nais urna 
vitima que interessantemente virava a parte 
ventral para a flor da água. 

Ter1ninamos por liquidar os ma1s OU$ados. 

Um desses bem possantes, retirou-se para um 
canto de águas lamacentas, cujo leito, era per-

. f eito sumidouro. O Leovidio abandono u a sua 
arma de fogo e procuro u enorme fa ca o, seme
lhante a urna espada, dizendo-me que cercasse do 
lado de baixo, que ele f aría o mesmo, em cima. 

Abandonamos a canoa e · caminha1nos, deci
didos a abater tao possante, calmo t=> est!úpido in
dividuo. 

O reptil deu forte gemido su1·do; e eu, con1 
grande agilidade e empregando toda fór<;a pos
s:ível, dei-lhc um golpe certeiro no centro da 
enorme cabe<;a ! 

Nem u1n arranhao lhe causei, '1nas, co111 tanta 
violencia bateu-me sua cauda que me vi ~nvolvido 
nas águas barrentas, com uru bra~o e as costas, 
bem assinalados, pela brutal pancada. 

O fa ca o que o Leovidio apanhou a urna certa 
distancia estava com a parte da lanlina quebrada, 
tal era a resistencia do casco daquele f érreo 
animal. 
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Tentámos, em vao, abater o colossal'· espéci
men, n1as inutilmente. 

Fugiu, com alguns talhos por cima dos olhos, 
enfurecido, refugiando-se em lugar profundo. 
Desisthnos entao de perseguí-lo. 

Rernamos para a beira de um barranco, en
costamos a canoa, e subimos na alta barreira. 

O campo era vasto, perdendo-se de vista ao 
longe, desimpedido .de qualquer obstáculo;a ve
geta<;ao consistia na maioria de capim baixo e 
verdejante, notável pela sua unifor1nidade. 

A topografia era toda ela plana, tal qual nm 
campo de avia<;ao. 

Bem perlo de nós, estava um ctrvo de ta
manho considerável, animal só encontrado no 
Brasil, .considerado "espécie rara". 

Seria interessante levá-lo para conhecin1ento 
da expedi<;ao e do zoologisla, afim de estudar a 
especie. :· ; 1 

1 

Era un1 belo galheiro da classe dos cer-
vídeos. 

, Fiz a pontaria, 1nas o tiro nao o derrubou, e 
ele, COlll aqueles saltos gigantescos, pos-se em car
reira ritmada. 

1\fa'is um tiro partiu e o animal caiu espe
tacularmente. 

Com as maos fir1nes em suas palas trazeiras, 
conseguin1os arrastá-lo e ,colocá-lo na 111ontaria, 
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ue ficotl sómente con1 dois centimetros de cada 
ado de seus bordos , fora d'água. 

Quando i.amos remando com destino ao acam
pamen to a pareceu urna anta com toda a sua "de
licadeza", em cadenciada carreira. 

Atirou-s,e do barranco na água, quasi que em 
cima de nós, e como a canoa estivesse superlotada, 
o aguaceiro come<;ou a penetrar nos bordos ·da 
embarca<;ao, alagando-a inopinadamente. 

Preparei-me para nadar mas fui impedido 
pelo Leovidio que gritou: · "cu_idado, olhe como 
está cheio de piranhas"; realmente seria aquilo 
grave imprudencia. 

Com muita habilidade conduzimos a canoa 
para a beira, e após esvaziá-la, cortamos a imen
sidao do lago e fornas nos ter ao acampamento. 

Ali chegando, d~pois de tirarmos a pele da 
ca9a e feitas algumas observa95es zoológicas pelo 
técnico, retiramos um quarto do anima] e nos 
pusemos em pescaria de piranhas. 

Em pouco tempo, quasi que enchemos urna 
canoa. 

No mo1nento em que mergulhávarnos a isca 
na água, aqueles peixes voraz.es com seus agudos 
dentes, tentavam devorá-la, feroz1nente, e, quando 
puxávamos, os peixes vinham en1 quantidade, 
dependurados por todos os lados. 

Era chegado o momento de j antar. 
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Depois de tern1inada a ·refeic;ao, j f1 caindo 
noite, reunimo-nos com nossos instrumentos 
sentados, dispostos ao redor do fogo, várias can
~oes quebraram o silencio daquela regiao deserta, 
e saudaram a saí:da da lua, no azul estrelado do 
céu. O teto com urna colorac;ao azulada e lím
pida cobria as alvas praias. 

As ondulac;oes do areial, de maneira tao ori
ginal, constituindo grandes relevos, dao ás praias 
do Araguaia, urna-excepcional beleza. 

Distra:ímos, ás vezes, ao virar da lua, em 
apanhar os tracajás, · anf~!bios de nlenores pro
porc;oes .que a tartaruga ,que iam a praia para a 
desova, ou f icávamos a espreitar as cac;as vindas 
das florestas, para passearem a beira das águas, 
isto nas primeiras horas das noites claras ou en
luaradas. 

Ao amanhecer do dia, chamei um dos indios 
para irmos a um lago próximo; e, en1 breve tempo, 
voltamos co1n dois bonitos pirarucus para sur-

• 
pre.ender o Gal. Vieira da Rosa, que esta espécie 
ictiológ,ica ainda nao conhecia, e cuidadosamen,te, 
desenhou-os e classif icou-os, · pois, · con10 dese-. 
nhista, o Gal. tinh~ qualidades excepcionaes. 

Após o decurso de longo te1npo, com as 
transmissoes diárias, seguimos com destino a fa
zenda do Servico de Protecao aos Indios, em 

~ ~ 

Santa Izabel. Depois de arrojado dia de viagem, 
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cheg~mos ao lugar determinado, com a luz do dia 
se f indando. 

Vou fazer aqui urna pausa para relatar a 
formac;ao geológica da parte percorrida até Santa 
Iza bel. Maior aldeia de carajás do vale Ara
guaiano. 

De Goiás a Leopoldina abµndam os gnaisses, 
micaxistos, filitos e quartzitos micáceos. 

Predomina1n o Arqueano e o Algonquiano 
O manto detritico dos espigoes está guarne

cido de tapiocanga ferruginosa. 
No rio Ferreiro assinalam.os nas rochas, aflo

ramentos, além das rochas mencionadas, du1n 
xisto mostrando piritas arsenicais. Esse rio é no
tavel pela quantidade de ouro de aluviao. 

Na ilha, encontramos o cretáceo com folhelhos 
Ponta-Grossa. 

O Triássico é comparável á divisao estrati
gráfica de S. Catarina, com arenito de ,Torres, 
folhelhos variegados e calcáreos fétidos. 

A fauna ictiológica do rio é rica e original. 
'Assim é que podemos mencionar as seguintes 

espécies: Voadeiras, serrote, j urupensen, curu
matan, pintado, matrinc;hans, .cachorra, piaus, cor
vinas, trairas, caranha, tu1narana, pirarucu, tocu
naré, arraias de quatro variedades, treme-tre1ne, 
pirarára, pira tinga, pira iba, colhereiro, pirambela, 
pirauma, (da clases das piranhas), bicudas, 
aruana, curupité, piau-as~ú, chicote, bargado, 
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tambaquí, peixe-buré, piapara, gordinha, ,cascu
dos, (acara) lobos, choroes, jacunp.á, pacaman, p. · 
serra, piabas, candir;ú, peixe porco, traira-a~ú de 
lagoa, a junta-pedra ,pataquinha, baiacús, sólha, 
lampréia, sauá, acará, abotoado, agulha, pri
prioca, geripóca, surub~m, pirapitinga, sarapó, 
roncador, barbado, chicote e outros. A fauna 
aquática é a mais castigada e destruida pelas 
rnaos criminosas dos amadores e turistas que 

l 
. 1 pescam com exp os1vos. 

Os padús sao encontrados nos po~os fundos, 
nas beiras dos saraos, nas corredeiras, e dividem
se em oito variedades. 

Além dos peixes há as tartarugas e tracaj ás, 
que fornecem alimenta~ao aos indios e aos itine
rantes. 

Em toda as praias do Araguaia e dos seus 
afluentes, eles deposita1n, em época própria, nos 
ineses de Julho a Novembro, as suas posturas, que 
sao excelentes ovos, ricos em vitaminas e oleos. 
Pescadores irresponsáveis, fora da época da de
sova, espreitando as tartarugas na quietude das · 
noites, praticam o fenou1eno ''vira<;ao". Para rc
tirare1n os ovos, abrem o casco do animal, na so
lidao das praias, á merce do urubús, dcixam as 
carca<;as do ovi.paro. 

Os naturais utilizam-se larga111ente desta ali
n1enta<_;.a-0 e f aze1n do óleo reservas para medica
mentos. 



EXPEDl~AO SERTANE.JA ARAGUAIA-XINGÚ 43 

• 
Os <•brancos faze1n urna ex.celente espécie de 

cozido. Esta fauna espetacular vive e povóa os 
lagos, lagoas, canais, sangradouros, e o próprio 
leito do imenso caudal; e serve de alimenta<;,áo 
para as o u tras faunas, um mundo infinito de 
seres carní!voros de todas as classes e familias, 
que r etiram dagua o seu "pao" de cada dia . 

. 
Chegá1nos, felizes, ao pósto do S.P.I., na Fa-

zenda Santa ~zabel. 

·Neste local, permanecemos por vários dias, a 
esperar por urna pe~a do nlotor que m andamos 
consertar, e que chegou muito tempo depois, 
quando já estávamos no Tapirapés. 

Nesta fazenda, que fica situada em lug~r 

limpo ~e bonito, á beira de um maj es toso lago, 
passa1nos os dias em persegui~ao aos pa tos sel
va gens e mutuns, encontrados aM ern grandes 
bandos. 

Cautelosamente, no meio dos a1agadi~os, 

ocultos por entre a vegeta~ao aquática, consis
tindo,, em sua maioria, num capim-junco carac
teristico do lugar, baixo e entrela~ado, aba tian1os, 
trai~oeiramente, quantos queríamos. 

Num desses dias, de1nos num batedouro de 
capivaras e pusemo-nos a persegurí-las. En1 dias 
de calor, elas sao encontradas, frequentemente, 
nas ribeiras pantanosas. 

_, . 
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o sol, a tingindo o zenite, produzia cat'.or insu
portável; sempre nessas horas, os animais sil
vestres procuram se refugiar nas solidóes som
brias próximas as aguas. 

Nas praias era tao alta a temperatura que 
nem se podia pisar a areia. 

Remando silenciosamente, iamos contornando 
as voltas do rio, próximo a barranca. 

O Leovidio me chamou a atenc;áo, e, imedia
tamente, observei em nossa :frente, no meio do 
lamac;al, um. bando de capivaras. 

Urn tiro partiu, rápido, mas sem resultado, e 
os espertos animais ganharam os espinharais na 
beira do rio. 

Deixamos a n1on taria e seguimos os hábeis 
animais, que sabem, com muita sagacidade, en
ganar os cac;adores. 

O mato era baixo e, ~m sua maioria, de urna 
vegeta<;ao espinhósa a nos oferecer séria resis
tencia. 

Contudo, assim mesmo, com tanta dificul
dade, nao nos detivemos. 

Entramos pelos sarans ora agarrando-nos 
por cima do cipoal, con1 o mosquetao a tiracolo, 
ou deitados, arrastando-nos como j acarés por 
entre os agudos espinhos, .conseguimos descobrir a 
toca oculta dos ariscos roedores. 

O Leoví1dio, de un1 lado, e eu do outro, for
mávamos séria bareira aos animais. 
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A p{!rsegui9áo era fantástica. 
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Atónitas, elas corrian1 de un1 para outro lado, 
sem conseguir despistar-nos, ora deparava111 co
n1igo, ora co1n o companheiro. 

Assi111 permanecemos 1nuito ten1po, gasto no 
intuito de desalojá-las dos esconderíjos, cujos lu
gares era111 quase intransponiveis. 

Eis que salta urna perto de min1, e urr1 tiro 
certeiro vara-a na altura das costelas, mas, ainda 
se arras tan do, ten ta alcan~ar a água; porém, f oi 
in1pedida pelo companheiro, que se colocou diante 
do pesado roedor e abaten-o co111 a pontaria cer
teira de sua arma. 

Vestidos sómente de calc;oes, que era a indu
mentária usual com que andávamos no Araguaia, 
estávamos, naquele momento, todo cortados e 
rasgados como se viéssemos de urna encarnic;ada 
luta. · · 

Transportan1os a cac;a abatida até a canoa, 
daí atravessamos o rio e fomos ter ao acampa
mento. Ali,, depois de bem descan~ados, j á caindo 
a tarde, sob continuas brisas frescas e suáves, nos 
pu semos a f azet divagac;oes, trocando algumas 
idéias, encostados com displicencia naquela areia 
tao ma.cia e alva, ligeiramente ondulada. 

De nosso lado estava o Dr. Adolfo Odebrecht, 
que muito se nos tornara afeic;oado; embora com 
sua idade de mais de sessenta anos, acompanha-

• 
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va-nos sen1pre satisfeito e aniinado, d\t11a.cinte as 
nossas arrojadas ca <;adas. 

Conversávamos distraidan1ente quando surgiu 
un1 indio carajá, seguido de urna comp~nheira 
j ovcITl de sua Aldeia. 

Veio cn1 nossa dir e<;ao e assim falou: "cu1n
pade eu qué sabe quen1 entró ro<;a n1eu" : f alei-
lhe : "Olhe compadre, nó& hoje ·passan1os ~uasi 
todo o dia empenhados e1n. n1atar capivaras, e nao 
tiven1os ten1po de lhes tirar un1as m elancias". 

Nessa altura da conversa, o Leovídio se 
adiantou e lhe- disse : "D.eve ser capivara cu1n
padre": O íl.ndio respondeu: "Capivara usá 
fa ca o, nao", e continuou apontando para os pés 
do Dr. Odebrecht, "home entro roc;a meu tem pé 
assin1'', most.rando-nos as botinas do velho, que 
deveria ter deixado as pegadas bem visiveis na 
roc;a do nativo. 

Em verdade, n aquele <lia, o e11genheiro nao 
nos tinha acon1panhado e onde teria ido? Um 
cac;ador com sede, sob intenso calor, nao respeita 
mesmo m.elancias. 

O indio retirou-se muito contrariado para sua 
aldeia ·reclal11ando urna son1a, cuja indenizac;ao 
era justa. 

As poucas m elancias dalí retiradas, custa
ram-nos a hnportancia de trinta cruzeiros. 

No dia seguinte, fui cóm o Rain1undo, o piao 
da fazenda, dar campeio aos animais, e de volta, 

\ 
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tangerffos para os currais, aproximadamente du
zentas r ezes rnansas e r elativa1nente em born 
estado. 

Sómente, as vacas eram bastante velhas, da
van1 escásso leite, pois era1n de ra~a curraleira, 
ainda 1nuito primitiva. 

Aí nesse pósto do S. P. I., estavam dois funcio
n ários que muito nos serviran1; os senhores Leonan 
Curado e 1"'ulio Marinho. 

lVIais alguns dias, ruma1nos en1 direcao á barra ., 
do Tapirapés. 

Pela tarde, atingiimos o arraial de non1e "Mato 
Verde", edificado na marge1n esquerda do Ara
guaia, e pertencente ao Sr. Lucio da Luz, o "Pio
neiro do 9este", coi:iforme foj cognominado pelo 
ditador V,argas, numa de suas espetaculares via
gens, nos ten1pos á ureos de sua ditadura. 

:tsse povoado é constituido de famlílias de 
garimpeiros e de persegu~dos dos índios que se 
reunem para defesa r eciproca. 

'Aí, nesse lugarejo, havia boas bebidas e os 
con1pan1leiros passavam o día e noite n1atando as 
saudades, e distraindo-se com a "branquinha". 
Nao tardou muito e vin1 a conhecer urna jovem 
bonita, muito interessante, e, sentindo-me feliz com 
o achado, Iógo ine desiludi, quando ao chegar a 
sua casa, encontrei-me como Leovídio que já havia 
m e substituido. 
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E que mo1nento desagradável ! · ((> 

~le era muito amável, e, com igual conversa, 
nao tardou tornar-se muito simpatizado. 

E termino u dessa forma o meu madrigal, ce
den do a ele o terreno. 

Acontece que a paisagem e o isolamento aju
dam a exacerba~ao dos sentimentos humanos. 

Há tanto tempo sem ver um rosto bonito, aque
la joven1. pareceu-nos uma deusa encantada, que 
sur.gia no deserto da ilusao .e da miragem. 

A pequena estudava no Colégio de Conceic;ao, 
e após um café, nao sei como, o mano veio a ficar 
imensamente simpatizado pela sertaneja, e, nomo
mento da despedida, prometeu, emocionado, algum 
dia voltar ... 

O Sr. Lucio da Luz, ofereceu-nos, caso fosse 
preciso, tropas, homens e todo o necessário, a f im 
de passarmos para o rio da Liberdade. 

Mas os chef es dispensaram tu do is to; tal vez 
desistissem: mesmo de ir ao lugar determinado, 
ou entao estivessem pensando já em outro destino. 

Dali seguimos rumo ao Tapirapés. 
o chef e parecia . considerar a época nao mais 

propicia para penetrar nos sertoes, devido as con-
di(_(oes climatéricas. · 

As grandes cheias, os temporais, as tremendas 
tempestades dos descampados, nao tardariam mui
to, e tudo isto era contra a expedi~áo, constituindo 
mesmo, o mais sério dos obstáculos. 

/ 

Indio carajá, civilizado, flexando peixes. 

.. 



T imbó ,....., Essa modalidade de pesca constitire 11m verdadeiro 
crime contra a natureza, pelas suas consequéncias maléficas. 

• 
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A pro ifera~ao dos mosquitos tornar.ía insupor
tável a permanencia nos lugares por onde teria
mos que passar, e fazer demoradas estadias; alem 
disso, aquelas terras, em breve, seriam transfor
madas em colossaes pantanaes. 

Já era quase tempo de pensarmos no regresso, 
e mal pisávamos os territórios desconhecidos; nao 
demoraria e as chuvas vinia1n interceptar a marcha 
da caravana, de vez que nao havia ainda pisado 
as terras ocupadas pelos Xavantes e c ·aiapós. 

Mal aparelhados de viaturas e de recursos téc
nicos, tu do is to corría. por culpa da burocracia do 
Rio de J aneiro, que tanto retardo u a sa~da da 
Expedi~ao com discussóes supérfluas e improfi
cuas. , 

O pensamento do ·Gal, era, agora, estudar o 
Tapirapés, tomar a posi~ao dos principais pontos, 
para corrigir a carta de l\Iato G·rosso, fazer colheita 
de material científico e regressar para voltarmos 
na próxima seca, melhor a parelhados. 

O pensamento era esse, mas o chefe nao tinha 
ainda tomado nenhuma decisao. 

;Quería procurar a cabecei~a do Liberdade. 
Achava que o rio deveria ter sua nascente mais 
ao norte, além da cordilheira divisoria. 

Explicava que os tributários do Araguaia e do 
Xing.ú corr..em de Oeste para Leste, ou de Leste 
para Oeste, e que devem todos eles acompanhar a 
depressao, seguindo o nivelamento. 

4 

1 
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.. s . O Gal. trazia um mapa desenhado no erv1~0 
Geográfico do Exército, que possibilitava o enco~
tro das nascentes do rio da Liberdade, o que seria 
fácil identificar, porque, con1 a varia~ao da posi
<;áo astronómica, qualquer cabeceira que apareces
se, além da do Tapirapés, que ·nao constasse da 
carta, deveria ser indl.cio pelo menos. 

Dispós-se, por isso nlesmo, a restringir, nesta 
derradeira fáse da estiágem, o programa da Expe
di{:áo, desistindo de aprofundar nas matas do 
Xingú, conforme estava projetado. 

Deixando a Inargem a hipótese acima, e que 
aliás, pode ser a verdadeira, persistirei em minha 
suposi~ao, deduzida desde o inomento en1 que atin
gimos a regiao cabeceira do Tapirapés e aproxi
mamos do divisor de aguas das duas vertentes 
opostas, Xingú e 'Araguaia. 

Grandes rios, tais como Araguaia, Martes, 
Xinglu e outros, comum·ente se desmembrara em 
vários bra<;os, formando extensas ilhas. As vezes, 
na embocadura desses bra~.os, ou nos peroursos de 
seus leitos, ternos idéia de que estarnos em algun1 
afluente. Assim senda, se nós atingirmos urna ilha, 
sem primeiro, termos conhecido a sua origem, é 
possivel e até justo, que afirmemos ser urp. daque
les bra<;os, rio afluente. 

.É o que suponho, tenha acontecido ao ilustre 
desbravador e seringueiro, Sr. Olimpio. Ao ser 

.1 

51 ~Dlí}ÁO SERTANEJA AllAGUAIA-XINGÚ 

atacado pelos indios, ele e os companheiros procu
raram o vale do Xingú, único roteiro por onde esca
pariam ilesos. Durante o for<;ado trajeto, alcan
<;aram as margens de garboso rio que supuzeram 
ser o Xingú. Corn improvizada embarca<;ao acom
panharam as águas e escapara1n da persegui<;ao 
dos nativos. Após viajarem longo espa<;o de tem
po, foram to1nados de surpresa, porque deram na 
e1nbocadura de um rio maior que o prin1eiro. Daí 
concluiran1 que o caudal mais possante era o Xingü 
e o menor, o ditoso caminho~ verdadeira porta da 
salva<;ao, que de fato serviu para libertá-los, seria 
ainda incógnito e desconhecido e muito propria
mente foi batizado com o nome "Liberdade". 

De maneira que esse rio oculto nas selvas do 
Xingú, cujas nascentes permanecem intactas, desa
fiando os mais intrépidos bandeirantes modernos, 
pode ser bra~o de alguma ilha grande formada 
pelas águas do Xingü. 

Porem se considerarmos o Rio '.A.rroio das 
1 

Arraias, que nos foi descoherto, já próximo as 
cabeiceiras dos Tapirapés, como sendo o Ta'pirapésf 
en tao é po.ssivel que alem de suas cabeceiras haj a 
algum rio tributario do Xing'ú. Esse rio que toma 
a dire~ao de Oeste, parece de fato, ser maior e 
mais extenso que o chamado pelos engenheiros, 
de Tapirapés. Mas nao podemos afirmar coisa 
alguma a esse respeito. 



III 

BARRA DO TAPIRAPÉS 

e H EGÁ)IOS COil1 a noite prestes a cair. 
Fica1nos inuitos dias a esperar por urna pe~a de 
rádio, que seria mandada do Rio para S. f"elix, 

afim de chegar tas nossas inaos, por aviao, e depois 
por via fluvial. 

Enquanto isso; passamos os dias a observar os 
rios ou lagos, as profundas m atas ou in1~nsos cha
padoes. 

Belo panoran1a ! Na desembocadura do Tapi
rapés noAraguaia, na n1argcm esquerda, do cume 
de alto rochedo, qualquer visitante ficará deslum
brado por ver lugar tao bonito. Um escritor nao 
teria palavras para descreve-lo e um pintor jamais 
terminaría seu quadro, sentir.ia f altar-lhe qualquer 
coisa para completá-lo. 

Dali, no pínearo do alto penhasco j á no Estado 
do Pará, contemplamos, silenciosos, toda a imensa 
regiao da deslumbrante 'paisagem. 
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O ~guaia vai se confinando, e tern1ina por 
se con~~~ com o Horizonte, perdendo-se nas mi
ragcns infinitas. 

Enquanto que no Estado de Goiás perden1-se 
de vista os vastos chapad6es, cobertos de vegetac;ao 
rasteira, dando-nos a in1pressao de amplo tapete 
verde. 

No Estado de Mato Grosso, estendem-se gran
des lagos, corr10 se fossem verdadeiras baías, for
~adas pel0 1"apirapés. 

Muito raro é ver-se assim lugar tao pitoresco, 
que maos artísticas e divlinas foran1 desenhar 
longe, bem longe da civilizac;ao, aonde somente os 
pássaros selvagens pode1n admirá-Io. 

Eterna1nente cai a escuridao da noite e infini
tamente surge a luz do dia, imutável naquelas 
plagas solitárias. 

Ouve-sc o forte chocar das águas contra as 
colossais pedreiras e o deslisar violento, das corre
deiras nos rebojos. 

Os ventos, balan~ando as árvores, e i)enetran
do nas gargantas dos rochedos, produzeit1 um SOlll; 

melancólico e 1nisterioso, dando-nos ídéia de ouvir 
prolongado uivo de um lobo solitário, perdido nas 
brenhas de ·Urna chapada sem fim. 

Nos días em que aí estivemos, fizemos também 
o levantamento de alguns lagos das proximidades, 
os mflis exteflSO~. 
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Certo dia, pela n1anha, satímos, eu~"' Leovídio 
e o índio caraj á Sab~no, a perseguir plr~-~ús nos 
lagos, e as cac;as pelas beiras das águas. Era a 
cac;ada de emboscada. 

Procurando aqueles grandes peixes, subíamos 
lago. acima, com grande cardume de botos, dispos
tos em coluna, formando nossa retaguarda, e co1n 
su as bufa das características. 

Encostei a canoa, saltei entao na beira do lago, 
e tentei atravessar um chapadao numa extensao de 
mais ou 1nenos, 4 quilómetros. 

Nao muito distante havia urna lagoa de tama
nho r egular, com suas águas diminu:ídas prestes 
a secar, consequentemente pela seca, o que é 
comum; mas tinha seus bordos :verdinhos, cujo 
pasto é muito procurado pelos animais silvestres. 

Protegido pelas sombras de gigantescas árvo
res, belo veado galheiro pastava a fresca relva. 

Atentamente pus-me a seguir aquele frágil e 
arisco veado, observando sempre a direc;ao do 
vento. 

Coma aten9iío const:;tntemente voltada para os 
movimentos do animal, seg:uia com muita cautela 
para n:ao :produzir o menor barulho possível, pois 
qualquer ruido seria bastante para espantá-lo. 

Caminhando assim despercebido de qualquer 
outra coisa, grande foi o meu susto, ao ouvir forte 
barulho entre as fólhas, como se fosse o arrastar 
de urna madeira. 
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Sal tei L ra trás e vi urna enorme cobra escura, 
ando se~¡hanc;as de j araracu~ú. 

Suas escamas eram ligeiramente azuladas e 
bé1n desenvolvidas, dando-lhe assim bonita colo
ra~áo. 

Brava e muito esperta, ergueu a cabec;a e 
tomou posi<;ao agressiva. 

Movimentava nervosamente a extren1idade da 
cauda e seus olhos, de r aro brilho, estavam graves 
e ameagadores. 

Tentei afastá-la do meu caminho para dar-me 
passage1n, porque nao queria espantar o veado. 

A cobra f oi-se desenrolando e esta va se enco-. 
!hendo agora, como se preparasse para dar uro 
salto; m.as eu nao era assim, tao incauto, e já 
conhecia de muito essas tretas ... 

Com prudencia af astei-me um pouco. 
O reptil foi se descontra;índo e tomando a sua 

forma normal. 
Depois deslizou vagarosamente, e j á, pare

cia ali, estendida, como urna pesada madeira; des
viei-me e continuei na espectativa do galheiro que, 
pouco. mais adiante, foi tombado com um tiro 
ccrteiro. · · ·' ·. 

Deixando a caca m.orta, voltei a procura do ., 

ofidio no lugar em que o havia deixado, m as ele 
j á havia fugido, e procurei-o muito, sem resultado. 

Fui entao buscar a ca~a, mas lá chegando, 
somente encontrei centenas de urublús esfaimados, 
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que terminavam o banquete. O ma~·•eressan 
é que nao importavam com a minha presen~a e 
continuaram a disputar em torno da ossada, as 
últimas partículas de carne. 

Tanta dificuldade para matar a ca~a e com 
que rapidez e facilidade os urubús a devoraraml 

Urna bala mais partiu do nlosquetao, e tres 
aves, varadas, pagaram pela ousadia. 

,Vinguei-me desta forma da apropria<;aP indé
bita que cometeram. 

Andei um pouco, rumo . as cabeceiras do lago 
e achava-me agora envolvido em nlacegal, tao alto, 
que ficavam, as ponlas dos capins, por cima de 
mim, dois ou tres metros. 

Pon outro lado, qualquer que tentasse saida, o 
caminho estava embara~ado, e procurando orien
tar-me, ·pelej ava com esf or~o sobrehumano debai
xo da enigmática vegeta~ao. 

Caminhava assim j á muito cansado, tal qual 
minúsculo animal, quando perde o seu trilheiro, 
coberto de rede tao espessa quanto fortemente 
tran~ada, ~ sem encontrar qualquer meio f avoravel 
que viesse dim¡.nuir aquelas torturas. 

E com o cano do mosquetao abría passagem, 
sempre orientado em dire~ao ao lago, por onde 
deveriam passar os méus companheiros. 

Olhei por urna abertura do extenso capinzal e 
notei nuvens de f uma~a, seguidas de línguas de 

• 
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fogo~ snbiam por vários metros de altura, devo
rando aquele capim, que era tao bom combustivel. 

Aquela vegeta<;ao transformada num violento 
incendio se aproximava de mim, nao tardando que 
o f ogo me envolvesse. 

Muito fatigado e fazendo todo o possi:vel, con
segui chegar a beira das águas, porem, tudo em 
vao, porque o barranco era bem alto e o caplím 
se espalhava sobre as margens, mas era poss~vel 
nadar até a margem aposta. 

A largura regulava uns duzentos metros. 
A entrada nestas águas seria muito perigosa 

devido á quantidade de piranhas, pois os cardu
mes escurecíam as águas; além disto, enormes 
jacarés, já havia·m notado a aproxima<;ao do in
cendio e, comas cabe<;as de fora, na superficie das 
tranquilas águas, pareciam observar qualquer 
anormalidad e. 

SeJ,D vacilar corti pela beira do lago, a procura 
de algum lugar mais favorável, pois ainda . resta
vam esperan<;as ... 

o· calor se . tornava quasi insuportável; andei 
alguns metros e a vegeta<;ao, caprichosa, embara
<;ava-me os passos. 

Ouviam-se os rugidos das chamas e o pipocar 
das taquaras, intercaladas com a vegeta<;ao que era 
totalmente destruida pela violencia da lareira. 
Envolvi<lo numa cortina de fuma~a, impedindo-me 
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a respirac;ao, o que se tornava ainda pio :ichei, 
por muita sorte, um lugar pantanoso e, sem ·olhar 
as consequencias, joguei-me ali dentro, e me afastei 
do calor das chamas. 

Vários j acarés puseram-se a observar-me e aos 
poucos o cortejo au1nentava. 

Estava com as armas cheias de lan1a, pois) 
devido á pressa de ficar livre do incendio, mcrgu
lhei-as no barro, nurna quéda. A terra barrenta 
nao oferecia resistencia e precisava certo esforc;o 
para nao submergir. 

Como estavam, talvez, nao funcionassem satis
fatóriamente, as armas, e havia necessidade de te
-las em boas condic;oes, para a próipria defesa. 

Também havia perdido a munic;ao, somente 
restava-me a carga do revolver e mais tres balas 
no depósito do mosquetao. 

Tentei aprofundar-me Iio pantano, verdadeiro 
salva-vidas, mas um inóspito cavalheiro cortou
me o caminho, colocando-se calma'1nente na n1inha 
frente. A sua cabec;a era desproporciona!, o foci
nho forte e longo, e a dentaria um perfeito serrote. 

A água pantanosa era quente e o lugar rnuito 
desagradável, 1nas per1naneci como corpo mergu
lhado até a altura do pescoc;o, a esperar que 
amainasse a furia das chamas. 

Assim que me pus em retirada, de tao benéfico 
lugar, cortejo de jacarés cavalheirescamente acom-
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I 
panhou~e a té a be ira do lago. Os crocodilos f or-
mavam interessante coluna, dispostos espetacular
mente em minha r etaguarda e pareciam tomados 
de boas intenc;oes ... 

O sol já estava muito baixo, e no lago havia 
várias saJídas; estava perdido dos companheiros. 

Já seµtia saudades do jantar, e em plenos 
gerais, sem saber onde, tendo de lado u1n lago, e 
de outro um¡a planicie toda devastada, consti
tuindo forte .braseiro, difícilmente poderia cami
nhar, afim de sair daquela dif~cil situac;ao. 

Procurei urna árvore alta e de lá de . cima, 
queimei os :últimos cartuchos, ünica maneira de 
tentar comunieac;ao comos companheiros. 

Escutei, em r esposta, vários tiros distantes; 
mas, nem pude saber mais a dire<;ao; era o Leov.í
dio que os havia de fato, respondido. 

Permaneci em cima da árvore e pus-me a ob .. 
servar. 

Daí! a pouco, muito distante, divisei un& pon
tinhos que desc!íam em minha dire<;ao, ainda bas
tan te longe. 

Com alguma espera eles chegaram onde eu 
me achava. rromei a e1nbarca<;ao e prossegurímos 
juntos novamente. 

Perguntei-lhes a causa do fogo. Respondeu
-me o indio: "É Caiapó cumpade, escutá tiro, quei-
1ná, campo, matá cristao". Contou-me o Leovídio 

r • 
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' \ 
que, ao deparar com urna vara de quefq~as, pos-
se a perseguí-las e ao atirá-las foi surpreendido por 
fogo estranho, que parecía cercá-lo. Coro certeza 
os natí;vos que se encontravam, por acaso, na zona, 
sentindo a presen~a de brancos, lan~araro fogo na 
vegeta~ao seca, que é uro dos meios que usam para 
liquidar os cristaos, conforme nos falou o í'ndio 
caraj á, nosso eompanheiro. 

·Co1n o sol emitindo os seus :últimos raios, che-
ga1nos ao acaroparoento, depois de uro dia de arro
jada ca~ada. 

Un1a ~ndia da T'ribo Tapirapés, Oritica, se 
achava muito ·preocupada com a nossa ausencia, 
e disse-nos que estava disposta a nos procurar, caso 
deroorasse mais. 

Essa india f oi pegada quando a inda crean~a, e 
criada por um civilizado. ~{orando vizinha de 
casa, minha mae dispensava-lhe todos os cuidados 
e ela se tornou dedicada amiga nossa. 

1Agora muito distante, nas beiras do Tapirapés 
ela tomava todos os cuidados e nunca nos deixava 
sossegados. 

Assin1 que aroanhe~Jl.a, chamava-nos para o 
café, e isso era o dia inteiro. A noite desse dia, 
tiveroos u1na conversa com os chefes que deseja
vam levantar o Tapirapés, o que muito nos surpre
endeu. Eu e o Leov[.ídio divergímos deles e 
nao concordamos, o que motivou uro longo debate. 

=-44"51 

T ucístas próximos a "llha do Bananal". A madores e turistas 
erztram no vale do grande caudal, depredando vandalicamente 

as faunas aquáticas e terrestre. 
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Parece terem ficado contrariados com a nossa 
persistencia, cuja constancia mantivemos até o fi
nal dos trabalhos. 

Nossa missao era passar para o "Rio Liber
dade", e tomar conhecimento das proximidades 
ainda desconhecidas daquela r egiao, f azer o levan
tamento do referido rio e localizar as tribus de 
indios. 

Mas os chef es f alavam ein "tal vez", e nao mais 
queriam seguir pelo caminho tra~ado; contudo, 
eram eles os dirigentesl escolhidos pelo Cel. Jagua
ribe. E assim, se o rio nao viesse a nosso en con lro 
nós nao o encontrariamos jámais. 

Ficamos decepcionados e combatemos a r eso
lu~ao adotada; contudó farli.amos o levanta1nento 
dos lagos, e, e1n seguida, o servi<;o do rio Ta pira pés, 
com os respectivos afluentes. 

E~penhados nisso, irtí.amos até o fim do ano. 
Estavam, por conseguinte, transformados os 

destinos da Expedigáo. 
A. nós outros, nao competía fazer certas im

pósi<;oes. O comando .pertencia ao Gal. Vieir::l da 
Rosa .. . . . . 
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LEV ANTAMENTO DO RIO 
TAPIRAPÉS 

No dia 13 de seten1bro encontrávamps na 
beira de um lago de nome Merindiba, grande na 
extensao e notável na beleza. 

Já tí!nhamos levantado 90 quilómetros no vale 
• .. i, 

do rio. \ ·:· ~ -. · 
Esperávamos pelo Gal. que se achava com o 

seu pessoal encalhado nos bancos de areia, impe
dido no raso leito do rio, com sua pesada embar
ca.c;ao, imprópria e disforme para trafegar naquela 
época, sendo que alguns dos empregados se encon
travam com a f ebre palustre. 

Já f azia bem uns tres dias que se achavam 
nestai situa<;ao, pois as madeiras caidas no leito do 
r¡ío e os bancos de areia das rasuras pre,judicavam 
seriamente a marcha do ' batelao. 

O seu peso era de1nasiadamente excessivo e 
com dificuldade era arrastado, pois requeria esfor
c;os sobrehumanos. 
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S~os naquele dia para urna cac;ada, eu e o 
Dr. Odebrecht. 

O Leov1ídio desceu e· foi ajudar o chef e. 
Depois de longa excursao, r esolven1os seguir 

rumo ao acampan1ento, que deveria estar n1uito 
distante. 

E nao conseguin1os, pois caminha1nos perdi
dos a té altas horas da tarde. Já 1nuito fatigados, 

1 

en con trámos, ora lagoas que nos detinham, ora 
n1acegas que nos cobrlÍam; e, as vezes, percorria
mos longas chapadas sem nenhum resultado. 

Estávamos desorientados. 
O calor era suf ocante e nao conseguiamos nos 

orientar com exatida:o, e nao havia mes1no, qual
quer ponto que servisse d~ referencia. 

Cada vez 1nais, embrenhávamos por lugares 
ainda brav~os, desprovíd'os de qualquer . vestígio 
que denunciasse a presenc;a de seres civilizados. 

Finalmente, na beira de um lago, falei ao enge
nheiro: "Fique atí e orientar-1ne-ei". 

E salí pelo campo, a procurar urna árvore mais 
alta. D epois de haver observado, e cientificado~me 
da direc;ao do rio, em relac;ao ao nosso acamP.a-
1nento, voltei 1a procura do velho. 

~ste já nao estava no local em que o havda 
deixado. 

n ·epois de fazer tantas idéias e muito observar,; 
notei um ramo quebrado e disposto de tal maneira 

\ 
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a Indicar o rumo norte, destino .este, lomado pelo 
velho. Seguí! na direc;ao indicada, e nao tardei a 
descobrir as :pegadas do companheiro. 

Depois de haver ganhado bom terreno, avistei
... o ao a travessar uma campina. 

Alcan<;ei-o logo, e fiz-lhe' ver o susto que me 
passou. Seguíffios juntos e fomos rumo ao acam
pan1ento. Os lugares por onde havtían1os de pas
sar eram um tanto dificultosos, verdadeiros tabo
cais tranc;ados de esplinhos agudos. Perguntou-me 
o dr. num desses momentos: "Está cansado, seu 
Caiado ?" respondi-lhe sorrindo: "nao dr., e baten
do no ombro esquerdo faleÍ-lhe": "quando o 'senhor 
se eansar, monte aqui que transporta-lo-ei". 

Aquele velho disposto era mesmo um forte, e 
sempre pronto para nos acompanhar, qualque1 
que f osse a natureza da cac;ada. 

· Permaneceu sério, alguns momentos, buscando 
orientar-se, e pos-se na dianteira, a;ndando com· tal 
fúria que por pouco nao fiquei distanciado. 

Chegando ao acampamento, encontramos o 
Leovi;dio, que havlía conduzido o Gal. e o restante 
da turma até o nosso ponto, após dia inteiro de 

• 
séria labuta. 

A tarde ,u1n caraj á me chamou e pusemo-nos 
a tirar algum mel das diversas abelhas existentes 

1 nas florestas. ~ 
¡ J 1 . . . 
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R~vamos os troncos caádos e, das perfura-

<;oes, retirávamos muitos dos bonitos favos de inel. 
Regressámos ao acampamento, pois, eslava na 

hora do jantar. Já me havía n1ovin1.entado muito 
durante odia e procurei a rede para descansar um 
pouco. Perto de rnim esta-V a um dos indios que, 
deitado repousava, e ·pusemos-nos a conversar. A 
floresta eslava fresca e escurecia com o cair da 
noite, fresca e saudavel. 

O Leovtídio, metido1 em seu n1osquiteiro, deita
do ao, ineu lado direito, reclamava silencio, pois, na 
noite anterior nao dormira porque havia passado 
labutando co1n o batelao, desde o esconder do sol, 

\ 

até o surgir da aurora. 
Ainda assim prossegulímos na conversa. 
O Leov:ídio entao se aborreceu, apanhou o saco 

de lona, meteu dentro dele os agasalhos, desarmou 
a rede, pego u o mosque tao e lá se f oi para bcm 
longe; sob o balou~ar das árvores, fez um fogo e 
pernoitou sossegadamente. E continuei: "Mas que 
lugar selvage1n é este, compadre, que nen1 de noite 
os mosquitos nos deixam e1n paz, e só se ouve baru
lho de bicho'' e ele r.ae disse: "'Aqui ainda é "ter
reiro de casa", mas a "terra onde nenen1 chora e 
in~n1ai nao ve" fica inais adiante". E que nao 
tardaríamos em penetrá-la, onde só se via durante 
o dia ras tos e trilheiros <i_e indios bravios, conf un
dindo-se com os vestigios da on«;a e batedouros de 
antas. 

5 

I 
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Durante as noites o incansável b~: ·lho do 

rolar n1acio das corredeiras farfalhando no leito 
, dorio, e o constante motin1 dos inúmeros cardumes 

de vertebrados a se def enderem do barulheiro boto. 
No nla to, urros de on<;a, intercalados com gemí dos 
de j acarés, e nas praias, o chocar dos cascos de 
tartarugas na época da desova. 

Pela 111adr ugada, porén1, é tao alegre ouvir o 
gorgeio das aves diferentes e canoras, originárias 
daquelas regioes, p rolongando-se até o an1anhecer · 
do día, que deslurnbra o explorador daquelas para
gens. Da outra banda do Tapirapés, existe ainda 
u1na fazenda constituida de moradores audazes 
que enfrenta1n todos os perígos, nao só das aco
m etidas dos i ndios, mas tauibém batalhando con
tra as febres palustres ou silvestres, transmitidas 
pelo conhecido mosquito "anofelino", o que muito 
os prej udica . Suas ro~as sao assaltadas pelos ban
dos de animais selvagens con10 caetetús, queixadas, 
capivaras, antas, etc ... e eles veem-se obrigados 
a defenderem-se, afhn de livrare1n as suas lavou-
ras de tao nefastos destruidores; por outro lado, 
há os indios caiapós, ·que rondam, ias vezes, as suas 

' l 

moradias, causando-lhes continuo pavor e um 
permanente 'perigo, principaln1ente para as mu
lheres e crean<;as. 

Felizmente o Xavante nao vai ali, porque nao 
atravessa o rio, e assim, livram-se deste temírvel 
inimigo co1num, e ficam naturaln1ente defendidos. 
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Os 1'a pira pés, cu ja ald~Ja dista dois dias de 
viage1n, nao lhes causa1n receios; sao trabalhado
res, de índole inansa, de natureza branda, e de 
porte in enor que o caraj á. Cultivam as terras e 
Iavram-nas. Sño be1n plantadas. Entretanto, evi
ta1n o contacto co1n os brancos, porque deles só 
tem r eccbido o n'Lal. Construindo se1npre suas al
deias, cada vez n1ais para as profundezas da flores- , 
ta longínqua do Oeste. . . O lugar que nao tarda
ríamos alcan <;ar, é Porto Velho. localizado em ter
ras par aenscs, último povoado e1n direcao ás ver-.. 
tentes do Xingú. 

Ali, naqucle nú·cleo isolado, longt do contato 
com o inundo civilizado, abandonado em pleno 
sertao, lutando contra a adversidade do meio e 
vivendo somente com as suas fór<;as, ou por espi
rito de selvagería, ou por circunstancias obriga tó
rias da batalha pela existencia da vi<;}a, vive uin.a 
tur1na de brasilciros. 

. Estao se1npre em lutas constantes, porém, ·per-
1nanecen1 em tao inóspita zona, uascen1, vivero e 
morrem nessas paragens. 

Entrando rumo ao Xingú, é o iúltin10 lugarejo 
habitado pelo branco. 

Porto Velho, local r elativa1nente abastado, tem 
terras bem cultivadas e filhos audazes e fortes. 

Seus ·habitantes, desprotegidos de qualquer 
conforto, estao sujeitos a perigosas enchentes que 
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tudo alagam. As varias mil rezes de· que sao 
possuidores, acha1n-se constanten1ente perseguidas 
e intensamente estragadas pelas on~as pretas ou 
pintadas, que n1uito inf estam a regiao. 

Já houve época, contou-1nc mais tarde u1n dos 
moradores, em que u1n desses felínos mais ousados, 
vinha buscar o porco, melhor nutrido, dentro mes
n10 das largas. i~u1n dos dias em que permane
cíarr1os alí1

, no lncio daquela gente tao simples, co
nhecedora' daquelas puragens, e co1n bastante prá
tica, fon1os convidados para un1a ca<:;ada. O mo
rador rnais antigo do lugar levára o Leovidio para 
1 •' 

ca~ar porcos do mato, e trazer u1n novilho que 
seria aba ti do para um bonl. churrasco. Com o 
Sebastiao, acompanhados pelo preto Rafael, ·ca~a
r í:amos na outra margen1, rurr10 do Rio Xavante. 

Preparados, tomarnos nossos destinos. Logo 
no inicio da persegui~ao aos campeiros, um dos 
m eus companheiros fez urn vea do rolar espetacu
larmente. 

Com muita · sede, por Uill instante deixei os 
companheiros que estavan1 empenhados e1n , ato
caiar os bandos de veados. 

Ao entrar na n1ata, deparci com um lago. que 
de tao grande, <lava aparencia de rio. 1\ilal pode
ma distinguir a margen1 oposta, devido a longa 
distancia. i , ,.u.¡. 

' • t¡ 

Circulado por frondosa mata ria, que em al-
guns lugares cobria-se de "Vitoria Régia", em ou-
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--t1~os par~· r:• Urna pintura de paisage1n f antasista 
de crón10. Achei alí um casco de j abo ti, e nele con
duzí água para os companheiros. 

Continuamos a ca~ada. Muito distante, nu1na 
cam pina imensa e limpa, divisamos diversos cam-. 
pe1ros. 

Cautelosamente dirigí-me para ali, negacian
do-os e, depois de a lgum tempo, tombava morto, 
um belo espéchnen. 

Niao foi serri dificuldadc que o levantei até as 
costas. Estava escurecendo e tomamos o rumo do 
acampamento. O Sebastiao havia m atado dois 
bonitos mutuns castanhos, e eu, como també1n, o 
outro co1npanheiro, levava para o rancho dois bo
nitos campeiros. A noite chegamos ao acampa-
1nento, e encontramos o Leovídio, que também ha
via trazido consigo, um belo veado de campo. 
Depois do jantar e já bem: descansados, fomos dis
tra ir algumas ·horas em casa do Sr."'Ciriaco, ao som 
das músicas produzidas pelas sanfonas... Naque
lc inomento, viemos a saber que o Dr. Oton Ma
chado, botanico e médico da Expedi<;ao, nao con
tinuaria a viage1n por nao ter costume com esses 
arrojos, e que dali voltaria, baseado em motivos 
injustos, que ignoro pareccndo, contudo, que teve 
algum choque com a direGao, e assim ficaria1nos 
privados de mais .um elemento, tao tótil quao neces
sário. O TaxiderllliÍ'sta j á nos havia deixado, as-

. . 
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sim que chegámos a <Uoiás.' - :::-" ~ai:ientável. 
~stes foram os bomens selecionados pelo "Cel. de 
Gabinete", Jaguaribe I\1atos, que deixou de incluir 
na Expedic;áo, elementos aproveitaveis, par a colo
car individuos inuteis. 

En tao nao haveria ali u1n chef e para emnargar 
a r etirada de seus subordinados? Ou isso era un1a 
Ex·pedic;ao geográfica ou u1n passeio desorganizado 
de turismo pelos sert5es do Oeste! 

Pois bem : passados alí uns dias, prossegui
mos no nosso servi~o de levantan1ento. Agora, 
sem u1n ele1nento de suma importancia para nós, 
o médico. No momento em que deixávamos Porto 
Velho, urna embarcac;ao, sob o peso excessivo, e1n 
r en1anso profundo quasi naufragou. 

O Gal. chamou entao o Leovidio, e disse-lhe 
que estava tudo sob a sua responsabilidade e que 
desse sol u ca o. In1ediata1nente f oi ton1ada a provi-., 

dencia, e urna grande ubá pertencente aos mora-
dores, foi anexada as viaturas da Expedic;ao. 

Os volu1nes foram distribuidos e guarnecidos 
uniformemente para nao mais causar danos, nem 
oferecer per¡gos ao ~ransporte dos utensilios e 

' 
a pa r elhos tao preciosos. 

No dia 17 de setembro, nos achávamos fa-
zendo o servi~o, sob rudes dificuldades. 

O batelao, en1 (fUe viaj ava o chef e, era, duran
te odia todo, arrastado pelas águas espraiadas, por 
cima dos bancos de areia. O rio Tapirapés é ali-
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menta ~ .;,Ua maioffu por lagos. Assim, na foz 
dá-nos a impressao de colossal rio. Entretanto, 
afastando-se do escoadouro, pode-se dizer que é 
um córrego pequeno com quantidade minima de 
água, poré1n o seu leito realmente é vasto. Isto 
porque, no inverno, ele é possante, e suas correntes 
sao fortes. 

As vezes, notávamos enormes barreiras, for
mando profundos e extensos estiroes, que muito 
f acilitavam a marcha. Tres embarcac;oes 111ais, 
v1aJava111 juntas ao chefe. Numa delas estava o 
Leovídio; a outra era conduzida pelo Benedito 
Sardinha e, finalmente, na terceira, eslava eu. 
Nas horas oportunas arpoávamos os peixes e nas 
bárrancas, perseguíamos as cac;as. 

Num desses momentos fizemos pequena pa
rada e puzemo-nos a esperar pelo chefe, que 
havia se atrasado. Quando chegou o Gal., houve 
um desentendimento entre dois individuos da 
Expedic;ao, por motivos justos. O serta o irrí:ta 
os nervos. Mas isso nada veio prejudicar á 
marcha dos trabalhos. 

' É preciso que se note. Nesses arrojados . 
e1npreendimentos, nao existe:in "doutores", mas 
sim, companheiros, e a ca1naradagem é ele1nento 
indispensável. De fato, após esta séria ocor
rencia, houve nlais rendimento nos trabalhos e· 
un1ao entre nós todos. Após a contenda, o con-
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tendor, que na realidade 'foi° 'uí1t ~u::."i4;.._ v~olento, 
explico u ao Gal. os motivos justos que o levaram 
a praticar o impetuoso gesto. 

Tu do passou na presen<;a do chef e e do Leo
vidio, sendo testemunhas varios trabalhadores, 
como Benedito Sardinha, Rafael, Coleto, Nego e 
outros, e ainda varios indios. 

Continuávamos o servi<;o que eslava sendo 
demasiadamente exaustivo, e com muitos sacri- · 
f~cios. 

O que era de se lamentar é que tanta abne
ga<;ao que deveria ser subestimada, se tornasse, 
inais tarde, quasi in:útil e sem finalidade; ás 
vezes, os mndios e outros trabalhadores pareciam 
sucu1nbir aos pesados esfor<;os, e era, entao, ne
cessário incufir animo e for<;a de vontade, p·ara 
que nao recuássem nos lugares de grandes 
obstáculos. 

A. fim de tornar inais favorável a execu<;ao 
dos trabalhos, a Expedi<;ao foi dividida em dois 
grupos: 

No grupo da vanguarda, o de levantamento, 
fiquei ajudando sempre no servi<;o de engenharia. 
O grupo segundo, sob o comando do mano, trazia 
o chefe, que vinha numa ubá bem pesada e muito 
carregada. 

. Na minha emha:vca<;ao estava o carajá Sa
ravltí, aínda be1n. selvagem, com suas ideias e tra
di~oes primitivas, mas leal trabalhador. Passáva-

.. 

" . 

Lagos do T apirapés ~ S ao caracterizados pela vasta extensáo. 
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.. Florestas do T apirapés. A s ácvoces sáo possantes e o rio 
coree por entre as matas. 

• 
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_ ... .a. u a arrastar nossa e1nbarca~ao, de 
maneira que esse brutal servi~o era muito f ati
gante e r equeria formidavel forc;a de vontade. 

Havia trechos intransponiveis com água insig
nificante e trancafiado de coivaras, tao intrin
cadas, tecidas pelas enchentes e amontoadas de 
árvores caidas, sobre o leito do rio, que nele gas
tá va1nos horas par a abrir caminho 

Fortes barreiras ! Mas ali nao ha vería obs
táculo alg,um capaz de cortar os passos daqueles ar
rojados trabalhadores. Trabalhávamos sempre 
observando, e com n1uito cuidado, porque do es
treito do rio, alguma seta desprepdida, traic;oei
ramente, podcria varar o corpo de algum dos 
companheiros. No momento em que a Expedic;ao 
separava-se por sec~óes, em dois grupos, houve 
um desentendimento entre o sub-chefe e o sr. 
Odebrecht, motivado por coisa sem importancia . 
Os empregados se queixavam · dos modos co1no 
eram tratados pelos chef es, pois es tes, acostuma-
dos com a educa~ao militar e habituados ,a disci
plina da caserna, nao pensavam quanto seria 
perigoso, eles nos abandonarem naquelas alturas, 

.Eu e o Leovídio nos oporiamos, sem düvida 
a isso, pois nós, como dirigentes, tínhamos a 
r esponsabiliddae do pessoal. Contudo, seria ar
riscado urna r evolta daquele conjunto de traba
lhadorcs, constituido de quasi duas dezenas de 
indios e igual nümero de civilizados, n1uitos dos 



',, 

74 LEOLÍDIO DI RA~IOS CAIADO 

- ~ ... . . ...... 
quaes, m aus elem entos e já enfraqU"v · ~s <liante 
dos trabalhos e das intempéries da natureza. 

Todo esse traj eto trabalhoso onde tantas 
eventualidades e surpresas poderíam surgir, 
esta va sen do f eito sem um elemento indis
·pensável: o m édico. · Essa expedi<;ao cu ja orien
tayao, te.Oricamente, havia sido muito bem enca-
1ninhada no Rio de Janeiro, estava agora, em 
plenos sertoes, com objetivos duvidosos e m es1no 
com falha da parte da chefia e do n1aterial. 

A desorganiza<;ao <leste último, er a verdadei
ramente notável, pois, as principais f erra mentas 
nao as tínhamos suficientes; e as dificuldades au-
1nentavam, a cada dia, devido ao tratan1ento dado 
ao pessoal e á deficiencia do material. Os chefes, 
i3s vezes, pareciam que nos achavam ríspidos e 
violentos, conforme ·nos falavan1. Explicávamos · 
que, em certas ocasi5es, num lugar selvagen1 
assim, era necessário empregar a for <;a moral, e 
até a física ,, para evitar defe.c~oes do pcssoal. De
v:ían1os falar son1ente o que era preciso, e r e
primir o erro de accn~do com a sua graviade. Os 

I 

chefes j á velhos e éansados nao revelavam a 
energía suficiente para o co1n ando de tais homens, 
e m ante-los com. bom anhno, afim de poder1nos 
penetrar naquelas terras. Além disso, faltavam 
lhes habilidade, conhecimento e técnica, ele-
1nentos indispensáveis. 
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I _tJv.rque, nunca haviam entrado e1n se-
m elhantes lugares, e, por conseguinte, era essa, a 
primeira vez ! Tanto o Gal., como o major, ambos 
em decrepitude inicial, que come<;a aos sessenta 
anos, nao deviam ignorar tais contingencias, nao 
aceitando, portanto, as r esponsabilidades tan1a
nhas dessas tarefas. 

Ainda na organizagao do pessoal, comentámos 
com o Cel. J aguaribe, que para tais em.preendi
n1entos devcriam ser destinados 1homens fortes 
e ainda jovens, afim de suportarem bem os ri
gores do clima, os percálc;os do sertao e certos 
imprevistos. 

Tais lugar es, jámais pisados por seres CIVI 

iizados, nos quais, havendo longo trecho de terra, 
a ser atravessado con1 o brutal peso da carga, 
exigiam fór~a e vigor. 

Contado por um aventureiro, qµ e dizia co
nhecer a vasta regiao, viemos a saber, que até a 
água teríamos que transportar, pois, nun1a ex
tensao de m ais de sessenta quilómetros, anda
r'ía1nos sem encontrar o indispensável e precioso 
líquido. ; , . , , 

·Assim é que, no inomento, seria de desej ar 
urna turn1a disciplinada, composta de indivíduos 
resistentes, pois a pressao a suportar seria muito 
intensa, e a natureza do servi_<;o a pior possivel. 
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... 
'Na verdade, o servi~o estava seno 

vamente pesado, .e muita for~a, energia 
de vontade teríarnos de empregar. 

. 
-~cess1-

e poder 

Durante o pouso as muri<;ócas terríveis, ero 
densas nuvens, agres&ivas, em conf usa o corn '.as 
diversas espécies de mosquitos, cuj as picadas cau
savam exalta<;ao dos nervos, atacavam-nos irnpie
dosamente. A noite inteira só se escutavam as 
diferentes notas musicais, produzidas pelo es
voa<;ar dos insetos, zun1bindo monótono e ernitindo 

1n ilh5es de sons. Ninguem ali poderia dormir 
sem abrigar-se nos mosquiteiros. l\1ais ou m enos 
as 23 horas, havia um j acar é de grandes pro
por<;oes espreitando o nosso acan1pa1ncnto e in
comodando-nos, perturbando-nos o repouso, ora 
com o brutal movin1ento do espadanar da sua 
cauda, ora com . seus roncos estridentes e surdos 

'Aproxirnei-m c do ová!paro e m eti-lhe urna 
bala de revolver dentro do olho. Ficou imóvel 
para sernpre. . 

Havia j á deco1·rido o espa<;o de urna hora e 
notei entao, barulho estranho. Um pesado corpo 
deslisava na areia bern j untinho a n1im como se 
traigoeirarnente tentasse agarrar alguma presa 
Ainda rneio dorroindo, ergui: o mosquiteiro e que 
surpresa desagradável ! Era uro "Tabiroró" coro 
propor<;oes sen1elhantes ao precedente. Obs~rva
va-n1e como seu objetivo e, co1n certeza, seria eu 
ou entao um .cachorro que dorn1ia , sem h aver 

notado a presenga, de tao pernicios.o animal. No
van1ente com o cano da arma no olho do anfí,bio, 
f iz o tiro e um estampido m ais quebrava o 'si-

, lencio da noite. Um segundo réptil tinha o m esmo 
destino do primeiro. E assim m ais urna noite 
passava-se nos ser toes do Tapirapés. · No dia 24 de 
Sete1nbro pusemo-nos a caminho da barreira de 
S. Domingos. 

Havj;amos interrompido a marcha, e corno de 
costu1ne, feito urna parada, tomando bom espa~o 
de tempo ·para o nosso ahnó<;o. Concluída esta 
refci~ao ficamos, eu e o companheiro, fazendo o 
acondicionan1ento dos utens:ílios nos caixotes de 
cozinha, os quais un1a vez prontos, colocan1os nas 
montarias. Tudo pronto, pusemo-nos ao encal~o 
dos companheiros, os quais logo alcan~amos, pois, 
estavam estacionados be1n adiante á nossa espera. 
l!.n1a anta havia passado por ali, e o nosso cao, 
pressentindo-a, logo se pos a perseguí-la. Foi 
urna coisa que nao pude1n os evitar. Nao era 
possivel abandonarmos o cachorro, pois ele era 
imprescindível a nós todos, para a defesa comum, 
tao necessário com o as nossas armas. 

Urgia pois, n1uita paciencia ; era preciso que 
esperássemos o regresso do cao para proseguir
mos. Os latidos cada vez inais se distanciavam de 
nós, e j á ouvíamos, quasi in1perceptivel, a voz 
do animal acua11do. 
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Parecía que ele havia encontrado nao un1a 
anta, porém um eslranho animal ou talvez índios. 
Pode1nos conhecer perf eita1nente pela voz dos 
cáes, si eles estao e1n boa ·pista, si estao na frente 
de um veado, de urna · anta ou de un1a on<;a. 
Para cada ca<;a tem emo<;óes diversas, que exte
riorizam pelos latidos de aoua<;ao, que sao bem 
diversos dos de corrida. O índio experiente, 
perscrutando bem o vento, voltou-se para inim e 
disse: "Compadre cachorro acuá anta". Deixei 
a canoa encostada no barranco, tomei da minha 
arn1a e pus-me, primeiro, a observar a dire<;ao de 
onde vinhan1 os latidos. l\ilet:i-me con1 presteza 
pelo mato, atravessei pequenos vales e subí: pela 
encosta de um espiga o, cuja fralda coberta com 
espessa vegeta<;ao csconill,a o animal acuado. De 
lá partian1 os latidos. ·Conforme ·nos avisara1n, 
muitas vezes, o indio fica oculto deixando o ca
chorro dar acua<;ao afim de atrair o ca<;ador, 
e quando este se aproxima é trai<;oeiramenie 
atacado. Nesta regiao, a floresta é muito densa. 
Su as árvores frondosas cobriam aquel e solo 
sombrío e lin1po, de terras virgens, e traziam ao 
violador daquele silencio um terror supersticioso, 
misterioso sentin1ento de inseguran<;a, porém de 
agradável beleza. Por entre as possantes cúpulas 
dos jatobás .que .balou<;am com as tempestades, 
florescem as trepadeiras coloridas, alegrando a . , 
pa1sagem.. · 

·' 

I 
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H!á m cheiro delicioso de flores silvestres 
Aproximava-me, cautelosamente, abrindo r~

mos e cort~ndo ci pós sem f azer ruidos, e j á ine 
ach~va n1u1to perto da acua9ao, quando sent:l um 
c~e1ro estranho e desagradável, ináu cheiro de 
bicho, talvez de felinos, que ali os há cin abun
dancia. 

Parei ~n1 pouquinho para calcular a situa<_;Jao, 
e coma inao no gatilho, para disparar o tiro, ante 
qualq~er surpresa. Nao ouvi nenhum rugido 
co1no e natural nas ca~adas dessa espécie. l\ilas lá 
estava ela, trepada e1n robusto galho de árvore, 
urna grande gatinha, ainda filhote, 1nuito bonita 
d~ espécie diferente que ainda ·nao tinha visto: 
F1z boa pontaria e puxei o gatilho. O tiro partiu 
com e~tampido forte que retumbou pela mataria 
e. o animal bem a tingido, caiu ao solo, ainda com 
vida, e travou-se, entao, perigosa e encarnicada 
luta entre o cachorro e a on<;a. " 

Rolavan1 por cima das folhas secas, dois 
carpos ensanguentados, co1n o aspecto de um só 
vulto. 'fentei separá-los porque n~o podia atirar, 
de. v.ez que ofendería tamb,ém o cao; mas era 
m1ster arrancar o amigo fiel das garras do inimigo, 
antes que sofresse um golpe fatal. 

Suas .unhas estavam muito afiadas e lanha
vam o couro do cachorro. · Eu quiz puxá-lo mas 
as patas traseiras do felino, nervosamente agi
tadas, constituiam sério perigo. 

• 
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da mioha arn1a, que era pesada, e terrninei por 
liquidá-lo. Coloquei-o nas costas. 

Era um belo especimen1. Dei alguns passos 
' 

para regressar ao lugar em que havia deixado a 
canoa, quando ouví distintan1ente alguns pisados 
i11acios de patas, dentro do matagal; voltando-me 
para obsei·var o qn~ era, vi bolir a f olhagem, 
a'brindo os galhos, e coiistatei que ei:a e·norme 
onc;a, que vinha negaciando-me, sem con1preender, 
entretanto, o que hav:ia acontecido a outra. Cal
culei que seria talvez a mae que, trai<;oeiramente, 
se aproximava, para muito justan1ente vingar a 
filha. . 

E era, mesmo, a mae, que vin·ha tirar o f ilho ' 
das minhas maos e castigar o intruso, o invasor 
das suas paragens, os territórios da rainha dos 
animais do Brasil. Sua dentaria era tao alva 
quahto agúda. Pos-se lógo a a1nea~ar-me. 

1Com o pulso· firme, f azendo boa pontaria, 
fiquei imóvel. A marcha era le11ta. ;Mais ou 
n1enos a uns dois ou tres nletros ela estacou, .fir
n1ando-.se nas patas traseiras . Era taJvez o clas
sico "pulo da on~a". 

O cao todo arrepiado, junto de mim, fitava os 
inovimentos se1n latir e ficou imovel conio está
tu·a. · Parecía que estava hipnotisado. 

A f era era bel o tipo de onc;a pintada, ainda 
mais bonita no vermelho lustroso do seu corpo, 

• 



EXPEDl~ÁO S,Ti_:A~'NRJA ARAGUAIA-XINGÚ ' 8.1 

que no ~marelo e preto de suas malhas rqjadas. 
Notav~m-se manchas escuras bem distintas. Sua 
cabe~a era rajada, e tinha um olhar de fogo. 

Apertei entao o gatilho e o tiro reboou }Jelas 
quebradas. A pontaria, eu a fiz na regiao car
diaca, n1as a bala foi cortá-la na altura das eos
telas. O animal, com os dentes expostos, o pelo 
eri~ado, partiu em minha di;re~ao, agora sem agj
lidade de modo que pude retroceder, rápida
n1ente, por detraz de un1 tronco de jatobá. Passou 
e deu um rugido abaf ado e raivoso, raspo u-se por 
onde me havia esgueirado, e cedi-lhe passagem 
para tomar nova p~si~ao de tiro. Após alguns 
passos, pareceu-me que estava. bem atingida, pois 
deixava em sua caminhada, golfaqas de sarigue. 
Pou.co adiante sentiu o aproximar da morte e 
tentou ganhar entao, 1profundo vale, cujo mato 

' 
era fechado, espesso, sujo, emaranhado, onde 
poderia refugiar-se para se defender á vontade. 
Procurei em vao fazer outra manobra, mas foi 
inutil, porque o mosql)etao estava sujo e o ferolho 
per1nanecia 'trancado. O carnívoro j á se distan
ciava. Segui entao o sangue derramado pelo fe
lino, e logo pouco abaixo, na grota, num lugar de 
dificil acesso lá estava o animal ferido, soltando 
os últimos roncados. . 

Tres indios carajás chegar·a~ ·entijo ·Daquéle . ' 
momento, atraídos pelos tiros, e pudemos juntos, 
terminar aquela ca<;ada. 

6 
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~ 
Tudo feito, tratamos de r egressar a embar

ca<;ao, levando apenas um dos r aros espé'cimens 
mortos devido á dificuldade de transportá-los 

A para a canoa. 

Continuamos o nosso serviºo já com o sol 
be1n alto, e o r esto do dia decorreu ben1. Escu
receu. 

Ainda co111 o lusco-fusco um bando de ari
ranhas saiu de u1n lago próximo ao lugar onde 
estavamos, vindo de suas pescarias quotidianas, e 
desceu á procura de suas tocas, que sao solapas 
feitas nos barrancos. Ao passarem as ariranhas 
'pelo nosso acarn pan1ento, eu as surpreendi. 

Atirei a primeira, na cabe<;a, e foi ela pousar 
morta no leito profundo do rio. Havia porém 
piranhas que passavam en1 grandes cardumes. 
Seria suicidio m ergulhar para buscá-la. E por 
isso nao .pude apanhar tao valiosa ca<;a, cuja pele 
tem muito valor, e é 'ernpregada, curtida, em 
obras de luxo. Esse animal é considerado "es
pécie rara" e em certos Estados, é proibida a sua 
ca~ada. 1 ) 

A ariranha, quando parida de novo, torna-se 
feroz e agressiva a qualquer individuo que se 
aproxime de sua toca. 

Em quasi toda a regiao do país j á se a cha 
extinguida, devido ao intenso comércio que faze1n 
com a sua péle. 

. - . 
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Os ~,~adores, á noite, fecham a entrada de 

su as 111oradias e n1a tam, ás yezes, todo o bando. 
(Juando ca~adas nos lagos, onde f'ica1n geral
mentc, é dificil apanhá-las, ·porque costumam 
quedar nos lugar es mais profundos, e, urna vez 
alvej a das, v:ao para as profundezas, onde morrern. 
l\1ais urnas décadas de anos e é possivel que nao 
subsistam. 

No dia seguinte, ao deixartnos o nosso pouso, 
encontramos, de surpresa, com um casal de anta, 
quando transpunha o rio, no seu inf alí:vel ho
rário de travessia, que é ao raiar do sol. O 
" tapirus terrestris" é urna especie .que tem ten
dencia para o desaparecimento - O tapir ou, 
vulgarmente anta, é notavel pela gr ande quanti
dade que há cm toda essa r egiao. Também sao 
tao numerosos os cervos naquelas pastagens que 
nos dao a impressao de r ebanho de gado vacum 
nun1a f azenda de cria<;ao. 

Pouco inais tarde nun1 vasto estir~o do rio, 
muito ao longe, avistamos alguns animais. Com 
um binóculo que levávamos, cientifiquei-me de 
que se tratava de um bando de capivaras. Apro
ximamo-nos r apidamente dos animais, com infi
nita precau~ao, afim de agredi-los de surpresa. 
Dei um tiro certeiro nlnna delas, a mais próxima. 
Alvejei un1a segunda que abandonou deso
rientadamente as margens dorio, e pos-se a correr 

r 

\ 
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pela campina. A terceira bala atr1f,·, ~ssou a 
perna de outra que fugiu im.ediatan1cnte. 

O carajá me chamou a atcn~ao: un\a das 
ca pi varas f eridas esta va sen do devorada pelas 
piranhas, e com que voracidad e ! ! 

Para se calcular um espetáculo desses, basta 
dizer que em poucos segundos, roedor grande 
como a capivara, é destruido, totalmente, pelos 
inlúmeros cardumes, ficando reduzido ,a ossada. 
Cenas semelhantes acontecem com os pescadores 
de pirarucu, quando tem a inf elicidade de scr~m 
atirados ·fora da embarca~ao, en1 consequencia 
do movimento violento do possante peixe. 

~-:m alguns lugares do 1"'apirapés, nao se ·pode 
nem tocar com a mao nágua. 

Passado aquele 111iOIµento, insisti e1n apanhar 
alguma, atirada e bem cansada, e continuei a mi
nha persegui~ao. 1Ao aproximar-me do animal fe
rido, notei-o, desorientado, como si por ali hou
vesse outro iniinigo a . an1ea~á-lo. E esta va, de 
fato, um colossal jacaré, o guardiao daquelas 
paragens, cuj o tamanho iguala va ao da minha 
ubá, e, como eu, tambén1 estaria disposto a dispu
tar a presa. 

A capivara se atirou, resoluta1nente, da terra 
para a água, e logo emergiu para tomar fo lego e 
pude ver en tao urna coisa horrivel: o j acaré con1 
enorme boca colheu a capivara. Como foi rá
pida essa cena! Logo que ela se atirou nágua, 
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remámcr,com for~a, afim de pegá-la, mas o ja
caré, ~om muita calma, fitou-nos como si fos
semos f seus velhos a liados de ca<;a, e se pos na 
diant,ra rumo á capivara, como urna veloz flecha 

de cara j á. Esta va seguro da sua vitória. Foi 
urna verdadeira corrida, um prélio em busca da 
presa. Logo nos distanciámos um pouco, e ele se 
lan~ou sobre o animal coma maior naturalidade; 
afogou-o e desapareceu com ele. E assim, in.ais 
tarde, a praia seria, a sua mesa posta, para sa
borear o banquete que lhe proporcionamos ... 

Ao virar do sol, encontrámos pequena praia 
em que várias tartarugas estavam fazendo pos
tura. Saltamos da embarca~ao e, agilmente, o 
indio se atirou em cima dos ovíparos,. deixando-os 
virados ·COID as patas para O ar, para que nao 
fugissem. Contei nessa praia, num pequeno raio 
adjacente, cerca de 60 ninhos, sendo que dele re
tirámos a m aior quantidade de ovos que foi pos-. ' 

sivel encontrar numa só ninhada. Os compa-
nheiros contaram 106 ovos. As tartarugas sao alí 
tao abundantes, encontradas em tao grande 
quantidade, que chegan1 a cavar os ovos das 
o u tras para f azer a sua desova. 

. Na época da desova, os civilizados retiram 
dezenas e dezena$ de latas de óleo, extraídos dos 
ovos das tartarugas. 

' 
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E, futuramente é possivel, apesar <:-º; existir 
em demasiada quantidade, a extin~ao ·d\ tarta-
ruga no vale Araguaiano. \ 

Certos anima is silvestres, além de pe' 5egui
rem o possante anfíbio, cavam seus ovos nas 
praias, estragando-os assim, em altas propor<;oes; 
por outro lado, os indios alé1n de se alimentarem 
da carne que é muito saborosa, retiram das 
redondezas de suas aldeias, todos os ovos gue 
encontran1. 

Prosseguimos nossa jornada. Aos ültimos 
raios solares aportamo-nos na Barreira de S. Do
mingos. Esse é o porto dos ;indios Tapirapés, 
onde eles passam o verao p1·omovendo suas ca
~adas e pescarlas. Nesse dia tudo se passou sem 
inais navidades. 

So1nente na ma<lrugada algumas on~as ron
daram nosso aca1npamento, ora esturrando, 
miando ou urrando, o que nos prejudicou bas
tante o sono. 

No momento e1n que tomávamos estas notas, 
os felinos, na dire~ao do Xavantinho, estavam nos 
f azeudo ouvir sua bel a voz. 

Nesse porto de recreio dos índios Tapirapés, 
iriamos perm~necer algun~ días para esperar 
pelo Gal. Vieira· da Rosa, cuja demora já se fazia 
notar. 

.. . V 

XA V ANTINHO 

D URANTE o nosso cstacionamento na 
Barreira de S. Domingos, r ealizámos um lig.eiro 
levantamento do Xavantinho, afim de detern1inar 
a sua dire~ao. ~ste rio despeja as suas águas 
pouco acima da Barreira, a 300 metros mais ou 
1nenos, no rio Ta pira pés. 

Os trabalhadores ocupavam-se e1n ajudar os 
engenheiros, enquanto eu e o carajá Saravú ob
servávalll¡Os as cercanías, fazendo cautelosa ba
tida, atentos a qualquer ruído ou movimento. 

É que aquelas terras sao, de fa to, perig.osas, e 
posso dizer que sao também desconhecidas... Ca-
1ninhando sempre na frente, mantivemos certa 
distancia _dos nossos companheiros. 

Durante a viagen1 havliamos arpoado diversos 
peixes. Zingando ou reinando a nossa leve e pe
quena ubá, se guiamos sem pre rio a cima. Pouco 
mais adiante, diversas capivaras estavam descui
dadas na praja e f oran1 ·111ortas por nós outros e 
conduzidas para o acampa1nento. 

• 
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Nao tardou muito e not"tlmos um alvoroc;o es
tranho, produzido por som semelhante a~"horo de 
muitas crian<;as. O carajá aproximando-s adian

. tou com solicitude: "sao ariranhas cu Jade", 
\ 

Essa espécie de que já falamos atrás é ·~onsi-

derada a onc;a dágua, como sao conhecidas, de vez 
que sao valentes e ágeis. 1Inúteis fora1n os nossos 
tiros porque nao conseguimos atingir nenhu1na. 

Num baiao próximo dali', deparamos com gi
gantesca arraia, da espécie "''ma<;a". Assim que a 
extremidade do arpao tocou em seu corpo, ela, com 
movin1.ento violento, nos atirou dentro dágua, vi
rando a nossa frágil embarcac;ao. Felizmente o 
lugar era de pouca profundidade e nao havia pi
ranha nas adj acencias. 

Com muito custo, após séria luta, depois de 
ter a linha partido muitas vezes, conseguimos 
arrastá-la para a praia. Somente nos foi possivel 
transportá-la até a margem e nao para o acampa
mento, como desej ávamos, ·porque a embarcac;ao 
era n1uito pequena para carregar tao possante 
carcassa. 

E1n seguida, arpoa1nos urna arraia de fogo, que 
atraiu-me a aten<;ao; era azulada, tinha ,pequ,enas 
inanchas circulares, bem distintas, e tra~ia na 
cauda dois grandes esporoes. Pertencia a urna 
espécie rara, ficando enterrada completamente na 
areia, <leixando unicamente os olhos livres. A ar
raia constitue sério perigo para quem anda dentro 
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do leit ,,rlo rio. Essa arraia foi levada ao chefe, 
afim .. que fosse conhecida. 

Lais uns quilómetros de levantamento feitos 
no o e estávamos de retorno, ao acampamento, 
onde f omos surpreendidos con1 urna novidade; es
ta va alí um grupo de indios e completa1nente des
providos de qualquer vestimenta. Nao traziam 
consigo qualquer expressao de maldade ou agres~ 
sao; pelo contrário, pareciam cavalheiros. Em-

1 hora nao ·nos compreendessem, nbs conseguimos 
co1npreender, suficientemente, o que eles queriam. 

Pertencia1n á tribo Ta pira pés. · indios 111ansos 
e hospitaleiros. Nunca perseguem o branco. 'Ao 
contrário de certos indios carajás, sao trabalha
dores e dispostos sempre a darem ajuda, evitando, 
contudo, o contacto com o homem branco. Nao 
possuem vicios como· acontece com os índios· cate
quizados de outras tribos . . Tais findios, geralmente 
de porte elegante, sao, e1n sua maioria, de estatura 
haixa. Seu dialéto dá ligeira sernelhan9a co1n o 
guaraní e diferem das outras na~oes, pelo modo de 
f alar, ha-Vendo bonitas ~xpressO'es, pelo inenos, 
in a is sonoras e mais euf onicas. 

Esses ~ndios, cuja tendencia é desaparecerem~ 
j á se acharo quasi que totalmente éxtinguidos e 
mais algumas dezenas de anos é possí)vel que 
subsista algum, com excegao da aldeia que se 
tornou brava. 
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As 1neninas que aparentavam treze anos de 
ida de, trazia1n crean<;as ; j á eram maes. 

l 

Fiquei inteirado pelas infor1nac;oes, que, luem 
determina o casamento é o cacique da tribo. 'unto 

\ 

de nós estava um casal de cabe<;a raspada. .t.pli-
cou-nos o intérprete earaj á: viemos a saber en tao 
que estava de luto. 

Quando morre um filho, este é enterrado no 
cómodo ;principal da cabana; e, após a cerimónia, 
os pais rasparn:. suas cabe<;as e permanecem depi
lados vários meses. Contou-nos também o nosso 
intérprete : que além daquela aldeia mansa, há 
urna outra, separada da primeira que se mudou 
para o vale do Xingiú, evitando <}esde entao qual
quer manifesta<;ao de amizade, porque os brancos 
comec;avam a visitar os tíndios muito frequente
mente. Contudo, constitue-se da mesma ra<;a, sao 
indios irmaos, mas a separac;ao se fez mesmo de-
vido á ferocidade daquele grupo que 1 se internou. 
~les mesmos nao se metem pelo vale do Xingú ne1n 
tentam fazer contacto comos irmaos que se inter
naram. E assim vivem em completa separac;ao. 

Tapirapés e Cara jás, em tempos passados es
, tivéram em guerra. Viviam em continuas e san

gren tas 1 u tas. 

Aü mesmo, em nossa presen<;a, notámos entre 
eles mútua antipatia . Mal dissimulavam a aversaio 
reciprocra e nao fixavam os olhares uns nos 
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outros, todos olhavam para o chao ou para outro 
lado, ando falavam. 

; tribos conserva1n rancores do passado e 
tem istória e tradicáo. .. 

novidade perdeu logo o sabor, para des-
cambar para a monotonia. 

Tr atamos de organizar tudo e preparan10-nos 
para abandonar a barreira de S. Domingos. Seria 
esta a última etapa do servi<;o de levantamento do 
leito do rid Tapirapés, segundo haviam deliberado 
os chefes; e, desta maneira, no quarto dia ·de Ou
tubro nos movimenta1nos rumo ás cabeceiras do 
rcf erido rio. 

. Na ha'.rrcira deixamos o Gal. Vieira da Rosa, 
o in ano Leová.dio e o sr. Ney Vidal, com urna 
turn1a de trabalhadores, afim de aguardarem o 
nosso regresso. 

1 

O rio, ás vezes, a.presentava grandes estir5es, 
profundos e exte1'.lsos, o que chamamos baiao, fa
cilitando-nos destarte a marcha livre das embar
ca~es. l\il al haviamos caminhado um quilómetro 
o rio apresentou o aspecto de simples arroio, de 
águas e . leito co1n.pletamente irregulares. 

Progrediam as dif iculdades, a cada passo, 
agora em 1naiorcs propor~óes, sendo que as nossas 
viaturas seguiam durante o dia todo, arrastadas a 
m.ao de ho1n1ens. Ubás de tamanhos consideráveis, 
grandes e pesadas, eram conduzidas nas rasuras 
por cima dos bancos de areia, por entre coivaras, 
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ou por cima das madeiras que nao po 
cortadas. 

Trazí1amos quatro embarca~oes. Na pri \eira, 
achavam-se tres trabalhadores. Na segunda , via-

1 
j avam o sub-chef e, o engenheiro Adolfo Odebrecht 
e mais dois homens de servic;.o bra<;al. Em outra, 
estavam os instrumentos de engenharia. As úl
timas, leves e pequenas, comportavam exclusiva
mente os trabalhadores. 

Nas duas ubás maiores, esta va todo o peso do 
grupo, isto é, o material necessá1:.io, ·sendo que, 
numa delas se aboletava um !i.ndio carajá e 
também viaj avam dois homens da cinematografia. 
~sses rapazes eram bons e esfor<;ados compa
nheiros. Comigo estavam dois trabalhadores, o 
,cozinheiro e o caraj á Savaru. 

·As ubás eram enorrnes para aquele trecho do 
rio, sempre a se tornar menor, cada vez mais, e 
nao nos seria possivel alcanc;.ar as cabeceiras, abo
letados dentro delas. 

Para que chegássemos a um resultado satis
f atório deverlíamos ter, á mao, embarcac;.oes leves 
e ágeis, de facil manobra. Ou enta:o deveriamos 
ter apanhado, em Mato Verde, tropa, material, e 
·homens, conforme nos havia oferecido o Sr. Lucio 
da Luz, o que, aliás, seria o mais acertado. 

Assim fariamos, sen1 contrariar os chefes, o 
lvantamento de todo o curso dorio, e passarian1os 
depois para o Liberdade, cuja explora<;ao era o 
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a objetivo, o prhnordial desideratun1 da 
' 

; ¡ ~ 
esse tempo estávamos, já, na época' das 

priI iras chuvas. Raro era o dia que nao chovia 
e grande era a impetuosidade e violencia das ar
roja das tempestades. Praticamente tinha acabado 

A a seca. l .. 
Por urn lado era vantagem, ,porque estava 

af astado a hipó tese do e11contro com indios peri
gosos que se recolhen1 logo depois das primeiras 
chuvas; por outro lado havia desvantagens, porque 
o solo vai se enxarcando, formando vastos pan
tanos; surgem jacarés, as sucurís, aparecem as 
febres silvestres e a maleita, que se propaga1n 
pela prolif era~ao de n1.osquitos. 

Os rios fica1n oheios, fóra de suas caixas, 
transbordando-se e inundando léguas de terras. 
Tanto é assim que em pleno inverno as comuni
ca<;Oes se fazen1, entre lugarejos, ·por meio de 
canoas, ha vendo casos de excursoes de 50 léguas ! 

Os fndios entao procuram as suas aldeias de 
inverno, onde se mete1n durante o ten1po da chu
varada e esperam, de novo, a seca, para as suas 
vandálicas excursoes e aventuras. 

Naquela tarde havia sinais certos de agua-. ce1ro. 

Era o inverno. E nós outros, metidos naquele 
enganoso, irregular e misterioso rio, de aspéctos 
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\ 

agrestes, .natureza triste, coberto de tran ·ueiras 
amaranhadas, e frondosas piranheiras, que 3e de
bru<;avam para o rio, pontilhando-lhe as 1na ;gens, 
que, ora tinham os caracteristicos de pántanos, ora 
de brejos com vegeta<;ao típica, ora ainda com solo 
pedregoso, co1no se corresse em cima de lages. 
Alguns passos mais e já se transformava en1 
simples ribeirao, adeante, em profundo e largo 
caudal, de águas paradas e trai<;oeiras. 

Tinha1nos a i1npresao de que por alí, a n:áo ser 
os índios, jamais pisara ser humano! Nem um 
sinal, nem um corte de facao, nem um golpe em 
. madeira, que denunciasse a prescn <;a de civili
zado. 

únicamente o sertao, as infinitas brenhas, 
onde andam ~ndios, ainda desconhecidos e o 
homem civilizado é um intruso, indesejável e per
seguido. Os índios sao .senhores absolutos e 
donos milenares dessas imensidades, e nao querem 
abrir mao de suas prerrogativas territoriais 

Estávamos, há dias, em plenos dominios de 
terras pertencentes aos Xavantes, Caiapós, Ga
vioes, lVIorcegos ou tribos outras da n1es1na es
pécie, cujas fa<;anhas se contavam por ali; e, no 
entanto, nao h avjlamos sofrido, nenhuma perse
gui<;ao dos na tivos, de que pudéssemos nos quei
xar. Vestlígios havia-os, muitos, e nao era raro, 
deparar1nos com verdadeiros caminhos. 
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seguiudo na rude tarefa de levantar o rio - ' tao < ~ran1ente desprovidos de meios adequados, 
cont .an1os encontrando coivaras de pesadas 1na
deir s deitadas, cortando o tráfego, emaranhado 
de cipoais desnudos formando chun1a<;os e huchas· 
tudo isto feíto pelas águas das enchentes, e assi~ 
em certos lugares, parecia impossivel vencer a · 
tranqueira, tornando o rio intransponivel. Mas 
o homen1 quando quer, destrói os obstáculos. 

Era para se lamentar que urna expedi~ao da
quela uatureza nao possuisse completo material 
cortante : machados, foices, facoes, f erramentas in
dispensáveis para tais incursoes . 

O provimento de urna expedicao <leve ser feito 
' .. 

por quem já viajou e conhece a realidade dura 
dos sertoes e zonas inospitas Era essa, sem dú
vida, urna das maiores e absurdas falhas daquela 
expedi~áo; de vez que a ferramenta, além de de
ficiente, era de má procedencia! 

Nós nos achávan1os agora em terras estra
n·has, em sitios misteriosos, completamente desco
uhecidos, em face de perigos imprevisíveis. 

Quem escala tais regioes, nao sabe o que lhe 
pode acontecer no dia seguinte, ou mesmo na 
noite daquele dia. 

Era demais para nossas fór~as exgotadas des
travancar o rio. 

Os machados j á muito trabalhados, quasi nao 
cortavam, amassavam a madeira murcha, ou as 
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1nuxibentas e paus de tranqueira, de modo :'}Ue os 
quebraván1os com a f 6r~a de nossos bra~os, flSSim 
que os machados os amassávam um pouco ':para 
f azer un1 ponto-fraco. As dificuldades ian au-
1ncntando. 

Agora, trabalhávamos en1 urn lugar onde só 
se ouviam o miado da sussuarana, desde o por do 
sol até o romper da auróra, o roncar do j acaré, 

\ 

surdo, mas estridente, durante\as noites ·chuvosas, 
dando u1na idéia de serbio africano. As l vezes, o 
urrar profundo ou o rosnado faminto da on<_;,a· pin
tada cangu~ú, f azia coro eorn o melancólico e 
macabro canto do urutáu, que se chama, no sertao, 
mae da lua, conforme a len da brasileira; parece 
uma crian~a gritando, perdida naquela solidao, a 
procura dos pais; aquele grito rebóa pela selva á 
dentro, como num sal<ao de acústica. 

Aquel a estranha sinf o ni a de noites, constitue 
privilegio da regiao para onde foram rechassadas 
as feras, acossadas pela civiliza9ao, das glebas em 
que tinha1n o seu habitat 

Noites inteiras se ouvia a melancolia dos 
uivos do lobo sensual, o '"canis jubatus" qu~ está 
completa111ente extinto na zona habitada. Pa
rece que alguma doen\-a canina se encarregou de 
liquidar a espécie rara. 

Entretanto, era bem motivo de interesse pelas 
faunas. O. lobo do Brasil nao tero a ferocidade 

• 



• 
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V eado campeiro abatido nas campinas. 
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dos outr ,.s seus congeneres. Sao inofensivos onde . 
nao ha .. :l galinha ... 

De tados dentro das barracas cn1 nossas 
redes e ouvindo, lá cm cin1a, no chapadao divisor 
e nos can1pos long~1nquos, aqueles uivos e latidos,. 
intercalados com os piados agudos dos pássaros 
noturnos, sentian1os a presen~a do mundo bárbaro 
primário, o sertao agreste, prhnitivo e perigoso, 
dos te1npos da descoberta. E consequcntemente, a 
solidao dessas noites nostálgicas despertava-nos 
saudades do mundo civiliza.do. 

Qualquer un1 que, en1 condi<;5es identicas, si
lencioso em sua rede, presencia éste espetáculo, 
ouvindo aquela tristonha rnelodia de cantos exó-, 

ticos de pássaros noturnos, sem a fibra dos ser~ 
tanejos de estirpe, fracassaria na certa, dominado 
pelos receios da selva 

Dentro daquela lona armada, presenciando o 
céu claro, a lua, filtrando seus raios pelas aber
turas, e, por entre as folhas dos arvoredos, tra
zia-nos u1n mixto de infinitas recorda~oes e sau
dades. :1 

1 

Os nossos camaradas e companheiros de jor
nada que entraram vibrando de entusias1no e de 
coragem, nos )últimos dias, andavam tristes, pen
sativos, abatidos, só falando em regressar, de vez 
que sentiam o anin10 co1nbalido. 

7 
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Ainda nao haviamos penetrado n~ l)Onlo en1 
que lan<;ariamos a estaca zero da expedi<;lt' o, rumo 
ao Liberdade. 

A.quela mediºªº do Tapirapés, já era ·1n1 d e
riva tivo para justificar o regresso, sem possibili
dade do encontro do rio, descoberto pelo garim
peiro ou serin.gueiro, Sr. Olimpio, que, por injusti
ficável desinteresse dos nossos chefes nao tinha 
vindo incorporado :a expediºªº· Foi erro gravis
simo porque, ele se achava no Rio, e teve vários 
contactos co1n os organizadores <leste proj eto. 

Fora j á da época adequada para ingressar
mos na mata, gasto todo o tempo útil e próprio, 
no aprestamento precário que tínhamos, que a 
burocracia do Rio de J aneiro houve por bem em 
gastar, com as formalidades processuais, nao de
vtíamos ter vindo: - o mais acertado seria aguar
dar o ano seguinte. :Este era o motivo da preocu
Pªºªº geral, e das continuas altercagoes entre os 
dirigentes. 

Pensava eu, e com razao, que havia o receio 
de fazer a entrada no vale do Xing:ú, tao .desapa
r elhados, co1no 'provare1nos inais adeante. Nao 
resta duvida que lá dentro do inferno verde do 
Xingú, em plena esta«;ao chuvosa, as dific~ldades 
atingiriam o coeficiente 1náximo e seria preciso 
esfor<;o sobrehumano para regressarmos. 

· Entretanto, todos os homens que trabalhavam 
no levantamento do Tapirapés estavam cientes de 

. ' 
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como ~eria1n agir de maneira que somente de
pend0 da habilidade dos chefes. 

Ji certo que tinham eles até aqui demonstrado 
boa {vontade, sem contudo estarem livres de al
guma repreensao. Naquele dia, ·por exen1plo, eu 
havia falado com o pessoal muito severamente, 
porque um caraj á esta va indisposto a prosseguir 
e tambén1 um dos empregados havia demonstrado 
vis~vel má vontade, falando em regressar. Em 
qualqúer esfera de trabalho onde uní indivlíduo 
nao acata as ordens superiores, ou nao as obedece, 
a disciplina está amea~ada. o· mau exemplo é 
contagioso. ·Nao havendo também camaradagem, 
entao será preciso usar de energía, o que será 
justo, de vez que é para o bem de todos e para a 
boa marcha dos servi90s. Em lugar de recursos, 
onde o bra~o se substitue fa.cilmente, a retirada 
ou deser<;ao nada r epresenta; naquela situa9a·o po
ré1n, serla calamitosa. 

É preciso dizer que o Gal. Vieira da Rosa e o 
Major, nao mostravarn até entao, nenhuma aptidao 
para litlarem com homens rudes, embora bons tra
balhadores. 

O herói do Contestado fracassaría, alti, entre 
civis, sem disciplina. 

·t preciso poré1n reconhecer que ambos j á ve
lhos e cansados, nao possuíam mesmo energía sufi
ciente para castigar um infrato1" em plena selva, 
onde sao equiparados a anin1ais livres e brutos. 
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Era, entretanto, indispensável a ma~l\ten<;ao 
do principio de autoridade. Assim nao pó.deria
mos contar com o exito. Si qualquer um J~ nós 
quisesse abandonar o servi<;o eles nao se opdriam 

1 conforme j á se havtía verificado. En1 tais circuns
tancias, expliquei aos trabalhadores e os aconse
lhei a serem obedientes, que atendessem aos chefes 
e fossem be1n atenciósos, mostrando-se, ainda que 
contrariados, dispostos á obediencia. Parece que 
deu bom efeito, pois tudo se norn1alizou. 

• 

Neste particular é preciso refletir urna coisa: 
existe urna doen~a singular nos sert6es, que faz o · 
indivtíduo se irritar sem motivo algum. É um esta
do de tristeza e de angústia que se apodera do ca
marada sem motivo justo. Apare.ce, como sínto
ma, urna irritabilidade que explode ~ qualquer 
momento. O indivíduo fica susceptivcl ao ponto 
de r evoltar por qualquer mal ·entendido. 

Etn tal estado de espirito 1nuitos te111 fracas
sado. 

VI 

I 

(: 

ESTADO DE MATO GROSSO 

outubro de 1945 

N A época em que caem as primeiras chu
vas, o solo se apresen ta com maior aridez; os dias 
sao mais cálido§, e o sól n1ais causticante. Nas 
margens arenosas a refra<;ao aumenta o calor. Os 
ráios solares queimam a epider1n~, que se descasca. 

A seca havia a tingido o seu auge e declina va 
para o inverno. 

O r!ío esta va agora tao pequen o que j á nao 
·possuia mais corredeiras. Suas águas paradas, es
tagnadas, de profundidades insignificantes, mistu
ravam-se comas folhas secas deterioradas que for
ravam o fundo do leito. Quando pisadas emitiam 

' 
cheiro desagradável de putref a<;ao. 

Esta é urna regiao muito própria para as 
febres silvestres. As noticias dadas pelos nativ~s . 

com quem f alan1os a respeito, era1n de que as 
febres locais nao tinham cura. !mediatamente ela 
com,ec;.ou a manifestar-se. o· primeiro co1npanheiro 
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acometido, logo ficou abatido, descorado.~remulo 
e com n1uita dór de cabe9a. Era um de 1menos 
par a a rigida labuta. 

Mas, felizmente, conduziíamos conosco, o 'remé
dio que deveria matar o ·hematozoário introduzido 
no sangue pelas picadas do mosquiito transmissor 
"anófeles". Trata-se da febre maligna, assim bati
zada pelos seus sintomas cruciantes, ~ consequen
ci.as posteriores. 

Comos modernos equipamentos ·da ciencia es
sas febres agora se cura1n de um dia para o outro. 

E prosseguJhnos est9icamente no reconheci
mento do r iQ, reencetando logo cedo a nossa árdua 
tarefa. Aqui estavam alguns jacarés atolados nos 
alagad~<;os paludosos. Os monstros julgando-se 
bem ocultos, observávam-nos, mas n ao se interes
savam ou davam sinal de contrariedade com a nos
sa presen<;a. 

T alvez nunca tivessem avistado um homem. 
No arrastar das canoas, tornava-se preciso inuito 
cuidado e aten9ao. 

Hav[a arraias de fogo ligeiramente escondidas 
na. areia e na la1na. Bastava leve :.contacto na 
ponta de suas barbelas para que com o esporao 
que é munido de urna serra, e1n ambos os lados, 
ela. se defendesse, esporando o inimigo. 

~sse tipo de arraia também a taca, ás vez es, 
sem que ten ha sido pisada. A dór dessa f erroada 
abate muito o indivíduo, que vae fa talmente 
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para a cama, e guarda o leito por muitas horas e, 
tis vezes,~ias. Ela inj eta um líquido . viscoso e 
venenoso que envolve e lubrifica seu ferrao, tor
nando-o urna perfeita agulha de inje~o. 

Agora estáva1nos num lugar em que o caudal 
fazia ligeiro declive, e mesrno comas embarca<;óes 
vasias, ser-nos-ia dificil transpó-lo. 

Chegou o momento da decisao. Dever):amos 
permanecer a inda ali alguns dias, a té podermos 
regressar ao local onde hav~amos deixado o Gal. 
Vieira da Rosa a esperar-nos. 

Erguemos acampamento num lugar somhrio, 
sob matagal alto e espesso. Ao cair da noite, as 
muri~ócas e mosqu~tos aumentavam. 

A situa~ao era insuportável. 'As picadas eram 
doloridas, incomodatívas e enervante era a resso
nancia do esvoa<;ar; verdadeira música do inferno
-verde. Ninguem poderia dormir senao envolto 
nos moquiteiros, que é, na regiao, tao indispensável 
como a água e a alimentagao. 

Quando 'chovia este lugar se torna va húmido; 
a luz do s~l nao podia secar o chao, que era sem
pre encharcado. 

Julgava entao e tra~ava urna paralela entre o 
río Tapirapés e o Araguaia. Aquele colosso de 
água, correndo entre altas e belas barreiras, consti
tuidas de pared6es a pique, um verdadeiro canal 
entre taboleiros, chapadas poéticas e cheias de .pai
~.agens verdes, agitadas, en1 que o capim, ao frescor 
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das suas brisas, ondulava-se con10 se fosse 
mar verde. < 

Ora tendo praias, altas e alvas, fazendo con
traste do verde escuro com o manto branco das 
areias, 1nais 1claras e n1ais bonitas como r ealce das 
cores do revestimenlo. O céu era u1n m anto de 
rara beleza. 

Pela manha havia colorido e nuvens de todas 
as cores. 

Enquanto que a natureza da r egiao do Tapi
rapés apresentava aspecto diverso, triste e agreste. 
As nuvens era1n. grossas nimbos, pron1etendo agua
ceiro. Entre este despertar e o do Araguaia, há 
grande difercn<;a e chocante contraste. No Ara
guaia é belo sentir-se a natureza sob o docel azu
lado de um céu tropical. l\fedindo a diversidade 
entre os dois rios, logo que come<;ou a :clarear 
aquele dia, ouvimos por todos os lados o .gemido 
dos mutuns. Bem longe, cm cima, nos campos, as 
·perdizes piavam, procurando atrair as co1npa
nheiras. Os sabiás prolongavam os seus trinados 
na copa das árvores altas, com aquela cantiga ser
taneja, a saudarem os primciros r áios de. sól de 
tao inóspita r egiao da terra brasileira. 

Ou tras aves canoras també1n f aziam o seu 
nümero, saudando a aurora. 

Recncetamos o servi<;o. 
Enquanto prosseguiam no servi<;o diário, o sub

-chef e, em con1panhia do Dr .. Adolfo Odebrecht, 
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com cll_1co homens para as lides do dia, eu pern1a
necia 'l!o acampamento com igual numero de ho
mens, aguardando qualquer eventualidade. 

No entanto, naquele dia sai fazendo urna bati-• . 
da pelas cercanlías afim de explorar as proximida-
des e observar a dire<;ao de um riozinho que, supo
nho, fon1os os prin1eiros exploradores a descobr;í-lo. 

O nosso mapa nao se r eferia a este afluente. 
A 500 metros mais abaixo, de onde estávamos, ele 
faz a sua barra no 'fapirapés, e corre na dire<;ao 
Sul-Norte. o· pequeno rio descoberto, e cujo 
volu1ne de água ·parece maior que o do Tapirapés, 
foi por nós designado "Arroio das Arraias", 
dev:Ído á quantidade de arraias, que foran1 encon-

. tradas em seu leito. Deparamos ali com tres 
espécies de arraias de fogo: urna azulada, quasi 
preta, co1n manchas an1arelas, be1n maior do que 
a comum; outra de cor de canela, com manchas 
rosas; finahnente a mais conhecida em outros 
rios, clara, de pintas esbranqui<;adas. Mas di
vergi dos engcnheiros e sustentei a hipótese de 
que o rio chamado "Arroio das Arraias" é que 
<leve ser de fato, o Tapirapés. lsso devido ao 
aspecto do seu leito. Na verdade, ai está o divi
sor das aguas do Xingú e do Araguaia e tudo nos 
leva a crer, pela forn1a<;ao do terreno, que exista 
u1n rio tributario do Xingú, correndo paralelo 
ao .Arroio das Arraias, ale1n do divisor das 
a guas. Será o Liberdade? 
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ESTADO DO P ARÁ 

outubro de 1945 

O nosso acampa1n.ento continuava sendo o 
m esmo. Andei pelas margens do "Arroio das 
Arraias", aprofundando-me por dez quilómetros, 
m ais ou m enos, tendo para caminho as ba tidas dos 
índios, que muito se assemelha aos trilhos de a ni
mais silvestres. 

Distinguimos os trilheiros do gen tío, porque ele 
nao quebra os ramos e cipós: deix a-os ligeira
m ente torcidos para f óra e abre assim passagem 
que nós outros abririamos a facao. 

Um pouco adeante, num trilheiro de anta, 
caminhei até as margens de extenso lago. Prosse
guia co1n as mais infinitas precau<;oes, voltando de 
quando em qua11do para verificar o ruino do acam
pamento. Retroced¡ia na dire<;ao <leste, e tornava 
a to1nar a dire<;ao oposta, nun1a batida de r econhe
cimento da r egiao. O sól já estava virando, e ago
ra andava por entre vegeta<;ao constituida de 
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capim ~teiro e rnuito verde, estando amassado 
pelos animais selvagens, e formando baix.ios na 
beira das águas. Nesse momento ouví estranho 
assovio. Foi longo e agudo, que me despertou a 
curiosidade. Muito depressa voltei-me para o 
ponto, de onde partiu o sinal, e procurei verificar 
o rumo daquelc som singular. 

Era urna anta. 
U1n enorn1e tapir que havia pressentido a 

aproxima<;ao de animal que talvez j amais houvesse 
enxergado, e que sabia ser perigoso. Estava com 
o pelo eri<;ado e j á se punha em cautelosa fuga. 

Repentinamente batendo, fortemente, as patas 
no chta.o, vinha outra anta em disparada, rumo ao' 
mato, em desenfreada correria. Fiz pontaria 
ligeira no gr ande alvo e apertei o gatílho. 'A.tin
gído o anima l, deu u1n pulo em falso, e de novo 
alvej ado, ia quebrando os galhos mais baixos dos 
arvoredos e r asgando a vegeta<;ao rasteira arroj a
damente. Ganhou a · :floresta. Segui-a longa 
distancia acompanhando a sangueira que ela dei
xava. 'Acabei perdendo-a, ao entrar 11tun tabocal, 
lugar de acesso dificil, e a té vi-me e1n dificuldade~ 
para de lá salir. 

O sól emitia seus :últimos r áios. la acabar 
o día. Deveria r egressar ao acarnparnento. Havia 
saido nun1a clar eira desimpedida de qualquer 
obstáculo. Estava alí uma bela manada de cam- • 
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peiros que pastavam o fresco cap~m sem¿demons
tra<;ao algun1a de temor. Tombe1 um d~1es espe
tacularmente. 

Depois de colocá-lo nas costas, tomei o meu 
rumo. Já hav;ía caminhado bastante, m as faltava 
acertar co1n o ponto onde estava o acampa1n ento. 
Ao alcan~ar as margens do cio, surpreendí, grande 
número de patos selvagens. Atirei no m eio deles 
e a bala ' atingiu somente um, e o bando vóou, 
assustado, f azendo largo circulo ao redor do po~o. 
Nao tardou muito, e mais um pato ficou. Com 
tanta ca~a, deixei a primeira e, com as outras, 
procurei o rumo do acampa1nen to, onde cheguei 
quasi na hora de -escurecer. 

,o· céu eslava cheio de grossas nuvens escuras, 
prometendo aguaceiro. Nuvens sombrías prenun
ciando tempestade, co1n relámpagos compassados, 
que fo,ram se amiudando e tomando o firmamento, 
parecenClo que o cam·po elétrico era imenso. E 
assim:, 'pouco depois do lusco-fusco, vímo-nos envol
vidos por tremendo temporal, precedido de ventos 
ululantes, qu~ entortava1n as m ais altas árvo,res, 
sacudindo-as, en1purrando-as e algu1nas cal.am. 
com tremendo fragor . O impeto ~a queda de urna 
ár vorc arrastava outras m enores entrela<;adas. E, 
de n1inuto e1n minuto, r eboava pela floresta o es
trondo de inais um possante vegetal. 1)-quele espe
táculo arrojado parecia urna festa da natureza; 
urna aentileza da selva bruta para que nós conhe-

º 
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cessemot" o tenebroso desencadear das fórc;as, dos 
elem entos, em singular anfiteatro, coisa que inuito 
pouca gente pode ter a ventura de presenciar sem 
temor. 

Aquela de1nons tr·ac;ao, porém, vinha prejudi
car nosso servi~o, o que era para se la111entar, 
porque os víveres estavam escassos, só dariam para 
tres dias. Ter~amos que bater en1 r etirada, inco
tinente, porque buscar r ecursos nos er a de todo 
inpos~ível. · Nessa dificil contingencia, m ais urna 
vez era de se r egistrar a imprevidencia na orga-
. -n1zac;ao. 

O día 9 de outubro foi um dos m ais penosos 
e fa tigantes, de toda a jornada. A 4 quilómetros 
do acan1pamento, lugar designado para o término 
do nosso levantamento, conduzi a turma para le
vantar a coordenada. O acésso foi penoso e esta
fante. Só displinhamos de seis homens. ,.fodo 
material tinha que ser transportado nas costas. 
Aconselhados pelo Dr. Odebrecht, tentamos ata
lhar, afim de saiírmos num campo, que, avistado 
de urna elevac;ao, supunhamos estar perto, procu
rando destarte encurtar distancias. Vergados sob 
o peso da carga pusemo-nos a caminho. Foi um 
equi;voco essa r esoluc;ao, porque, se1n encontrar a 
chapada, cada vez mais nos aprofundávamos no 
matagal, que era espesso, o terreno montanhoso, 
escarpado, o que agravava mais ainda a nossa 

• a :, 
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situac;ao. Procuramos, entao, o rumo do4'~o, resol
vidos a seguir a orientagao primitiva, acon1pa
nhando as margens. Nesse iinterün saimos em um 
descampado, constituido de cerrado denso e baixo. 

O calor era sufocante, e o sól estava abrasador. 
O peso da carga era intenso. Suávarnos por 

todos os póros. Conseguimos afinal chegar á beira 
do río, depois de vencer todas aquelas dificuldades 
do solo, a resistencia da vegetac;ao agressiva, e o 
cansac;o.DoiSt dos homens qtJeixavam-se, r eclan1an
do daquele servi<;o, do exicesso de peso e esf órc;o 
dispendidos. ·Parecía que iam sucumbir. Esta
va1n exaustos, n1uito fatigados. Reclamavam con
tra a volumosa carga que lhes puseram sobre os 

. ombros. Dividiinos entao os volumes e prossegui
n1os pelo vale. Foi um dia horrivel de peripécias 
e sacrificios; n1as ating~os o ponto obj etivado, 
onde devertía s·er lanc;ada a última coordenada. Os 
n1osquitos neste lugar eram tantos 9'ue nao podia
n1os ficar parados. Andávan1.os sempre de um 
lado para outro, e a nuvem acompanhando-nos. 

Depois de cumpridas as obrigac;oes, prepara-
1nos tudo, lavrando páus de um lado e do outro, 
para servir de marco para um futuro r econheci
mento ou identificac;ab do lugar, caso fosse possivel 
o reencetan1ento do trabalho, para prosseguimento 
posterior a partir daquele ponto. Felizmente a 
noite veio clara e bonita, o que muito aj udou o 
astrónomo. r • ,....: ~,~,...;~' ?r.J 

< • • .. : - ~ • .. • · ' 
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l\;!is ou m enos pelas 23 horas deixava ele os 
aparelhos e procurava a sua r ede. Foi entao que 
a natureza se transformou. Estava agora a noite 
escura e o tempo ameac;ador. Relampej ava. Vie
ram depois rugídos longínquos, que se foram gra
duando até podern1os ter a certeza de que se 
aproximava trem endo temporal. A vegetac;ao era 
sacud~da ou .a.rrancada por ventos raivosos de raja
das frias e violentas, que iam, gradativamente, per
dendo-se nas brenhas infinitas dos sertoes. Uina 
tren1,enda borrasca ! A chuva n·ao tardou e1n desa
bar violentamente lá pelos lados da mata, e nos 
alcan<;ar co1n suas fortes trombas. lVIuito bonito! 
Nao havja barracas. Nao poderiamos tel-as trans
portado nas costas. Havía sómente urna pequena 
barraca para a prote<;ao dos aparelhos de enge
nharia. E expóstos ao temporal, permanecemos 
muitas J1oras comas nossas redes armadas, tiritan
do de frio e batendo queixos. ltsses calafrios 
continuaram no dia seguinte e ·penso que o r esfria
mento tertía auxiliado o desenvolvin1·ento da febre 
silvestre que apanhei, pois estava sentindo os mes
mos sinto111as da n1aligna palustre. · 

Os ventos continuavam. Passavam assolando 
e am:ea<;ando os chapadoes, por esse mundo desco
nhecido afóra, e quando encontravam resistencia 
produziam uivos e assovi'os. Era a voz do podero
so "Eolo" que reboava. 



112 LEOLÍDIO DI RAMOS CAIADO 

Ao aproximar a inadrugada, aquele tr~endo 
ten1poral já se havia amainado. As jaós, con1 os 
seus pios ao longe, e, emitindo sons plangcntes 
anunciavarn a alvorada. Convoquei, entao, os 
trabalhadores, e pusemo-nos em ordem de 111archa 
comas cargas al<;adas para o transporte. Aeontece 
que o 111aterial estava molhado, superando assim 
o peso do dia anterior. 

O solo pantanoso, atoladfi<;o, escorregadio, tor
nava o esfór90 do pessoal mais que penoso. Nos 
lugares tí.ngremes era quasi impossivel caminhar. 
Procurávamos o equilibrio nos cipós, ramos e ga
lhos dos arvo:redos. Iainos ganhando terreno, 
ainda assirn p elos piores trilheiros escorregadi<;os. 
Apoiando num tronco de páu aqui, ou 1nais adean:
te, encostando numa coivára, ou ainda agarrando
-nos na vegeta<;ao rasteira, assim prosseguría1nos 
oscilando, com a earga nas costas, derrapando de 
quando em quando, nas beiras dos cspinhadeiros. 
Muitas ca<;as f oram avistadas: várias antas, 
grandes varas de porcos -selvagens, ariranhas, etc. 
M~s, naquela contingencia, njngué¡u pensava. em 
ca<;ada. Conduzimos para o acampamento um 
belo. campeiro, que ab3¡,temos no caminho. 

Nesse traj eto, o Dr. Odebrecht sen tira um n10-
mento de satisfa<;ao; pois, eu havia atirado várias 
vezes em dois mutuns sem atingí-los. ~le meten 
a sua cartucheira de dois canos, fez pontanía, e 
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dois tiro~ápidos foram desfechados e o casal des
ceu da cupola fazendo espirais. 

Era urna peroba milenar, muito alta, que cres
ceu no centro da mata. 

Sorridente e satisf eito com a vitória o velho 
apanhou as aves e continuamos a jornada. Rimos 
bastante, e isto inelhorou um pouco o estado de 
espirito da caravana que esqueceu ·por momentos 
o arrojo da jornada. Antes de virar-se o sol, 
che.gámos ao acampamento. Eu contin.uava sen
tindo calafrios, dores de cabe<_;,a e todos os carac
teres da febre palustre. Antes da refei<;ao ing.eri 
várias cápsulas de atebrina e em consequencia do 
excesso da dose, logo me senti mal, com espécie 
de intoxica<;ao, sin tomas de envenenamento; mas 
ainda assim foi ótimo, porque afastei a febre que 
já, viol'entamente, ia progredindo. No restante do 
diía as embarca~oes como também a carga, foram 
observadas e reparadas para deixarmos definitiva
mente aquele pósto. 

Estavámos a 12 de outubro quando nos puze· 
n1os em retirada. Encerrámos, pois, o trabalho do 
Tapirapés. A inarcha era arrojada, afim de, na 
barreira de S. Domingos, alcan<_;,armos o chefe. 
ponto em que o hav~amos deixado. A escalada na 
descida f oi óthna, pois, as dificuldades tinham 
sido afastadas na subida, e, alétn disto, o rio já 
havia recebido água, engrossando sua massa hidri-

8 
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ca. Muito raro era arrastarmos as e'-_ barca<;oes. 
Em urna só etapa diária, venciamos tres de subida, 
que haviamos feito dias atrás. As chuvas, quasi 
sem interrup<;¡ao, prosseguiam durante o dia e a 
noite toda. Nossa embarca<;áo era por inim con
duzida até o virar do sól; drui em deante até o 
pouso, pelo caraj á Savarú. Nao raramente, de 
vido á impetuosidade das chuvas de torrente, era
mos for~ados a fazer algun1a parada. Enquanto a 
turma per1nanec:ía durante bom espa<;o de tempo 
protegida por urna barraca, eu charnava um caraj á, 
e, munidos de facoes, faziamos a pescaría de mui
tos peixes que estavam. nas rasuras do leito. 

Num, desses dias, urna capivara que, sem. se 
incomodar com a nossa presenc;a, permanecen 
irnóvel na rnargern domo, foi abatida com um tiro 
de fusil que lhe <lera o sub-chef e. Auxiliado por 
alguns trabalhadores, o maj or se pos a labutar 
coi:n a ca<;a abatida. Enquanto isto a minha em
barcac;ao acompanhada de urna outra largou e des
cendo o riÍo, f omos-nos , distanciando. Quando 
deram pela nossa falta já estavámos bem Ion.ge. 

O sol, descambando-se no horizonte, indicava
·nos que era ·prudente procurar um lugar de repou
so. Apesar da nossa previdencia nao encontramos· 
nenhum local adequado. Chegámos depois de 
tnuito sacrifiício a um areal ligeiram~nte coberto 
por altas madeiras. Saltei da embarcac;ao e f alei 
aos companheiros que sería alrí o nosso pernoite. 

EXPEDIQAO SERTANE,JA ARAGUAIA-XINGÚ 115 

É. ~ . d t d _ que 1a ca1r urna tremen a tempes a e, e os 
rela1npagos clareavam o cenário coro fulgidos e 
rápidos clar6es. Longe o vento ameagava, pro1ne
tendo urna nova tempestade igual á do nosso se1n
pre lembrado pouso do T'apirapés, onde deixamos 
a última coordenada. Dai há pouco desabou o 
aguaceiro. As outras en1barca<;oes j á ia1n chegan
do conduzindo o pessoal. Encostavam-se acoco
rados, uns queixando-se de doen<;as, outros de can
sa<;o, e outros motivos justos. Abriram urna lona 
por cima dos galhos pendentes e permaneceram 
assim protegidos. Apanhei o machado e aj u dado 
por · um' tíndio cortamos as f orquilhas, estacas e 
todo o necessário. Dabaixo das torrentes pluviais 
fizemos o acampamento, como se coisa alguma 
houvesse ocorrido. 

, Assim que terminámos o trabalho chegou o 
sub-chefe, o engenheiro e os demais que muito se 
queixaram da sorte. Pelo fato de haver anteci
pado, enquanto estavam lutando com a capivara, 
r esponsabilizaram-me pelos seus sofrimentos por 
haverem tomado aquele tremendo 'temporal. Ex
pliquei minhas boas inten<;6es de ter me adeantado 
para procurar pouso seguro, e que a chuva nada 
alterou, nem prejudicou. Tudo eslava em ordem. 
Todo o material foi ·protegido e bem guarnecido. 

Assumi a respónsabilidade de haver concorri
do para que se molhassem aqueles velhos, porem 
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isto é natural nessas excursóes; inas, fe~do em 
vista a avan<;ada idade dos i11esmos, poderia ter 
outras consequencias. 

Contudo, que os empregados se queixassem do 
ten1po, e se protegessem debaixo da lona, estava 
certo. Nós, poré1n, é que deveriainos suportar de 
boa vontade todas as desa.gradáveis ocorrencias, 
porque ao aceitarmos os encargos, sabaamos dos 
percal<;os, dos perigos, dos desagradáveis insuces
sos a que estaria1nos sujeitos, peripécias e malo
gros, que acontecem nos sertoes aos mais expe
rientes e cautos. Nessas paragens tudo é descon
fórto. Vale a pena dizer que os que aceitavain 
tais situa~ocs com estoicismo suportavam m elhor 
os desagradáveis lances e por isso m esmo sofriam 
m enos. F"'oi urna comprida e monótona hora que 
passamos. 

Nern queremos falar nos mosqulitos. Passada 
a ch uva j á com o dia acabando, o sol emitindo os 
seus 1últin1os ráios, atingtia o horizonte de um rosa
do fulgurante. ·o cenário virgem e. agreste estava 

' 

agora esplenderoso. 1A chuva sen1pJ;'e beneficiía a 
terra. Devido aos percal<;os relatados e dific:ul
dades vencidas alguns minutos antes, fornas prepa
rar o j antar 1nais ou menos sofrivel, que deu ponto 
lá pelas vinte horas. Nada mais de desagradável 
aconteceu. 

' . . 
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Pal.1tn1os a noite e, no dia seguinte, reence
tando a viage1n , atingímos o porto dos Indios Tapi
rapés, onde estaría o chefe nos aguardando. 

Os companheiros j á havia1n descido para Por
to Velho. Pernoitamos, e ao an1anhecer continua
mos a nossa temerária viagem. 

lVIais dois ou tres días de viagem, e estar;i.amos 
todos reunlídos e1n Porto Velho. O chefe nos rela-
tou que sentira-se for~ado a fazer a retirada, por
que esta va faltando tu do de necessário: remédios, 

, ' wveres, etc. 
Além disto, os homens co1n exce<;ao de um 

son1entc, cstava1n todos doentes de febre, e nao 
podiam contar com recursos. Por conseguinte, eles 
viram-se abrigados a descer para Porto V elho, 
onde hav;ía ficado a 1naior parte do material da 
Expedi<;ao. 

O Leovidio, ao amanhecer do diía, ia buscar 
nos chapadoes, um campeiro, ou nas ribanceiras 
do rio, nos lugares mais frescos, a capivara. Ou 
ainda, nas densas f lorestas, o porco selvagem, af im 
de nao ' faltar alhnenta~ao ªº pessoal. o túnico 
homem que escapou á febre foi um tíndio carajá. 
Era ocupado em arpoar e flexar o pintado nas 
beiras dos remansos, a cachorra ao longo das corre
deiras, o tucunaré próximo aos sarans, ou entao 
o pirarucú nas águas tranguilas do lago. Hav~a 

muito peixe na regiao. 
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1Apesar de tudo nao f oi possivel pe. )anece
rem naquele lugar. Tiveram que procurar um 
ponto onde houvesse, ao menos, algum recurso 
para tratar do~ doentes. E assim fizeram, porque 
o próprio Gal. estava enfermo. 

O Leoviídio organizou, log,o, as embarca~oes, e 
conduziu, cuidadosamente, com ele o chefe, que, 
embora melhor, quasi convalecente da moléstia 
~ue o aco~etera, ainda se ressentia do mal e acha
va-se bastante abatido. Depois de tantas peripé
cias, o Gal., pegando a sua arma individual, colo
cou-a na •Cinta do Leovidio, dizendo-lhe que ele 
era digno da honra de usar aquela arma. 

Depois de muito havermos palestrado, cada 
qual relatando suas aventuras, düiculdades e tro
pe~os, eu e o Dr. Odebrecht fomos cuidar de armar 
as barracas. Nesse iínterim chegou o Leovidio tra
zendo bonitos r equeij 6es e delicioso doce de leite. 
J á empoleirados nas redes, alguém come~ou a con
tar urna de suas passagens e continuamo~ a pales
trar, animadamente, com a chegada dos petiscos 
que há tanto tempo nao viamos. 

O Leov:ídio entao, nos relatou os acontecimen
tos que se haviam passado durante o tempo que 
eles estiveram esperando o regresso na Barreira : 
um dia, como de costume, sa1ra para a ca~ada em 
companhi!a de um dndio, ao clarear do dia, cm 
demanda do Xavantinho. Depois de terem andado 
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grande t )tensao, escutaram barulho estra
nho, semelhante ao quebrar de castanhas por máos 
humanas. Com muito cuidado e argúcia conse
guiram chegar ªº local e somente encontraram 
um monte de cocos e, ao lado, duas pedras. Viram 
a inda balan~ando uns ramos da vegeta~ao inf eri<;>r. 
Quen1 ali! estava saiu correndo desabaladamente, 
deixando as castanhas quebradas, ao pé de urna 
árvore junto das suas ralÍzes. O caraj á com o 
rifle na dire~ao e1n que eles correram, fez ·pon
taria n1as, nao atirou e voltando-se disse: "Xavante 
cumpade". E nao quis ava:rl<; ar nem um passo. 
Saltaram para a outra inargem do rio, por pru
dencia, para fazer alguma ca~ada, afastando assim 
o perigo de novo encontro. 

No outro dia, tomaram urna pequena ubá e 
subiram o Xavantinho, até onde, encontrando urna 
cachoeira, viram-se abrigados a abandonar mo
mentanea1nente a embarca<;ao, afim de prosegui-

. rem rio acilna. Logo que penetraram na mata, 
'surpreendera1n um bando de quatís trepados nas 
árvores. Fizeram alvo, partiu u1n tiro e um quattí. 
roloa para o chao. Con10 nao costumamos utilizar 
tal ca~a para alhnentac;ao, o animal ficou na for
quilha de um jequitibá, onde o deixavaram para 
continuar a caminhada. Logo adeante encontra
ram u1na var a de queixadas que negaciaram por 
largo tempo, a té conseguir aba ter um porco. J á 
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estava ficando tarde, e eles procuraram-t rumo do 
acampamento. Regressando pela mesma picada, 
pelos sinais vibrados nas árvores, para orienta<;áo, 
no retorno, passaram de novo onde deixaralll¡ o 
quaij depositado na forquilha, e ficaram perplexos, 
porque lá estava urna grande ·pintada, que haviia 
apanhado a ca~a, e a conduzido para urna coivara, 
e ~eliciando-se com .suas carnes, que acabava de 
devorar. Fitando os cac;adores, o felino manteve
-se imóvel. o· ;í;ndio prepicipitando-se, sem boa 
pontaria, disparou logo o seu rifle. O animal, com 
o estamp~do, deu grande salto, e ganhou as verten
tes sombrías. E assim n:a'O puderam matar tao 
belo espécime. 

Contou-nos ainda o Leovlídio que, num dos dias 
de viagem, viram-se abrigados a pernoitar numa 
barreira, cuja subida era um rasgado e profundo 
caminho de anta. 

De madrugada,, ouviram roncados que atra~
ram .aten<;áo do !indio, seu com·panheiro de pouso, 
que se pos imediatámente em vi~ia. Talvez 
fossem !índios que rondassem o acampamento 
Tratava-se de um casal de onc;a preta que p~recia 
esta,r farejando carne humana. Os seus vultos 
negros, se conf undlam com a escuridao da noite 
e m.al distinguiam. as silhuetas. Os olhos contudo, 
eram tochas ·reluzentes, de brilho invulgar, que 



P atos ~elvagens abatidos numa lagoa próxima ao rio 
A ragu<:Jia. 
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refletiem a luz das lanternas elétricas que lhes 
#• . 

projetaram. 
A def eza consiste, em tais contingencias, em 

fazer crescer as labaredas da fogueira que todos 
fazem junto as barracas. E assim o fizera·m, por
que as onc;as jamais atacam existindo fogo. No 
dia seguinte, assim que terminaram o almo~, 
repentinamente viram levantar nuvens de fuma.c;a 
dentro da mata. ~ um ato d~ agressao dos Xavan
tes que metem fogo no papua, quando notam a 
presenc;a do home1n branco. Vendo isso, logo se 
meteram nas canoas e desceram o tí:o a toda a 
pressa, pois era a única maneira de se esca parem. 
Na altur3¡ desta narra~ao o sr. Ney Vidal chamou
-nos para o jantar. Permanecemos em Porto 
V~lho a té 18 de outu.bro. 

Chegara naqueles dias, o sr. Willy Aureli, che
f e da Bandeira Piratininga. 

Ao cair do dia 19 estávamos acampados á mar
gem direita do rio Xavante, onde dever!íamos 

' 1 

levantar vários quilómetros em seu 'leito, afim de 
determinar a sua direºªº· D'epois de um dia e . . 
ineí? ~e trabalho, pusemo-i:ios em· marcha, a ·cami-
nho da barra do Tapirapés coro o Araguaia, onde 

\ 

o sr. Ney Vidal deveria fazer urna explora~ao geo-
lógica. 

Feíto seu servíº°, nos retiramos ero fins de 
outubro, rumo a Mato Verde, lugar em que o Dr. 
Odebrecht deveria levantar urna coordenada, 

• 



122 LEOLÍDIO DI RAMOS CAIADO 

Dois dias antes da nossa partida, eu e ~.eoV\i
dio, r eunímos os trabalhadores, e fizemos-lhes séria 
advertencia, amea<;ando pó-los imediatamente fora 
do servi<;o, e em qualquer lugar, caso continuassem 
indisciplinados. Aquele que d'oravante desobede
cesse as ordens dos chef es como está vamos verifi
cando, ficar¡a logo desligado da Expedi<;ao. 

Dai da barra do Tapirapés seguiram conosco 
dois jovens, .Jorge e Niepper, que, por 1notivos igno
rados por mim, haviam se desligados da "Bandeira 
Piratininga", por u1n desentendimento qua.Iquer 
passado entre eles e o chefe da Bandeira, sr. \Villy 
Aureli. 

No meu batelao viajavam 12 hon1ens, e, na 
embarca<;:á10 do chefe, igual número. 

Chegámos a Mato Verde e permanecemos do is 
dias para descanso. Aproveitei entao, para dar 
urna batida pelos arredores e conhecer belas terras 
mato-grossenses. Afastado do povoado dois quiló
m etros, existe urna lagoa que é notável pela exten
sao, beleza, paisage1n esplendorosa. Observando 
bem, constatei que as suas águas pantanosas tem 
lugares de su1nidouros, formando profundos po~os, 
e sob a tranqueira, escondem-se j acarés e sucurís. 
A vegeta<;ao aquática é rasteira, ora espessa ora 
emaranhada. 'As orlas sao de capim baixo entre
la<;ado com variadas ramagens. O que mais cha
ma a aten<;ao nessa lagoa sao os bandos de patos 
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e marr~os selvagens Quando voam formam 
grandes tiruvens, tal a quantidade fantástica que 
al¡í se reune. 

O Leovídio e eu penetramos muitas vezes na
quele recinto imenso, e arrastando-nos pelo pan
tano, por entre a ra1nagem, conseguimos apanhar 
muitos dos velhacos aquáticos. Numa tarde da
quelas, convidei o Jorge para irmos á lagoa n1atar 
al~uma ca<;a. E fomos ·pelo n1eio do pantano, 
arrastando-nos como fazem os jacarés, a seguirem 
a presa. Fui negaciando a ca<;a, deslisando-n1e, 
sem perceber que estava distanciando-me demais 
do companheiro. 

Acabei perdendo-o de vista. As negras nuvens 
prometia1n tremendo aguaceiro. Nao tardaría a 
desabar sobre nós, forte temporal. Já estava 
muito tarde, o sol havia atingido a linha do hori
zonte. Vol vi ao lugar em que deixei o Jorge, e 
nao o encontrei, desaparecera. Por mais que o 
procurasse com a vista ªº longo da lagoa, na10 o 
avistei. Gritci muito e nao me respondeu. Saí 
á sua procura, por todos os lados e nao o achei; 
sómente alguns vestígios de sua passagem entre 
d0is po<;os profundos. Talvez tivesse sido engu
lido por um su1nidouro que os há n1uitos trai<;oei
ramente, cobertos de lodo. Quem cai num deles, 
jamais poderá ser encontrado. Estaria no fundo 
de um desses abismos, ou tal vez j á no acampa
men to, descansando? 
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Nenhum sinal encontrei que desse btse para 
• \ · 

u1na conclusao satisf•a tória. Meu incomodo au-
1nentou quando nao pude achar nenhun1a pegada 
do companheiro em direc;ao ao nosso pouso. 
Nesse momento, urna rápida r a jada de vento 
varreu a campina. A tempestade comec;ou. A 
ventania agitava a lagoa, relampagos iluminaram 
tragicamente o cenário, e depois retumbaram 
trovoadas fortes riscando o céu azul escuro, re
tinto, cheio de pontos· eshranquic;ados de grossas 
nuvens. Logo que o tuf1ffo passou o .céu ' cla
reou e no seu azul surgiram as estrelas. Entrara 
a noite e nao seria possivel mais procurar o 
companheiro. Aborrecido com o seu desapareci
mento, voltei ao acampamento. Assim que al
cancei o ·ponto em que as águas correm para a 
lag.oa e as outras para o rio, avistei o Leovídio 
que vinha procurar -me. Jorge já se achava no 
acampamento, desde a tarde. 

Em Mato Verde, durante a nossa perma
nencia havia um fornecimento de "caninha", 
bebida que, desde muitos meses de trabalho, os 
rapazes nao havia1n encontrado. Logo que des
cobriram o lug~r onde era possivel comprá-la, 
emhriagaram-se. Sobreveio algum excesso. Vie
ram abusos, desordens, sem consequencia aliás, 
a n·ao ser alguma coisa prejudicial á disciplina. 
Contudo, esses acontecimentos P.ram naturais na 
relatividad~ do meio .. , 
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Tivl.noticia de que um dos nossos trahalha
dores estava deitado em plena caro.pina e pa
r ecía estar em máu estado. Fui para lá, e, na 
verdade, estava mes1no embriagado em alta gra
duac;ao, dorn1indo o sono provocado pela "gene
rosa" bebida, estirado no solo, cujo leito era o 
capim e a folhagem. Trazia e111 seus brac;os urna 
garrafa vasia. O sol eslava muito forte. Cor
rería o risco de um derrame cerebral. Aj u dado 
pelo m ano o arrastan1os para a sombra, sob um 
caj ueiro som:brio. Assim protegido, embora pre
cariamente, passou ele o resto do dia e toda a 
noite. Tendo os chefes tomado conhecimento 
desses fatos, consideraram, por isso mesmo, a es
tadia em Mato Verde, indesejável. Ficou a.ssen.
tado que, ao amanhecer do dia seguinte, levan
taríamos ferros rumo á f azenda do SPI, em 
Santa Izabel, na llha do Bananal. 

No dia seguinte, estando tudo prepar ado, no 
momento de dar a partida em um dos motores, 
por descuido do nosso mecanico e do camarada · 
que viajava na canoa comboiada, .ª corda que 
a Iigava ·J;lara reboque, embara~ou-se na hélice, 
causando imediata ruptura do pinhao. Esse aci
dente veio tornar inútil um dos motores. T'rans
ferimos o nosso motor para a embarcac;ao do 
chefe. Ficou desta maneira determinado que, 
com mais 5 homens eu conduzisse a remo e va
re j áo a pesada embarcac;ao até :Santa Izabel. 
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' A1pós via j ar1n os dois dias e meio, •Jportamos 
no local determinado, no pósto do S.P.I.. 1Af os 
companheiros nos esperavam. Oito días mais, 
estivemos em Santa Izabel. Nada fazíamos, a 
nao ser ca~r e pescar. Ás vezes, tangiamos o 
gado para os curraes da Fazenda, em companhia 
do indio cara j á, Curichira, cuj as m aneiras, na la
bu ta com o gado, era1n verdadeiramente notáveis. 
Ainda conservava o seu primitivismo e era mesmo 
ruim de conversa, sendo dificil .compreende-lo 
Um dia chamou-nos Curiahira para vermos 
urna "vaca parida de menino novo", conforme nos 
disse ele. Fomos ao local e na verdade, estava 
urna bezerra novinha que ha via nascido naquele 
dia. 

Dentro do curral, no meio das cria<;oes, aquele 
piao caraj á, de aspécto diferente, nao usava coisa 
algu1na para se defender das vacas batedeiras. 
O iíndio caraj á possue cheiro característico devido 
a um óleo vegetal que passa no cabelo e no corpo, 
afim de se defender dos mosquitos. Além disso, 
devido á brutalidade com que ele trabalha no 
ineio do gado, este toma medo e com aquela ca
tinga estranha, torna-se vaqueiro respeitado. 
l\1uito raramente usava o la<;o e pegava as cria<;oes 
com as proprias ináos. Dando um tranco aquí e 
um murro alí, dizendo em voz alta "bororeni 
binari", assim era a sua labuta no m.eio do gado. 
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:Ef~t'e ándio é ligeiramente defeituoso de urna 
perna, porque quando ainda pequeno, os cha
van tes mataran1 seus companheiros que tentaram 
defende-lo e ele muito machucado com as pan
cadas da borduna, conseguiu cair na água do rio 
e fugir. 

Os dias passavam-se e era preciso tomar urna 
decisao. As pe~as do n1otor que havíamos enco
mendado ao Sr. Ubaldino Ferreira Rios, desde 
Leopoldina, nao . devcriam tardar. Se por ven
tura nao chegassem a nossas maos, as referidas 
pe<;as, ficara resolvido que subiríamos mesmo a 
zinga. A pelej a seria muito exaustiva. 

Vários trabalhadores te1nendo a arrojada ta
refa com.binaram, na surdina, adquirir urna canoa 
.e subir o rio com destino a Aruana, deixando os 
servi~os da Expedi<;ao. Avisado a tempo por um 
indio que fóra convidado a tomar par:te na in
digna fa~anha, chamei entao os infratores. Só
mente um conf essou a sua ousadia, e enta<o, ali 
mesmo fize1nos as contas e foram ·pagos os indis
ciplinados, que j amais subiriam conosco. 

Naquelas' plagas isoladas, zona sem nenhun1 
recurso tudo era dificil e coisa alguma se encon
trava. 

o ·s víveres, aos poucos, se exgotavam, as 
águas cristalinas e claras de outros tempos~ 

quando deseemos, agora estavam turvas, gon1osas 
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devido ás enxurradas, e aumentadas pela~ c.huvas. 
As praias iam desaparecendo gradativamente, re
hu<;adas pela massa hidrica. O rio que apresenta 
belo aspecto na seca, eslava agora lúgubre. E, 
por isso mesmo, o inverno se fixava e estávamos 
parados, indecisos, á merce do tempo. o abaste
cimento é altí. impossivel. Os últimos mantimen
tos acabavam-se, e o sub--chefe nao poude adquirir 
outros, e tal vez, (é bom que digamos isto) nao se 
interessasse muito para conseg,uli-los. 

Esta situa<;ao durou até o dia 9 de Novembro. 

• •• 

E sse curioso lago foi fofografaclo nas proximidades do "Rio 
C havantes", um dos principaes afluentes do Tapirapés 
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O REGRESSO 
.. 

D EIXÁMOS o nosso ácampamento, com des-· 

tino a Aruana. Na embarca~o do chefe tomararn 
lugar, o sub-chefe, o dr. Odebrecht, o Dr. :Ney 
Vidal, o Leov~dio, e ,mais dois memhros da · Ban
deira Pira tininga. Entrou também a senhora 
Willy Aureli, dona Jaci, que aproveitou a oportu
.nidade de condu~ao, bem assim como o cinegra
fista e outros, perfazendo o número de 12. 

. ' 
No batelao sem Iliotor, éramos dez; 4 !indios~ 

1 funcionário do S.P .l., sr. llamar Simoes, 2 
componentes da Piratininga, Jorge e Niepper, 
Amaury e o cozinheiro Domingos Alves. 

Come~ava para rtós a mais árdua das pro
va~oes dessa inesquecivel Expedi~ao. Assim que 
largamos come~amos a subir apoiando as zingas 
nos lugares m enos profundos que eram poucos. 
Remavamos nos lugares onde o· varej ao nao a.l-. , 

can~va. Nao tardou. a p~rdermos de vista o ba-
tel:ao do chefe, que desapareceu no fim do pri-

9 
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meiro estiráo do rio, impulsionado pt¡lt motor 
"Penta", que funciona~a perf eitamente b'em. 

O primeiro dia correu regularmente. Logo 
nos encontramos com o Sr. Ubaldino Rios, que no& 
cedeu algum recurso que estava ao seu alcance,. 
o que muito nos f avoreceu. 

· Nao fóra isto~ pior teria sido a nossa tene
brosa ascen<;áo. Decorreram mais alguns días e 
a viagem tomava máu aspécto. O río crescía, suas 
águas tornaram-se impetuosas, as margens al~
gadas, a massa hídrica penetrava pelos ca1npos e 
matas. O estravasan1ento punha em perigo a nossa. 
navega<;ao. As chuvas prosseguiam durante todo- · 
)o dia e a noite. Pouco rendía a jornada. Calcu
lando que o mantimento acabaria no meio da 
viagem, racionei um pouco do que nos res~va .. , 

Os carajás, que sao gastrónomos e glutoes, Jª 
de má vontade para o árduo trabalho, ficarani. 
contrariados coma medida. Alguns companheiros 
3preensivos, retraídos e pensativos, mostravam
-se assim, por falta ainda de hábito de sofrimen
to. Podia ser que f osse a nostalgia ocasionada;. 
·pelas saudades do lar. Durante suas palestras. 
só f ala~am em. cremes de morango e coisas a pe
titosas. 

Ali', no entanto, tudo era diferente. Todos os 
dias punhamos em rn.archa debaixo de chuva, ra
ramente com tempo bom, o que acontecía durante 
algumas horas. Muita~ vezes sob forte temporal, 
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ventos ).¡os e_ chuvas geladas. Era raro o sol 
surgir, repentinamente, por entre as nuvens cor 
de cobalto. Quando isso acontecia o calor era 
tremendo, pelo efeito de refra<;.ao. Desde as pri
meiras horas da madrugada, come<;ávamos a la
butar, e lá pelas 20 horas parávamos para o per
noite. Durante um deses repousos numa praia, 
fomos colhidos por tremenda tempestade. 

As águas do rio, encolerizadas, agitadas pelo 
vento formaram o "banzeiro", qu~ é tun fenómeno 
-O.os grandes rios, indescriptivel pela tenebrosidade 
das ondas. 

.N·ao tem nada de comum com a ·pororóca, 
porque seu movimento é de convulsiona1nento, se
nielhante a urna ressaca. ·As águas invadiram e 
inundaram imediatamente a praia. · Quando cor
remos para o ba teláo, este j á esta va completa
mente alagado. As consequencias deste desastre 
f oram danósas, porque o restante do mantimento 
que t:ínhamos, e que haviamos racionado, foi 
molhado pelas águas. Ficaram i:qiprestáveis. 

Objetivávamos o Lago Luiz ... i\lves, onde h\l-
ye;ia recurso, mas estava a 150 quiló1netros, ou 
;mals, e nao fari:amos nern dez quilórnetros por dia . 
Precisa:ríamos, portante, de mais 15 dias para al
<ean<;armos aquela base, e is to teriamos que f azer 
sem alimentos. 

Nenhum hornero estaría disposto a enfrentar, 
.corajosamente, aquela situa<;ao, de vez que, sem 
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viveres, fazendo esfór~o físico enorme, nf\'> supor- · 
taria, de forma alguma. , • • 

O rio cada vez mais engrossava as águas, e 
.as tenebrosas corredeiras opunham severa resis
tencia ao nosso !Ímpeto. A embarcac;ao era con
duzida por meio de sistema ainda muito primitivo 
e rústico. 

Consistia na utiliza~o de ganchos, que de 
raiz em raiz, de galho em galho, nos arrastávamos. 
-rio acima, abeirando os barrancos, para termos. 
·urna vi~gen1 de tartaruga. E assim prosseguia
mos, be1rando os sarans e atalhando pelos "furos",, 
f azendo esfórc;o sobrehumano. 

O desanimo invadia e contagiava todos os tri
pulantes; alguns, <liante dos obstáculos, já se 
mostravam pusilanimes e desanimados. 

Nao era muito raro que a embarcac;ao, en
volvida num rebojo, fosse fortemente arrastada e· 
arrebatada com impetuosidade irresistível das cor
rentes, f orc;ando-nos a desaer 200 metros ou mais~ 
Era também comum, vermos o batelao tocado 
vi<;>len,tamente para cima das ·tra.nqueiras e · obs
tá~ulos flutuantes; que desciam o rio arrasta.dos .. 

· pela enchente, o que exigia muito eui'dado, hnensa 
a.tividade , habilidade e predisposi<;áo, para evitar 
que a grande e pesada montaria rachasse O·· 

casco; seria suficiente para o naufrágio. 
As_ chuvas fazendo a infiltra<;ao pelas fendas. 

dos barrancos~ provocavam desabamentos, a queda 
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de barJeiras, enormes massas de terras em estron
dosos 8;smoronamentos. As enxurradas, vindas 
dos campos e das chapadas, caiam nas rachaduras, 
~á antigas, e provocavam continuo alargamento 
do leito do rio, o que está se processando há 

muitos anos. 
De quando em quando, ouve-se o estrondo 

semelhante ao espoucar de urna dinamite no 
· fundo da água, ru~do abaf ado como trova o lon-

ginquo. ~sse perigo nos ameac;ava continuam~nte. 
·Por diferenc;a de segundos, escapamos, de ficar 
, ali soterrados. Recomenda va sempre: "cuidado 
'barqueiros, nao toquem a zinga naquele barranco, 
ele vai ruir .agora mesmo". E por pouco, nao 
ficamos debaixo de enorme ma.ssas de terra que, 
· desprendendo bruscamente, no momento exato da 
1nossa passagem, tombou, arrastando gal.hos de ár
"vores, e raspando o nosso batelao que foi violen-
tamente impelido pela massa li.quida, deslocada 
a muitos metros, para dentro do rio. Quando 
percebÍl o ·primeiro ru~do em cima, com o punho 
firme no leme, e sempre coni cautela e aten<;ao, 

. sentí esfriar a medula, pois >tinha visto um dos 
zingueiros tocar com a vara, o alto do barranco, 
;para afastar o barco de urna trincheira de cipós. 

·. Como consequencia, enorme bloco rochosó 
desabou, caindo espetaculannente, quasi nos atin
gindo. Com um golpe f orte no leme da pesada 
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n1ontaria, pude livrar a tripula<;-a~ da Catástrofe. 
Ela seria de consequencias fatais. Desta maneira, 
evitamos que r epórteres, dados a sensacionalismo, 
viessem ao A.raguaia investigar causas do nos~o de
saparecimento, e afirmar coisas absurdas con10 
aconteceu en1 Mato Grosso, dizendo terem desco
berto entre os indígenas, um neto do explorador 
ingles, o Cel. Fawcett. 

Continua1nos a subida muito morosamente. 

O trabalho era cruel, extenuante, e lutávamo.s 
com energia espartana. Agora era o instinto de 
viver, a necessidade de vencer, que trazia animo 
ao pessoal. Vencendo os piores temporais, co
mendo raizes e frutas verdes do mato, pondo-nos 
em marcha nas priineiras horas. da madrugada, e 
prolongando o nosso trabalho até alta noite, com 
4 carajás na zinga, empre.gando f orquilha, gancho 
e remo, ao m esmo tempo, acontece que estabe
leceu, se1n explica<;ao da origem, o espirito de co
opera<;ao; trabalhá vamos com rí tmo certo, ao sorn 
das can<;oes indlígenas que acompanhávarnos como 
se nada .. houvesse de rui.m naquela jornada in
feliz. Ainda assirn, fazlamos u1n trecho µiin-ús
culo, passando fom.e; caminhávamos ao léo da 
sorte. Pensar em pescar nao era possível, porque 
a enchente nao permitía. Nem piranha havia. 
Nas margens enxutas onde poderíamos fazer al
guma ca<;ada, nada conseguíamos devido ao tem-
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poral. ~ Chovia ininterruptamente, dias conse-
cutivos/• ~ .. 

l\!Iarrecoes e patos selvagens nao faltavan1, e 
passavam esvoa<;ando por cin1a de nós, em bandos, 
descendo o rio. lVlas só dispunhamos de armas 
de bala, e dificilmente poderiamos atingir algum. 
E perdíamos n1uitos tiros inutilmente. Defen~ 
<liamos pela m aneira seguinte: a1narráva1nos o 
barco, ~ntráva1nos pelo m a to, colhi.amos frutas 
silvestres, principalmente piquis que, no Araguaia, 
dao exatamente nesse tc1npo, raizes e paln1itos. 
Os indios ·se utilizavam das raízes e nós dos 
piquis. Essas r aízes sao urna espécie de m an-

• 
dioca, que r etiran1 de ár vore parecida com o 

J 

mandioca·o. Os in dios assam tais raízes sob brasas, 
e as con1en1 sein r epugnancia . . Quando estáva1nos 
para alcan~ar a ponta ineridional da ilha do Ba
nanal, viino-nos for9.ados a parar, devido ao 
aguaceiro. Os indios car a jás nao suportando 
mais aquela situa~ao e as chuvas, acompanhadas 
de ventos gelados que eri~avam os pelos e pro
duziam calaf rios, pediram-me que encostássc1n os 
na praia, onde havia ficado urna elevac;ao dela . 
ainda descoberta. 

Protegidos por lona, f ize111os fogo para nos 
aquecermos. Os índios pusera1n -se a r evolver o 
areial. Nao demorou muito e o indio Acro-: 
berar veio dizendo : "cumpade catoniaí". Era o 

, en.contro de ovos de tartaruga. Havia n1uitos, 
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porém, passado~ da época, e já com. ds fl\.11.:>tes em 
f ormac;ao, bastante desenvolvidos. Dentro de 
poucos dias seriam postos e1n liberdade. 'Assim 
como estavam pareceu-nos repugnantes; todavia, 
a fome era demais. Foram assados e comidos,. 
por nós todos, com grande apetite, e com toda a 
casca. 

Fruto das circunstancias. Os parisienses co
meram ratos, no cerco de 1870. 

E assim prosseguríamos, Araguaia acilna, e 
havia noite que nao encontrávamos lugar favo
rável para o pouso. Tomando :com a extremi
dade da zinga a profundidade do rio, quando 
achávamos algum lugar menos profundo, afincá
vamos estaca, onde amarrávamos , a embarcaf;;ao 
e estend~amos a lona por cima, procurando pro
teger os caixotes .,molhados, sobre os quais dor
miamos algumas horas. Além de todas essas vicis
situdes, para maior tormento da nossa. viagem, 
logo que chegava a noite, os mosquitos e muri
Qócas vinham em nuvens cantantes, nos perseguir. 

Eu raramente dormia. Tinha antes de tudo 
a responsabilidade daquelas vidas, porque, a nao 
ser os indios que, podemos dizer, . estavam em 
casa, os demais eram criaturas de cidade, sem o 
treino do sertalQ, e nao suportariam por muito 
tempo aquele rigor da natureza. Refletia sobre a 
imprevidencia do comando. A displicencia no 
aparelhamento da comissáo, a falta de apoio 
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' tnoral t! 4\écuteo por parte dos responsáveis, '1Ue 
deveriam conhecer a regiao, quando nada, p9r 
inf orma~oes de muitos conhecedores dos sertoes. 
Tudo isto teria que ser previsto e anotado para 
evitar más situac;oes como éstas por culpa da dire
~ao. O mais lamentável era que o descuido fosse 
ao ponto de nao f azerem provisao de víveres. 

Assim pensando o tem·po ia decorrendo, e ao 
sentir que a noite virava, eu despertava os com
panheiros e a luta prosseguia. Nosso barco, ,por 

~· 

haver levado fortes pancadas j á esta va esbt.ira-
cado. Fazia mu ita água. Para evitar o af unda
mento, dia e noite havia um de nós retirando a 
água que penetrava pelos furos. Todos auxilia
vam nesse servic;o revesando-se nos postos. 

1 . ' 

t Constantemente o batelao era atirado po1~ 

ondas de água contra blocos flutuantes que ro
davam ao sabor das corredeiras e que deveriam 
ter pertencido a alguma barreira desabada. Com 
aten~áo no leme, imprimia ao barco movimento 
contrário. íamos de encontro á barreira; com 
' ' 

pericia, os zingueiros faziam o contra golpe; o 
gancheiro sustentava a embarcaQfüo, evitando 
assim, sérias consequencias. Logo acima de nós, 
estava um rebojo e precisava evitar nao cairmos 
em suas correntes. Com esfor~o, tentava dominar 
a. montaría. Um dos zingeiros, aproveitando um 
galho de árvore, fazia a sustenta~ao, porém, 

10 
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comu1n era o barco escapolir, e a~_..?ing~s~náo to .. 
cavan1 ás profundezas do leito, e entao, á merce 
das águas, tía1nos impelidos rio abaixo, a longa 
distancia. Ás vezes, repentina1nente, o leme se 
prendia em tranqueira de coivaras; saltava nágua 
e a dire~ao esca poli a , e mais urna vez, a embar .. 
ca~ao estava desgovernada. Era mais um dia de 
J1ígida labu ta, de trabalhos inú teis. 

Qbservava o valor ·dos noss~s hon1ens sem . ' 
lamenta96es, ajudando naquela tarefa exaustiva 
e sem fraquejamentos. Auxiliavan1 nessas horas 
dif iceis e nos transes 1nais emocionantes. Recu
perávan1os, com vagar, o tempo perdido e aos 
poucos, iamos vencendo a distancia. Os rapazes 
fazendo o esgotamento da embarca~ao nunca dei
xavam o enf adonho assunto de Sao Paulo .com os 
res pee ti vos res ta uran tes. 

Os carajás estavam cansados e j á demons
travam má vontade, sendo preciso, de quando em 
quando, incutir-lhes animo. De um lado, tínha
n1os essas dificuldades e de outro, a falta de ali
n1entos. Os piquis f oram-se, aos poucos, tornan
do escassos. 

Foi quando, o índio Acroberar se aproximou 
de 1nin1 dizendo "cun1pade Caiado, <liaran 
aguentá mais n.a·o, num te imbirocí, amanha em
bora". Os outros indios em seus idiomas, mur
muravam alguma coisa grave e compreendiamos 
perfeita~ente sua~ inten~oes. Contudo, estavam 

• 
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empreg~n~ó ó!f seus túltimos alentos e "num achá 
cume, voltá aldeia". Apesar de reconhecer que 
tinham razao, e observar o esfór~o subrehumano 
que faziam, nao era possivel, abandonar a tarefa 
de conduzir a embarca~ao, e falando com certas 
maneiras, animava-os ao trabalho. Nao resta 
duvida, que breve, teriamos algumas deser~oes. 

Diante daquela situa~ao critica, que se agra
vava cada vez mais, resolví toma.r certa energia, 
e os indios aborrecidos, com maneiras de revolta, 
davam-nos a entender que, na ·primeira oportuni
dade, desertariam. 

E aproveitando a quietude da noite, com 
certeza, procurariam as suas aldeias, onde bus

. cariam a salva~ao. Nós, porém, coisa alguma 
·poderiamos fazer. 

Num dos momentos dificeis, regulando meio 
dia, pareceu-nos ouvir 1nuito distante, o som de 
explosoes de motor. Lembrei-me do fenómeno 
assás conhecido, da ilusa o, que se verifica em 
tais ocasi6es. É a reproduc;ao da miragem. Per
guntei: . "Estao ouvindo algum ruidÓ de motor?" 
Todos tinham ouvido e ninguem f alou porque 
estavam ouvindo há dias esse mesmo ruido. 

Mas desta vez era motor de verdade. Lá 
vinha ele, notámos a silhueta, no fim do estirao, 
um prolongado baiao, que era urna reta rebri
lhante do rio, lar:ga faixa de prata contra a luz . 
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E era mesmo embarca~o. l\'Ias º~ ií!'iá1é'.tn nosso 
auxilio? Nao se sabe. Emhora :nao viesse em 
nosso auxilio, conseguiriamos algum recurso. A 
satisfac;ao foi geral. Seria ilusáo? Urna auten
tica miragem? Desta vez era de fato motor, e a 
saudac;ao clássica de várias salvas foi respondida 
aos estampidos de nossas armas. 

1A embarcaºªº aproximo u-se de nós; reco
niheci logo o Leovidio e o mecanico Alfredo Strau
be, nosso velho amigo. Era realidade. O Leov;ídio 
entrando em entendimentos com os chefes, viera 
em nosso encontro. Transpusemos o motor para 
o nosso bateláo e comboiamos a embarcac;áo 
menor. Tudo feito ra.pidamente, fornas logo lar
gando. Rasgávamos a impetuosidade da corrente, 
como natural vinganc;a, porque os recursos da 
ciencia e do progresso haviam sido mandados para 
vencermos o sertáo, a natureza bruta, a selva, até 
ali preponderando contra nós, impiedosamente. 

Aportamos em Luiz 'A.lves a meia noite. O 
céu era claro e estava estrelado, dando-nos urna 
noite tropical de rara beleza. Tudo mudado. A 
Iua clareava a solidáo irhensa e seus ra:ios empa- · 
lidecidos iluminavam as colinas onduladas, os 
relevos do vale araguaiano, dando á selva miste
riosa, urna tonalidade melancólica, porém de mís
tica doc;ura. A grande massa hídrica refletia 
aqueles raios, espelhando a moldura verde do rio, 
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prolong <lg pel;>s chapadoes iluminados. Jamais 
nos esqÚeceremos <leste cenário. 

O índio Acroberar chegou para miro e disse: 
"Cumpade, num chegá motó imbora hoje lua 

encima''. Eu j á havia pressentido aquelas suas 
intenc;oes, .pois aguardavam o plenilunio para nao 
fracassarem, na jornada, e precisavam de luz 
para orientaQa-0, e mesmo defesa ·contra aqueles 
me.ios agrestes da regiaQ do Bananal. 

Em Luiz Alves acordamos os seus habitantes 
para comprar coi$a de que carecíamos. Depois 
de boá refeiyfüo a churrasco, pondo tudo em 
ordem, ás 2 horas, deixávamos o povoado para 
alcanc;armos Piedad e, f azenda do Sr. Alfredo 
Straube. Essa gente é profundamente hospita
leira, e nos tratou com a maior camaradagem. 
Tudo foi posto á nosso disposic;ao.. Especializado 
em motores, Alfredo é o único mecanico da regiao. 
~ste homem ·muito nos aj udou. Permanecemos 
vários dias como hóspedes do sr. Straube. Apro
veitamos todo esse tempo para reparar a em
barcac;iio. O motor que deveria nos conduzir a 
Aruana, foi cuidadosamente revistado e reajus
tado. Tudo foi posto em .perfeita ordem. 

Desta maneira, fazendo nossos agradecimen
tos e despedidas, pusemo-nos de novo em marcha. 
Deixamos Piedade para trás, singrando galharda
mente as águas do grande rio. Acompanhou-nos· 

. ll filha do Sr. Alfredo, senhorita Amélia Straube, 

• 

., 
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que conduziinos carinhosan1ente até Leo oldina, 
hoje Aruana, de onde ·regressari;:1füfu'' seu pai, 
que havia sido contratado para mecanico e mo
torista do nosso barco. Este cidadao de descen
dencia alema, contava 40 anos, tinha urna dis
tinc;áo e maneiras de gente fina da elite de sua 
pá tria . Sua filha, com cerca de 20 anos, é urna 
jovem bonita, olhos azues, cabelos longos, ondu
lados, cor de ouro, cutis morena queimada pelo 
sol , tropical. E' urna flor que nasceu e se desen
volveu nas solidoes do vale 'Araguaiano. Era 
simples e forte. Disposta e solicita, n,a•o parecia 
urna jovem, porém um man-cebo que ali estava 
junto a nós, porque sempre pronta a ajudar, 
seDllpre atenta e delicada, constituiu encanto para 
o resto da nossa escalada. N·os pousos, com as 
redes armadas próximas urnas das outras, Amélia 
f azia, com seus encantos e sua vivacidade, com 
que as horas passassem rápidas de vi do á boa pa .. 
lestra que mantínhan1os. Ela contava histórias 
do rio onde vivia desde que nasceu, pois, sua fa
milia mora no vale Araguaiano há mais de vinte 
anos. 

Continuamos a subida; .as vezes, parávamos 
para a verifica<;ao do motor que f alhava, ou em 
consequencia do pino da hélice que constante
mente quebrava, o que acontece sempre com o 
Penta. Finalmente, numa bela manha de no
vembro, chegámos ao porto de Aruana, onde :p.o~ 

.. 
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espera am os demais companheiros. Era o re
• gresso ' á v1dá-, depois de meses decorridos em 

terras desahitadas do Oeste. Pisávamos de novo 
terra civilizada, ü ltima ponta de lan<;a do pro
gresso, com correio e rodovia 

Terminavam desta maneira os servic;os da 
Expedic;ao, que, embora nao tendo conseguido 
atingir o rio da Liberdad~, fez, contudo, os tra
balhos do Tapirapés até ás cabeceiras e coletou 
copioso material científico. 

Chegando em Goiás, entramos em entendi
mento com o General para que ficássemos alguns 
dias em nossa terra. 

Foi concedida a licen~. 

A 13! de Deze1nbro a Expedic;ao chegou ao Rio 
de Janeiro, e, no dia 21 do mesmo mes, após per
manecermos 8 dias em nossa terra, a velha cidadc 
de Goiás, chegámos também e f omos procurar o 
chefe da Carta de l\1ato Grosso, Sr. Cel. J aguaribe 
de Matos, afim de lhe narrar o que se havia pas
sado .durante todo o período da expedi<;ao. 

O'utrora, camarada, prestativo, estava agora, o 
"C~l. de Ga·binete" ,a nos receber friamente, deno
tando ~certa preven<;ao, sem fazer indagaQa:O al
guma sobre o que havia de verdade, a respeito 
da expedi~ao, co1no se já estivesse ciente de tudo. 
E, após breve conversa, despedimo-nos e fomos 
ao Conselho ·Nacional do Servic;o de Prote<;ao aos 
tndios. Entretanto, naquele momento, estiver a 
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no gabinete do citado Cel. Jaguari~,~ ~..r,ub-chefe 

da Expedi<;ao, sr. Major Telemaco Rodrigues, que, 
em nossa presen<;a, disse ao Cel. que nao tínhainos 
conseguido alcanc;ar o rio da Liberdade, por lhes 
terem dado verba dem.ais pequena, e termos 
saído do Rio j á f ora do tempo, restando-nos pois, 
espac;o r es tri to de seca para f azermos a incursa o 
na imensa hacia do Xingú. O chef e, por sua vez, 
sem se recordar de que nos concedera licenc;a de 
alguns dias para demorarmos em Goiás fez o seu 
r elatório e apresentou-se com o pessoal da Ex
pedi<;ao, se1n nós outros, e, mais tarde, soubem.os 
que ele praticou acusac;oes contra nós, responsa
bilisando-me e a meu irmao pelo fracasso da Ex
pedi~ao. Declarou que faziamos e desfaziamos, 
sem obediencia ás ordens superiores e que, final
mente, os hav.íamos forc;ado ao regresso. Só
mente um homem se interessou em conhecer a 
verdade dos fátos ocorridos durante o percurso 
da Expedic;ao e de tudo ficou ciente: O General 
Ron don. Inquirido por ele sobre tu do, f izemos-lhe 
entao relato minucioso de tudo o que se passara 
durante aqueles meses de penetrac;ao na regiad 
mesopota1nica Araguaia-Xingú. 

Publicando este modesto trabalho, deixo aqui 
perpetuados, em nome da memoria do mano, que 
f alece u pouco depois, os meus agradecimentos 
ao Gal. Rondón e o meu protesto contra os ata-
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ques i11j9tl11 ocima relatados pelos chefes. Pois, 
a verdade é a seguinte. A pentrac;ao no vale do 
Tapirapés, que nos seria o cam'inho para o "Li
berdade", o limiar do inf erno verde, apavorou de 
tal modo, o ilustre vencedor do Contestado e ,um 
dos herois da revoluc;ao de 32, medindo os seus 
escassos recursos logo esgotados, o desaparelha .. 
m.ento técnico científico, o abandono da expedic;ao 
'pelo médico, e finalmente muitas outras falhas, 
a partir da idade dos chefes, resolveram decretar 
o fracasso da expedic;ifüo e voltarem para o Rio. 

A realidade tenebrosa dos sert6es do Oeste 
se caracterisa pelas febres perniciosas, pelos 
trilhos apisoados dos Xavantes, de Caiapós, de 
Tapirapés da aldeia brava, e outras tribos ainda 
nao conhecidas, pelos trai<;oeiros pantanos, pelas 
tranqueíras intránsponáveis, pelas nuvens de per
nilongos, pelas doen~as tropicais desconhecidas 
nas capitais e ainda nao identificadas, pelo desa
parelhamento material da caravana, pela i!ificul
dade .de loco~o~ao, . tanto por terra como por 

' água, pela. · presenc;a de insetos .mortais, bichos 
repugnantes, e. afinal pelo terror supersticioso 
que concorre· para 1enervar, durante as noites 
sombri~s que passamos no amago das florestas 
descon.hecida:s, onde tanto sofremos por hnprevi
dencia do comando. Para chefiar Expedic;ao 
dessa natureza, nao pode ser escolhido quem está 
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constantemente enfermo, alterado ~, .lillEryos, ir- • 
ritado, sem espirito de bandeirante, constituindo, 

. elemento inconveniente e que pode até ser tomado 
pela loucura do sertao. Confirma-se mais urna 
vez que o espirito de bandeirante nao pode ser 
procurado entre os "gtanfinos dos gabinetes esto
fa dos". E para comprovar o que vimos de afir
mar, deixo aqui o nome de todos os dirigentes da 
expedi9ao, como também dos trabalhadores e de 
todos que nos acompanharam, como testemunhas 

dos acontecimentos acima. 
Chefe: General Vieira da Rosa. 
Sub-Chefe: Major Telemaco Rodrigues. 
Médico: Dr. Oton Machado (Abandonou-nos em 

Porto V elho) . 

Engenheiro: Dr. Adolfo Odebrecht (Falecido). 
Geologista: Dr. Ney Vddal. 
1.0 Gruia: Leolidio Di Ramos Caiado. 
2.0 G.uia: Leovídio Di Ramos Caiado. (Falecido). 
Rádio Telegrafista: Sargento Eduardo Vascon-

celos. 

Auxiliar de Rádio: Bartolomeu Marinho. 
Cine'grafista: A1naury. 
Taxidermista: Waldemar (Voltou da cidade de 
\ 

Goiás). 
C.hef e do Material: Diderot. . . . . ' 
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SERVI<;O BRACAL 

Civilizados 

Cóleto 
Domingos 1Alves 
Rafael 
Aurelino 
José Maria 
Benedi to Vascon-

celos 
Benedito Sardinha 
Sabino 

Indios 

Andedura 
Sielore 
Deridú 
Uarear 
Acroberar 
Savaru 
Cravucrill 
Sabino caraj á 
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E ainda na última etapa da viagem, os com
panheiros, ltamar Simóes, Niepper e Jorge. 
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das de Minha Terra." - DE CASTRO 
E SIL V A -A Iroprensa - J oao Pessoa. 
- 12-8-951 ). 

* 
"Cuidada elaborac;:ao de narrativas, 

cheias de vida e pitoresco, nas quais, 
em prosa de boro quilate, o autor fixa 
episódios, figuras e costuroes da tradigao 
sertaneja, e descreve coro brilho e fluen
cia as histórias fantásticas da supers
tigao indo-brasílica. Obra d e valor e 
interesse folclórico." - JORGE RAMOS 
(Diário da Tarde - Lisboa - Por-
tugal ) . 

* 
"Enfeixa.ndo nuro voluroe d e 130 pá

ginas seis das· mais encantadoras lendas 
extraidas do farto folclore goiano, Mário 
Rizério Leite deu-lhes um belo colorido 
coro o seu estilo fluente, claro e obje
tivo, que transmite ao leitor tOdas as 
emogóes da imaginagao criadora do ser
ta.o brasileiro. 
. . . valem por excelentes novelas ser
tanejas, nas quais se pode conhecer 
toda a pujanga de u rna irnaginagao fér
til e todo o brilho d e um est;lista que 
se revela.'' - CRISTIANO LINHARES 
(Alterosa - Agosto de 1951). 

* 
"Voce aparece no mundo clas letras 

com esse · 'admin'Lvel livro ele prosa, far
pado de <:ores tropicais, chelo de musi
calidade, deslumbrante na sua magia, 
único no genero. É um livro de 1'.orte 
pode1• descritivo, cheio de beleza e colo
rido, páginas de poeta que desprezou as 
rimas para nos empolgar com urna prosa 
rica de timbre com as notas d e ouro de 
um verso musica.l de Chopin." - PER
CILIO GUEDES BRASILlENSE. 
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