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CONSIDERAQóES PRELIMINARES 

Na Amazonia, mais que albures, sao os ríos "caminhos 
gue andam". Sao vias naturais de acesso, desde as regié5es 
civilizadas, onde se adensam as popula~oes, em cidades, 
vilas e povoados ribeirinhos do Rio-Mar, até os mais recón
ditos sertoes. A vida, em todos os seus aspectos, prende-se 
intimamente aos rios. O homem é um canoeiro nato. -os 
agrupamentos humanos se escalonam pelas vias fluviais 
e se irradiam, costeando os afluentes por vezes insignifi
cantes; e de uns remontam a outros, passam de urna para 
outra vertente pelos varadouros, caminhos excepcionais a 
que o homem é for~ado, para vencer os tratos de terra firme 
que se estendem entre os caudais, encurtando distancias, 
despontando cabeceiras ou contornando obstáculos naturais. 

Nos séculos da conquista, os rios foram os caminhos 
espontaneos das bandeiras desbravadoras; e sua tiranica 
influ~ncia nos destinos da Amazonia estendeu-se, através dos 
langas da expansao colonial, alcangando nossos -dias, mate
rializada, sucessivamente, na ubá e na igarité, dádivas da 
floresta submetidas pelo hornero a transforma~ao utilitária 
da indústria; na lancha e na alvarenga do forasteiro rega
tao, amostras flutuantes da civiliza~ao dos babcos rios, tra
zendo ao homem utilidades supérfluas e levando em troca 
desigual os frutos de seu labor; no conforto dos gaiolas e 
na suntuosidade dos steamer:J. 

Definir a Amazonia é, sobretudo, definir sua hldrogra
fia. A civiliza~ao se atém a beira-rio, subindo pelos caudais 
em arremetidas, levando em promiscuidade compensadora 
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o governo e a fór~a, o missionário, o sábio e o aventureiro 
- expressóes polimorfas da Nacionalidade a dilatar-se em 
seus próprios domínios. 

A defesa instintiva do indígena pronuncia-se nas desem
bocaduras. Quando sobrevém o esmorecimento precursor 
da derrota, retraem-se as tribos aguerridas, erguendo novas 
aldeias a montante; e lá se rendem aos apelas da catequese 
ou ao temor da autoridade; ou abandonam vencidas o rio 
de seus avósp para se recolherem a tranqüilidade dos lagos 
·e igarapés ignotos. 

As fronteiras das Na~óes ribeirinhas surgem assim a 
beira-rio, escorando-se nos marcos naturais dos acidentes, de 
foz em foz, oscilando a leste e a oeste, ao sul e ao norte, 
segundo os· ímpetos guerreiros dos peninsulares que, por 
caminhos diversos, descendo as correntes ou as vencendo 
de arrepio, vem se bater no gigantesco cenário amazónico, 
pioneiros da grandeza territorial das novas Na~óes, nas 
quais inconscientemente se integram. 

Após a emancipa~ao, a posse dos rios serviria de base as 
discussoes de limites e estes delinear-se-iam segundo os 
cursos d'água, as confluencias, os divisores, repartindo bacias 
fluviais, arrimados nos acidentes da hidrografia. Se ainda 
restam pontos litigiosos, nas negociagoes diplomáticas sus
pensas, sao cursos inferiores - saídas para o Rio-Mar - ou . 
nascentes de cuja defini~ao resultaria a posse de extensas 
mesopotamias. 

Trocam-se notas diplomáticas. Firmam-se por fim tra
tados de limites, amizade, comércio e navega~ao. Nestes e 
naquelas predomina um sabor de memórias hidrográficas. 

* * • * 
Talvez em nenhum outro setor de fronteira do Brasil 

se tenha verificado em maior extensao aquela influencia 
potamográfica, na fixa~ao das raias internacionais, que no 
Noroeste Amazónico. 

Abrangendo urna área de 346. 000 quilómetros quadra
dos, aproximadamente, entre o Solimé>es e o médio Rio 
Negro, as pretensé5es colombianas, arrimadas em equívocas 
razé5es hauridas ainda pela diplomacia da Nova Granada <1 >, 

(1) A República da Gran Colombia, proclamada p~lo Congresso de Angostura 
(Venezuela). em 1819, compreendia, como departamentos, a Cundinamarca, 
Venezuela e Quito. Extinta, em 1830, com a separa~lo e independ~ncla da 
Venezuela e do Equador, as provincias restantes formaram a República de 
Nova Granada que, em 1886, passou a denominar-se ColOmbia. 
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nos tratados luso-espanhóis do século XVIII, com menos
prezo do salutar princípio jurídico do uti possidetis, dila-
tam-se para leste, gizando ensaios de fronteira pelo Soli
moes abaixo, abstra~áo feita dos marcos vivos de Tabatinga 
e Santo Antonio do I~á, funda~oes portuguesas de 1766-68; 
pelo Auati-Paraná - Lago Maracaí - Rio Cauaburi -
Cerro Cupi, abarcando nossos fortes de Sao Gabriel e Mara
bitanas, bem como nossas aldeias carmelitas do !gana, 
uaupés e Rio Negro, funda~oes do século XVII que flores
ceram através dos labóres missionários dos séculas XVIII 
e XIX, em contínua posse do Brasil. 

A razoes insubsistentes de ordem jurídica opunha o 
Brasil direitos oriundos da posse secular efetiva, delineando 
a oeste e ao norte limites consentaneos ao mesmo espirito 
dos tratados invocados pelo contendor amigo: a linha Japu
rá-Jari (Rio dos Enganos) e o divortium aquarum, salvando 
ao sul as águas do Apapóris, Uaupés e I~ana, até alcan~ar 
terras da Venezuela. A geodésica Apapóris-Tabatinga, as
sente com o Peru desde 1851, nao era mais suscetível de 
discussao, na vigencia de ulteriores acordos entre os Países 
confinantes, firmados em detrimento de nossos direitos. 

As discussé>es se alongam por 54 anos, na intermitencia 
das gestoes diplomáticas. Para a Colombia é vitória incon
teste qualquer recuo do -Brasil a leste da fronteira Japurá
Jari, ao passo que nada perde, de fato, cedendo a oeste do 
Auati-Paraná - Cauaburi, obra inconsistente de fantasia 
expansionista dos primeiros anos de tumultuosa vida nacio
nal que o Império do Brasil, amadurecido qua! irmao mais 
velho, admite complacente a discussao, confiando na lógica 
de cristalinos argumentos que a identidade de pacíficos pro
pósitos haveria de evidenciar, mais cedo ou mais tarde . 

Chegaria afina! o momento de cairem, sobre aquele 
hiato de dois mil quilómetros de fronteira, as vistas do 
grande Rio-Branco. Ao apelo do imortal Chanceler brasi
leiro, a intransigencia colombiana do século XIX cede lugar 
a prudencia política qeu anteve os frutos de um acórdo de 
limites com o Brasil, abrindo ao comércio andino os cami
nhos fluviais do Sueste, rumo ao Atlantico, pelo portentoso 
Amazonas. 

Na fronteira assente, nem o Japurá-Jari do primitivo 
projeto brasileiro, nem o Auati-Paraná - Cauaburi das aspi
ragoes colombianas. Nem o uti possidetis de fato, em sua 
pureza romana, como havia sido invocado por Alexandi:e de 
Gusmao, ao elaborar, em 1750, o embriao de nossos tratados 
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de limites, nem o fantasioso "uti possidetis de direito"' mais a 
feiQáO dos interesses colombianos, emaranhado em caducas 
disposi~oes de cédulas reais espanholas incompativeis com 
a soberania brasileira. Preferimos os beneficios das mútuas 
concessoes, numa solu~áo que limitasse ao meio termo as 
pretens5es colombianas e os prejuízos brasileiros, cedendo 
no Japurá o marco natural do Salto Grande; no alto Uaupés 
a balisa incontestável de Iurupari-Cachoeira; no Apapóris, 
no Coduiari, <)no Querari e, por fim, no Tiquié, Papuri e 
I~ana; cedendo e transigindo por amor a concórdia e pela 
confian~a que nos inspiram vizinhos laboriosos e pacíficos. 

Assim, após demorada contenda diplomática, na qual 
estava em causa um território maior que o nosso Piaui ou 
a Itália peninsular, cerca de 120. 000 quilómetros quadra
dos de terras f ertilíssimas e de riquezas dos tres reinos, 
servidas por urna rede potamográfica que monopoliza as 
comunica~oes do mais rico país dos Andes com o Amazonas, 
desintegram-se da soberanía brasileira, sem alarde para 
nossa generosidade. O Estado do Amazonas, que teria 
podido sentir a amputagao, estava empenhado na reivin
dica~áo do Acre, mais extenso, qui~á mais rico que o terri
tório que se desintegrava a noroeste, e mais em evidencia 
a sazao, merce de recentes feitos militares ... 

* * * 
O Tratado de Bogotá, definindo a linha de fronteira 

entre o Brasil e a Colombia, sem embargo de certa impre
cisao geográfica, foi efetivamente um passo decisivo para 
a solugao da secular pendencia, permitindo a demarca~áo 
encetada, em 1931, e concluída, em 1936, por técnicos de 
ambos os países. 

Vinte e cinco anos após as negociagoes de limites com 
a Colombia, vamos, porém, encontrar, naquela zona fron
teiriga, urna popula~ao genuinamente brasileira, vibrante 
de amor a terra, exacerbada em seu patriotismo, submetida 
a humilha~ao cívica de se tornar estrangeira sem ter saído 
de seu torrao natal. 

E' que, cedendo, no Papuri, tóda a margem esquerda e 
a direita a oeste do meridiano 70º 2'37" oeste de Greenwich, 
lan~amos o desassossego numa popula~ao de 2. 000 indíge
nas brasileiros. Os uananas do alto Uaupés e os cubeus do 
Querari-Coduiari, catecúmenos dos missionários do Rio Ne
gro, desde o século XVIII, administrados por autoridade bra-
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sileira até 1925, orgando por 3. 000 indígenas, passaram em 
massa para a jurisdigao colombiana. Tomando por limite 
o meridiano da foz do Querari, na longitude 69º50'41" oeste 
de Greenwich, deixamos sob o controle e dependencia da 
Colombia as saídas de afluentes da margem esquerda da
quele rio, regiao de imensos balatais explorados por brasi
leiros ... <2

) 

Deve-se urna reparagao ainda oportuna, através da as
sistencia ofici~l, aquelas valorosas popula~5es indígenas que, 
tendo aprendido a amar o Brasil, com aquela pureza de 
que somente o índio é capaz, merecem retornar ao convivio 
da Pátria, acolhidas em terras que permaneceram sob as 
cores verde e ouro e que elas continuarao a engrandecer, com 
o esforgo fecundo de geragoes mais felizes. 

Após a demarca~ao da fronteira, naqueles extensos e 
ubertosos sertoes do Brasil, seria de desejar que a Coloni
za~ao Nacional coroasse a obra de concórdia, assegurando 
a ordem e possibilitando a vida pacífica de homens sim
ples, votados ao trabalho, afeitas a natureza, que Iá se 
congregam esquecidos dos benefícios da civiliza~áo ou igno
rando os atrativos dos centros civilizados. 

Se as páginas que se seguem, fixando alguns aspectos 
daqueles rios e daquela gente laboriosa e ordeira, logra
rem traduzir as aspira~5es de brasilidade do Uaupés, teráo 
alcan~ado o melhor de seus objetivos. 

(2 ) Avaliam-se cn1 25 .0~0. jndigenas as popula~oes de tradi~ao brasileira radi
cadas na zona frontetrl\;a com a Colómbia n os rios J apurá Apapóris Uau-
p és e I~ana (1931). ' ' ' 
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o ·RIO NEGRO 

8 de novembro de 1932. Nossa vista se alonga pela 
superficie imensa do espelho das águas do Rio Negro e 
vai deter-se na longínqua cinta verde, uniforme, indefinida, 
em que se esbatem contornos de ilhas e margens, fazendo 
de horizonte visual deste domínios fluviais. . . Interrompe-se 
por vezes aquela cinta verde, em brechas de água e céu, 
mostrando além estiróes e lagos imensos ... 

A superficie do rio refiete o firmamento num requinte 
de minuciosidade, do colorido do poente ao enovelado das 
nuvens. . . E' como se as águas nos elevassem, num dilúvio, 
acima das terras mais altas ... 

Outras vezes nos aproximamos da costa, perdendo a 
sensa~ao da imensidade fluvial, para sentir a exuberancia 
da floresta que apenas se refaz dos insultos de dantesco 
incendio que por seis meses lavrou no Rio Negro, escalando 
glebas a despeito dos aceiros líquidos de paranás e igapós, 
que a natureza previdente havia estendido entre aquelas. 
Troncos desnudos dos mais soberbos espécimes da flora 
erguem-se a beira-rio com os estigmas da queimada, como 
espetros, refletindo-se em imagens oscilantes, no espelho 
da& águas negras, tremeluzentes ... 

Caboclos cismadores, empunhando arco e flecha, em 
pé nas igaras, observam a superfície do rio, como a espera 
de urna presa. Sao ca~adores de tartaruga. Ficam assim 
horas a fio, ao sabor da correnteza. A tartaruga, vindo a 
tona, antes de mostrar o casco reluzente, denuncia-se pela 
borbulha ou pelas ondula~óes circulares, concentricas, alte-
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rando a tranqüilidade dos remansos . A flecha, desferida coni 
mestria, fende os ares em grande curva e cai certeira no 
alvo. Oesgoverna-se a presa. Com algumas remadas vigo-
rosas, o cac;ador vai recolhe-la na igara. . . / 

Passamos ao largo .. . As igaras oscilam agitadas pelo 
banzeiro. . . Os cac;adores, indiferentes a passagem do gaiola, 
olhos fitos no rio, ficam na mesma posic;ao em que os sur
preendemos. Reduzidos pela distancia, já nos parecem curu
mis em ubás ude brinquedo. Depois ficam semente, na pai
sagem, os pontos alvadios das camisas, como surg·iram na 
imensidade do rio ... 

* * * 

! 

Na Amazónia, os quelónios sao denominados "bichos de 
casco". Além das tartarugas, encontram-se, nos lagos e rios, 
a aiac;á, o tracajá, o cabec;udo, a aperema, a arapucá, o 
lalá, a lurapuca; nos charcos de chavascais (atoleiros, bre
jos), a iurará, o muc;ua, o matá-matá e, nos terrenos secos, 
os jabutis <3>. 

A aiac;á é urna tartaruga pequena, com tres tubérculos 
em cada flanco da courac;a ventral. 

O tracajá tem a courac;a dorsal, oval, abobadada, recor
tada na frente em forma de V, quase negra, 50 cm de com
prlmento. A cabec;a bruno-escura, com manchas amarelas, 
ostenta urna só bárbula. Vive nos lagos do Amazonas . E' 
conhecido no Orinoco por terecai. O macho da espécie é 
denominado aianuri, na língua-geral. 

O cabe~udo também conhecido pelos caboclos do Ama
zonas por iurarapitiu ou araracanga-ac;u ( cabec;a de arara), 
tem a courac;a dorsal de um colorido vermelho escuro, faces 
laterais descaindo abruptamente, 40 cm de comprimento no 
adulto. 

A aperema tem a cabec;a avermelhada. O casco negro, 
alto, abobadado, com 27 escudos córneos, nao excede a um 
palmo de comprimento. 

O mu~ua tem o escudo dorsal cinza-escuro, 15 cm de 
comprlmento, a cauda curta, a cabec;a como a do papagaio, 
um bico adunco. E' voraz e gosta de morder. 

(3 ) Segundo o sábio Goeldi, sáo eonhecidas 201 espécies de quelónios. Cabe~ 
a Am érica 79 t)spécies e a o Oceano 5. 
. Slo d-0 Brasil 25 esp écles divididas p or 13 géneros, na grande maloria 
ibcolas <ias b acias d 'água d oce. Apen as 3 esp écies brasilicas sa o terrestres. 
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A arapuc;á Goeldi a descreve pequenina, de bonito aspec

to, quase redonda, a courac;a bruno-escura orlada de verme
lho- alaranj ado . 

A iurará é preta e a lalá cinza-escura, de pescoc;o com
prido, 30 cm de comprimento a courac;a. 

A iurapuca tem o casco afunilado e nao excede a 15 
cm de comprimento. 

O matá-matá, originalíssimo, embora horrendo e repug
nante, é inconfundível, devido ao nariz estirado em tubo 
e a urnas franjas de pele pendentes da parte inferior da 
cabec;a. Tem a courac;a dorsal elíptica, de cór cinza-escura, 
e alcanc;a 2,25 m de comprimento. Alimenta-se de rás e 
peixinhos. Meio enterrado na praia, com um dedo d'água por 
cima da courac;a, espreita por entre a vegetac;ao flutuante e 
assalta passarinhos aquáticos. Nada com celeridade, apesar 
de sua volumosa carapa~a. Goeldi atribui o nome indígena 
do matá-matá (escada) as saliencias escalares do casco. 

Entre os jabutis do Amazonas encontram-se duas for
mas distintas: o jabuti-tinga e o jabuti-piranga. Coutinho 
identificou urna terceira forma da mesma espécie, o jabuti
carumbé, que Goeldi acredita seja o macho do jabuti.<4 > 

O jabuti-piranga tem a casca dorsal muito abobadada 
de um colorido escuro, quase negro. ' 

O jabuti-carumbé se distingue pelas manchas cór de 
carne e os desenho! variados do casco dorsal. 

A tartaruga propriamente dita (Podocnemis expansa) 
- a iurará-a~u dos indios de língua geral - tem a cou
rac;a dorsal fortemente deprimida, de cor amarela com man
chas escuras, 80 cm de comprimento no adulto. E' o mais 
importante dos quelónios do Amazonas, muito apreciado 
por sua carne e seus ovos. O macho é denominado capitari 
e jamais atinge o desenvolvimento da femea. 

As tartarugas vivem nos rios e lagos. Quando os rios 
come~am a encher, elas vem pelos furos para o remanso 
das enseadas. Na época da desova, em fins de julho ou 
come~os de agósto, procuram as praias-de-arriba~ao, onde 
cavam ninhos afunilados de meio metro de profundidade. 

Os caboclos acreditam que os capitaris se encarreguem 
de escolher as praias ou tabuleiros, marcando com o rasto, 
na areia, o limite da zona reservada para os ninhos. As 
femeas, entretanto, nao primam pela ordem na ocupa~ao. 
Saem d'água num enxame, chocando as coura~as com estré-

(4 ) Dr. E m ilio A. Goeldi - Quelónios do Brasil. 
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pito. Disputam os lugares a dentadas e encontróes. Acomo
dam-se afinal e permanecem muito tempo quietas, meio 

" enterradas na areia. A desova é demorada e abundante, al
can~ando recordes individuais de 200 ovos. 

Quando nao há ca~adores na praia de arriba~áo, as 
tartarugas mais felizes, finda a desova, tapam os ninhos, 
socando a arela; dissimulam-n'os como podem e váo tran
qüilas para o remanso do rio. Todos os dias vero ver os 
locais de suasQ ninhadas e ficam horas inteiras a contem
plá-los embevecidas, "chocando com os olhos", como diz o 
caboclo. 

No fim de dois meses, come~am a sair da areia tarta
ruguinhas as centenas, caminhando juntas, sob urna revoada 
de aves de rapina que as atacam, rareando-lhes as fileiras 
antes de alcan~arem o rio. As máes se retiram outra vez 
para os lagos e igapós, onde passam o resto da estiagem 
vadias, comendo frutas bravas. 

Quando descobrem as praias de arribagáo, os ca~ado
res se ocultam no mato próximo e esperam que as tarta
rugas saiam d'água e se aninhem. Alta noite, a um sinal 
convencionado, eles saem dos enconderijos e entram a virá
las de pernas para cima, imobilizando-as assim. E se dáo 
pressa, nesta opera<;ao, porquanto, surpreendidas em seus 
ninhos, as tartarugas fogem por vezes, numa correria desa
balada em diregáo ao rio, atropelando os cac;adores. 

Nos lagos e igapós, eles sáo armados de jati~á, espécie 
de arpáo, que se fixa a extremidade de urna baste pesada, 
de uns dois metros. Gragas a pequena profundidade das 
águas, o cagador acompanha os movimentos da tartaruga 
pela borbulha característica. O jatigá, langado verticalmen
te, vai ferir o quelonio as vezes a oito ou dez bra~as de 
profundidade. 

Outra arma usada pelos cagadores é a sararaca, flecha 
de 1,30 m, ponta de ago ou madeira imbutida, presa por 
um cordio de fibra de 8 a 10 metros, enrolado na haste. 
Ao ferir a tartaruga, a ponta se destaca. A flecha indica 
a flor d'água 08 movimentos da presa. 

Nos lagos e igarapés, as tartarugas podem ser apanha
das pela "bate~ao" em cercados que interceptam a saida. 
A opera~ao consiste em bater com remos na superficie 
d'água e vasculhar o fundo com varas, provocando a fuga 
dos quelonios, e depois apanhá-los em mergulhos na saída. 
Os indios paumaris sao particularmente hábeis nesse pro
veitoso mergulho, mesmo nos ríos mais profundos. 
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As tartarugas também sao pescadas com anzolinhos. 
A linha é presa a urna pequena boia de cabaga, pintada de 
vermelho, o camori. Engolindo a isca, a tartaruga se denun
cia pelos movimentos do camori. 

A colheita de ovos e a ca~a as tartarugas constituem 
fácil indústria para as populagóes de beira-rio, nos últimos 
meses do ano. Os ovos sao pisados nas canoas e misturados 
coro água. Deles se extrai assim um azeite, coro o qual se 
prepara urna conserva, a mixira. O azeite mesmo é um 
excelente condimento. O mocangue, mistura de ovos bati
dos com farinha de mandioca e água, é outra iguaria muito 
apreciada pelos caboclos do Amazonas. 

No ano de 1719 (informa-nos Coutinho) a exporta~áo 
de manteiga do Alto Amazonas montou a 192.000 libras, 
equivalendo ao exterminio de 24 milhóes de tartarugas. 
Segundo o mesmo explorador, até 1700 fervilhavam aqueles 
úteis animais, nas praias do Amazonas e de todos ·os seus 
afluentes, 50 léguas acima do estuário. Em 1868, já nao se 
encontravam famílias com mais de 15 tartarugas, 300 lé
guas a dentro do Rio-Mar. No Madeira, onde as colonia:s che
gavam a impedir a passagem de canoas, na ocasiáo da 
desova, só se conheciam naquele ano, duas praias de arriba
~ao, abaixo da primeira cachoeira (a 186 léguas da foz 
no Amazonas). O Juruá ainda se conserva particularmente 
rico. <5 > 

Assim se processa, rapidamente, a extin~áo das espé
cies mais úteis, pela exploragao desordenada. De um ensaio 
de organizagáo, com inspetores, cabegas de rancho, sentine
las, etc., posto em prática há cem anos pelos moradores do 
Médio Amazonas, nao há mais vislumbre nestes rios. A legis
lagáo estadual tem sido improfícua a este respeito. Os 
pregos alcan~ados nos mercados de :rvianaus e Belém do 
Pará (30$ a 40$, em 1932) e o pauperismo reinante entre as 
popula~óes sertanejas sao i11centivos para a perseveran~a dos 
ca~adores na devasta~áo periódica dos tabuleiros. 

* * * 
No porto de Nova-Vida, está.o atracados o "Aripuaná", 

gaiola em que viajamos, e a chata "Inca", da Amazon River. 
Dois pobres barracóes cercados de perto pelo mato, que se 
veem no porto, sáo depósitos de pia~aba, a riqueza da re-

(5) Major Joáo Martins da Silva Coutinho - S6bre as tartarugas do A.mazona·.s. 
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giao. Alguns caboclos, sentados ou de cócoras, conversam 
tranqüilamente. Outros admiram os vapores iluminados que 

" emprestam um pouco de vida ao porto. Outros ainda se 
interessam na faina da descarga. Mais acima, na penumbra 
da margem, está um grupo confuso de pequenas embarca
~óes - igarités, canoas, lanchinhas e ubás - atracadas e 
quietas. As primeiras parecem tapiris flutuantes, com tol
das de palha, portas e janelas. O "Aripuaná" manobra para 
largar e se e~caminha obliquamente para o meio do rio. 
Apitas roucos e fortes reboam longamente nos ares. Agora 
que a "Inca" nos parece um ponto luminoso, revela-se a 
configura<;áo do rio, com seus numerosos paranás e ilhas 
que o luar faz ainda mais distantes. 

O comércio do Rio Negro está limitado a importa<;ao 
de generas alimentícios, tecidos, armarinho, ferramenta agrí
cola rudimentar, armas de fogo e miudezas indispensáveis 
a vida sertaneja, bem como a exportagao das riquezas natu
rais que lograram resistir a concorrencia do Baixo Amazo
nas: a pia<;aba, o cumaru, a balata, alguma borracha, ma
deiras, castanha e plantas medicinais, especialmente, a salsa 
e a copaiba. 

Os portas do Rio Negro causam decepgao ao viajante 
que passa além de Manaus. Concentram-se, em verdade, na 
elegante metrópole amazonense, quase todos os benefícios 
da civiliza~ao rionegrina, com os 60. 000 habitantes citadi
nos ou sejam os 12/13 da popula<;ao civilizada ribeirinha 
(1932). Os restantes 5. 000 habitantes se distribuem por trés 
vilas decadentes - Moura, Barcelos e Sao Gabriel - nove 
povoa~oes e cerca de trinta núcleos de menor importancia, 
pontilhando de longe em longe ambas as margens do Rio 
Negro, nos 937 km que medeiam entre o Roadway de Ma
naus e a foz do Uaupés. 

Moura, a margem direita, defronte da foz do Iauaperi, 
a 285 km de Manaus, tem menos de 300 habitantes. 

Barcelos, a margem direita, a 443 km da capital, conta 
pouco mais de 400 habitantes. <6 > 

Sao Gabriel, a margem esquerda a 912 km de Manaus, 
tem 600 habitantes. 

(6) Barcelos (antiga Mariuá) f oi erigida em vila e- sede da nova Capitania de 
Sá o J osé do lUo Negro, em 1758, pelo Capitáo-Gene.rnl Francisco Xavier de 
Mendon~a Furtado, Gcwernador do Gráo-Pará, plenipotenciário e principal 
comissário das demarca~óes dos dominios portuguéses no Amazonas. 

Sao povoados de menos de 200 habitantes: 
Tauape<;a<;U, a margem direita, defronte da bóca do 

Apuaú; · · · b · d f d P d · A. - t Mu1rap1n1ma, a aixo a oz o a auar1, e 1rao, en re 
o Padauari e o Jaú, ambos a margem direita. 

Carvoeiro, fronteiro a boca do Rio Branca; 
Moreira e Sant'Ana, a jusante e a montante do Igarapé 

Ariraá, a margem direita; 
Tomar e Sao Joaquim, defronte da foz do Padauarl, a 

margem direita; 
Santa Isabel, termo da navega<;ao regular a vapor, 710 

km de Manaus, a margem esquerda; 
Camanaus, acima da foz do Curicuriari, a margem 

esquerda, a 180 km de Santa Isabel e a jusante dos rápidos 
de Sao Gabriel. 

Os demais partos do Rio Negro sao núcleos de menos 
de 100 habitantes ou simples moradores, apesar dos esperan
<;osos toponímicos: Valparaiso, Curitiba, Florianópolis, Bom 
Jardim. 

Outros há ainda mais pobres e menos favorecidos pela 
toponímia: Tocandira, Calanaque, Nova-Vida, Iauari, Hu
maitá, Temendaui, Iacuruaru, Tapuruquara, Uariua, Casta
nheiro, Mabachica, Uaruti, Uaranacá, Iuanabani, Umarituba. 

* * * 
Foi no segundo quartel do século XVIII que se esten

deram as exploragoes portuguesas pelo alto Rio Negro e 
seus afluentes Xié, I<;ana e Uaupés. 

Em 1725, antes de vencidos os manaus e maiapenas, 
tropas de resgate passam além das cachoeiras, alcangando 
o alto Rio Negro. Os carmelitas se alongam pelo Rio Bran
ca, num esfórgo de pacifica<;ao. 

Em 17 43-44, sertanistas do Pará estabelecem arraiais 
e pesquisam a rede rionegrina, pene,trando pelos afl~en~es 
·do Guainia. Varam o !gana, o Uaupes e outros contr1bu1n
tes do Rio Negro. Isidoro Ferreira remonta o Tiquié até 
as cabeceiras. o capitao Francisco Xavier de Morais pene
tra no Caciquiare, em 17 44, descobrindo a comunicagao do 
Rio Negro com o Orinoco, por esse bra~o e pelo Parauá, por 
onde regressa ... 

Novas explora~oes geográficas se realizam no Amazonas, 
por ocasiao dos trabalhos preliminares de execu~ao do Tra
tado de Santo Ildefonso, iniciados em mar<;o de 1781, gra~as 
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a operosidade dos cientistas que compunham a Comissao 
portuguesa chefiada pelo Capitáo-General Joáo Pereira Cal-

(\ das, devassando o labirinto hidrográfico, levantando cartas, 
determinando coordenadas, perquirindo tribos indígenas. Lo
bo d'Almada descobre duas comunica~óes do Negro com o 
Japurá, explora o Uaupés, passa do Cauaburi ao Caribana 
e do Xié as águas do Guainia. Simóes Carvalho entra pelo 
Rio !'legro, passa ao Japurá, saindo no Solimóes. Teodósio 
Chermont per.corre o Urubu. Joao Batista Mardel examina 
a liga~áo do Uaupés com o Japurá, pelos Envira-Paraná e 
Urucu-Paraná. Euzébio Ribeiro sobe também o Cauaburi. 
Os Drs. Antonio Pires da Silva Pontes e Francisco José 
Lacerda e Almeida procedem a observagóes astronómicas no 
Rio Negro. Ricardo Franco de Almeida Serra e Silva Poñ
tes levantam o Rio Branco, que Lobo d' Almada ainda explora 
minuciosamente, com Euzébio Ribeiro, Simóes Carvalho e 
Leonardo Ferreira. A comissao de história natural, sob a 
chefia do sábio baiano, Aiexandre Rodrigues Ferreira, estuda 
a etnografia e pesquisa a flora e a fauna. . . . 

Encerradas definitivamente as demarca~oes, em 1790, 
passam para segundo plano as iniciativas de explora~áo, na 
Capitania do Rio Negro, sóbrelevadas pela administra~ao e 
questóes internas que empolgaram o novo Governador, Coro
nel Manoel da Gama Lobo d'Almada, e seus sucessores, até 
o dealbar da Independencia. 

* * * 

A a~áo n1issionária, no Rio Negro, teve início em 1657, 
coma funda~áo da primeira redu~ao jesuítica, entre os indios 
tarumás, junto a boca do Rio Tarumá, abandonada em 1661, 
por ocasiao da primeira expulsao dos jesuitas da Amazonia. 

Em 1668, os mesmos índios tarumás acolheram um 
comandante de tropa de resgate, o Capitao Pedro da Costa 
Favela, e un1 franciscano, Frei Teodósio da Veiga, permi
tindo que se fundasse Aruim, o primeiro povoado colonial 
do Rio ?-~egro. 

No ano seguinte, o Capitáo Francisco da Mota Falcao 
levanta um reduto no Rio Negro, tres léguas acima da con
fluencia com o Amazonas, e o guarnece com tropa do Pará. 
Nas in1ediagóes da nova pra~a, localizam-se famílias pací
ficas de índios barés, baniuas e passés e surge o Lugar da 
Barra (atual cidade de Manaus). 
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A resistencia dos manaus continuava, entretanto, a 
obstar ao acesso dos portugueses ao médio Rio Negro. 

O sargento Guilherme Valente, da guarnigáo do Lugar 
da Barra, explorando o grande tributário do Amazonas, até 
o Uaranaquá e o Caburi, trava contacto amistoso com os 
manaus, alia-se a eles, casando com a filha do maioral, e 
logra acomodá-los a margem do mesmo Caburi. 

Em 1695, frades carmelitas empreendem a catequese no 
baixo e no médio Rio Negro. Gra~as aos esfor~os daqueles 
missionários acomodaram-se nas aldeias do Rio Negro, acei
tando a dominagao portuguesa, os manaus, passés, iumas, 
baniuas e coeanas, tribos que haviam resistido com denódo 
as tropas de resgate. Os manaus, sublevados por Ajuricaba 
e aliados aos maiapenas, ainda, em 1725, haveriam de enfren
tar aquelas tropas, defendendo as cachoeiras e assolando 
aldeias suspeitas de alian~a com os portugueses, de cujas 
armas zombavam, no dizer do Governador Maia da Gama, 
que por fim os dominou, em 1727, com seus "meyios canhóes . 
de bronze mais leves e fáceis de conduzir". <1> 

As Missóes do alto Rio Negro foram restauradas, a par
tir de 1832, por Frei José dos Santos Inocentes, missionário 
brasileiro que Alfred Russel Wallace ainda foi encontrar, em 
plena atividade, na foz do I~ana, em 1852. A Frei José suce
deu, nesse ano, Frei Gregório de Bene, que teve curta mas 
proveitosa administra~ao. 

Com a retirada de Frei Gregório, em 1854, ficaram as 
aldeias do Uaupés e I~ana entregues ao Tenente da Guarda 
Nacional Jesuino Cordeiro que, investido nas fun~óes de 
diretor de indios, continuou a obra de civiliza~áo daqueles 
rios, zelando as antigas povoa~óes e fundando novas, com 
indios cubeus, uananas e umauas, no alto Uaupés. 

Entre 1855 e 1878, administraram aquelas Missóes Padre 
Romualdo Gongalves de Azevedo e Frei Manoel de Sant'Ana 
Guedes e, a partir de 1882, Frei Venancio Zilochi. 

Os missionários de Frei Venancio restabeleceram povoa
~óes do Uaupés, I~ana, Tiquié, Papuri, Querari e Coduiari 
e as zelaram durante seis anos. 

Em 1888, retiraram-se os últimos missionários daqueles 
rios, ficando dessa vez extintas as Missóes. Nos anos seguin
tes, registraram-se apenas visitas anuais dos párocos do 
Rio Negro, desde Frei António Petrelli, em 1889, até Frei 

(7 ) A. C. P. Reis - Hl!lória do Ama.tona~. 
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Ludovico de Sao Joao, em 1914, além de duas visitas pas
torais, a de Dom José Lourengo da Costa Aguiar, em 1889, 

" e a de Dom Frederico Costa, em 1908. 
Em 1914, foi entregue a Congregac;ao Salesiana a admi

nistragao da Prefeitura Apostólica do Rio Negro, criada 
por Pio X, desde 1910. Monsenhor Lourenc;o Giordano, pri
meiro Prefeito Apostólico, lanc;ou os fundamentos da atual 
Missao do Rio Negro, em 1916, e a essa obra consagrou seus 
últimos anos d~ vida. <8> 

Elevada a Prelazia a antiga Prefeitura Apostólica do 
Rio Negro e criada a de Porto Velho, a 1 de maio de 1925, 
foram ambas confiadas por Pio XI a Dom Pedro Massa, Pre
lado a quem o Amazonas deve os mais assinalados servi~os. 

A Missao Salesiana mantém, nos Ríos Negro e Madeira, 
9 estabelecimentos de educac;ao, hospitais e ambulatórios, 
os quais estendem seus benefícios a populagoes de extensas 
zonas. Atestados de pedra e cal do quanto podem o amor 
e a perseveranga, estes estabelecimentos se erguem, contras
tando a miséria reinante nestes ríos, como luzeiros a con-· 
citar os pavos a um novo langa de progresso e os dirigentes 
a que imitem os antepassados coloniais, no desvelo pelos 
sertOes. 

* * * 
15 de novembro de 1931. Assisti a urna sessao cívica, 

no Colégio Salesiano de Sao Gabriel, presidida pelo vene
rando diretor, Padre Luiz Pascal. Padre Noé Gualberto de 
Lima pronunciou a orac;ao de abertura, imprimindo as pala
vras aquele ardor cívico peculiar dos pernambucanos. Alu
nas declamaram poesias e discorreram sobre pontos de geo
grafia e história pátria. Encerrou-se a sessao com o Hino 
Nacional, cantado com seguranc;a e convicc;ao por uma 
centena de caboclinhos, quase todos índios do Uaupés. 

Foi um eloqüente testemunho da eficiencia do instituto 
e da aptidao do índio, para o aperfeigoamento moral e inte
lectual, o que tive ante meus olhos, durante aquelas horas, 
tao agradáveis quao inesperadas, de cultura e civismo. 

O estabelecimento compreende internatos, oficinas, cam
po de demonstrac;ao agrícola. Mantém duas centenas de jo
vens, ministrando-lhes conhecimentos primários, artes e ofí
cios. As meninas também recebem educagao doméstica e se 

(8) Missáo Salesiana - Pelo Río-Mar. 
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aperfeigoam nas artes indígenas de tecelagem e pintura. A 
música e o desenho sao cultivados com carinho em an1bas 
as segoes. 

Mas o grande mérito da Missao Salesiana do Rio Negro 
está, a meu ver, na assistencia b.igienica e médica que presta 
aos indígenas recolhidos a seus colégios e as populag5es que 
acorrem a seus dispensários e, principalmente, na educagao 
moral que ministra a juventude, nos moldes do Catolicismo, 
revigorando-lhe a nogao de pátria, cimentando-lhe o civismo. 

Os resultados desses 15 primeiros anos de trabalho sao já 
apreciáveis e tem o duplo mérito de revelar a dedica~ao 
dos Missionários e a aptidao do índio para o progresso moral 
e material, manifestada pelos jovens, através do grau de 
instruc;ao que alcan~am nos Colégios, da compungao com 
que observam depois os preceitos da educagao religiosa, nas 
aldeias mais longínquas, e da honradez que transparece nas 
suas rela~oes com o& civilizados que aportam a suas tauas. 

O Asilo N. S. Auxiliadora, ainda confiado a diregao de 
sua fundadora, ilustrada e virtuosa paulista, Irma Catarina 
de Oliveira, nao pode temer confronto com os congeneres 
das cidades do interior do País. Ali se encontram o con
forto possível nestas paragens, ordem e esmero edificantes; 
trabalho e disciplina nas classes, sob as vistas de mestras 
afetuosas; expansao infantil no recreio, em cujos folgue
dos tomam parte .joyens religiosas. A alma indígena aquí 
se expande no sentido do aperfei~oamento, imprimindo em 
tuda um cunho original, sob o influxo do ensino; afirman
do-se nos trabalhos- de arte, com seus motivos e desenhos 
pre~iletos, como nq~ brinquedos que culmina1:1 sempre nos 
improvisos do caturete, realgando a beleza da llngua, abran
dura e a sensibil'idade da ra~a. 

A ilimitada confianc;a do índio nas Filhas de Maria Auxi
liadora faz do Asilo educandário, orfanato e creche. 

Se a cunha adoece ou morre, aquele mete na ubá a 
filharada e vem bater a porta do Asilo. 

A fila das internas, quando passa para a missa, de véu 
branco na cabe~a, traz sempre aquelas minúsculas alunas 
de tres a quatro anos, que ainda choramingam na capela, 
mas logo se solidarizam com as mais velhas, como numa só 
família. 

Urna das maiores, Maria Palau, filha de colombiano e 
mae indígena, é a líder das meninas do Asilo de Sao Gab~iel. 
Branca, desenvolta, feic;oes enérgicas, exerce notória ascen
dencia sobre as outras, a despeito da vigilancia das Irmas. 
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Nos dias de reina~ao, a tosse de Maria Palau é a senha de 
mando, na capela ou no recreio, para come~ar ou suspen

" der, a seu talante, os cánticos ao som do harmonio ou no 
caturete. 

Um daqueles pais indígenas veio, um dia, buscar a 
filha que crescera no Asilo. A menina relutou. A Diretora 
penalizada, conhecendo a conduta do pai, que nao lhe inspi
rava confianc;a, opos-se a entrega. Tremendo de cólera. o 
índio repreendeu a filha em voz baixa e se despediu para 
sempre: 11 

- Iuacareté! 

* * * 
Santa Isabel (Rio Negto, Amazonas), 15 de marc;o de 

1933. . . Chegamos ao entardecer ao porto de Santa Isabel, 
depois de tres .dias de viagem, com escala e pausada em 
dois portos, pobres e tristes, desta sec;ao do Rio Negro com
preendida entre a vila de Sao Gabriel e o porto de Santa 
Isabel, onde co1nega a navegagao regular a vapor do grande 
afluente do Amazonas. 

Um soldado pernambucano do destacamento de Cucuí 
baixava com toda a família - mulher e seis filhos, entre 
um e nove anos. Conheci-o no Colégio Salesiano de Sao 
Gabriel, quando me procurou para se apresentar e pedir faci
lidades de transporte; pois, baixava sem recursos para Ma
naus, por doenga da mulher. 

Quando a lancha "Auxiliadora", em que viajava o sol
dado, atracou ao barranco de Santa Isabel, saltou em terra 
aquele, manobrando a pequena familia com vozes quase de 
comando. 

Instalou-se a familia no trapiche, sob o longo této de 
zinco, entre pilhas de mercadorias que aguardavam embar
que e bancos de madeira em que moradores do lugar pales
travam ainda, assistindo a manobra das lanchas, enquanto 
esperavam a chegada da chata da Amazon e do gaiola de 

. J.G. 
Em poucos minutos, surgiram dos sacos de viagem redes 

que se cruzaram armadas. A minúscula esquadra de solda- , 
dinhos de CUcuí, manobrada pelo pai, aprestava-se para o 
recolher, naquele pauso de urna noite. A mulher, sentada 
numa rede, com um pequerrucho ao colo, secundava o ma
rido nas recomendac;oes, com fala de baiana. 

Concluidos os preparativos, os cinco pequenos - meni
nos e meninas - formadinhos no barranco, ao mando do 
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pai quais escoteiros desuniformizados, cantaram o Hino 
Na¿ional e sob os olhares comovidos e surpresos da pobre 
assistencia 'que lhes proporcionara o acaso, naquele anoitecer 
do Rio Negro, foram se acomodar em silencio, como se tives
sem apenas cumprido o último dos deveres cotidianos, pres
tando aquele culto a grande Pátria, cuja servic;o os levara 
a tao longes terras, a arrostar climas e privagoes ... 

• * * 
Nos últimos meses de 1761 (canta-nos Artur César Fer

reira Reis, em "História do Amazonas"), um pequeno desta
camento da guarnigao de Barcelos, enviado a policiar o 
alto rio, assentou arraial em Sao Gabriel. E aí, sob o co
mando do Capitao José da Silva Delgado, montou casa forte 
na ilha, armazém na cachoeira grande; incorporou até Mara
bitanas, onde fixou urna guarda, as aldeias de Sao José, Sao 
Pedro, Santa Maria, Santa Bárbara e fundou as de Sao Joao 
Batista, na boca do Xié; Santa Isabel, na foz do Uaupés; 
Senhor da Pedra, na cachoeira de Cracobi; Nossa Senhora 
de Nazaré, na ilha de Sao Gabriel; Sao Sebastiao e Sao Fran
cisco, na cachoeira do Vento, e Santo Antonio, no Mariá. 

Lago no ano seguinte, porém, os espanhóis se apresen
taram, em atitude belicosa, numa lancha armada em guerra. 
O sargento Francisco Bobadilla, que os dirigía, intimou a 
tropa portuguesa a retirar-se, mas a resposta agressiva do 
sargento Joáo Bernardes Borralho, que comandava o posto 
cobi~ado, desarmou-os e os fez, abandonar os intuitos que 
traziam. 

·ó incidente, de pouca monta, de um momento para 
outro poderia tomar feic;áo grave. Inteirado dele e prevendo 
desenlace sangrento, Manoel Bernardo de Melo e Castro, 
governador do Grao-Pará, expediu um grande corpo ao 
governador da Capitania, Joaquim Tinoco Valente, para re
fórgo dos pastos mantidos além das cachoeiras, e encarregou 
o Capitao Felipe Sturn de examinar a situa~ao dos espa
nhóis e levantar a planta do Rio Negro. 

A esse tempo, na Ibéria, irrompia a guerra entre as duas 
Nagoes rivais. Manoel Bernando de Mela e Castro, diante 
da possibilidade de um choque no Rio Negro, ordenou a 
imediata construgao de dais fortes, um em Marabitanas e 
outro em Sao Gabriel. o Capitao Felipe Sturn deu cabal 
desempenho a obra, levantando aquele com o nome de Sao 
José de Marabitanas, "numa ponta de terra da margem 
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austral, e este na terra firme do lado esquerdo, onde o rio 
() se estreita formando garganta, perto da cachoeira de Cra

cobi, no vértice de urna colina que o pos dominando sobre 
larga extensao". 

E, quando. se firmou a paz na Europa, Dom José de 
Iturriaga, ainda em Sáo Fernando do Ortnoco, protestou, a 
20 de maio de 1763, contra o que lhe parecia urna invasao 
em terras de Sua Majestade o Rei de Espanha, lembrando 
a harmonia reinante entre seu país e Portugal. Manoel Ber
nardo de Melo e Castro respondeu, a 26 de agosto, numa 
carta longa e famosa, destruindo-lhe os argumentos e pro
vando a explora~ao e posse de Portugal naqueles pontos, da
tando das primeiras décadas do século XVIII. 

Em que pese ao zelo patriótico de seus fudadores e pri
meiros defensores, Sao Gabriel do Rio Negro é (em 1931), 
literalmente, um colégio salesiano cercado de ruínas e um 
pórto comercial de ínfima ordem. 

Dentro do colégio, tem-se a impressao de estar numa 
grande cidade. Entretanto, do forte colonial restam vestí
gios semi-ocultos pelo mato. 

Urna dúzia de constru~óes recentes esparsas no casario 
nao logra remediar o aspecto desolador do conjunto. Entre
posto comercial do alto Rio Negro, Uaupés e I~ana, Sao 
Gabriel ainda é animado por um pequeno movimento de 
lanchas que sobem de Santa Isabel, arrostando os rápidos, 
e do remanso de montante demandamos portos de cima ou 
deles procedem com pequenas cargas de pia~aba, salsa, 
balata e seringa. <9 > 

(9) Sao Gabriel d e> Rio Negro denomina-se, atualmente, Uaup6s e Santa Isabel 
Tapuruquara . 
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O CAIARI 

, ...... t . 1 .- . .. 

No sopé da Serra Camareta, contraforte dos Andes Orien
tais que se insinua entre as águas do Gayabero ou Guaviare, 
ao norte, e as do Caquetá ou Japurá, ao sul, está o Lago 
do Espelho (Uaruá-Ipaua), donde flui o Caiari (Ueneuiá ou 
Uaupés) extenso e caudaloso confluente do Guainia ou Rio 
Negro. 

Depois da jun~ao de seus dois galhos formadores -
Unilha (ou Unaila) e Itilha, a 1°24' de latitude norte e 71º22' 
de longitude oeste de Greenwich, aproximadamente, o Caiari 
transpoe o primeiro obstáculo de vulto - Iurupari-Cachoeira 
- penetrando terras de tradi~ao exclusivamente brasileira, 
a cerca de 1º05' de latitude norte e 70º33' de longitude oeste 
de Greenwich. Recebe a jusante seus afluentes mais notáveis 
- o Coduiari e o Querari, pela margem ·esquerda; o Papuri 
e o Tiquié, pela direita - e vem lan~ar-se no Rio Negro, 
acima da vila de Sao Gabriel (atual cidade de Uaupés), após 
um percurso avaliado em 850 km. 

Largura variável de 300 a 600 metros, no curso médio, 
e 700 a 2. 000 metros no inferior; pouco profundo, com o 
leito a mostra, nas numerosas cachoeiras que sacodem suas 
águas em vertiginosos torvelinhos, corre o Uaupés em plena 
floresta amazónica, depois de sulcar os Lhanos do Sueste 
da Colombia. As matas marginais, altas e espessas, tornam 
invariáveis as paisagens, onde nao intervém o hornero comos 
claros das derrubadas e os limpos das edifica~oes, nos quais 
descansa de longe em longe a vista do viajante. 

Rio dos contrastes. Nascido nos Lhanos, que gravemente 
percorre por duas centenas de quilómetros; tributário da 
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Planicie, .onde vem desaguar impelido pelas for~as da natu
reza, o Uaupés, fugindo aos paradigmas, resvala espl;lmante 

" · e contrafeito, por degraus gigantescos, no c~rso méd10 e no 
inferior· estira-se por tratos, coleando entre ilhas, em busca 
da tran'qüilidade que conhecera na infancia, quando outros 
rios cabriolavam por ~ntre ribanceiras natais; e morre em 
plena lida, como um atleta no vigor dos anos. 

Quando bandeirantes do Pará penetraram o Caiari, 
em meado de século XVIII, dominava-o numerosa e valente 
na~áo indígena, cuja taua principal se erguia na foz, onde 
vivia o tuxaua geral, Uaupé (ou Boapé), no mesmo tendaua 
(sitio) onde mais tarde missionários Carmelitas fundaram o 
povoado de Sao J oaquim. 

Como de costume, o nome do chefe se estendeu aps súdi
tos e destes ao rio. E os indios do Caiari ficaram conhecidos 
por uaupés. O nome primitivo do rio ficou reservado ao alto 
curso que afina! também o perdeu. Hoje, o nome de Uaupés 
(Vaupés para os colombianos) estende-se pelo alto Caiari, até 
a confluencia dos dois galhos superiores - Unilha e Itilha -
acilna referidos. 

U aupé (tupi) - ja<;aná (Parra ja~ana). 
Uaupé-Iapona (fómo da ja<;ana) é a Vitória-Ré'gia, majestosa 

ninfeácea dos lagos da Amazónia. 

* * * 
A na~áo dos uaupés era, entretanto, constituida por 

tribos numerosas e de diversa origem. Seus remanescen
tes vencidos pelos sertanistas, já sem o governo nacional, 
sob o qua! se impuseram ao ,respeito daqueles, "ma~ enten·· 
dendo-se ainda na mesma llngua que !hes fora imposta 
pelos dominadores do Caiari pré-cabralino - o tu cano; 
aglutinados ao sabor da interven~áo missionária, em aldeias 
estabelecidas nas desembocaduras dos principais afluentes 
ou junto as cachoeiras; ainda puros de sangue, merce de 
arraigados preconceitos, vivem atualmente em pequenos 
agrupamentos, entrela~ados pela afinidade de um intenso, 
senáo remoto, passado histórico. 

Doze daquelas tribos povoam, em nossos dias, as terras 
banhadas pelo Caiari brasileiro e seus afluentes: 

- cubeu, no Querari-Coduiari; 
- uanana, no médio Uaupés, entre Iurupari e Iandu-

Cachoeira; 
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_ arapa~o e tariano, no Uaupés, entre Ipanoré e Umari
Cachoeira, e no baixo Papuri; 

_ tucano, piratapuio e de~ano, em agrupamentos alter
nados, no baixo Uaupés, Papuri e Tiquié; 

- baré, micuratapuio, tuiuca, siriano (ou xiriana) e 
carapaná, no alto Papuri e no Tiquié superior. 

Entre as últimas tribos acima nomeadas, vivem ainda 
remanescentes de outras em vias de extin~áo. · 

Outros agrupamentos menos conhecidos, ainda nóma
des e arredios, compreendidos sob a designa~áo de macu, 
vivem no recesso das matas e nos afluentes menos transi-
tados. 

Assim se acham representados, no Uaupés, os quatro 
grupos linguísticos que abrangem a bacia do Rio Negro: 
tucano, aruaque, caraíba e macu. 

o grupo tucano, o mais. numeroso! comp:eende~ ~~ém 
dos tucanos propriamente d~tos, os p1ratapu1os, n11r1t1~a
puios, arapa~os, tuiucas, baras, uananas, cu~eus. Tambero 
se filiam a este grupo os tsoeloas da cabece1ra do rl"iquié, 
erúlias, upaimas e palenoas do Pirá-Paraná. 

o grupo aruaque é representado, no Uaupés, .pelos ~ari~
nos e de~anos. Pertencem a este grupo ~s ban1uas, c1!1c~, 
hoodenis e ipecas, do I~ana, os quais v1vem em comercio 
com os primeiros. 

Ao grupo caraíba pertenciam os boiaranas (homens
cobras), assinalados pelos missionár.ios do século XVII~, no 
médio Caiari, e provavelmente assimilados pelos c?beus mva= 
sores do Querari-Coduiari. O puru-puru, dermatite que ate 
hoje se observa entre estes, justificava naqueles a alcunha 
a cima referida. 

Ao grupo macu pert'encem algumas tribos . 9ue . ainda 
erram em estado semi-selvagem, na extensa regiao situada 
entre o Japurá e o Rio Branca. 

Alguns agrupamentos macus docilizados vivem no Taraí
ra, Papuri e Tiquié perseguidos pelos aruaques e tucanos, 
que os maltratam e escravizam. 

Segundo Henri Coudreau, eram 21 as tribo~, ~e múltip~a 
origem, e 15 os dialetos falados no Uaupés. Sao mcon~esta
velmente caraíbas opina o mesmo explorador, os tarianos, 
que tinham certa 'preeminencia e cuja aldeia principal era 
considerada urna espécie de capital. Tribo a um tempo guer
reira e sacerdotal, os tarianos dispunham do grande tambor 
de guerra semelhante ao dos miranhas. Por outro lado os 
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macus sao qui~á irmaos dos uitotos do alto Japurá, tam
bém havidos como legítimos caraíbas. 

Todas as aparencias nos conduzem a concluir que a 
regiao ocidental da bacia do Rio Negro foi teatro de duas 
grandes invasoes de povos amerindios. A primeira, mais re
mota, de povos aruaques procedentes do nordeste, deve cor
responder aquela hegemonia tariana, no Uaupés. A segunda, 
mais recente, quic;á contemporanea dos descobrimentos do 
século XVI, de "aliados tucanos e cubeus, oriundps dos Andes 
Orientais e cuja irrupgao no Rio Negro, por sueste, subver
tendo o dominio aruaque, deu aos tucanos a preeminencia 
política extinta pela conquista luso-brasileira. 

Restam vestigios desta preeminencia em certo orgulho 
de que os tucanos ainda se acharo possuídos, e no predo
mínio da língua tucana, falada boje pelos remanescentes 
aruaques, em detrimento dos idiomas aruaques, os quais 
tendero assim a desaparecer do Uaupés. 

Os mais importantes agrupamentos tucanos se encon
tram em Taraquá e Acutlruca, no médio Uaupés; no Capaua
ri-Igarapé; no Pirá-Paraná, que eles denominam Maipa; no 
Papuri, em estreita convivencia com deganos; no Tiquié, 
onde estendem seu dominio desde a foz até Jabuti-Cachoeira. 
Sao agricultores pacíficos estes descendentes de indómitos 
guerreiros e conquistadores. 

Ero 1852-53, os tucanos foram missionados nas aldeias 
de Iauareté-Cachoeira, Iuquirarapecuma, Sao Jerónimo de 
Ipanoré, Pa-Cachoeira, Ananarapecuma e Sao J oaquim. Em 
1888, os Capuchinhos reuniram 948 tucanos em 4 aldeias. 
Orc;am, atualmente, por 1. 600 os do Uaupés e afluentes 

\ (1931). 
Os cubeus ocuparam o Igana-Aiari, onde dominaram 

povos aruaques e, recentemente, o Querari-Coduiari, donde 
desalojaram os uananas. No século XVIII, sao encontrados 
no Rio Negro, como nome de coeunas ou coeanas. Compre
endem, atualmente, tres ramos consangüíneos: cubeus do 
Querari, heenauas ou cubeus do Coduiari e cauatapuios . 
ou cubeus do Aiari. 

Orgam os cubeus ( em 1932) por 2. 500 individuos, dos 
quais cerca de 1. 000 habitam o vale do Querari. No século 
XVIII, os Carmelitas reuniram indios desta tribo nas aldeias 
de Mutum-Cachoeira, Micurarapecuma, Uaracapuri, Caruru
Cachoeira, Sao Jerónimo de Ipanoré e Sao Joaquim. 

164 

Os tarianos sao procedentes do It;ana. Vindo para o 
Uaupés, teriam constituido aqui o ramo da nagao aruaque 
submetido pelos tucanos invasores. Seus remanescentes vi
vero, atualmente, no médio Uaupés, entre Ipanoré e Macu
Ponta, a jusante de Umari-Cachoeira; e no baixo Papuri, 
entre Uaracapá e Iauareté-Cachoeira, divididos em pequenos 
grupos. 

Em 1852, índios tarianos foram missionados nas al<!ieias 
de Mutum, Caruru e Iauareté-Cachoeira, Ananarapecuma, 
Sao Jerónimo de Ipanoré e Iuquirarapecuma, no baixo Uau
pés. No período compreendido entre 1880 e 1888, os Capu
chinhos reuniram, em 11 aldeias, 2. 272 indios desta tribo. 
Estao, boje, os tarianos reduzidos a cerca de 1. 000 indiví
duos (1931). 

Os deganos foram visitados por Frei Gregório de Bene, 
em 1852, nas aldeias de Uaracapuri, Iuquirarapecuma, Sao 
Jerónimo, Sao Joaquim, Ananarapecuma e Caruru-Cachoei
ra. Encontram-se, atualmente ( 1932), malocas de dec;anos 
no Papuri-Tiquié e entre o alto Uaupés e o Guaviare. No 
Tiquié, contam-se 12 tendauas (sítios) deganos, com cerca 
de 300 índios ao todo. No Teiu-Igarapé, afluente deste rio, 
está o núcleo de~ano mais importante. 

Os baniuas se presumem antigos macus procedentes 
do Querari, assimilados pelos aruaques. Vivero espalhados 
na regiao banhada pelo Ic;ana e afluentes. fndios baniuas 
foram aldeados por Frei Gregório de Bene, em Caruru-Ca
choeira, Iauareté e Sao Joaquim, no Uaupés. 

Henri Coudreau, que visito u o I~ana em 1884, ref ere-se 
com entusiasmo a este povo: "Les villages prosperent, parait
il, ils sont bien tenus, propres, élégants. Les Baniuas, qui 
les peuplent, sont une race intelligente. La plupart d'entre 
eux parlent portugais". , 

Os uananas (ou ananás) sao procedentes do Orinoco, 
donde teriam passado, ·pelo vale do Padauari, para o Rio 
Negro e o I~ana, e pelo Aiari, para o Uaupés. 

Foram aldeados em Tomar, no Rio Negro, pelos Carmeli
tas do século XVIII. Em 1852, figuram nas aldeias de Uara
capuri, Caruru-Cachoeira, Sao Jerónimo e Sao Joaquim. Os 
atuais uananas vivero no médio Caiari, em aldeias flores
centes e tendauas esparsos. 

Os arapa~os, ramo dos iuripixunas (boca-negra) do 
Japurá, vivem no alto Iapu e no Pupunha-Paraná, afluentes 
do babeo Uaupés, e em aldeias ribeirinhas do mesmo Caiari, 
ababco de Iauareté-Cachoeira. 
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Os carapanas se encontram em Iurupari-CachQelra, no 
alto Papuri e no Tiquié. Foram aldeados por Frei Gregório 
de Bene, em Ananarapecuma e Sao Joaquim, no Uaupés e 
em Santa Luzia, no Papuri. ' 

Os barés procedem do Papunaua, afluente do Inírida. 
Seus remanescentes, como os dos manaus e marabitanas 
~oram assimilados pela populagao sertaneja do Rio Negro: 

Os. macus !oram aldeados por Frei Gregório, em Mutum
Cachoe1ra e Sao Joaquim. Anteriormente missionários Car
~el~tas haviam re1:1nido .. índios macus em' Maupi, Santo An
tonio do Castanhe1ro Novo e Curiana, no médio Rio Negro. 
Atualmente se encontram agrupamentos macus nos Rios Ne
gr~~ Iurubaxi, M~rié, Curicuriari, Cauaburi, Padauari, Ti
qu1e, Macu, Uaupes e Aiari. 

Os piratapuios vivem no baixo Papuri e no médio Uau
pés, entre a boca. do Tiquié e Ipanoré. Foram missionados, . 
em 1852, nas_ alde1~s ~e Caru:_u-Cachoeira, Iauareté, Iuquira
rapecurna, Sao Jeron1mo e Sao Joaquim e em 1888 no Pa-
puri. ' ' 

Os remanescentes barás sao avaliados em 100 indios. Vi
vem arredios em aldeias do Macucu-Igarapé afluente do 
Tiquié (1931). ' 

Os tuiucas orgam por duas centenas, no alto Tiquié. 
Foram congrega~o~ n~ ~ldeia de ~ao Pe~o do Turi-Igarapé, 
ero 1852, por m1ss1onar1os de Fre1 Gregario de Bene e pelo 
Tenente Jesuino Cordeiro . .<10) 

* * * 
Os índios do Uaupés sao, em geral de média estatura 

bem proporcionados, fortes e sadios; a¿ mulheres graciosa~ 
e~fuas. · 

Os tarianos e arapagos sao bronzeados, rostos redondos 
e carnudos. Os deganos sao morenos-claros, de olhos oblí
quos, dando a impressao de leve estrabismo. Os cubeus sao 
musc~l?sos, pele escura azeitonada, tra~os acentuadamente 
mongollcos. 

As demais tribos se assemelham fisicamente a urna ou 
outra das acima nomeadas, merce dos cruzamentos verifi
cados, tornando difícil urna caracterizagao mais minuciosa. 
"Caracteres mongoloides prononcés . . . Ieur teint varie du 
café au lait au chocolat" (Coudreau). 

(10) Missáo Salesiana - obr. cit. 
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O uso de roupas está de há muito incorporado aos 
hábitos do povo indígena do Uaupés, gra~as a assistencia 
missionária. Nas aldeias, como nas malocas mais distantes, 
somente as criangas ainda aparecem a estranhos completa
mente despidas. As mulheres trazem sempre urna saia de 
chita ou tecido mais grosseiro, quando aparecem a civili
zados. Nas aldeias, quase todas, especialmente as cunha
muc~s (mo~as solteiras), tem casacas para vestir nessas 
ocas1oes. 

Os homens trazem sempre o cueio, espécie de tanga 
muito estreita, de algodao ou ainda de casca de tururi, ajus
t~da ao corpo ~ presa a~rás e na frente ppr um cordao que 
vinca os quadr1s. Os ma1s pobres de vestimenta sempre tra
zem esta pe~a sumária, que lhes real~a o porte de atletas. 
Os mais simplórios, as vezes, por economía ou comodidade, 
vestem somente a blusa ou a camisa. Mui raramente apa
recem cobertos com chapéus de palha ou de massa (feltro). 
Usam, nas pescarías ou em viagem, uns sombreiros de palha 
ma} tran~ada, exageradamente amplos, que deixam ficar na 
uba, quando saltam em terra. Os gorros de brim azul-mes· 
cla us~dos pelos em.barcadi~os, esses sao muito do agrado 
dos ap1gauas. Canoerros natos, fica-lhes bem· tudo que é do 
maruJO. 

Nao mais encontran1os as longas tran~as que chegavam 
a urna jarda abaixo do pesco~o, atadas por cordas macias e 
flexíveis de pelo de macaco; nem as orelhas furadas com 
ornatos de madeira ou sabugo de milho, de que nos fala 
A!fr~d Wallace ao descrever o índio do Uaupés, em seu 
d1ár10 de 1852. Com os hábitos civilizados, radicou-se entre 
os homens o corte do cabelo. E' admirável a facilidade com 
que. se improvisa~, nas aldeias, 

1 

cabeleireiros indígenas, habi
llss1mos no maneJo do pente e da piranha (tesoura), aten
dendo ao ar livre a freguezia, da qual nao se excluem os 
civilizados. · 

Os indios do Uaupés já nao praticam deforma~óes físi .. 
cas, para se adornarem, salvo a perfura~ao dos lóbulos das 
orelhas, para uso de brincos, entre as mulheres. 

Cueio - forma eustomica de cueiro (?), pe~a a que pode real· 
mente ser comparado. 

* * * 
15 de novembro 1932. Partimos de Sao Gabriel, as 12 

horas, sob um sol abrasador. Pausamos na ilha do Caran .. 
guejo, a urna légua da foz do Uaupés. O Rio Negro está 
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coalhado de ilhotes, as águas rnuito baixas. O veráo entrou 
.. muito cedo, neste ano. Ainda encontramos, na praia, as 

estacas da barraca do General Rondon, assinaladas com 
respeito pelos caboclos. Sao da última viagem de inspec;ao 
a fronteira do Rio Negro (1928). Noite quente, sob urn céu 
recamado de estrelas. 

16 de novembro. Vencida nossa prirneira etapa no babeo 
Uaupés, ficamos na ilha do Paraná-Iucaua. Ao escurecer, 
quando jantávamos, apareceu-nos um velho tucano, ofere
cendo um jabuti por tabaco e fósforos. E' o morador do 
sítio fronteiro, onde vimos ao chegar urnas cunhas corn crian
c;as escanchadas na cintura. 

17 de novembro. Bela Vista, antigo estabelecimento 
c?mercial dos irmaos Albuquerque. Visitamos a modesta ofi
cina de tecelagem de Dona Alexandrina, perita em traba
lhos de tucu.m. No pequeno tear, estava urn tapete corne
c;n:do, com llstr~s vermelhas. Outros havia prontos, com 
frizos verde e beige. Urna roseira da montanha, carregada 
de grandes !l?res vermelhas, dá muita grac;a a vivenda. 
Durante a visita, nossos caboclos colheram cocos da Babia 
e frutos de biribá. 

* * * 
~8 de novembro. 19~2._ 10 ho~as: Taraquá. O Colégio 

Salesiano recebeu a Com1ssao de L1m1tes em formatura nó 
po~to,. cantando o Hino Nacional. Na varanda do prindipal 
ed1fíc10, um pequeno tucano leu urna saudac;ao em bom 
portugues. 

. Depois de urna d~monstrac;ao de ginástica militar, sob 
a direc;ao de um salesiano reservista, entretive-me no pátio 
com aqueles cururnis vivos e alegres, respondendo perguntas 
que me faziam sobre Manaus, Rio de Janeiro, Sao Paulo, 
Peru e Colombia. Quase todas as tribos do U aupés estavam 
ali representadas, perfeitamente identificadas na mais sadia 
brasilídade. Notei a falta dos cubeus. A tribo nao era conhe
cida em Taraquá. Prometí aos curumis trazer de volta um 
cubeu para o Colégío, a fim de convence-los de que essa 
tríbo nao é mais agressiva, como supoem. 

Fica em Taraquá um dos mais importantes estabeleci
mentos da Missao Salesiana, fundado em 1923, a margem 
direita do Uaupés, sob o equador. Dois sobrados se osten
tam, no conjunto das edifícac;óes. Contígua ao Colégío, fica 
urna extensa aldeia de tucanos. 
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Até nossa partida rio acima, Padre Antonio Giacone e 
seus Missionários prodigalizam-nos gentilezas, tanto mais 
sensíveis, quanto mais afeitas os hóspedes as agruras do 
Sertao. 

* * * 
19 de novembro. 1932. A passagem de nosso batelao pela 

cachoeira de Ipanoré, para alcanc;ar o remanso de Urubu
quara, levou odia todo. Durante a manhá, a carga foi trans
portada pelo varadouro, rodovia de meia légua, que liga as 
duas aldeias de tarianos situadas a margern esquerda do Uau
pés: Ipanoré, a jusante, e Urubuquara, a montante da ca
choeira. 

Tive pena de ver enfileiradas entre os carregadores, 
disputando fardos no porto de Ipanoré, pobres moc;as taria
nas, enquanto homenzarróes cuidavam de criangas, no inte
rior das ucas. O costume indígena, que dá a mulher servic;os 
brac;ais de carga, ainda náo foi banido do Uaupés, como 

A se ve. 
Ipanoré conta urna dúzia de casas de pau a pique (bar

racas), formando rua de frente para o río. Visiteí a aldeia, 
·surpreendendo seus pacíficos habitantes entregues aos afa
zeres domésticos. Urna jovem dona de casa costurava a má
quina. Tem lugar de destaque, na arrumac;ao interior, efigies 
de Santos, oratórios e nichos bem cuidados, condizentes aliás 
com as medalhinhas que pendem de todos os pescoc;os. 

Urubuquara tem outra dúzia de barracas .e urna capela. 
O tuxaua Miguel, deste grupo de tarianos, é um dos mais 
adíantados do Uaupés. Sua casa é assinalada por um mastro, 
em que é i~ada a bandeira nacional, nos dias festivos. 

* * * 
20 de novembro. 1932~ Partimos de Urubuquara pouco 

antes de meio-dia. Em Cigarro-Ponta, um índio abordou 
minha canoa. Trazia na ubá uns peixes, batatas e carás. 
Pedia sabáo em troca. Palestrei com o índio até alcan~ar 
o batelao. Era um de~ano; moreno-claro, loquaz. Ao deixar
nos, estendeu cordialmente a mao e f oi oferecer sua mer
cadoria a nossa cozinha. 

Ao cair da tarde, atingimos Sao José, aldeia de arapa
~os, a margem direita do Uaupés. Num barranco elevado, 
fronteira ao porto, urna rua de barracas alegres e limpas, 
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tetos de palha sobressaindo por entre palmas de pupunhei
ras verdes e brihantes, num céu de leves tons lilás. 

" ,. O tuxaua Firmiano hospedou-n1e em sua casa, numa 
sala de paredes rebocadas, pintadas de branco, a tauatinga, 
como caiadas, com barrados vermelhos de tauá, interior 
asseado. Minha rede completou a mobília, que constava ape
nas de um banco e urna mesa tomada quase toda por um 
oratório tosco, enfeitado de flores de papel. 

A entrada .da casa ficou tomada por um grupo de indios 
que, do escuro, me olhavam com curiosidade. Outro grupo 
menos numeroso se formou, no interior com o tuxaua. Con
videi-os para palestrar sentados. Comedido e grave ante 
o silencio respeitoso dos demais, o tuxaua comegou: ' 

- Até onde que vocé vai, subindo o Uaupés? 
Falei no Querari . e nos cubeus. Serao éstes gente boa? 

indaguei. 
O tuxaua se esquivou discretamente de atestar a bon

dade de índios que nao conhecia. Até ali nao desciam cubeus. 
Voltando ao assunto de minha viagem rio acima, ele quis 
saber se a Comissao iria até Iurupari-Cachoeira. 

- Até lá é Brasil mesmo, acrescentou Firmiano. 
Admirável sentimento patriótico o destes índios! Desde 

o Rio Negro, é unanime a convicgao de que a fronteira está 
ero Iurupari-Cachoeira. 

- E' lá que comegam as terras de Colombia. Lá está 
gravado na pedra o nome do Brasil. 

Passando aos assuntos do Rio Negro, lembraram-me os 
macus do Caburi, que até hoje vivem em guerra coro os cabo
clos. 

- Aqueles macus sao os uariua. O rio onde moram nao 
é Caburi. E' o Cauaburi-Igarapé, informou gravemente o 
tuxaua, corrigindo, com inegável delicadeza, minha pronún
cia influenciada pelos civilizados do Rio Negro. 

Macu (escravo, abjeto) é denominagao pejorativa dada 
a algumas tribos que vivem arredias, no interior das selvas 
f~gindo ao convívio dos outros índios e da gente civilizada: 
nao sem graves motivos para essa misantropia, que os livra 
da escravidao. 

A propósito do Cauaburi, zona de balatais, o tuxaua quis 
saber dos pre~os da balata e da castanha. 

- Estao muito baixos? perguntou. 
. Naquele grupo de índios acocorados num canto da pr6-

pr1a casa, tomavam as cores da mais humilde condigao 
social a eleva~áo de sentimentos, a inteligencia e o espírito 
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republicano, através das manifestagóes da hospitalidade, do 
respeito mútuo, da seguran~a no manejo da língua, que subs
titui a materna ao tratar, com homens estranhos e havidos 
como superiores, assuntos que transcendem as cogita~óes 
da vida cotidiana; enfim, no zélo pela tradigáo brasileira de 
seu rio, em jógo na demarcagao da fronteira. 

- Donde vieram os arapagos de Sao José? indaguei, rea
tando a conversa. 

Ouvi com surprésa falar do Japao, no grupo que se con
sultava na sua gira. 

- Primeiro, todos os caboclos estavam no Japao. Depois 
vieram para o Brasil, respondeu afinal o tuxaua. 

Achei gra~a no rumo inesperado que tomava a conversa. 
Indaguei onde ficava o Japao. 

- Fica lá ero baixo mesmo, respondeu o tuxaua coro 
estranheza. Foi Padre que disse ... 

E riram-se todos de minha ignorancia. 
Procurei reabilitar-me, descrevendo o Japao como um 

pequeno país de populagao excessiva, sujeito a freqüentes 
terremotos que destroem cidades. Interessantes as exclama
goes dos arapa~os: 

J , 1 ., 1 - aa .... JUU .••• 

Falei na coloniza~ao japonesa da Amazonia. Ficaram to
dos pensativos, admirados talvez de estarem ainda chegando 
ao Brasil caboclos do J apao. Bem dizia o Padre ... 

' 

* * * 
A pupunheira (Guilielma speciosa) é urna palmeira de 

fólhas largas, verde-escuras, reluzentes. Carrega-se todos os · 
anos de frutos em cachos, vermelhos, quando maduros. 

A pupunha cozida é alimento muito apreciado pelos ín
dios. É fibrosa, de leve sabor de batata doce, um pouco tra
vosa. Ralada e posta de molho em grandes cochos de ma
deira, fermenta, produzindo urna bebida rósea e espumante 
- o caxiri. 

A pupunheira é a árvore doméstica do Uaupés. Suas 
palmas, graciosas e acolhedoras, fazem fundo a tódas as 
paisagens animadas pelos grupos familiares destes rios e 
denunciam as taperas, nas caapueras e nos recessos dos 
igarapés. A pupunheira desempenha, além disso, urna 
fun~ao social. No tempo das pupunhas, intensüicam-se 
as rela~5es entre aldeias convizinhas. O caxiri é motivo de 
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freqüentes reuni5es nas malocas. A música e a dan~a, que 
entao se improvisam, desenvolvem-se tanto mais animadas 
quanto mais fartas e repetidas as cuias da apreciada bebida. 

Imigrante como o homem, a pupunheira nao se encontra 
nativa na regiao. 

* * * 
21 de novembro. 1932. Iauareté- . Cachoeira. Quase ao 

escure.cer, a Comissao de Limites recebeu a visita do Colégio 
Salesiano. Cerca de 50 caboclinhos em formatura cantaram 
o Hino Nacional, soba dire~ao do Padre Ezequiel Lopes. 

Os dois curumis carapanas, que me acompanharam até 
a cabeceira do Papuri, transformados agora em Domingos 
Rondon e Vicente Vargas, pela praxe missionária de dar 
aos educandos indígenas nomes brasileiros, destacaram-se 
para me saudar, num portugues naturalíssimo, que aprende
ram depois que os deixei internos em Iauareté-Cachoeira, 
como recompensa aquela precocidade no trabalho. Feita a 
visita protocolar, regressou ao outro lado do Uaupés a flo
tilha de ubás guarnecidas pelos curumis-alunos, voca~óes 
inatas de aprendizes-marinheiros. 

Iauareté-Cachoeira é o grande obstáculo do Uaupés, si
tuado um pouco acima e a vista da foz do Papuri. Aqui se 
encontra um dos mais importantes agrupamentos indígenas 
da regiao. 

A margem esquerda, erguem-se os edificios da Missáo 
Salesiana, urna aldeia de tarianos e barracas espagadas a 
montante. 

A margem direita e a jusante da foz do Papuri, estao 
o nosso Pasto indígena e outra aldeia de tarianos. 

Ainda a margem direita, a montante do Papuri, fica o 
Resguardo colombiano, com dois edificios de moradia, arma
zéns e barracas de empregados. 

A popula~ao de Iauareté-Cachoeira or~a por 540 indí-
genas (1932). · 

O Pósto do Uaupés, criado, em 1928, pelo Servigo de Pro
te~ao aos fndios, junto a antiga aldeia de Iauareté-Cachoeira, 
ra, consiste numa casa de madeira - paredes e soalho de pa
xiúba, teto de .carana, recursos e estilo regionais - modesta 
oficina de carpintaria nos baixos, escritório e residencia no 
alto. 

As antigas malocas de Iauareté-Cachoeira transforma
ram-se nas atuais barracas - vivendas de pau a pique, tetas 
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de palha, paredes rebocadas, varandim na .i:rente - que os 
mesmos tarianos constroem, dividindo as tarefas por todos 
com aquele espirito de coopera~ao inato no indio: aos homen~ 
o corte e o carrego da madeira, o aparelhamento dos barro
tes, a arma~ao e o traveJamento dos esteios e da coberta· 
as mulheres e crian~as, o preparo do barro e o reboco d~ 
pareaes. As portas e jane1as, como o rústico mobiliario, sao 
traba1hados pe1os carpmte1ros da tríbo. E os há suticientes 
em número e habiliaaae, para as urgencias da aldeia. 

O tuxaua dos tarianos de Iauareté-Cachoeira, Nicolau 
(ou bicoiau, como o cnamam seus incuos), nao oostante o 
espirito progressista cora que anrma a renova~ao aa aiaeia, 
conserva amua sua ma1oca em ant1go estuo, ue unnas agigan
taaas e soo1·1as, malS conuizente, a seu ver, cora a conuJ.~ao 
ae cnete ma1gena c.1.oso aas trau1~oes em que sua autor1uaae 
1an~ou raizes. 

Leopoiamo, irmao de Nicolau, mais mo~o e mais forte . , 
part1c1.va aa governan~a aa tr100, v1venuo malS pcrto ao 
J:"OStO e ªª iV.Ü;s.sao. 

O Co1eg10 ~aiesiano compreende meia dúzia de edifícios 
a1np1arnenlle OlStr1ou1uos nu11.1.a e.sp.Lanaaa JUnto ao r10. 

A viaa de Iauarete-Cacnoerra gu·a em torno ao l,;01egio 
Salesiano. 

An acorrem todos, na necessidade; e encontram, desde 
o auxilio ocasional, por vezes inac1láve1, de suas 011cmas e 
aespensa, ate a asslSiencia aos enrern1os e á JUventuae care
cen1e d.e saude e mstru~ao. A Agencia cío <..;orre10 está con
tiaaa aos lv115s1onár1os. u transporte 11uv1a1 e re1to regu1ar
n1ente por lancnas <la .lVIíssao, uesue ~ao üabrie1, em auas 
se~oes 1!gadas pe10 varaaouro ae lpanoré. 

Da primeira vez que subi a Iauareté-Cachoeira, viajei 
numa dessas lanchinnas <le tnpu1antes in<11genas: puoto, n1e
canico e marinneiro indios. ~ em por isso aeixou ae ser irre
preensível o servi~o e segura a v1agem. Um acictente pos a 
prova a pericia dos tres - urna :ta1ha do motor em p1ena · 
viagem. a1guns acenos prontamente obedecidos, sem pa1a
vras inúteis, sem ruido nem vozes de comando, e a lanchi
nha manoorou para encostar a margem proXlllla. Desmon
tada a pe~a suspeita, reajustado o motor, em menos de urna 
hora segu1amos viagem rio acima. Prometi ao jovem piloto 
tariano um boné de marinha mercante. ~le agradeceu com 
• A • mgenua alegria. 
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Come~am a sazonar os frutos da Mis sao Salesiana em 
Iauareté-Cachoeira. Os ex-alunas das primeiras turmas retor

(\ nam as aldeias cercados da admira<;ao dos parentes. 
Joaquim de Lima é um desses ex-alunos tarianos. Dezes

sete anos, olhos inteligentes, exprimindo-se com facilidade 
em portugues, ele já desfruta um prestígio que os anos, certa
mente, consolidarao. Eu o conheci no Posto indígena, quando 
pedia ao radiotelegrafista notícias da Revolu~ao de Sao 
Paulo. Tomando um jornal do Rio, Joaquim de Lima o Ieu 
correntemente, na sua gira, para o grupo de tarianos que 
imediatamente o cercou. 

Padre J oao Marchesi <11) , Diretor Salesiano de Iauareté
Cachoeira, vem prestando ao Uaupés, há doze anos, os mais 
relevantes servi~os, arrostando perigos, desde a insídia das 
endemias até a amea~a dos rifles de modernos piratas fron
teiri<;os, em constante ronda sanguinária nestes rios. -Irradiando bondade, a um tempo enérgico e lhano, devo-
tado inteiramente a causa de seus índios, Padre Marchesi 
pode boje contemplar sua obra missionária, materializada 
nos mesmos edifícios que projetou e viu crescer sob sua dire
~ao, para abrigar centenas de almas no verdor dos anos arran
cadas a tirania dos paiés, aos f etichisn10 e a ignorancia, para 
as luzes do ensino e da verdade. E sua melhor recompensa 
há de ser a gratidao que transparece nos semblantes riso
nhos, que o recebem nas aldeias e acorrem a ouví-lo, nos do
mingos e dias festivos, desde os primeiros repiques do sino, 
em garridas ubás. 

Padre Marchesi é a figura central de ·cenas inesquecíveis, 
que me recordam os dias passados em Iauareté-Cachoeira: o 
alvorogo de urna distribui~ao de brindes de Natal, entre índios 
de todas as idades, nivelados pela mesma ingenuidade infan
til; os serm5es em tucano, a capela repleta de tarianos aten
tos, olhos fitos no Padre; o carinho dispensado a um pos
sante macu triscado pelo caxiri. 

27 de novembro. 1932. Depois da missa das 8 horas, as
sistimos a demonstragoes de ginástica e ordem úni.da pelos 
curumis-alunos. Ouvimos, após os canticos patrióticos de en
cerramento, um discurso laudatório a Comissao de Limites. 
Visitamos as dependencias do Colégio Sao Miguel: classes, 
refeitórios, oficinas, dormitórios. Reinava por toda parte certa 
alegria comunicativa de que os Salesianos, ao que parece, 

(11 ) Dom J oáo Marchcsi, atual Prelado do Rio Negro. 
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tem o privilégio. No pátio, ia animado o · caturete das filhas 
de Maria, apesar do sol das 10 horas. No giro cadenciado da 
extensa roda, entre nédias cabeleiras de robustas cunha
mucus, perpassavam véus brancos de jovens Salesianas. 

* * * • 

. 28 de nov_embro. 1932. Minha t ... urma concluiu os prepara
tivos de partida, acampada no porto de cima de Iauareté
Cachoeira. 

. José. Virgílio zangou-se com um empregado da turma. 
Ve10 furioso me dar parte. Inquiri o empregado. ~ste havia 
dado urna o;de!11 ª? índio e "usou de energia", falando com 
aspereza. o_ 1nd1.o nao tolera isso. E José Virgílio é um tuxaua. 
Recomende1 ma1s brandura no trato dos índios e que o empre
g~do pa~sasse alguns días sem falar com José, para evitar 
novo atrito. 

José Virgílio é um jovem chefe tariano que me acom
panh~u no Papuri. Revelou no servi~o qualidades admiráveis: 
er;er~1a n? mando, autoridade sobre os outros índios, inteli
genc.1a at1lad~, lealdade, discrigao. Era um auxiliar de toda 
conf1an~a._ Fo1 ~om a turma da. vanguar?a e, depois que pene
tramos o igapo do alto Papur1, conduz1u o reabastecimento. 

. Fal~ portugués, e nheengatu, além do tucano e de sua 
=g~ra tar~ana. Mas so recebe ordens do Capitao. E' meu subor
dinado imediato. 

Parti as 10 horas, rio acima, com a minha flotilha de 
~ ca~oas. Minha ubá "Moaci" vai a reboque da "Taíra", que 
e a~1onada por um moto-godille de 5 cavalos. Almo~amos em 
Ser1nga-Cachoeira. 

Manha luminosa e quente. Tarde chuvosa. As 15 horas 
apareceu-nos Parauá-Capoama (Ilha de Parauá) como ilhot~ 
destacado a montante. Estávamos perto de Umari-Cachoeira. 
Recordei-me da primeira vez em que cheguei a Umari com o 
levantamento do Uaupés, precisamente há um ano em 
coml?a~hia do Dr. Gongalo Arboleda, segundo ·engenhei~o da 
Com1ssao Colombiana de Limites com o Brasil. 

O tuxaua Angélico lá estava no porto, com seus tucanos 
-:. urna boa dúzia de rapagoes e tres velhas. Como de costume, 
nao apareceram as cunhamucus (mogas). 

Hospedo-me na melhor casa da aldeia com Carlos Bar
bosa, meu amável companheiro da ComÍssao Colombiana. 
E' urna casa nova, pintada a tauá, varanda em arcos na 
frente. Habitavam-na dois solteiroes que a construírani. Elo-
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giei o gósto e a habilidade dos arquitetos e instei, gracejando, 
por que casassem com mo~as do Asilo de Iauareté-Cachoeira. 

,,, Riram muito da idéia. 
- E Padre deixa? ... perguntou um deles, duvidando. 
Há grande tendencia para o celibato, entre os índios do 

Uaupés. Na verdade, nao é fácil casar nestes rios. A cunha 
deve pertencer a determinada tribo, consoante a tradi~ao 
daquela a que pertence o apigaua. O casamento quase sem
pre tema forma de rapto. Os noivos em geral se conhecem, 
desde crian~as, através dos caxiris, tao freqüentes nas cer
canias, ou das pousadas que fazem, nas viagens rio abaixo 
e rio acima, na vida de remeiros, ou na faina dos varadouros. 
Chegada a idade núbil, aparece a cuhantain de cabelos cor
tados rente, atraindo atenc;óes. Contudo, mais tarde, entre 
os 18 e 20 anos, depois que adquire a robustez necessária para 
arcar com os pesados encargos domésticos, é que a cunha
mucu encontra marido. 

Decidido o consórcio, o noivo aguarda a ocasiao para o 
rapto, quase sempre um caxiri. Quando a festa vai mais ani
mada e os convivas mais inebriados pela rósea e espumante 
bebida, que dá o nome a festa, aquele se apodera da cunha
mucu e a conduz a forc;a até o porto, onde os aguarda a ubá 
nupcial, tripulada por amigos e "cúmplices". Aos gritos de 
protesto simulado da mo~a, acorre todo o mundo. Os paren
tes se inteiram do sucedido, frementes de indigna~ao. Mas a 
ubá dos "piratas" se afasta rapidamente, sob a algaravia de 
impropérios dos que ficam, e seus rumores se perdem na 
noite. Encerra-se a festa. Mas os comentários continuam 
veementes, no interior das ucas iluminadas pelos claróes de 
fogos recém-avivados, até que o sono desfac;a, nos espíritos, 
a impressao deixada pelo sucesso da noite. 

Serenados os animos, grac;as a interferencia de parentes 
e amigos, a cordialidade volta a reinar, consolidada pelos 
presentes e visitas do novo casal. 

A Missao Salesiana muito concorre para a moraliza~ao 
dos costumes, pelo casamento religioso. Todos os anos, casais 
de ex-alunas deixam os Colégios unidos pelo matrimonio, 
rumo a taua natal, onde levam vida exemplar. 

* * * 
Taraquá. Urna maloca e um tapiri de tarianos, a mar

gem esquerda do Uaupés. Mora aqui um casal centenário, 
o tuiue Miguel e sua cunha, com seus filhos. E' notória a Ion-
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gevidade dos índios do Uaupés, em contraste comos grandes 
. índices de mortalidade infantil, que se devem registrar nestes 
·rios. Seguramente cinco por cento da populac;ao indígena sao 
de macróbios. Cada tendaua possúi seu casal tuiue vivendo 
numa invejável paz de espírito, entre os desvelos dbs paren
tes. 

Quando eu examinava uns camotis espalhados num 
canto do tapiri, entrou um apigaua sobrac;ando um feixe 
de cani~os. Vi num destes um anzol enfeitado com penas ver
melhas de arara e fibras de tucum. O conjunto Iembrava 
um passarinho. Era a isca usada para o tucunaré. 

- Só serve para tucunaré, explicou o índio. Piraíba 
gasta de piramiri. 

* * * 
2 de dezembro. 1932. Chegamos a Iacaré-Cachoeira, sob 

~ amea~a de um temporal que, finalmente, caiu atenuado, 
as 15 horas. Chuva e vento. Os uananas do tendaua vieram 
me saudar na ubá. Eram dois velhos, seis apigauas (rapazes) 
duas cunhás e meia dúzia de curumis. Estenderam-me cor~ 
dialmente as maos molhadas. Falei-lhes. Indicaram-me a 
dire~áo em que moravam. Quando saltei da ubá, estavam 
todos acocorados numa laje da cachoeira, enfileirados im
passíveis, encolhidos de frio sob a neblina. Os homens ~ssim 
molhados, porte atlético, imóveis sóbre o Iajedo era com-
pleta a semelhan~a a estátuas de bronze. ' 

Indaguei da vida que levavam em Iacaré-Cachoeira. Res
ponderam em frases da gira uanana. 

Fui examinar uns hieroglifos que vi numa itapinima 
da cachoeira. ' 

Garatujas de cununis de Umari-Cachoeira (Rlo Uaupés) 

\ 
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- Os mais antigos uananas já os haviam encontrado, 
disse-me o prático Joao de Oliveira. 

Eram quatro grupos de figuras gravadas na laje. Os da 
direita representam pacara (ara) e sua casa. Os da esquerda 
iurupari (o diabo), sua origem e seus instrumentos. 

, 

I 

Iurupari to dlabo). seu "Pl'inclp!o•• e seus instrumentos (ltapblima 
de lacaré-Ca~oeira) 

Os petroglifos estavam ocultos por uns feixes de palha, 
a fim de que as mulheres nao n'os vissem. No grupo de 
curumis de Iacaré-Cachoeira, destacou-se um de 9 anos, 
Tomaz, que trazia urna flautinha de osso de acutí presa ao 
cordao da cintura. Pedi-lhe que tocasse. Depois de relutar 
um pouco, a um aceno do pai, ele tocou compenetrado, mar-
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-cando compasso com nm pé, urnas árias simples, improvi
sadas, mas de certo gosto. Propús compra da flauta ao curu
mi. ~le aceitou alegremente a troca por anzolinhos. 

* * * 
Iutica, aldeia principal dos uananas, aparece numa 

ponta, a margem esquerda do Uaupés. Uns tetos de palha 
de velhas barracas e um casarao assobradado se destacam 
por sobre um bananal. Um mastro denuncia a importancia 
do morador do casarao, o tuxaua dos uananas. 

A gente que se acotovelava na varanda que circunda a 
casa grande, atraída pelo rumor de nossos motores, quando 
dobrávamos a última ponta, apinha-se agora na praia. Entre 
os homens se destaca um dos mais fortes, em trajes citadinos 
de brim, colete branca, chapéu palheta. E' o tuxaua. 

Salto da ubá e me vejo cercado pelos noves amigos. As 
apresenta~oes sao sumárias e espontaneas. 

- Felício mesmo, tuxaua. Manoel Cordeiro. Marcelino ... 
Felício me precede, indicando o i¡ielhor caminho. Numa 

passagem mais difícil, por sobre pedras soltas, ·estende-me 
gentilmente a mao. 

Ampla vivenda a do tuxaua Felício. Grande teto de 
carana sustentado por altos esteios, soalho de paxiúba -uns 
dois metros e meio acima do solo. 

As cunhas vem me saudar na sala, desfilando silen
ciosas, algumas amamentando filhinhos. Sentado numa rede 
armada para mim, palestro com Felício e Marcelino, enquan
to meus tarianos sobem com a bagagem. 

- Comissao vai subir o Uaupés? Vai até Iurupari-Ca
choeira? Até lá é Brasil mesmo, conclui o tuxaua. 

Indago dos uananas. Até onde se estende a tribo, no 
Uaupés? 

- Uanana vai Caiari acima, até. . . Iurupari-Cachoeira. 
Sao todos brasileiros. Governo · demorou p'ra botar marco; 
por isso metade ficou p'ra Colombia, responde Felício. 

- Primeiro nao havia colombiano aqui. Tuda só Brasil. 
Iurupari-Cachoeira tem marco brasileiro na pedra, deixado 
por Doutor-Conde (Stradelti). Querari-Cabeceira também 
tem marco do Brasil. 

Felício e Marcelino conhecem Manaus, já viram navíos 
que vao ao Rio de Janeiro. 
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- Eu mesmo posso viajar até Rio de Janeiro sem mor
rer? indagou Manoel. Quanto se paga? Setecentos? Puxa 

" diabol - ¡, ( n /. l~l 

A palestra prossegue animada, num portugues que 
lembra regatóes sírios. 

- Balata e seringa ainda estao muito babeo? O que 
é que esta.o descendo agora? castanha ou piagaba? 

Vejo-me as vezes embaragado ao responder perguntas 
assim inesperaaas, numa palestra com índios. 

E a guerra já acabou no Brasil? 
- Sim, respondo. Agora é Colombia que está em guerra 

com os peruanos. E lhes ,conto sumariamente o caso de 
Leticia. -

~ 

- O diabo! . . . dizem alguns. Colombia ~ . . Peru ... 
E seguem-se diálogos animados e confusos na gira ua

nana, entre os homens. As cunhas se conservam afastadas, 
indiferentes. 

Os uananas, apesar de viverem mais longe do Rio Ne
gro, nao sao inferiores, absolutamente, aos outros indios do 
Uaupés, em vivacidade e inteligencia. 

Manoel, examinando minha vitrola, pergunta-me com 
naturalidade: 

- E' inglesa ou americana a vit_!ola de voce? 

* * * 
3 de dezembro. 1932. Deixamos Iutica pela manhá, entre 

os adenses dos uananas de Felicio reunidos no porto. As 
cunhas, sentadas nas 1ajes, com filhinhos no colo e crian
gas agarradas as saias, indiferentes as saudagóes que- se 
lhes fazem de bordo de nossas canoas, comentam baixinho, na 
gira, as navidades daquele dia extraordinário trazido pela 
Comissao de Limites a vida monótona da aldeia. 

As mulheres indígenas nao costumam corresponder as 
saudagóes dos viajantes. Sorriem apenas e se entreolham. Se 
entra na maloca um hóspede amigo, elas interrompem seus 
afazeres e vem caladas desfilar diante daquele, estendendo a 
mao para o cumprimento. Respondem as palavras de sau
dagao com frases curtas, balbuciadas, quase imperceptíveis. 
As velhas fazem excegao, as vezes, e recebem o hóspede cariua 
com discursos em tucano. 

Numa tarde chuvosa de janeiro, cheguei a Boaquara, no 
Rio Papuri. Recebido no porto pelos piratapuios do tuxaua 

'• ¡ 
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Agostinho, encaminhei-me para a aldeia, onde o povo estava 
reunido. Urna 'oradora comegou seu discurso, tocando-me 
amavelmente num ombro. O tuxaua traduziu a saudagáo 
da gentil cunha: 

- ~te rio tao pequeno recebe urna visita tao grande! ... 
Doutra vez, em abril, no mesmo Rio Papuri, surpreendi 

os tucanos de Santa Luzia. Atravessei a única rua de bar
racas espagadas. A taua parecía deserta, sob o causticante 
sol do meio-dia. Dirigí-me a vivenda do velho Manduca. O 
esparramo das criangas, que brincavam na varanda, e o habi
tual corre-corre das cunhantains despertaram. em alarido os 
caes da casa. O mais insistente destes, a um pontapé do Man
duca, foi se acomodar entre camotis, num velho uaturá que 
um curumi tapou com urna peneira. Falei com a dona da 
casa. A uaimi, curvada sobre urna urupema suspensa a um 
suagu, amassava maraua, fazendo escorrer num camoti 
a água com que molhara a massa; e, sem interromper o 
trabalho, comegou na gira um discurso de boas-vindas: 

- Branco chegou a casa de tucano. A casa é sua e tudo 
que está aqui é seu ... 

As vezes, sao longos tai$ discursos. As frases redundan
tes, musicais, emotivas, sucedem-se com lampejos de inteli
gencia que surpreendem, moderados os · gestos, carreta a 
atitude, entre semblantes a um tempo afáveis e graves. 

Suagu (tupi) - tripé ou cavalete de madeira tosca, que se arma 
no interior da uca; 

sua9u - de soó - animal, ca~a (zoo?) e a9u - grande (veado); 
uaimi (tupi) - mulher velha; 
cariua (tupi) - contra~áo de caraiba (homem branco). 

* * * 
Comá-Igarapé é um desses minúsculos afluentes do Uau--pés, ocultos pela mata, despercebidos pelos viajantes, apenas 

conhecidos e nomeados pelos práticos e indios, os quais retem 
igualmente, na prodigiosa memória, os nomes das pontas e 
até de simples pedras de formas bizarras, que afloram na 
vazante. 

Saltei na boca do igarapé e, atraído pelos latidos de 
um cao, subí por um trilho aberto na mata. Precedía-me 
um grupo de tarianos. Pressentindo a maloca próxima, iam 
estes apressados, em fila indiana, leva~ suas sauda~óes aos 
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uananas de Comá-Igarapé e receber a costumeira retribui
" ~ao de tal prova de amizade : cuias de caxiri e bocados de 

meiu e quinhapira. 
Antes de meio quilómetro, o igarapé atravessa o cami

nho, entre barrancos resvaladi~os de tauatinga, e a maloca 
surge de frente, num limpo. 

A única uanana que se encontrava na uca, mo~a de uns 
18 anos, surpreendida pela visita, fugiu pela porta do fundo, 
enveredando mato a dentro, sem dar atengao aos cumpri
mentos que entre risadas lhe faziam os meus tarianos. En
quanto estes chamavam os moradores, gritando na gira 
tucana nossos propósitos de paz, eu percorri ~maloca deserta. 

Era o interior comum das ucas do Uaupés, escuro, fresco, 
fumacento; cochos de caxiri, uaturás, camotis e panelas em 
desordem; sua~us desarmados e tipitis pendentes dos iurás; 
sustentando a cumieira, a linha de esteios enegrecidos pela 
fumaga; de um lado e doutro, compartimentos simétricos, mal 
divididos por tabiques de palha ou simplesmente assinalados 
pelos fogoes e grupos de maquiras. 

Vieram os moradores. A índia que fugiu a nossa chegada 
atendeu ao chamado do irmao; desceu de urna árvore dis
tante, passou tranqüila, de olhos bancos, e foi sentar-se num 
canto da uca, junto a um fogao em que fervia urna panelada 
de fólhas de caraiuru. 

Falei com a casmurra uanana, chamando-a pelo nome, 
Raimunda. O pai interrompeu a conversa que ia animada 
co~ os tarianos, em torno de urna panela de quinhapira, 
e veio concitar a filha a que me respondesse. Nada. Rai
munda continuou emudecida a mexer tranqüilamente a 
infusao vermelha e borbulhante, metendo mais Ienha no fogo 
sentada no chao. ' 

Fui ver de perto a operagao que tanto preocupava a 
índia. Nao consegui um momento de atengao dela. Olhava 
absorta para a grande panela de tauapixuna e estendia de 
vez em quando o bra~o, para mexer a infusao ou tirar punha
dos de fólhas de urna esteira próxima. 

Chegaram as cunhas e outra mo~a. Entraram confian
tes; a um aceno do chefe da família, estenderam-me tran
qüilamente a mao e foram cuidar de seus afazeres. Urna foi 
amamentar o filhinho, sentada na maquira; outra virar, num 
moquentaua, uns pebces que já pareciam queimados; a mais 
mo~a, sobragando um uaturá, encaminhou-se para um canto 
da uca. Chegou a tempo esta uanana, para que nao levás-
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semos tao má impressao das mogas da tribo. Graciosa, gen
til, o vestido de chita muito limpo, os cabelos saltos, bem 
penteados. 

Meiu (tupi) - beiju; 
quinhapira (tupi) - mólho apimentado; 
uca (tupi) - casa (maloca); ' 
moquentaua (tupi) - grelha de madeira tosca, moquem · 
iurá (tupi) - jirau; ' 
maquira (tupi-port.) - contragáo de maqueira. 

* * * 
4 de dezembro. Estou viajando de canoa pelo Rio Uau

pés, há urna semana. Hoje é domingo; por isso fiquei no 
acampamento de sábado, em Taraquá, para dar descanso 
a meus homens, fatigados de tanto trabalho que tiveram 
com as nossas quatro canoas, arrastando-as sobre as pe
dras, nos varadouros das cachoeiras, empurrando-as dentro 
dágua, nas corredeiras, ou levando as costas toda a carga, 
nos trechos onde a navegagao é impossível. 

Meus índios trabalham sempre alegres. Atiram-se nágua 
sem esperar que se mande, quando é preciso. Se chove, ficam 
todos molhados, tiritando de frio; mas nao se quebcam. Espe
ram chegar ao pouso, para se aquecerem junto ao fogo. 

Hoje, estao todos satisfeitos, descansando. De manha 
ergueram um mastro para a bandeira, defronte de minha 
barraca. Passaram o dia aos grupos pescando uns, lavando 
roupas na praia ou nadando outros. O Uaupés aquí é largo 
e tranqüilo. 

Ao meio-dia, brusco temporal encerrou a linda manha 
de sol que tivemos. O vendaval que trouxe a chuva quase 
leva minha barraca. Meus tarianos acudiram solícitos e jo
viais; enquanto uns por dentro seguravam a lona, outros 
amarravam melhor os esteios da armagao, com cipó. 

Depois da chuva, fui convidado para um batizado, na 
maloca. Já tenho com os de hoje quatro afilhados índios: 
Joaquim (tariano), Paulina, Henrique e Matias (uananas). 
Matias é grande, já tem 2 anos (e foi o que mais chorou). 
Os outros sao pequeninos. Meus compadres uananas vieram 
me pedir que tocasse vitrola. Prometi-lhes para a noite 
urna "hora musical". 

Quando eu escrevia, urna indiazinha de 8 anos veio me 
ver na barraca. Entrou confiante e se aproximou de mim, 
como se quisesse ler o que eu escrevia. Parecia urna mulher-

183 



zinha, de saia de chita comprida até os pés, sem casaco. 
Trazia ao pescogo um colar de contas azuis. Correspondeu 

(' alegremente ao carinho que lhe fiz, com um sorriso e um 
olhar meigo. (Carta a meus filhos). 

* * * 5 de dezembro. Alcangamos sem mais obstáculos o Pósto 
indígena de Concei~ao. 

. Denominamos Concei~áo a asta~áo do levanta1nento topográfico do Uaupés, 
situada n o Pósto do, Servi~o de Prote~áo aos indios, onde passamos a festa de 
8 de dezembro . 

A lembran~a do nome, Concei~áo, associa-se a urna visáo, ao amanhecer, de 
Nossa Senhor a, vestes brancas, envolta em luz, cabelos soltos, olhos fixos e 
tristes, lágrim as cor rendo pelas faces, empunhando um gládio, cuja ponta atra
vessa a cebe~a de uma serpente, ao lado dos pés descal~os, como a dizer que 
ali se erguessem urna capela, com aquela imagem, e u)n colégio da Missáo Salesiana 
do. Uaupés; mostrando também que E1a nparece a quem mais neces·si te de seu 
auxilio e n ao a qucm mais o· me·re~a ... 

Entre a foz do Papuri e Taraquá, passamos por 16 ca
choeiras: Iauareté, Micura, Umari, Bacaba, Paná-paná, Iapu, 
Arara, Periquito, Iandu, Caruru, Matapi, Cemitério, Tapira
jirau, !acaré, Iutica e Taína. 

O Pósto indígena do Querari está em Concei~ao, a mar
gem esquerda do Uaupés, próximo a Pacu-Cachoeira. Sao 
tres barracas e um grande ro~ado junto ao pórto. 

O delegado Duarte da Costa Nunes e sua espósa, D. 
Tiburi (india ariqueme de Mato Grosso) , hospedam-nos ama
velmente. 

O Servi~o de Prote~ao aos indios do Brasil é represen
tado, no Uaupés, por tres encarregados residentes, respectiva
mente, no Pósto do Uaupés (Iauareté-Cachoeira), no Pósto . 
do Papuri (Iapu-Cachoeira) e no Pósto do Querari, acima 
referido. Um entreposto do Servi~o, funcionando em Sao 
Gabriel do Rio Negro, serve de intermediário entre a Ins
petoria de Manaus e aqueles postas. 

Os encarregados de índios sao conhecidos na regiao pelo 
título de delegado. Os que conheci no Uaupés sao homens 
afeitos aos misteres do benemérito Servigo, dotados de ener
gía e grande aptidao para o trato dos índios, conhecedores 
da regiao, dos costumes e línguas indígenas, especialmente, 
do nheengatu. Vivem estes funcionários sem conforto, mal 
remunerados, resignados nos seus postos. Fazem constantes 
viagens de inspe~ao as tauas, arcando com a malqueren~a 
dos colombianos preadores de índios, amparados tao somente 
na dedicagao dos mesmos índios que protegem, participando 
com eles dos produtos da lavoura, caga e pesca. 

A missao dos encarregados de índios, no Uaupés, é 
somente de polícia. Conciliam os chefes indígenas, congre-
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gam tribos, reprimem os abusos e vicios nas aldeias, fazem 
a vigilancia dos rios para coibir o "contrabando humano". 
Nao tem, infelizmente, recursos para desenvolver obra 
de assistencia sanitária e educa~áo. Prestam, contudo, rele
vante servi~o a custa de ingentes sacrifícios pessoais. 

* * * 
7 de dezembro. Li, hoje, a carta mais original que já 

me veio as maos. Aqui vai copiada ipsis litteris. 

"Exmo Snr Capm. 

"Meu Capm; como eu tenho sirimonha di falar com Vmce pes
soalmente, dirijo-me por mei o di estas linhas, eu fazendo vera a 
meu Capm que - sor un1 homem póbre já a 2 anos que nada 
tenho felto por falta di a limentos; i tenho ma familia, e a dlanto 
ms em dirma, assim pessolhi a meu Capm que mi de trabalhos em 
vossa companhia ps sou um homem pa qualquer trabalho di esta 
terra lhi a siguro que mece gastara do meu bom módo ps pen~o 
em que vmce nerte sentido nao fará o que nao quisér. 

"Nada ms sou 

Perme Mto Attzo Cro 

- Raimundo de Carvalho." 

Hoje mesmo Raimundo foi incluído entre os meus remei
ros. . . Raimundo é um carense magro, alto, branco, tipo de 
sertanejo do Nordeste, dos que a miragem do ouro negro 
atraiu a floresta amazónica. Pálidor seco, mascando sempre 
um cigarro entre os dentes enegrecidos, servi~al, atencioso, 
vai prestando bons servi~os na turma. E', como diz na carta, 
"homem para qualquer trabalho desta terra". Nao sei como 
pode conciliar a caligrafia relativamente boa, com aquela 
extravagante "ortografía". 

* * * 
9 de dezembro. 1932. Pacu-Cachoeira. Aqui se encon

tram as primeiras barracas de cubeus e a tapera de um 
sítio de colombiano destruído, em 1919, pelos uananas de 
Macucu-Cachoeira, em represália a violencias praticadas 
pelo morador Ricardo. ~te havia trazido a fór~a uma menina 
uanana daquela aldeia. Tendo fugido a cunhantain, ele quis 
tomar um curumi, irmao da .primeira, e teve de travar Iuta 
corporal com o pai uanana, que se opunha ao intento. Sai
ram feridos o índio e um colombiano que interveio. Ricardo 
foi morto quando fugia a nado. Uananas em chusma, enco
lerizados, levaram a vingan~a até ao sítio de Pacu-Cachoeira, 
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lanc;ahdo fogo a casa e dispersando a f amília e os agregados. 
Só urna menina foi poupada (por ser brasileira, afirmam as 

(1 testemunhas da cena). Nao tardou o revide. Colombianos 
que subiam o Caiari, informados do acontecimento, asso
laram malocas uananas, sem poupar sequer o velho tuxaua 
Gabriel, de Macucu-Cachoeira, que havia dado asilo a um 
colombiano ferido. Para o Uaupés foi um incidente a mais 
a registrar-se na crónica dos últimos anos. 

Datam de "1900 os primeiros conflitos verificados, no 
Uaupés, entre caucheiros colombianos e indígenas brasilei
ros, cujas terras aqueles entraram a avassalar, desde o Lago 
do Espelho até Ipanoré, aonde os trouxe a pretensao de limi
tar com o Brasil pela mal definida divisória dos caducos 
tratados luso-espanhóis do século XVIII. 

Anos antes, colonos pacíficos, venezuelanos e colombia
nos, primando pela ordem, pelo respeito as autoridades brasi
leiras e o espírito humanitário, haviam-se estabelecido entre 
as no~sas populagoes do alto Caiari. Mais tarde, em 1905, 
urna comissao colombiana, tendo por chefe Rafael Tobar, 
partindo de Manaus, subiu pelos Rios Negro e Uaupés e, 
em pleno domínio dos uananas de Frei José dos Santos 
Inocentes e do Tenente Jesuino Cordeiro, fundou Mitu, 
Uránia e Circácia, primeiros sinais de posse colombiana, 
no curso médio do mesmo Uaupés. 

Outra expedic;ao, que descia ao mesmo tempo do inte
rior da Colombia, com Manoel Olarte, ter-se-ia encontrado 
com a primeira no sitio de Circácia. - Após as viagens de explorac;ao acima referidas, intensi-
ficou-se o tránsito de colombianos pelo Uaupés. Depois de 
Rafael Tobar, desceu a comissao de Jorge Villamil e Carlos 
Palau, assinalando para nossas populagoes indígenas urna 
era de inquietagoes que ainda perdura (1932). 

Iniciada em 1905, a colonizagao colombiana do médio 
Uaupés ainda está reduzida a alguns estabelecimentos co
merciais de empresários de indústrias extrativas, reparti
g6es de polícia e fisco e dois colégios missionários. 

Mitu é um povoado de urna dúzia de casas elevado a 
sede de alcadia. 

Circácia, cerca de 50 km a jusante de Iurupari-Cachoeira, 
era sede de urna empresa balateira. Contava ~penas um 
barracao incendiado por índios, no comego de 1932. 

A Comisaria Especial del V aupés tem sede na vila de 
Calamar, situada no Unilha. 
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Wallace nos deixou de sua excursao ao alto Caiari, 
em 1852, valioso depoimento relativo a tradigao brasileira 
neste rio: 

"No dia 11 (margo), alcangamos Uaracapuri, onde havia 
urna aldeia e várias malocas de indios; a primeira em que 
entramos era habitada por gente da nagao cubeu. 

"Cerca do meio-dia, continuamos viagem. 
"Ainda nao longe da aldeia, passamos pelas cachoeiras 

Cururu (sapo) e Murucututu (coruja), sendo ambas algum 
tanto ruins para transpór. 

"Logo após chegamos a de Uacuraua (um mocho), a 
última das grandes quedas deste rio, situadas abaixo da 
cachoeira de Jurupari, que fica ainda muitos dias de via
gem águas· acima. 

"Carregando de novo a canoa, prosseguimos viagem, 
passando ainda tres pequenos rápidos, denominados Tatu, 
Ucuqui e Piranterá. , 

"Na manha seguinte, cedo ainda, alcangamos Mucura, 
onde dois jovens brasileiros, que já havíamos encontrado 
abaixo, estavam residindo e ali faziam comércio de salsa
parrilha. 

"O Rio Codiari, rio que vem da diregao sententrional 
e faz barra pouco acima de Mu cura. . . Dizem encontrar-se 
acima daqui a cerca de urna semana de viagem a cachoeira 
de Jurupari, a qual é mais alta do que qualquer outra das 
que ficam para cá. 

"Além dela nao se encontra nenhuma outra queda, e 
isso é assegurado pelos negociantes que tem viajado 10 ou 
15 dias rio acima. 

· "Acrescentam eles que o rio ainda se conserva tao 
largo ou mais largo lá do que cá em baixo; que as suas 
águas sao tao claras ou tao barrentas como as do Soli
moes; que muitas árvores, pássaros e peixes característicos 
do Solimoes também se encontram lá; que os indios tem 
facas, ponchos e moedas espanholas; e relatam ainda que, 
mais para cima, existem campos onde se cria gado e os 
homens andam a cavalo. 

"A 25, depois de urna estada de 15 dias, ali, deixei 
Mucura. No mesmo dia alcancei Uaracapuri."<13 ) 

E', atualmente, muito reduzida a populagao indígena dos 
Lhanos orientais da Colombia. 

(13) Alfrccl Russel \Vallace - Viagem pelo Amazonas e Rio Negro. 
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Frei P. Faba del Corazón de Maria, em notável "ob~a 
etnográfica, fixa em . cores ~egras as c~u~as da decade~c1a 

" daqueles índios lhane1ros, CUJO ramo mend1onal - os guairas 
ou guayaberas - vem confinar no alto Uaupés. . 

"Casanare (diz Frei Fabo) está pasando por una cri
sis evolutiva tal que de pais semisalvaje llegará pronto a 
semidesierto si no lo es ya. Los indigenas errantes que en 
él moraban' hace medio siglo han desaparecido casi del 
todo, parte porque el elemento civilizado los ha absorbi~o, 
parte porque fos ha destruido como se destruye una partida 
de jabalíes por perros hambrientos, parte porque los agentes 
fisicos de asombroso poder malefico que reinan en esa 
región han reducido a una insignificante minoria a los 
pobladores de las selvas, y parte, finalmente, porq~e, .ahuyen
tados por la persecución, emigraron allende del rio Meta, 
internandose por los Lhanos de San Martin." <14> 

Or~a por 10.000 habitantes a popula~ao indíg~~a do 
Uaupés brasileiro, compreendida sob este título a reg1ao ba
nhaa.a pelos cursos medio ~ inferior ~o Caiari . e por s~us 
afluentes, desde a foz no R10 Negro ate Iurupan-Cachoe1ra. 
(1932). . 

Entre os indígenas da regiao, encontram-se radic3:dos 
colombianos, portugueses, nordestinos e caboc~os m~st1~os 
de barés e coeanas do Rio Negro. Os nordestinos sao na 
maioria cearenses e maranhenses. Todavia, o número de 
brancos e mesti~os do Uaupés nao excede a 3% da popula-. 
~ao global. 

* * * A pacifica~ao e a incorpora~ao das tribos indígenas do 
Uaupés a nossa Nacionalidade se devem em grande pa:te 
aos esfor9os de um caboclo brasileiro, o Ten;nte ~~su1no 
Cordeiro. Sertanista, explorador do alto Uaupes, of1c1al de 
polícia, diretor de índios, Jesuino foi um prestimoso cola-
borador de Frei José dos Santos Inocentes e de Frei Gre
gório de Bene, que o deixou no Uaupés, em plena ativi
dade, em 1853. 

Levando aos tendauas mais recónditos a impos1~ao de 
sua autoridade Jesuino conquistou sólido prestígio entre 
aquelas tribos. De Pacu-Cachoeira, onde fixou :r:no~adia, irr~ .. 
diava providencias Caiari acima, pel'! Codu1ar1, Quera~1, 
!gana e alto Rio Negro, fechando na boca do Uaupés o cir
cuito fluvial de sua jurisdi~ao. Assim, passou meio século 

(14) Freí P. Fabo - Idiomas y Etnografia de la Región Oriental de Colombia, 
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de vida, dedicado 4 sua árdua tarefa, este modesto e eficiente 
pioneiro da civiliza~ao brasileira. Tempera de soldado-cabo
clo, Jesuino Cordeiro soube imprimir em seus índios a pro
funda convic~ao patriótica, o entranhado amor ao Brasil 
que, revigorando o inato orgulho da raga, constitui hoje o 
mais notável característico moral do povo indígena do Uau
pés .. 

Após 25 anos de ocupac;ao colombiana, os índios do 
Caiari conservam intacto seu edificante patriotismo, aquela 
comovente convicc;ao de brasilidade legada por Jesuino Cor
deiro. E esse patriotismo nao raro tem explodido em revoltas, 
reagindo a métodos quinhentistas de dominac;ao. 

Em 1854, Jesuino levou suas explorac;óes, no Uaupés, 
até as nascentes deste rio, que localizou no Lago do Espelho, 
em cuja borda fundou uma povoac;ao com os mesmos umauas, 
selvagens povoadores da regiao, f azendo-lhes ver ''que nós 

-temas nosso Imperador he governos", segundo sua pitoresca 
expressao, na correspondencia que, entao, manteve com o 
Presidente da Província do Amazonas. 

Aqueles umauas, ~liados . aos uitotos ~o . alto Apapóris, 
faziam outrora inclirsoes belicosas no Ca1ar1, encontrando 
em Iurupari-Cachoeira a barreira invencível dos uaupés._ . 

Depois de Jesuino Cordeiro, exploraram o alto Ca1ar1 
os brasileiros Joao José, que percorreu outro afluente que 
comunica com o Unaila, e Nicolau Palheta, morador do 
Rio Negro, que, entrando num terceiro afluente do Uaupés, 
descobriu outra fonte deste rio, em pleno campo. <15> 

Henri Coudreau, que conheceu o babeo Uaupés, em 1884, 
tendo alcan~ado a cachoeira de Ipanoré, registrou essa ati
vidade brasileira, na conservac;ao de nossas tradic;óes no 
grande tributário do Rio Negro, cujo dominio nos havia sido 
legado pelos destemidos paroaras do século XVIII: 

"Le Bresil prenait tout doucement possession de la 
riviere jusq'aux Andes. 

"Au mayen de ses missions le Bresil recule petit a 
petit ses frontieres et c'est incontestablement son dro1t. Taus 
ces deserts contestés ou inatribués de la région centrale seront 
a qui en tirera parti. Aujourd'hui au Uaupés tout est bresi
lien jusq'aux Umauas exclusivement. 

"La Colombie le Venezuele, l'Equateur et le Bresil reven
diquent en mem~ temps cette partie du Uaupés. Mais en 
fait la contrée est bresilienne". <16> 

(1 5) Bento Aranha - Arqufoo do Amazonas. 
(16 ) Henri A. Coudreau - La France ~quinoxiale. 
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LíN.GU AS BRASíLICAS 

Sao falacias, no Uaupés, nada n1enos de doze línguas 
indígenas. 

O índio é um poliglota. De posse da língua materna 
desde a infancia, cresce o curumi na convivencia das tribos 
vizinhas e vai, assim, alargando conhecimentos, enriquecendo 
o vocabulário, até dominar, homem feito, as línguas que 
lhe facilitam as rela~5es com aquelas tribos e o comércio 
com os civilizados que transitam em sua zona. 

Cada tribo tem sua gira ou língua doméstica. As giras 
diferem notavelmente urnas das outras. Contudo, muitas 
se filiam, como dialetos, as duas mais faladas: o tucano 
e o de~ano . 

Todas as tribos do Uaupés se entendem, entretanto, 
numa só língua que, por generalizada, perdeu o caráter 
de lingua doméstica - o tucano. 

O tupi ou nheengatu, correntio nas vilas do Rio Negro, 
também é falado no Uaupés. Seu manejo é, porém, limitado 
aos indios adultos mais viajados, nas suas rela~oos com 
caboclos civilizados, os quais preferem, pelo hábito, a língua 
indígena. Demais, numerosas expressoes tupis estáo incor
poradas ao vocabulário das giras, facilitando a mútua com
preensao das tribos e tornando aquelas mais acessiveis aos 
civilizados. 

Entre os missionários, funcionários e comerciantes do 
Uaupés, há conhecedores, nao somente do nheengatu, como 
também do tucano e do de~ano. Nos colégios missionários 
ouvem-se prédicas e ora~óes em tucano . 
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Minhas notas sobre esta interessante quao difícil língua 
mdígena foram enriquecidas, com ensinamentos hauridos no 
Ensayo de Gramática Dagseje o Tokano de P. P. Kok e nou
tras publicagoes da ilustrada Missao de Montfort; e aqui 
transcrevo algumas, sem qualquer intuito de originalidade, 
salvo a da grafia portuguesa, que por vezes difere muito 
da hispano-holandesa em que foram vertidas as expressoes 
indígenas, naquelas publica~óes. 

E' notável a 'f>recisao das novas expressoes tucanas suge
ridas pela civiliza~ao. Revelam, na sua transparencia, a 
inteligencia do indio e a vitalidade da língua que assim 
se integra, com o homem, na civilizagao, abrindo noves hori
zontes a brasilidade imanente das selvas amazónicas. 

Urna das mais impressionantes características do tuca
no é a riqueza de expressóes, com nuangas de sentido que 
nao ocorre1n no portugues nem no espanhol, obtidas pela 
simples modifica~ao do final da forma infinitiya impessoal 
dos verbos. 

A lei da eufonia autoriza, em tucano, os mais surpre
endentes metaplasmos, desde a simples supressao de con
soantes ou de sílabas até a fusao de vocábulos que guardem, 
entre si, qualquer rela~ao na frase. 

O verbo exerce a~ao predominante na constru~ao da 
ora~ao, resumindo por vezes todo o pensamento, gra~as a 
urna estonteante riqueza de flexóes que ainda mais se ,evi
dencia pela elipse de elementos essenciais e assimila~ao das 
partículas, dando a língua concisao, que é também urna de 
suas mais notáveis características. 

Os verbos tucanos pertencem todos a urna só conjuga
~ªº (termina~ao em sé). Apesar dessa aparente simplici
dade, o manejo dos verbos é o que há de mais difícil em 
tucano. 

P. P. Kok (obra citada) acha impossível indicar todos 
os matizes que os indios querem exprimir com as desinencias 
e os sufixos verbais. 

O mesmo autor classifica essas formas verbais em gene
res, modos, modalidades, tempos, formas especiais e for
mas pessoais. 

Sao cinco os generas (vozes): ativo, passivo, negativo, 
interrogativo e recíproco (reflexivo) . 

Cada genero compreende cinco modos: indicativo, con
dicional, imperativo, participio e optativo. 

Cada modo tem quatro modalidades: atualidade, lugar 
presente, lugar ausente e dúvida. 
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Cada modalidade comporta tres tempos: presente, pas
sado e futuro. 

Cada tempo tem cinco formas especiais: simples, inde
finida, exclusiva, inclusiva e transitiva ( disgustiva ou suces
siva, segundo P. P. Kok). 

Cada forma especial tem sete formas pessoais (a 3.ª 
pessoa do singular, comportando flexao de genero, desdobra
se em duas formas, masculina e feminina). 

A influencia dos idiomas indígenas, no linguajar do 
Uaupés, criou regionalismos que se radicam entre as popu
lagóes ribeirinhas. E nao há relutar em adotá-los, se quere
mos ser facilmente compreendidos e conquistar a geral con
fianga. 

O cunho geográfico-regional desta obra há de justificar 
a fidelidade com que recolhe inúmeras expressóes regionais 
- nao somente as que provem do nheengatu, como também 
as portuguesas modificadas pelo uso - sem a quarentena 
dos grifos, a qual nao levaría pela profusao ao fim coli
mado. Demais, o retorno sistemático as expressoes corres
pondentes do vocabulário academico equivaleria a nega~ao 
da vitalidade da língua vernácula, ante os fatos decorrentes 
de urna inelutável evolu~ao. 

Ficamos assim coerentes com o nosso parecer que deve 
o geógrafo recolher as expressoes regionais, com o mesmo 
escrúpulo com que o geólogo recolhe as amostras de rochas, 
sem bruní-las. Testemunhas da natureza, um e outro de
vem primar pela veracidade dos depoimentos, veracidade 
que há ilibar-se desde as sin1ples expressoes, com as quais 
se enunciam coisas e fatos, até as conclusoes que destes 
se possam tirar. 

• 
Gi ra parece forma contraída de gíria. Há, entretanto, como 

expressóes sertanejas, /alar gira e girar, significando falar incons
ciente e confusamente, divagar, variar. E náo é outra a impressáo 
que dáo os índios, em seus intermináveis colóquios. 

* * * 
FRASES E EXPRESSóES TUCANAS 

- N oopé uaa toó? 

noope - onde 
uaa (mee) - val (voce) 

toó - aí 
(uaasse - ir) 
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lee uaáue atota nicano. 

iee uaáue - eu vou sozinho aq ui 
atota - aqui mesmo 
ntcano - agora 

Derónica uaagti? 

derónica - quando? 
uaagti <mee) - irá (voce) en1bora 

Nicánota ua.agti. 

nicánota - logo 
(iee) uaagti - (eu) irei 

I ee uaaró iuaca. 

tee uaaró - talvez eu vá 
iuaca - longe (expressáo tupi) 

A to ta uaáia (até a volta) . 

uaáta ( niee ) - vol te ( voce) 

* * * 

- Ave Maria, 1numunogo gra<;a mena, máni Uiogue 
mee mena. mee anhuno-uereno númia nipetina decope, 
anhuno-uerenópi mee Maque Jesus. 
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1numunogo - cheia 
mumusse - encher 

nianí - nós, nosso; 
númia - mullieres 

númio - inulher 
ntpetina - todos, todas; 
decope - entre, no meio de 
quee ~ ele, seu ( déle) 
mena - com 
anhuno - bem (bon1, bonitol 

anhupunica - multo bom 
1ne uereno - seja dita 

uerenossé - dizer-se 
Uiogue - Senhor 

uiogo - senhora 
Maque - Filho 

maco - filha 

) 

- Santa Maria, Uaque Paco, ugsa pecadutina niateré 
iumbeia, nicano, ugsa uenicape quena. 

Uaque - Deus 
Paco - Máe 

paque - pai 
ugsa - nós, nosso 
ntate - para 
tumbueia (mee) - roga <tu) 

tumbuesse - rogar, pedir 
uenicape - morrendo 
uentssé - morrer 
quena - também 

Em geral, os nomes suscetíveis de flexao de genero ter
minam eme, no masculino e em o, no feminino. 

A voz passiva dos verbos indica-se pelo interfixo no. 
O superlativo se pode formar com a termina~ao punica. 

* * * 
CONVERSAQAO NHEENGATU< 11 > 

- Maa-taá quá? (Que é isto?) 
- lepé ubá. Mucuim apocuitaua. Mugapire iapocuigara. 

Irondi ban.co. lepé-pu miraetá. 
-

fepé - um, urna 
mucúim - dois, duas 
mu9apire - tres 
irondi - quatro 
iepé-pu - cinco 

pu - máo 
apocuitaua - remo 
iapocui9ara - remeiro 
miraetá - gente (pessoas) . 

Muiri apocuitaua ia-ricu? 
Quaié. 
Re-iuuca xinga apocuitaua. 

mufri - quanto, quantos 
rtcu - ter 

iché 
in de 
aé 
iandé 
penhé 
f ntá 

a - rtcu - eu tenho 
re - ricu - voce tem 
u - ricu - ele Cela) tem 
ia - ricu - nós ternos 
pe - ricu - voces tem 
u - ricu - eles (elas) tem 

(17) Palestra com 011 prático1 Am6rlco Porfirio e Jolo de Oll'f'elra. 
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quaié - expressao de quantidade mostrada coro os 
dedos 

iuuca - ir buscar 
iche a - iuuca - eu vou buscar 
etc. 

xinga - mais 

As partículas a, re, u, ia, pe e u caracterizam as pessoas dos 
verbos e sao inseparáveis destes, por vezes assin1iladas ao radical, 
por eufonia, ao passo que os pronomes, em geral, náo figuram na 
frase. 

o 
- Pe-ricu pauana apocuitaua. 
- Ia-gu ana iché-irumo. Cutara! cutara! 

gu - ir 
iché a - gu - eu vou 

etc. 
pauana - cada u1n, todos 
iche-irumo - comigo 

Ana é expressáo de refórc;o que co111pleta o sentido da frase: 
ia-9u ana - vamos embora. 

cutara - depressa 

Qua rupi ia-gu (Vamos por aqui). 
- Pe-maa catu itá. Pe-maa catu mirá. Pe-maa catu · 

iandé rapé. 

maá - ver, olhar; 
pe-maá - vejam <voces) 

catu - bem (bom, bonito) 
itá - pedra 
mirá - pau, madeiro; 
iandé - nós, nosso; 
rapé ....:... canal, caminho; 

O r é sempre brando, em nheengatu. Pronuncia-se em rapé 
como em igarapé. 

- I quento ana cachoeira. Re-maii tii iqué. Paraná tu
rugu retana. 
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iquento - perto 
tit - espuma 
ique - aqui 
paraná - rio grande 
turu9u - chelo, grande; 

Ana e retana sao expressóes de refór~o: 

iquento ana - bem perto 
turu9u retana - multo cheio 

' ) 

- Re-iuuca igarachama. Re-puquári santá. 

igar achania - espia, cabo (corda grossa) · 
puquári - amarrar ' 

re-puquári santá - amarre bem 

Igaentiua. ltá quíti. Re-cíqui igarachama. Re-pita
guca. Ti re-chári ubá. 

igaentiua - proeiro 
quíti - para, em direc;ao a 
cíqui - puxar 
pita9uca - agüentar 
ti - náo 
chári - }argar 

Pe-púri paua paraná upé. Eré, eré. Cutara! cutara! 

púri - pular 
paua - todos 
upé - dentro 
eré - bem 

Simbiiua quiti. Aicoé amana úri. Pe-mu ciquindaua 
igarapura poranga. 

si1nbiiua - margem, costa, beira; 
amana - chuva 
úrt - vir 
iché 
in dé 
aé 
iandé 
penhé 
intá 

a - úri - eu venho, etc. 
re - iúri 

úri 
ia - iúri 
pe - iúri 

úrt 
aicoé úri - aí ven1 
mu - cobrir 
ciquindaua - an1arrando 
igarapura - carga de embarcac;áo 
poranga - bem (bom, bonito) 

- 1 a-gu ia-iári ique paraná penagaua. Pepuquári igara 
inhaii mirá turugu uaá upé. 

iári - encostar 
pena~aua (ou rapecunia ) - ponta de terra 
inhaéi - aquele (lá) 

Uaá é expressáo de refór~o - inhaá 1nirá uaá upé - lá, na
quele pau. 

* * * 
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Ia-gu ia-iucá soo. 
Ti maá a-ricu mocaua. 

tucá - matar . 
soó - ca~a, animal; 
cu-tucá so6 - ir a ca~a 

tché a-cu a-iucá soo - eu vou cagar 
m.ocaua - espingarda 

- Re-raql(¡ ce mocaua antu. 

ra9u - levar 
cé - meu, minha; 
antu (aram.é) - entáo 

- Eré. I che a-putári mocauapora nessúi. 

putárt - querer 
m.ocauapora - cartucho, n1uni~áo ; 
nessúi - tambéin -

- Cé iauara marupiara. Ia-gu cutara iacica rama bebe
douro upé cuemete. 

tauara - cáo 
iauareté - on~a 
1narupiara - bo1n para ca~a 
iacica - chegar . 

iché a-cica - eu chego 
ram.a (uaram.a> - para 
cuem.eté - cedo 

- Ia-gu ia-munhá iurá cutara. Iaci ucemo renunde. 

m.unhá - preparar, fazer ; 
turá - jirau 
iaci (máe dos vegetais) lita (ci - m ae) 
ucem.o - nascer 
renunde - antes 

la-<;u ia-ienum ia-garu tapiira u suagu . Ia-quiririn! 
ia-iconto! 
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ienun - deitar 
9aru - esperar 
quiririn - silencio 
iconto - quieto 
sua9tL - veado 
tapiira - anta 

* * * 

-Ana cé remericu. Joáo Ana paia. Joaquina Ana manha. 
J oiio cé ratiua. 

mericu - espósa - <cunhá - mulher> 
pata - pal 
m.anha - mae 
rattua - sogro 

Nio há, em nheengatu, expressáo correspondente a fam.ilta . 
Com a termina~áo etá, que indica reuniáo ou coletivldade, formam
se duas expressóes que suprem aquela: 

cé-paietá - meus ascendentes 
ce-tainetá - meus descendentes 

O prefixo re indica posse: cé rem.ericu - minha n1ulher. 
Em paia e m.anha, é notória a influencia portuguesa. 

- Iché Ana mena. !che a-mendári Ana irumo. Ana 
menda<;ara. 

m.ena - marido 
m.endári - casar 
m.enda9ara - mulher casada 

- A ricu oito ce raira, mu<;apire cé rairetá, iepe-pu e~ 
raiira . Joaquim ce raira. Joana ce raiira. 

raira - filho (em rela~áo ao pal) 
raiira - filha (ldem) 

o possessivo ce é inseparável do nome, refor~ando a idéia de 
posse: A-ricu oito · ce raira - tenho oito (meus) filhos. 

- A-qaigu pire ce raira. J oaquim, J o'ana A na membira. 

9at9u - querer bem, amar ; 
pire - muito 
m.em.btra - rllho (em rela~áo a máe) 

Antonio ce paia mu. Aé cé tutiro. Nazária ce paia 
rendira. Aé ce tia. 

m.u - irmáo 
tutiro - tio 
rendira - 1.rmá 

- Joáo ce paia paia. Aé ce ra1n1.lnha. Maria cé manha 
manha. Aé ce aria. 

amunha - avo 
arta - avó 
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- Josefa embirári laci-pirera upé. 

emoirári - dar a luz (descansar, segundo a expressáo 
sertaneja) 

iaci-pirera - Iua nlinguante 
pirera - casca, resto. 

O caboclo evoca sempre a lua minguante, ao anunciar o nasci
ntento das criangas. 

- M act-taá embira? apigaua-miri u cunha-miri? 

quíti. 

apigaua - hon1en1 
11iiri - pequeno 

Re-picica uaturá, tergado, pororé. Ia-gu cupichaua 

picica - pegar, to1nar; 
pororé - enxada 
cupichaua - roga 

- Ia-gu ia-cupíri ariré ia-iutica turu<;u ia-munhá uara
ma cupichauauagu. 

cupíri - rogar 
arire - mato 
iutica - dertubar 

- Cui re-iúri coraci. Uticanga catu rami aramé ia-<;api 
ariré ia-iutima. 

cut - agora 
coraci (mae dos viventes) - sol, veráo; 
uticanga - seco 
rami - quando 
9api - queimar 
iutima - plantar 

Qua acaiu ia-gu ia-iutima auati, comandá, iutica. 
I ande ia-ricu catu maniua. Cariuaetá u-putari peripana 
auati. luí ti poranga. Uí ia-ricu retana. 
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quá - este 
acaiu - ano 
auati - milho 
comandá - feij áo 
iutica - batata 
cariuaetá - gente branca 

cariua - branca ,civilizado; 
iuí - terra 

uí - farinha 
maniua - mandioca 
peripana - comprar 
auatii - arroz 

* * 
LENDA BARÉ 

Em remotas eras, a filha de um poderoso tuxaua apa
receu grávida. Expulsa da taua paterna, foi viver numa 
tapera distante, onde parentes extremosos lhe iam levar 
recursos e teve um filho de singular beleza. Mani, chamou-se 
o indiozinho. 

A noticia do acontecimento alvoroc;ou a taua. O tuxaua, 
esquecendo mágoas e rancores, foi visitar a filha e se ren
deu também aos encantos do netinho. Mas, ao completar 
tres anos, Maní morreu, misteriosamente, sem ter adoecido. 
Os parentes vieram contemplá-lo mais urna vez, na esteira 
em que antes brincava, e o sepultaram no meio da uca. A 
mae lá ficou desolada, lamentando sozinha seu infortúnio, 
sentada no chao. 

Ao amanhecer, os olhos cansados da índia viram brotar 
da terra molhada por suas lágrimas urna plantinha que logo 
f oi crescendo, crescendo, até furar o teto da uca, e a grande 
altura, já árvore copada, floriu e deu frutos. 

Os parentes acorreram maravilhados. Revolvendo a ter
ra, viram que aquela árvore saía do ouvido de Mani. 

- Maniua! Maniua! exclamaram. 
Os passarinhos comeram os frutos da árvore e sairam 

semeando maniua branca, os de moela branca, e maniua 
amarela, os de moela amarela. 

A raiz da maniua, semelhante a um chifre (aca), deno
minou-se maniaca. 

mantua - mandioca 
íua - árvore 

* * * 
TRADIQAO IND1GENA DAS CONSTELAQOES 

Quando Ciuci (Pleiades) desaparece no horizonte ao 
anoitecer, vem a enchente grande, o inverno. E' Ciuci-pirera 
(fim de Ciuci). 
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Ararapari (Tres-Marias) era gente. Casou o filho com 
a filha de Ciuci. Ciuci casou o filho com a filha de Arara

(' pari. Brigam as vezes por causa das filhas. Urna diz que a 
outra náo cuida bem da nora, que esta vem sempre atrás. 
Outra responde que assim ela está ben1 guardada. 

Quando Ararapari desaparece no horizonte ao cair da 
noite, vem o último repiquete e alaga tudo, até chegar a 
n1arca da enchente grande. E' inverno. Ven1 Aru (friagem) . 
Os peixes fazeni piracema. 

Puraca~ara (Alfa e Beta de Centauro) está pescando 
Iuarauá (Cruzeiro do Sul). 

Iuarauá-iuquicé é a enchente que vem, quando Iuarauá 
desaparece. · 

Quando há eclipse do sol o:u da lua, os caboclos dizem 
que estes astros estao bebedos (Coraci-ucaú, Iaci-ucaú). 

Aru é um sapo viajante que traz a friagen1. Quando 
Aru está passando a cachoeira, com sua numerosa comi
tiva, reina o frio nas tauas. T .ogo que ele prossegue viagem 
rio acima, volta o calor. 
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Puraca9ara ~ pescador 
Iuarauá - peixe-boi 
iuquicé - enchente 

.. 

O QUERARI 

O Rio Querari nasce numas terras elevadas que os indios 
denominam Comá-Iuitera (Serra de Comá), aproximada
mente, a 1°43' de latitude norte e 70º41' de longitude oeste 
de Green~lich. Corre, iniciallnente, na dire~ao geral de nor
deste; após duas inflexoes, para sueste, aos 60 km de curso, 
e para o sul, a 36 km da desembocadura, vem lan~ar-se no 
Uaupés, pela margem esquerda, com 250 km de desenvol
vimento. 
. Da mesma vertente oriental de Comá-Iuitera descem 
o I~ana, afluente do Rio Negro, e o Coduiari, contribuint.e 
do Uaupés, correndo, o primeiro ao norte e o. segundo ao sul 
do. Querari. Oriundo da mesma nascente deste rio, o Coduiari 
toma a dire~áo geral de leste; em meio do curso, inflete para 
sueste e vem desaguar 25 km acima de U aracapuri-Cachoeira, 
acidente do médio Uaupés. .. 

Dentre urna centena de tributários do Querari, conhe
cidos por seus nomes indígenas, destacam-se pelo volume 
das águas e extensáo do curso, a margem direita, o Pirabuti 
e o Uacará; a esquerda, o Arara, o Copia~u, o Pacu, o Uaracu, 
o Tucupi e o Caruru. Sao todos estes igarapés consideráveis, 
de margens firmes e povoadas. · 

Afluentes anonimos, conhecidos simplesmente por iga
rapé-miri, enfileiram-se entre os primeiros, apenas transita
dos por ubás de pescadores, durante o inverno. Menos de 
5 metros de largura na boca, estao ( em dezembro) quase 
secos. Persumem-se cursos de 3 a 6 km para estes minús
culos afluentes. 

* * * 
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10 de dezembro. 1932. Piranha-Capoama (Ilha da Pira
:p.ha) fica no Uaupés, defronte da foz do Querari. Nela existe 
um sítio de colombiano. Aqui teve início o reconhecimento 
do Querari, com o respectivo levantamento topográfico, pela 
Comissáo Mista Demarcadora de Limites entre o Brasil e a 
Colombia. <1s) 

Até Iaburu-Capoama (km 15) os afluentes do Querari 
sao pequenos igarapés obstruídos pela vegeta~ª?· Tem no
mes, entre eles, 01 Taia~u, o Cumaru, o Paná-pana e o Inam .. -
bu, a margem esquerda; o Uapuí, o Sumauma e o Cururu? a 
margem direita. Dois blocos de gnaisse de 10 metros na ma1or 
dimensao - Abaiua-Itá e Piracema-Itá - erguem-se a mar
gem, com precisao quilométrica, na metade e no fim desta 
se~áo (ktn 7 e 14). 

Parauá-Cachoeira. E' urna corredeira de pequena ext~n
sio que, pelo costume indígena, tem o nome de ca~hoe1r~. 
Como Parauá é Uaracu-Pinima, outro pequeno obstaculo a 
nossa viagem até Iaburu-Capoa~a~ junto a qual s~ encontra 
Iaburu-Cachoeira, um dos ma1s importantes ac1de~tes do 
Querari. 

Iaburu-Capoama se ergue entre dois. b!a~os ag~tados ,do 
Querari: como u'a oferta de pausada ao v1aJante amigo. E a 
primeira ilha habitável. Pouco menos de 1 km2 de super
. fície fora do alcance das águas, porto e varadouro obriga
tóri~s, urna família de cubeus a utiliza com seus ro~ados e 
malocas. 

A ilha está entre dois canais obstruídos. A oeste, os 
degraus sao mais sensívAeis. Um p~raná-~i!i - !acitara -
vadeável no inverno e seco no verao, a divide em duas par
tes encaminhando o transito de embarca~oes e cargas, 
entre o paraná oriental e o canal principal. 

Acima de Iaburu sucedem-se os degraus de Piraiu-Iua, 
numa extensáo de 300 metros. No meio do rio, um bloco de 
gnaisse - Iaburu-Itá - assinala o limit~ superior ~o aci
dente. Capi, o maior dos ilhotes do canal oc1dental, esta ,desa
hitado e os demais inundados quase totalmente, nas aguas 
baixas. 

(18) 
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~sses trabalhos ficaram a cargo do Capitao Frederico Augusto Rondon 
e do Sr. Carlos Barbosa, como delegados do Brasil, o . primeiro, e d i\ 
Cotombia, 0 s('gnndo, e foram suspensos, ~m virtud~ de m strm,;oes supe
riores, a 16 de jancit·o de 1933, ao ~ing1rem a boca do Tucunaré-Lago 
(km . 90). 

As terras banhadas pelos Rios Querari e Coduiari sao 
dominios da tribo cubeu, .importante. ramo da na~áo dos 
Uaupés, de arraigada tradi~áo brasHeira. 

Procedentes do I~ana, conquistadores cubeus subiram 
outrora o Aiari, vindo sair em Iutica, no Uaupés, e ocupa
ram este rio, entre Pacu e Uaracapuri-Cachoeira, recalcando 
uananas que de longa data dominavam estas paragens do 
Caiari. Partindo de Uaracapuri, ca~adores cubeus vararam 
para o Uacará-Igarapé e o baixo Querari, estabelecendo, no 
Daquiru-Lago, os primeiros núcleos que haveriam de se irra
diar, remontando ao alto Querari, igarapés e lagos tribu
tários. Do Pirabuta um destes ramos cubeus alcan~ou o 
Coduiari e nele se expandiu, dominado-o da foz a nascente. 

Os cubeus do Querari constituem, atua~mente, urna po
pula~áo de 1. 000 indígenas, distribuídos por 60 tendauas 
(sítios), que se estendem desde a foz até Macuana-Cachoeira, 
próxima a nascente. O afluente mais populoso, o Pirabuta, 
con ta duas centenas de habitantes em 10 núcleos ( 1932). 

O recenseamento do Brasil, em 1920, alcanc;ou Tauá
Po~o, no médio Querari, entáo, povoado exclusivametlte por 
cubeus e explorado por brasileiros. As explorac;5es brasileiras 
se extinguiram nestes últimos anos, sob a pressáo fiscal e a 
concorrencia colombianas. Contudo, boje se encontra neste 
rio apenas um habitante colombiano, explorador de cumaru. 

* * * 
16 de dezembro. 1932. Entretenho-me a noite em palestra 

com o uainqui dos cubeus, Raimundo Paidano, e meu prático, 
Joáo de Oliveira, no -acampamento de Iaburu-Capoama. 

Raimundo é um cubeu sadio, de 50 anos presumíveis, 
alto, espadaúdo, musculatura rija. Eu o conheci no Posto 
indígena do Querari ( Concei~áo), quando me foi visitar e 
of erecer os servi~os de seus indios e seus préstimos pessoais 
a Comissáo Braslleira de Limites. Deu por encerrada a visita, 
logo que foi compreendido e obteve deferimento de seu 
desejo de me acompanhar no reconhecimento do Querari. No 
dia seguinte lá estava perfilado, numa laje de Pacu-Cachoeira, 
a hora convencionada para se incorporar a minha pequena 
expedi~ao. Hesitou um pouco ao embarcar. E' que desejava 
levar também um secretário. Assenti com franqueza. Desva
neceram-se, desde entao, no espírito do chefe indio, os últi
mos resquícios de desconfian~a e pude contar com a deci
dida e eficiente coopera~áo dos cubeus, nestes penosos tra
balhos que me trazem ao Querari. 
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· o pai de Raimundo, Marcellno Paidan<:>, ·seu ~n~eces
sor na goveman~a dos cubeus, acompanhou a expedi~ao de 

" Stradelli ao alto Querari. Pedi a Raimundo que me contasse 
o que ouvira do pai a respeito daquela expedi~áo. 

- Foram a Maniaca-Iuitera e Comá-Iuitera, Querari
cabeceira, disse ele entre pausas em que parecia traduzir seus 
pensamentos para o nheengatu. 

- Lá deixaram na pedra o nome do Brasil. De Iá, olhan
do em instrumentos, disseram: Lá fica Iurupari-Cachoeira. 

- Acabou de mirar assim, mirou na dire~áo de Cucui 
e deu o rumo, mostrando as terras do Brasil. 

- O Conde (Stradelli) foi a Iurupari-Cachoeira, no 
Caiari. Lá também deixou marco na pedra com o nome do 
Brasil, marco que colombiano · destruiu com fogo quando 
chegou. 

Marcelino Paidano possuia patente de "capitáo brasi
leiro", que recebera do diretor de indios do Uaupés, há mais 
de 80 anos. Ao morrer, já muito velho, recomendou a9s·filhos 
que mostrassem a Comissáo Brasileira, quando ela chegasse, 
o marco de Comá-Iuitera. 

·Raimundo nunca viveu na Colombia, nao quer ser colom
biano. Morava no Tauá-P~o. Mas ao saber que lá náo era 
mais Brasil, abandonou seu tendaua e veio morar em Pacu
Cachoeira, junto as ruínas da povoa~áo brasileira onde vivera 
o pal, no tempo do Tenente Jesuino . 

.._. - Querari sempre foi Brasil. Brasil mesmo até a cabe
ceira. Raimundo nasceu brasileiro e morrerá brasileiro. Deixa 
o Querari para colombianos, porque o Govérno quer. Ma.$ 
irá viver onde ficar sendo Brasil, concluiu o tuxaua coro 
emo~áo. , 

- Que quer dizer Uaupés? perguntou o prático, rea
tando a conversa. 

- Mirassaua · ( antepassado), respondeu o uaínqui dos 
cubeus, ainda absorto no torvelinho de pensamentos ero que 
se mergulhara, apreensivo pelo destino de seu povo. 

• • * 
18 de dezembro. 1932. Fui examinar os petroglifos de 

urna itapinima do pórto de Iaburu-Capoama. Raimundo 
veio interpretá-los, contando a lenda com que seu povo os 
explica. 

- Cubeu ipirungaua, come~ou éle. 

. Vinham dos antepassados. Eram caricaturas dos primei-
ros cantadores de marié vindos ao Querari. 

Segundo a lenda, dois cantadores, que regressavam de 
uro tabucuri de Mandi-Cachoeira, aportaran1 embriagados 
a Iaburu-Capoama. Saltaram em terra furibundos, amea~an
do como aramum os atónitos moradores do tendaua; e gra
varam na pedra seus próprios retratos, em desafio aos cubeus 
de Iaburu. 

Os cantadores de marié sao profissionais do verso e da 
música, que conservam de memória poemas e Iendas. Nas 
ocasioes festivas, sao contratados e jornadeiam de taua em 
taua, até o local da festa, onde sao hóspedes de honra. 

O tabucuri é urna festa indígena em que os convidados 
e moradores trocam presentes. E' nos tabucuris que os índios 
púberes sao declarados apigauas (homens feitos), após urna 
prova de resistencia. . . a pimenta. Os candidatos devem mas
tigar um punhado de pimentas, conservá-las na boca, sem 
mostra de dor, até o fim da prova, e cuspí-las depois, num 
buraco aberto no chao con1 o cabo do aramum, do mesmo 
aramum com que sao a~oitados os que fraquejam no bár
baro "aperitivo". 

MU )\nVH \\l 111 
Pacara (a r1) e sua casa Citapintma de Iacaré.C~~ho-at.ra) 

* * * 
A faina da travessia de Iaburu-Capoama é urna das 

. mais penosas da viagem río acima. Carga as costas pelo 
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varadouro; embarca~óes a bra~os pelos degraus ·da Iaci
Cachoeira e pelo Iacitara-Paraná-miri, quase seco no estio. 

" Iaburu-Itá é alcan~ada com o coroamento de um grande es
fór~o coletivo dos animosos tripulantes - índios, caboclos e 
soldados nortistas - que mais a mais se identificam, nes
tas provas físicas de sabor desportivo, que se renovam cada 
hora nas jornadas. 

Do remanso de Iaburu-Itá nossas canoas podem vencer 
facilmente, a {motor, os 4 km de rio até o Piquiá, segundo 
obstáculo de monta do Querari. 

Piquiá-Capoama (km 19), inabitável, quase toda co
berta de igapó, fica na foz do Uacará-Igarapé. Levantamos 
este afluente do Querari, até seu primeiro obstáculo, Arara
Cachoeira. Margens de igapó, largura de 20 metros no canal. 
A. urna légua da foz, sai o · varadouro de Uaracapuri. As 
ubás podem fazer tres jornadas Uacará acima. 

Mtcura-xt.xica - Vimos urna, trepada num galho a belra do · 
rlo. E' um pequeno marsupial de pelo branco e leves pintas casta
nhas, cauda longa e fina, f ocinho delgado. Náo se assustou com 
a aproxlmagáo da ubá, nem com a risada dos taria.nos que a desco
btirazn entre a folhagem. 

Sapucaia-castanha - Varlédade de castanheira, que encontra
mos no uacará-Igarapé. Dá um óleo multo recomendado pelos meca
ntcos. 

Vencidos os últimos rápidos de Sarapu-Cachoeira, alcan
~amos Boiaruca, sitio de cubeus, na bóca do Sucuriú-Igarapé, 
a margem esquerda do Querari, junto a ilha de Uapui (km 
20). E' um tendaua tristonho, cercado de perto pela mata 
virgem, num recanto silencioso do Querari. Nosso acampa
mento empresta-lhe vida inédita que os cubeus nao se ca;n
sam de admirar com discreta alegria, em pequenos grupos, 
acompanhando comos olhos o vai-vem dos homens atarefa
dos coma instala~áo da turma, ajudando também, nas cons
tru~óes improvisadas. 

Foi o sítio que nos coube para o repouso do Natal. 

* * • 

22 de dezembro. 1932. Um de meus tarianos, Belisário, 
presenteou-me de manha-cedo com dois filhotes de rouxinol. 
Já estavam bem emplumados. Vieram acomodados no pró
prio ninho em que nasceram, tecido de fibras de tucum e 
preso a mesma fólha de pupunha em que a máe o construira. 
Dormiam arfando, muito aconchegados. Um deles, desper-
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tado pela risada do índio, abriu os olhinhos mas nao se 
mexeu. 

Um dos cubeus de Boiaruca se ofereceu para criá-los até 
minha volta. Tive dó da pobre máe que ainda na véspera, 
ao entardecer, cantava na pupunheira em que estava o ninho 
dos filhotes. Lembraram-me, porém, outros rouxinóis que vi 
domesticados, e me conformei coro a violencia do índio. 

Os filhotes de pássaros sao tratados com muito carinho 
nas malocas. Criam-n'os em pequenos paneiros, enquanto 
implumes. Crescem mansos como os outros xerimbabos. De
pois de grandes, vivero soltos. Passam os dias na mata, can
tando nas frondes, voando em plena liberdade. Ao entarde
cer, voltam para a maloca onde cresceram, pousam na 
cumieira, alegrando o tendaua com seus maviosos trinados. 
Entram pelos vaos da palha ou voam francamente, porta a 
dentro, e vao pousar num ombro ou na cabe~a da gente 
da casa. Assentam arrepiados nos joelhos da dona ( quase 
sempre urna cunha), batendo as asas como bico escancarado, 
soltando chiados que aprenderam quando filhotes implu
mes, para ganhar grilos e pedacinhos de meiu. Depois de 
fartos, vao pousar no paneiro onde cresceram, suspenso ao 
mesmo estelo enegrecido pela fuma~a, num canto escuro 
da uca. 

Vi urna tarde, no Papuri, "dois desses rouxinóis domesti
cados, saltitando num velho teto de maloca. Urna velhinha 
os chamava acenando com um bolo de meiu. 

- Maci! Maci! dizia a velhinha, andando ao redor da 
uca. 

Os rouxinóis cantavam em dueto, pousados juntos na 
cumieira. A velhinha hesitava por vezes em interrompe-los. 
Mas insistía ou tra vez: 

- Maci! Maci! 
Atenderam afina! ao chamado da uaimi, quando escure

ceu mais. Queriam gozar, no alto da uca, os últimos reflexos 
daquele pór-de-sol ... 

* * * 
24 de dezembro. 1932. Ao saltar da ubá ao meio-dia, em 

Ituí-Cachoeira, vi na mata rareada num come~o de derru
bada, uns tetas de palha seca. Eram barracas inacabadas, 
a que o mato envolvente já emprestava a tristeza das tape
ras. 
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Segui o trilho em que os tarianos já iam e vinham. En
" trei numa das barracas. Um apigaua cubeu levantou-se da 

maquira para me saudar e se sentou em seguida. Pareceu-me 
doente. 

Quando almogávamos, no porto, chegaram outros cubeus, 
como sempre, em ubás, por água. Vieram estender-me a mao 
para o habitual cumprimento mudo. Passaram tres homens 
rijos, musculaturas a mostra, e urna cunha com o filho 
escanchado na{1 cintura. Voltaram depois, atraídos pela ani
ma~ao do pórto. O mais velho dos índios trazia ao pesc~o 
um colar de contas azuis. Outro havia pintado o rosto de 
vermelho. O mais mo~o costuma arrancar as sobrancelhas. 
Curiosas manifestagoes da vaidade masculina destes rios. 

Ao ·embarcar, passei pelos cubeus para me despedir. Afa
gando o ombro do mais velho, perguntei-lhe se era colom
biano. 

- Umbá (nao), respondeu prontamente. 
- Nao é colombiano? insisti. 
- Umbá, c~ntestou vivamente o cubeu, sacudindo a 

cabega em negativa e contendo desta vez o riso, que afinal 
rebentou em gargalhada. 

Os outros indios acompanharam a cena com interesse 
r~ndo do embarago daquele cubeu que ia passando por colom~ 
b1ano. 

Encontrei a tarde o acampamento de Boiaruca em 
preparativos de festa. Raimundo (o cearense da carta) enfei
tava com flores silvestres e folhas de cana-brava o caraman
chao de fólhas verdes de caranaí, portas em arco, festona
das, que haviam armado junto a minha barraca, para feste
jar o Natal. 

Fui ver a noite o caramanchao iluminado. Nos bancos 
improvisados, soldados e indios palestravam em perfeita cor
dialidade, como filhos da mesma Pátria, cujo servigo os 
reuniu neste recanto ignorado da Amazonia. 

* * * 
25 de dezembro. 1932. Manha clara e fresca, apesar do 

sol brilhante. Fui a maloca visitar os cubeus de Boiaruca. 
Estavam tranqüilos, conversando amistosamente comos hós
pedes tarianos, com aquela inalterável cordialidade que carac
teriza as tribos indígenas do Uaupés. 

No fundo da maloca, uma velhinha de olhos semi-cerra
dos remexia resroungando um pequeno uaturá suspenso de 
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um jlrau. Dei-lhe boas-festas. O marido, ainda mais velho, 
entrou pela porta do fundo e se encaminhou para o canto 
fumacento em que estava a uaimi. Abrace! o tuiue. Falei
Ihe no Natal, improvisando urna explica~áo coro palavras de 
meu pobre vocabulário nheengatu. 

- Hum! anuiu o tuiue com uro gemido, fechando os 
olhos num sorriso que acabou de lhe engrouvinhar o rosto. 

Atrás da maloca estava um casal de cubeus sentado ao 
sol. A cunhá tinha no colo urna filha de . tres anos, que se 
ocultou mal-humorada. Tinha razáo a pobrezinha de náo que
rer ser vista. Mandei que dessem a cunhá um corte de chita, 
para vestir a filha com urna saia comprida como aquelas que 
usam as outras cuhantains. 

* * * 
28 de dezembro. 1932. Uapuí-Cachoeira é um extenso obs

táculo. O Querari, espumoso, encrespado, sem profundidade, 
numa largura de 25 metros, escoa impetuosamente, tornando 
lmpossível a navega~áo. Nossas canoas sobem aladas por 
espias, a carga por uro curto varadouro da margem esquerda. 

Eram 10 horas, quando conseguí tomar outra vez minha 
ubá, no remanso de cima, e prosseguir viagem. 

~ste fim de dezembro tem sido abundante em chuvas. 
Sáo excepcionais os dias de sol; ainda assim nao passam 
sem uns chuviscos ao meio-dia ou a tardinha. Sáo freqüen
tes as chuvas coro. sol por mais de urna hora. Hoje, porém, 
foi intenso aguaceiro que desabou, as 11 horas. Felizmente, 
náo havia na jornada outro obstáculo que nos obrigasse a 
descarga das canoas, antes do mitassaua (pouso) previsto 
para o almogo. Rebocada pela canoa de motogodille de 5 cava
los, minha ubá ia vencendo serenamente a correnteza. Meus 
remeiros tarianos recebiam o aguaceiro sobre as espáduas 
nuas, como de costume, com resignagáo e boro humor, nos 
seus postos, cobrindo apenas a cabe~a coro a pá do remo. 
Proeiros incansáveis, em pé nos bancos ou sentados sobre a 
carga, protegendo os olhos com a máo estendida, proctiravani' 
descobrir as itapuras ocultas nas águas crespas. 

Depois da chuva, Surubi-Capoama surgiu detrás de urna 
ponta. Desabitada, nao oferecia conforto para um almo~o. 
Mais acima aparecen um claro de ro~a, numa ponta elevada, 
a margem esquerda. Um caminho ingreme denunciou ama
loca dos cubeus de Surubí, urna velha maloca, numa r~ 
farta e llmpa, onde a cana e a maniua se entremeavam, ao 
lado de-µm peqµeno pomar .. : . _ . __ - - -



A maloca, desarrumada, escura, fumacenta, estava qua-' 
se deserta. Urna cunha conversava animadamente com um 

" tuiue inválido. Quando entrei, ela fez um gesto de surpresa 
e quis fugir. Apertou afina!, esquivamente, a mao que lhe 
estendi e ficou onde estava. O velho desceu da maquira e 
veio ao meu encontro, cambaleando, recurvado. Falou-me 
em portugues, declinando o nome, Alexandre, com voz sumi
da, entrecortada, tremula. Uns bigodes ralos completavam a 
semelhan~a da .. cabega ao tipo guarani. Já nao era o primeiro 
caboclo que me dava, assim, a impressao de ver guaranís 
inesperadamente deslocados para as fronteiras setentrio
nais. Outros de Iaburu-Capoama eram do mesmo tipo_ more
no-pálido, ma~as salientes, bigodes ralos e arqueados. 

Estranha é a identidade, em certos pontos, na história 
guarani-caraiba, observa o Dr. Otto Willi Ulrich. 

Os carai ou caraíbas, continua o mesmo autor, falam 
um dialeto oriundo das mesmas fontes que o guarani." 

· "O parentesco entre os guaranís e os· caraíbas é fato asse
gurado. E, sem receio de incorrer em grave erro, podemos 
serenamente declarar, ser fara de dúvida terem formado os 
caraíbas o exército e os navegadores dos guaranis." <19> Aquele 
caboclo inválido levou-me também a meditar sobre estas as
ser~5es. 

Nao foram somente a velhice e a magreza do centenário 
de Surubi que me causaram pena. Quando aparecen a luz 
do dia, notei como lhe ia adiantado o puru-puru. A pele flá
cida, despegada dos músculos, estava coberta de manchas 
caprichosas, como estranha tatuagem, especialmente nas cos
tas e no ventre. 

Depois de conversar um pouco, honrando a hospitali
dade da tribo, Alexandre voltou para seu canto, ati~ou o 
fago, que ardia quase debaixo da maquira, e se deitou enco-
lhido. · 

Percorri a uca. Sempre o mesmo aspecto interior: uten
silios em desordem, maquiras armadas (entre estas algumas 
redes cearenses, restos do comércio com balateiros), um 
grande cocho de madeira, panelas amontoadas junto aos 
fog5es apagados, moquentauas suspensos aos caibros mais 
babros, sua~us desarmados; encostada a parede do fundo, urna 
carauatana e, num uaturá próximo, a inseparável patrona 
de curabi. 

(19) Dr. Ot1:o \Villi Ulrich ...__ lndio1 (Hl1Mrltt de uma grande Nacll.o). 
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Saí para o almó\!O. A mulherzinha já havia reatado a 
conversa com o tuiue. Alexandre, encolhido na maquira, res
pondía com gemidos. A cunha, por vezes, parecía declamar 
na confusa gira dos cubeus. 

~ * * 
Machi ou puru-puru é urna moléstia de pele que se 

observa nalgumas tribos da Amazonia. 
No !gana, entre os baniuas, os doentes deste mal sao mais 

numerosos que no Uaupés. Aqui, a doen~a ficou limitada 
aos cubeus, pela repulsa instintiva dos outros indígenas. 

Nos casos que observei no Querari, o puru-puru se apre
senta como u'a pigmentagao, em forma de manchas irre
gulares, enegrecidas. 

Contudo, o puru-puru nao está generalizado na tribo 
cubeu. Notei que há muitos adultos sem as manchas caracte
rísticas da doenga, com o mesmo aspecto sadio e agradável 
de seus vizinhos tarianos e uananas; crian~as com as pri
meiras manchas foveiras do puru-puru e outras sadias, nao 
obstante a convivencia dos doentes. Nao me parece, pois, que 
o mal seja hereditário nem de fácil contágio. 

o puru-puru, a julgar pelas aparencias, nao altera o 
estado geral dos doentes; pois, estes levam a mesma vida 
e ostentam o mesmo vigor dos saos da mesma idade, entre
gando-se com desenvoltura aos desportos e ao trabalho, des
preocupados da impressao mais ou menos desagradável que, 
por ventura, cause aos forasteiros aquele aspecto de "homens 
foveiros" ou "homens-cobras" que lhes dá a moléstia. 

Nao me parece aceitável atribuir, como propos van, M~r
tius a vida anfíbia a alimentac;ao e aos costumes dos indios 
o fl~gelo do puru-p~ru, por isso que os cubeus e baniuas, por
tadores do mal levam a mesma vida e tem os mesmos costu
mes e regime ~limentar praticados por todos os indios do 
Uaupés. 

o puru-puru da Amazonia é a mesma dermatose dos ín
dios antisianos, os "hombres overos" dos espanhóis, habi
tantes das vertentes orientais dos Andes (Peru e Bolivia); 
e nao tem semelhan~a com o baanecedutu dos índios da 
Serra-do Norte (Mato Grosso) ~E' a vaurana dos nossos índios 
do grupo tupi e vem a ser a mesma causa que o mal de 
Caratés, da Colombia, mal das pintas (ou dos pintos), Lota, 
da América Central. 
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"Hirtch, já em 1886, assegurava que o puru-puru nao 
poderia ser senao urna desmatomicose. Os estudos de MÓn

" toya y Flores e Osvaldo Cruz, embora ainda náo concluden
tes, parecem justificar a hipótese". <20> 

Assim ficaram prejudicados os prognósticos dos natura
listas que, na Amazonia, precederam os higienistas no tem
po. E a senda aberta pela Ciencia, poderá conduzir agora 
a debela~ao daquele mal que tanto infelicita nossas labo
riosas popula~oos indígenas do Noroeste. 

* * * 
29 de dezembro. 1932. Voltei a Surubi. Desta vez saltei 

no porto sob os olhares impassíveis mas confiantes de urna 
dúzia de cubeus enfileirados no alto do barranco. Entrei 
com a franqueza muito do gosto dos indígenas. 

A uca estava animada pela presen~a dos moradores. 
Vieram todos me apertar a mao. Até o tuiue inválido deixou 
sua maquira para me falar, recurvado, amparando-se no 
portal. 

Num dos esteios que suportam a cumieira, estava pin
tada a tauá urna figura extravagante. Tratei de copiá-la para 
o meu diário. Um cubeu jovial e simpático, amavelmente, 
explicou: 

___: Tauapinima. Sangaua. Iurupari rangaua. 
Era urna pintura a tauá. Um retrato. Retrato de Iuru- . 

pari. E, rindo com a alegria de quem pode mostrar bons 
dentes, o apigaua seguiu meu trabalho até o fim, esquecido 
das plac~s mórbidas que o puru-puru já lhe havia estampado, 
nas costas e nas pernas, apesar da robustez de seus vinte 
anos. 

* * * 
Entre Boiaruca e Surubi-Capoama (km 33) encontram

se, além de Uapuí-cachoeira, as de Ituí, Acuti, Umari e Saiua. 
Sao corredeiras que assinalam antigas barreiras de gnaisse 
derrocadas pela erosao. 

Desembocam nesta se~ao do Querari os igarapés Acutí, 
Piramiri, Patauá, Umari, Caua e Tui, pela margem direita; 
Arara, Saiua, Cuia e Guainambi, pela esquerda. Sao afluen
tes desembara~ados em pequena extensao, para o acesso de 
ubás. 

(20) R. RoqueUe-Plnto - Rond6nia. 
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JtaptniJna de laburu-Cachoeira 
(Rio Querars - 1932> 

Entre Surubi-Capoama e a bóca do Caruru-Igarapé (km 
42) desaguam no Querari, pela margem direita, o Inamb~, 
o Piranha, o Iu, o Uacurauá, o Pirá e o Ua~ai; pela es
querda, o Amanuí, o Mauá, o luí e o Seringa. Sao peque
nos igarapés de 5 a 10 metros de largura na boca. 

· O Caruru-Igarapé, afluente da margem esquerda, ao 
atingir Iauareté-Cachoeira, seu último obstáculo, derrama-se 
num extenso igapó, em que suas águas se misturan1 com as 
do Querari. Conserva no canal a largura de 5 metros, que 
tem antes de Iauareté. Partindo deste acidente, as ubás 
alcan~am, com duas jornadas, as malocas de cubeus que 
povoam o alto Caruru, donde sai um varadouro de urna 
jornada par.Q o Iauareté-Paraná, afluente do I~ana. 



2 de janeiro. 1933. Levantamos o Caruru-Igarapé ... 
Iauareté-Cachoeira é urna calha de uns 50 metros, na qual 

" o Caruru se comprime para escoar-se veloz no igapó que o 
conduz ao Querari. 

Num dos degraus da cachoeira, veem-se quatro curiosos 
petroglif os, enfileirados, quase iguais. Que significariam 
aquelas gravuras? O tuxaua Raimundo veio em meu auxílio: 

- Ucapinima saua. 
Pintura de., casa?. . Náo me satisfez a explica~áo. Quan

do teriam sido feitas? 
- Cubeu ipirungaua, acrescentou o tuxaua. 
Havia, porém, toda urna lenda dos cubeus ligada aquelas 

figuras. E Raimundo lentamente no-la narrou, no seu nheen
gatu. !¡ 

- Quatro curumis costumavam banhar-se, no remanso 
de Iauareté-Cachoeira, atirando-se do alto de urna pedra. 

- Um dia eles se sumiram num mergulho e nao volta
ram mais. A cobra grande (sucuriú) os havia tragado. 

- Os parentes vieram consternados investigar o suce
dido. Depois de mil pesquisas infrutíferas, suspeitaram de 
certo itaquara do remanso. Entáo, fizeram quatro bonecos 
de folhas de ambaiua, pintados com caraiuru. E todos os 
dias, na hora do banho, atiravam nágua aqueles bonecos, 
presos por urna corda de tucum, e os puxavam para terra, · 
imitando o nado de curumis. A cobra grande veio espreitar 
os bonecos e, sem perceber o logro, abocanhou o primeiro 
e o levou para o iquaraua~u onde morava. Entáo, o paié, 
embriagado com paricá (para ter mais coragem), desceu pela 
corda de tucum até o iquarauagú e lá encontrou a cobra 
grande, junto aos bonecos de folhas de ambaiua. Com sua 
buzina, ele indicou aos parentes o ponto em que deviad! 
cavar, para descer ao iquarauagu. Assim, foi a cobra grande 
retirada do itaquara. Os quatro curumis, tirados do ventre 
da cobra grande, ficaram expostos na laje, onde víamos 
hoje aquelas gravuras, que os represe_ntavam e, desde entáo, 
servem de modelo para pintura de casas ( ucapinima saua) . 

- A cabe~a da cobra grande, cortada e langada no 
remanso de Iauareté-Cachoeira, continua a viver, condenada 
ao eterno ridículo de engulir curumis sem poder devorá-los; 
pois, tornam a sair incólumes pela goela. 

- Iauete inhaa (é assim mesmo aquele lugar)! con
cluiu gravemente o tuxaua. 

* • • 
216. 
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Entre a foz do Caruru e Meiu-Cachoeira (quilómetro 57) 
desembocam no Querari os igarapés Mu~u, Pacova-Sururuca, 

" Uaruá, Tapiira, Iauacaca; Uiramiri, Uariua e Iapu, a mar
gem direita; !acaré, Miriti, Surubi, Piramiri, Comá, Nhapeím, 
Inambu Pirapucu, Tamanduá, Tucano e Meiu, a esquerda. 

Meiu-Cachoeira, rápido de pequena extensa.o, é o limite 
superior da se~ao acidentada do Querari. Remontando as 
nascentes, vai se encontrar sómente Macuana-Cachoeira, 
nas proximidades de Comá-Iuitera. 

Acima de Meiu-Cachoeira, o Querari apresenta alguns 
lagos tributários, entre os quais sao n-0meados 13: Paduia 
(km 59), Piramiri, Iauareté, Uaracu, Tucunaré e Daquiru 
(km 102), a margem direita; Cuiubi (km 60), Comá, Iuapi
xuna, Uacará, Mamanga, Pirapucu e Ambaiua, a margem 
esquerda. 

Sao lagos estreitos, mais ou menos sinuosos, ligados ao 
rio por bocas dissimuladas pela vegeta~ao; . margens de 
igapó, salvo em pequenos tratos firmes. 

Paduia, Cuiubi, Uaracu, Tucunaré e Daquiru-Lago tem 
1 a 2 km de desenvolvimento, larguras entre 40 e 70 metros. 

Piramiri, Comá, Iuapixuna e Uacará-Lago sao extensos 
igapós desabitados. 

Iauareté-Lago tem vulto de baía. 
Mamanga, Pirapucu e Ambaiua-Lago sao do alto Querari 

e os demais do curso médio, cujos limites se situam em 
Meiu-Cachoeira e na foz do Pirabuta. 

Os lagos sao piscosos e, por isso mesmo, povoados nos 
firmes. Os indios preferem viver nas paragens lacustres, onde 
reunem os beneficios do sossego e da abundancia, que ainda 
podem desfrutar, na vida de livres filhos da natureza, longe 

-do comércio duvidoso dos viajantes. 
A pesca nos lagos é farta e cómoda. Os peixes sao reti

dos em cacuris, espécie de esteiras imersas verticalmente 
e presas a estacadas transversais ao álveo da bóca. Ao encon
trar o obstáculo do cacuri, os peixes se encaminham para 
compartimentos que funcionam como al~apoes, facilitando 
a entrada e dificultando a saída. Os pescadores montam 
guarda ao cacuri, em ubás, e no fim do dia mergulham 
e retiram os peixes aprisionados. 

As margens do Querari sao, em geral, de terras baixas, 
cobertas de mata alta e densa. Nas bócas dos igarapés e nos 
lagos, formam-se igapós mais ou menos extensos, ao passo 
que, nas proximidades das cachoeiras, as terras marginais 

se erguem em ribanceiras. Predominam, contudo, n1argens 
de 1 a 2 metros achna do nivel das águas babeas. · 

A largura ?º Querari, no curso inferior, é de 70 a 200 
metros, predominando a de 80 metros. 

* * * 
Outra originalidade do Querari sao as iuiteras (ser

ras), pequenas eleva~oes cobertas de mata, que emergem dis
tanciadas numa e noutra margem, quebrando a monotonia 
da floresta que, por toda parte, limita estreitamente o hori
zonte. 

Subindo a corrente ,a partir da foz no Uaupés, assina
lam-se as serras de Pipira, Mauá, Iapu, Tapiira, Uiramiri 
Iauacaca, U aruá, Caraiuru, Arara e Comá. ' 

Pipira-Iuitera está 1 légua a noroeste da foz no Uaupés. 
Mauá-Iuitera (km 34) ergue-se a margem esquerda, mar

cando o menor afastamento do álveo em rela~áo ao meri-
diano da foz do Querari, depois dos primeiros quilómetros 
do curso inferior (cerca de 1 '30" a oeste) . 

Iapu, Tapiira, Uiramiri, a margem direita, Iauacaca e 
Caraiuru-Iuitera, a margem esquerda, entre os km 54 e 59, 
sao cristas de meio quilómetro em ribanceiras junto ao rio. 

Arara-Iuitera emerge como um pico, meia légua a oeste 
de Paduia-Lago. 

Uaruá-Iuitera ergue-se a noroeste de Meiu-Cachoeira, 
com o paredao cristalino que lhe valeu o nome - U aruá (es
pelho) - merce das irradia~oes que emite no estío, quando 
incidem nele os raios do sol. 

E. Stradelli descreve o mesmo fenómeno, referindo-se A 
Pedra de Cucui: "Teatro, a quanto mi dicono, di um feno
meno curioso a cui non ho assistito. N ei mesi phi caldi quan· 
do ~aggiore e la siccita, pare si elevino Iungo suoi fianchl, 
ner1 e dirupati, como dei globi di fuoco, che iluminando un 
instante la pianura, giunti alla vetta ricadono in minuta 
pioggia di scintille"<21 ) 

* * * 
Entre Meiu-Cachoeira e a foz do Tucupi, desembocam 

no Querari, os igarapés Caraná, Periquito, Pirapucu, Aba
cate, Araripirá, Arara e Patauá, a margem direita; Andirá, 
Sua~u, Ua~ai e Sarapu a esquerd.a. 

(21 ) E. StradeHI - Dal Cucuh11 a Manau1. 
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Nesta se~ao, o Querari forma dois paraná-1niris: Parí 
e Arara. 

" Pari-Paraná-Miri, com 1 km de extensao, 30 metros 
de largura na boca setentrional, perde-se num igapó de 200 
metros de largo. A boca sul, mais estreita, assinala a mar
gem esquerda o km 64. 

Arara-Paraná-Miri, a margem esquerda (quilómetro 70), 
atravessa um igapó de 2 km, constituindo atalho para as 
ubás. A mesma altura, a ilha do Iapu, inabitável, é sepa
rada da margem direita por outro paraná-miri. 

O Tucupi-Igarapé, afluente da margem esquerda, nasce 
na Serra de Cuiubi. Largura de 25 metros, é navegado por 
ubás até 3 jornadas, águas acima. Atravessa-o um vara
douro que, partindo de Tauá-Poc;o vai ter no Surubi-Paraná, 
afluente do Ic;ana. 

Entre a foz do Tucupi e a boca do Tucunaré-Lago, desa
guam no Querari os igarapés Siririca, Uariua, Mutum, Pari, 
Piranha e Araripirá, a margem direita; Iacina, Sua~u, Comá, 
Matapi, Sucuriu e Miriti, a margem esquerda. 

Piranharuca, na foz do Piranha-Igarapé, e Tuiuca.., 
quara, na boca do Tucunaré-Lago, duas taperas de cubeus, 
a margem direita, assinalam os km 86 e 90. Sao barrancos 
de tuiuca, fora do alcance das enchentes, que a floresta 
retoma avaramente, desde que se fez sentir a ausencia do 
homem. 

Defronte de Piranharuca está o Piranha-Poc;o. 
Denominam-se poc;os os pontos mais profundos do rio, 

que se destacam, nas grandes secas~ entre praias e bancos 
de areia. Sao piscosos e, por isso, freqüentados. Os práticos 
localizam-nos em qualquer estac;ao, anunciando-os pelos no
mes que possuem, merce da meticulosidade geográfica do 
indio. · 

Galgado o degrau de Meiu-Cachoeira, surge o primeiro 
désses ~os - Uac;ai - no km 62. 

Seguem-se espac;ados Pirapucu, Piranha e Tauá-Po~o, no 
curso médio; Caruru, Taraquá, Comá, Mira, Auati, Caá, 
Capivara e Pirá-Poc;o, no alto Querari. 

• • • 
11 de janeiro. 1933. Piranharuca ressurgiu a nossa che

gada, como a fenix da fábula, das próprias cinzas. N ossas 
barracas evocam, talvez, aos cubeus dos lagos vizinhos as 
ucas desfeitas pelo tempo; e os nossos remeiros ( quem sabe?) 
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aquel.outros cubeus que ali viveram outrora. . . Nossa cozi
nha se abastece fartamente de farinha, maniacas, abóboras, 
pacovas, ananás, abacates, caga e peixes, que todo dia lhe 
trazem ubás inesperadas. Nesta feira improvisada, as trocas 
se fazem sem rumor nem regateio, com espontaneidade e 
edificante confianc;a mútua. 

- Iuquira! iuquira! (sal) é o que pedem risonhas 
cunhas, sopesando os far dos da mercadoria. 

Iuquira. Iuquira. Saia. Camisá. . . Porque falar em di· 
nheiro, contar moedas que nao teriam curso nestes ermos? 
O espírito prático do índio criou urna tabela de valores 
em que se enquadram coisas de utilidade imediata, em rela
gáo com os produtos da agricultura e da rudimentar in'Clús
tria indígena; e assim rege o comércio com os viajantes. 

Contudo, o comércio indígena espontaneo é prova in
concussa de amizade e sua retribuic;ao, com lisura, o meio 
seguro de consolidar a cordialidade tao necessária, nestas 
pequenas sociedades humanas. 

Nossos remeiros preferem também, sob a forma de tro
cas, o pagamento dos salários convencionados com a Comis
sáo. Todos os meses, cada um, por sua vez, escolhe e retira 
das canastras de "mercadoria", sob as vistas do pagador, 
.os objetos preferidos, até o montante de seu crédito. 

Um dos tarianos, Lino, deixou de receber o salário do 
mes. Quer economizar para obter urna espingarda no outro. 
E recomendou que seja "ingrés" (inglesa). 

Veio a Piranharuca negociar, hoje, urna família de 
cubeus em lastimável estado. Acostumado a ver indios vigo
rosos, impressionou-me deveras aquele quadro de miséria 
física. O apigaua, vestido de caiga e camisa, ocultava com 
a aba do chapéu um olho vazado. Trés cunhás esqueléticas 
apenas se cobriam com tiras de saias encardidas. 

Ao saber que vinham da Colombia, perguntei ao índio 
se era colombiano. 

- Si, Señor, respondeu. 
Havia adotado a nova nacionalidade. E isso lhe valeu 

aquéle olho vazado, em luta com os antigos parentes cubeus, 
e a vida que leva agora, foragido nos igapós. 

* * * 
14 de janeiro. 1933. Meu acampamento é despertado, ao 

alvorecer, por um uirá-pataqueira, primoroso cantor das sel
vas, antigo morador da caapuera de Piranharuca, onde meus 
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remeiros fizeram um pequeno roc;ado, abrindo espac;o para 
nossas barracas. Porte de sabiá, canto mavioso e distinto, 

" embora um tanto extravagante, o uirá-pataqueira lembra 
mesmo um sabiá enlouquecido, a fazer gorgeios incoeren
tes, tentando falar como as japuiras, trinando como os caná
rios voltando as vezes, em momentos de lucidez, as antigas 
mel~dias de sabiá. . . Nao tem fim o repertório do uirá-pata
queira. Ouc;o há tres dias este de Piranharuca. Tem novas 
melodias parat

1
me distrair cada manha. E,ª tarde, ao saltar 

da ubá, meu pensamento vai certo ao pe de cumarurana, 
onde pousa meu músico hospedeiro. . . E o concerto se pro
longa até o escurecer. As derradeiras melodias se confundem 
com o canto tristonho dos uacurauás. Emudece afina! o uirá
pataqueira. . . Nao que a floresta reclame silencio, pois, está 
sempre desperta. E' que sao outros os músicos do concerto 
noturno. . . E o uirá-pataqueira passa, talvez, em seu ninho 
de paina suspenso de um velho tronco de su~~umeira, !l' 
ouvir as fantasias da noite, recolhendo na prod1g1osa memo
ria novos motivos para as extravagancias musicais do dia 
seguinte ... Prom~ti um papassaua (cem mil réis) ao índio 
que m'o trouxer vivo ... Mas o uirá-pataqueira nao se domes
tica. A liberdade para ele se mede, no espac;o, com a imen
sidade da floresta onde nasceu e, no tempo, com os d'ias 
de vida que lhe concede o Criador. 

Faz-se certa confusao, mesmo na Amazonia, entre o 
uirá-pataqueira e o uirapuru, a~rf?uindo-se ao, primeiro_ o 
dom de atrair e ao segundo o de rm1tar outros passaros. Sao, 
no entanto, dois pássaros distintos. Segundo os sertanejos 
do Rio Negro, o uirapuru se faz acompanhar por um bando 
de admiradores emudecidos, mas nao tem canto mavioso, 
nem sabe imitar outros pássaros. O uirá-pataqueira imita, 
nao somente outros cantores alados, como também as cobras, 
a anta e a Iontra, mas nao tem séquito, anda só, entregue 
a suas fantasias de plagiário incorrigível. 

Uirá-pataqueira (tupi-port.) - pássaro conversador (em tuca
no, mtnéquero). 

Entre a boca do Tucunaré-Lago e a nascente de Comá
Iuitera, desaguam no Querari, pela margem esquerda, os iga
rapés Uaracu (km 32). Sao Tomé, Pamá, Inambu, Parauá, 
Copiac;u, Uapuí, Pacu, Piramiri, Arara, Murucutu, Ua~ará, 
Maracaná, Coroa e Comá. A margem direita, entre o Daquiru 
e o Mamanga-Lago, o "Pirabuta é o primeiro afluente digno 
de menc;ao. Com 3 jornadas por este igarapé, águas acima, as 
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ubás alcanc;am um varadouro de 3 léguas que· conduz ao 
Iruc;anga-Igarapé, afluente do Coduiari, pelo qual transitou 
Stradelli com sua expedic;ao, em 1881. 

Os igarapés Copiac;u, Murucutu e Arara atravessam ma
tas muito abundantes nas riquezas mais valorizadas do Que
rari: a balata, a salsa e o cumaru. 

De Capivara-Poc;o e de Piracema-Ponta, entre o Copiac;u 
e o Arara-Igarapé, saem da margem esquerda do alto Que
rari, varadouros de urna jornada, conduzindo a afluentes do 
Papunaua (águas do Guaviare). 

* * * 
A balata pertence a família das sapotáceas, de muitas 

espécies, também conhecidas pelo nome de massaranduba 
(Mimusops excelsa). E' urna árvore de 35 metros de altura 
e 1 de diametro na base do tronco, abundantíssima no 
Vale do Amazonas e nas regioes vizinhas. 

A extrac;ao da balata ainda é feita por um processo pri
mitivo que compromete a vida das árvores e, conseqüente
mente, a própria indústria. O tronco, derribado a machado 
ou, simplesmente, golpeado de baixo para cima, é sulcado 
em anéis pelos. quais escorre o látex. O trabalhador sobe preso 
por correias e munido de esporas especiais, que se cravam 
no tronco. O látex escorre num depósito de paxiuba; depois 
é fervido num tacho, onde se coagula, e vai esfriar-se em 
formas-padroes. Sua análise química revelou 54% de guta 
e 37,10% de resinas. 

A exportac;ao desta riqueza, no Estado do Amazonas, 
alcanga mais de 400 toneladas anuais ( 1932) . 

A salsa (Similax salsaparrilha) é um dos produtos mais 
antigos da indústria extrativa do Amazonas. Era urna das 
"drogas" procuradas pelos sertanistas do século XVIII. Plan
ta sarmentosa, de rizoma lenhoso, caule cheio de nós, raizes 
superficiais e extensas, arranca-se o bulbo preso a terra 
por tenues radículas e nao se replanta cada pé. A espécie 
e a indústria esta.o, assim, an1eagadas de lenta extinc;ao. As 
raizes colhidas sao lavadas e entani~adas em molhos para 
a exportac;ao. Podem ser vendidas a granel, menos cuidadas 
e por menor pre~o. 

Duas a quatro toneladas tem sido o montante da expor
tac;ao anual da salsa no Amazonas. <22 > 

(22 ) Agnelo Bittencourt - Corografia do Amazonas. 
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o Uaupés brasileiro é atravessado.pelo Equador~ e~ seu 
" curso inferior, e sua extrema setentnonal - Coma~Iu1te:a 

_ nao excede a Iatitude 1°43' norte. Apesar dessa s1tuac;ao 
geográfica nitidamente equatorial e interior, nao se encontra 
neste vale um clima abrasador. Aqui predomina o mesmo 
clima super-úmido quente da Planicie, amenizado pelos 
ventos e pela umidade proveniente da espessa floresta e 
ampla irrigac;ao natural. 

No periodo••de dezembro-janeiro, que nos foi dado obser
var no Querari, a temperatura oscilou entre a máxima de 
36º,7 e a mínima de 18º,0 centígrados. A maior amplitude 
registrada em 24 horas foi de 16°,7 C e a menor de 3°,8 C. A 
média das máximas observadas naquele período foi de 32°,3 
e e a das mínimas de 21°,6 C. 

Nos meses de junho e julho, sobrevem dias de friagem. 
Sao quedas bruscas de temperatura produzidas pelos ven
tas dos Andes de SSO. O frio intenso dura 2 ou 3 dias; entra 
logo em declínio e, no fim de urna semana, comec;a a sen
tir-se o calor habitual. 
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O PAPURI 

O Rio Papuri nasce numa pequena elevac;ao, em plena 
floresta, a 0º52'37" de latitude norte e 70°24'29" de longi
tude oeste de Greenwich, e se lanc;a no Uaupés, pela mar
gem direita, defronte do último degrau de Iauareté-Ca
choeira, a 0º36'14" de latitude norte e 69º12'15" de longitude 
oeste de Greenwich. Tem origem no mesmo manadeiro seus 
dois galhos formadores, Papuri e Aü-Igarapé, e seu afluente 
Paca-Igarapé, correndo os primeiros para sudoeste e o últi
mo para sueste. 

Depois de um percurso de 10 km, de queda em queda, os 
dois galhos acima mencionados se reunem, formando o Rio 
Papuri, que ero seguida se derrama num imenso igapó, 
insondável na largura. 

Um antigo canal, tortuoso e raso, aberto pelos índios, 
dá acesso · as ubás até ao Porto Bruno, a margem esquerda, 
na boca do varadouro que conduz a cabeceira e um pouco 
abaixo da confluencia dos dais galhos superiores. 

• 
Do Porto Bruno ao Porto Arboleda, na foz do Xuxu-

Igarapé<2ª>, primeiro a f 1 u ente notável que o Papuri 
recebe pela margem direita, sao 20 km pelo referido canal, 
através do igapó, vencidos a custo pelas ubás carregadas. A 
profundidade é mínima em todo o percurso (menos de 1 
metro). Aqui, o Papuri ainda nao é o "rio de água preta" (tal 
a significagao do nome). Desde a nascente até Pupunha
Cachoeira, onde come<;am a tomar volume, as águas do Pa-

(23) Denominamos POrto Bruno e Porto Arboleda as esta~óes correspondentes 
do levantamento topográfico do alto Papuri. 
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puri sao de urna bela·cor de topázio. Em Pupunha-Cachoeira, 
o rio toma a cor de café, idéntica a do Rio Negro e devida, 

~ segundo a hipótese mais aceitável, a matéria úlmica elabo
rada na grande cuba de maceragao que é o Igapó. 

O Papuri superior também é conhecido por Aua-Iga
rapé, denominagao preferida pelos colombianos. Os indios 
carapanas, habitantes da cabeceira, ainda o chamam Poaia. 

Aua <tupi) e poaia (carapaná) tem a mesma significa~áo -
cabelo, cabeleira.q 

* * * 
30 de margo. 1932. Entramos pela primeira vez no 

Igapó do alto Papuri. A luz do sol, coad.a pela de~sa folha
gem, dava reflexos dourados aos suc~ss1v.os cana1s, que,.de 
um lado e doutro se abriam, entre mo1tas inundadas e ale1as 
de iauari. Navegamos até o meio-dia por sob a floresta. A 
ubá avangava ora a remos ora a bra~os, impelida pela jovial 
tripula~ao de tarianos, com água pela cintura. Dir-se-iam tri
toes bronzeados em recreio. Nos trechos mais obstruídos, 
meus remeiros abriam caminho, cortando a machado os tron
cos derribados de través. Quando parávamos, o silencio 
do Igapo era quebrado apenas pelo chiado intermitente das 
cigarras e pelos silvos do uirá-trovao. 

O Igapó é aqui a mata perenemente inundada. A flo-:
resta conserva a vegetagáo alta, cobrindo o vasto len~ol 
dágua. A vegeta~áo baixa desaparece, encharcada, apodre
cida na umidade, formando ilhotes em que a vasa se acumula, 
dando lugar a novas espécies vegetais mais adequadas ao 
meio. Os canais navegáveis sáo tortuosos, obstruidos pelos 
detritos da floresta. Contudo, é imponente o aspecto do 
Igapó. No Porto Arboleda ele tem a harmonia encanta
dora de um parque, estendido em tres quadrantes por mais 
de 10 km. 

Virá-trováo (tupi-port.) - é o mesmo pássaro conhecido por 
serlngueiro e poaieiro no Norte de Mato Grosso. O canto do uirá
trovao é um arrulho seguido de sllvos, imitando o trováo e o raio. 

* * * 
Nos primeiros quilómetros de curso, o Papuri toma a 

dire~áo geral de sudoeste. Após a jun~áo do Aü-Igarapé, ele 
sofre a primeira inflexáo para sussudoeste. Conserva esta 
diregáo até a foz do Xuxu, onde inflete para sueste. No curso 
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médio, depois de receber o Inambu-Igarapé, afluente da mar
gem direita, o Papuri toma a diregáo geral de leste-nordeste 
e, no curso inferior, em Iauacaca-Cachoeira, volta a infletir 
para sueste e se mantém nesta dire~ao até desaguar no 
Uaupés. 

A foz do Xuxu-Igarapé, situada a 0°45'3" de latitude 
norte 70º30'15" de longitude oeste de Greenwich, é assim 
o ponto mais ocidental do álveo do Papuri. 

Depois de receber o Xuxu-Igarapé, o Papuri ainda per
corre 6 km de igapó e vai reunir suas águas no leito angusto 
e empedrado que come~a em Pupunha-Cachoeira, seu pri
meiro obstáculo, a 0º42'32" de latitude norte e 70º28'13" 
de longitude oeste de Greenwich. 

O obstáculo seguinte, Pacova-Cachoeira, assinala o pon
to em que o meridiano da nascente corta o álveo do alto 
Papuri (70º24'29" W. Gr.). 

De Pupunha-Cachoeira a foz do Paca se estende a 
segáo mais importante do curso superior do Papuri, com 
100 km de desenvolvimento. Estreito, obstruido por sucessivas 
cachoeiras, o Papuri vai receber pela margem esquerda seu 
importante afluente Paca, na latitude 0º36'33" norte e longi
tude 70°10'3" oeste de Greenwich. 

Da foz do Paca a do Macu-Igarapé, afluente da mar
gem esquerda, estende-se o .curso médio do Papuri. Predo
minam, nesta segáo, as terras altas, os barrancos argilosos, 
desnudos e íngremes nos portos das aldeias. A largura do 
rio é de 60 a 80 metros. 

Da · foz do Macu, situada a 0º43'28" de latitude norte 
e 69º29'48" de longitude oeste de Greenwich, a Iauareté-Ca
choeira, no Uaupés, a largura média do Papuri é de 50 me
tros e o desnivel senslvelmente mais acentuado que no curso 
médio. 

O revestimento das margens do Papuri é quase unifor
me, desde o alto curso. Sao matas continuas e densas, aber
tas pelo homem nos rogados e em torno das aldeias. No 
médio Papuri, nos arredores de Cupim-Cachoeira (Mont
fort) encontram-se, como trans~essoos da flora, pequenos 
campos cobertos de pastagens. · 

O Papuri é um dos rios mais acidentados do Amazonas. 
Num percurso de 300 km, da foz a nascente, contam-se 
mais de 200 obstáculos - cachoeiras, corredeiras e traves
sóes - que os indios denominam, de um modo geral,. ca
choeira. 
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Dentre as 60 mais importantes merecem men~ao, a 
partir da foz no Uaupés: Uaracapá, 9 km a montante da 
foz, obstruindo o rio numa largura de 200 metros e numa 
extensao de 1 km; Iauacaca e Piramiri, impetuosas corre
deiras, num estreito situado 6 km abaixo da foz do Macu; 
Meiu, série de quedas que impedem a navega~ao , entre a 
foz do Macu e a do Cuiu-Cuiu; Cupim, situada 104 km acima 
da foz no Uaupés; Iuapixuna, 10 km acima da anterior; 
Iandiá, série Jie quedas com meio quilómetro de extensao, 
numa largura de 300 metros, no km 139; Mirapara, a mais 
estreita, impetuosa e de maior desnível, 40 km acima da 
foz do Paca; Pacova e Pupunha, já mencionadas. 

* * * 
Dentre os afluentes do Papuri, tao numerosos como 

seus obstáculos, notam-se, a partir da foz no Uaupés: 
- no curso inferior, os igarapés Arara, Uiraua~u, Uira

pucu, Tapiira e Macu, a margem esquerda; Tatu, a margem 
dke~; . 

- no curso médio, os igarapés Tucunaré, Ferro, Pu~á, 
Tapiira, Urucu, Abio, Cuia, Tamanduá, Querari, Tapiira, 
Tucuma, Inambu, Iapu e Tucunaré, a margem direita; Sal
sa, Maquira, Cuiu-Cuiu, Cupim, Tapiira, Uirari, Camarao 
e Paca, a margem esquerda. 

- no curso superior, os igarapés Querari, Tarira e Uari
ramá, a margem esquerda; Tapiira, Tamaquari, Cauaburi, 
Iapu, Matapi, Tauari e Xuxu, a margem direita. 

Avultam entre estes afluentes os igarapés Macu, Cuiu
Cuiu e Paca, a margem esquerda; Turi, Inambu, Iapu e Xuxu, 
a margem direita. 

O Macu-Igarapé, com 30 metros de largura na boca, 
permite o acesso de ubás até as proximidades da cabeceira, 
num percurso de 40 km. Do porto de cima, um varadouro 
conduz ao médio Uaupés. <24> 

O Cuiu-Cuiu-Igarapé é mais volumoso que o Macu, obs
truído no curso inferior e acessível a ubás até 50km águas 
acima. 

O Paca-Igarapé, tendo origem na mesma nascente do 
Papuri, corre ao norte deste rio, no qual vem lan~ar-se 
depois de um percurso de 70 quilómetros. Equivalente ao 

(24 ) A foz do Macu assinala, n o Papuri, a interseyá o d o m eridiano 69º30' 
~este .de ~1:ecnwich, em cujas proxim idades era suposta a nascente déste 
r10 fronte,i riyo, ~egundo :J Tratado de Bogotá. 

228 

Aua (Papuri superior) em volume dágua, pósto que menos 
extenso, tem na foz a largura de 40 metros. Comunica por um 
curto varadouro com a cabeceira do Gi-Igarapé, afluente do 
Caiari. 

O Turi-Igarapé é navegado por ubás até as proximidades 
da cabeceira, num percurso de 50 km. Largura de 25 metros, 
margens baixas, vem lan~ar-se no Papuri, 3 km acima da 
aldeia de Santa Luzia. 

O Inambu-Igarapé temo mesmo volume do Turi. O alto 
Inambu comunica por um varadouro com Pari-Cachoeira, 
no alto Tiquié. 

O Iapu-Igarapé é contravertente de um dos galhos supe
riores do Tiquié; suas cabeceiras sao cortadas por varadouros 
que comunicam o alto Papuri com aquele rio e com o Pirá
Paraná e o Cananari, afluentes do Apapóris. 

O Tauari-Igarapé sai no Papuri, na altura de Pacova
Cachoeira. Extenso e raso, 15 metros de largura na boca 
é navegado por ubás até ao varadouro que se entronca n~ 
r~de . de cai:ii!1hos q1:e ligam as cabeceiras do Iapu e do 
T1qu1é ao P1ra-Parana e ao Cananari. 

O Xuxu-Igarapé, já referido, permite o acesso de ubás 
até ao varadouro do Itim-Igarapé, afluente do Uaupés. 

* * * 
Segundo estimativa de 1932, a popula~ao indígena do 

Papuri está distribuída por 55 núcleos ribeirinhos, nµm 
total de 2. 000 habitantes. 

Os tucanos representam 30 % desse total. Seguem-se 
por ordem de importancia numérica os piratapuios, de~a
nos, tuiucas e tarianos, abrangendo 60 % da popula<;ao. Os 
carapanas, sirianos, micuratapuios e macus preenchem a 
menor parcela do total acima referido. 

Dentre os núcleos ribeirinhos do Papuri, 36 constam 
apenas de urna ou duas famílias, com menos de 25 indiví
duos. 

Sao tauas de 100 a 200 habitantes: Sao Gabriel e Iapu
Cachoeira, a margem direita; Cuiu-Cuiu, Montfort e Santa 
Rosa, a margem esquerda. Como núcleos de 50 a 100 habi
tantes, contam-se : Santa Luzia, Turi e Inambu-Igarapé, a 
margem direita; Piraquara, Iandiá-Cachoeira, Sao José e 
Santa Maria, a margem esquerda. Com 25 a 50 habitantes 
figuram Uaracapá, Iauacaca-Cachoeira, Boaquara, Pato e 
Iapu-Igarapé, a margem direita. 

Morigerados e pacíficos, vivem estes indios entre as 
solicitac;óes do comércio com civilizados e os misteres da 
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agricultura, ca<;a, pesca e rudimentar indústria acrescida 
de modernos recursos auferidos da civilizac;ao. Os desportos 

" aquáticos, a danc;a, a música preenchem os lazeres, com o 
império de ancestrais inclinac;óes. 

Na agricultura, tem relevo o cultivo da maniua, de cujas 
raízes fazem a base da nutric;ao da prole, reservando para 
o comércio os excessos da produc;ao, transformados em fari
nha acondicionada em paneiros de arroba. Os encargos se 
dividem com equidade, entre homens e mulheres. A eles a 
derrubada, a queima, o corte e a remoc;ao dos madeiros, a 
limpeza, o amanho, enfim, do solo; a elas o plantio, a con
serva, a colheita e o transporte da preciosa carga. 

E' de ver, no tempo das colheitas, surgirem nas vere
das, ao entardecer, cunhas em fila, curvadas ao peso dos 
uaturás, saias rotas, terc;ado em punho, dorsos castigados 
pelos piuns; rostas suarentos, pintados de vermelho, com o 
caraiuru que os protege da soalheira - Ceres trigueiras a 
mostrar, nos semblantes fatigados, a face prosaica da vida · 
selvagem. 

Na indústria, igualmente, manifesta-se aquele espírito 
de cooperac;ao. Reserva-se ao homem o trabalho das carpin
tarias que vao surgindo nas tauas mais acessíveis, bem como 
o dos estaleiros rudimentares, donde saem esguias ubás, 
maneiras para o servic;o dos igapós e cachoeiras, e igaras mais 
amplas, toldadas a ré, falquejadas para o conforto das lon
gas viagens. As mulheres se entregam ao fabrico de redes, 
puc;ás e linhadas de fibra de tucum, úteis e vendáveis. No 
trabalho dos cestos e esteiras, elas tem a cooperac;ao dos 
velhos e crianc;as. A manipulac;ao da maniaca e do milho, 
urna ceramica utilitária e o fabrico de artefatos de cac;a 
e pesca completam o quadro das atividades em que se empe
nham indios e índias, desde o amanhecer, com uma perse
veranc;a que mais e mais os distancia da vida primitiva. 

Faz-se mister todo um vocabulário nheengatu, para 
designar a variedade de produtos da arte e da indústria 
indígenas, desde a culinária, a ceramica e a tecelagem, de 
remota origem, até a carpintaria naval, de instrumentos e 
processos de recente conquista. 

* * * 
21 de dezembro. 1931. Partindo de Iauareté-Cachoeira, 

no Uaupés, iniciamos o reconhecimento do Rio Papuri. 
Integram a Subcomissao Mista Demarcadora os Drs. 

Umberto Bruno e Gonc;alo Arboleda, primeiro e segundo 
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engenheiros da Comissao Colombiana de Limites como Bra
sil. 

O Papuri foi reconhecido e levantado, até o Pósto indí
gena de Iapu-Cachoeira (km 235) , em 1928, pelo chef e do 
Estado-Maior da Inspec;ao de Fronteiras (General Boaner
ges Lopes de Souza, entao, Major). 

Cabe-nos agora executar o reconhecimento deste 
rio e seu levantamento topográfico para os fins da demar
cac;ao, conforme as instruc;óes técnicas estabelecidas pela 
Comissáo Mista De1narcadora de Limites entre o Brasil e a 
Colombia, em suas sessóes preparatórias realizadas no Rio 
de Janeiro, em dezembro e janeiro últimos, em cumprimente 
de notas expedidas pelos Governos do Rio de J aneiro e de 
Bogotá, para execuc;ao dos Tratados de Limites e Navega
c;áo Fluvial assinados em Bogotá, a 24 de abril de 1907, e 
no Rio de Janeiro, a 15 de novembro de 1928, pelo Brasil e 
Colombia. <25 > 

Naquelas sessóes da Comissao Mista colombo-brasileira, 
foram discutidas e assentadas as generalidades técnicas de 
processos de demarcac;áo da fronteira, medidas administrati
vas e constituic;ao das turmas ou grupos de trabalho no ter
reno; a definic;ao de expressóes geográficas suscetíveis de 
dúvida no decorrer da demarcac;ao, o valor relativo das 
coordenadas geográficas mencionadas no Tratado de 1907, 
e, por fim, as normas para a determinac;ao da cabeceira de 
um rio. 

Foi preconizado pela Comissao Mista o emprego do 
processo astronómico, mais rápido e económico, de preferen
cia aos geodésicos. A localiza<;áo da linha divisória e os levan
tamentos topográficos se apoiaráo sobre um certo número 
de pontos convenientemente escolhidos e determinados por 
suas ·coordenadas geográficas. <26> 

(25) 

(26) 

Tendo iniciado o reconhecimento d o Papuri, em sua f oz no Uaupés, a 
21 de dezemb ro d e 1931, o Capitao Frederico Aug~sto Rondon, .d elegado 
b ra.sileiro d a Subcomissao Mista , atingiu a cabece1ra daquele r .10 fron
tairi~o, a 1 de abr il seguinte. Até en tao, nenhum explorad or hav1a alcan
~ado, com intuitos geográficos, aquele acidente da extrema noroeste do 
Pa is. áf' 
Foram tomados como p ontos de amarra~ao do levantamento t opogr ico 
d a Comissao Dema rcad ora, n o Rio Papuri: 
Iauareté-Cachoeira (foz do Pa puri), a 0°36'13",9 n orte e 69°11 '43",5 W. Gr. 
Sao Gabr iel (foz d o Macu). a 0º43'28",0l norte e 69°29'48",3 W. Gr. 
Aparecida (foz d o Paca ), a 0°36'32",84 norte e 70°10'2",87 W . Gr. 
Iap u-Cachoeira (Pósto Indigena do Papqri) , a 0037'25",36 norte e 70°20'38",55 

W. Gr. 
Pupunha-Csch oeira, a 0º4231",51 norte e 70°28'12",66 '\V, Gr. 
Pórto Arboleda (foz do Xuxu-Igarapé), a 0°45'3",0 norte e 70°30'15", W. &r. 
Cabeceira d o Pa puri, a 0°52'37" ,42 norte e 70°24'28",8 W. Gr. 
( Observa~óes e cálculos efetuados pelo Cap itíio F. A. Rondon, em 1932). 
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A demarcagao compreenderá a determinagao das coor
dena~as .geográficas dos pontos de amarragao e dos mar
cos llnde1ros, o levantamento topográfico da zona limítrofe 
e a localizagao da linha divisória, podendo estas operagóes 
ter lug~r ~imultanea ou sucessivamente, em qualquer ordem 

· de urgencia. 
O recurso a aerofotografia, apesar de autorizado pelas 

instrug6es que regem os trabalhos da Comissao Mista De
marcadora, f()i adiado pela necessidade de percorrer a fron
teira, para dirimir certas dúvidas suscitadas na interpretac;ao 
do Tratado de 1907 (Ata de 18 de dezembro de 1930). 

Ficaram assentadas as segujntes definic;óes, para os efei
tos da demarcac;ao de limites: 

_ '!alvegue ~vaguada) - a linha determinada pela série 
nao 1nterromp1da de pontos mais profundos. Onde o rio se 
divide em brac;os, seu talvegue é o daquele pelo qual se 
navega mais facilmente no verao. Se existirem dois bragas 
qu~ ofer~cem .igu~is. condigóes de navegabilidade, preferir
se-a aquele cu30 deb1to em volume seja maior. 
. Boca, dese"!!bocadura - o ponto em que o talvegue 
intercepta a sec;ao reta que passa pelos extremos da barranca 
do rio em que o primeiro desemboca. 

Confluencia - o ponto de uniao dos talvegues. Quando 
um dos rios desembocar num brac;o do outro, tomar-se-á por 
confluencia a junc;ao do talvegue do primeiro com o brac;o 
em que desemboca (Ata de 30 de dezembro de 1930). 

Por proposta do Chef e da Comissao Colombiana, Dr. 
Belisário Ruiz Wilches, discutiu-se o valor que a Comissao 
Mista deveria dar as coordenadas que figuram no Tratado 
de 1907, especialmente as longitudes do Rio de Janeiro e de 
Bogotá. Assentou-se que elas ficariam sujeitas as variagoes 
que . os. novos valores achados para as longitudes das duas 
Cap1ta1s pudessem acarretar-lhes e as variac;oes provenientes 
d~ ma!or precisao dos métodos agora empregados para deter
m1nac;ao de coordenadas. 

O Coronel Renato Barbosa Rodrigues Pereira, Chefe da 
Comissao Brasileira, julga que, no caso de desacordo entre 
as coordenadas geográficas mencionadas no Tratado de 
1907 e o acidente natural nele citado, deva prevalecer o aci
dente, determinando-se novamente suas coordenadas, visto 
que a atual Comissao Mista dispoe de métodos e instrumen
tos mais aperfeigoados que os usados pelas anteriores Co
missoes. C? ~hefe colombiano concorda de um modo geral 
com a op1n1ao do Chefe brasileiro, mas sujeita o alvitre a 
232 

condic;ao de que a diferenc;a entre as novas e antigas coor
denadas seja pequena. Recorda que a sec;ao fronteiric;a 
entre o Papuri (Capuri, na ata) e o Taraíra estava sujeita 
a que o setor do meridiano que a forma passe pela nascente 
do Papuri e esteja próximo ao meridiano 69º30' oeste de 
Greenwich; e prop6e que para maior simplicidade (sic) se 
adote o meridiano 69°30' acima referido, o qual poderia 
muito bem satisfazer as duas condig6es, mas que, em todo 
caso, satisfaria amplamente urna delas. Depois de longo 
debate, a Comissáo Mista resolveu que se verificará se a 
nascente do Papuri se acha mais ou menos a 69°30' de longi
tude oeste de Greenwich e se o meridiano dessa nascente 
corta o Rio Taraíra; e, no caso de nao serem satisfeitas 
estas condig6es, submeter-se-á a questao aos Governos (Ata 
de 5 de janeiro de 1931). 

Foram ainda aprovadas pela Comissao Mista as seguin
tes normas para a definigáo da cabeceira de um rio: 

l.ª - Condigao antropogeográfica ou tradicional. Ter
se-á como primeira a conservac;ao do nome do rio, sempre 
que na regiao circunvizinha hajam existido habitantes de 
domicílio constante e que, entre eles, se conserve tradicio
nalmente o nome dorio. Em caso de dúvida, deve a Comissao 
prescindir desta condic;ao. 

2.ª - Maior volume dágua. Esta condic;ao será atendida 
a falta da primeira. Tomar-se-á, como continuagao do rio, 
o confluente que tenha, em tempos normais, maior volame 
dágua, cuja medida se fará por processos expeditos. 

3.ª - Direc;ao geral. Quando nao forem suficientes as 
duas condi~6es anteriores, ter-se-á em conta a diregao geral, 
tomando-se, como continuac;ao ou cabeceira do rio que se 
estuda, o confluente que conserve a dire~ao geral do rio ou 
se incline menos sobre esta diregao. 

4.ª - Extensa.o do curso. Se as condi<;6es enunciadas 
antes nao se apresentarem, atender-se-á a extensáo do rio, 
tomando por principal o que a tenha maior. 

5.ª - Altitude. Por último atender-se-á a maior altitude 
das nascentes, se nao bastarem as condi~óes anteriores. 

Em resumo, as condic;6es a satisfazer pelo rio principal, 
na concorrencia de dois ou mais cursos dágua, sao as se
guintes: tradigao, débito na confluencia, direc;ao, extensao 
e altitude da nascente. A ordem de considera~áo destas nor
mas será a indicada, na estiagem. Na época das ch uvas e 
enchentes, inverter-se-á a ordem das condigoes 2.ª a 3.ª 
(Ata de 13 de janeiro de 1931) . 
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11 de janeiro. 1932. Defronte da foz do Macu, a margem 
direita do Papuri, fica Sao Gabriel, a taua principal dos 
Piratapuios. Sao urnas 20 barracas pintadas de branco, a 
tauatinga, cobertas de palha, mal conservadas, em desali
nho, numa pequena área junto ao pórto. Um rogado, a 
jusante, parece indicar os desejos de expansao da aldeia. 

Nossa chegada foi uro acontecimento que trouxe ao pór
to, alvorogada, urna centena de índios. O tuxaua, acom
pan.hado pelos parentes mais velhos, deu-nos as boas-vin
das. Urna dúzia de cunhantains, irrequietas como mariani
tas, acercaram-se de mim, logo que puderam. Falam-me em 
portugues, espanhol e tucano, tódas ao mesmo tempo, fazen
do perguntas sóbre Manaus; Rio de Janeiro e a Comissao. 
Minhas respostas sao ouvidas com aten~ao e comentadas 
com inteligencia, num ambiente de ingenua alegria e plena 
confianga. Distinguem-se algumas das cunhantains com 
unüormes dos colégios missionários. Sao, aliás, estes unifor
mes os modelos preferidos por toda parte. 

Fui ver os piratapuios ao escurecer. Tomavam a última 
refei~ao, no interior das ucas, de cócoras, em grupos fami
liares, avermelhados por claroes de Iabaredas. A cuia de 
manicuera, esvaziada a largos sorvos, passava outra vez a 
cunha que distribuía o rancho e voltava, cheia e fumegante, 
para o seguinte comensal. Criangas nuas balan~avam em 
redes, nos cantos escuros, por sóbre trastes em desordem. 
Um apigaua que havia ficado no pórto, entretido pela faina 
dos recém-chegados, acorreu pressuroso ao chamado da avó. 
No Iusco-fusco da rua, eu o vi benzer-se, concentrar-se em 
breve oragao, bem como f azia no colégio, e tomar a grande 
cuia de manicuera que por momentos lhe sumiu o rosto. 

* * * 
21 de janeiro. 1932. Piraquara, aldeia de tucanos, a 

margem esquerda do Papuri. Doze barracas e urna capela, 
formando praga junto ao rio. 

Visitei toda a aldeia, com o tuxaua Esteva.o. A última 
casa estava vazia. Indaguei do dono. 

- Manoana (morreu), respondeu o tuxaua. Colombia
nos o haviam assassinado. E, ante o silencio apreensivo dos 
tucanos, o tuxaua continuou: 

- Colombiano peste n1esmo. Aqui sempre foi Brasil, 
este rio, tudo Brasil. 
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o mando dos tucanos de Piraquara é repartido pelo 
tuxaua Esteva.o com sua irma mestiga, Caridade, solteira, 
de uns 30 anos. E' a única excegao no Uaupés, este governo 
ostensivo de mulher, numa taua a que nao faltam os mais 
vigorosos tipos masculinos. Branca, desembaragada, loquaz, 
Caridade conquistou por seus méritos a posi~ao que desfruta 
na tribo. E' urna revoltada contra a ocupagao colombiana 
do Papuri. E sua hostilidade a Colombia resulta, nao somen
te de incontestável sentimento patriótico, mas também de 
dolorosa experiencia que trouxe do convívio for~ado de 
colombianos que, certa vez, a raptaram de sua taua. 

No dizer de Coudreau, muitas expressoes culturais e len
das várias provam talvez que as mulheres uaupés, hoje ex
cluidas da comunhao religiosa, fora¡n outrora senhoras do 
poder; foram qui~á aquelas "amazona~" ,cuja .lenda de~ o 
nome ao rio soberano (E. Reclus). Car1dade av1venta assnn, 
entre seus tucanos, urna tradi~ao milenar desfeita pelo tu
multo dos últimos séculos, conservando para as futuras 
gera~óes o prestígio que já desabrocha nestas cunhantains 
educadas, que veem talvez, em suas mestras missionárias, 
urna sugestao para aquele ressurgimento político. 

Conheci o tuxaua Esteváo, quando me visitou em Iaua
reté-Cachoeira. Apresentou-se militarmente, armado de um 
velho sabre de Cavalaria. Serviu-nos de intérprete o filho 
e secretário do tuxaua, um· rapaz de 20 anos. Versou a entre
vista sóbre os assuntos do momento: a demarcac:;áo da fron
teira, as aspiragoes brasileiras da tribo, as violencias dos 
colombianos. Por seu gósto, o tuxaua Esteva.o mandaria 
comigo o filho, para estudar no Rio de Janeiro. Convenceu
se, porém, facilmente das razoes em contrário que o dele
gado lhe expos, em frases acessíveis de nheengatu. 

* * * 
22 de janeiro. 1932. Chegamos ao escurecer a Cuiu

Cuiu (Sao Bernardo), aldeia de de~anos a margem esquerda 
do igarapé do mesmo nome. 

Minha barraca se encheu de indios alegres e amáveis 
como velhos amigos. Fora, os que nao podiam entrar,. ?eixa
vam tranqüilamente molhar-se por urna chuva m1uda e 
quente. Ao jantar, distribuí pela assistencia. ainda nume~osa 
bolinhos de farinha que os tucanos de Piraquara hav1am 
denominado "firitári" (fritos). Admiro nestas ocasi5es a 
solidariedade dos indios. Enquanto o último nao recebe um 
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pedacinho que seja, nao sossega nem se serve a velhinha 
"que tem o encargo de distribuir os bolinhos. 

o jovem tuxaua de Sao Bernardo de Cuiu-Cuiu fala 
espanhol a prendido com os Padres de Mon tfort. Ainda nao 
entrou no exercício das fun<;oes que por direito lhe cabero, 
desde que morreu o pai. Um tio é o tuxaua interino; e o 
será até a maioridade daquele. 

A propósito da nacionalidade dos de<;anos de Cuiu-Cuiu, 
relatou-me um éios mais velhos: 

- Antigamente, tudo era Brasil: o Papuri todo até 
Itim-Igarapé, o varadouro para o Uaupés e Iurupari-Cachoei
ra. Nada era Colombia. Eu já era homem, quando aparece
ram aqui os Padres dizendo que esta costa do Papuri era 
da Colombia. E vieram depois os balateiros nos incomodar. 

Passei o domingo em Cuiu-Cuiu, na amável compa~hia 
do Dr. Gon<;alo Arboleda. Visitei a capelinha branca e o inte
rior das ucas. Ajudei urna gentil cunhamucu a ralar pupu
nhas cozidas. Depois do almo<;o, outra volta pela aldeia, a 
vista de um canavial e um engenho rústico, sugeriu-nos o 
fabrico de rapaduras. Os de<;anos nao sabiam faze-las. Meu 
auxiliar Alcides Rocha se encarregou de ferver a garapa, 
numa panela de tauapixuna, t~~ar o ponte: e en~ormar o 
melado sob as vistas de urna duzia de cunhas radiantes de ' . curiosidade e satisfagao. Mateus, um de nossos remerros, 
explicava a um grupo, com pormenores muito ao vivo, na 
gira de<;ana, o modo de conservar as rapaduras, envoltas 
em folhas de bananeira. 

* * * 
9 de fevereiro. 1932. Montfort consiste num colégio 

missionário e numa aldeia de índios, junto a Cupim-Cachoei
ra, a margem esquerda do Papuri. Sao tres edificios asso
bradados urna ampla capela e duas ruas de barracas, tetos 
de palha: alinhadas de frente para o rio: de<;anos a esquerda 
e tucanos a direita. 

Padre Pedro Barón, superior da Missao de Montfort, 
secundado pelos Padres Martín e Clemente, administra o 
Colégio, acumulando fun<;oes civis que lhe da? ingerencia na 
vida das tribos indígenas do Uaupés colombiano. 

O Colégio de Montfort impressiona pela ordem e 
pelo relativo conforto que nele encontram missionários e 
educandos indígenas. 
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Madre Maria de los Santos Angeles, jovem colombiana, 
diretora da se<;ao feminina, distingue-se pela lhaneza, inte
ligencia e cultura que revela na palestra, como pelo conhe
cimento das línguas indígenas do Papuri e, sobretudo, pelo 
carinho com que trata os indiozinhos brasileiros seus alunos. 

- Na aula de desenho, disse-nos Madre Maria, mandei 
que os meninos fizessem cada um a bandeira de sua Pátria. 
Os que sao colombianos fizeram a bandeira de Colombia 
e os brasileiros fizeram também a sua ... 

As indiazinhas levam aqui a mesma vida de suas cole
gas do Uaupés, rezando na capela, trabalhando nas classes 
ou nas lidas domésticas e brincando no recreio. Antes de 
um passeio que lhes proporcionei, em barco a motor orna
mentado com bandeiras desfraldadas do Brasil e da Colom
bia, numa tarde de domingo, vieram me cumprimentar 
formadas, muito alegres em seus uniformes de saia azul, 
blusa branca e boina cor-de-vinho. 

Os curumis, confiados aos cuidados maternais de reli
giosas antioquenhas, nao me pareceram menos felizes, quan
do vieram urna noite ouvir música de vitrola, naqueles cos
tumes cintados, iguais, de cor cinza, alguns fumando em 
forma, ostensivamente, cigarros de palha distribuídos pelo 
Padre. 

Na capela, rezam todos em bom .tucano. A prédica e 
as argüi<;oes do catecismo se fazem em castelhano. Porém, 
as oragoes coletivas sao feítas em tucano, com disciplina ·e 
convicgao. O Padre-Nosso, o Credo e a Ave-Maria, repetidos 
assim por aquelas vozes cadenciadas e firmes da capela de 
Montfort, convenceram-me da beleza e vitalidade da Iíngua 
indígena. E' urna dupla vitória do espirito humano que se 
°'videncia, nesta conciliagao entre o indio e o missionário, 
~ste facilitando sua tarefa de evangelizador e aquele im
pondo, de algum modo, sua cultura a mesma civiliza~ao a 
que de boa vontade se incorpora. 

Outro colégio da Missao de Montfort, Santa Teresita, 
foi instalado em 1930, junto a antiga aldeia de Iauacaca-Ca
choeira a margem esquerda do Papuri. Tem hoje urna capela 
de mad~ira, duas casas e um bungalow em construgao. Desti
na-se o último a moradia dos missionários. Urnas 10 barra
cas de piratapuios se escalonam entre o porto e a capela. 

A Missao de Montfort, estabelecida no Papuri, há 18 
anos, a expensas do Governo da Colombia, trouxe o encargo 
de nacionalizar a nova fronteira deste País. 
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Coagidos por autoridades policiai~ colomb.i8:nas, os tuca
nos, piratapuios e dec;anos do Papur1, que v1v1am na mar-

" gem direita! foram aldeados na margem esqu~rda, ~ob a 
administra~ao de Montfort, em Iauacaca-Cachoeira (p1rata
puios), Piraquara (tucanos), Cuiu-Cuiu (dec;anos), Cupim
Cachoeira que passou a denominar-se ~tontfort (tucanos e 
de~anos), ~nas aldeias de Santa Rosa, Sao José e Santa Mari~, 
situadas a montante do Montfort (tucanos). A margem d1-
reita que, em conseqüencia do Tratado de 1907, permanecia 
brasileira, ficoü destarte quase despovoada, na se~ao do Pa
puri, em a qual a Missao de Montfort exerce influencia. 

Apesar do interesse com que empreenderam sua nob~e 
tarefa e dos inegáveis benefícios com que procura:n atra1r 
os indios do Papuri, os Missionários de Montfort nao logra
ram, até o presente, a confian~a nem a simpatia da popu
lac;ao indígena deste rio; nem convence-la da mudan~a de 
nacionalidade, contribuindo antes para aumentar os des
gostos causados pela ocupac;áo colombiana. Solicitando por 
vezes a interven~ao de autoridades policiais, nas aldeias con
fiadas a Missao, e tolerando a de empresários interessados 
na obtenc;ao de bra~os para o servi~o dos balatais, aqueles 
Missionários se tornaram impopulares, desde o início da 
catequese. 

Tive hoje mais urna prova dessa animosidade, quando 
indios de Cupim-Cachoeira me vieram pedir que fóssem reti
rados do Papuri os Missionários de Montfort e substituidos 
por Padres brasileiros. Era o desabafo que acharam para 
o último atrito que tiveram com aqueles. Aproveito a oca
siao para concitá-los ao respeito aos Missionários da Colom
bia. Tranqüilizo-os dizendo que a questao de limites ainda 
nao está resolvida, no Papuri, mas que, em todo caso, desde 
j á lhes assiste o direito de vi ver na margem brasileira, sob 
a protec;ao de autoridades e Missionários do Brasil. 

A popula~ao indígena continua, assim, vivamente inte
ressada na demarcac;ao da fronteira. A Comissao Brasileira 
de Limites, era, há anos, aguardada por estes índios, como 
a última esperanc;a de recuperar as terras usurpadas, a seu 
ver, pelos balateiros colombianos. E as represálias contra 
esta "usurpac;ao estrangeira'', verificadas com intermitencia 
desde os primeiros anos da ocupagao colombiana, repetem-se 
agora com mais freqüencia. 

Segundo as últimas notícias, índios carapanas incen
diaram, em Circácia, no alto Uaupés, o barraca.o do colom
biano Manoel António Gón1ez. ~ste balateiro é acusado de 
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muitas violencias praticadas contra indios e, por isso, muito 
malquisto no Uaupés. 

* * * 

16 de fevereiro. 1932. Com o regresso do Dr. Gonc;alo 
Arboleda a Montfort, Iandiá-Cachoeira ficou sendo o limite 
superior do trecho de 139 km levantado pela Comissao Mista, 
no Rio Papuri. A partir daqui prosseguirá apenas o reconhe
cimento com Ievantamento topográfico a cargo do Delegado 
brasileiro, que deverá alcan~ar a nascente deste rio. 

·A separac;ao das turmas colombiana e brasileira, com a 
retirada espontanea e prevista do Delegado colombiano, fez- · 
se na maior cordialidade. Dr. Bruno irá observar na foz tlo 
Macu-Igarapé (proximidades do meridiano 69º30'): 

"Muy estimado Capitán: 

"Reciba mi atento saludo y mis deseos por que esté bien. 

''Por razones que ya le he expuesto en nuestras conferencias 
sobre el servicio a nosotros encomendado, bajaré con el Dr. Arbo
leda a fines de la semana a Teresita a tomar alli coordenadas. 
Luego seguiremos a Yavaraté donde tendremos el gusto de esperar
les a Uds. 

"Alli podremos inaugurar los marcos que están ya construi
dos y bajaremos reunidos a Manaos, seguramente en el medio de 
abril. 

. ' 
"En todo caso nlientras nosotros estea1nos privados de su grata 

compañia, en compensación estaremos por Teresita o Yavaraté para 
lo que se les ofrezca y quieran ordenar : será para nosostros un placer 
S')rvirles en alguna cosa. 

"Quiero aprovechar esta oportunidad para manifestar a nom
bre de la Comisión Colombiana nuestros agradecimientos muy · sin
ceros por los constantes y eficaces servicios que hemos recibido de 
la Comisión Brasilera, y debido a los cuales hemos podido cumplir 
nuestros labores. 

"Consigno también aqui nuestro vivo reconoscimiento para con 
el Sr. Dr. Ernestino de Oliveira, muy digno medico de la Sub-comi
sión Mixta, por la manera inteligente, acertada y siempre oportuna, 
como há atendido profesionalmente, no solo a los Miembros de la 
Sub-comisión Colombiana, sino a todo su personal de servicio, al 
personal particular de Yavaraté, Teresita y Montfort, y más aun, 
al crescido personal de las escuelas de niños y niñas de Montf~rt, 
a quienes ha recetado, dado drogas y ha hecho operaciones quirur
gicas. Todo esto obliga nuestra gratitud para con el Dr. Ernestino 
y en general para con todos los Miembros de la Comisión Brasileira. 

"Sirvase aceptar, Capitán, las protestas de mi distinguida con
sideración y aprecio." 

(Dr. Umberto Brune> - carta de Montfort, 16 de fevereiro d e 1932) · 
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A anterior resolu~ao do ilustre Sub-Chefe colombiano 
foi, porém, modificada, em virtude do adiamento da inaugu

.. ra~ao dos marcos de Iauareté-Cachoeira: 

"Con mucha pena le manifiesto que mañana emprenderemos 
viaje a Manaos. Para nosostros es una verdadera contrariedad irmos 
adelante y dejando por aqui a tan caros amigos y camaradas, pues 
nuestro pensamiento era llegar todos a Manaos. Em Manaos o en
donde estuvleremos, esperamos sus órdenes para tener el gusto de 
cumprirlas." 

(Carta de 19 d~ fevereiro ) . 

* * * 
20 de fevereiro. 1932. Os tucanos de Sao José assistem 

ao meu jantar, na casa contigua a capelinha da aldeia. 
Um rapaz inteligente palestra comigo em espanhol. 

- Voce é colombiano? perguntei. 
- No, Señor - Soy brasilero y tucano, respondeu o 

indio, com decisao. E, ante a risada dos companheiros, pro
curou explicar-se. Falava comigo em espanhol, porque havia 
trabalhado coro colombianos e nunca esteve em escola bra
sileira. E concluiu : 

- De manera que tengo que hablar com Usted en esta 
lengua feísima ... 

E' comovente nestes indios a convicgao de brasilidade. 
Embora educados pela Missao de Montfort, afirmam, em 
portugues, em tucano, até em espanhol, que sao brasileiros 
e que é Brasil o território onde vivem. 

* * * 
25 de fevereiro. 1932. Meu acampamento da Foz do 

Paca estava destinado a uro repentino surto de progresso. 
indios aldeados na margem esquerda do médio Papuri, 

temendo novas agressoes de balateiros do alto Uaupés, mu
dam-se para a margem brasileira, donde muitos haviam sido 
transferidos, por meios mais ou menos violentos, ao tempo 
da ocupa~ao colombiana. 

Segundo noticias de Montfort, houve lá manifesta~ao 
de desagrado aos Missionários que tentaram opor-se a mu
danga dos indios de Cupim-Cachoeira. 

Tao graves sucessos, exacerbando antiga animosidade, 
langaram o desassossego as tauas do médio Papuri, conta
giando rapidamente as popula~óes da idéia fixa de abando
nar as terras que ficavam para Colombia e voltar ao solo 
do Brasil, que assim lhes fugia de sob os pés. 
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Os postos indígenas de Iapu e Iauareté-Cachoeira ficam 
muito distantes para atender a zona do médio Papuri a 
qual abra;rige mais. de 100 quil~m~tr~s, entre q Paca ~ 0 
~acu. ~ f!m de obviar a novos d1Sturb1os, resolvi criar outro 
posto mdigena, na Foz do Paca, designando um auxiliar 
para acolher e orientar aqueles índios, durante sua insta
lagao na margem brasileira. Os novos povoados serao fun
dados sob moldes coloniais, cada família com seu lote num 
comego de ... P!ºP~ied!ide individual. ~parecida<21 > , a prlmeira 
de~ta~ colonias ind1genas do Papur1, surge assim em meu 
proprio acampamento, acolhendo tucanos de Santa Maria 
e. d? Paca-Igarapé. Confiados na protegao da Comissao Bra
s1le1ra, voltam todos a tranqüilidade, entregando-se animosos 
ao trabalho dos rogados e construgoes. 

~ novo delegado, Alcides Castro Rocha, entrega-se com 
entusiasmo aos seus encargos, delineando quadras e arrua
mentos da nova colonia, concitando os indios a serenidade . ' animando a lavoura nascente. Revela-se administrador aquele 
modesto sertanista e sabedor do nheengatu. Antigo cadete 
do Ceará, Rocha interrompeu a carreira militar, encetando 
ª?s 20 anos a vida sertaneja em que ainda emprega a matu
r1dade. Entranh~da afeigao ª? . Exército leva-o de quando 
~m quando a deixar seus negocios de Marabitanas, para se 
~corpora:, por salários exíguos, as Comissóes militares que 
vem ao R10 Negro. Apesar dos anos que já se escoaram desde 
sua partida do Ceará, Rocha conserva ainda o porte ~ilitar 
adaptado ao meio essencialmente náutico. 

Fazem-me companhia, em Aparecida, numa manha de 
domingo, mogas tucanas de Santa Maria, ex-alunas de Mont
fort. Conheceram-me há dias, quando passei pela aldeia. OctLl
tas atrás de urna casa, observaram-me durante a conversa 
com os homens. Saudei-as de longe ao partir. 

- Hasta luego, teniente, responderam desmascarando
se em alvorógo. 

Tres cunhantains muito vivas, conversam comigo num 
espanhol-portugues que concilia a educagao colombiana com 
a índole brasileira. Quando compreenderam que eram con
vidadas para o almógo, compenetraram-se, como a recordar 
tudo que haviam aprendido de civilidade. Tomaram seus 
lugares a mesa, rezaram de olhos . fechados e come~aram 

(27) Denominamos Aparecida a esta~áo da f oz do Paca, a margem direit11. do 
Papuri. 
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a servir-se contrafeitas. A mais mo~a embaragou-se ao cortar 
,, a carne: 

- Macitissáa (nao sei isso), disse ela, cruzando o talher 
• •A • com lmpac1enc1a. 

* * • 
.... ... 

3 de mar<;o. 1932. Chegamos ao :i:osto indígena ~~ Iapu
Cachoeira, ao findar de trabalhosa Jornada topograf1ca. 

o delegadó Raimundo Ataíde nos aguardava no porto, 
com seus carapanas, micuratapuios e tuiucamiras. 

Reconforta-nos o espírito ver quanto realiz.ou, n.este lo~
gínquo sertao fronteiri<;o, um modesto func1onár10 bras~
leiro. Sem recursos, reduzido quase só aos mingu.ados venc1-
mentos, o delegado Ataíde conseguiu reur:ir aqu1 duas ce~
tenas de índios que erravam em desassossego, entre as c~b..,
ceiras do Tiquié e o alto Papuri!_ inquietados .por ba~~t~1ros 
colombianos que infestan1 a reg1ao em correr1as per1od1cas: 
Fazendo-se operário e educado:, . o delegado" do. Pal?ur1 
criou em Iapu-Cachoeira um refugio, onde aqueles infel1zes 
indígenas ep.contram relativo conforto e tranqüilidade para 
se dedicarem ªº trabalho livre, a agricultura, da qual aufe
rem recursos para o próprio sustento e reduzido comércio 
com o Uaupés. 

Um pequeno desembarcadouro, com degraus ~ corr~aos 
de madeira lavrada un1a dúzia de casas de pau-a-p1que d1spos
tas em avenida, entre o porto e a cachoeira, pequeno estádio 
e praga de exercícios, extensas culturas de maniua, cana e 
ananá.s a dar nos olhos, em torno da aldeia, atestam a ope
rosidade do delegado e dos índios de Iapu-Cachoeira. 

Especial desvelo pela . ju':entude .... re~ela os pen~o:es de 
educador de Raimundo Ata1de. Ass1st1 aos exerc1c1os do 
pelota.o de curumis, sob a dire~ao do del~gado q?e é, dema~, 
um vigoroso cabo-reservista de Infantar1a. Rígidos na pos~
~ao de sentido, disciplinados nos movimentos, os curum1s 
atendiam como ritmo aos silvas do apito do instrutor, repe
tindo figuras de ginástica militar que lhes sao familiares. 
Um banho no Papuri encerrou a demonstra~ao. Fazen~o de 
trampolim um galho de árvore, um a um os curumIS se 
1an~aram nágua, com agilidade e rapidez, entr~gando-se 
aos prazeres da nata~ao. Os resultados de tal reg1m~ edu
cativo ressaltam a vista dos grupos de esbeltos curum1s que 
toda hora me vem olhar da porta da barraca e se imis
cuem, solícitos e servi~ais, nos trabalhos de instala~ao da 
turma. 
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Mandu-A~u, o velho tuxaua carapana de Iapu-Cachoei
ra, alquebrado nos seus rudes 80 anos, também compareceu 
ao porto e me acompanhou até a casa do delegado. E' um 
revoltado contra a "invasao colombiana" de seu rio. Morava 
na cabeceira do Tiquié. Acolheu-se ao Pósto indígena, a fim 
de passar a velhice entre os seus, a salvo das agressoes dos 
estrangeiros que invadiram suas terras alegando direitos 
que ele até hoje nao compreende. Nada obstante, Mandu-Agu 
ainda tem no corpo os vergoes que lhe ficaram como lem
branga da última visita dos brancas colombianos de Cana
nari a Iapu-Cachoeira, em junho do ano passado, numa ausen
cia do delegado Ataíde; e da viagem que de mau grado . 
empreendeu a Circácia, em poder daqueles, amarrado na 
ubá "como um criminoso"', a pretexto de que andava inci
tando a desobediencia os índios do Itim-Igarapé. 

Naquela visita, o corregedor de Cananari, que conduziu 
a diligencia colombiana, encontrou um edital do delegado 
do Papuri concitando os viajantes ao respeito a populagao 
indígena e deixou urna mensagem, cujos termos retratam 
a mentalidade quinhentista que a inspirou: 

"Aos senhores viajantes deste rio. Em nome do Servi90 de Pro
ter;áo aos Indios, no Aniazonas e Acre, rogo e recomendo a todos 
os viajantes deste rio a náo obrigarem aos indios a acompanhá-los 
e aceitarem mercadorias para futuros pagamentos, po·is, os índios, 
pcrante as nossas leis, néio sáo responsáveis pelas dividas contraí
das; bem assim, quando passarem pelas habita9óes dos mesmos, 
tenham o máximo respeito para co1n éles, digo ainda mais com as 
mulheres e criangas, sob pena dos senhores viajantes serem intima
dos pelas autoridades co1npetentes . .. " 

"Señor Delegado. En mi caracter de Corregidor del Apapóris y 
de encargado especial de la Comisaria para dirigir esta comisión, 
me permito hacer saber a Ud que el Gobierno de Colon1bia desco
noce absolutamente sua autonomia oficial en este sector de la Repu
blica, por la razón sencilla pero justa de estar hasta el presente 
ignorado para Ud y para nosotros el limite de las dos Naciones. 

"Asi pues Ud facilmente comprenderá que tiene tanto derecho 
sobre los indios de Yapu como representante de su Gobierno, como 
lo tengo yo, como representante del mio. 

"La presente nota ó aviso será respetada por nosotros los colom
bianos, en todos y cada uno de sus puntos, el dia en que obede
cendo la decisión de la Oomisión de Límites reconoscamos que este 
sector haya quedado incluido en su territorio . .. " 

Em represália a prisao de Mandu-A~u, índios carapanas 
atacaram, em setembro, urna comitiva colombiana que an
dava no alto Papuri, reunindo pessoal para os balatais. 
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Sucedem-se assim as violencias entre índios e colombia-
" nos, nestes rios. A imprecisáo da fronteira é o pretexto invo

cado, como se viu, nao somente pelos balateiros irresponsá
veis, mas também pelas autoridades do Apapóris, para o 
desprestígio dos delegados do Servi~o de Prote~ao aos 1n
dios do Brasil, os quais tem de arrostar com denódo a audá
cia de uns e a arrogancia de outros, cumprindo resoluta
mente seu dever, nesta remota Fronteira. 

Q 

* * * 
13 de mar~o. 1932. Chega a Iapu-Cachoeira a notícia 

do último reide colombiano pelo Alto Papuri. O bando de 
Manoel Antonio subiu o Tauari-Igarapé rumo a Cananari, 
assaltando malocas de tatutapuios e carapanas, em vingan~a 
do incendio de Circácia, em fevereiro findo. 

Semelhantes reides caracterizam as rela~oes existentes, 
atualmente, entre nossos índios do Uaupés e os balateiros 
fronteiri~os. Há alguns anos as correrías atingiam Taraquá, 
no baixo Uaupés. Testemunha fidedigna desse tempo nos 
presta valioso depoimento: 

"De tu do me parece que se podem tirar estas duas conclusóes: 
1a. - que os :Indios sao convencidos de que os Srs. Colombianos 

ocupam a terra que um dia era deles. Os antigos, dizem éles, nij.o 
se lembram de ter visto um Colombiano no Uaupés, somente um 
certo dia (provavelmente depois do Tratado de 1907) apareceram 
alguns que foram aumentando até ~sta data. 

2ª - Os Colombianos abusaram do Índio braslleiro, antes de 
nossa vinda ao Uaupés, desde Taraquá levavam pobres tndios e 
tndias. Assim que a passagem deles trazia terr'or em tóda parte. 

"A influencia moral das Missóes um pouco por yez foi dimi
nuindo os fatos de violencia e no fim a vinda dos encarregados 
melhorou multo a situa~ao do nosso tndio. 

"Os fa tos dolorosos a que assistimos náo sáo que retribui~áo 
de quanto os brancos fizeram com os indios. 

"Deus queira que, com a limita"áo das fronteiras, melhorem 
as condi~óes dos nossos indios, que possam sossegados povoar as 
nossas margens". 

(P. J oáo Marchesi - carta d e Iauareté-Cachoeira - f evereiro de 1932). 

A situa~ao dos colombianos pacíficos nao parece melhor 
que a de nossos índios da zona fronteiri~a, levando muitos 
daqueles a procurar' como estes, a prote~ao brasileira a som
bra dos pastos indígenas : 

"Por medio de la presente nos permitimos manifest~r a Ud que 
por motivos de graves inconvenientes que á ultima hora se nos ha 
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presentado aqui para continuar viviendo, ajenos en todo caso á 
nuestra voluntad, por motivo a los muchos gravámenes creados 
por nuestro Gobierno y la casi prohibición para poder introducir 
nuestras mercancías del Brasil nos vemos en el caso de tener que 
retirarnos para otra parte donde podamos trabajar con más tran
quilidad y tengamos un poco de más garantías para traer los ele
mentos de primera necesidad. En vista d e esto, venimos á solicitar 
de Ud licencia para establecernos en la banda brasilera de las 
bocas del Kerari para abajo, siempre y cuando que alll se nos 
preste garantias para continuar trabajando". 

(Carta d e colombianos de San Jorge ao delegado J oáo de Arruda Cabral. 
cm janciro de 1932). 

* * * 
Ainda em 1932, circulou no Uaupés um memorial que 

teria sido dirigido ao Governo de Bogotá por um grupo de 
colombianos de Mitu. Devo ao obséquio de um amigo anónimo 
urna cópia do texto daquele documento. 

Através do desabrido da linguagem e dos conceitos, 
coro os quais seus autores interpretaram minha missáo e 
os fatos concomitantes do Papuri, fixaram-se com admirável 
franqueza, naquele memorial, nao só o ambiente de insegu
ridade em que vivem os colombianos, ero seu próprio terri
tório de recente coloniza~ao, entre indígenas hostís, como 
também os tragos fisionómicos de urna economia incipiente . 
e o louvável propósito de ficar e vencer os entraves, reais 
ou fictícios do progresso da regiao. 
• Desfiguram-se ,na verdade, as causas de tais entraves, 

quando se atribuem, de um lado, a negligencia de autorida
des nacionais e, doutro, a influencia de autoridades brasi~ 
leiras junto aos indios "neo-colombianos", levando estes a 
deixar o território da vizinha República ero procura de garan
tías no Brasil. 

Sem embargo, numa rela~ao serena de fatos contempo
raneos do Uaupés, nao se poderia omitir o memorial em 
aprego, o qual a seguir se transcreve: 

"Los firmantes de este memorial, vecinos todos del Municipio 
de Mitú, en la Comisaria Especial del Vaupés, movidos por patrio
tismo bien entendido y con el mayor respeto, ante V. Ex. compare
cemos y exponemos: 

"Esta región es la ultima que habla o, mejor dicho, la que va 
a retaguardia de Colombia y esto por la razón de que V. Ex. no 
tiene quien le haga conocer las verdaderas causas del estancamiento 
del progreso moral, intelectual y material del vaupés. 

"Nosotros, aunque pasamos a invadir los dominios de los que 
representan aquí a V. Ex., nos creemos disculpados, pues lo hace-
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mos, porque anhelamos que la adnlinistración de v. Ex. sea tan 
benefica para el Vaupés como está siendo en casi toda la Nación. 

" "In~igenas. - Desde hace varios años estan emigrando para 
el Brasil. y ya c3:s~ queda despoblado el Municipio debido a que los 
vecinos tienen Misioneros Salesianos, cuya obra moralizadora y pro
gresista es del dominio público y como estan sólidamente secunda
dos por autoridades civiles, escalonadas en toda la frontera y les 
distribuyen vestidos, herramientas y los hacen respetar y dignificar 
es claro que si nosotros no hacemos otro tanto, la regíón quedar~ 
despoblada. 

"Misioneros •1del Papuri. - Aunque luchando con el absoluto 
abandono de la autoridad civil y la antipatia de los brasileros 
que a menudo hacen incursiones en nuestro territorio y procuran, 
~.olapadatnente y por todos los medios ,el desprestigio nuestro" ... 

hablan logr·ado fundar varios pueblos y dar regular instrucción a 
muchos in~iecitos de uno y otro sexo. Todo eso ha quedado anitlado 
P.o,r el bra.szl~ro Capitá~ Rondón, quien, siendo miembro de la Comi
sion de Limites, no quizo acompañar a Manáus a sus compañeros 
se quedó. c'?n dos S<?ldados. y 1fa penetrado a nuestro territorio pdr 
el Papuri; insubordino los indios contra los Misioneros, les hizo huir 
todos los educandos y, cuando los Misioneros vinieron a buscar a 
los huidos estuvieron en peligro de ser asesinados por los padres 
de lo~ muchachos. Rondón está tambien haciendo abandonar los 
casenos Y pueblos fundados por los Misioneros de Montfort. (Grifa
mos). 

"Capital de la Con1isaria. - Debe ser donde haya n1ás habi
tantes Y más cerca posible de la frontera. En Calamar no hay sino 
dós 6 tres con1erciantes que son todo lo sensato de la pÓblación" . .. 
"Nosotros pedimos la Comisaria donde se necesita y pueda dar los 
buenos resultados para que fué creada y no para que nos dé parti
?lpación .en el presupuesto porque somos todos amigos del trabajo 
independiente y no queremos ninguno empleo público aunque lo 
hayamos aceptado alguna vez porque el patriotismo nos lo mandó. 

"Es de absolu.ta necesidad que tan pronto como cese la crisis 
(que ya va a expirar) se aumente el presupuesto de la Comisaria 
para que con buenos sueldos, se doten los puestos con· empleados 
aptos, honrados, morales y buenos patriotas. Deben crearse em
pleos de protectores de los indígenas en los diversos núcleos de 
n1ás poblacion, acompañados de Misioneros, parte colombianos para 
que en un toio impulsen la moralización, educación rnoderna de los 
i1}'digenas y los defiendan de tanto atropello que sufren esos infe
lices por parte de elementos de pésima orientación que existen en 
todo agregado humano. (Grifamos). -

"Tanbien debe ponerse en Yavaraté, se la Comisaria no se tras
lada allá un representante de la autoridad con un resguardo de 
unas cinco plazas del ejército para que velen por nuestra seguridad, 
:porque los delegados de indígenas del Brasil viven aconsejando a los 
indios nu~st:os para q.ue nos. asesinen y hasta les dan ar1nas para 
ello. Los ~!timos asesinatos e incendios cometidos por los indige
nas nos dieron la prueba de este asesto porque indios que no esta
ban . co1nplicados lo declararon asi. Los delinquentes están en el 
Brasil an1parados por sus instigadores." 
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Dois anos depois dos acontecimentos que deram aso ao 
famoso memorial dos vizinhos de Mi tu, acilna referido, as 
autoridades colombianas do Uaupés ainda se preocupavam 
com a emigra~ao das popula~oes indígenas para a zona de 
jurisdi~ao do Servi~o de Prote~ao aos índios do Brasil, pro
curando obstar, pela interven~ao direta em nossos postos 
indígenas, aquele reajustamento espontaneo da fronteira 
humana a nova fronteira política, entre as duas Na~oes con
finantes: 

"A 20 de outubro p.p. (1934) compareceu ao posto 11elo Franco, 
de minha administrai;áo, o Sr. Ismael Melendez:., inspetor de índios 
e Coloniza~áo da Colombia, intimando-me (é o delegado do Papuri 
quem escreve) a que devolvesse os indios que havia trazido da 
Colombia, com a mudan~a do posto, tendo-Ihe eu respondido que 
nao tinha atribui~óes de nosso Governo para expulsar quem quer 
que fósse de dentro de nossas fronteiras, muito menos índios, que 
sao genuinamente brasileiros, os quais se estavam ocupando os luga
res Aparecida, Tamaquari, Tariira, !apara e Iapu era por se julga
rem em território brasileiro, como de fato era até de pouco tempo." 

Entretanto, notícias mais recentes do Uaupés apresen
tam doloroso contraste entre o interesse do Governo da 
Colombia por sua nova fronteira com o Brasil e a situa<;áo 
de abandono da zona fronteiri<;a, que nos diz respeito, e 
daqueles indios brasileiros esbulhados de suas terras em 
holocausto a Concórdia Continental: , 

"O Governo colo1nbiano está ton1ando o maior interesse por 
esta regiáo. A Comissaria Especial mudou sua sede para Mitu, onde 
está fazendo muitos melhoramentos, entre outros a cria~áo de um 
posto indígena, co1n urna boa organiza~áo, cujo delegado é muito 
bem remunerado e goza de muitas regallas. O Comissário está man
dando construir dois prédios, sendo um para a governa~áó e outro 
para escola. E' também do programa do Governo a funda9ao de 
urna colonia de presidiários em Iurupari-Cachoeira, a vinda de 60 
pragas para a guarni~ao das Fronteiras e também cogitam de abrir 
uma estrada de rodagem de Iauareté a Mitu, de forma que atual
mente há ali multo servi90 e os índios estáo gozando de muito 
conforto, ao passo que os nossos especialmente déste rio está.o pas
sando pelas maiores mlsérias, pois, como V. Sa. sabe, este rio é 
muito pouco transitado por brancas, nao tendo eles a quem vender 
o que produze1n; para ir vender em Sao Gabriel ou mes1no em 
Iauareté muitas vezes nao compram e quando compram é ·por um 
pre~o tao miserável que nao con1pensa nem a viagem. Trabalho eu 
aqui tenho multo para fazer; porém, com que pagar-lhes? Isto 
falando só deste rio, pols o Tiquié está em piores condigóes. Em 
vista do exposto, nao creio que nosso Governo debte esta vasta quao 
importante regiáo no abandono em que tem estado até agora, espe
cialmente esta parte do Oeste, onde nós os encarregados dos postos 
indígenas somos as únicas sentinelas de nossa Bandeira. 
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"No dia 15 do mes p. passado, faleceu a nossa boa amiga cari
dade (índia tuxaua dos tucanos de Piraquara), vítima de um palu

" dismo crónico ... Padre Joao, que passava por ali naquela ocasláo, 
deu-lhe extrema un~áo. Ela já morava numa llha brasileira coro 
todos os parentes. 

.. Me esquecia -mencionar nesta a vinda de urna esquadrilha de 
avióes composta de oito aparelhos, entre os quais alguns trimoto
res (colombianos), os quais (dizen1) está.o fazendo transporte de 
material de Letícia para Mitu." 

(A. C. Rocha - carla de fevereil'O <le 1936). 

,, * * * 
O Exército colombiano assim desempenha sua missáo 

de colonizador, no Alto Uaupés, vindo ao contacto das novas 
divisas da Pátria, com os modernos recursos da técnica ao 
servi~o do espírito nacionalista, que se renova com as gera
~óes, sem medir sacrifícios, implantando a ordem e estimu
lando as iniciativas da administra~ao civil, da indústria e 
do comércio, ao passo que acolhe e robustece o espírito 
colombiano das novas popula~óes, nas quais se mesclam, 
num entrechoque de ra~as e culturas, elementos humanos os 
mais heterogeneos. 

Merce daquele interesse militar pela fronteira do Sueste, 
o eixo rodoviário Bogotá-Cáqueza-Villavicencio, transpondo 
o alto Meta, rumo a San Martin; cruzando o Guaviare, a ju
sante do segundo Salto de Angostura, alcan~ará brevemente 
Calamar, no Unilha (alto Uaupés), modernizando a via mis
ta terrestre-fluvial, já utilizada pelo Correio internacional, 
balisada por aquelas localidades, através dos Lhanos, e pro
longada por excelente rodovia até a Metrópole, através da 
Cordilheira. 

O General Mangin, falando a Guarni~áo de Arequipa, em 
1921, aproveitou a ocasiáo, que se lhe oferecia, para dar 
aos seus camaradas peruanos "alguns conselhos, frutos de 
urna larga experiencia e consagrados pela mais formidável 
das guerras": 

"Vós, como a Fran~a. tendes territórios vastíssimos e creio que 
a única maneira de valorizá-los e empregando métodos de colo:li
za~áó de vosso solo por vós mes1nos. E é o Exército, Senhores, que 
está indicado aqui, para realizar essa grande obra de Coloniza~áo. 
!!: o Exército o único que pode fornecer a máo de obra suficiente 
para as grandes empresas de que necessita o futuro engrandeci
mento do Perú. 

"De veis f alar o idioma de vossos soldados. Náo se pode ter 
ascendencia sóbre um homem, náo se pode conhece-lo e conduzí-lo 
se náo se lhe fala em sua própria lingua, se náo se pode pene
trar nem a sua consciencia nem o seu r.ora~áo. 
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"Tendes o dever de elevar o nivel cultural da ra~a indígena 
até colocá-la pouco a pouco a vossa altura. Sem isso, nu_nca pode
reis conseguir o engrandecimento pátrio. Vossa ra~a ind1gena bem 
0 merece, como o provam. as grandes institui.~ó~s das esplendidas 
civilizac;óes incaicas. Ninguem melhor que o Exerc1t~ pode fazer essa 
grande obra de nivelamento, mesclando em suas f1leiras e .s~bme
tendo aos mesmos pr~ncípios e leis a todos os elementos rac1a1s que 
constituem a popula~ao peruana. _ 

"Os meios empregados pela guerra sao os ~esmos de que. neces
sita a civiliza~áo. o Exército peruano deve ded·1car:se, se qu1s~r um 
dia obtet as reivindicac;óes que almeja_, a constru~ao dos! canunhos, 
das vias férreas que, aumentando a riqueza geral do pa6s, for~ale
cendo os la~os de Uniao, contribu!ráo para a :U~idade Nacional, che
garáo um dia a constituir a forga necessaria para reclamar os 
direitos." (28) 

Dirigidos especialmente aos peruanos, os magistra~s con
selhos de Mangin deveriam, sem ~mbar~o, aprove1tar a 
todos aqueles Povos e~ c~ja forma~ao nacional prepondera 
numericamente o amer1nd10. , ,.. . 

Assim revelam compreender os Paises amazon1cos. E a 
intensiva colonizac;áo militar de Letí ... cia, Putumayo e Vau-
pés é exemplo vivaz dessa compreensao. . . 

Colombia, em particular, co~p~ns~ndo a le1 do ... centr1-
petismo social, que amortece as 1n1c1atr!as de e?CPansao ec?· 
nómica, num país de escassa popula~ao, serv1~0 po: d~is 
mares e in~ado de obstáculos naturais, face a h1nterland1a, 
Colombia promove a coloniza~áo nacional dirigida, acio~ando 
seu Exército segundo moldes coloniais, para a integrac;ao dos 
territórios que Ihe couberam na partil~a do. Contin~nte, 
abrindo saídas para o Amazonas e prevenmdo o irredentismo 
que se esbo~a em sua extensa Fronteira de Sueste. 

(28 ) 

• 

'é ' t " transc1·1·ta por " f ,a Prensa" , de Lima, • 7 "Orden General del EJ r c1 o , 
<le setembro de 1921. 
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" 

... 

A FRONTEIRA 

"Representa assim o nóvo tratado uma transa~áo prudente, 
porque vero dissipar para sempre antigas preocupac;óes de con
flitos, allás, já verificados na regiáo de fronteira incerta e onde 
nao fariam senáo aumentar co1n o desenvolvimento que ali vao 
tendo a atividade e os interesses individuais; e além de pru
dente, representa uma transaºªº honrosa, com razoáveis con
cessóes recíprocas, aconselhadas por sentimentos e convenien
cias de leal harmonia e concórdia." ( 2s ) 

RIO-BRANCO 

. 
A fronteira entre o Brasil e a Colombia era urna das 

menos conhecidas entre nós, a julgar-se este conhecimento 
pelos equívocos encontrados a seu respeito em obras recen
tes de corografia nacional (tal o de faze-la part'ir da foz do 
Javari). · 
- · O Tratado de 1907, baseando-se em conhecimentos que 
nos advieram dos trabalhos geográficos realizados na Ama
zonia, nos séculas XVIII e XIX, deu aso a imprecisoes que 
perduraram até a conclusa.o da tarefa dos demarcadores, a 
qual transcorreu entre os anos de 1931 e 1936, norteada 
por mais recentes acordos diplomáticos. 

A Ata da 21.ª e última conferencia da Comissao Mista 
Demarcadora, assinada em Manaus, a 5 de janeiro de 1937, e 
outros documentos divulgados pelo Itamarati, entre os quais 
destacamos urna memória sobre as negocia~óes de limites 

(29) Exposi~áo feíta p elo Ministro de Es tado das Rela~óes Exteri ores sObre 
os acordos de 24 de abril de 1 !)07, assinad o!\ f'Ol Bogotá. 
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entre o Brasil e a Colombia e urna descri~ao geográfica da 
linha divisória do Brasil com os Países confinantes, permi
tem-nos agora, nao só o conhecimento exato da fronteira bra
sileiro-colo~biana, em seu estado atual, quigá definitivo, 
mas tan1bem seu confronto, que tentaremos, com os suces
sivos ensaios de fronteira gizados pelos dois Governos atra-, . ' 
ves das cinco fases por que passaram as negocia~oes de 
limites entre o Brasil e aquele País andino: Missáo Lisboa 
(1853), Missáo Azambuja (1867), Missáo Gamba (1880), Tra
tado de 1907 e Tratado de 1928. 

* * * 
A linha divisória internacional tem início defronte da 

boca do pequeno igarapé Santo Antonio ,afluente do Soli
moes, entre a povoagáo brasileira de Tabatinga e a cidade 
colombiana de Letícia; continua pelo álveo do referido iga
rapé até sua nascente, na latitude 4º13'9" sul e lol}gitude 
69º55'59" oeste de Greenwich, onde se origina a chamada 
linha geodésica Apapóris-Tabatinga que, seguindo no azimute 
verdadeiro de 14º15'40" nordeste, vai cortar o Rio I~á ou 
Putumaio urna só vez, a 2º52'14" de latitude sul e 69°41'25" 
de longitude oeste de Greenwich, e o talvegue do Japurá, 
onde termina, defronte da Ilha do Inambu, separando o ter
ritório brasileiro, a leste, do território outrora contestado ao 
Peru, por Equador e Colombia, e reconhecido como da sobe
ranía da Colombia pelo Peru, a 24 de margo de 1922 (Tra
tado Salomón-Lozano) e pelo Brasil, a 15 .de novembro de 
1928 (Tratado do Rio de Janeiro). 

Do extremo nordeste da geodésica internacional acima 
referida, continua a divisória pelo talvegue do Japurá até 
a desembocadura do Apapóris, na latitude 1 º22'43" sul e 
longitude 69°25'20" W.Gr., deixando para Colombia as Ilhas 
do Casco, Capivara, Péla-Porco, Patauá e Bategáo. 

* * * 
A linha geodésica Apapóris-Tabatinga, demarcada por 

duas Comissoes brasileiro-peruanas, sucessivamente, em 1867 
e 1873, servia de limite entre o Brasil e o Peru desde 1851, 
em virtude do Tratado de 23 de outubro que nos assegurava 
sua aceitagáo, por aquele País amigo, no caso de sair ven
cedor da contenda que mantinha, com seus vizinhos do 
norte, pela posse da regiáo fronteiriga compreendida entre os 
Rios Amazonas e Japurá ou Caquetá, a oeste da referida 
geodésica. 
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Em conseqüencia do Tratado Salomón-Lozano, assinado 
em Lima, a 24 de mar~o de 1922, passava aquela regiao para 

" o dominio da Colombia, abrindo este País nova questao com 
o Brasil, pela posse do território que. se_ estende a l;ste 
da linha geodésica de 1851, entre o Sollmoes e o Japura. 

Estabelecia, com efeito, o referido Tratado em seu artigo 
I, depois de definir a nova fronteira entre a Colombia e a 
República Peruana, ao sul do Rio Putumaio: t 

"Colombia declara .que se reserva respecto del Brasil sus dete
chos a los1 territórios situados al oriente de la linea Tabatinga
Apapóris, pactuada entre el Perú y el Brasil por el Tratado de 23 
de octubre de 1851. · 

"Las Altas Partes contratantes declaran que quedan definitiva 
e irrevocablemente terminadas todas y cada una de las, difer~n
cias que, por causa de los límites entre Colombia y ~l P~ru, hab1an 
s•rgido hasta ahora, sin que en adelante pueda surgir ninguna que 
altere de cualquier modo la línea de frontera fijada en el presente 
Tratado." 

Pondera~oes amistosas do Brasil aos dois Oovernos sig
naté.rios do Tratado Salomón-Lozano, reivindicando o direi
to que, desde 1851, o Peru havia reconhecido e fazendo sen
tir que "quaisquer transa~oos terr~toriais do Per~, n:aquela 
regiáo fronteiriga, estavam irrefragavelmente restrmgidas As 
terras ao ocidente da linha Apapóris-Tabatinga", deram lugar 
a Ata de Washington, assinada a 4 de mar~o de 1925 pelos 
Governos dos Estados Unidos da América, Brasil, Colom
bia e Peru, gra~as aos bons ofíci2s do prim~iro .. O Brasil 
por essa Ata retirava as ponder~oes que hav1a fe1to a res-

. peito do Tratado Salomón,::Lozano; º. Peru comprome~ia-se 
a estabelecer como condigao, para a3ustar sua questao de 
limites coma Colombia, o reconhecimento da linha Apapóris
Tabatinga, como está descrita no Tratado de 1851 e, por 
conseguinte, o domínio brasileiro sobre o território a leste 
daquela linha; a Colombia concluiria imediatamente dep?is 
urna conven~ao com o Brasil, reconhecendo como fronteira 
entre os dois Paises "a povoagao de Tabatinga e desse lugar 
para o norte a linha reta até encontrar o Japurá, na con
fluencia com o Apapóris." O Brasil estabeleceria ainda a 
perpetuidade em favor da Colombia a livre navega~ao do 
Amazonas e de outros rios comuns a ambos os Países. 

Efetivamente, o Tratado de limites e navega~ao fluvial 
assinado no Rio de Janeiro, a 15 de novembro de 1928, com 
o "propósito de consolidar os la~os de cordial am~za~e exis
tente entre a República da Colombia e a Repubhca dos 
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Estados Unidos do Brasil", concretizou aqueles compromis
sos dos dois Governos, assinalando urna etapa decisiva nas 
negocia~oes de limites entre o Brasil e a Colombia, reconhe
cido este País como o único limítrofe do Brasil ,entre os 
Rios Amazonas e Japurá. 

Pelo Tratado de 15 de novembro, completou-se a deter
mina~ao da fronteira colombo-brasileira, a partir da foz do 
Apapóris para o sul, e se estabeleceram regras para faci
litar a navega~ao fluvial entre os dois Países, garantindo-se 
reciprocamente essa livre navega~ao. 

* * * 
A pretensao da Colombia as terras situadas entre o 

Solimoes e o Rio Negro foi inspirada no princípio do uti 
possidetis juris de 1810, proclamado por aquele País, aceito 
pelos Estados hispano-americanos, como base de seu direito 
público, e adotado em suas demarca~oes territoriais desde 
1821. 

Em rela~ao a fronteira com o Brasil, o Ooverno colom
biano valeu-se do "uti possidetis de direito" desde as ins
tru~Oes com que, em 1826, muniu seu plenipotenciário, Coro
nel Leandro Palácio, para a primeira tentativa de um tra
tado de limites com o Império, recomendando aquele diplo
mata que, ao estipular os termos do futuro tratado, "de 
ningun modo se guiará por la posición que ahora ocupen 
los diversos puntos brasilenses en nuestras fronteras de Rio
negro, pues se sabe que ellos han traspasado los límites que 
debieron guardar, y establecidos sobre dicho rio á mas de 
veinte leguas del lado de acá de la linea que fué y debe 
ser divisoria; sino que habrá de guiarse usted por los 
articulos 10º, 11º y 12º del tratado de 1777 ó de San Ildefonso"; 
fixasse enfim a linha divisória como havia ficado em 1777, 
anulando a "usurpación de territorio que ha hecho el Brasil, 
tanto con respecto al que hay del lado allá del Amazonas, 
como del que hay entre el Yapurá y el Rionegro". 

Entendendo por uti possidetis, nao a posse atual e efe
tiva do território, mas o direito de possuir o território da 
respectiva circunscri~ao colonial - no caso da Colombia, 
o do Novo Reino de Granada - conforme as leis espanholas 
de sua demarcagao; e partindo da consideragao de que os 
limites definidos pelos Tratados de 11:adrid (1750) e Santo 
Ildefonso (1777), entre as possessoes portuguesas e espa
nholas da América, nao haviam sido alterados, nem feita 
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no Continente nenhuma conquista territorial, depois da 
paz de 1801, entre Portugal e Espanha, a Colombia ensaiou, 
em 1853, sua primeira proposta de limites com o Brasil 
por urna linha que, partindo da foz do Javari, descesse o 
Solimóes até o furo do Auati-Paraná, por este alcanc;asse 
o Lago Maracaí e, infletindo para o norte, atingisse o Cerro 
Cupi, na fronteira com a Venezuela. 

Ante a formal recusa brasileira em prosseguir nas nego
ciac;óes de limites, se elas tivessem por base a linha do 
Auati-Paraná e a céssao de tao vasta regiao, na qual a 
Colombia jamais havia exercído · jurisdic;ao, surgiu nova 
proposta colombiana com a linha da foz do Ic;á, no Soli
móes - meridiano deste ponto, de sul a norte, até cortar 
o Japurá - álveo do Japurá ou Caquetá, até a boca do 
Apapóris - álveo do Apapóris, etc. ainda inaceitável, por 
isso que nos toma va a regiao banhada pelo Rio Ic;á e as povoa
c;óes de Tabatinga e Santo Antonio do Ic;á, fundadas pelos 
portugueses em 1766-68 e, desde entao, na posse contínua 
e pacífica do Brasil. 

Contudo, o Tratado de amizade e limites, "determinando 
a fronteira que há a demarcar entre os dois Países", assi
nado em Bogotá, a 25 de julho de 1853, definindo a fron
teira a partir da foz do Apapóris, no Japurá, para o norte, 
adiou a questao de limites, relativamente a sec;ao Solimóes
Apapóris, cuja zona limítrofe se achava, entáo, sob jurisdi
c;ao peruana. 

Em 1867, renovar-se-ia ainda urna vez a pretensáo gra
nadina a linha do Auati-Paraná, pela proposta com que a 
nova República dos Estados Unidos de Colombia encetou 
as negociac;óes de limites com o Brasil, baseada em cédulas 
reais espanholas do século XVIII, cuja validade Portugal e 
o Brasil jamais haviam reconhecido. 

Em 1880 e 1907, a sec;áo Solimóes-Apapóris foi dei
xada, deliberadamente, fora das discussóes de limites. Tendo 
nosso Governo decidido conservar como fronteira a linha 
geodésica de 1851, a leste da qual "em hipótese alguma seria 
possível ao Brasil ceder urna polegada que seja do terreno ... ", 
elementar prudencia conduzia, na verdade, ao adiamento 
da questáo para depois de resolvida a pendencia em que 
ainda se achavam empenhados a oeste os tres Países vizi
nhos. 

* * * 
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Segundo a proposta brasileira com que foram encetadas, 

em 1853, as negociac;oes de limites coma República da Nova 
Granada (atual Colombia), sobre a base previamente as
sente do uti possidetis do ano da Independencia, a linha 
divisória come~aria no Rio Japurá, em frente a desembo
cadura do Apapóris; seguiria desse ponto pelo referido Japurá 
ou Caquetá, águas-acima, até a bóca do Rio Jari ou dos 
Enganos; continuaria por éste rio e por aqueles de seus 
afluentes cujo curso mais se aproximasse do rumo norte 
até as suas cabeceiras; deste ponto inclinar-se-ia para leste, 
em busca da nascente do Memachi, de modo que ficassem 
pertencendo ao Brasil as águas que fóssem ter ao Apapóris, 
Uaupés e Ic;ana e a Nova Granada as que corressem para 
o Guainia (alto Rio Negro). 

A linha Caquetá-Rio dos Enganos fóra pretendida pelos 
portugueses como limite, desde as demarcac;oes de 1781. Era, 
na verdade, a única fronteira que conciliava os textos dos 
Tratados do século XVIII como uti possidetis de 1810, tomado 
este princípio na sua acepc;ao romana de "posse real e efe
tiva", tal como havia sido compreendido pela Diplomacia 

de Portugal e do Brasil. Cobrindo nossas antigas posses
soes do Japurá e do Rio Negro e as . comunica~oes de que 
se serviam os portugueses, entre aquéles rios, a linha do1 
Enganos preenchia, como divisória, a condi~ao estabelecida 
pelo artigo 12.º do Tratado de 1777, o qual repetia o artigo 
9.º do Tratado de 1750: "Continuará a fronteira pelo meio 
do Rio Japurá e pelos mais rios que a ele se ajuntam, e que 
roais se chegarem ao rumo do norte, até encontrar o alto 
da Cordilheira de Montes, que medeiam entre o Orinoco 
e o das Amazon.~s ou Marañan; e prosseguirá pelo cume 
déstes Montes para oriente, até onde se estender o Dominio 
de urna e de outra Monarquia. . . subindo pela boca mais 
ocidental do Japurá, de sorte que se deixem cobertos os esta
belecimentos, que atualmente tiverem os portugueses nas 
margens déste rio e do Negro, como também a comunica~io 
ou canal de que se servem entre estes dois rios, e que nao de 
lugar a que os espan~óis com o pretexto ou interpreta~áo 
alguma possam introduzir-se neles, nem na dita comun'ica~io, 
nem os portugueses subir para o Rio Orinoco, nem esten
der-se para as Provincias povoadas por Espanha, nem para 
os despovoados que lhe hao de pertencer, conforme os pre
sentes Artigos . . . ". 

Dema.is, era a linha de limites assinalada, entre o 
Brasil e a Nova Granada, náo somente nos mapas brasilei-
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ros baseados nos trabalhos dos demarcadores portugueses 
que perlustraram a regiao fronteiric;a, nos anos de 1780-89, 
sem oposigao dos espanhóis; mas também no mapa do Barao 
de Humboldt, sábio alemao a quem se deviam os primeiros 
conhecimentos geográficos do território da Nova Granada, 
e no do General Joaquim Acosta, antigo diretor do Observa
tório Nacional de Bogotá, ex-Secretário de Estado das Rela
goes Exteriores e autor do "Compendio Histórico del Descu
brimiento y Colonización de la Nueva Granada", a primeira 
obra que se publicou, sobre a corografia nacional, na nova 
República de Colombia. 

O Salto ·Grande de Araraquara, dividindo o Japurá em 
alto e baixo curso, impunha-se igualmente como marco polí
tico, entre as duas 'Nac;oes confinantes, visto como as Mis-. 
soes castelhanas do Caquetá nao haviam ultrapassado, no 
ano da Independencia ,o Rio Caguán, afluente que corre 
e desemboca a oeste do Rio dos Enganos, ao passo que os 
portugueses dominavam sem contesta~ao, "como quem anda 
em sua casa", (Humboldt) todo o Japurá inferior, desde a 
boca do mencionado Rio dos Enganos. 

Recusando a linha Japurá-Jari (Enganos), a Nova Gra
nada aceitou, contudo, a linha Apapóris-Tabatinga, com 
a condi~ao de se seguir a linha Apapóris-Taraíra, concluindo 
nessa base o Tratado de amizade e limites de 25 de julho 
de 1853. :~ , . 

Os direitos do Brasil as bacias contíguas do Uaupés e 
I~ana .ficaram, entretanto, ressalvados: 

''. . . i seguirá por dicho Taraira aguas arriba hasta un 
punto que cubra las vertientes del Rio Vaupés ... Del punto 
que cubra las vertientes del Vaupés inclinará hácia oriente, 

- pasando por las vertientes que dividen las aguas del Vaupés 
i del Iquiari ó !sana de las aguas del Memachi, Naquieni i 
otros que corren al Rionegro superior ó Guainia, de modo 
que todas las aguas que van al Vaupés i Iquiari queden 
perteneciendo al Brasil i las que van al N aquieni, Memachi 
i otros tributários del Guainia a la Nueva Granada, hasta 
donde se estiendan los territórios de los dos Estados". 

O Congresso granadino recusou, contudo, sua aprovac;ao 
ao Tratado de ·1853, invalidando as negocia~oes da Missao 

. Lisboa-Lleras, sob a alega~ao de que o uti possidetis adotado 
pelos Plenipotenciários havia sido, nao o uti possidetis "de 
direito" e sim o de fato, "fundado em usurpac;oes, com abso
luta abstra~ao dos Tratados de 1750 e 1777". E este vere
dicto haveria de pesar ainda nas malogradas negocia~é5es 

' 
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do Ministro Joaquim Maria Nascentes de Azambuja em 
1867, "embaragando (de fato) as boas relag6es feli~ente 

" existentes entre os dois Países", conforme ainda em 1881 
justifica_r-se-ia .u~a sugestao colombiana de arbitragem para 
ª. questao de lrm1tes com o Brasil, cuja aceitagao foi condi
cionada pelo nosso Governo a hipótese de ter de confinar 
com os Estados Unidos da Colombia, nas zonas entao limí
trofes do Perú e da Venezuela, ao norte do Rio' Amaz¿nas e 
a oeste do Rio Negro. 

No ano anterior (1880), com a Missao Gamba, malo
grac!_a, como a ~e 1826, ~ntes do. início das negociagoes, o 
Governo colon1b1ano hav1a oferec1do urna variante para a 
fronteira assente em 1853: 

"La frontera entre los Estados Unidos de Colombia y 
el Imperio del Brasil queda fijada sobre el Rio ·yapura, 
en su conflencia con el Apapóris, donde se dirijirá una línea 
recta al Vaupés, en la desembocadura del Tiquié; seguirá 
luego el mismo Vaupés aguas arriba, hasta la catarata de 
Ipanoré, y de aqui em línea recta a la unión del !sana 
y del Iquiari, y continuará por este rio aguas arriba hasta 
su nascimiento en la Sierra Araraquara ó Yimbi, 'que lo 
separa de las vertientes del Memachi." 

Baseada nos mesmos argumentos do uti possidetis juris 
de 1810,. invocado nas negocia~oes anteriores, a fronteira 
proposta em 1880 era, no entanto, muito diversa da linha 
Auati-Paraná-Maracaí-Cerro Cupi, com que a Colombia havia 
embaragado os entendimentos de 1853 e 1867. 

"Pero, como el asunto deba terminarse a satisfación de 
ambos paises, cedendo cada uno de ellos algo de sus pre
tenciones, parece que mejor base de discución, para esta
blecer una, frontera de conveniencia, seria la de tomar por 
punto de partida los límites de las posesiones portuguesas 
del Brasil y españolas del Nuevo Reino de Granada en 1810", 
ponderou o Ministro Gamba, procurando justificar a nova 
proposta, sem se render ao uti possidetis de fato, que o leva- · 
ria a aceitar "todos los sitios o lugares fronterizos que resul
ten conformes ... " 

* * * 
Após nova sugestao de arbitragem apresentada pela 

Colombia, em rela<;ao a linha geodésica de 1851, sugestao 
que o Brasil desestimou, reafirmando o propósito em que se 
mantinha de nao ceder "em hipótese alguma, urna polegada 
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que seja do terreno ao oriente da oblíqua Tabatinga-Apapó
ris", sucederam-se, em 1906, as propostas brasileiras e colom
bianas, em tOrno da linha Apapóris-Taraíra a que haviam 
chegado as negocia<;oes do século XIX. 

. No Tratado de 24 de abril de 1907, assinado em Bogotá, 
c?nJUD:tamente com o Modus vivendi de navega<;ao e comér
c10, fo1 adotada urna solu~ao que conciliava, afinal, os dois 
Governos: · 

"Da llha de Sao José, em frente a Pedra de Cucuí, com 
rumo oeste, demandará a margem direita que cortará aos 
1°13'51" de latitude norte, seguindo desse ponto em linha 
reta até encontrar a cabeceira do pequeno rio Macacuni 
afluente da margem direita do Rio Negro ou Guainia afluent~ 
que fiea todo em território colombiano. ' 

"Da cabeceira do Macacuni continuará a fronteira pelo 
divortium aquarum até passar entre a cabeceira do Igarapé 
Japeri, afluente do Rio Xié, e a cabeceira do Rio Tomo, 
afluente do Guainia. 

"Continuará a fronteira na diregáo do Ocidente, pela 
parte mais alta do terreno sinuoso que separa as águas que 
seguem para o Norte das águas que seguem para o Sul, até 
encontrar o Cerro Caparro, a partir do qual continuará 
sempre pelo mais alto do terreno e separando as águas que 
vao para o Guainia das águas que correm para o Rio Cuiari 
( ou Iquiare), até a nascente principal do Rio Memachi, · 
afluente do Rio Naquiéni, que por sua vez é afluente do 
Guainia. 

"A partir da nascente principal do Memachi, seguirá a 
linha de fronteira pela parte mais elevada do terreno em 
busca da cabeceira principal do afluente do Cuiari (ou 
Iquiare) , que fique mais próximo da cabeceira do Memachi, 
continuando pelo curso do dito afluente at~ a confluencia 
dele e do citado CuiarL ' 

"Dessa confluencia baixará a linha de fronteira pelo 
talvegue do dito Cuiari até o ponto em que nele desemboca 
o Rio Pégua, seu afluente da margem esquerda, e da con
fluencia do Pégua e do Cuiari seguirá a linha de fronteira 
para o Ocidente, pelo paralelo dessa confluencia, até encon
trar o meridiano que passa pela confluencia do Rio Querari 
e do Uaupés. 

"Ao encontrar o meridiano que passa pela confluencia 
do Rio Querari e do Rio Uaupés, a linha de fronteira babeará 
por este meridiano até dita confluencia, donde continuará 
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pelo talvegue do Rio Uaupés até a desembocadura do Rio 
Papuri (Capuri no Tratado), afluente da margem direita do 
referido Uaupés, perto da Cachoeira de Iauareté . 

"Da desembocadura do referido Rio Papuri seguirá a 
fronteira para Ocidente pelo talvegue do mesmo Papuri até 
sua nascente, mais ou menos aos 69º30' de longitude ociden
tal de Greenwich, baixando pelo meridiano dessa nascente 
em demanda do Taraíra, seguindo logo pelo talvegue do dito 
Taraíra até sua foz no Apapóris e pelo talvegue do Apapó
ris a sua desembocadura no Rio Japurá ou Caquetá, onde 
termina a parte de fronteira estabelecida pelo presente tra
tado, ficando assim definida a linha de fronteira Pedra de 
Cucuí-Foz do Apapóris, e o resto da fronteira entre os dois 
países disputada sujeito a posterior negocia<;ao, no caso de 
vir a ter ganho de causa Colombia em seus outros litígios 
como Peru e o Equador." 

* * * 
O Tratado de 1907, tendo aventurado urna longitude 

próxima de 69º30' oeste de Greenwich para a nascente 
do Rio Papuri, que seria um dos pontos abrigados da 
linha divisória, criou de início urna das questoes previstas 
pelo seu artigo III: 

"Todas as dúvidas que se apresentarem durante a den1arca~áo 
será.o anüga velmente resol vidas pelas Altas Partes Contratantes, 
as quais seráo submetidas pelos respectivos Comissários, continuando 
entretanto, a demarca~áo. 

"Se os dois Governos nao puderem chegar a um acórdo direto, 
declaram desde já o seu propósito de recorrer a decisao de um 
árbitro". 

Tendo-se verificado que o meridiano 69°30' corta o tal
vegue do Papuri no curso inferior (proximidades da foz do 
Macu-Igarapé), e que a nascente daquele rio se encontra 
na longitude 70º24'29" oeste de Greenwich, ficou evidente 
que o texto do Tratado de Bogotá nao poderia ser observado 
literalmente, na demarca<;ao desta sec;ao de fronteira. 

Correndo o Taraíra entre as longitudes 70º2'37" e ... 
69º25'57" oeste de Greenwich, outra condi<;ao deixava de ser 
satisfeita, em face do Tratado de limites, tal a de seguir a 
linha divisória pelo meridiano da nascente do P a p u r i 
(70º24'29" de Greenwich) para o sul, até encontrar o tal
vegue do Taraíra. 
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Para fechar e completar a fronteira Papuri-Taraíra, 
impunha-se, pois, o recurso a nova negociac;ao, a qual estava 
de ante-mao subordinada a norma estabelecida pelo pará
grafo 2.0 do artigo II do Tratado de Bogotá: 

" ... onde seja necessário fazé-lo por falta de acidentes no ter
reno, será.o adotados os círculos paralelos ao Equador e as linhas 
meridianas, de preferéncia a quaisquer oblíquas." 

O meridiano da nascente do Papuri e o paralelo da 
cabeceira principal do Taraíra, ao sul daquele rio e a oeste 
deste acidente compreendiam, entretanto, as terras ocupadas 
pelos nossos pastos indígenas do alto Papuri e populac;óes 
brasileiras do alto Tiquié. 

Cedo, porém, a pretensa.o colombiana se manifestou no 
sentido de fazer seguir a linha divisória do Papuri ao Taraíra 
pelo meridiano 69º30', dando a Colombia terras a margem 
direita do Papuri e fugindo ao texto do Tratado de 1907, o 
qual incluía, como vimos, a nascente deste rio entre os aci
dentes naturais da linha divisória internacional e seu meri
diano, rumo ao sul, na sec;ao de fronteira em aprec;o. Seria 
subordinar o certo ao incerto; o acidente natural da nas
cente a errónea longitude que lhe havia sido atribuída 
pelo imperfeito conhecimento geográfico da regiao, com 
menosprezo da tradic;ao já firmada pela Diplomacia brasi• 
leira, segundo a qual o acidente geográfico ou natural deve 
prevalecer sobre a indicac;ao astronómica. 

A soluc;ao conciliatória adotada para a divergencia em 
causa consta da Ata da 21.ª e última conferencia da Co
missao Mista Demarcadora, realizada em Manaus, a 5 de 
janeiro de 1937: 

"Da confluencia do Papuri, "ponto que fica na !aje de 
pedra Itá Ussaúba ou Pedra da Saúva - que demora na 
latitude 0º36'26",4 norte e longitude 69º12'3",36 oeste de 
Greenwich, a linha de fronteira segue em direc;ao geral para 
oeste, pela sinuosa linha mediana do Rio Papuri, até o seu 
encontro com o meridiano da cabeceira principal do Rio 
Taraíra, o que tem lugar na zona da Colonia Melo Franco, 
sob as coordenadas: latitude 0º33'47" ,6 norte e longitude 
70°2'37",3 oeste de Greenwich. 

"Com direc;ao sul, estende-se daí a linha divisória pelo 
mencionado meridiano da cabeceira do Rio Taraira, até 
alcanc;ar esta cabeceira, assinalada pelas coordenadas : Iati
tude 0º6'29" ,4 sul e longitude 70°02'37" ,3 oeste de Greenwich. 
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"Alcanºando a cabeceira principal do Rio Taraíra, desen-
,. volv~-se a linha divisória, na direºªº geral de sueste, pela 

mediana deste rio, até a sua embocadura no Rio Apapóris, 
na latitude 1°4'10",0 sul e longitude 69°25'57",0 oeste de 
Greenwich. 

"Desse ponto, desee a divisória pelo talvegue do Rio 
Apapóris, em direºªº ao sul, até a sua boca no Rio Japurá 
ou Caquetá, na latitude 1°22'42" ,8 sul e longitude 69º25'20" ,O 
oeste de Greenwich." 

* * * 
O Ministro J. S. da Fonseca Hermes, em comunica

gao feita a Sociedade de Geografia do Rio de Janeiro, em 
sessao ordinária de maio de 1941, elucidou a disparidade 
existente entre o texto do Tratado de 1907 e a Ata da 21.ª 
e última conferencia da Comissao Mista brasileiro-colombia
na Demarcadora de Limites, já referida, acentuando que 
aquela disparidade "nao é precisamente entre o Tratado 
e a descrigáo da divisória demarcada, mas sim entre o des
conhecimento topográfico da regiao, na época em que foi 
assinado aquele ajuste, e o resultado das exploragoes reali
zadas." Aduziu em seguida seu depoimento pessoal sobre a 
soluºao, que considera louvável e equanime, adotada pelos 
Governos e registada na Ata da 11.ª conferencia da Comis
sao Mista, justificando-a com as seguintes razóes técnicas: 

l.ª - "As duas condig6es essenciais do parágrafo 7.0 

do artigo l.° do Tratado, isto é, que a divisória seguisse 
pelo Rio Papuri até a sua nascente e que dali baixasse pelo 
respectivo meridiano em demanda do Taraíra, se contra
diziam e se anulavam reciprocamente", porquanto, "o curso 
do Rio Papuri, segundo o levantamento do major Rondan, 
a partir da boca, orienta-se na direºªº geral leste-oeste, para 
girar, em rumo norte, a altura de 70º31' de longitude OGr., 
e inclinar-se, pouco depois, em senticto inverso da direºªº 
geral, isto é, para leste, até a sua nascente que, como hemos 
visto, está a 70°24'28",89 O.Gr. 

"Nestas condiºóes, o meridiano da nascente do Papuri, 
além de nao atingir o Taraíra, cortaria o próprio curso 
daquele rio (Papuri), criando a absurda e anónima situac;ao 
de dar a linha divisória, que seguisse o curso do rio, um 
território para o Brasil, ao mesmo tempo que o meridiano 
da cabeceira do mesmo Papuri, quando servisse de limite, 
outorgaria esse mesmo território a Colombia. 
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"A nascente do Papuri nao poderia, portanto, em hipó
tese al~ma, ser alcangada pela divisória. Embargavam tal 
pretensao a configuragao topográfica e a própria letra do 
Tratado. 

2.ª - "Urna outra circunstancia, digna de atengao, 
é a que nos transporta aos Tratados de 1750 e 1777. 

"0 Artigo IX do de 17 50 dizia: 

"Continuará a fronteira pelo meio do Rio Japurá, 
e pelos mais rios, que a ele se ajuntam, e que mais 
chegarem ao rumo norte ... " 

"e o Artigo XII do de 1777 : 

" ... para o qual efeito as pessoas que se nomearem 
para a execugao deste Tratado assinalarao aqueles limi
tes, buscando as lagoas e rios que se juntam ao Japurá 
e Negro e se avizinham mais ao rumo norte ... " 

"A soluºªº adotada, que fez a divisória seguir todo o 
curso do Rio Taraira, corresponde perfeita e inteiramente 
e muito mais se ajusta ao espirito dos negociadores que, já 
ao tempo colonial, tentavam riscar as raias divisórias entre 
o Brasil e a Colombia. 

3.ª - "Tanto do ponto de vista técnico como jurídico, 
conforme a tradi~ao já firmada pela Diplomacia brasileira, e 
como fóra assinalado pelo Comissário brasileiro na 5. a Confe
rencia da Comissao Mista, o acidente geográfico ou natural 
deve prevalecer sobre a indicaºªº astronómica, princí
pio que vimos sustentando mas que, neste caso, era inexequí
vel, porquanto em absoluto poderíamos levar a divisória 
até a nascente do Papuri. 

":.€.sse princípio, entretanto, foi, em tese, estritamente 
respeitado e observado, pósto que o ponto astronómico nao 
prevaleceu, sendo afastado, mais para ocidente, 'de 32'37" ,30 
ou 60 km 523 m,435 (ficando o meridiano adotado a 21'49",59 
ou 40 km 496m,713 da nascente do Papuri), a fim de que a 
divisória se enquadrasse dentro dos acidentes geográficos assi
nalados pelo Tratado, e que eram os rios Papuri e Taraíra, 
sendo que este último passou a constituir limite, desde a 
nascente até a sua desembocadura no Apapóris, por urna 
extensa.o de 257 km 300 metros. 
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4.ª - "Já que, de todo, era inexequível ligar a cabe
ceira do Papuri ao curso do Rio Taraíra, foi adotada a solu-

A ~áo inversa, isto é, ligar a cabeceira do Taraí~a ao cu~so 
do Papuri",, "seguindo o meridiano da cabece1ra daque~e 
rio para o norte, até a sua intersec;áo com o curso do R10 
Papuri." _ 

"Considerando, porém, que o processo de aprovac;ao e 
ratificac;ao dos Tratados demanda consulta as Camaras e 
delongas imprevisíveis, considerando,., també~ que o ~!tigo 
4.0 do Tratado de Limites e Navegac;ao Fluvial, consequente 
a Ata de Washington, assinada no Rio de Janeiro, a 15 de 
novembro de 1928, estabelecia: . ,., . 

"No intuito de facilitarem o trabalho da Com1ssao Mista, 
as duas Altas Partes contratantes a autorizam a fazer os 
esclarecimentos, bem como a introduzir as necessárias modi
ficac;oes e compensac;oes, na linha fronteiric;a, urna vez que 
sejam indispensáveis para a clareza e fixidez da linha,. ou 
por motivos de notória e recíproca conveniencia, reconhec1dos 
por ambas as partes da Comissáo." 

"Os dais Governos resolveram autorizar, concomitante
mente os seus Comissários a registarem em Ata a soluc;ao 

) adotada entre as duas Chancelarias, para aprovarem, depois, 
essa mesma Ata, · porquanto, como expuz ao princípio, os 
Comissários haviam, na 5.ª Conferencia, assentado subme
ter a decisáo das Chancelarias a soluc;ao do caso da ligac;ao 
do Taraíra com o Papuri, caso a realidade geográfica nao 
correspondesse ao texto convencional. 

"Pelas Notas de 20 e 24 de janeiro de 1934, trocadas 
entre os Ministros das Relac;oes Exteriores, foram aprovadas 

. as resoluc;oes adotadas, na referida Ata, pelos dois Comiss~
rios. 

"A 13 de maio de 1934 e a 22 de novembro de 1936 
eram respectivamente, inaugurados os marcos que assina
lam bs extremos do segmento do meridiano de 70°02'37'',30, 
no Rio Papuri e na nascente do Taraíra."<30> 

* * * 
Da embocadura do Papuri sobe a divisória pela linha 

de meia distancia entre as margens do Uaupés, até a foz do 
Querari deixando para o Brasil as Ilhas do Brinco, Guará, 
Castanha, lapona, Taiac;u, Parauá, Meiu, Piranha, Urubu, 

(30 ) Revista da Sociedade de Geografla do Río de JaneJro - Tomo XLVIII, 
pág. 37 e seguintes - 1941. 
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Iachui, Tocandira, Puraqui, Iru~anga, Cuiubi, Bacaba, Tu
cunaré, Tamaquari, Iapu, Tai~u, Caruru, Caraité, Pereua, 
Jararaca, Tatu, Cuia, Bacaba, Uirapaié, Arara, Pacu e Mania
ca; para a Colombia as de Uru, Tauá, Bati, Uiraparl, Arara, 
Curupira, Jararaca, Paná-Paná, Iaci, Tuiuca, Iepeaua, Tin1-
bó, Iapeim, Macaco, Ingá, Ira, Iaci, Uaruma, Arara, Paná
paná, Cururu, Acuti, Pirapucu, Uariramá, Uacará, Uc;á, 
Uiarana, Cabari, Cabec;udo, Tucano, Cangatara, M a e u , 
Tucunaré, Periquito, Iapu, Pacova-Sururuca, Uac;aí, Tapiira, 
Tucura, Loiro, Tucunaré, Piranha e Querari. 

* * * 
Outra acomodac;ao se fez mister, na sec;ao Ic;ana-Cuiari, 

por serem os cursos daqueles rios cortados mais de urna vez 
pelo paralelo 1°43'43",2 norte, correspondente a confluencia 
Cuiari-Pégua, antes deste paralelo alcanc;ar, rumo a oeste, a 
longitude da desembocadura do Querari no Uaupés. Cedendo 
o Brasil seus direitos a zona da margem esquerda do llana, 
entre as longitudes 69º50'42" e 69°23'29" oeste de Greenwich, 
ficou a divisória modificada conforme a Ata de 5 de janeiro: 

Partindo do marco assentado entre as cabeceiras do 
Rio Memachi, ao norte,e a que lhe contraverte do Igarapé 
Major Pimentel ao sul, ponto este fixado pelas coordenadas 
1º58'57" norte ~ 68º12'38" oeste de Greenwich, segue a linha 
divisória pelo bra~o do Igarapé Major Pimentel acima refe
rido, que é o mais oriental dos dois que o formam, até ao 
seu ponto de confluencia com o Rio Ianá, cujas coordenadas 
sao: Latitude 1º56'41" norte e longitude 68°13'50" oeste de 
Greenwich, baixando daí pela linha de meia distancia do 
Ianá, até ao ponto de seu encontro com a :r;i~diana do 
Rio Cuiari, determinado pelas coordenadas geograf1cas: L~ti
tude 1º51'45" norte e longitude 68°16'5" oeste de Greenw1ch. 
Prossegue a linha de fronte'ira pela mediana deste último 
rio, águas abaixo, até ao .seu primeiro encontro com .º ~ara
lelo da confluencia do Rto Pegua com o mesmo Cu1ar1, na 
latitude 1°43'43",2 norte e longitude 68°9'39" oeste de Green
wich. 

A partir desse ponto, a linha divisória ~ ?onstiuída pelo 
referido paralelo de 1º43'43",2 norte e se d1r1ge para oeste, 
até encontrar a linha de meia distancia de margem a mar
gem do Rio I~ana, encontro que tem lugar na longitude 
69º23'29" oeste de Greenwich. Desse ponto prossegue para 
oeste, pela mediana do Rio I~ana, águas acima, até o seu 
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encontro com o meridiano da confluencia do Rio Querari 
" com o Uaupés, encontro que está fixado pelas coordenadas 

1°42'57" de latitude norte e 69°50'42" de longitude oeste de 
Greenwich. 

* * * 
A partir da cabeceira do Memachi para leste, continua 

a fronteira entre o Brasil e a Colombia pelo divisor de águas 
·entre as bacias do alto Rio Negro ou Guainia e de seu 
afluente ,f{ié, passando pelo Cerro Caparro, na Iatitude 
1°53'41" norte e longitude 68°5'32" oeste de Greenwich, e 
entre as nascentes do Igarapé Jeju e do Rio Tomo, a 2º1'39" 
de latitude norte e 67º37'17" de longitude oeste de Green
wich, até alcan~ar a cabeceira do Rio Macacuni, na latitude 
1°10'1" norte e longitude 67º5'12" oeste de Greenwich. Da 
cabeceira do Macacuni a fronteira continua por urna linha 
geodésica, no azimute verdadeiro de 74°56'17" nordeste, dei
xando em território colombiano todo o curso deste rio; 
encontra a margem direita do Rio Negro, em frente a Ilha 
de Sao José, donde por urna linha reta, no rumo 51°6,'23" 
sueste, vai terminar no talvegue do Rio Negro, entre a mar
gem esquerda e a referida Ilha de Sao José .. 

Nas se~óes Cucuí-Cerro Caparro e Cuiari-I~ana, foi ainda 
retificado o texto do Tratado de 1907, por ocasiao da demar
ca~ao da fronteira, passando a linha divisória entre a cabe
ceira do Rio Tomo, afluente do Guainia, e a do Jeju, afluente 
do Japeri ou Teuapori, visto que é o Jeju e nao o Japeri 
o contra-vertente do primeiro. 

Foi, igualmente, individualizado o Igarapé Major Pimen
tel, afluente do Ianá, como o tributário do Cuiari mais pró
ximo da cabeceira do Memachi a que se referia o Tratado. 

* * * 
Foram assinalados por marcos lindeiros, na fronteira 

demarcada entre o Brasil e a Colombia, do sul para o norte, 
a foz e a cabeceira do pequeno Igarapé Santo Antonio, a 
intersegao da linha geodésica Apapóris-Tabatinga como Rio 
I~á e seu extremo, na margem direita do Japurá; a desem
bocadura do Apapóris no Japurá, a foz e a cabeceira prin
cipal do Taraíra; as interse~óes do meridiano desta cabe
ceira com os Rios Tiquié e Papuri; a foz do Papuri e a do 
Querari, no Uaupés; a interse~ao do meridiano da foz do 
Querari com o Rio I<;ana; as interse<;óes do I~ana e do 
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Cu~ar~ c:_om o paralelo da foz do Pégua; a confluencia 
Cu1ar1-Pegua; a confluencia Ianá-Igarapé Major Pimentel; o 
divisor Memachi-Major Pimentel, entre as cabeceiras des
tes cursos dágua; o Cerro Caparro, a cabeceira do Rio Tomo, 
a do Macacuni e a interse~ao da geodésica Macacuni-Cucuí 
como Rio Negro. 

Fica assim largamente balisada numa extensao de 1.644 
q.uilome~ros, apó~ ~ século de amistosa contenda diplomá
tica, a llnha de hm1tes entre o Brasil e a Colombia. E assim 
permanecerá, a menos que novas bolsas humanas se acusem, 
ao fl~o ~ refluxo das cor,:e~tes migratórias suscitadas pela 
~olon~~~ao, nas mesopotam1as que restam materialmente 
mdefm1das, entre os atuais marcos divisórios levando a no
vos. ~ntendimentos os dois Governos, consci~s das respon
sa~11I~r:des que l~es cabem, no cenário amazónico, na dis
tr1b~1~ao da Just1~a e preserva~ao da Paz entre os Povos 
confmantes. 
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CONSIDERAQóES FINAIS 

Vimos, num relance, em páginas descoloridas, mas sin
ceras, a gleba imensa, opulenta e saudável, abundante em 
riquezas naturais de circulac;;ao quase espontanea, merce 
de portentosa rede fluvial, e o homem afeito a natureza, 
animando as paisagens ribeirinhas, ávido de progresso mas 
ainda entregue aos misteres de sua primitiva indústria; tes
temunha resignada das mutac;;óes geopolíticas em processo, 
nos seus rios e florestas, mas estuante de brasilidade e infle
xível na sua altivez de posseiro esbulhado das terras que 
guardam os restos de seus avós, que as descobriram e con
servaram, para a Nacionalidade de sua opc;áo, desde o alvo
recer do Novo Mundo .:_ daqueles rios e florestas cantantes 
que ouviram seus primeiros vagidos, guiaram seus passos 
e o cumularam de dádivas '.Por toda a vida.. O indígena 
laborioso, honrado e sóbrio, fator indispensável do pro
gresso ao mesmo tempo, vilipendiado e solicitado pelos 
novos senhores da terra, em flagrante contradi~áo, no afá 
de valorizar sua nova fronteira. O branco e o caboclo, tra
balhadores brasileiros de outras latitudes, mensageiros da 
solidariedade nacional, retidos nas selvas pelos lac;os da fami
lia indígena. O Missionário ao servh;o de Deus e da Pátria, 
em sua faina de semeador incansável da boa semente de Fé 
e Brasilidade. 

Os sentimentos de concórdia, que tem inspirado o Brasil 
na soluc;;áo de todos os seus litigios de. fronteiras, culmina
ram em face da Colombia, num climax de boa vontade para 
nossos dias de fero egoísmo internacional. 
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Evidentemente, a extensa regiao banhada pelo alto Jari 
(Rio dos Enganos) e formadores do Apapóris havia caído 

" sob influencia granadina, antes das negocia<;oes de 1853. 
E nao teria sido outro o motivo da recusa da linha dos 
Enganos, pela Nova Granada, e da aceita<;ao da linha Apa
póris-Taraíra, pelo Plenipotenciário brasileiro, no Tratado 
de limites resultante da Missao Lisboa-Lleras. Entretanto, 
ficaram ressalvados pelo mesmo Tratado os direitos do Bra
sil as bacías contíguas do Uaupés e do I<;ana. E o Congresso 
Granadino, em recusando sua aprova<;ao ao Tratado de 1853, 
reconheceu·· ipso facto o efetivo domínio brasileiro nas ter
ras circunscritas pelas duas bacias acirna referidas, ao pro
clamar que o principio adotado pelos Plenipotenciários que 
elaboraram aquele Tratado havia sido nao o uti possidetis 
"de direito" e sim o uti possidetis de fato, com absoluta abs
tra<;ao dos Tratados de 1750 e 1777 ." 

O interregno verificado entre as negocia<;oes de 1853 
e as de 1906 foi, sem embargo, bem aproveitado pela Colom
bia para urna expansao pacífica de sua influencia econ6 .. 
mica, nas terras banhadas pelos formadores do Uaupés. A 
tradicional inimizade reinante ente os uitotos e umauas, 
dominadores ameríndios daquelas terras, que outrora comer
cia vam com colombianos de Neiva, e os nossos uaupés, cujo 
dominio se estendia, no alto Caiari, até Iurupari-Cachoeira, 
grande obstáculo natural assinalado por memoráveis recon
tros das hostes rivais, desde séculas anteriores a domina<;ao 
portuguesa no Rio Negro, consoante a tradi<;ao oral conser
vada no Uaupés, teria contribuido para aquela expansao 
colombiana, hoje, materializada nas localidades ribeirinhas 
do Unilha, Itilha e do mesmo Uaupés superior. 

O meridiano de Iurupari-Cachoeira (70°33' W.Gr., apro
ximadamente) e o paralelo da cabeceira do Memachi (1°58'57" 
norte), figurando como limites internacionais em mapas 
contemporaneos, num reconhecimento tácito das perdas ter
ritoriais que haviamos sofrido após as negocia<;oes de 1853, 
ressalvavam mais urna vez os direitos do Brasil as terras 
banhadas pelos contribuintes do Uaupés, a jusante do grande 
salto de Iurupari, e as da bacia do I<;ana, terras onde a inin
terrupta soberanía do Brasil era assim reconhecida. 

O território que se confina entre o meridiano e paralelo 
acima referidos e a divisória internacional assente, após os 
trabalhos da Comissao Mista Demarcadora, e descrita con
forme a Ata de 5 de janeiro de 1937, da mesma Comissao, 
representa, efetivamente, urna cessao feita pelo Brasil a 
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República de Colombia, transigencia consciente, prudente 
e honrosa, "aconselhada pelos sentimentos e conveniencias 
de leal harmonía e concórdia" ¡, visto como a política geo
gráfica do Brasil prosseguiu coerente com as normas dita
das, em 1857, pelo saber e patriotismo do primeiro Rio
Branco: 

"Os limites entre o Império do Brasil e as Repúblicas que com 
ele confinam náo podem ser reguladas pelos tratados celebrados 
entre Portugal e Espanha, suas antigas metrópoles, salvo se ambas 
as partes contratantes os quiserem adotar como base para demar
cagao de suas respectivas fronteiras. 

"O tratado de 1777 (que teve por fim modificar e esclatecer o 
de 1750) foi roto e anulado pela guerra superveniente e1n 1801, 
entre Portugal e Espanha, e assim ficou para sempre, náo senda 
restaurado pelo Tratado de paz assinado em Badajoz, aos seis dias 
de junho do n1esmo ano. A Espanha conservou a praga de Olivenc;a, 
que tinha conquistado pelo direito de guerra, e Portugal todo o 
território pertencente a Espanha, que em virtude do mesmo direito 
ocupara na América. 

"É pois incontestável que nem mesmo a Espanha ou Portugal 
poderla, hoje, invocar o Tratado de 1777, porque contra semelhante 
pretensáo protestaria a evidencia do direito internacional. 

"O Governo de Sua Majestade o Imperador do Brasil, reconhe
cendo a falta de direito escrito para a demarcac;áo de suas raias 
com os Estados vizinhos, tem adotado e proposto as únicas bases 
razoáveis e equitativas que podeni ser invocadas: o uti possidetis, 
onde existe, e as estipular;óes do Tratado de 1777, onde elas se con
formam ou nao váo de encontro as possessóes atuais de urna e 
outra parte contratante. 

":E;stes princípios tém por si o assenso da razao e da justiga 
e estáo consagrados no direito público universal. Rejeitados eles, 
o único principio regulador seria a conveniencia e forc;a de cada 
Nagao ... "<s1 > 

Fiel a seus propósitos de paz e fraternidade americana, 
o Brasil conduziu as negocia<;oes diplomáticas e opera~oes 
técnicas decorrentes dos compromissos assumidos, no Setor 
Noroeste, cedendo direitos incontestáveis em glebas sucessi
vas, onde nao faltavam os marcos vivos de urna ocupa<;ao 
efetiva e anterior aos primitivos acordos peninsulares de 
limites. 

Soberana para a defesa de seu patrimonio territorial, 
a Na~ao também o será para as concessoes que de partes 
desse patrimonio houver por bem fazer, visando a retri
bui<;ao inapreciável de duradoura concórdia. 

(31) Visconde do Río Branco - Memória s6bre a que.ido d~ limites com 
a Argentina. 
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~sse mesmo sentimento de paz e justi<;a deixa-a, entre
tanto, em face das popula<;oes nacionais lesadas por aquelas 

" concessoes, no dever de urna repara<;ao, tanto mais fácil e 
nobre, quanto responde a modestas aspira<;ües humanas, a 
assistencia económica e a garantia de posse de elementos 
indispensáveis ªº trabalho e a felicidade, em glebas inalie
náveis. 

Urna obra de Coloniza<;ao Nacional, que se empreendesse 
naqueles sertoes, acolhendo as populagoes brasileiras que 
vivem na zona fronteiri~a, poderia consubstanciar aquelas 
aspiragoes, '•suprindo a agao dos servigos públicos em domí
Bios que escapam a al~ada do Estado; ampliando a obra 
missionária, pelo estímulo e aproveitamento social dos ele
mentos dela oriundos; promovendo, enfim, o progresso eco
nómico pela adugao de trabalhadores nacionais do grande 
viveiro nordestino, pela valorizagao das riquezas jacentes, 
pela circulagao de capitais e utilidades. 

"Em direito internacional (e o mundo ai está para 
quem o queira ver) só há fatos. Nunca um direito é incon
testável entre nagoes" (Barreta Campello). 

Fagamos de nossos caboclos fronteirigos colonos efi
cientes, recompensando seu vigilante patriotismo, e tere
mos assegurado a integridade territorial do Brasil, pela posse 
efetiva e imediata das zonas sensiveis de nossa Fronteira. 
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CUIABA - CORAQAO DA AMÉRICA 

"8 de abril de 1719. Reunidos os bandeirantes da turma 
de Pascoal Moreira Cabral resolveram enviar a Sao Paulo 
o Capitao Antonio Antunes Maciel, nao sómente com o fim 
de participar ao Governador D. Pedro de Almeida Portugal 
o descobrimento das minas do arraial de Nossa Senhora da 
Penha de Fran~a, como também a aclama~ao de Moreira 
Cabral para guarda-mor das referidas minas: 

- "Aos oito dias do ' mes de abril de mil setecentos e 
dezenove anos, neste arraial de Cuiabá, fez junta o capitáo
mor Pascoal Moreira Cabral, com os seus companheiros e 
lhes requereu a eles termo de certidao para a notícia do 
descobrimento novo que achamos no ribeirao Coxipó, invo
ca~ao de Nossa Senhora da Penha de Fran~a, depois que 
foi o nosso enviado capitao Antonio Antunes, com as amos
tras que levou do ouro ao Senhor General, com a peti~ao 
do dito capitao-mor, fez a primeira entrada onde assistiu 
um día e achou pinta de um vintém, de dois e de quatro 
vinténs e meia pataca, e a mesma pinta fez na segunda 
entrada, em que assistiu sete días, e todos os seus compa
nheiros, a suas custas, com grandes perdas e riscos, em ser
vi~o de Sua Real Majestade, e como de fato tero perdido 
oito homens brancas, fora os negros, e para que a todo o 
tempo vá isto a noticia de Sua Real Majestade e seus 
Governos, para nao perderem seus direitos e por assim ser 
verdade nos assinamos neste termo, o qual eu passei bem 
e fielmente a fé do meu ofício como escrivao deste arraial." 
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"No mesmo dia, mes e ano atrás nomeados, elegeu o 
povo em voz alta o capitao-mor Pascoal Moreira Cabral 

e- por seu guarda-mor regent~ até a ordem do Senhor General, 
para poder guardar todos os ribeiros de o uro, socavar, ex~
minar, fazer composi~5es com os mineiros e botar bande1-
ras tanto aurinas como aos inimigos bárbaros, e visto ele
gerem ao dito lhe acatarao o respeito que poderá tirar 
autos contra aqueles que forem régulos, como é amotinador 
e aleives que expulsará, e perderá todos os seus direitos 
e mandará pagar dividas, e que nenhum se recolherá até 
que venha o nosso enviado, o capitáo Antonio Antunes, o 
que todos levamos a bem hoje, 8 de abril de 1719 anos, e 
eu, Manoel dqs Santos Coimbra, escriváo do arraial, que 
o escrevi. - Pascoal Moreira Cabra!." 

"Os documentos que mencionam tais fatos constituem 
a primeira página escrita da nossa história. Tomamo-los 
dos Anais do Senado da Cfunara de Cuiabá"; <1> 

8 de abril passou, pois, a ser, há quase dois e meio 
séculas a data natalicia de Cuiabá. E, na página em que 
se insc~eve a grata efeméride na História Nacional, Cuiabá 
transparece, em seu ber~o de princesa ~e cantos de f3;das, 
reluzente no fausto de suas minas aur1feras, e grandiosa, 
no arrojo' de seus fundadores, veteranos das lidas sertanistas, 
a falar, pelo órgáo de seu primeir? .capitáo-mo~, em novas 
bandeiras e novos arrojos, com a fe inquebrantavel do pau
lista, num futuro de esplendores, como a entrever a gran
diosidade da Pátria que fundavam. 

Cuiabá desabrocha sob o influxo daquele mesmo espi
rito aventuroso de seus fundadores. No cadinho das virtudes 
bandeirantes, tempera-se o caráter de seu povo. De Cu~abá 
irradiam-se, em todos os quadrantes, as novas bande1ras, 
a devassar rinc6es ainda ignotos. Nesse afá de desbravar o 
continente e alargar os dominios da Brasilidade, Cuiabá 
conhece administradores de escol e geógrafos de nomeada. 

Gra~as a sua posi~áo geográfica, suas possibilid.ades 
económicas e a tradi~áo já secular, Cuiabá desfruta a s1tua
~áo privilegiada de capital da Provincia, que re~o~quistara 
e por direito lhe coubera, a~ dealba.r ~a Independe_nc1~. Desta 
unidade de tradi~áo, merce da pr1or1dade de ~u1aba, res?l
taria, for~osamente, a unidade do povo e a c.oesao da Provu~
cia. Pouco a pouco se alicer~a o baluarte oc1dental da Bras1-
lidade. 

(1 ) Estévlo de Mendon~a - Datas Mato-gross~nses. 
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Ouiabá. !Oube consolidar seu prestigio, ·pela reanrma
~ao das virtudes cívicas, sempre que se lhe asavam cir
cunstancias. E lhe esta va reservada ocasiáo para culminar, 
num belo surto de solidariedade mato-grossense. 

15 de maio de 1867. Partía de Cuiabá luzida mon~áo 
de igarités, conduzindo os soldados da vanguarda do 2. 0 

Carpo de Opara~oes de :h.fato Grosso. Um chefe predestinado 
os conduzia - o Tenente-Coronel Antonio Maria Coelho. . .. 

Penosos meses haviam sido aqueles que o bienio de 65-6~ 
trouxera para Mato Grosso. Os campos do Su! assistiram ao 
sacrificio do Tenente Antonio Joao Ribeiro e dos bravos sol
dados de Dourados, impávidos em face dos cavalarianos de 
Urbieta, tao superiores em número e armas; testemunharam 
os feitos da Coluna Camisáo e ouviram o éco de· seus clamo
res de guerra, quais rugidos de leóes acuados pelo fogo das 
macegas, a fazer o impossível para compensar, com a multi

·plica~áo do heroísmo, o nún1ero que decre~cia sob. a ceifa 
da morte; mas continuavam tc;tlados pelo invasor impune, 
desde dezembro de 64. O pavilháo auriverde nao mai~ tr,e
mulava sobre os muros de Coimbra. Os tlias da resistencia 
de Portocarrero passaram céleres, deixando aquelas bocas 
de fogo, a que emprestaram tan~o f_ulgor, apenas a e~p~
ran~a de melhores dias. Corumba nao conservara vest1g10 
do poder militar do Império do Bra?il. Por .tód~ part~? , ~1 
popl,llac;óes, dJzimadas pelas agruras da guerr~,· sofrla,m · 
vexames inauditos. Só urna esperanga alentava amda aque
les coragoes brasileiros - Cuiabá! 

De Cuiabá viria a rea~áo e com ela o júbilo da reabill
ta~áo e da vitória. E Cuiabá corresponder a com exuberA.ncia ', 
aqueles anseio~ das irmas do Sul. . , , , ,' 1 • .' • ·, . 

o Presidente Cauto de Magalháes, encarnando aquele 
heroísmo que perdura, onde quer que tenha passad? o 
bandeirante, e que era latente no seu povo, prepar.a pacien
temente a rea~áo, com aquele senso de oportunidade que 
caracteriza o estadista. 1 

.. Como presidente da Provincia de Mato Grosso e comandante 
em chef e das fór~as que tinham a graciosa missáo de expelir do sol~ 
da Pátria a parte do exército paragt!aio que dominava Corumba, 
Albuquerque, Coimbra, tóda aquela vasta regiáo, enfim, a que nós 
cban1á vamos Baixo Paraguai Brasileiro e a que os paraguaios deno-

. minavam "Província del Alto Paragua.y Conquistada" ... antes .que con,
seguisse, a custa de metralha e bala. . . e da marte de . tantos bra-

(2) General Couto de !tlagalháes - Viagem ao Araguaia (Brasiliana Vol. XXVIln . 
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vos cuios ossos alvejam ainda· nas margens do imenso rio; antes 
qu~ conseguisse arriassem os .ditos paraguaios a bandeira diante das 

rarmas vencedoras do Brasil . .. : teve de percorrer "inúmeras vezes 
todas aquelas vastas solidóes" . .. ora a cavalo, ora em vapor, ora 
em escaler· ora em canoa nossa, ora na ligeira canoa do índio 
guató, para poder andar em lugares mais ínvios e menos expostos 
as balas ou a vigilancia dos inimigos" . ' . ( 2 ) 

o 2.º Corpo enfiou-se no dédalo do Pantanal, rumo a 
cidade mártir, sob a prote~ao da Flotilha de Guerra Por fim, 
raiou o ,13· de Junho, em plena lida. Cuiabá colheu, pelas 
m.aos de se~ imortais soldadQs os louros de Defensora da 
Integridade Nacional e juntou ao seu nome mais um tí.tulo 
·de benemerencia, em refor~o ao seu prestígio de cidade 
líder 

ArttOnio Maria Coelho, Craveiro de Sá,. Antonio Sam
paio, · Cunha e Cruz, Peixoto de Azevedo, 01.iveira Melo, Bal
duino de Aguiar sao nomes inscri~os na eterna lápide ·da 
gratidao nacional. , ·· . 

1 ~ 1 
1 1 ""~ -

. ,ljao ' ficou, porém, no generoso sacrifício de seus s~l-
.dados o tributo de Cuiabá, na , guerra~ q~e enlutava a Na~ao 
1

Br~§ileira. Entre os troféu~ €la" ·vitória de 'su~ aymas, insi
nua-se , o germen do flagelo da. peste. .~ Cu1ab~ sup~rtou 
com ' re'sign~~ao cri~ta, se~ desanimo, a nov~ prova~ao ... 
·A. agao. valera o sacrifiGio que lhe consolidara· .o· prestígio. 
·O· prbgresso, fruto da solidariedad~, longe de enfraquece-la, 

· devei;a " refor<;'á,-la, me~ce dos 
1 
la~?S ('.la unida~e moral. E a 

. realidade presente atesta-o sobeJamente~ , 
, eontinua a pesar sobre Mat.o .Grosso; por f~r~a das 

·contingencias geográficas, .. as mais · grav.es resI?o:ns~bilid~des 
, · na defesa naci~nal, responsa~ilidad~s, proporc~on;ai~ a ... suas 
, , traq.i~~s~ · E Cuiabá, cerca~a d.o prestigio de sµas, irtrias d~ 
Sul, cuja sorte sempre lhe merecera de,svelos ate ~ ·sacr1-
Jício, na paz e na guerra~· saberá conservar intacto o patri

. mó:qi<;> 'cuja guarda · lhe confiaram . maos p~ulistas, ao nas-
, ·cer, e conse1vara através de dois séculos de sprte v.ária. 

--··---, ;-
\1_ . 

As projetadas comemoraºóes do l.º centenário da Guerra do 
Paraguai especialmente, das ªºóes que tiveram como teatro a Pro
vincia d¿ Mato Grosso, em 1867, trazem feliZ enséjo para o reco
nhecimento nacional aos heróis da Retomada de Corumbá e ao seu 
glorioso ·comandan:te-Chefe, General Couto de Magalháes; a Cida~e 
de ' Cuiabá Defensora da Integridade Nacional, e ao 16.0 Batalhao 
de Ca~adores, depositário d-e tao honrosa tradiºáo militar, escola de 
civismo e brasilidade das novas gera~óes cuiabanaa. 

* * * 

Tendo em vista a comemora~ao, que se impunha, do 
bicentenário do Tratado de Madrid, o egrégio Conselho Na
cional de Geografia inscreveu em seus anais alusiva Reso
lu~ao: 

"Considerando que se aproxima a data de 13 de janeiro de 1950, 
segundo centenário do Tratado de Madrid, justamente considerado 
o embriáo dos Tratados de Limites, entre o Brasil e as Repúblicas 
sul-americanas, e a obra prima do grande diplomata brasileiro, 
Alexandre de Gusmao; 

"considerando que a Cidade de Cuiabá, capital do Estado de 
Mato Grosso, reúne condiQóes excepcionais de situaºáo geográfica 
e significaQáo histórica, para ser considerada o coraºáo do Conti
nente sul-americano; 

Resolve: 
"Art. l.º - o Conselho Nacional de Geografia promoverá, opor

tunamente, a ereºáo de um monumento de significaºªº continental, 
na pra~a públic~ de Ouiabá que encerra o ponto correspondente as 
coordenadas geográficas adotadas, pelo Consel.ho. para aquela capi-
tal. . . 

"Art. 2.0 - A inaugura~áo deste monumento fará parte do pro
grama de comemora~óes da referida efeméride histórico-geográfica. 

'~Rio de Janeiro, em 22 de julho de 1946, Ano XI d<> Instituto.,, 

Foi assim, eleita, para o aludido fim, a Praga· Moreira 
·Cabral '<antigo Campo d'Ourique das tradicionais touradas 
cuiabanas), onde se encontra o pequeno marco das coor,de
nadas geográficas, deixado pela Comissao Rondan, há 50 
anos, e para a qual sugerimos o nome .de "~rac;a América". 

. A concretizagao da idéia central, contida na aludida 
Resolu~ao do CNG, depez;idia, evidentemente, ~e ~ma coor
denagao de esfor~os, nas esferas governamenta1s, incluida a 
municipal. 
- Cumpre assinalar, por justic;a, que o Conselho fez · a 
sua parte, adotando a "maquette' 40 futuro monu~ento, 'pós 
concurso entre escultores patricios. A Asse:qible1a Legisla
tiva do Estado de Mato Grosso, por sua vez, autorizou, em 
Resolugao que ficaria ·vinculada a celebr.a~ao de 19~0, a 
desapropriac;ao de terrenos destinados a sede regional do 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (que coqi
poria urna das faces da futura prac;a). 

Seria entretanto, de desejar que o monumento que se 
projeta, tia capital mato-grossense, a memória .do Marech~l 
Rondon, viesse abrilhantar a mesma pra~a, poIS, no enseJO 
da comemora~ao do instrumento jurídico, do qual resultaram 
nossas extremas ocidentais, o grande Rondon nao poderia 
estar ausente. 

* * * 
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· .Pais· inexplorado em esmagadora extensa.o territorial o 
~ ~rasil ainda é, para o · Mundo, um palpitante tema geog~á

f1co,, e~ que pese aos nos~os foros de civilizagáo e aos in con
testa veis progressos reallzados no vastíssimo campo das 
pesquisas geográficas. 
. E a M~t~ Grosso, que lugar caberia, no quadro da rea

lldade b!as1le1ra, Estado dos mais extensos e longínquos da 
Federa<;ao, encerrando, em suas chapadas infindas 0 cora
<;ao d? Continente? Escassa popula{!áo, aglutinada 'ao sabor 
das c1rcul,}stancias, em antigas cidades, detentaras das tra
di{!oes bandeirantes, ou em núcleos recentes, criados ao calor 
das. pesquisas diamantíferas, das atividades agro-pastoris ou 
de incertas exploragoes; ou ainda dispersa, consoa'nte o tra
<;ado dos vales ma~s propícios a. vida humana, o pavo mato
gro~sense, a despe1to de u1n glorioso passado que Ihe dá as 
ma1s legítimas credenciais de povo forte - estirpe de van
guardeiros da Brasilidade em expansao, rumo ao fascinante 
Oeste - continua a ser desconhecido, para o Mundo e in
compreendido, para tantos daqueles pesquisadores qu'e vem 
ao seu C_?~tacto,, c?m a vista toldada por preconceitos, sem 
a necessar1a argucia para penetrar os arcanos de seu ressen
timento de pavo injusti<;ado, sob o império de fór~as inelu
táveis que condicionam seu lento evolver. 

E' que, talvez, a Geografia que aqui se tem versado divor
cie-se da Ciencia Económica e da Sociologia. Estuda-se o 
País, para se lhe tra<;arem os rios e as serranias que assi
nalam, nas cartas geográficas, os rebordes dos velhos pla
naltos; definirem-se os limites das zonas fisiográficas, Iocali
zarem-se os agrupamentos humanos, as aglo1nera~oes cita
dinas, nas zonas de maior densidade demográfica; alargar
se enfim o conhecimento científico dos remanescentes indí
genas, em sua distribui<;áo geográfica, etnografia e linguis
tica. Desprezam-se, entretanto, as popula<;oes esparsas nas 
mais extensas zonas geo-económicas de antiga ou recente 
ocupa<;áo, nao suscetíveis de representa<;áo cartográfica. E, 
sobretudo, despreza-se o homem, o pioneiro, esquecido de si 
mesmo, no afá de utilizar as riquezas minerais que o fasci
nam, ou as essencias vegetais, no recesso das florestas, ou 
a cultivar a terra, por primitivos processos que ainda mais 
lhe agravam as condi<;oes materiais da vida, em rechás per
didas, na solidao das chapadas ou nas grotas dos vales 
silenciosos. E desse menosprezo inconsiderado dos elementos 
eficientes do progresso regional resulta a deformagao da 

realidade geográfica, através de conclusoes apressadas ou 
parciais. · · 

1:1º entanto, aqueles valores que vem sustentando, talvez, 
a .ma1or batalha silenciosa, batalha de dais séculas, pelo domí
n10 da natureza, pela conserva~áo de tao vasto patrimonio, 
tendo por ve~es sublimado em lances épicos, na defesa de 
nossas fronte1~as;, aqueles valorosos brasileiros, hoje, se om
b:eam com allen1genas de várias procedencias na explora
~ªº das mesm~s terras P'!-lmilhadas por tantas gera<;oes de 
bravos sertaneJOS seus ma1ores ,sem qualquer demérito nesse 
embate social. 

* * * 
20 de maio. 1946. Visitamos dois daqueles velhos núcleos 

satélites da civilizagao cuiabana - Poconé e Sáo José dos 
~ocais (at~al Noss~ Senh?ra do Livramento), por ocasiao da 
inauguragao da us1na eletrica de Poconé, pelo Interventor 
Fe~eral, Desemb,argador Olegário Moreira de Barros. No 
traJeto de ~uiaba a Poconé, pela rodovia de Cáceres, passa
mos pelo L1vramento. Surpreendemos a cidadezinha serta
neja as primeiras horas da manha. Recebidos na pra<;a 
principal, pelo Prefeito Em.iliano Monteiro, tivemos em 
curta parada, urna impressáo do conjunto do centro 'edifi
cado de casinhas babeas e unidas, em alinhamentos conver
gentes. 

O Municipio tem sua história presa a expansáo bandei
rante do século XVIII, iniciada pela exploragao aurífera, ·em 
1730. Reduzidas a grupiaras as lavras de Cocais, desde a 
extingao da escravatura, as. atividades agrícolas passaram a 
preponderar em sua vida económica. Dotado de terras fer
tilíssimas e situado apenas a 50 km do porto de Cuiabá, Livra-

. mento está destinado a ser, ao primeiro impulso, um grande 
centro de policultura. A proporgao de 1/ 9 verificada entre 
as populagoes urbana e rural, num total de 10 . 000 habitan
tes, é bem um índice dessa predominancia das atividades 
agrícolas sobre as comerciais e industriais. - No pequeno pomar da residencia paroquial, Frei Salva-
dor Roquette ensaia com bom exito o cultivo de frutas euro
péias, demonstrando a viabilidade de tal produ<;áo. Nesta li
geira referencia, desej amos render nossa homenagem aquela 
admirável figura de pároco sertanejo, frances de nascimento, 
vigoro'so, afável, entusiasta, igualmente preocupado com a 
vida espiritual de seus paroquianos e o progresso de seu 



Município, já se lhe devendo a iniciativa de alguns melhora
mentos urbanos, além dos beneficios de uma escola que ele, 

(1\ pessoalmen te, re ge. 
~oc?né deve figurar também entre os mais antigos 

Mun1cíp1os mato-grossenses. O arraial fundado por ban
deirantes, em 1781, sobre terrenos auríferos em meio aos 
aldeamentos de indios beripoconés, evolveu 'lentamente a 
paróc:iuia, ·em 1818, e vila, em 1831, tendo alcanc;ado tdros 
de c1dade, em 1863. Coro sua edifica~áo cerrada em ruas 
estr~itas e poucas .P~ª~~ (a principal, descampada em largo, 
destmada ''as trad1c1ona1s cavalhadas), Poconé se ergue 100 
km a SSO de Cuiabá, constituindo um dos mais ativos cen
tros pecuários do Estado. Nos campos do Pantanal, cujas 
fímbri~s roc;am os arred9re.s da cidade, perambulam, segundo 
as ma1s recentes estat1st1cas, 300. 000 bovinos. A criac;áo 
equina, orgando por 12. 000 cabec;as, coloca também o Muni
cipio em lugar de destaque, no Estado, logo abaixo de 
Campo Grande e Nioaque, com 45. 000 e 30. 000, respectiva
mente. 
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NO ALTO SAO LOURENQO 

21 de maio. 1946. Partindo de Cuiabá, pela rodovia Mt-1, 
em vigorosa ascenc;ao de auto, contornando grotoes sombrios 
e calmos, atingimos a chapada que se ergue entre o alto 
Sao Lourenc;o (Poguba), o Rio das Martes (Pocurireu, o 
rio grande) e o alto Araguaia, recortada pelos tributários 
desses grandes rios, na Zona Leste de Mato Grosso. 

1.t\companhamos a inspec;aó qu'e o Secretário· 'Geral do 
Estado, Engenheiro Leónidas Pereira Mendes, faz aos núcleos 
coloniais recém-criados, no Município de Poxoreu. Sao deis 
núcleos apenas, na maioria cearenses, urnas duzentas famí
lias: Ribeiráo Mutum e Ribeiráo Paraíso. Gente forte sau
dável e, acrescente-se, bonita. Vimos, entre a populac;áo femi
nina, belos tipos cearenses, mogas graciosas, tez morena, 
olhos verdes; crianc;as sadi~s, homens vigorosos, todos per
feitamente aclimados, · aliás, sem dificuldade, pois, o clima 
é muito ameno, grac;as a altitude. · 

Os colonos sao quase todos cearenses de Araripe. Foram 
conduzidos a Mato Grosso pelo mais prestigioso deles, Arge
miro Pimentel, cujo nome se deve por justic;a registrar. 
Agricultor experimentado, é um líder consciencioso de seu 
povo e se dispoe agora, vencidas as dificuldades da instala~áo 
e assegurada a assistencia do Estado, a trazer para o Muni
cipio de Poxoreu, sua Canaá, novos contingentes de serta
nejos cearenses. 

Privilegiada pelo clima ameno, altitudes próximas de 800 
metros ,terras excelentes - o famoso massape - indicadas 
para a cultura dos cereais, inclusive o trigo; rios diamantí
feros, campos e matas virgens, é o Leste mato-grossense 
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uma zona em pleno desenvolvimento, grac;as ao aflu:x;o imi
gratório que lhe trazem as correntes espontaneas do Nor
deste, Leste e Sul do Pais. 

Em pontos culminantes da estrada que nos conduz a 
Poxoreu, descortinam-se vistas panoramicas de urna beleza 
impressionante, o horizonte recortado pelos paredóes abrup
tos das chapadas, onde o arenito vermelho dá um tom severo, 
em contraste coro o verde matizado dos campos e matas e o 
azul firme de um céu sem nuvens. O auto vai galgando as 
encostas, entre despenhadeiros, permitindo vistas de con
junto que mtiito facilitam nossa tarefa de observadores da 
terra em suas possibiliqades económicas. 

Em toda parte, o que mais nos impressiona é a ausencia 
do homem, tao insi'gnicante é ele, no cenário onde se agi
ta ... 

* * * 
,. 

O Municipio de Poxoreu, que ora destacamos, nao so
mente pela posic;ao central, precedencia de criagao e exem
plo de administracao estimulante do desenvolvimento regio
nal, como também pela singularidade do nome, nltidamente 
bororo (de po, água, e xoreu, preta ou suja), é um pequeno 
vais encravado no corac;áo de Mato Grosso. 

1 ' 

' ' · l\tribui-se a pritneira explorac;áo destes vales e chapa-
das a Antonio Candido de Carvalho que, em 1897, proce
dente do Itiquira, galgou o divisor de águas, devassando as 
nascentes do Coguiauparo, formador do Sao Lourenc;o, e 
cabeceiras do Rio das Garc;as, na Serra da Saudade, espigao 
da Serra do Caiapó. A Joao Ribeiro Vilela, Jonas Batista 
Vijela, José .Dias e Jerónimo Marc;a cabem, porém, em 1919, 
as primeiras iniciativas agropastoris. Mas somente em 1924 
surge o povoado, fundado por garimpeiros de várias proce
dencias, na 1naior parte oriundos do Rio das Gargas. Incor
porando os antigos Distritos cuiabanos de Coronel Ponce, 
Rondonópolis e Ponte de Pedra, institui-se o Município, em 
1938. Desmembrados por sua vez Rondonópolis, Itiquira e 
Alto Gargas, para fo'rmarem novos Municípios, e Coronel 
Ponce para se incorporar ao de Mutum, aparece, em 1960, 
o Municipio de Poxoreu reduzido aos Distrito sede, Alto 
Coité, Jarudore e Paraíso de Leste, com urna superfície de 
9.938 km2 (tinha 25.000 km2

, no anterior decenio) <3
) 

' (3) mGE - Bneielopédia dos Muniefpio1. 
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A popula~ao de Poxoreu, hoje estimada em 21. 000 hb, 
está irregularmente distribuída, ao sabor da indústria dia
mantífera que empolga a maior parte, integrada por cuia
banos, baianos, nordestinos, paulistas e goianos. A urna 
populac;ao urbana de 5. 000 hb correspondem cerca de 16.000 
rurícolas, numa proporgao bem significativa da compreen
sao de que o futuro do Município está em seus campos, em 
suas matas e em seus rios diamantíferos. 

Atraindo brasileiros dos Iongínquos sert5es nordestinos, 
como das zonas mais populosas do Leste e do Su!, com a 
dogura do clima e a possibilidade de fácil instalagao, Poxo
reu é bem um exemplo do que pode ser a colonizagao nacio
nal, no povoamento e expansao economica da hinterlandia. 

Guardamos de Poxoreu urna Iembranc;a de noites tran
qüilas coroando jornadas trepidantes. De um alvorecer de 
cidade serrana, debru~ada entre morros que dominam os 
largos horizontes das chapadas. 

Mutum - 3. 152 km2 e 9. 300 hb - com 3. 800 hb urba
nos, sob a administra~ao do mesmo líder-fundador, Prefeito 
Argemiro Pimentel, inscreve-se no Censo de 1960, entre os 
prósperos Municípios do Leste mato-grossense, como um 
símbolo do entrelagamento economico-social, tao oportuno e 
necessário, entre duas Regióes distantes, fator de grandeza 
e unidade da Pátria. 

* * * 
O Município de Rondonópolis tem sua história ligada, 

modernamente, ao movimento de explorac;ao diamantífera 
que atraiu os povoadores dos vales e chapadas do Alto Sao 
Lourengo. Sua sede surgiu, a margem direita do Río Ver
melho _:_o Tadarimana dos bororos - em 1922, com estagáo 
telegráfica , um arraial de índios pacificados e meia dúzia 
de empregados do Telégrafo e agricultores pioneiros. 

Pode-se fixar como a partir de 1930 o efetivo povoamento 
da futurosa gleba, intensificado com a criagao do Distrito 
integrante do Município de Poxoreu, em 1938. 

Elevada por sua vez a Municipio, em 1953, Rondonópolis, 
com seus 9. 470 quilómetros quadrados de superfície, passa 
a contribuir para o desenvolvimento da Regiao Leste, com 
um indice de produgao agrícola que a coloca em segundo 
lugar, entre os Municípios mato-grossenses. 

A explorac;ao extrativa vegetal (madeiras) e mineral 
( ouro e diamante), urna agricultura. djv~J:~Ui~~d~ :(mandioca., 
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mllho arroz cana de a~ucar, etc.) com maiores tendencias 
para ~ cultlv~ do algodáo e do café, e urna indústria incipiente 

() (madeiras e ceramica) fazem o quadro de atividades em que 
se empenha urna popula~áo que o Censo de 1960 fixa em 
13.800 hb (67% rurais), mas que hoje de bom grado eleva
ríamos a 18. 000 hb, na certeza de que ainda assim ficaría
mos aquém dos números que o próximo Censo nos há de 
trazer. 

* * * 
,, , . . 

A frequencia das expressóes bororo, na toponrm~a. regio-
nal é claro indício de que nos achamos nos dom1n1os da 
fani.osa nagáo indígena, dos índios cuiabanos que conhe
ceramos , na infancia, quando ainda perambulavam, em ines
peradas incursóes as dezenas, in naturalibus, com suas 
armas e adornos, ~orno em paradas de atletismo, pelas ruas 
centra.is de Cuiabá. 

Eram espetáculos impressiona~tes, ~ara nossos .olhos 
de colegial, aqueles desfiles de indios agigantados, vigoro
sos, ros tos af ogueados, cabelos negros e tesos, cortados rente 
sobre a testa e a altura dos ombros. Era, realmente, um 
privilégio podermos yer de perto aqueles famos?s guerreiros, 
agora cagadores pac1ficos, entregues ao comércio com popu
lares, nas calgadas, trocando seu~ arcos e. fl~chas, adornos 
de penas coloridas, araras, papaga1os e periqu;tos, por faca~, 
espelhos, roupas e migangas. P~díamos entao nos aproxi
mar dos rumorosos grupos, arriscar alguma frase bororo 
mais conhecida e ouvir maravilhados as respostas inci~ivas 
e breves do índio, como prova de que éramos compreendidos. 

Deve-se ao governo do Marechal Floriano Peixoto (en
táo Brigadeiro), na Província de Mato Gros~o, os esforgos 
mais decisivos da pacifica~áo da grande na~ao b?r?ro que, 
ainda em 1884C4>, mantinha em sobressalto os v1aJantes e 
popula~áo das cerca~.ias da ca_Pi~al, levand_? suas ous.ad~s 
incursóes até ao arra1al do Coxipo, a urna legua de Cu1aba. 
Após a delimitagáo da áre_a ocupada pelos boror?s ~ urna 
estimativa de sua populagao, orgada em 10. 000 md1genas, 
foi o Alferes Antonio José Duarte incumbido de estabel~cer 
o cerco tomando os acessos da regiáo entre as cabeceiras 
do Rio Sao Lourengo e as margens do Araguaia, com o fim 
de submete-los, possibilitando sua ulterior catequese. 

(4) General Salm de Kiranda - l"lorlaM. 
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Nao caberiam aqui, infelizmente, maiores minudencias 
sobre cada urna das fases da integragáo dos bororos na comu
nidade mato-grossense: pacificagáo militar, a catequese e a 
protegáo federal, nas quais atuaram sucessivamente e, mui
tas vezes, em cooperagao, os destacamentos de Duarte, a 
Comissáo Gomes Carneiro e sua imortal continuadora, a 
Comissáo Rondan, a Missáo Salesiana e, por fim, o Servigo 
de Prote~ao aos índios. 

Náo seria demais, todavia, assinalar, na primeira fase, 
as figuras históricas de Duarte e de sua famosa educanda, 
Rosa Bororo. 

Cingindo-se ao dever militar, Duarte desempenha sua 
árdua missao com energia e humanidade, dando combate as 
hostes aguerridas, mas acolhendo com paternal afeto os indí
genas submissos. Organiza e dirige colonias militares, pro
curando nelas acolher aqueles rudes agricultores ainda em 
armas, na defesa de seus domínios tradicionais. 

Rosa Bororo, educada no seio da Família Duarte, em 
Cuiabá, condoendo-se dos sofrimentos de sua tribo, propóe
se a acompanhar urna das últimas expedigóes punitivas. Em 
decisivo momento, interpóe-se, como mediadora, entre as 
linhas adversas e, falando aos chefes bororos em sua própria 
Iíngua, mostra-lhes a inutilidade da resistencia e logra paci
ficar a tribo, pelo congra~amento com seus incompreendidos 
adversários. Consagrada pelos historiadores e, especialmente, 
pelos poetas inato-grossenses, como heroína indígena, Rosa 
Bororo é hoje figura quase lendária a perdurar na memória 
das novas geragóes, a falta de maior elucidagáo do papel 
que lhe coube na história de Mato Grosso. 

O advento da Missáo Salesiana, no seguinte decenio -
1894 - marca µma nova fase da integra~áo dos bororos 
na Brasilidade, pelo coroamento da catequese iniciada pelos 
pioneiros, nos interregnos da pacifica~áo militar. Dom 
Antonio Maria Malan e seus Missionários langam as bases 
das Missóes do Alto Sao Louren~o e Rio das Gar~as, hoje 
florescentes e prestes a integrarem-se nas cidades que surgi
ram naqueles vales e chapadas. 

A Comissáo Construtora de Linhas Telegráficas Estra
tégicas leva ao grande problema nacional da integra~áo dos 
povos indígenas urna decisiva cooperagáo, concorrendo pelos 
exemplos de humanidade e justiga, no trato dos índios, para 
a pacifica~áo, e dando ao próprio índio oportunidade para 
mostrar seus pendores de trabalhador, nas turmas de cons
tru~o e noutros misteres de sertao. Além dos Chefes imor-
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tais - Antonio Ernesto Gomes Carneiro e Candido Mariano 
da Silva Rondon - cumpre destacar, nesta fase da inte
grac;áo bororo os nomes aureolados de sertanistas militares 
- Antonio Martins Viana Estigarribia, Renato Barbosa 
Rodrigues Pereira, Alencarliense Fernandes da Costa e 
Ramiro N oronha, para náo mencionarmos senáo os mortos 
que tanto fizeram pela nac;ao bororo e pelos Sert6es brasi-
1e'iros. 

* * * 
• 

Urna visita as aldeias do Sao Lourenc;o, passados trinta 
anos, permite-nos apreciar o grau de civilizac;ao a que che
garam os bororos, pelo duplo esfórc;o da protec;áo militar 
ou leiga e da catequese missionária, facilitando o assédio 
dos núcleos indígenas remanescentes da grande nac;áo ame
rindia, pelos moradores da regiáo. 

Nao mais se veem bororos no estado primitivo, senao 
na intimidade. Surpreendidos pelo braide (branco) indis
creto, o indio se recolhe rapidamente ao baito (casa) e 
veste qualquer coisa, urna calc;a ou apenas a camisa, ou 
se envolve numa coberta, para voltar a presenc;a do estra
nho. As indias poem as pressas vestidos sertanejos ou sim
ples camisolas, para reaparecerem. Somente as crianc;as 
ficam como estavam, completamente nuas. 

o bororo civiliza-se, infelizmente, muitas vezes, degra
dando-se física e moralmente, ao contato coro as populac;oes 
civilizad~s; e o Boemoto - a terra dos bororos - que, há 
uro século, abrangia a extensa regiáo que vai do alto Ara
guaia, a leste, ao Paraguai, a oeste, e do Rio das Martes, ao 
Norte, ao Taquari, ao sul, retraiu-se em todos os quadrantes, 
para confirnar-se hoje entre o Rio Manso (ou das Mortes) 
e o das Gar~as, ao norte e a leste, o Itiquira e o Sao Lou
rengo, ao sul e a oeste. 

De fato, até os últimos anos do século passado, a nac;áo 
bororo abrangia maiores extensoes territoriais de Mato 
Grosso, estendendo-se na regiao do Alto Paraguai, até os 
limites coro a Bolívia, coro seus tres ramos: bororos corca
dos, bororos cabac;ais e bororos da campanha. Os primeiros, 
também chamados orientais, sao os do Alto Sáo Lourengo. 
Aos bororos cabac;ais há urna referencia do Marechal Ron
don (entáo ~[ajor) em seu relatório de 1907, localizando 
urna tapera' "além do contraforte que corre do Rio Caba~al 
ao Rio Jatiru (afluentes do Paraguai), de norte a .sul". 
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Devem também filiar-se a nacao bororo os umotinas ou bar
bados, do alto Paragua1. 

:t!:stes ramos dos bororos estao ainda mal definidos, 
como a própria na~ao, que é considerada a parte, na classi
ficac;áo geralmente aceita dos indios do Brasil. Sobre eles 
anotamos, em 1936: 

"Presume-se totalmente extinta a tribo de bororos caba
~ais. Na carta esquemática do Estado de Mato Grosso (escala 
- 1: 2. 000. 000) editada pela Comissao Rondan, em 1922, 
estao os bororos caba~ais assinalados no Pantanal, no vale 
do Jauru, a sudoeste de Sao Luís de Cáceres; e, no relatório 
da campanha de 1907 da referida Comissao (General Ron
dan, entáo, Majar), ainda se encentra urna referencia ~ 
extinta aldeia do Pau Seco, nos campos da Caic;ara: 

"Sempre por esplanadas se vai até extensa lagoa, a 
principal da regiáo chamada do Pau Seco, onde existe hoje 
(1906) uro conjunto de ranchos de fólhas de uacuri, ocupa
dos por pretos ou mulatos, procedentes de Vila Bela ou 
arredores e que aí vivero duma pequena lavoura muito atra
sada. Outrora, foi aldeia de indios bororos-cabac;ais; ainda 
vivero aí duas mulheres desse aldeamento". 

"Contudo, ero dezembro de 1936, nao obtivemos nenhu
ma notícia destes índios, nos campos da Caic;ara, que per
corremos, ou albures, robustecendo-se a presunc;áo de que a 
tribo dos caba~ais está completamente assimilada a popu
lac;áo sertaneja da regiáo em que outrora vivia. 

"Ainda há poucos a~os ( dizia o diretor geral dos índios 
da Provincia, Joaquim Alves Ferreira,, em relatório ao Minis
tro do Império, em dezembro de 1848) viviam indómitas as 
duas hordas que compoem esta nac;ao; urna habitava ·as ime-. 
dia~oes do Jauru, outra as do Cabac;al, donde deriva seu 
nome. Infestavam freqüentemente a estrada que vai desta 
capital para Mato Grosso, desde a Fazenda Nacional da 
Caic;ara até o sítio da Estiva, abrangendo assim urna exten
sao de 32 léguas; matavam e roubavam moradores e vian
dantes, o que muitas vezes obrigou o Governo a expedir 
bandeiras que fizeram grande estrago nesses indios, nao 
procurando fazer prisioneiros mas matar quantos podiam, 
sem distin~áo de sexo e idade. 

"Sustentavam-se os caba~ais dos frutos espontanees da 
terra. Apenas cultivavam algum milho pororoca que comiam 
verde, batatas e bananeiras. Nao tinham indústria alguma 
além do fabrico de seus arcos e flechas, de alguns grossei-
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ros vasos de barro .e de palha com que cobriam em parte 
ª~ sua nudez. 

"No ano de 1842, o Rev. José da Silva Fraga, Vigário de 
Mato Grosso há pouco falecido, conseguiu por meio de per
suasao, brandura e por brindes atrair os caba~ais a urna 
fazenda que possui no Registro do J auru. Aí vieram em abril 
de 1843 estabelecer-se todos, sem ficar um só no mato. Seu 
número era de cento e setenta e sete; está boje ( 1848) 
reduzido a 81. Conquanto desde 5 anos estejam aí residindo, 
rhostram-se p9uco propensos a agricultura e é quase unica
'mente a seus arcos e flechas que pedem a sua subsistencia." 

, "A sudoeste de Sao Luís de Cáceres, nos campos do Des
calvado, na Baía de Pedra e , no Cambará, ainda se encon
tram os ú,ltimos agrupamentos de outro ramo da na~ao 
bororo, designado como de bororos da campanha, na carta 
etnográfica do Prof. R. Lopes". <5> 

Voltemos agora aos barotos do Alto Sao Louren~o, sem
pre ~om o mesmo intuito de apresentar os grupos indíge
na~ nossos conhecidos numa amostragem de sµa evolu~ao 
no sentido da integra<;ao nas comunidades rurais, con
soante as Diretrizes Rondonianas', utilizando para essa apre
senta<;ao os dados históricos, , geográficos e, especialmente, 
etnográficos ao nosso alcance, além de nossas · observa~oes 
pessoais limitadas, é óbvio, a determinados grupos e perío
dos, mas enriquecidas, neste ensej'o pelas . anpta<;oés colhidas 
na obra dos eruditos Missionários Salesianos, Padres Antonio 
Colbacchini e· Cesar Albisetti, "Os Bororos Orientais"· -
·magistralmente prefaciada pelo saudoso Arcebispo ·de Cuiabá, 
Dom Francisco ·de Aquino Correa. 

* * * 
Os bororos orientais ~e apelidam, genericamente, boe e 

se subdividem em grupos denominados, segundo as condi
~oes fí~icas das zonas onde vivem: 

- Bocoquejeugue (os que vivem no campo) - os do 
Rio das Gar<;as; 

- Orarimogodogue (os que moram comos pintados) -
os da antiga Colonia Teresa Cristina, Rio Sao Louren<;o (Po
guba); 

- Ituratadaboe (os que vivem na mata) - os do Tada
rimana ou Rio Vermelho; 

(5) E. Roquette Pinto - fi.<mdónia. 
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- Toritadaboe (os que vivem nos morros) - os do Cór
rego Grande, no Sao Louren<;o. 

A origem do gentílico bororo, por que se tornaram conhe
cidos ~s primitivos habitantes do Boemoto, desde tempos 
que nao podem , remontar além do século XVIII, ainda é 
controvertida pelos conhecedores. E essa controvérsia é de 
algum modo agravada pela dupla grafia - bororo e bororó. 

Dom Aquino Correa admite que o vocábulo bororo 
tenha-se originado da negativa boro, muitas vezes repetida, 
nos primeiros contatos comos bandeirantes. Todavia, Bororo, 
nome de um antepassado heróico da mesma na<;ao é a deno-
mina~ao do pátio ou largo central das aldeias. ' 

Bororo, como gentílico da nagao indígena que dominava 
os vales · e chapadas do centro de Mato Grosso, ao tempo 
da conquista bandeirante, data, pois, dos primeiros contatos 
com a civiliza<;áo e teria resultado de um equívoco, sem 
qualquer ·sentido pejorativo; adotado á revelia po índio mas 
aceito por este, em suas rela~óes coro os brai (brancos) , in
tensificadas a:pós a 

1

pacificagáo da tribo, no último qtiartel 
do século XIX. , 

P~dre Colbacchini <s> esclarece-nos o porque da dupla 
gra.fia - bororo e boror6: . 

"Sao ~reqüentes~ na boca dos orarimogodogue, os vocá
bulos bacororo e .bororo, que nem sempre tema mesma acen-
tua~ao. · ·· 

· "Repetem nos· cantos, am.iudadas vezes, esses dois nomes. ' 
Quando cant~, porém, eliminam a acentua~ao tónica pró-
pria das palavras e prevalece um acento único que chamaría
mos rítmi~o, incidindo sobre a última vogal. Assim, ao c~n

, ·tar, dizem: bacororó, bororó, droé, ituboré; adugó que, no 
uso .normal e l~gítimo, pronunciam bacororo, bóroro, aroe1 
itu'bore, adugo." 

. Boe devera ser, portanto, . o gentílico dos índios cuia
banos e Boemoto o nome da regiáo central do Continente 
que lhes serve de ber~o, o dilatado cenário de sua história 
·contemporanea: Eqüidistante dos dois Oceanos e dos extre
mos da América do Sul, o Boemoto devera perpetuar-se n~ 
Geografía do Brasil, como tantas outras expressoes bororos 
retidas pelos acidentes e lugares da Chapada Mato-gros
sense. 

Reduzida a cerca de mil índios, a tribo dos bororos orien
tais conserva em suas aldeias (baa) a divisáo tradicional 

('O) P. Antonio Colbaehini e P . ~ar Albisetti - O• Boro¡ros Orienta1JJ. 
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em duas alas - exerae e tugaregue - subdivididas, cada 
urna, em quatro clas (uobe) numericamente equivalentes. 

" Cada uobe tem seu totem, animal ou planta, que lhe dá 
ordinariamente o nome. 

Nas primitivas aldeias, os ranchos (baidogue) eram 
edificados em invariável disposi~ao circular - 22, em cada 
círculo, e dais ou mais círculos concentricos, nas maiores -
exerae, ao norte, e tugaregue, ao sul, destacando-se, no 
bororo (pátio central) o baimanaguegeu (a casa dos sol
teiros e salao de festa) . 

1 

Pacíficos mas ciosos de suas tradi~6es por vezes bár
baras, oscilando entre o totemismo e o animismo, vivem os 
orarimogodogue entregues a práticas supersticiosas que o 
baire ( feiticeiro) conserva e propaga, de gera~ao em gera
~ao, reivindicando parte da autoridade do boe-e1negera (ca pi
tao). 

A dupla cren~a religiosa nos maus espíritos, moradores 
dos dez céus - Maeréboe, Bope e Uaicuru - que provocam 
os. meteoros, tornam vermelhas as pedras (sao dessa cor 
as rochas predominantes da regiao), causam doen~as e as 
podem curar, e nas almas dos mortos (aróe) facilita de 
algum modo a catequese dos bororos, levando-os, pela habi
lidade dos missionários, das no~oes de Aróe-emegera ( espi
rito supremo) e Maeréboe (ser eterno) ao conhecimento 
da existencia do verdadeiro Deus. 

Ao lado de supersti~oes condenáveis que os levam a 
práticas degradantes, como o infanticidio, conservam os 
bororos orientais lendas ingenuas, como a do Baitogogo, que 
explica a origem das águas e dos ornamentos; o parico 
(enfeite de cabe~a), o boe-equeno-tadau (enfeite: do nariz), 
o cagegeu (cinta) , o aquigo (colar) . 

Baitogogo, grande chefe aroroedo, fez surgir as águas 
que antes dele nao existiam. O dilúvio é a vingan~a de Jacó
mea (espirito amarelo) que, flechado num pari por Jacuru
~a (esplendor dos olhos) fez crescer as águas. 

Bacororo e Itubore, dois heróis orári, irmaos gemeos, 
sáo hoje aróe (espíritos) e habitam no poente, o primeiro e 
no oriente o outro. E' no oriente que váo morar as almas 
dos bororos, depois da marte. 

A Ienda de Aturuarodo, índia misteriosa que gera urna 
sucuri, explica a origem do mé (fumo), da cuiada (mHho), 
do quidoguro (resina), do aquigo (algodao) e do monogo 
(urucu). 
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Aige, animal fabuloso que os bororos supaem existh·, 
nos rios de Mato Grosso, e descrevem, comparando-o ao hipo
pótamo das gravuras agora ao seu alcance, é representado, 
nos. ritos fúnebres, por um índio enlameado que anda de 
ga~inhas, ou por urnas tabuinhas romboidais, pintadas de 
preto e v~rmelho, com desenhos diversos, que fazem soar, 
rodando circularmente, presas a um cordel. 

As peculiaridades linguísticas atestariam o isolamento 
em que viveram os bororos, desde a conquista do Boemoto,. 
até o advento das bandeiras, se nao bastassem os caracte
res somáticos, as tradi~óes, os usos e costumes, que os dis
tinguem de seus vizinhos setentrionais - Caiamodogue ou 
caiapó, do Rio das Mortes, e umotinas ou barbados, do Alto 
Paraguai. 

A despeito · de um · ou outro ponto de contacto com o 
tupi-guarani, o linguajar bororo transcorre na sonoridade 
de um belo vocabulário ciosamente conservado, em sua 
pureza brasílica, até os primeiros contactos com a civiliza
~ao, para enriquecer-se ao depois, com as expressoes brasi
leiras hauridas no crescente comércio com as popula~oes 
civilizadas que, hojé, dominam os vales e chapadas onde, 
outrora, campeavam indómitos os orarimogodogue. 

Sao estes, mutatis mutandis, a situa~ao social e o des
tino de todas as tribos brasilígenas. Liv.res. a principio, em 
seus amplos dominios territoriais que assenhorearam desde 
séculas anteriores as bandeiras desbravadoras, ou em con
seqüencia de ulteriores migra~oes, num instintivo retrai
mento, ante a pressao alienígena, incorporam-se a ·N:acio
nalidade, trazendo um inestimável concurso ao mesmo des
bravamento. Ciosos da liberdade que constitui seu mais 
precioso patrimonio, sao muitas vezes levados a guerra, pela 
incompreensao e violencia dos conquistadores. Rendem-se, 
por fim, aculturando-se para melhor preservar as novas 
gera~oes do inevitável aniquilamento. Revelam, entao, urna 
surpreendente aptidao para o progresso social. Aprendem 
rapidamente a língua que lhes é imposta pelo comércio 
comos civilizados; adaptam-se aos novas usos e costumes. 

· Estas muta-c;6es nao se passam, todavia, sem atritos entre 
os elementos constituintes daquelas rudes sociedades sertane
jas. Problemas oriundos da posse e explora~ao da terra, por 
íncolas e alienígenas; da indispensável acultura~ao dos sil
vícolas; problemas de organiza~ao e assistencia surgem e se 
.avolumam, num só p~oblema que conduzlrá, em última aná
lise, ao grande objetivo da Integra~ao Nacional. 
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VOCABULARIO BORORO 

Ge-giu-quidoguro - pintura do rosto 
ge - rosto 
giu - vegetal que se aplica com quidoguro (mistura 

de resina e carvao moido) . 
Ereonarepoi - aloite 

ere - eles 
ona - a-toa 
re - partícula de refor~o, indicando movimento; 
poi - reciprocamente 

Noguede - crian~a (plural - noguecogure) 
ede - sufixo indicativo de unidade 
nogue - crian<;a 

Curidoguedo - os grandes (mais velhos, adultos) 
cúri - grande 
dogue - sufixo indicativo de pluralidade 

Arede - mulher (pl. areme) 
are - companheira, igual, semelhante. 

Nogarede - menina (pl. nogarecogure) 
Iparede - rapaz (pl. ipare) 
Imede - homem {pl. ime) 
Baire - padre, feiticeiro; 

bariga - freira 
Braide - civilizado, branco (pl. brai) 
Bope - espírito mau 
Tupá - espirito bom 
Maeréboe - santo, imortal; 

maere - sempre, eterno; 
maereu - infinito (pomaereu seria o mar, oceano) 
boe - ser, gente, pessoa, coisa; 

Boejamedeboe - todo o mundo, todos; 
boejamede - tudo 

Paguemegera-curireu - chefe superior 
paguemegera - chefe 
curireu - o que é grande 

Merirecodureu - aviao, som metálico; 
merire - metal, resplandescente (Meri - Sol); 
icodureu - o que voa, o som. 

Ari - Lua, mes; 
aribi - eclipse da Lua (bi - triste, morrer, desmaiar) 
aributo - lua minguante (buto - cair) 
ariruto - lua crescente (ruto - subir) (r sempre 

brando) 

arirugo - luar ( urugo - luz, claráo) ; 
Ruta - nascente, oriente. 
Joro - fogo, ano; 

jorogudo - fuma~a 
Rugodo - !uta, guerra. 
Buero-barica - sol, quente; 

buero - calor, suor; 
barica - muito, demais. 

Jaoje - ontem (aoje - boje) 
Barogato - amanha 

barogá - aurora 
barogaregodo - ao amanhecer ( aregodo - chegar) 

Buboto - ch uva, chover. 
Buiaco - friagem 
Beraguedo - raio 
Biaruro - trova.o (biáru - escondido, cauteloso) 
Cuiede - estrel~ 
Baimanaguegeu - casa dos solteiros 

bai - casa, palha (pl. baidogue) 
baíto - rancho de palha 
mana - irmao maior 
gue - sufixo indicativo de plural 
geu - aquele 

Baicuritico - casa grande (curitico - muito grande) 
Baiporo - porta, janela; (poro - abertura, orificio). 
Baiporoepa - chave (epa - sufixo indicativo de utili-

dade da coisa) 
Atoribiáru - caramujo 

tori - pedr~, morro. 
Arigau - cao 
Tapirede - boi 

Tapira - gado vacum 
tapiramágora - boiada 
tapirarede - novilha 
tapiranareguete - bezerro 

tapiramacorocuro- leite (tapiramacorocurúri- queijo) 
Cogoriga - galinha 

cogorigaimede ~ galo 
cogorigabá - ovo 

cogoriganoguede - pinto 
Qui - anta 
Adugo - on<;a pintada 

adugoxoreu - on~a preta (xoreu - o que é preto) 
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3.Q4 

Quiajago .~ vermelho .. (~~j.) · · . 
quiajagoreu · - o que é ou parece vermelho 

Quigado - branco (adj.) 
quigadoreu - o que é ou parece branco. 

Cauorure - azul (adj.) (deriv. caurureu) 
Quirodo - sujo (adj.) (deriv. quirodureu) 
Adugoó - dente de onga (pl. adugodoguetó) (ó - dente) 
Aígo - onga parda 
Aigoo - rabo de onga (o - rabo) 

aigoreu - gambá (reu - sufixo indicativo de seme
lhftnga) 

Rie - lobo 
Auaque - cobra 
Éuo - cascavel 
Itura - mata, galho. 
Boco - campo 
Meau - mel · 

meaubore - favo 
meauxereu - abelha 
meaueuore - cera 

Paraguari - pigarra 
Baco - banana 

bacoguro - bananal (guro - sufixo indicativo de 
cultura, plantagao) 
bacoíto - bananeira ( ito - talo verde) 

Cuiada - milho 
cuiada-aga - pendáo . 

cuiada-ira - espiga, sabugo. 
Curuga - pantanal, lagoa, baía, corixa. 
Quiareu - cerrado (qui - seco, sem água) 
Aquiri - angico 
Emai - piuva , 
lea - canoa 

icarireu - bateláo, lancha. 
Boepá - roga 
Ju - mandioca 
Tacoreu - cana de agúcar 

tacoreucuro - garapa (e, por extensáo, os produtos 
da cana) 

Coxo - caju 
Coda - caminho 

1 - mito-tugé 
2 - pobe . 

NUMERAQÁO 

3 - pobe-metiá-boquare 
4 - pobe-puibite 
5 - iqueraubodure (minha ináo toda) 

10 - iquerapudoguido (ambas as maos) 
macaguraba - muito 
tugé - quantidade mostrada com os dedos 
metiá-boquare - o que falta (impar) 

VESTfGIOS DE DECLINAQAO 

Os possessivos meu, minha e seu, sua (dele, dela) sao 
indicados, respectivamente, pelos prefixos i e a. Exemplos: 
barba - iterubo, acarubo; cabega - icaora, acaora; cabelo 
- icao, acao; dente - ito, ato; orelha - iuía, auía; rosto -
ie, ae; corpo - iuo, auo; bra~o - icana, acana; perna -
ipogora, apogora; pé - ivure, avure; nariz - iqueno, aque
no; olho - ioco, aco; coragáo - iuabo, auabo; dedo - ique" 
raco, aqueraco; unha - iquinogue, aquinogue; máo -
iquera, aquera, etc. 

AFINIDADES L.ÉXICAS 

Don1 Aquino assinala alguns exemplos de afinidade 
léxica, entre o bororo e o tupi-guarani, o portugues e mes1no 
o latim e o grego, v. g. - igarapaba ou igarapá (tup.) e ica
pá (bor.) - lugar da canoa, pórto; ica (bor.) e igara (tup.) 
- canoa ( nao obstante a divergencia etimológica: ica, de i 
- árvore, e igara, de y - água); - poro (bor.) e poros -
porus (greco-lat.), com a mesma significac;ao de abertura, 
orificio; baiporo - porta, janela, abertura da casa (bai); 

- oco (bor.) - olho, e ,oculus (lat.); 
- uro (bor.) - quente, e uro (lat.) - queimo; 
- quera (bor.) - mao, e keir, keirós (grego); 
- tapira - gado vacum, tanto em bororo como em tupi; 
- baire (bor.) e baira (tup.) - feiticeiro, pajé; 
- japara (bor.) e quicé-apara (tup.) - foice; 
- os sufixos re ou reu (bor.) e rhea (grego) - o que 

corre; 
pobore - cachoeira (de pobo - água, e re) 
poreraca - corredeira (de po - água, re e raca -

forte (r sempre brando); 
A ~stes exemplos acrescentaríamos data venia os seguin

tes, tomados de nosso Diário de 1937: 
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.- jaoje - ontem e aoje - hoje, expressoes sertanejas; 
- aga (bor.) e aua (tup.) - cabelo, cabeleira; · 
- Ari (bor.) e Iaci (tup.) - a Lua; 
- baco (bor.) e pacova (tup.) banana; 
- i (bor.) e iua (tup.) - árvore; 
- meau - mel, em que parece notória a influencia 

portuguesa; 
- Tupá - espírito bom (bor. e tup.); 
Nao sao menos de notar-se a precisao das defini~oes e a 

elegancia das compara~oes, no linguajar bororo. Como exem
,plos registf'amos: 

- tóricuiede - o diamante, a pedra-estrela; 
- biaruro - trovao, o escondido, cauteloso; 
- atoribiáru - caramujo, o que se esconde na sua 

casa de pedra; 
- ereonarepoi - o aloite, a !uta de brincadeira que ere 

(eles) ona (a-toa) re poi (reclprocamente travam); 
· - nogarede (bor.) - menina, a mulher-crian~a, com 

a. mesma idéia tupi de cunhantain; 
- - joro - fogo e ano - que bem define o ano agrícola, 

como o período entre duas queimadas; 
- arede (bor.) - mulher, a companheira, mais gentil, 

como expressao_,que. cunhá (tup.) - a linguaruda; 
- queracú - dedo, o olho ( oco) da mao (quera) ; 
- quiarigoto - significando saudade e tristeza; 
- finalmente, merirecodureu - o aviao - aparelho 

metálico, resplandescente, que voa com a rapidez do próprio 
som. 
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O PANTANAL 

o Planalto Central do Brasil se prolonga a oeste, em 
território mato-grossense, em pois grupos de serras que se 
abrem em anfiteatro, separando as bacias amazónica e p1a
tina, o primeiro, e as bacias secundárias do Paraguai e do 
Paraná, o último. 

Filiam-se ao primeiro grupo as Serras das Fumas, da 
Chapada, de Tapirapua, dos Paricis e do Norte; ao segundo 
as Serras do Caiapó, do Aniabai e de Maracaju. 

A denomina~ao regional de serra se aplica aos rebordos 
dos planaltos que se ramificam, partindo da regiao central, 
em que se assenta a Serra dos Pireneus (altitudes de 1.700 
a 1.800 metros). A regiao mais elevada de Mato Grosso, 
erguendo-se entre 600 e 800 metros acima do nível do mar, 
nao é, propriamente, montanhosa. Sao antes planaltos 

- secundários, nos quais as correntes d'água sulcam as bacias 
tributárias dos grandes rios do Continente. · 

A oeste, os rebordos ·se apresentam mais abruptos e os 
vales menos diferen~ados, dando lugar a ·extensa baixada 
que se prolonga até o sopé dos primeiros contrafortes dos 
Andes Bolivianos. 

A rede hidrográfica do Pantanal é constituida pelo 
médio Paraguai e por seus tributários - afluentes, baias, 
lagoas e corixas. Em geral, o~ cursos superiores dos afluentes 
mais importantes ficam fora do Pantanal. Aquidauana, 
Miranda, Corumbá, Coxim, Poconé e Cáceres balisam lar
gamente a zona alagadi~a. 

Baias sao lagoas ligadas a um rio. Tem águas límpidas 
e . correntes. Sao profundas, as vezes, de 15 a 20 metros; 
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geralmente, cobertas de e~tensa vegetac;áo aquática deno
minada aguapé. 

Corixas (ou corixos) sao como baías estreitas, cobertas 
de vegetagao aquática. Pode1n ser extensas. A Cornea Gran
de, por exemplo, serve de divisa com a Bolívia, desde as 
proximidades de Sao Matias, cidade boliviana a sudoeste 
de Cáceres, até a Lagoa Uberaba, onde vem desaguar por 
um de seus brac;os. Outros bragas da Cornea Grande se per-
dem nos campos do Pantanal. _ 

Com a vazante, os campos alagadigos se cobrem de 
vegetagao'rasteira, formando um tapete de gramináceas ten
ras, no qual se destacam arbustos diversos e as embaubeiras, 
que sao as árvores destes campos. 

Com a seca, o solo de tijuco (tabatinga, areia e humo) 
se racha em crostas endurecidas com aderencias de vegeta
gao rasteira. Por ocasiao da nova cheia, estes torróes de 
tijuco, por vezes volumosos, flutuam e ficam: boiando nos 
remansos. Destacada a terra pela agá.o mecanica das águas, 
a vegetac;ao flutuante se reúne em grandes aglomera~oes 
em que se emaranham os aguapés, formando a trama que 
retém o capim e até arbustos dos torróes. Estas aglomera
góes vegetais tem o nome regional de camalote. Levadas 
pela correnteza, vao reunir-se a outros camalotes, cobrindo 
extensóes consideráveis dos corixos e baías, e sao lan~adas 
nos rios, coro a subida das águas. Embaubeiras se des
tacam do soló, na ocasiao das cheias., e vem a tona, com 
raízes e fólhas ainda verdes. 

O aguapé tem fólhas redondas, espessas; de um verde 
claro, flores lilás ou brancas e galhos de 2 a 3 metros de 
comprimento, finos e fle:xíveis, de espessura uniforme. Cons
tituí a trama dos camalotes que retém a vegeta~ao rasteira 
e, por vezes, como dissemos, árvores inteiras. Nestas árvo
res arrancadas do solo dos campos alagadigos, se destacam, 
as vezes, magníficos espécimes da f ormosa Cattleya, para
sita de grandes flores de 10 a 20 centímetros de. diametro; 
da qua! sao conhecidas cerca de trinta variedades, no Pan-. 
tánal. 

Nos camalotes se abrigam sucuris, jacarés, lagartos, até 
on~as e capivaras que, surpreendidos pela enchente, vao a 
procura de pouso, ao Iéu da correnteza. 

A época das cheias come~a em novembro, no alto Para
guai. Nesse mes ainda está.o baixas as águas em Coimbra 
e Pórto Murtinho. A enchente vai até margo. Em fins de 
mar~ ou come~o de abril, vem os primeiros sinais. da. 

1 
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vazante, ero Cáceres. Em fevereiro, as águas do Paraguai 
baixam por falta de chuvas nas cabeceiras. E' a vazante total. 
Mas em mar~o sobem novan1ente as águas. O máximo da 
cheia se verifica no mes de janeiro, na regiao de Cáceres. 
Chove muito em Coimbra mas o Pantanal ainda nao está 
alagado nesse mes. Cheias excepcionais se prolongam até 
junho. 

A cheia periódica dos rios Miranda e Paraguai inundava 
o último trecho da Estrada de Ferro Noroeste, interrom
pendo, por vezes, o tráfego na estagao de Sal obra, f azendo 
retornar a regiao ao recurso dos transportes fluviais, de 
pequenas lanchas, batelóes, chatas e igarités, para a ligagáo 
como pórto de Corumbá. 

·os rios do Pantanal se confundem, nos cursos inferio
res, por ocasiao das grandes enchentes. Da Serra do Caiapó, 
nas cabeceiras do Taquari, avista-se, entao, o Pantanal muito 
além de Coxim, como um imenso len~ol d'água. 

* * * 
Nos terrenos circunvizinhos das correntes permanentes 

do Pantanal, nas mesopotamias, encontram-se os campos 
firmes. Entre os campos firmes (nao sujeitos as inunda<;óes 
periódicas) e o leito dos rios e baías, estendem-se a zona 
sujeita as grandes enchentes, os campos alagadi~os (sujeitos 
as pequenas enchentes) e os campos alagados. Sao terrenos 
de aluviáo. 

Os firmes sao terras secas. Sao extensos e as vezes ele-
' vados. Neles se encontra a vegetagáo do planalto. Corres

pondendo aos espigoes, divisores de águas, erguern-se terre
nos montuosos (morrarias, serras), por vezes extensos, que 
atingen1 alturas consideráveis de algumas centenas de me
tros. 

O Forte de Coimbra se assenta sobre um maci~o que se 
destaca ao longe, no meio do Pantanal, constituído de um 
calcáreo duro, passando a mármore de córes variegadas, pre
dominando a rósea. Estende-se este maci~o para o norte 
cerca de 6 km, a margem direita do Paraguai. Na margem 
esquerda, outro maci<;o calcáreo se ergue sobranceiro - o 
Morro Grande. 

Do alto do Forte descortinan1-se an1plo horizonte e terre
nos senslvelmente planos. No fundo, a leste, a Serra de 
Bodoquena se ergue sóbre jazidas de mármore branco. 
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O calcáreo branca mostra-se bastante levantado e apre
senta Ieitos dobrados, alguns com estratificagao em zig-zag, 
1ndício certo de compressao e dobramento de camadas. Tanto 
o calcáreo pardacento, como o róseo, sao magnesianos. A 
erosao fluvial produziu, no calcáreo das barrancas, cavi
dades (locas ou pilóes), pelo turbllhonamento de seixos, 
nas ocasioes das enchentes. 

Acima de Coimbra, em Albuquerque, existem colinas 
cobertas de terra vermelha, onde se desenvolve bela floresta. 
Ao longo da margem direita do Rio Paraguai, desde Albu
querque até' Corumbá, afloram calcáreos bem expostos a 
partir qe Ladário. 

Na Lagoa Seca, proximidades de Urucum, e na regiáo 
de Cáceres, foram encontradas, em escava~oes, ossadas de 
animais gigantescos, provavelmente, da idade pleistocenica. 

Acima de Corumbá, erguem-se os Morros Dois Irmáos e, 
mais adiante, Dourados e a Serra do Amolar que acompa
nham as sinuosidades do Rio Paraguai, caindo sobre a mar
gem em declives abruptos. A rocha predom.inante deste 
macigo é um quartzito fortemente endurecido. 

Acima da fazenda do Descalvado, o Rio Paraguai se 
torna mais largo e menos profundo e apresenta praias de 
areia. No Barranco Vermelho, próximo aquela fazenda, aflora 
um conglomerado amarelo, resistente, formando paredes 
íngremes, na margem esquerda, constituído de argila, seixos 
de arenito ferruginoso e quartzo, ligados por um cimento 
argilo-arenoso, sob urna camada de areia. 

Na regiáo de Cáceres, aparece a canga, muito abundante, 
utilizada nas constru~oes. Na regiáo montuosa, a leste da 
cidade, abundam as grutas calcáreas. <1 > 

* * * 
Nos campos do Pantanal, a vegeta~ao alta se condensa 

em moitas, capoes e matas virgens, em tórn? dos corixos, 
as vezes por dezenas de léguas de extensao e largura. 
Nessas matas virgens, encontram-se madeiras de terra firme 
- a piuva (ipe), o cambará, o cedro, a chimbuva, ~ pau
d'alho. Há também madeiras de Pantanal - o sara, que 
constituí as matas de galeria dos rios e corixos, figueiras 
gigantescas e gameleiras. 

(7) Eng. Eusébio P. de Oliveira - Rtlat6rlo 
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Na vegeta~ao média, destaca-se o fedegoso, que atinge 
a altura de um cavaleiro, em extensas matas. Das raízes do 
fedegoso se faz urna infusa.o empregada contra a opilagáo 
( ancilostomíase) . 

Outros arbustos do Pantanal sao o toma-la~o e aguan
xuma, com suas variedades - vassoura e alecrim. O toma
la~o tem grande resistencia e elasticidade. Suas vergónteas, 
fortes como molas de a~o, 5 a 8 centímetros de espessura, 
na parte mais grossa, dois e meio metros de altura, resistem 
ao tiráo de um Ia~o puxado por animal. Os campos do Pan
tanal sao, geralmente, limpos, isto é, cobertos de vegeta~ao 
rasteira uniforme, gramados. Em certas regioes, esse tapete 
é constituido por grama, arrozal, capim de praia, capim de 
pantanal. O arrozal tem o mesmo aspecto do arroz. E' exce
lente forrageira. 

Dentre as palmeiras do Pantanal se destacam o carandá 
(a carnaúba do Pantanal), o baba~u (uauagu ou agua~u), a 
bacaiuva, o tucum, o buriti, o uagai, o uacuri (bacuri). 

o carandá é urna das mais úteis palmeiras da regiao. 
Encontram-se no Pantanal extensos carandazais. Do tronco 
do carandá se fazem moiroes para cercas e currais. Da calha 
se fazem telhados de casas e paredes. Da palha se fabricam 
cha péus, esteiras, balaios ( ce~tos) . !lá . entre os íi;~ios e 
vaqueiros do Pantanal verdaderra 1ndustr1a destas utilidades 
do carandá. 

Toda a fauna de Mato Grosso, pode-se dizer, encontra-se 
no Pantanal. o cervo (grande riqueza de peles), o veado, o 
porco, a on~a, a anta, o quati, a capivara, a lontra,. os ratos 
d'água {tres ou quatro cores diferentes, peles mu1to apre
ciadas), a ariranha (lontra de grande porte, pele menos 
apreciada que a desta), a paca. 

Dentre as aves do Pantanal se destacam a anhuma, o 
aranqua, o pato, o marreco, o quero-quero, o mutum, o 
colhereiro, o tuiuiu, a gar~a, o biguá. 

A ictiologia tem no Pantanal um de seus grandes dolll:1-
nios. o pacu, muito apreciado, é mais abundante no r10 
Paraguai. Nos corixos, encontram-se em grandes cardume~, 
a piranha, o mais voraz dos peixes do Pantanal, c~ns~1-
tuindo um perigo permanente para o homem e os anrmais. 
O rubafo ou traíra, meio metro de comprimento, ataca tam
bém o homem e os animais. 

Para atravessarem os rios e corixas com o gado, os 
boiadeiros tomam precau~oes especiais. Fazem passar antes 
canoas com batedores, homens que batem com os remos no 
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fundo, para afugentar arraias, jacarés e piranhas. Primeiro 
"fazem passar as reses mais magras, para servirem de pasto 
as piranhas, enquanto passam o grosso da boiada. 

Há, no Pantanal, arraias de mais de um metro de dia
metro. Nos corixos, encontram-se peixes lisos (sem esca
mas) - o pintado, o barbado, o bagre, o jaú. Sao grandes 
e numerosos os jaús do Pantanal. Atacam o homem. Atingem 
dois metros de comprimento. Vivem nas correntezas, prefe
rem as águas limpas. 

Dentre os peixes de escamas contam-se a piraputanga, 
a saicanga, ''a sardinha, o pacu, o coxa de negro, o pacupeba, 

o sauá, o dourado, o jurupencem, a jurupoca, a piaba. O 
dourado é um dos maiores, 80 centímetros de comprimento. 

* * * 
A populac;ao rural do Pantanal é constituid~ de ele

mentos rústicos mas sadios. Sao vaqueiros, em geral. Vivem 
distribuidos pelas f azendas, nos retiros. 

Os vaqueiros do Pantanal usam calgas e guardas de 
couro. No servic;o do campo, trazem tiradores que sao como 
aventais de couro, para o trabalho do curra!. Guardas sao 
canos ·de botas que os ve.queiros usam descalc;os. Chapéus 
de carandá, calgas de riscado e camisas de chita, vistosas, 
completam-lhes a indumentária. 

O · proprietário de terras é o f azendeiro (criador) . Exten
sas fazendas as do Pantanal! Ocupam dezenas de léguas 
quadradas. E as há de mais de cem léguas quadradas. 

O fazendeiro passa,no Pantanal, 7 a 8 meses por ano, 
em casas de material ( edificac;oes de tijolos e alvenaria, co
bertas de telhas, do mesmo tipo das cidades). Na maior 
parte, porém, as casas do Pantanal sao cobertas de palha, 
zinco ou telha cozida. 

A família do fazendeiro reside na cidade ou na sede 
da fazenda, que é edificada na zona firme, próxima dos 
portos ou das rodovias. O fazendeiro e seus vaqueiros vao 
ªº pantanal semente para o trabalho do gado. :S:ste tra
balho compreende: a recruta (vaquejada, rodeio) ou reuniáo 
do gado que se espalha nos campos, geralmente, sem cercas 
ou aramados (alambrados) de limitac;ao; a castrac;áo e a 
marcagáo. Depois da marcagao, faz-se a distribuigáo do gado 
por invernadas. 

O gado do Pantanal tem sempre maior prego, grac;as 
ao vigor e a excelencia do couro. Os campos sao isentos de 
carrapatos que, na Serra, danificam o couro do gado. 
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O tipo acima descrito - o vaqueiro ou peáo - ao qua! 
se atribuem ~nstintos de . nomadismo,. por mais impressio
nante que seJa, no cenár10 rural onde se agita merce da 
indumentária característica e da galhardia que ihe empres
tam os instrumentos principais de trabalho - o cavalo e 
o lac;o - corresponde, de fato, a urna minoria, na diluida 
populac;ao rural de Mato Grosso, pois, a criac;ao extensiva, 
como se sabe, caracte1iza-se justamente pela reduzida mao 
de obra. Nao alcanc;a, tal vez, urna centena a peonagem de 
cada urna das maiores fazendas do Pantanal. 

Outro tipo de rurícola mato-grossense cabe-nos focali
zar, neste ensejo, para maior fidelidade a nossas observa
c;oes - o roceiro, a quem se deve o considerável esforc;o 
agrícola representado pela lavoura do Estado. 

Sedentário e, por isso, retrógrado, o roceiro só conhece, 
em geral, seu distrito e o caminho que o conduz a cidade, 
onde frequentemente aparece, tangendo sua tropa de bois 
cargueiros, em cujos dorsos transporta os produtos da lavou
ra. E assim vara os anos; relaciona-se no comércio, onde tem 
crédito, na política, que acaba entendendo, filiado a um dos 
partidos. 

A maioria da popula~ao rural, radicada, como se encon
tra, aos seus distritos natais, conformada com o modesto 
padrao de vida que lhe permite o trabalho agrícola, escassa-

. mente recompensado pela ganancia dos mercados próximos, 
já se encontra agregada as .atividades da lavoura, sendo, 
portanto, de admitir-se a hipótese de colonizá-la, interessan
do-a em cooperativas· coloniais que surjam, em novos núcleos 
fundados em suas zonas, levando-lhe, através da coloniza
~io planificada e dirigida, os beneficios da assistencia oficial. 

* * * 
Vivem no Pantanal grupos silvícolas remanescentes dos 

cadiuéus, nabileques, guaicurús, terenos, guaranis, na Bai
xada Sul; guatós, bororos e chiquitos, na Baixada Norte e 
Fronteira coma Bolívia. 

Os cadiuéus sao os mais brandos, (havia, contudo, por 
volta de 1900, algumas familias agressivas de cadiuéus, nabi
leques e guaicurús). 

Os nabileques sao vaqueiros. Criam gado para o próprio 
consumo. Tem suas reservas de terras e trabalham nas 
fazendas vizinhas. Vivem em aldeias de muitas familias, nos 
firmes. Falam sofrlvelmente o Iuso-brasileiro. Vestem-se mal. 
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Náo tem o hábito da roupa. ¡ ·Tem pouco contacto com a gente 
civilizada. Tendem, contudo, para a assimila<;ao completa 
ao vaqueiro do Pantanal. 

Os guatós, bororos e chiquitos vivem pacificamente, em 
contacto com a populac;ao civilizada, tendendo assim para a 
completa assimilac;ao. Ainda se encontram, porém, elemen
tos puros, entre estes indígenas. A língua, os usos e costu
mes sao conservados, nos diversos núcleos, apesar dos cru
zamentos com civilizados. 

Perteqcem ao Panta}fal, além dos grupos de bororos 
orientais do baixo Sao Lourenc;o, os cabac;ais, do Rio Cabac;al 
e dos campos da Caic;ara, e os grupos que habitamos campos 
do Descalvado, entre o Rio Paraguai e a Corixa Grande, 
denominados bororos da campai1ha. 

Presume-se totalmente extinta a tribo dos bororos caba
~ais. 

Vivem os bororos da campanha disseminados em peque
nas aldeias, pelas cordilheiras, a beira das vazantes tribu· 
tárias da Lagoa Uberaba, entre a Corixa Grande e o Para
guai, e no firme do Jauru. Primitivos povoadores daqueles 
campos, moram hoje em terras alheias, de favor dos fazen
deiros circunvizinhos. Sao excelentes vaqueiros. Fazem roc;as 
de mandioca. Falam correntemente o luso-brasileiro e gozam 
de bom conceito nas fazendas. Sao trabalhadores e honra· 
dos. Jamais participam do roubo de gado, "desporto" que 
conta profissionais naquela regiao, entre civilizados brasi
leiros e bolivianos. 

Os bororos da campanha nao criam gado, apesar de 
viverem no campo; mas conhecem a lida do vaqueiro e usam 
o boi como animal de sela, consoante o uso da regiao. 
Orc;am ainda ( em 1936) por 3 ou 4 centenas. Distinguem-se, 
fisicamente, dos chiquitos que vivem· na mesma regiao. Sao 
avermelhados, espadaúdos, boa estatura, os homens. Sao 
nitidamente brasileiros. Nao falam castelhano. Os atuais 
bororos estao já muito mesclados com brancos. A aldeia mais 
importante destes índios fica na Lagoa, cerca de 3 léguas 
a oeste do Descalvado. Sao uns 20 ranchos que se sucedem 
espac;ados na cordilheira. 

Os guatós vivem no médio Paraguai e no Cuiabá, em 
monchóes ou aterrados, a beira dos rios ou baias do Pantanal. 
Sao indios canoeiros, remanescentes, talvez, dos terríveis 
paiaguás do século XVIII. Sao de média estatura; pálidos, 
morenos claros, testa larga, cabelos pretos e lisos, cortados 
rente; olhos pretos, pequenos, Iigeiramente oblíquos; homens 

espadaúdos, bem proporcionados. '.A mulher guató é, geral
mente, de pequena estatura. 

Os guatós sao dotados de extraordinária coragem. Matam 
a onc;a a faca. Sao dóceis, leais, estimados pelos vizinhos. Os 
mais atrasados sao ingenuos, pedem tudo que veem. Amam 
a cac;a e a pesca; vivem desses desportos. Abordam os vapo
res para negociar peles de animais silvestres. Nao usam 
pintura nem tatuagem. Andam vestidos, sempre que podem. 
Usam armas de fogo de preferencia a flecha. Gostam de um 
revólver a cintura. Os m.ais adiantados sao lenhadores ,traba
lham para os fazende1ros ou para abastecer os vapores. 
Atualmente (1936) estao quase todos entregues a caga 
da capivara, indústria que empolgou,. há anos, os sertanejos 
do Pantanal. Vivem os guatós em grupos de 6 a 10 fami
lias, sempre· junto d'água,. Tem a vid~ presa aos rios e as 
suas montarias (canoas). Amam a vida livre. Raramente 
aceitam trabalho nas fazendas, como vaqueiros. Nao tem, em 
geral, cavalos nem vacas. Seus animais domésticos sao os 
caes, porcos e galinhas. Os mais adiantados se fixam em 
aterrados, em portos acessíveis as lanchas dos mascates, 
onde erguem ranchos de palha e fazem roc;as de milho, man
dioca, fumo, o indispensável para viverem. Os agrupamen
tos mais atrasados vivem em bivaques, durante a seca, em 
habitagóes rudimentares - quatro . estacas, sustentando um 
teto de couro de anta ou veádo ou a.inda de palha de acuri, 
sem parec;1.es. Fazem, entao, seus rogados. Quando os rios 
enchem e inundam as casas, os guatós se refugiam nas mon
tarias ou mesmo nos camalotes, e assim permanecem sobre 
as águas, nos corixos, semanas inteiras. 

- Atualmente, os guatós nao passam de algumas centenas 
de indivíduos. · 

' . 

* * * 
29 de outubro. 1936. Falei com os índios que vivem na 

Fazenda Conceic;ao, a margem esquerda do Rio Paraguai, a 
meio caminho entre Corumbá e Cáceres. E' urna familia de 
guatós. O chefe, Jorítana; usa o nome de Joaquim Ferreira, 
que recebeu como batismo. E' um puro guató de uns qua
renta anos. Enfraquecido pelo alcool, parece muito mais 
velho. Chegou conosco na mesma lancha, ao meio dia, e 
aquela hora (14 horas) já estava alcoolizado. Contudo, con
seguimos dele algumas informagóes a respeito da famosa 
tribo de canoeiros do Pantanal. 
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· Joaquim Ferreira nasceu no aterrado do Bananal -
Mahúngore-bohó (nossa aldeia), segundo sua expressao, na 
1íngua indígena. E' bem humorado e tem prazer na graga 
que acham os circunstantes, enquanto nos narra o que 
sabe de sua infortunada tribo, de sua gente e das desgragas 
q~~ tem. afligido aquela, como a,.. gr~pe "espanhola" que a 
dizrmou, em 1919, e a perda de tres fi1hos, nessa ocasiao. 

- Tinha bastante filho. Gripe já matou tudo. Resta 
só urna que é grande, Sabina. 

Sabina (Ieraté) é urna móga de uns dezesseis anos 
doméstica da fazenda. ' 

Consegui de Joaquim Ferreira, a principio, e depois a 
muito custo, de duas ~ indígenas, elementos p~ra 
u;n1 pequ~no. v~cabulár~~ o N~o que lhes falte inteligen
cia. As md1az1nhas sao mu1to vivas; mas a presenga de 
estranhos constrange-as, levando-as a u1na n1udez transi
tória. Responde1n com risos mal contidos as primeiras per
guntas. A paciencia e o bom humor sao, porém, correspon
didos com a confianga que aos poucos Ihes solta a Iíngua. 
Entáo, compenetradas, comegam a responder. E o fazem 
com presteza e convic~ao, revelando tanta seguranga no Iuso
brasileiro como na língua indígena. 

Come~amos por simples vocábulos dos mais usados na 
vida do campo: ~ 
homem - madé /; \ ) rr \ lJ calor - nz.apó 
gente - machiue (.S}Vf 1 conversa - mapoegá 
mulher - muhaja urubu - · mogu 
menino - niti onga - mapago 
menina - mogi~ti capivara - maque 
velho - meio (ou tugi) sucuri - micoari 
velha - mevü jacaré - mico 
moc;a - midá doenga - map6ia 
crianc;a - teof O.ni festa - niaf erito 
criancinha - mobé danc;a - rnagacha 
ro upa - maf é guerra - mobiave 
rede - mapaná revolugáo - mac-hé 
lenha - moquixé fome - chocáquio 
fogo - matá boi - auacá 
panela - nicoe vaca - auacá 
curral - mah6e bezerro - moiivacá 
rio - magicom cavalo - matogepago 
árvore - modijaarro casa - movu 
sol - caponuvé rancho macúgi 
lua - mopiná canoa - maná (ou goná) 
pedra - mac6 chata (embarcac;áo) - pegibeu 
capim - majagüe dormir, sono - taconi 
chuva - mavé de dia - macho 
água - rnagá de manhá - baracuach.6 
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a noite - matt 
a tarde - nicaté 
um - chené 
dois - d6nt 
tres - chumo 
quatro - recá (r brando) 
cinco - toherá 
seis - chenecáquera 
sete - donicáquera 
oito - chumocáquera 
nove - recaicáquera 
dez - quinra 
ce1n - cheneguáteri 
muito - caiopum 
roc;a - maheguiá 
roga grande - daf égori guihe

guiago 

Frases espontaneas: 
~ -

feljlo - pageroca 
arroz - machiamo, 
milho - magero 
mandioca - mamá 
carne - marevacá 
porco - mapo 
gallnha - carejaié 
gato - marotiá 
sede - coganho 
f rio - caracoa6 
cansac;o - macaraio 
remo-macá 
cáo - maveie 
pinto - modegaro-giaé 
tesoura - mataievaé 
piranha - motoé 

- Naque (vamos viajar). 
- Mahin goná mahínguere goná? (Que é da canoa?). 
- Quira mahínguere (Vamos para lá). 
- Taringue recá macá (Quero quatro remos). 
- Taringue punga cá (Quero mais remos). 
- Dequiajáio! (Até a vol ta!). 
- Quiragá tobera quagugi cá (Vamos pelo meio do río). 
- Quiragote corixa (Vamos passar a corixa). 
- Na ivé (Vai chover). 
- Robá agoriá ( r brando) (Cubra a carga) . 
- Mapo anhungufe (Já passou a chuva). 
- Nivé hedin (Nao vai mais chover). 
- Notá aié (Já é noite). 
- N agoté quiragorego ( J á estamos chegando). 
- Infani (Está ruim). 

Corixo, pantanal e morro nao tem correspondentes em 
guató. Usam-se estas expressóes no linguajar indígena. 

Nos vocábulos muhaja (mulher) e auacá (boi, vaca) é 
sensivel a influencia castelhana. 

E' notável a frequencia do fonema ma, no come~o dos 
vocábulos. Em nosso pequeno vocabulário, pode observar-se 
que, num total de 87 palavras, 36 come~am por aquele fone
ma, parecendo tratar-se de um prefixo com fun~ao de deter
minativo e de emprego facultativo, em certos casos, a bem 
da eufonia. Nota-se, com efeito, nas frases que registramos, 
o vocábulo macá (remo), sucessivamente, com o prefixo e 
sem este. 
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No vocábulo matá (fogo), nltidamente se revela o pre, 
fixo ma, com fun~ao de determinativo, se o compararmos 
com os correspondentes tupi-guaranis tatá; atá,. ratá, que 
tem a mesma significagao. 

* * * 
29 de outubro. 1936. Visitei um aterrado construído por 

indios guatós, o Aterrado da Mangueira. Onde escasseavam 
os firmes, no Pantanal, os índios faziam aterrados, amon
toando, no ponto escolhido, a terra que tiravam dos arre
dores. 

O Aterrado da Mangueira f'ica a margem direita do 
Paraguai. Está agora ocupado por cagadores de capivara, 
que ali pretendem fixar-se. O porto já tem uns degraus cor
tados no barranco argiloso, urna pequena roga de milho e 
uns ranchinhos provisórios de cagadores. Numa barraca, 
estava um casal ainda jovem - um cagador doente, atacado 
de "solugo", assistido pela mulher. 

Cerca de 50 metros do rio, ergue-se o aterrado dos gua
tós. Nao tem mais de 15 metros, no cume, acima do nível 
das águas (estamos ainda na esta~ao da seca). Um sistema 
devalas, que canaliza as águas, na enchente, protege o ater
rado, impedindo o desmoronamento - rudimentar enge
nharia em abono a inteligencia dos guatós. 

No alto do aterrado, está urna cruz de madeira, sin
gela, mas trabalhada por carpinteiro, marcando urna velha 
sepultura. Resíduos de velas recentes, nos bragas da pobre 
cruz. Ao lado desta, outra sepultura ainda mais antiga, 
talvez de um guató, deixa entrever pedagos de vasos de 
barro cozido. Urna grande mangueira, laranjeiras, ateiras, 
um pequeno bananal, uacurizeiros e outras ávores cobrem 
o cimo do outeiro artificial. Do lado oposto ao rio, urna 
vazante povoada de gargas assustadigas. 

4 de janeiro. 1937. Passamos a noite pelo porto de Capi
tao Fernando. Hoje, é um acampamento de cagadores de 
capivara. Ainda se ve o aterrado em que se erguiam as 
casas. 

Capitao Fernando era um chefe guató. Morreu muito 
velho, tendo se tornado popular entre os embarcadi~os e 
viajantes do Rio Paraguai. Conhecia o General Rondan, 
por quem perguntava sempre aos visitantes de sua aldeia. 
Indagava também da política e das autoridades do Estado e 
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da República. No mando da tribo, era sucessor de seu pal, 
de quem herdara também o nome. 

Em 1~19., sobreveio a gripe "espanhola", que dizimou 
a popu~ª2ªº indígena do Pantanal e quase extinguiu o povo 
do Cap1tao. ~ernando. Os sobreviventes se dispersaram pelas 
fazen~as ~1z1nhas. Por fim, o velho capitao foi morto pelos 
própr1os fllhos, a pauladas, numa de suas bebedeiras. 

* * * 
Os chiquitos constituem o agrupamento indígena mais 

nume;oso do Pantanal. Vivem disseminados, nos Municipios 
de Caceres e Mato Grosso, em cujas fazendas e usinas se 
empregam como vaqueiros ou lavradores. A maior, parte, 
porém, vive na zona fronteira com a Bolivia, em rancharias 
de 5 a 10 moradores ou isolados, fazendo pequena lavoura 
ou ca~ando animais silvestres, para o comércio de peles. Em
bora nascidos no Brasil, conservam o vezo de falar caste
lhano. Falam com esfór~o o luso-brasileiro, quando o fazem. 
Vestem-se como os nossos sertanejos. O traje das mulheres 
é mais simples que o de nossas caboclas. Resume-se numa 
camisola presa a cintura. 

Os chiquitos consideram-se, em geral, bolivianos, embora 
este gentílico só se refira aos civilizados daquele país. As 
mulheres e os meninos que se dedicam a vida doméstica 
sao tranquilos, submissos. Os homens gostam da vida aven
turosa do vaqueiro e do boiadeiro. Levam quase todos a vida 
de camaradas insolventes. Entregam-se muitos ao vicio da 
embriaguez. Gostam da cacha~a; mas sabem fazer tam- · 
bém urna bebida fermentada, de milho, a chicha, que pode 
causar embriaguez ainda mais forte. Acusam-n'os de fal
sidade e inclinac;oes rapaces. 

Na Bolivia, apesar da afinidade de raga e da identidade 
da língua, os chiquitos sao tratados coro desprezo pelos 
civilizados. Dizem estes que os brasileiros da Fronteira "es
tragam" os naturales (chiquitos), dando-lhes bom trato e 
mesa para refeic;oos. 

- "A cambás, dizem eles, es guasca y mais (chicote e 
milho) . Nada más". 

Os indígenas nao podem viver sem patrao, na Bolivia. 
As autoridades nao consentem que os naturais vivam inde
pendentes, salvo em condic;oes mui~o especiais. Compelem
n'os ao trabalho, fazendo-os submeterem-se a um patrao. 
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.. 
Os chiquitos, por sua vez, chan1am collas (cólhas) aos 

civilizados dos Altiplanos, que vém .ao Oriente exercer fun
c;óes públicas. Collas sao quase sempre os patróes. E desta 
prevenc;áo participam os civilizados cruzenhos. 

Assim, vivem os chiquitos submetidos aes senhores da 
terra e da plata. Dizem estes, para justificar a servidáo dos 
naturais, que os chiquitos nao produzem, sem a coa~áo dos 
patróes. Livres, ficam indolentes. 

Sem embargo, os chiquitos arcaram com o sacrifício 
da guerrá do Chaco. Enquanto bolivianos civilizados emi
gravam para o Brasil ou desertavam das fileiras, refugian
do-se nos campos da Fronteira, os chiquitos seguiam em 
grandes levas para o teatro da guerra. Agora, restituidos 
aes seus montes, os sobreviventes lutam com os horrores 
da fome, na zona fronteiri~a empobrecida com a retirada 
de seus trabalhadores por tantos anos. 

Os chiquitos tem urna língua indígena; mas passan1 a 
falar facilmente o espanhol,. na convivencia com os civili
zados, na Bolívia. Quando falam o luso-brasileiro, deixam 
transparecer o sotaque castelhano. Há índios adultos que 
nao falam senáo a lingua indígena. 

Expressóes chiquitanas: 

amame - venha 
pavete - nao quer vir 
pagca - mulher 
nonhica - homen .... 
mopainha - menino 
tuurs - água, chuva 
maquietirs - vento 
sohurs - sol 
sultonhece - estrela 
hiquiáti - vou viajar 
tnhátai - j á cheguei 
tovac inhátai - ele vai chegar 
camaá - hoje 

pors - casa 
nhanaurs - ro~a 
neurs - mato 
pehece - fogo 
choénsi - campo 
tovac - manhá 
pirc-tovac -· depois de a:nanhá 
panca - quarto de lua 
paama - lua, mes 
ascuves - ano 
baichiche - rede 
taita - pai 
mama - máe 

Os chiquitos de Sao Rafael (Bolivia), depois de terem 
vivido muitos anos como civilizados, revoltaram-se, abando
nando o pueblo e refugiando-se nos montes, porque haviam 
sido contrariados pelos missionários, que quiseram impedir 
certas práticas religiosas da tribo, até entáo permitidas pelos 
jesuítas, seus primeiros diretores. 

Qualquer que seja, porém, a relac;áo existente, entre os 
pacíficos chiquitos da Fronteira e aqueles indóceis catecúme
nos de Sao Rafael, pensamos que os nossos já tenham evo-
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luido muito, para nao mais serem de temer tais recaídas 
na barbaria. 

Vivendo entre duas Nac;óes civilizadas e a ambas ser
vindo, com o sacrificio de seu suor e de seu sangue, os 
chiquitos tem o direito de esperar de ambas o acatamento 
as tradi~óes arraigadas em seus espíritos de neófitos da 
civilizaºªº crista, antes de sua integral assimilaºao, e a 
acolhida cordial da Nacionalidade de sua opc;ao, quando se 
renderem, definitivamente, ao assédio inevitável quao bené
fico da civilizac;áo. 

* * * 
A visáo panoramica da serrania que, a oeste, emoldura 

o Pantanal, servindo de fundo ao deslumbrante cenário, 
escrínio verde em que reluz Corumbá - a Cidade Branca 
- a margem do Paraguai, no dizer do poeta, como pérola 
en_gastada em colar de prata, leva-nos a um parentese nes
tas notas descritivas da terra e do hornero regional, para 
urna referencia as riquezas minerais. 

As jazidas de manganes de Urucum e Morro Grande 
foram estudadas pelos . geólogos Públio Ribeiro, em 1900, 
e Arrojado Lisboa, em 1909, estimada sua possan~a, como 
reserva disponível, em 68 milhoes de toneladas, com um 
elevado teor de manganes - 52 a 68 % - que o coloca 
no mesmo nível comercial do manganes mineiro, um dos 
melhores do mundo. A situa~áo das minas mato-grossenses, 
"quase em cima de Corumbá, porto fluvial franco, em des
cida para o estuário do Prata, dispondo dos portas de Rosá
rio, Buenos Aires e Montevidéu, num percurso de pouco 
mais de 1.200 milhas, com frete muito barato", coloca o 
minério em situaºªº privilegiada de explora~áo. 

A explora~ao do minério de Mato Grosso, pósto que ini
ciada, praticamente, há dois decenios, em condic;óes eco
nómicas, tem já urna história que se pode reportar ao ano 
de 1870. 

As memórias deixadas pelos Engenheiros Públio Ribeiro 
e Miguel Arrojado Lisboa vieram juntar-se, mais recente
mente, na elucidaºªº das possibilidades das -minas de. man
ganes do Urucum e Morro Grande, os trabalhos realizados 
pelo professor Otávio Barbosa e pelo Departamento Nacio
nal de .Produ~áo Mineral, este com a coopera~ao do geólogo 
J ohn van N ostrand Dorr, do Servi~o Geológico Americano. 
. Sao destes eruditos trabalhos as notas que se seguem 
s0bre o histórico destes primórdios da explora~ao do minério 
mato-grossense. 
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Embora conhecidas de longa data, somente em 1870, ao 
que consta, as jazidas de Urucum foram objeto de cogitagáo 

" dos meios industriais brasileiros, gragas a iniciativa do Barao 
de Vila Maria, que "fóra a Corte tratar de ver os meios 
de desenvolver a mineragáo de ferro na sua propriedade de 
Piraputangas." 

Em 1876, por decreto de 2 de agosto, sucessivamente 
prorrogado em 1878 e 1882, deu o Governo Imperial a Viúva 
Baronesa de Vila Maria concessáo para "explorar ferro e 
outros metais, em sua fazenda de Piraputangas e Sao Domin-
gos." ') 

Pela mesma época, o Governo Imperial deu outras con
cessoes semelhantes visando todas a explorac;áo da minera
c;ao na mesma zona, assim: em 1880, a J. B. Vieira de Car
valho e Vasconcelos, G. A. Gama e Francisco Couto e Silva, 
par~ "explorar ferro e outros minerais na margem esquerda 
do Paraguai, na Comarca de Corumbá"; em 1881, somente a 
F. Couto da Silva, "para organizar duas companhias para 
fabricagáo de ferro, sendo urna em Sao Luís de Cáceres e 
outra em Corumbá". 

"Em nada contribuiram essas concessoes sucessivas para 
o desenvolvimento de qualquer indústria mineral e muito 
menos para o conhecimento do valor das jazidas ou da 
sua geologia económica". 

"Com a mudanc;a das instituic;oes, passaram as terras 
devolutas, como propriedade do subsolo, para o Governo 
Estadual" e em 1894 fez este Governo a primeira concessao 
a Francisco Couto e Silva, com privilégio por 20 anos, para 
extrair ferro e outros minerais nos terrenos devolutos do 
Urucum. 

A instancias deste concessionário, Airosa & Cia., "com
grandes interesses na explorac;ao das jazidas manganesiferas 
do Estado de Minas", mandou a Urucum o próprio superin
tendente de suas minas de Burnier, o Engenheiro Públio 
Ribeiro, a quem se deve o primeiro relatório sobre as jazidas 
mato-grossenses. · 

Estimado o capital necessário a exploragáo do Urucum 
e Morro Grande, em montante superior as possibilidades da 
Companhia, foi a concessao transferida, em 1906, pela Socie
dade Geral das Minas de Manganes, Gonc;alves Ramos & 
Cia., sucessora de Airosa & Cia., a Compagnie de l'Urucum, 
com sede em Ougrée, organizada com o fim especial de explo
rar o mangan& do Urucum, incorporada pela Societé Ano-
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nyme d'Ougrée Marihaye e Societé Anonyme Metalurgique 
d'Esperance Logdoz, sociedades belgas interessadas na fabri
cac;ao do ac;o por desfosforac;ao. 

Ainda por falta de capital, a Sociedade belga abandonou 
a concessao, dando lugar, em 1918, a um processo judicial 
de nulidade da mesma concessao, movido pelo Estado, sem 
qualquer resultado prático, visto como, em virtude de acordo 
entre as partes contratantes, foi a referida concessao reva
lidada. ! 

O segundo relatório sobre as minas de Urucum e Morro 
Grande, referente aos estudos realizados pelo Engenheiro 
Arrojado Lisboa, em 1909, embora faga restrigoes ao miné
rio mato-grossense, quanto ao teor de manganes, que reputa 
inferior ao de Minas Gerais, e as possibilidades de exploragao 
económica, nas condic;oes do momento, reconhece que, "sob 
o ponto de vista da concentragao, o distrito manganesífero 
do Urucum em nada é inferior aos de Burnier e Queluz"; 
que "o clima pode ser comparado aos melhores do País" e o 
custo do minério obtido na mina se aproxima do obtido no 
Distrito de Burnier e certamente nao lhe será inferior". 
Ressalta ainda o Relatório Arrojado Lisboa o fato de passar 
pela base dos morros do Urucum o tra~ado da Estrada de 
Ferro de Itapura a Corumbá (hoje, Noroeste do Brasil, em 
. pleno tráfego na margem direita do Paraguai) . 

A explora~ao do minéri.o mato-grossense c?n~inuou, po
rém, procrastinada por motivos de ordem econo1?1ca. As dez 
mil toneladas extraídas desde as fases de ensa10 de explo
ra~ao, ficaram abandonadas na boca da mina, aguardando 
embarque, por mais de trinta anos. 

Em 1943 entra o Estado de Mato Grosso no gozo da 
concessao de' lavra das jazidas do ~rucum, de acorde co~ 
a nova legislagao federal, e f8:z um cont~a~o de ex:plora~~o 
das referidas jazidas coma Soc1edade Brasllerra de M1nera~ao 
Limitada. 

Inicia-se assim, gra~as a iniciativa dos irm~os Cha~a, 
incorporadores da referida sociedade, a exportagao do m1né
rio do urucum. Até 1944, essa exportagao atinge o total de 
60. ooo toneladas de minério de manganes, correspo?dentes 
a primeira compra efetuada pela Socieda~e ao Gover~o do 
Estado; mas teria cessado aquela expor~ag~o antes d? fnr~ da 
segunda guerra mundial, em consequenc1a do des1nteresse 
dos compradores americanos que voltaram a abastecer-se 
na Rússia. 
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Concluída a construc;áo de sua usina siderúrgica, dotada ' 
de alto-forno com capacidade para 50 toneladas diárias, desde ) 

~ fevereiro de ·1945, iniciou a Sociedade Brasileira de Minera~áo 
Limitada ,em janeiro do ano seguinte, a produ~áo do ferro
gusa . que passou a exportar. 

Em 1949, suspensas as exportac;oes do minério russo, 
o interesse americano pelo minério do Urucum, manifestado 
desde os estudos realizados em 1940, animaría os entendi
mentos iniciados pelos irmáos Chama com a United States 
Steel, no sentido de se associarem num empreendimento 
para a explorac;ao do minério mato-grossense. Grac;as a coope
rac;áo do Governo Americano, realiza-se o contrato proposto, 
segundo o qual a Sociedade Brasileira de Minerac;áo Limi
tada e a United States Steel, por intermédio de urna compa
nhia subsidiária, sediada no Brasil, se associam em urna 
empresa, para o aludido fim, cabendo a companhia ameri
cana 49% do capital; e um vultoso empréstimo é concedido 
a citada Sociedade Brasileira de Minerac;áo Ltda., pelo Ex
port-Import Bank. 

Um projeto de lei, apresentado a Camara dos Deputados 
pelo Sr. Vandoni de Barros, visa a estender a Sociedade 
Brasileira de Minerac;áo Ltda. benefícios concedidos pela Lei 
n.0 1. 235/50 a empresa Indústria e Comércio de Minérios 
S.A., organizada para explorar o minério do Amapá. 

A explora~ao do manganes do Urucum oferece aspectos 
que tangem os interesses da seguranc;a nacional, dadas as 
condic;óes de minério estratégico e a situac;ao· geográfica 
das jazidas, na faixa de 30 km de fronteira. 

Parece-nos, contudo, assegurada a concessao de lavra 
feita ao Estado, pelos Decretos ns. 11. 221, 11. 222, 11. 223 e 
11.224, de 4 de janeiro de 1943, em face dos dispositivos cons
titucionais que, desde 1946, passaram a reger o assunto, visto 
como náo depedende de concessáo ou autorizac;áo a explora
<;áo das minas em lavra, desde data anterior a 16 de julho 
de 1934, "ainda que transitoriamente suspensas", embora 
tais explorac;óes fiquem sujeitas "as normas de regulamen
tagáo e revisao de contratos; na forma da lei". (s) 

A Constitui~áo Federal de 1967 estabelece que "a explora9ao 
e aproveitamento das jazidas, minas e demais recursos minerais 
e dos potenciais de energía hidráulica dependem de autoriza9áo ou 
concessao federal, na forma da lei, dada exclusivamente a brasilei
ros ou a sociedades organizadas no País., (art. 161, § 1.0). 

(8) Gen. Frederico Rondon - "Jlato Grosso Econ6mico" (in Revista Brasileira 
dos Municipios, n.o 19, 1952). 
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Parece matéria pacífica que, sendo o Brasil detentor 
de nada menos que 35% das reservas conhecidas de minério 
de ferro do Mundo, pode e deve tornar-se um dos maiores 
exportadores dessa riqueza, deixando o insignificante lugar 
que ora ocupa, entre aqueles, com menos de 1 % do volume 
global, enquanto a Suécia, por exemplo, dispondo apenas 
de urna reserva de 2,7 bilhoes de toneladas, figurava no 
mercado mundial com 4,7% daquele volume. 

Em recente quadro estatístico das reservas mundiais· 
de minério de ferro ( *) , sáo atribuídos ao Brasil 16,25 e 36 
bilhóes qe toneladas, respectivamente, nas colunas de "mi
nério· pronto para embarque,, e "minério que necessita de 
beneficiamento", num total global de 52,25 bilhóes. :E.:stes 
dados sofreram profunda modifica~áo, com os recentes estu
dos do Geológo John Van Nostrand Dorr II e as pesquisas 
realizadas em Mato Grosso, cujo potencial de minério de 
ferro foi avaliado em 50 bilhóes de toneladas. (**) Ao Pro
fessor Otávio Barbosa ficamos a dever este inestimável ser
vi~o a economía mato-grossense. 

Elevadas assim a 102 bilhóes de toneladas as reservas 
brasileiras, Minas Gerais e Mato Grosso em significativa pari
·dade, quanto aos potenciais, fica o Brasil em segundo lugar, 
no quadro dos grandes detentores de minério de ferro, entre 
a :tndia (106,3) e a URSS (57,7) . 

Sumamente auspiciosa é, para Mato Grosso, a confir
mac;áo de que as jazidas de Corumbá nao sao inferiores, 
em potencialidade, as do famoso Quadrilátero Ferrifero de 
Minas Gerais, podendo, gra~as a elas, considerar-se duplicado 
o potencial nacional. 

Está visto, portanto, que a considera~áo de um dos 
aspectos meramente económicos da exportac;a-0 de minério 
de ferro - a potencialidade - conduz a conclusáo da maior 
conveniencia nacional no estímulo e desenvolvimento da
quela exporta~ao. Isso nao obsta, porém, a que seja por nós 
considerado outro aspecto económico - o das vantagens 
a auferir pelo Estado, na cessáo de sua riqueza natural -
interesse dos mais legítimos que náo deve ser obscurecido 
por tendenciosos argumentos com que, muitas vezes, técni
cos e políticos procuram vencer os zelos do Nacionalismo, 

(*) Eng. Geraldo Mendes Barros - "O Brasil no Mercado Mundial de Minério 
de Ferro (1960) . 

("*) Eng . . Mauricio .Jo.p.pert da Silva - "A Exporta~o de Minérios" (0 GLOBO, 
Rio, 25-Maio-1960). 
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com aquele espirito de liberalidade que se convencionou 
chamar "entreguismo". 

" Como sempre, o bom senso levar-nos-á ao meio termo 
- nem a oposigao de plano a exportagao, nem a "entrega" 
pura e simples do "nosso minério", apenas pela alegria de 
assistir a azáfama das exploragóes, contentando-nos com 
aquela "promessa de novas empregos, novas fontes de supri
mento" e minguados (e sonegados) "royalties", enquanto 
se avolumam do outro lado "lucros impressionantes", capa
zes de escandalizar os próprios americanos" (Revista TIME, 
n.o 10. Mali. 58). 

E' interessante assinalar que, no caso da Mineragao 
Morro Velho, o capital estrangeiro seja objeto de muitas 
reservas provindas de fonte insuspeita de qualquer laivo 
"nacionalista". Sao interesses de urna companhia similar 
brasileira - a Vale do Rio Doce - ameagada de urna con
correncia que lhe poderá ser mais prejudicial do que parece, 
que vem a baila, com argumentos que convencem ao nosso 
bom senso ... 

No projeto do Deputado Mário Rolla, apresentado a As
sembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, de urna 
sociedade de economia mista - a Companhia Ferro Manga
nes de Minas Gerais (Ferrominas) - para exploragao, co
mércio e industrializagao do minério de manganes e asso
ciados, vemos um paradigma que poderia atender os aspec
tos políticos e económicos do problema da valorizagao das 
riquezas minerais, evitando os extremos desaconselhados a 
que nos referimos acima. O Estado participando da forma
~ao do capital social, pela subscrigao de agóes, em montante 
equivalente ao patrimonio incorporado, poderia prescindir 
de quaisquer outras vantagens percentuais sobre o valor 
venal do produto. Sobre facilitar a tarefa dos fiscais, con
correria assim o Estado para dissipar a atmosfera de des
confianga pública que paira sobre as concessóes, em geral. 

Ainda um aspecto, mais político que económico (pode
ríamos dizer geográfico), do problema nacional vertente, 
que nao poderia passar sem nosso reparo, é o da possibili
dade de imediato desenvolvimento das explora~óes mato-gros
senses, as quais ainda sao consideradas como reservas do 
futuro, "dependendo do sistema de transforte ferroviário e 
fluvial que outras gera~óes poderao, facilmente, cons
truir".<**) ou de pequena significa~ao para o mercado 

(••) Eng. Geraldo Mascarenbas - "Exporta~o de Minérlos" (0 GLOBO, Rlo, 
26-Maio-1960), 
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internacional, "pelo menos no momento, em virtude dos 
milhares de quilómetros que as separam dos portas maríti
mos", conforme o pronunciamento de técnicos mais interes
sados, segundo parece, no desenvolvimento das exploragoes 
mineiras. <4 > 

A localizagao das jazidas mato-grossenses, a margem de 
urna das maiores vias fluviais do Continente e da ferrovia 
Noroeste, já articulada a Brasil-Bolívia, parece-nos, ao con
trário, indicar a conveniencia de sua imediata exploragao. 

* * * 
O início das pesquisas de petróleo, em território mato

grossense, pareceu-nos feliz ensejo para lembrar urna dívida 
dos brasileiros, particularmente, dos mato-grossenses, a me
mória do notável sociólogo, economista, engenheiro e, sobre
tudo, patriota Monteiro Lobato. 

Arrostando o ceticismo criado, pela solércia de uns e 
displicencia de outros, em relagao as possibilidades do Brasil, 
como produtor de petróleo, numa época, felizmente, encer
rada, em que estranhos interesses impediam a pesquisa da 
preciosa riqueza em solo pátrio, Monteiro Lobato empreen
deu verdadeira cruzada de entusiasmo e esclarecimento, por 
urna política mais consentanea aos altos interesses nacio
nais. 

E; ~ nesse estudo profundo e sincero das possibilidades 
brasileiras, no setor petrolífero, o grande escritor patricio 
pos Mato Grosso em posigao de incontestável relevo, justifi
cando, de antemao, por assim dizer, que por seu território 
se iniciassem um dia as pesquisas e exploragao do ouro 
verde-negro, sangue da terra a exsudar em nossos pantanos 
e florestas. . , 

Recordemos, comas mesmas palavras de Monteiro Loba
to, aquele depoimento de patriota e homem de ciencia, ver
dadeira profissao de fé em nossa grandeza futura: <1

> 

"Por mais milhóes de barris de petróleo que durmam 
nessas zonas (Sao Paulo, Paraná e Santa Catarina), tudo 
isso nao passa .de "café pequeno", diante do formidável lago 
de petróleo em que se assenta Mato Grosso. 

"Que foi Mato Grosso, em eras remotíssimas? Que foi 
esse Mato Grosso de 1. 478. 000 quilómetros quadrados, maior 
que a Venezuela, que o Peru, que a Colombia, que o ~quad~r, 
que a Fran~a, que a Alemanha, que a Itália, que cmco Sao 
Paulas? Que foi essa matéria prima de todo um império? 



"Um mar. Um fundo de mar. Isso há milhares de 
séculos, no período siluriano ... 

" "Mato Grosso constitui urna parte do fundo do Mar 
de ~araiés - mar que ainda hoje se denuncia nos resíduos 
subsistentes, do mesmo modo que a res morta há muitos 
~os se denuncia pelos ossos esparsos. Lagos, lagoas e 
p~ntanos de água salgada - e tóda a imensa área alaga
d1c;a do Sul (que se chama Chaco, nas Repúblicas vizinhas 
e Pantanal, no Brasil) representam a ossada dispersa d~ 
velho Mar de Xaraiés. 

"Nesse mar mediterraneo, encurralado pelo levanta
mento dos Andes e pelas barreiras montanhosas norte-suli
nas do Brasil atual, formou-se um tremendo depósito de 
petróleo. · 

"Como afirmar isso? Com base nas perfurac;oes e nos 
estudos feitos nos pedac;os desse fundo de mar que constituem 
~rritórios das. Repúblicas vizinhas - Bolivia, Peru, Argen
tina, Paragua1. Um grande rio navegável corta em duas 
metades o fundo do Xaraiés - o Rio Paraguai esse Missis
sipi, esse verdadeiro /lumen nostrum que há d~ um dia tor
nar-se a "Broadwar" aquátic~ da América do Sul. o pedac;o 
do fundo do ~ara1és, que hoJe pertence ao Brasil, equivale 
em possanc;a a soma dos pedac;os em maos dos paises limí
trofes. 

"O petróleo xaraieense está cansado de exibir-se em Ma
to Grosso . .. Enormes extensoes do território de Mato Grosso 
esta.o m~rcadas de sinais de óleo, de lagoas de água salgada, 
de calcareos, conchas, aglomerados fósseis indicativos de 
formac;oes petrolíferas; de derrames de asfalto ou petróleo 
que perdeu, por evaporac;ao, as partes mais leves· eflores
cencias de petróleo; de natas de óleos nos pantanos' e cacim
bas a bertas; de emanac;oes de gás de petróleo ... 

"Exército! onde está o teu idealismo? Mocidadef que 
sono é esse? ... "(9) · 

No m_?mento histórico em que se manifesta o interesse nacional 
pelo 1petroleo mato-grossense, pela extensáo dos servi90s da PETRO
BRAS ao _território do grande Estado, cumpre lembrar aquela dívida 
de gratidao, co~ o íntimo regosijo, porém, de podermos afirmar que 
o veeme!?-te apelo de Montelro Lobato ao Exército e a mocidade do 
Brasil nao foi em váo; pois, aí temos, como resposta decisiva e in
tegral, para honra dos Poderes da Repúbllca.z a Lel do Petróleo e a 
PETR~BRAS, frutos daquela outra campanha cívica de nossos dlas 
conduz1da pelo grande brasileiro Presidente Arthur Bernardes. ' 

(9) Monteiro Lobato - O ESCANDALO DO PETRóLEO E -FERRO. 
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NO ALTO GUAPORE' 

O território que se estende entre o alto Paraguai e os 
confins ocidentais coro a Bolívia, ao norte do paralelo 16º 15' 
sul, bem merecia urna denominac;ao que caracterizasse as 
peculiaridades decorrentes de sua singular posic;ao geográ
fica. Zona de tr~nsic;ao entre duas regié>es fisicamente dife
renciadas - o Pantanal e a Amazonia - a cavaleiro das duas 
grandes bacias hidrográficas que nela se avizinham, nao o é 
menos do ponto de vista humano, pela ramifica~ao das ati
vidades - a agro-pecuária e a cultura de cana de ac;úcar, 
no sul, e as indústrias extrativas do reino vegetal - a poaia 
e a seringa - que absorvem a maior parte dos bra~os, no 
norte. . 

Do ponto de vista político, aquela transi~ao nao é-me
nos sensível, a oeste, nas raias internacionais, onde se entre
lac;am duas Nacionalidades, mal definidas ainda as fron
teiras que deveriam materializar, limitando-as no espac;o, as 
duas soberanias. 

Cinge pelo norte a zona do Alto Guaporé, na latitude 
aproximada de 14º30' sul, a muralha azul da Serra dos 
Paricis, de cujas vertentes meridionais fluem os rios que 
sulcam e delimit'am suas planicies, realc;ando as chapadas . 
que, em suave ascenc;ao, conduzem aos divisores. Descero em 
leque os formadores dessas cordas fluviais, em disposi~ac 
simétrica com os irmaos do norte, que demandam a bacia 
amazónica. Dir-se-ia urna distribuidora equ_anime a Serra 
que abriga aquelas nascentes, recordando, em seu próprio 
nome, a origem das águas e dos homens, urnas e outros fato
res inseparáveis de sua história e de seu presente economico. 
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Dentre os rios assim formados, merece especial men~áo 
o Guaporé, pela singularidade em que s deixa o caprichoso 

" curso, vertendo do sul da serra-mater, buscando esse rumo, 
nos primeiros quilómetros, e volvendo a oeste e depois ao 
norte, obediente aos declives que lhe impoe a Serra de Santa 
Bárbara, que se alteia entre suas águas e as do Jauru, tanto 
vale dízer entre o Amazonas e o Prata, vindo morrer entre 
corixos e baías, quase na linha divisória convencional, entre 
os morros de Boa Vista e Quatro Irmaos. 

Por s~u presente e por seu passado, tecidos entre rasgos 
de heroísmo e abnega~áo das geragóes que nos precederam, 
desde os primórdios da vida nacional, e sacrifícios pertinazes 
e conscientes da atual gera~ao de brasileiros que, em suas 
margens gloriosas, lutam pela sobrevivencia, numa instin
tiva e sublime compreensáo da missao de brasilidade que 
o destino lhes reservou, en1 nosso longínquo Oeste, o Gua
poré se destaca entre os grandes rios brasileiros, balisando 
nossas extremas ocidentais por centenas de quilómetros, des
de o Rio Verde até sua jun~áo com o Mamaré, grande for
mador do lendário Madeira, o mais extenso tributário do 
maior dos rios. 

Ainda no último quartel do século XVII, o chapadao dos 
Paricis foi despertado do letargo da pré-história de nossa 
civiliza~ao, pela bandeira que haveria de celebrizar, nos fas
tos paulistas, Manoel de Campos Bicudo e seu filho e suces
sor, Antonio Pires de Campos. E', porém, no século seguinte, 
depois de consolidada a posse das minas de Cuiabá, que as 
bandeiras, da conquista buscariam o Oeste, premidas pelo 
despotismo dos capitaes-mores e estimuladas pela noticia de 
novas reservas auríferas e humanas do lendário Mato Grosso, 
ainda mal desvendado aos olhos cúpidos dos aventureiros. 

Há, entretanto, urna razao de Estado a presidir essas 
migra~oes, aparentemente, tumultuárias e movidas por mero 
interesse económico. Conquistadores espanhóis, descendo dos 
contrafortes andinos, pelos caudais tributários do Guaporé, 
nao tardariam a transpór este rio que devera ser a balisa 
entre as duas Na~oes que se avizinham, no cora{;áo do Con
tinente, e galgar o Planalto que sobranceia por leste o rio 
fronteiro. 

A nova Capitania de Mato Grosso, desmembrada de 
Cuiabá, em meados do século XVIII, atende aos compromis
sos assumidos em Madrid, em virtude do Tratado de 13 de 
janeiro de 1750. 
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Vila Bela da Santissima Trindade, fundada pelo pri
meiro Governador, Dom António Rolim de Moura, a mar
gem direita do Guaporé, em 1752, no mesmo Pouso Aleg.re 
dos destemidos bandeirantes que, seguindo a trilha dos 1r
maos Paes de Barros, nele acamparam em 1730, responde, 
pois, a urna razáo de Estado e, de fato, vem obstar aos pro
gressos dos espanhóis que, senhores do curso do Guaporé, 
já faziam surgir aqui e ali, nos afluentes orientais do grande 
ria, feitorias promissoras. 

Os sucessores de Rolim de Maura, no governo da longín
qua Capitanía ocidental, desvelaram-se no mesmo zelo pela 
consolida~áo das posses lindeiras. Luiz de Albuquerque de 
Mela Pereira e Cáceres, de mais larga visao, diligencia a 
melhora das condi~oes de defesa da grande via fluvial ._do 
Paraguai, apossando-se do's terrenos elevados que a dominam 
por oeste, desde a Baía Negra, respondendo assim aos pro
gressos feitos pelos espanhóis de Asunción, no PlanaltC> 
Mato-Grossense, ao norte da divisória convencionada em 
Madrid. 

Vila Maria, que haveria de perpetuar o nome do atilado 
Capitao-General, passando a denominar-se Sao Luís de Cáce
res ao conquistar foros de cidade, surgiu contemporanea
me~te, em 1778, a margem esquerda do Paraguai, na l~ti
tude 16º sul, a cavaleiro das duas vias, terrestre e fluvial. 
que ligam as duas capitais de Cuiabá e Mato Grosso. 

Frustrados em meio as demarca~5es, os Tratados de 
limites negociados pelas Cortes de Lisboa e Madrid - o de 
1750, anulado pelo de 1761, e o de 1777, .Pela guerra que 
sobreveio no limiar do novo século - f1cou a fronte1ra 
na incerteza em que a haviam deixado as providencias 
governamentais, apoiada na ocupa~ao humana do período 
das explora~óes do ouro e da busca do índio, delimitada mili
tarmente pelos destacamentos e rondas que haveriam de se 
perpetuar, nos topónimos que alcan~aram no~sos días, erecto 
o princípio do uti possidetis expresso na formula de Ale
xandre de Gusmao: "Cada parte há de ficar como que atual-

• mente possui". 
Da divisória de 1750, tra~ada "desde a boca do Jauru 

pela parte ocidental" ... " em linha reta até a margem aus
tral do Rio Guaporé, defronte da boca do Rio Sararé", ~u 
por "outros rios ou balizas naturais (que os Comissár1~s 
acharem entre os Rios Jauru e Guaporé) por onde malS 
cómodamente e com mais certeza se possa assinalar a raia 
naquela paragem, salvando sempre a navega~ao do Jauru, 
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que deve ·ser privativa dos ·portugueses, e o caminho· qüe · 
eles costumam fazer de Cuiabá para Mato Grosso", con
forme estabelecia o Tratado de Madrid ( art. VII) , confir
mado neste ponto pelo de 1777 (art. X), a fronteira evoluiu, 
merce daquele princípio jurídico, para os atuais limites, 
numa harmonía que muito honra a cultura das Na~óes liti
gantes . 

Nos termos do Tratado de Limites assinado em La Paz, 
a 27 de mar~o de 1867, nossa fronteira com a Bolívia, depois 
de transpor o lendário Mar de Xaraiés, de sul a norte, divi
dindo as Lagoas de Cáceres, Mandioré, Gaíba e Uberaba, deve
ria seguir, em lances geodésicos, do extremo sul da Corixa 
Grande ao Morro de Boa Vista; deste ao Morro de Quatro 
Irmaos e deste último a nascente do Rio Verde, afluente do 
Guaporé pela inargem esquerda. 

A linha divisória demarcada em 1877-78, porém, respei
tando as posses das duas Na~óes confinantes, anteriores ao 
referido Tratado, segundo o mesmo espírito dos Tratados 
luso-espanhóis do século XVIII, inspirado no princípio jurí
dico do uti possidetis, insinua-se pelo álveo da Corixa Grande, 
desde sua bóca, na Lagoa Uberaba, até sua origem, na 
vazante ao sul do Cerro de Sao Matias; galga o cimo deste 
cerro e desee, por seu paralelo, rumo a oeste, ao corixo do 
mesmo nome e por este até ao ponto que ficou assinalado 
pelo Marco Branca, na confluencia dos Corixos de Peinado 
e Sao Matias (Toca-Vaca). Do Marco Branca segue para 
oeste, em dais lances de geodésicas, ao Morro de Boa Vista 
e deste ao Morro de Quatro Irmaos, deixando para a Bolívia 
a posse de Sao Matias, coloniz·a~ao de chiquitos estabelecida 
em terras do Brasil, perdendo assiln nosso País urna área 
apro:ximada de 5 .. 000 quilómetros quadrados. 
- A necessidade de ressalvar, desta vez, as posses . brasi

leiras de Salinas, Cacimba e Ramada, rondas portuguesas 
do século XVIII, levaría os demarcadores de 1878 a dirigir 
a geodésica do Morro de Quatro Innaos, rumo nornoroeste, 
a confluencia dos formadores do Rio Turvo, afluente do 
Paragaú, em território boliviano. 

Impropriamente tomado como da nascente do Río Ver
de, o marco do Río Turvo deixaria por longos anos aberta 
a fronteira, entre este rio e a verdadeira nascente do pri
meiro, gerando urna das quest6es de limites que haveriam 
de perdurar por quase um século, após o Tratado de La Paz. 

Em 1907, concordam os dois Governos na revisao, que 
se impunha, dos trabalhos de demarca<;áo da geodésica Qua-
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tro Irmáos-Rlo Verde, determinando, pelas Instruc;óes de 
6 de fevereiro, assinadas conjuntamente pelos Chanceleres 
Rio Branco e Cláudio Finilla, que a Comissao Mista encarre
gada de demarcar os novos limites do Brasil e da Bolívia, 
em Mato Orosso, ficaria incumbida também de "verificar se 
o chamado marco da cabeceira do Rio Verde, estabelecido 
em cumprimento ao Tratado de 27 de mar~o de 1867, está 
efetivamente junto desse rio ·:>u se, como dizem alguns infor
mantes, está junto a um afluente do Paragaú." E descem a 
m~n~cias técnicas, determinando que "para esse fim, a Co
m1ssao Mista ou a subcomissao nomeada pelos Comissários 
Chefes, depois de colocar marcos na confluencia do Rio 
Verde ( ... ) subirá o mesmo rio até as nascentes de seus 
formadores, fazendo o levantamento do rio e de suas cabe
ceiras", e, "se o marco estiver junto ao Rio Paragaú, e nao 
ao Verde, a Comissao procurará verificar, pelo exame do ter
reno, se desde 1877 se deu ou nao alguma mudan<;a, no curso 
superior do segundo desses rios, e se há sinais de um antigo 
leito, indo do marco ao Rio Verde", deixando para ulterior 
delibera~ao dos dois Governos, baseada no estudo dos rela
tórios e plantas . da Comissao Mista sobre este reconheci
mento, a decisao sobre o destino do Marco do Rio Turvo.<*> 

Em cumprimento as Instruc;óes aciina referidas, a Sub
comissao brasileira sobe efetivamente, o Rio Verde, na cam
panha de 1909, mas nao realiza seu objetivo, nem se encon
tra com a Subcomissao boliviana chefiada pelo Coronel Percy 
Harrison Fawcett, o mesmo, famoso e infortunado, explo
rador ingles desaparecido nas selvas mato-grossenses. 

Fawcett limita-se, em 1909, a marchar por terra até a 
regiao que havia explorado, isoladamente, no ano anterior, 
nos altos da Serra de Ricardo Franco, onde afixa um marco 
que passa a ser considerado como da nascente principal 
do Rio Verde, embora assinalasse, no dizer do mesmo Dele
gado da Bolívia, apenas a "Regiao das Nascentes do Rio 
Verde", <10> regiao, aliás, conhecida dos brasileiros, desde os 
trabalhos de reconhecimento do Astrónomo Antonio Pires da 
Silva Pontes, seu priineiro explorador, em 1789. 

Eis o que disse, a respeito do Marco do Rio Turvo, o 
Chefe da Comissao Brasileira Demarcadora de 1907, Almi
rante José Candido Guillobel: 

(*) "lnstru~óes para o r&eonhecimento d o Rio Verde e suas cabeceiras" -
Ministério das Rela~óes Exteriores, 1907. , 

(10) Gen. Claudino de Oliveira Cruz - As quest6es de limites nas negocla"~es 
diplomáticas de Roboré - La P<U. 
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'·'A 21 de julho (de 1909) chegou a 2.ª Sub-Comissáo 
ao ponto em. que, em 1877, f?i levantado. o marco junto 
ao suposto R10 Verde, conhec1do na localldade como Rio 
do Marco, ao qual a Comissáo Boliviana dá o nome de "Tar
vo" ... 

"Dito marco foi levantado, segundo o respectivo termo 
a 627 metros e no rumo verdadeiro de 44º05' sueste d~ 
ponto em que se reúnem os dois bragos formadores do rio 
que, pelo exame do "Diário da diligencia do Astrónomo Silva 
Pontes, elJl 1789, no Paragaú", é o rio que este Astrónomo 
denominou Turvo. 

"A referida Sub-Comissáo o explorou até sua confluen
cia com o Paragaú, que se dá no Puerto Frey, soba Iatitude 
de 14º41'35",95." 

E o General Rondon acrescenta a estas informa~óes: 
"Pode-se, pois, afirmar que ai náo houve alterac;áo sensivel 
do terreno em que foi levantado o marco e que o Rio Turvo 
nao sofreu modificac;áo de 1877 a 1909, no ponto em que 
confluem os dois brac;os. O nosso prático chama Rio Falso 
o que provém do Pantanal. Falso deve ser corruptela de 
Fawcett (nome dado pela Sub-Comissao Boliviana de 1909 
ao galho setentrional do Rio Turvo) ".<n> 

A inadvertencia do Comissário Brasileiro, admitindo, em 
seu relatório de 1910, a nascente assinalada por Fawcett, 
como a principal, náo obstante a irregularidade dos traba
lhos da Comissáo Demarcadora, verificada no ano anterior, 
consolidaria o equívoco e, com este, a pretensáo boliviana a 
urna nova interpreta~áo da linha divisória de 1867 mais 
favorável ao País andino. ' 
· Quase dais decenios transcorreriam ainda, nesta impre
c!sa~ da linha divisória, sem prejuízo, todavía, da convi
vencia fraterna das populagóes fronteirigas. 

Em 1925 (3 de setembro), o "Protocolo para a fixa~ao 
da linha de fronteira entre o Marco de Quatro Irmáos e 
as nascentes do Rio Verde", assinado em La Paz pelos 
Chanceler Eduardo Diez de Medina e o Plenipotenciário bra
sileiro, Ministro Artur Guimaráes de Araújo Jorge, retoma 
a questao de limites, estabelecendo que "a partir do marco 
col?cado no morro principal dos Quatro Irmáos, seguirá 
a l1nha de fronteira em diregáo a nascente principal do Rio 
Verde, fa.zendo unicamente a inflexáo indispensável a fim 

(11 ) Diário do l11spetor de Fronteiras (Gen eral R ondon) - Campanha de 
1929-30. 
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de ressalvar, para o Govérno do Brasil, suas ·posses históricas 
sobre as rondas de Ramada, Cacimba e Salinas" (grifamos) e 
que, "dentro do mais breve prazo, depois de trocadas as 
ratificac;ées, os Comissários dos dois Países colocará.o um 
marco nu nascente principal do Rio Verde, no local já assi
nalado ])ela Comissáo Mista brasileiro-boliviana, em 1909" 
(grifamos ainda) . 

Pouco restaría, portanto, como trabalho técnico, para 
a consolidac;ao da fronteira do Alto Guaporé, afixados, como 
estavam, os tres marcos terminais de Quatro Irmáos, Rio 
Turvo e nascente do Rio Verde, embora fósse esta a mais 
oriental (e nao a principal). Mas o Protocolo de 3 de setem
bro de 1925 ficaria, por sua vez, inoperante, por falta da 
necessária ratifica~ao pelo Congresso Nacional. 

O Tratado de 25 de dezembro de 1928, assinado no 
Rio de Janeiro pelos Chanceler Otávio Mangabeira e Minis
tro Plenipotenciário Fabián Vaca Chávez, mantendo os ter
mos do Protocolo ac'ima referido, consagraria o novo prin
cípio jurídico da perpetuidade dos marcos divisórios inter
nacionais ("Marco que se póe nao se tira") , atribuído a sazao 
ao Governo brasileiro, inova~ao que viria a calhar, todavia, 
a defesa dos interesses bolivianos, no sentido de se manter 
o marco de 1909 como da nascente principal do Rio Verde. 

Estabelecia, na verdade, aquele Tratado, em seu artigo 
III: 

. "Do ponto extremo da demarca~ao de 1877, onde foi 
colbsa.Qo um marco, a que se refere a ata da 4. ª conferencia 
da Comissáo Mista Brasileiro-Boliviana, a linha de fronteira 
pros.seguirá para leste, pelo paralelo do dito ponto, até encon:.. 
trar urna reta tra~ada entre ·o Morro dos Quatro Imáos 
e a nascente principal do Rio Verde. Seguirá depois por essa 
reta para o norte, até a dita nascente do Rio Verqe, que ser~ 
assinalada por um marco." 

A supressáo, no Tratado de 1928, da referencia expressa 
ao marco de 1909, existente no Protocolo de 1925, teria moti
vado, por parte da Bolivia, as delongas verificadas na assi
natura das Notas reversais necessárias a demarcac;áo d~ 
fronteira. E doze anos transcorrem nesse impasse. -

. Contudo: a 29 de april d~_ 1941, ~heg~ria_m _ ~s do~ Go
vernos a um acórdo, quanto aos termos das Reversais, tro
cando-as naquela data. Insistindo embora na necessidade 
de nova explora~ao do Rio Verde, para a determinac;ao de 
sua nascente principal, -com o necessário rigor técnico, nossa 
Chancelaria transige quanto ao giro da linhl\. divisórip., ._ pro-
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posto pela Bolivia, entre o Marco de Quatro Irmaos e o do 
Rio Turvo, a fim de salvar posses bolivianas a leste da antiga 

0 geodésica: . 
"A Comissao Mista fará os seguintes trabalhos: 
"a) Demarcac;ao da fronteira situada entre o marco 

do morro principal dos Quatro Irmaos e o do Rio Turvo, 
conforme se acham transcritos nos termos de inaugurac;áo 
de 12 de setembro de 1876 e de 5 de novembro de 1877, 
seguindo urna linha que salve as posses e propriedades pri
vadas dos dois Países, situadas entre as linhas geodésicas 
que, partmdo do marco dos Quatro Irmaos, vao terminar 
respectivamente, no do Rio Turvo e na cabeceira principai 
do Rio Verde." 

b) . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . (12) 

Do reconhecimento realizado pela Comissao Brasileira, 
em 1945, resultou a determinac;ao, por processo técnico per
feito, da nascente principal do Rio Verde, a qual fica situada 
a sudoeste do Marco de 1909 que corresponde, como disse
mos a nascente secundária mais oriental do mesmo rio. 
Nao obstante a Nota de divergencia apresentada, pelo Co
missário boliviano, a respeito dos trabalhos da Comissao 
Brasileira, ficou a nascente determinada em 1945 reconhe
cida como a principal, "de maneira absolutamente clara e 
taxativa, pelos demarcadores brasileiros e bolivianos, em 
documentos que assinaram". <10> 

Entretanto, com o povoamento da zona fronteiric;a, as
sumiu capital importancia a Baía Grande (Laguna del Mar
fil ou Ponte Ribeiro), única de águas perenes existente 
na fronteira Quatro Irmaos-Rio Turvo, a qual ficaria ou 
nao em território boliviano ou cortada pela linha divisória, 
conforme se adotasse ou nao a geodésica Quatro Irmaos
Nascente do Rio Verde (Marco de 1909). 

O Protocolo de 1925 teria representado, nesse sentido, 
uma vitória boliviana, reconhecendo como divisória essa geo
désica apenas com as inflexoes necessárias a ressalva, para 
o Brasil, das antigas posses portuguesas. A partir, porém da 
troca de ratificagoes do Tratad.o de 1928, ocorrida a 27 de 
junho de · 1929, o Marco do Rio Turvo passaria a ser "um 

(12) lnstrucóes para os trabalhos da Comisslio Mista Demarcadora de Limite.s 
Brasile~ro~Boliviana - Notas reversais assinadas no Rio de -Janéiro, a 29 
d~ abril de 19:11, previstas no art. IV do Tratado de Limites e Comunica
~oes Ferroviái:ias entre o Brasil e a Bolivia, assinado no Rio de Janeiro 
a 25 de dezembr0: de 1928. · · : · · ~ .' 
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ponto novo introduzido na delimitagao por comum acordo 
entre os dois Governos", cio) mas a divergencia continuaría 
em relagao as nascentes do Rio Verde. Ao critério geográ
fico defendido pelo Comissário brasileiro, General Claudino 
de Oliveira Cruz, opunha-se o critério histórico, adotado 
pelo Comissário boliviano, Ministro Humberto Vázquez Ma
chicado, segundo o qual a nascente do Rio Verde, a que se 
refere o Tratado de 1928, seria a mesma assinalada e já 
urna vez aceita, em 1909, por ambas as Comissoes Demarca
doras. E mais doze anos transcorreriam no novo impasse 
assim criado. 

Em 1958, voltaria a questao de limites com a Bolívia 
as cogitagóes das Chancelarias, como um dos pontos da 
agenda proposta pela Bolívia, para as negocia<;oes de Co
rumbá e Roboré, as quais passariam a versar sobre conces
sóes petrolíferas, estrada de ferro e fronteiras. 

As Notas reversais assinadas em La Paz, a 29 de mar<;o 
de 1958, pelos Chanceleres José Carlos de Macedo Soares 
e Manuel Barrau Peláez, como resultado da Reuniao Espe
cial que mantiveram nas cidades de Corumbá e Roboré, 
entre 23 e 28 de janeiro do mesmo ano, na qual coinci
diram nos propósitos dos dois Governos "para dar solu<;ao 
a questoes de demarca<;ao de lin1ites que permaneciam pen
dentes entre o Brasil e a Bolívia", alterariam mais urna vez 
a linha divisória, estabelecendo em seu artigo III: 

"A Comissao Mista Demarcadora de Limites Brasileiro
Boliviana efetuará a demarca<;ao a que se refere a cláusula 
VII das Notas Reversais de 29 de abril de 1941, pela forma 
seguinte: - a partir do marco do Morro dos Quatro Irmaos, 
seguirá a linha de fronteira em dire<;ao a um ponto sobre 

. a margem norte da Baía Grande( Laguna del Marfil), de 
forma a que a Baía Grande fique dividida em duas partes 
iguais aproximadamente. A partir deste ponto seguirá em 
linha reta até o marco do Turvo, continuando para leste 
pelo paralelo que passa por este marco, até a sua interse<;ao 
com ·a geodésica que une o marco de Quatro Irmaos com 
a nascente do Rio Verde reconhecida, em 1909, pela Comis
sao Mista Demarcadora de Limites Brasileiro-Boliviana, e 
por esta geodésica até a nascente reconhecida em 1909 acima 
referida". <13> 

Acarretaria a nova divisória urna perda territorial, para 
o Brasil, avaliada em 1. 500 quilómetros quadrados. Estabe-

(13) BRASIL-BOL1VIA ~- .Acdrdo s6ore demarcactfo de limites. 



lecido o condomínio da Baía Grande, estaria, i1nplicitamente, 
revogada, pelos dois Governos, a cláusula 7.ª das Notas 

(\ Reversais de 29 de abril de 1941 que, impedindo a linha 
divisória de passar a leste da geodésica Quatro Irmaos
Nascente principal do Río Verde, tornaria em sua vigencia 
inexequíveis as Reversais de 1958. 

Mais urna vez se evidencia, portanto (e agora, cumpre 
reconhece-lo, em modesta escala), a equanimidade do Bra
sil em face das perdas territoriais, pela preocupagao de 
manter a concórdia continental, pelas inalteráveis relaQ6es 
amistosas com os Países vizinhos. 

O Alto Guaporé, com suas populaQ6es fronteiri<;as em 
franco entrelac;amento de sangue e interesses, nao obstante 
a existencia de sua secular questao de fronteira, poQ.eria 
ser apontada ao Mundo, como exemplo de que a paz entre 
as NaQoes pode resistir as contendas diplomáticas, quando 
a formagao moral dos povos se alicerga em sólidos princípios 
de solidariedade humana, segundo os ditames da Civiliza
Qao Crista. 

* * * 
A evoluQao económica do território guaporeano se pro

cessa em diferentes ciclos, cada um com suas peculiaridades 
decorrentes das condiQoes político-sociais em que se desen
volve. Num ensaio de classificaQao, poderíamos denominá
los: ciclo do ouro, ciclo da borracha e ciclo da poaia. 

Situaríamos, no tempo, o primeiro, entre a fundaQaO 
do Pauso Alegre, na mesma paragem onde se edificou a Vila 
Bela, e os últimos anos do regime de trabalho servil; por-- · 
tanto, entre os anos de 1730 e 1888, sem qualquer idéia de 
rigor h istórico. Nele esta.o implícitas tres fases distintas:. 
urna anterior a instalagao do Governo da Capitanía de 
Mato Grosso, com Rolim de Moura, em 1752; outra poste- . 
rior a transladagao do mesmo Governo para Cuiabá, em 
1820; outra intermediária, em plena vigencia do Governo 
dos Capitaes-Generais que tanto se desvelaram pela econo
mía guaporeana, culn1inando no zelo administrativo dos 
Cáceres e na diligente atividade científica e militar do Coro
nel Ricardo Franco de Almeida Serra. 

_ O segundo ciclo tem origem nos últimos anos do século 
XIX, com a exploragao dos magníficos seringais, ansiosa
mente procurados do sul, do norte e de oeste, em significa
tiva convergencia das novas correntes humanas desbrava
doras, estimulaqas pelos .grandes . merc~d.os . . da _.goma eláS:-

tica. Assinala-se, no Alto Guaporé, um clímax da indústria 
~:rtrativa ~ssim ~riada, entre os anos de 1906 e 1912, justi
fi~ando a .inversao de vultosos capitais, em torno dos barra
coes e feitorias marginais dos rios mais favorecidos pela 
natureza, na distribuigao da hevea brasiliensis - o Gua
poré, o sru:ar~, o Galera e outros afluentes do primeiro, na 
margem drre1ta. No ocidente, em território boliviano nao 
é lll:enos ~tiva a faina de procura e exploragao dos serlngais 
nativos, iguallnente ricos e acessíveis. Desinteressando-se 
p~lo ouro, · d~ impqssível exploragao económica, posto que 
a~da quase a ~or da terra, como atestam as grupiaras ao 
aoandono, semi-ocultas pela vegeta<;ao rala, a beil~ dos 
caminhos coloniais, os empresários do trabalho regional dei
xam-se empolgar pela nova indústria de lucros certos, merce 
da procur~ e das facili~~des de ~rédito proporcionadas por 
grandes firmas comerc1a1s de Caceres, Corumbá, Cuiabá e 
iv.Ianaus. 

O ciclo da poaia tem início em justaposigao com a 
última fase do primeiro mas se desenvolve, conquistando 
as preferencias regionais, na última fase do segundo ciclo 
e, por fim, predomina na vida económica do território, desde 
que cessou a exploragao gomífera, pela queda dos pregos, 
abaixo do lLlllite admissível para a desvaloriza<;ao do pro
duto. 

O nóvo ciclo da borracha, propiciado pela 2.ª Guer~a 
lv.rundial, desenvolve-se sem afetar as extraQ6es da poaia, 
cujo prego animador há de se manter, gragas ao monopólio 
natural dos Municípios ocidentais de Mato Grosso, como 
compensagao de tantos desfavores criados pela distancia e 
pelas dificuldades decorrentes, nos transportes, no povoa
rnento e, portanto, no desenvolvimento económico. 

As indústrias extrativas, absorvendo a quase totalidade 
dos habitantes válidos, em quase nada concorrem, entretanto, 
para o progresso regional, dados os moldes em que costu
rnam processar-se as exploragoes, com menosprezo dos inte
resses locais. 

A situagao económica do território, no fastígio das explo
raQoes gomíferas (1906), é sabiamente apreciada pelo Enge
r1heiro Esperidiao da Costa Marques que perlustrou aqueles 
sertóes em sucessivos anos, visando a solu~ao do problema 
dos transportes que mais de perto interessava as empresas 
da borracha. Em volume infelizmente raro, <u> o Engenheiro 
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Jt~speridiao deixou-nos magistrais observac;oes, nao sómente 
da economia guaporeana mas também da fisiografia, flora 

" e fausa regionais. 
Em 1907, novo !remito de progresso animaria o terri

t.ório, com a construc;ao da linha telegráfica executada pela 
Comissao Rondon, ligando Cáceres a cidade de Mato Grosso 
-- a Vila Bela dos Capitaes-Generais. Cruzando o Jauru, 
no antigo porto do Salitre, que passa a denominar-se Porto 
l~speridiao; transpondo o alto Guaporé na Ponte Velha, 
conhecida de Castelnau, desde 1845, e que recebe agora o 
nome de P,pntes e Lacerda, o fio telegráfico alcan<;a a infor
tunada Vila Bela que se alvoro~a para recebe-lo, instalando 
a nova esta<;ao no antigo palácio dos Capitaes-Generais. 

Decorridos mais de trinta anos, desde a inaugura<;ao 
deste importante melhoramento, voltou aquele território 
fronteiri~o a ocupar a aten~ao da autoridade militar que, 
desde os tempos coloniais, vinha suprindo a falta de inicia
tivas civis. O 2.º Batalhao de Fronteira, criado para atender 
a defesa nacional, naquele setor, instala-se em Sao Luís de 
Cáceres, retomando as tradi<;oes militares da cidade, e se 
empenha na missao que lhe foi confiada, desdobrando-se 
em destacamentos e diligencias, através daqueles campos 
outrora percorridos pelos soldados do Império que ainda 
viram, em 1876, um Comandante de Fronteira, em Casal
vasco, o Tenente-Coronel Joao de Qliveira Melo, o mesmo 
heróico Tenente da Resistencia de Coimbra e da Retomada 
ele Corumbá, na Guerra do Paraguai. 

* * * 
Depois de tantos esfor<;os . pelo progresso de nosso lon

gínquo Oeste, nos quais se empenharam sucessivas geragoes 
ele servidores do Brasil, ainda estaria sem solugao o pro
blema capital, o problema-chave desse progresso - a ligagao 
económica das duas grandes bacias continentais que lá se 
avizinham, tangenciando-se, nas extremas do Aguapeí e do 
. A.legre, e quase se tocando,. nas cabeceiras das Estivas Nova 
e Velha, nos flancos da Serra de Santa Bárbara, o divisor 
daquelas águas que, divergindo assim, nas origens, quase 
insensivelmente, demandam o Atlantico em paragens tao 
distantes. 

A liga<;ao fluvial, de concepc;ao, por assim dizer, espon
tanea, visto como se tratava de transportes dessa natureza, 
no inicio das explora~oes, empolgou desde logo os espíritos 
e foi tentada, sem exito, em 1772. 
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Tentaría mais tarde, com melhor exito, a soluc;ao do 
ingente problema o Engenheiro Esperidiao, fazendo transi
tar, entre o Salitre e a Ponte Velha, um locomóvel com 
vagonetes, em pregados no transporte da borracha. 

Modernamente, retomando o mesmo problema, o Go
verno Federal determinou a construgao da Rodovia Cáceres
Porto Esperidiao-Mato Grosso (Vila Bela), a BR-.30 do Plano 
Rodoviário Nacional, definitiva solugao que permitirá com 
seus A 30.0 km de fácil constru~ao e conservagao, a liga<;ao 
econom1ca entre as duas grandes bacías do Continente. Sol
dando duas vias fluviais, secularmente trafegadas - o Gua
poré e o Paraguai - aquela rodovia facilitará o comércio 
internacional, entre os portas da zona Beni-Mamoré e do 
inédio Paraguai. 

* * * 
O inicio da produgao de 7 milhoes de seringueiras das 

planta~oes da General Rubber Cy,no Pará, em 1925, teria 
marcado urna nova era da indústria da borracha no Brasil 

' pondo termo ao período extrativo. As plantagoes sistema-
tizadas dao lugar a "urna revisao completa nos métodos e 
processos de sangría das árvores, tratamento do Iatex crian-
do urna nova tecnologia."<8 > ' 

A 2.ª Grande Guerra, impendo como necessidade impe
riosa a produgao intensiva da borracha, em prazos e volumes 
jamais imaginados, tem na produgao sintética urna resposta 
da Química aos seus reclamos. Todavia, ainda nao podem 
as Democracias prescindir da coopera~ao dos seringais na
tivos. 

Nao obstante a queda da produgao nacional, de 32. 930 
toneladas, em 1947, para 25.303 toneladas, no ano seguinte, 
cresce o consumo da indústria brasileira de artefatos, de 
11. 710 toneladas, em 1942, para 18. 391, em 1946, e mais 
ele 25. 000 toneladas, em 1950. O incremento do consumo 
interno teria vindo, assim, salvar a indústria extrativa do 
latex da indiferenga dos mercados externos . 

Cumpre, entretanto, assinalar o interesse manüestado 
pelas grandes companhias produtoras de borracha sintética 
e do próprio Governo americano, pelo desenvolvimento da 
cultura sistematizada da hevea, na América tropical. 

A conveniencia de se iniciar o cultivo da seringueira 
em seu "habitat" mato-grossense seria, pois, conclusa.o for
gosa destas consideragoes iniciais. A superioridade relativa 
da borracha acreana sobre a amazonense, em qualidade e 
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quantidade, superioridade que se evidencia pela cota<;ao mun· 
dial da "fine rubber Acre", bem como pelos volu1nes da pro-

" du<;ao daquele Estado - 81 % da produ<;ao amazonense, 
nao obstante a rela<;áo de 1/ 10 existente entre as respecti
vas superficies - e a similitude de situa<;ao dos seringais 
mato-grossenses, nos altos rios da bacia amazónica, sugerem 
que se oriente a explora<;áo dos seringais nativos da Grande 
Rondónia "sobre base económica fundada no cultivo de 
espécies agrícolas com o caráter de explora<;áo definitiva, pro
tegida por urna retaguarda de f arta subsistencia, nao só em 
géneros alimenticios de primeira necessidade, mas também 
de recursos sanitários e educacionais de civiliza<;áo."; <8 > pelo 
aumento do número de árvores por estrada, de modo a 
permitir, dentro de algum tempo, ao seringueiro maior 
produgáo individual. Seria, pois, o cultivo progressivo da 
hevea, em seu próprio "habitat", com o beneficio do som
breamento natural que, por si só, talvez, constitua a me
lhor garantía de bom exito, condi<;áo técnica que teria fal
tado a experiencia americana do Pará, a solu<;áo sugerida 
para Mato Grosso. A cultura ·concomitante do cafeeiro, igual
mente sombreado, daria a cultura da "hevea brasiliensis", 
nos seringais nativos de Mato Grosso, urna base económica 
mais estável. E a natureza dos solos e condi<;óes climáticas 
aconselham amplamente essa iniciativa. 

A heveacultura, aliada a do cafeeiro, guaraná e lavou
ras anuais de subsistencia seriam os vínculos indicados 
para a coloniza~ao dos seringais, pela cria<;ao de núcleos 
agro-extrativos de popula<;áo e, como retaguarda organizada, 
"centros de elaboragáo da produgáo, inclusive da tecnología 
primária". Aspecto particular da colonizac;ao nacional, inte
ressando embora todo o imenso Norte inato-grossense, a 
estrutura dos núcleos agro-extrativos deve ser objeto de es
tudo especial, com os demais aspectos do povoamento. 

Após longos anos de tergiversagóes, entre a nova tecno
logía da heveacultura e os primitivos processos extrativos, 
parecem fixados os rumos da indústria brasileira, pelo cul
tivo da seringueira, tanto na Amazonia, como noutras regióes 
do País, onde já se verificou a aclima~ao da "hevea brasi
liensis" - urna das plantas menos exigentes, quanto as 
condi<;óes de solo e umidade, em que pese a origem ama
zónica. E' esta a opiniáo de um técnico estrangeiro que 
nos veio através da palavra autorizada do Sr. Brocquet, 
Presidente do Instituto de Pesquisas sobre a borracha da 
Indochina, . emitida após . sua recente . excursáo a Amazonia. 
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Planta rústica, cuja cultura nao é esgotante, sendo a sua 
principal exigencia a água que ela é capaz de ir buscar 
muito profundamente no solo, por intermédio de sua raiz 
pivotante, podendo ser, portanto, a influencia de variac;óes 
pluviométricas largamente corrigida por um solo de grande 
poder de retenc;ao d'água, a seringueira é indicada mesmo 
para os terrenos ácidos. 

, ? plano de desenvolvimento regional, inspirado na sá 
pollt1ca de povoamento e explorac;ao das zonas abandonadas 
º!1 ~inda n~o .atingidas pela civilizagáo, integrantes da Ama
zonia Bras1lerra, deve tornar-se realidade no mais breve 
prazo. E a Mato Grosso, detentar das melhores terras da 
Amazonia física que sao, indubitavelmente, as bacias dos 
altos rios que sulcam o Planalto Brasileiro, entre o Gi-Paraná 
e o Araguaia, meio milhao de quilón1etros quadrados, desde 
o parelelo 14º sul; a Mato Grosso cabe reivindicar, no men
cionado plano, lugar a altura de suas necessidades e possi
bilidades, a fim de aparelhar seus seringais nativos, moder
nizando sua velha indústria extrativa; impulsionar a hevea
cultura nascente e, assim, alcan~ar, em breve prazo, o lugar 
que lhe cabe, na economía nacional, como grande produtor 
de borracha mais próximo dos centros consu1nidores de Sao 
Paulo e do Prata. 

* * * 
Urna das riquezas extrativas de Mato Grosso, que me

recem desvelada atenc;áo do Poder Público, é a poaia ( Cephae
lis ipecacuanha, A. Rich.), planta da família das rubiáceas, 
produtora de emetina, a qual perde terreno, cada ano, em 
seu vasto don1ínio mato-grossense, que sao as florestas dos 
vales do alto Paraguai, Cabac;al, Jauru, Cipotuba e seus 
afluentes; alto Guaporé e seus afluentes Sararé e Galera, 
interessando os Municí pios de Cáceres, Barra do Bugres 
e Mato Grosso. Afunda-se nas selvas distanciando-se por 
dezenas de léguas dos ce~~tros iniciais de extracáo. 

~ 

Atribuí-se esse retraimento da poaia a falta de siste
matiza~áo de sua explorac;áo, a inobservancia do replantio 
e, sobretudo, ao fogo anualmente ateado nas matas onde 
viceja a ipecacuanha. 

Segundo depoimento do Professor Roquette Pinto, em 
páginas de "Rondónia", as matas da poaia estendiam-se 
outrora da vila de Tapirapua, quinze léguas a fio, do Para
guai ao Cipotuba, sendo boje grande parte dessa área deso
lado sapezal, campo de ciperáceas, onde se acham espetados, 
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negros, como varóes de ferro, os caules carbonizados das 
,. grandes árvores que as queimadas nao puderam derrubar. 

Com o louvável intuito de obviar a extingao sistemá
tica, que vinha sofrendo (e ainda sofre) a poaia, pela explo
ra<;ao desordenada, a Estagao Experimental de Cáceres (do 
Instituto de Pesquisas e Experimenta<;ao Agropecuária do 
Centro-Oeste, Ministério da Agricultura), criada desde 1949, 
teve sua instalagao iniciada em 1962, sob a dire<;ao do Enge
nheiro-Agrónomo Frederico Augusto Rondan Filho, tendo 
procedido ao estudo da planta em seu "habitat", extragao, 
comercializagao, inclusive os problemas inerentes ao homem, 
como extrator (patrao, poaieiro) e comerciante. 

Situada entre os rios Cipotuba e Vermelho, a 150 km 
de Cáceres, a referida esta<;ao vem realizando ensaios sobre 
métodos de plantío (sombreamento, irriga<;ao, aduba<;ao) e 
sugerindo modifica<;oes no preparo das raízes, em seu acon
dicionamento e embalagem, tendo em vista a maior cota~ao 
no mercado. 

Trabalhos para o aproveitamento do fruto, como fonte 
produtora de alcaloides, f oram coroados de bom exito, tor
nando-se um dos modos de elevar a rentabilidade da planta, 
sendo anual sua produgao e de tres anos o prazo ideal 
para o desenvolvimento das raízes. 

A promogao da racionaliza<;ao da cultura, já iniciada, 
na regiao, é sem dúvida o aspecto de maior significa~ao dos 
trabalhos afetos a Esta<;ao Experimental de Cáceres. E, gra<;as 
as perspectivas, assim, abertas a produgao da ipeca, na regiao 
Norte de Mato Grosso, já se ultimam entendimentos para 
a instala<;ao, em Cáceres, da primeira fábrica para o preparo 
do "extrato mole" da poaia, com capacidade para a pro
dugao de 100 toneladas anuais, evitando-se assim, . com evi
dentes vantagens económicas, a exportagao de volumosos 
fardos de raízes, como se faz atualmente. 

A normalizagao do mercado e maior estabilidade dos 
pre~os serao outras tantas vantagens a alcangar, com a 
industrializagao primária do produto nativo assim iniciada. 

A criagao do Centro de Adaptagao ao Meio Tropical, 
junto a Estagao Experimental de Cáceres (10. 284 hectares), 
virá proporcionar, por meio da colonizagao orientada, a indis
pensável mao de obra especializada. 

A produgao mato-grossense de raízes de ipeca tem se 
mantido em torno da média de 49 toneladas anuais e valor 
de NrC$ 10. 000,00 a tonelada (NCr$ 16. 000,00, segundo esti
mativa do último quinquenio). 

• * • 
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O aguagu (babagu), em Mato Grosso, apresenta-se como 
verdadeira "praga" de difícil combate, para os roceiros, nas 
zonas de maior ocorrencia da palmeira. 

A irresolugao nacional ante essa riqueza de valor pal
pável, insofismável, traduzido por números, comprovado por 
ensaios técnicos e verificado na prática industrial, como com
bustível, teve, entretanto, urna causa plausível, nas difi
culdades técnicas que, segundo parece, tiveram recentemente 
solu~áo satisfatória. 

Reportando-se aos trabalhos do Engenheiro Henri Char
bonel, realizados no Maranhao, em 1928, colhem os técnicos 
do planejamento económico de Mato Grosso os principais 
dados referentes ao coque do babagu - 74% de carbono 
fixo, 10 a 12% de matérias voláteis e 4% de cinzas - para 
concluírem: "E' um Cardife vegetal com bastante menos 
cinza". <8> 

Das experiencias realizadas pela E. F. Central do Brasil 
e pelo Servigo Técnico Analítico da Armada, puderam ainda 
os técnicos assinalar, como vantagens do carvao de babagu 
sobre o de Cardife: rapidez de igni<;ao - 1,47; Dura<;ao de 
combustao - 2,17 e eficiencia - 3,06; concluindo que 1 kg 
de carvao de babagu equivale a 3,06 kg de carvao Cardife. 

"Mas nao é apenas coque altamente prestável a siderur
gia que se obtém, pela destila~ao dos coquilhos e sementes 
oleaginosas; sao outros produtos de natureza do petróleo e 
química, dos quais Mato Grosso e o Brasil dependem essen
cialmente, para sua vida de Na~áo económicamente indepen
dente." <8) 

Mencionam os técnicos o processo de hidrogenizagao sob 
pressao, partindo diretamente de sementes inteiras ou frutos 
de oleaginosas, imaginado pelo Engenheiro Antonio Vivacqua 
Filho. Por este processo teríamos o fruto do baba<;u conver
tido em 86% de produtos carbonáceos, petrolíferos e quími
cos, tais como: o coque siderúrgico, o carvao ativo comum, 
o petróleo isento de enxofre e fósforo e uma série enorme de 
outros produtos. 

E', sobretudo, para os "gases de grande poder calorífico, 
variando entre 6. 000 e 12. 000 calorías", nos quais se conver
tem "25 a 40% da matéria prima", pelo processo Vivacqua, 
que os técnicos chamam a atengao dos dirigentes mato-gros
senses. Entre estes gases, merece especial menc;ao o "gás 
metana, de alto poder calorífico, prestando-se aos vários apro
veitamentos industriais, seja termo-elétricos, como gerador 
de energia, seja para uso domiciliar, como fonte de calor 
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para cozinhar e para aquecimento", e que figura entre aque
" les com 27 ,5%. 

"A montagem de urna pequena usina geradora desse 
gás, em Cuiabá, por exemplo, com capacidade para 10. 000 m3 , 

equivaleria ao rendimento mecanico prático de 40. 000 cava
los-vapor" <8> ou, como fonte de calor para fins domésticos; 
as necessidades de 10. 000 domicilios. Na eletricidade gerada 
a gás, produzido pela destila~áo dos coquilhos nativos, esta
ria, igualmente, a solugao mais elegante e possível, em futuro 
próximo, ao problema da energia, sendo, como é, o gás mais 
económico que o óleo "diese!" (menos de metade do custo 
do cavalo-vapor). 

Fornecido em botijoes, o gás metana ~serviria, náo so
mente ao uso domiciliar, como também a navegagao fluvial, 
correspondendo a um aumento de tonelagem útil e redugáo 
de pre~o da tonelada-quilómetro transportada. Os novos bar
cos a motor de combustao interna, que substituiriam assim 
os antigos, a Ienha, teriam maior espago útil e empregariam 
menor tempo de viagem, pela supressao das paradas, nos 
partos de lenha, com economía de máo de obra. 

Por mais sedutoras que se apresentem as aplicagóes do 
babagu, como fonte de combustível sólido ou gasoso, a utili
zagao das amendoas, como matéria prima para a produgao 
de óleos e gorduras comestíveis, náo pode ser desprezada, 
neste momento de aperturas alimentares em todo o mundo. 

Duma e doutra forma, como combustível e como ali
mento, foram. orientados os primeiros esforgos de utilizagao 
do baba~u, em Mato Grosso, dando lugar a criagao de rudi
mentar indústria doméstica, de processos manuais, a até 
mesmo a tentativas de produ~ao mecánica. 

Sob este aspecto, a utiliza~áo económica do baba~u 
estava na dependencia do problema da "quebra" mecanica, 
recentemente solucionado pelo Engenheiro Máximo Contre
ras, com a máquina de sua inven~ao, cuja eficiencia foi 
comprovada em experiencias realizadas em Sao Paulo e no 
Rio. 

E' de justiga o registro, neste ensejo, dos esfor~os ante
riormente desenvolvidos por pioneiros mato-grossenses -
Joáo Reyner, Raul de Carvalho, Alvaro Pinto de Oliveira, 
Virgínio Ferraz, Alberto Garcia - pela realiza~áo de máquina 
similar. 

Solucionados os dois problemas técnicos primordiais 
- o da destilagáo e o da "quebra" dos cocos - resta consi
derar o da mao de obra. Dependendo estreitamente de máo 
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de obra n1;1merosa e barata, para a colheita do cóco, nas 
fases anua1s adequadas, a implantagao da indústria do ba
bagi: impl~~ª'. necessariamente, o povoamento ou a concen
tragao per1ód1ca de numerosas populagoes, nos babaºuais. 

Parece-nos indiscutível, no caso de Mato Grosso, que 
devemos. opt~r pela primeira solugao, isto é, o povoamento 
ou colon1zagao prévia das zonas de ocorrencia das palmeiras 
que melhor favoregam a exploragao económica. 
_ U1n plano de colonizagao nacional, baseado na explora

ºªº do babagu, parece-nos perfeitamente viável, neste mo
me~to, por exemplo, no Alto Guaporé, cujas extensos baba
ºua1s sao cortados pela estrada colonial de Cáceres-Vila 
Bela - a BR-30 do plano rodoviário nacional. 

Além desta circunstancia, impoe-se, ao nosso ver, a zona 
do Alto Guaporé a urna iniciativa de colonizagao agro-indus
trial b~seada na explora~ao do babagu, pela abundancia 
dess~ riqueza vegetal nativa, em terras despovoadas, ainda 
a ba1xo prego, em extensao superior, talvez, a 300. 000 hec
tares. 

Iniciando em moldes técnicos sua nova indústria, con
jugada a colonizagao nacional, Mato Grosso terá, certa
mente, resultados pelo menos iguais aqueles alcangados pelo 
Maranhao, que a uf ere de seus babaguais nada menos de 60 % 
da receita estadual, embora náo prime a respectiva indústria 
pelo aparelhamento, organizagáo e condigoes sócio-econo
micas de trabalho. 

Um veemente apelo cabe, neste en¡;ejo, no sentido de urna 
decidida quao eficiente cooperagao aos planos de coloniza
gáo agro-industrial das zonas de maior ocorrencia da pre
ciosa palmeira, em Mato Grosso, aos dirigentes da indústria 
paulista, a cujo descortínio, jamais desmentido, nao poderáo 
escapar as possibilidades da expansáo do babagu mato-gros
sense; e, especialmente, a Sociedade Brasileira de Minera~ao 
Limitada, diretamente interessada na obtengáo de coque 
metalúrgico para seu alto-forno do Ladário, em boas condi-- " . goes econom1cas. 
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SAO LUfS DE CÁCE;RES 

A 6 de outubro de 1778, o Tenente de Dragóes Antonio 
Pinto do Rego Carvalho lan~ou os fundamentos de urna po
voa~ao, na margem esquerda do Paraguai, "neste distrito 
do Rio Paraguai (reza o termo de funda~ao) e margem 
oriental dele, no lugar onde presentemente se dirige a estrada 
que se seguia a Cuiabá desde Vila Bela", por ordem do 
Capitao-General Luis de Albuquerque de Melo Pereira e 
Cáceres, Governador da Capitania de Mato Grosso, "aonde 
se congregassem todo o maior número de moradores possí
vel, compreendidos todos os casais de índios castelhanos 
próximamente desertados para estes Domínios Portugueses 
da Província de Chiquitos que fazem o número de 78 indi
víduos de ambos os sexos, a qual juntando-se todo o outro 
número das mais pessoas congregadas para o dito fim, faz 
o total de 161 indivíduos de ambos os sexos; cuja povoa~áo, 
segundo as ordens do dito se denominará de hoje em diante, 
em obséquio do real nome de Sua Majestade, - Vila Maria 
do Paraguai, - esperando-se que de semelhante estabe
lecimento baja de resultar grande utilidade ao real servi~o 
e comodidade pública". 

Vila Maria do Paraguai foi elevada a essa categoria, por 
Iei de 28 de maio de 1859, e a de cidade, com o nome de 
Sao Luís de Cáceres, em homenagem ao seu ilustre fundador, 
por lei de 5 de maio de 187 4. 

A situa~ao privilegiada. de Cáceres, a cavaleiro de duas 
importantes vias de comunica~oes da Provincia, equidistan
te das duas capitais sucessivas de Mato Grosso e a pouco 
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mais de 100 km de urna fronteira litigiosa; porto do alto 
Paraguai que lhe oferece possibilidades de transporte flu

" vial até ~ Prata, em todas as estagoes, assegurou-lhe desde 
cedo notável importancia militar e económica. 

Com a exploragao das matas ?º Alto Paraguai, esp~
cialmente de suas riquezas vegeta1S, e com o desenvolvi
mento da pecuária, Cáceres tornou-se ativo empório de 
borracha ipecacuanha e cauros que, em grandes partidas, 
eram exportados para os mercados da Europa e da América. 

Em 1~12, quando a decadencia do c.omércio da golI!a 
elástica comegava a fazer sentir seus efeitos, a exportagao 
daqueles produtos, no porto de Cáceres, atingiu o valor de 
900 . 000$, excedendo a 120 toneladas: 86 ton. de borracha, 20 
de ipeca e 16,5 de couros. 

Sao Luís de Cáceres cobre urna área de um quilómetro 
quadrado, aproximadamente, excluída a zona suburban_a. 
Con ta ( em 1936) cerca de quinhentas casas de construgao 
cerrada por vinte ruas estreitas mas bem tragadas e quatro 
pragas. 'O terreno plano e arenoso, em que foi edificad~ a 
cidade compensa bem a falta de calgamento e de servigos 
públic~s de transporte. Suas casas conser':am ainda ~a maio
ria o estilo colonial em que foram construidas. As mais novas 
ostentam elegantes platibandas - estilo trazido de Assun
gáo para Corumbá, por arquitetos paraguaios - destacan: 
do-se nos quarteiroes, como a exigir dos transeuntes para si 
mesmas a consideragao que realmente desfrutam seus mora
dores. O palácio do Bispo Dom Freí Luís Maria Gallibert 
oculta-se, numa modéstia bem franciscana, entre velhas 
mangueiras, numa aprazíyel chácara da ~acobina. A vel~a 
Matriz colonial de Sao Luis de Franga ecllpsou-se por detras 
da catedral em obras, imponente monumento em estilo 
gótico. 

Defronte da catedral, ergue-se um antigo marco das 
possessoes portuguesas e espanholas da América, como sim
ples monumento histórico, sem significagao política atual, 
transladado da foz do Jauru, onde o haviam deixado os 
demarcadores de 1753. 

Le-se na face sul: JUSTITIA ET PAX OSCULAT AE 
SUNT. Na face leste, sob as quinas portuguesas, em alto 
relevo: SUB IOANNE V LUSITANORUM REGE FIDELISSI
MO. Na face norte: EX PACTIS FINIVMRE GVNDORUM 
CONVENTIS MADRITI IDIB. JANVAR. MDCCL. Na face 
oeste, sob as armas da Espanha, em alto relevo: SUB FER
DINANDO VI HISPANIAE REGE CATHOLICO. 
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Perdida a significagao política que lhe confería o tra
tado de Madrid, ficou aquele marco esquecido mais de um 
século, no seu posto, qual sentinela petrificada no fragor 
da batalha, indiferente ao fluxo e refluxo das vagas de 
assalto. Reconstituído em suas pegas, em lugar de honra, 
na praga principal de Cáceres, o velho marco, deslocado e 
anacrónico, vem contando as geragoes seu passado político, 
com as inscrigoes do mármore branca de suas faces -
diplomata aposentado a ostentar as veneras de seu fardáo 
nos saloes da província natal. 

* 
..,. .... * 

Sede de um dos maiores Municípios - 40. 900 km~ e 
42. 000 hb - o 7.º do Estado, em extensao territorial, Cáce
res canta (em 1965) 10. 800 hb urbanos. Entre os 1. 200 
prédios da Cidade, destacam-se a Catedral de Sao Luís de 
Franga, magnífico templo em moderno estilo, a Prefeitura 
Municipal, as instalagoes do 2.º Batalhao de Fronteira ( quar
tel e vila militar), o Hospital Sao Luís, a Residencia Dioce
sana, o Ginásio e o Colégio !maculada Conceigao, a Agencia 
de Correios e Telégrafos, o Cine Palácio, os Postos Agrope
cuário e de Saúde. 

A vida escolar de Cáceres pode ser aferida pela exis
tencia de 2 unidades de ensino secundário e normal ( 450 
alunas) e 74 de ensino primário (4. 500 alunos). 4 médicos, 
6 dentistas, 28 professores, 1 agrónomo e 1 veterinário, 4 
advogados representam as profissóes liberais. 

Urna rede telefónica, com 125 aparelhos na Cldade, 
permite ligagóes interurbanas. 

Há, em Cáceres, 132 estabelecimentos comerciais, 5 ban
cários, 6 farmácias, 8 bares. 

A rodovia BR-30, agora desdobrada em BR-70, Cuiabá
Cáceres (276 km), e BR-416, Cáceres-Mato Grosso (330 km), 
com urna ponte monumental de concreto sobre o Rio Para
guai, transformou. a cidade" n~m ii;iport.ante c~ntro ro~~
viário ligado por llnhas de onibus, a capital e cidades viz1-
nhas, 'e -servigo de caminhóes a Porto Esperidiao, Mato Grosso 
e a Fronteira, a oeste, e as cidades do Norte do Estado. 

O pequeno aeroporto movimenta-se, diariamente, com a 
passagem dos avióes dos Servi~os Aéreos Cruzeiro do Sul e 
do Correio Aéreo Nacional, o popular e benemérito CAN, 
da Fórga Aérea Brasileira, os quais fazem a ligagao com 
Cuiabá, Corumbá e Porto Velho (via Mato Grosso,Forte Prín
cipe da Beira e Guajará-Mirim). 
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o porto fluvial, quase paralisado, com seu pequeno cais 
" e escadaria de acesso, ainda recebe incertas visitas dos 

transportes da Bacia do Prata e da Empresa Migueis Ltda., 
que fazem a linha Cáceres-Corumbá (395 milhas). 

Coma popula~ao urbana duplicada, como foi, no último 
decenio, sem que a remodela~ao da cidade pudesse acampa: 
nhar o afluxo dos transportes terrestres, Cáceres se ressente 
dos inconvenientes do tráfego de veiculos automóveis, nas 
horas de maior atividade, supreendendo os visitantes da ou
trora pacata cidade, com guardas de transito, uniformizados 
e atentos, nas esquinas do centro comercial. 

O jardim público da Pra~a Barao do Rio Branco, outrora 
objeto de particular carinho das famílias cacerenses (era 
de ver, em 1936, ao entardecer, suas gentis zeladoras entre
gues aos misteres de jardineiras, cuidando a porfia de dar 
mais gra~a ao jardim e mais vi~o aos canteiros, sem se limi
tarem a anima~ao do footing ... ) , sofreu, recen temen te, urna 
remodela~ao modernizadora, tendo perdido espa~o, do lado 
do porto, em proveito do estacionamento de pesados veículos 
de carga. 

A índole do povo cacerense e a a~ao de Monsenhor 
Máximo Biené e de seus dinamicos Franciscanos dao grande 
relevo a Igreja Católica, na vida social e cultural de Cáceres. 

Os clubes, Humaitá e Mato Grosso, sociais e desportivos 
(foot-ball) e agora o Gremio Geográfico de Cáceres, inte
grado no Instituto de Coloniza~ao Nacional, centralizam 
e estimulam os pendores culturais da elite cacerense. 

Entre as principais atividades económicas do Município, 
sao de notar a extra~ao vegetal (especialmente, a poaia, mo
nopólio natural da regiao), a policultura e, sobretudo, a 
pecuária, que faz de Cáceres um dos mais importantes cen
tros de cria~ao bovina do Estado. 

Com urna receita municipal de NCr$ 125 mil, Cáceres 
retém apenas 34 % do total da arrecada~ao anual, cujos 48 % 
cabem ao Estado e os restantes 18% a Uniao. 

A existencia de dois únicos Distritos - Cáceres e Porto 
Esperidiáo - estava a sugerir nova redivisáo do Municipio 
que melhor atenda as comunidades rurais que a colonizac;ao 
privada vai estabelecendo, em seu dilatado território. Cinco 
novos Distritos serao criados, conforme projeto governamen
tal: Salto do Céu, Colonia Rio Branca, Mirassol do Oeste, 
Lambari e Panorama. 
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A CAIQARA 

A fazenda nacional da Cai~ara está situada defronte de 
Cáceres, a margem direita do Rio Paraguai. Compreende 
campos de criac;ao dotados de excelentes pastagens, banha
dos pelos tres rios que limitam a fazenda - o Paraguai, 
o Caba~al e o Jauru - e diversos sangradouros e corixos 
tributários daqueles rios, além de extensas lagóas, que se 
formam na esta~ao das águas. 

Em 1906, o Dr. Esperidiao da Costa Marques, engenheiro 
explorador dos Rios Jauru e Guaporé, referindo-se a Fazenda 
Nacional da Cai~ara, assim se exprimiu: <13> 

"Entretanto, se a riqueza e o fausto imperam ali, a 
margem direta do Jauru, nos campos do Descalvado, onde 
se encontram todas as manifesta~óes do trabalho - o de
serto e a pobreza entristecem a todos que olham para a 
regiao da margem esquerda. Ali as gramíneas se contam 
por dezenas de espécies, cada urna disputando a primazia 
como bom pasto e fazendo contraste coro a raridade da 
presen~a da preciosa cria~ao que, vivendo, nutrindo-se e 
procriando livremente, faz a alegria dos campos e a abas
tan~a dos seus proprietários. Nesses campos da Cai~ara -
fazenda nacional - o silencio só é quebrado pelo grito das 
aves selvagens e de urna aluviao de animais quadrumanos, 
carniceiros, ruminantes, roedores e reptis ... " 

No ano seguinte, o General Rondon (entao, major) 
passando por aqueles campos com a explora~ao da linha tele
gráfica de Vila Bela, assim resumiu sua impressáo: 

"Cai~ara é boje tapera; algumas paredes suportando 
restos de um teto de telhas, parecendo protestar contra a 
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desídia crrm1nosa com que se as deixou ruir, atestam o 
fausto que por ali perpassou, na pujan~a daquela constru

" ~ao colonial." 
Pouca coisa teríamos a acrescentar ao que ficou dito, 

para descrever as atuais (1936) condi~oes da Cai~ara. Raras 
manadas de gado bovino, cavalar e suino, nos campos já 
descritos. Os animais selvagens, perseguidos pelos cagadores 
desses trinta anos que perpassaram sobre os campos da Cai
~ara, desde que foram cortados pela Linha ~elegráfica, já 
nao impressionam pelo número ou pela ousad1a. O homem, 
tímido a princípio, morador de terras que sabe do Governo, 
·encorajado pela indiferen~a dos representantes do proprietá
rio invisível, se congrega em arraiais. As rancharias, pouco 
a pouco, animam as paisagens, rareando as matas, nas cor
dilheiras. Os currais e as cercas dos rogados alargam as pos
ses. . . Surge por fim urna geragao de caboclos que, tendo 
visto a luz naqueles campos, neles vive com a mesma tran
qüilidade fatalista do caboclo, que se observa onde quer 
que este se encontre, assim nas terras do Governo como 
nos latifúndios que as rodeiam. 

Se nao fóssem do Governo, seriam aqueles campos de 
algum fazendeiro abastado; e o caboclo passaria a ser agre
gado da fazenda e viveria do mesmo modo, em terra alheia. 
Assim, o interesse do Governo pelos seus campos é recebido 
pelos ocupantes com manifestagoes de alegria. Aqueles cabo
clos, na sua simplicidade,acham mesmo que, nascidos naque
les campos do Governo, ali mantendo o espírito de brasili
dade contra a atuagao desnacionalizante do invasor fron
teirü;o, prestam a Nagao um servigo, como colaboradores 
espontaneos do Exército na defesa da integridade do País. 

* * * 
26 de Novembro. 1936. Tomamos a balsa, em Cáceres, 

no porto do Fonseca, para a travessia do Paraguai, as 17 
horas. Em cada viagem, a pequena balsa transporta tres ani
mais descarregados e as respectivas cargas (ou dez homens). 

Reuniu-se nossa pequena comitiva, no porto da mar
gem direita, em terras da Caigara. Com auxílio dos homens 
da balsa, foram novamente carregados os animais. 

Bolivianos e chiquitos - uns dez homens - repousam 
em redes ou sentados a beira do rancho do pauso. Presos 
num curra!, junto ao rancho, cerca de vinte bois de carro. 
Sao carreteiros recém-chegados da Fronteira, que aguardam 
carga para a viagem de volta. 

Sao Luís de Cáceres parece-nos ainda menor, no estreito 
setor limitado pela ilha e pela mata da margem em que 
nos achamos, entre o porto e o matadouro. A catedral em 
obras avulta por sobre a casaría, iluminada pelo sol que 
declina. •¡ .J 

Montamos e partimos. 
O Sangradouro Gra~de está com pouca água. E' s~rio 

obstáculo nas enchentes. Tem feito vítimas cavalerros 
imprudentes que tentam atravessá-lo a nado. 

O Sangradorzinho tem águas barrentas .E' mais estreito 
que o primeiro. 

O sertanejo prefere sangrador a sangradouro. No dimi
nutivo, a expressao ficou consagrada. Sangradouro é urna 
expressao hidrográfica do l'an tanal, com que se designa 
todo canal natural pelo qual um rio, urna baía ou lagóa 
extravaza suas águas para urna vazante, um corixo ou o 
mesmo rio. Neste caso, o sangradouro é um brago, que se 
avoluma, quando o rio enche. 

Os dois sangradour9s secam todos os anos, durante 
seis meses, no rigor da estiagem. Neste ano, excepcionalmen
te, houve nove meses de seca, no alto Paraguai. 

Passamos ainda com dia a Vazante do Juliao, com água 
pelos estribos. Agua escura, avermelhada. 

. Aqui se em pregam como sinónimos os termos vazante e 
corixo. Parece-nos, contudo, melhor chamar vazante o campo 
que o corixo atravessa ou inunda. 

Entre o Sangradouro Grande e o Paraguai, atravessa-se 
um charravascal - mato intrincado de arbustos e cipoal, 
na maior parte formado pelo pombeiro, arbusto de tres a 
quatro metros de altura, galhos longos e pendentes para o 
solo, casca esbranquigada. Chama-se pombeiro este arbusto, 
porque seus frutos adocicados atraem pombos selvagens, que 
deles se nutrem. 

* * * 
Apesar das chuvas torrenciais que caíram na semana, 

a estrada carrogável construída pelo Prefeito Leopoldo Am
brósio Filho (1927), seguindo o picadao da linha telegráfica, 
está muito boa. Todo este primeiro percurso de 1 1/ 2 légua 
é feito em pleno pantanal. Agora, fim de novembro, ainda 
está transitável por terra. Mas, na enchente, o lengol d'água 
que cobre estes campos é de dois metros de profundidade 
Essa altura de dois metros está marcada nas árvores e nos 
postes telegráficos. O servi~o de reparagáo da linha, entáo, 
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é feito em canoa. Durante as enchentes, balsas e canoas 
transitam pelas vazantes e pelos sangradouros, até pelo 

" picadao da linha telegráfica, entre a fazenda da Caic;;ara 
e a cidade. Desde a Caic;;ara até a Cacimba, o campo fica 
alagado. Quando o rio comec;;a a baixar, passado o máximo 
da enchente, ainda permanece nos campos um extenso 
len~ol d'água de alguns palmos de profundidade. 

Em geral, desde fins de novembro até come~o de abril 
(máxima a 19 de marc;;o - Sao José), o Pantanal se alaga, 
no Alto Paraguai. . , 

* * * 
Destacam-se, na mata pobre do Pantanal, o cambará, 

o pau de biguá, a piuva, a araputanga, a aroeira, o vinhá
tico. A araputanga é mais abundante no Caba~al. Serve 
para constru~áo de canoas, sendo preferida pelos bororos 
para este fim. Nossa araputanga é o mesmo águano que, no 
Peru, tem grande procura para construc;;óes navais. 

Na vegeta~ao rasteira, notam-se nestes campos o mi
moso; nas vazantes, o carona e o membeca. O capim mem
beca é comprido e macia, utilizado nas caronas de arreios 
e cangalhas. 

A famllia das palmeiras está bem representada: a 
indaiá, o uacuri, o aguac;;u. A indaiá nao tem tronco útil; 
é baixinha, mas fornece ao homem a cobertura das casas, 
com suas folhas. O carandá é raro, ao norte do Jauru. Os 
currais sao feítos de troncos de carijó. Embora nao seja 
madeira de lei, o carijó dura mais de ano. 

* * * 
A on~a é muito rara, nos campos da Cai~ara. Os felinos 

mais encontradi~os sao a onc;;a parda, a jaguatirica, o gato 
do mato. Há lobinhos e queixadas. No cangical do Corixo 
de Padre Inácio, estas sao ca~adas as dezenas. Há caitetus, 
veados, antas, ta tus de tres variedades: tatu-bola, ta tu cas
cudo e tatu liso. O bola é aproveitado pelos ca~adores, como 
alimento. Os outros tem fama de comer defunto. No Banheiro 
(campos da beira do Caba~al), segundo o depoimento de ser
tanejos da Cai~ara, a abundancia de tatu-bola é tal que 
"os tropeiros chegam a encher bruacas". 

* * * 
Come~amos a encontrar moradores da Cai~ara e logo 

vimos, ao luar, os primeiros ranchos do arraial. 

358 

19 horas. Apeamos na porteira de José Alves Garcif~., 
proprietário da melhor casa do arraial, onde tem um boll
cho. Garcia tem também um gadinho na porta. Além do 
comércio que faz na Cai~ara, Garcia tem o servi~o de trans
porte fluvial para a cidade. Um e outro tem mais importancia 
na esta~ao das águas. A gente que vem da Fronteira e de 
todo o Jauru negociar ou se abastecer em Cáceres, a partir 
de novembro, esbarra a montaría na Caic;;ara, diante das 
·dificulclades do Pantanal, preferindo negociar com José 
Garcia os couros ou a poaia, a ter de enfrentar os riscos 
e as despesas do trajeto fluvial até a Cidade . 

Durante as águas, anima-se, pois, o arraial. Folióes 
improvisam bailes e noitadas alegres - pretextos para gas
tar e beber. Há também os turbulentos. Assim, o Pantanal 
vai regulando a vida desta sociedade feíta a sua fei~áo. A 
9 km. de Cáceres, cidade policiada, quando o Paraguai trans
borda e o Pantanal recupera seus campos, surge um pequeno 
"Far West" na Cai~ara. 

O arraial compreende cerca de 27 casas, abrigando uma 
populac;;áo de 150 habitantes, aproximadamente. Sao quase 
todas as casas do arraial de pau a pique, cobertas de palha, 
espa~adas ao longo das estradas que se cruzam na antiga 
sede da fazenda. Há alguns anos, ainda se podiam contemplar 
as ruínas do velho casará.o colonial da sede. Hoje mal se 
notam os vestígios da vetusta constru~áo ... 

* * * 
27 de novembro. 1936. Ruidosa madrugada esta da Cai

~ara. Ainda parece noite alta e tudo se anima para a labuta 
do nOvo dia. Ou~o de minha rede armada na varanda, de 
mistura como canto amiudado dos galos e o mugir de duas 
dezenas de bezerros, o vozerio incoerente de homens que 
dormiram ao relento. Mal despertado o primeiro, come~am 
as trocas de impressóes e os preparativos de partida. Tropel 
de animais. Despedidas. Um nortista domina o vozerio con
fuso com um tom de voz mais forte. Faz-se dia claro. Com 
a refei~áo matinal, recebo as últimas demonstra~óes de 
hospitalidade dos danos da casa ... 

Partindo do arraial, tomamos a estrada da Linha Tele
gráfica, beirando a Lagóa Grande, cuja vazante atravessa
mos. Estava quase seca. 

Nas bordas da Lagoa Grande, passeiam despreocupados 
alguns casais de tuiuius, ca:oes, marrecóes. Um bando de 
gar~as imóveis completa a pa1Sagem. 
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Notam-~e por toda parte, nestes campos, uns montículos 
de terra fe1tos por um ratao do Pantanal. Sao tocas de 

" cururu, - ratao cinzento, que vive em galerias subterra
neas, nos terrenos arenosos. O cururu assola os mandiocais ... 

* * . * 
O Mato Escuro comega na beira da Lagóa Grande. 

E' urna densa cordilheira de íneia légua de largura e quase 
duas de comprimento, que corta nossa estrada. 

Dá-se po Pantanal, o nome de cordilheira a cristas quase 
imperceptíveis, que se erguem entre as vazantes ora divi
dindo águas, ora formando ilhas, que se definem n~s enchen
tes. Sao terras firmes, cobertas de matas altas e densas. 
Acostumado, talvez, a planura do Pantanal o homem numa 
e~péc.ie ~e futurismo geológico, nao hesita' em cham~r cor
d1lhe1ra aquelas promessas de acidentes orográficos ... 

A entrada ~o Mato Escuro, fica a tapera de Lourengo 
Rondan. Dela ex1stem apenas vestígios: um tamarineiro uns 
li,~oeiros e laranjeiras. Mas ficou o nome. O moraddr do 
s1t1? era um velho. reformado do Exército que viveu por 
mu1tos anos na Ca1gara. ~le e a esposa eram tidos como 
os mais exímios cagadores de onga de todo Mato Grosso. 
Em 1907, Lourengo Rondan serviu ainda a Comissao Ron
dan, como encarregado de invernada. 

Passamos a Vazante do Padre Inácio completamente 
seca. E' urna extensa vazante, de água salobra. Desee dos 
ca!l1pos do alto Cabagal e vem desaguar no Paraguai, pouco 
ac1ma da foz do Jauru. Nas enchentes corre pouco mas 
tem volume de córrego. ' ' 
, .vamos subindo de chapada em chapada, degráus insen

s1ve1s, através de campos e cerrados. As denominagoes da 
hidrografia do Pantanal se sucedem estranhamente, nestes 
~ampos arenosos em que se cavam cacimbas, para encontrar 
a~ua. ~agoas, corixos, vazantes, ilhas sao nomes que se 
d~o a estes campos e a estas matas sem água. A justifica
gao desta nomenclatura toponímica nao a tem o viajante 
~ sim o morador, que ali fica também nas enchentes, quando 
esse mar decadente, que é o Pantanal, recobra seu leito. 
Nos troncos das lixeiras e do paratudo dos cerrados está a 
marca das águas a mais de um metro do solo. A pa~te sub
mersa .da casca apodrece e depois, quando vem a queimada 
carboniza-se. ' 

No Pirizal encontramos urna lagóa totalmente seca e 
tomamos água de urna cacimba que ,naquela manha de 
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soalheira, quase ao meio dia, deu-nos a impressao de um 
oásis, em pleno Pantanal. 

Lagóa da Onga. Lagóa da Capivara. Lagóa do Agua<;u. 
Sucedem-se as denominagoes da hidrografia, através de cam
pos secos. 

Na mesma chapada que se estende desde a Lagóa da 
Capivara, fica a Lagoa do Pau Seco. Toda ela é cheia de 
lagóas e, nas enchentes, fica toda alagada. Os capees e 
cordilheiras, em que se erguem as casas do arraial, trans
f ormam-se em ilhas. 

Pau Seco tem dois moradores. Uns rebanhos pobres 
animam estes campos. Cavalos, parcos e vacas - nao che
gam a cem cabegas o que podemos ver de passagem. 

Perta da vazante do Jacururé fica, nun1 cerrado, o cemi
tério em que foram sepultados os variolosos da Linha Tele
gráfica, em 1907. O cemitério deu nome ao lugar - Cemi
tério de Bexigosos. 

A entrada do c~rradao, a oeste da Lagóa do Pau Seco, 
encontram-se as ruinas de urna construgao. Foi ali, há 
muitos anos, um pasto de índios bororos-cabagais. 

Chama-se Joaquim Paes a chapada que se estende a 
oeste do Pau Seco. Era o nome do morador mais antigo da 
paragem. 

Piquizinho. Um rancho de palha de aguagu, coberto de 
fólhas de indaiá, é o nosso pouso de boje. O morador, Aprígio 
Ramos, aquí vive com numerosa família - esposa e oito 
filhas - há quatro anos. Faz lavoura e trabalha no oficio 
de seleiro. Na arte, Aprígio nao tem concorrente num raio 
de dez leguas. 

E' grande a dificuldade d'água, no Piquizinho. Tiram-na 
de urna cacimba, com muito trabalho. A cacimba, cavada 
em terreno argilo-arenoso, mole, ameaga desbarrancar cons
tantemente. A água é leitosa, mas sem sabor desagradável. 
Nosso filtro de campanha ficou coberto de urna lama cinzen
ta-clara. 

Defronte da casa há urna lagoa de margens brejosas, 
como rodas estas lagoas do Pantanal que, na seca, sao como 
vargens érestadas, cobertas de vegetagoes rasteiras, sobre 
as quais se destacam moitas de árvores anas. A água que 
fica, resistindo a seca, avermelhada, salobra, saturada de 
potassa das queimadas, nao é potável nem utilizável para 
o banho; provoca coceiras, irritando a pele. 
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28 de Novembro. 1936. Deixamos Piquizinho as seis 
horas. Passamos pela Cacimba - tapera de ranchos ante

" rior a Comissao Rondon, onde finda deste lado o Pantanal, 
isto é, a zona alagadi~a. 

"De Pau Seco em diante o terreno se eleva pouco a pouco, 
tornando-se mais firme e apresentando feic;ao completamente 
diversa da anterior, com ondula~fies suaves decorrentes de 
várzeas donde brotam as cabeceiras. 

Dessas várzeas a mais importante é a da Cacimba dis-
tante do Paraguai 37. 675 metros. ' 

"Cacimba é urna velha tapera da antiga fazenda, a 
cujos ranchos restantes maos criminosas atearam fogo. Há 
também aí outra lagóa que, no meu levantamento mediu 
1.872 metros de contorno''.<*> ' 

Entramos no cerradao do Morro Grande, primeiro aci
dente da Serra do Caeté, que atravessa em nossa frente no 
sentido geral norte-su!, coberta de mata densa. O solo ~re
n~so do Pantanal, que vem até a Cacimba, é agora substi
tuido por um barro avermelhado consistente, que lembra a 
terra roxa. 

"Os terrenos arenosbs da margem esquerda do Para
guai transpoem esse rio para tóda a regiao de sua margem 
direita, que se estende até o Rio Jauru, tendo grande abun
dancia de silex a propor~áo que se aproxima deste último. 
Entretanto, na Serrado Caeté, onde ele predomina, também 
se observa o aparecimento de massas gresosas compactas, 
que revestem um bom trecho da estrada. 

"No Rio Jauru vemos aparecerem as camadas de cas
calho, que denotam as regioes de quartzito e conseqüente
mente auríferas: se bem que o grés parec;a, pelas informa
~~es colhidas, a rocha do Salto das Nuvens, a do Salto Alegre 
nao parece da mesma natureza".<*> 

Deixamos ao sul a estrada da Fumac;a, cerca de duas 
léguas do Piquizinho. 

Comec;amos a subir o Morro Grande por um caminho 
(ngreme de pedras sóltas (quartzo). Entramos pela Bocaina 
do Conta-Boi, assim chamada por facilitar a contagem das 
boiadas. No Conta-Boi, entrincheirou-se urna fórc;a patrió- · 
tica para resistir a Coluna Prestes, em 1927. 

A pedra de fogo (silex) tem aqui o nome de fígado a. 
cágado. 

(•) Major Rondon - Relatório de 1907. 
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Saimos na Campina do Jamelao, deixando ao sul, a 
menos de cem metros, o Morro do Jameláo, que é outro 
mamelao da Serra do Caeté. Levamos tres horas na tra
vessia do Conta-Boi. 

Nesta regiao, o General Rondon assinalou, em 1907, 
urna tapera de índios bororos-caba~ais. 

* * * 
22 de dezembro. 1936. Cordilheira é o primeiro sítio 

que se encentra, nos campos da Caic;ara, ao atravessar o 
Jauruzinho, na estrada de Sao Matias-Campo Alegre-Cáce
res. E' , um morador brasileiro - Pedro Eggs. 

Sao atrevidos os jacarés do Jauruzinho. Ao perceberem 
a passagem de nossos animais, urravam debaixo d'água. Mas 
ficaram naquele protesto lúgubre. Nao atacaram como tem 
feito doutras vez,es. 

Andamos o dia inteiro por campos desertos, em ter
ras da Cai~ara, em dire~ao a antiga sede. Tivemos, assim, 
mais tempo e vagar para admirar a natureza. 

E' abundante a ca~a, nestes campos do sul da fazenda. 
Veados brancos e campeiros aparecem em rebanhos de. seis 
e mais. Emas muito ariscas se veem quase sempre fug1ndo 
em bandos. Urna que surpreendemos mais de perto correu 
até o cerrado e estacou no meio das moitas, imóvel, confiada 
no mimetismo. Nao era, realmente, sem dificuldade, que a 
lobrigávamos entre as lixeiras. 

Apesar das chuvas diárias de dezembro, as lagóas e o 
Corixo do Padre Inácio ainda es tao com pouca água. J á 
conhecia o corixo na Linha Telegráfica. Correndo para 
sueste, ele corta também a estrada de Campo Alegre a Cáce
res. 

Alcanc;amos ao entardecer o arraial da Caic;ara, de volta 
da Fronteira. Os moradores já nos recebem como velhos 
conhecidos. 

Pudemos ver o arraial sob outro aspecto, vindo pela 
estrada de Campo Alegre. Sucedem-se por um quilometro 
os sitios, pequenos, quase reduzidos aos ranchos, roc;ados e 
currais. 

* * * 
Visitei a noitinha a velha Angela, em seu quartinho, 

numa dependencia da casa de José García. . . 
Angela Ribeira Leite é urna relíquia da Ca1~ara - adrru

rável lucidez de espírito, nao obstante seus 115 anos presu-
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míveis. Vive sob os cuidados da família Garcia, num bem 
estar e numa paz de espírito que haveriam de causar inveja 

,, a muitos de seus contemporaneos, que procuraram as cida
des para passar ésses anos suplementares de vida que sao 
a decrepitude indigente. Angeia Ribeira preferiu a quietude 
dos campos; e ali vive cercada desse carinho com que os 
caboc1os a seu modo nian1festam a venera~ao aos velnos -
venera~áo oscilante entre o respeito quase supersticioso, que 
se dec1ara na "ben~ao", cabe~a descooerta, e a galhofa rui
dosa com que se comentamos colapsos de espírito, nas "cadu
qu1ces"- Qruxu1e1os de lampar1na com pouco aze1te para 
suportar mu1tas horas de serao. 

connec1 a macroo1a, quando passei para a Fronteira. 
Antes de partir aa ca1~ara, Jose lxarc1a ma apresentou. A 
ve1na angtia, ao saber ae meu aeseJo de fotogra1a-1a, ae1xou 
a reae e ~e encam1nnou para nos, c.:om passo.:; 11rmes, an1 pa
raaa em seu oastao - aerraae1ro arrnno cte sua v1cta, sem 
taiar na car1aaae aos Garc1as. 

Co1niao um magnít1co instantaneo, fizemo-la sentar na 
varanaa . .J.~oté1 que o es1or~o de anaar nao ine causara inco
moao. tc.esp1rava corn ca1ma, ctisposta· a me connecer me1nor, 
atraves aa pa1estra. E nao se 1ez rogacta: 

- Quantos anos tenno? Ah! .an! Ave Maria! Nem é 
bao vanee perguntar. Po1s entao eu nesta iaaae hei de 
saoer quantos anos tenho'? 

- Cheguei menina, na garupa. Sao Luís só tinha casa 
de palha. t;asa ae lVlaJor Joao t;ar1os, esta era de te1ha e 
mais urna. A ma1or parte era de sape . .N1nguem saoia que 
a.u t1nna de ser c1aaae. 

- .. Quando chegou o Dezenove, ainda nao esta va velha. 
Primeiro batalhao que veio era ae cava1ar1a. Depois que 
ve10 o Dezenove, para def esa do Senhor Sao Luís. ~a guerra 
do Lopez, o Governo manaou buscar o batalhao. 

Encontrei agora a velhinha, balan~ando suavemente em 
sua rede, no interior de seu quartinno, a luz de urna vela 
que ard·ia junto a um pequeno Crucifixo, sobre a única mesa 
ao cómodo . .Naquele interior de tristeza e desola~áo, naquele 
anoitecer de d1a chuvoso, foi que pude me1hor admirar a 
fortaleza daquele espírito de mu1her. Recebe-me com a mes
ma disposi~ao manifestada na manha de sol em que a 
conheci. Sentada na rede, manda urna rapariga acender 
outra vela, junto ao Crucifixo, que lhe merece particular 
carinho, e se dispoe a conversar ... 

* * * 
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23 de dezembro. 1936. Com as primeiras chuvas da esta
~ao, o Paraguai tomou água. O Sangradouro Grande, desde 
meados do mes, está de nado. N osso regresso a Cáceres é 
feito por água. A balsa nos leva com o material e o arrea
mento. Os animais seguirao por terra. 

Mais urna sensagao ainda nao experimentada - urna 
viagem de balsa, a zinga. A guarni~ao está refor~ada. Tem 
cinco homens: quatro nas zingas e um rapaz no leme. 

Saímos logo da Baía da Caigara e entramos no Braci
nho. Paramos um pouco para desobstruir o Bracinho, cor
tando os galhos das árvores que embaragam a balsa. 

Antes de duas horas de viagem, nossa balsa desem
bocou no Paraguai. Estávamos com a cidade a vista, as 10 
horas e desembarcamos as 10 e 30, no porto do Fonseca, 
nosso ponto de partida para a Fronteira. 
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O JAURU 

28 de novembro. 1936. Saímos ao meio dia na Campina 
do Jameláo, deixando a parte acidentada de nosso per
curso do dia, que corresponde ao trecho em que a estrada 
vence a garganta do Conta-Boi, na Serra do Caeté, divisa 
oeste dos campos da Cai~ara. 

A primeira água que se encontra aos sair do Conta
Boi é o Córrego da Borda da Mata, cortado pela estrada 
muito perto da nascente. Sáo águas do Jauru. A Campina 
se estende da Borda da Mata ao Cerradáo do Caeté. 

Entramos em terrenos da fazenda do Caeté. E' urna 
tapera. O mato invadiu o local da antiga casa, cuja cumieira 
ainda se sustém sobre esteios aprumados. Em 1906, o Major 
Rondon encontrou ali urna fazenda próspera. 

Passamos em seguida o Caetezinho e o Caeté Grande 
- dois ribeiróes que, no tempo das águas, tomam volume. 
Agora está.o no fundo, muito rasos. 

Lagóa do Caeté. No Pantanal as lagóas conservam o 
nome, ainda quando secas. Parecem mais campinas que 
Iagóas. As vezes, lugares mais babcos, justificando o nome, 
que é de todo o campo, fazem empo~ar as águas das primei
ras chuvas. Nesta lagóa pastava um rebanho de cavalos. 

Gar~as e curicacas - dois ou tres casais de cada espé
cie - náo faltam nestas lagóas quase secas. Adiante da 
Lagoa do Caeté há um minadouro freqüentado por cervos. 

Seguindo o picadáo da Linha Telegráfica, andamos por 
mais de um quilómetro por entre moitas de cansan~a, que 
excediam a altura de nossos cavalos. 
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Notamos desde o Conta-Boi a abundancia de pedra
canga (ganga ferruginosa), em jazidas a flor da terra e em 
blocos soltos. 

* * * ) 

Dezoito horas. Fazenda Cachoeira, a margem esquerda 
do J auru, mais ou menos 20 léguas da foz no Paraguai. E' 
administrada pelos irmaos Jorge da Cunha, (Joao, Salva
dor, Montezuma e Juvenal). Tem um pequeno estaleiro, 
urna serraría a vapor, pequena fábrica de aguardente, cria
c;ao de gado, lavoura de cana de ac;úcar e de cereais. Popu
lagao de urna. centena de almas. Cerca de 30 empregados. 

A produgao de aguarden te é de 2. 500 litros (cerca de 
80 canadas) por ano. O mercado consumidor é Sao Luís de 
Cáceres. A canada tem 30 litros e ainda se divide em quarti
lhos. Sao antigas medidas portuguesas que continuam em 
uso no sertao, concorrendo ao sistema métrico. 

O gado da Cachoeira é vendido no mercado de Sao 
Luís de Cáceres, no Descalvado, para a xarqueada, e aba
tido para o consumo local. Neste ano, que foi um dos de 
maior movimento, ,foram vendidas 200 reses. A média tem 
sido de 50 por ano. 

A produgao agrícola - milho, feijao, arroz, mandioca 
- se destina exclusivamente ao consumo da fazenda. 

No estaleiro da Cachoeira se constroem pranchas e 
outras embarcac;6es de pequeno calado. A prancha é urna 
embarcac;ao de fundo chato, toda feita de madeira, proa e 
popa da mesma conformac;ao, com barraca, que é um salao 
de madeira fechado, com portas corredic;as, dividido, as 
vezes, em compartimentos ou camarotes. 

A capacidade de urna prancha varia entre 200 e 1. 000 
arrobas. A tripulac;ao é constituida por tres a oito pran
cheiros e um piloto. Os prancheiros manejam zingas, que 
sao varas de cinco a oito metros. A extremidade inferior 
da zinga se enterra no fundo do rio, em pontos sucessivos. 
no sentido desejado. Os prancheiros, apoiados na extremi
dade superior aplicada contra o ombro, impulsionam a pran
cha com os pés, fazendo deslisar o rebordo exterior da embar
cac;ao, pisa-pé, de proa a pópa. Deslocam-se depois com as 
zingas para seus postos, a proa ou a meia nau, e recome
c;am o trabalho. Quando sobem os rios, ouve-se de longe 
o ressoar soturno do pisa-pé, sob as pisadas cadenciadas, 
f ortes, seguras dos prancheiros descal~os. 
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Um batelao de 12 metros de comprimento e 1,20 m. na 
maior largura cala O.m40 e tem capacidade para 200 arro
bas. Os bateloes possuem quilha. 

O estaleiro da Cachoeira já construiu urna lancha -
a "Nhambiquara", utilizando a máquina de um locomóvel. 
Até 1928, construía 8 pranchas por ano. 

Estava atracada ao porto da Cachoeira a prancha de 
um mascate. Vi-o atarefado, em seu camarote, entre prate
leiras de mercadorias, como num pequeno armazém flu
tuante. 

Dá-se aqui o nome de mascate ao que, na Amazonia, é 
regatao, o qual tem sua loja flutuante, em alvarengas. Aqui, é 
mascate o negociante ambulante de terra, c.omo o fluvial. 

Contam-se alguns bolivianos entre os empregados da 
Cachoeira. Impressionou-me aquele fim de semana da fa
zenda mais importante do Jauru. Empregados ajustavam 
contas no armazém e se retiravam para o repouso dominical, 
levando alguns provisao de aguardente. Outros havia alcoo
lizados, ao anoitecer. A cachac;a ainda é a changa preferida 
por nossos infelizes trabalhadores rurais. E a popularidade 
dos patroes, em geral, depende da liberalidade com que a 
distribuem, sob qualquer pretexto, assim nos dias festivos 
como nos de f aína. O pourboire é tomado, aqui, ao pé da 
letra. 

* * * . 

29 de novembro. 1936. Antes de partir da Cachoeira, 
fui visitar o veterano centenário Manoel do Nascimento Silva. 
Encontrei-o em seu ranchinho, construido numa capoeira, 
por trás das casas da fazenda. Indiferente aquela manha 
de domingo que, nos tempos distantes de sua mocidade, ter
lhe-ia sugerido urna pescaría no Jauru ou urna cac;ada de 
cervo ou queixada nas matas do Caeté, o velho caboclo 
me recebe sentado num banquinho, no interior do rancho. 
Sai para urna f otografia, posa aprumado sem esforc;o e fica 
conversando no terreiro. Faz-me bem aquela brandura com 
que o veterano me fala de seu remoto passado militar. Foi 
soldado antes da guerra do López, num batalhao que nao 
era o 19.º. Já nao se lembra dos nomes dos comandantes 
que teve. Ficou-lhe um nome só na memória, Capit~o Oli
veira Melo - "o Melho Brabo". Destacado no Guaporé 
desde recruta, Iá ficou muitos anos. Sao Luís de Cáceres já 
era cidade, quando a conheceu. Já lá estava o 19.º de Infan
taria, a guerra já tinha acabado. Casou urna só vez e ficou 
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viúvo há tres anos. A mulher, Mamá, parecia mais velha. 
Teve dez filhos. Seu Manoel vive agora sob os cuidados de 
urna das filhas - Marcelina, 65 anos presumí veis, que mora 
no rancho vizinho e agora se distrai no terreiro, de cócoras, 
assandt> bacaiúvas no borralho de um fogao. 

* * • * 
Deixamos a Cachoeira com destino ao Porto Esperi

diao. No caminho que nos conduz a picada da Linha Tele
gráfica, atravessamos o Córrego das Pitas por um atoleiro 
de uns 400 metros. Cachoeira está ligada a Cacimba por urna 
estrada carreteira. 

Encontramos urna, ponta de gado num barreiro. Os bar
reiros se formam nos terrenos salitrados. O gado procura-os 
avidamente para lamber o barro e se fartar de sal. As águas 
das chuvas empogam nos barreiros, fazendo atoleiros. Urna 
res havia saído do barreiro, quando chegamos. Tinha as 
pernas sujas de urna lan1a cinzenta. Num dos cantos do 
barreiro, a lama estava pastosa, com aparencia de lava vul
canica. 

O único morador que encontramos desde a Cachoeira 
está no Porto do Campo. Saímos na picada da Linha Tele
gráfica, atravessando a lagoa do Porto do Campo, comple
tamente seca, cortada de trilhos de gado. Tínhamos ainda 
4 km, para alcan~ar Porto Esperidiao. A estrada atravessa 
campos baixos. Cerca de 2 km do porto, donde se avistam as 
casas, deseemos para o pantanal do Jauru. 

Ao chegar ao Jauru, atrevassamos um espinhal, em 
extensa lagoa completamente seca. Nas enchentes, a água 
sobe mais de um metro e, depois que o rio baixa, conser
va-se ainda por 3 ou 4 meses até evaporar-se totalmente. 

Chegamos ao meio día a margem esquerda do Jauru. A 
travessia se fez numa canoa que nos trouxe um guarda-fio. 

o Rio Jauru nao tem 100 m de largura, em Porto 
Esperidiao. Nenhuma casa se encontra a margem esquerda, 
que é alagadic;a. A margem direita, junto a estac;ao telegrá
fica, numa lombada que se eleva a medida que se afasta do 
rio, está o povoado. Urna rua estreita de ranchos de pau a 
pique comec;a uns 100 m do porto, junto a tapera da antiga 
e¡tagao. Acima dos primeiros ranchos, abre-se um largo com 
outros ranchos e o edificio da estagao telegráfica, o único 
de material (tijolos e telhas). , 
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Porto Esperidiao tem uns 100 habitantes. Sao quase todos 
brasileiros, pequenos lavradores e criadores que se fazem 
poaieíros, por ocasiao da safra. Há 5 bolivianos residindo 
no pórto. · 

, . Ainda persiste a antiga denominagáo de Salitre, no 
habito do povo. Foi esse o primeiro' nome do lugar. o atual 
foi dado pelo, entao, Major Rondon, em 1907, em homena-
gem ao Engenheiro que explorou o Jauru em 1898 Dr. Ma
noel Esperidiáo da Costa Marques falecicto no Gu~poré em 
1906. ' ' 

Em 1906, Porto Esperidiao tinha apenas un1 rancho 
coberto de sapé, propriedade do industrial brasileiro do dis
trito, Sr. Balbino Antunes Maciel. (Major Rondan Rel. 
1907). ' 

Transformado em elegante vila militar, pelo entáo Capitáo Clo-
. doaldo Bastos, Comandante da l.ª Companhia Rodoviária Inde

pendente, construtora da rodovia Cáceres-Mato Grosso, e1n 1943-44 
Porto Esperidiáo rece~e nóvo influxo de progresso, como Residencia 
do Departamento Nacional de Estradas de Rodagen1 e sede de desta
camento do 2.0 Batalháo de Fronteira, no seguinte decenio. 

* * * 
No alto Jauru, a extra~ao da poaia é feíta há muitos 

anos sem in terru p~áo de safra. Quando chega a estagao das 
águas, os lavradores do Jauru se reunem em comitivas, 
sobem o rio, acima do Registro, e se internam nas matas. 

A safra corne~a em dezembro e termina em marc;o. O 
solo amolecido pelas chuvas facilita a opera~ao de arrancar 
as raizes da ipeca e replantar as hastes. Na seca, a poaia 
está queimada e o terreno duro. 

Os poaieiros do J auru trabalham por con ta própria e 
negociam com a pra~a de Cáceres. Desde uns tres anos 
(1933) a poaia tem alcanc;ado naquela praga a cota~ao de 
25$000 ao quilo (as vezes 30$000). A procura excede a 
produ~áo. 

O poaieiro vive como o seringueiro. Sai de manha do 
acampamento e volta a tardinha, com seu saco de raízes 
(sapicuá). Como os seringueiros, congregam-se em comiti
vas, para o transporte e o trabalho. A comitiva nem sempre 
é urna sociedade comercial. Mas facilita, com a solidarie
dade, a vida dos poaieiros. No acampamento, estabelecido 
em plena mata ou num porto, cada poaieiro ergue seu ran
cho, onde vai pouco a pouco f azendo seu armazém de raizes. 
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Quando a comitiva é custeada por um patráo, cabe a este 
ou a um preposto a diregáo do trabalho. 

As raízes da poaia sao arrancadas com o saraquá -
ferro cónico manejado com um cabo curto. Postas a secar, 
no acampamento, sao depois ensacadas. 

O poaieiro anda léguas, arrancando raízes, mato a den
tro. Há extensóes de mata em que a poaia está reunida em 
touceiras, facilitando a extragao. Noutras, porém os pés 
se encontram espa~ados de 5 a 20 metros. 

O poaieiro, distingue a poaia pela folha, que é cinzenta 
e lembra a folha da limeira. Urna planta semelhante a 
poaia é colhida com esta pelos poaieiros inexperientes. E' o 
cativo, assim chamado !'Orque acompanha sempre a poaia, 
como um escravo. O cativo se distingue da poaia pelas raí
zes. 

* * * 
30 de novembro. 1936. Ao deixar a lomba em que está 

o Porto Esperidiao, avista-se o Morro do Paratudal, a mar
gem direita do Aguapeí. Junto ao morro está o Retiro do 
Januário. · 

Do Urubu, antigo acampamento da Comissao Rondon, 
situado cerca de 3 léguas do Papiro, avistamos ao norte 
o ~orro do Cobre. Tornamos a avistá-lo na Agua Branca,' a 
7 leguas de Sao Caetano. Presume-se urna altura de 300 
metros. O Morro do Cobre se destaca por sobre a mata, arre
dondado. E' urna jazida de cobre situada perto do Registro, 
a margem direita do Jauru. Há dois anos, foram extraídas 
amostras de minério do Morro do Cobre e remetidas a 
Corumbá. Segundo o Dr. Esperidiáo, estas minas "foram 
principiadas a explorar pelo engenheiro Leandro Dupré" em 
1902. 

"Além das salinas e das minas de cobre, situadas perto 
do Registro. . . . Aquelas salinas se prolongam pela Bolívia 
e sabe-se que vantagens tiraram delas os bolivianos, quando, 
por ocasiao da guerra do Paraguai, isolados, íamos ficando 
sem esse condimento. :.€les traziam-no em cargueiros e com 
a maior presteza apuravam boas somas de contos de réis, 
porque nesse tempo se chegou a vender sal a 1: 300$ o alquei
re". (1s ) 

A fauna destas chapadas é muito conhecida: anhumas, 
caróes, gavioes cinzentos ( criquiris), cracarás, gargas, tuiuius. 
O veado branco aparece com freqüencia em nossa estrada, 
aos grupos de quatro, de seis, muito ariscos. As pragas aumen
taram consideravelmente, depois da travessia do Jauru. Apa-
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receram o lambe-olho, a pólvora, o carapana. No Jauru, 
carapana nao é o anófele transmissor do paludismo. E' urna 
mosca minúscula quao voraz. ' 

Abundam nestes campos os pequenos roedores. Uns coe
lhinhos de pelo avermelhado, escuro, atravessam toda hora 
no_ssa "estrada. Nos pousos, parecem animais domésticos. 
Nao ~em pressa de fugir, quando perseguidos. A carne destes 
coelhmhos é apreciada pelos sertanejos do Guaporé. 

A meia légua de Porto Esperidiao, comegamos a descer 
po~ cabeceirinhas de córregos que desaguam no Aguapeí, 
cuJa mata se avista ao sul de nossa estrada. As cabeceiri
nhas sao vazantes estreitas, pequenas, cercadas de cerrados. 

Pedregulho fica a duas léguas de Porto Esperidiao. A 
estrada atravessa um terreno endurecido, coberto de pedras 
sóltas (seixos rolados). 

Papiro. E' um antigo acampamento da Comissao Ron
dan, que conserva o nome. Um rancho aberto, construído 
pelos guardas do Telégrafo, marca o pouso, a quatro léguas 
de Porto Esperidiao, na estrada de Vila Bela. 

* * * 
1.0 de dezembro. 1936. Sao Caetano. Os fazendeiros da 

Cachoeira fizeram aqui um retiro, soltando nestes campos 
algumas centenas de cabe~as de gado vacum, confiadas a 
um casal de caboclos cuiabanos. O retireiro, Maximiano, 
vive aqui isolado, com a mulher. e dois filhos pequenos, num 
rancho de palha, junto ao curral do retiro. E' o único mora
dor que se encontra, num percurso de 24 Iéguas, entre 
Porto Esperidiao e o Guaporé. 

Em vista do estado de nossos animais, limitamos a 
jornada de boje as quatro léguas que fizemos de manha, 
do Pápiro a Sao Caetano. Assim os animais aproveitaráo 
bem o pasto da lagoa e a água que aqui é abundante. 

Os guardas, gentilmente, construíram um ranchinho 
beira-chao sobre o armador de minha rede, entre duas árvo
res. Em meia hora, estava pronto o ranchinho, coberto de 
f olhas verdes de agua~u. 

Entretenho-me ao entardecer com a lida do curra!, no 
retiro de Sao Caetano. Maximiano trabalha, falando com 
os bezerros, como se eles o compreendessem. Repreende-os, 
como se fossem meninos. A mulher, Lidia, também ajuda 
no curra!, armada de um relho de cabo comprido, levando 
as sobr~s do momentaneo mau humor do marido . 
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Os bezerrinhos mais ariscos, antes de se submeterem, 
fazem-na correr como louca em redor do curra!. Lídia tam

" bém grita, na esperanc;a de ser compreendida: chiqueiro! 
chiqueiro! 

Temes atravessado, desde Porto Esperidiao, extensas 
matas de agua~u (uaua~u ou baba~u). Em Sao Caetano, 
como no pouso do Papiro, os agua~uzais dao um encanto 
particular a estas paisagens de lagoas amplas e rasas, co
bertas de arrozal. 

* :¡: * 
2 de dezembro. 1936. A vista-se de Sao Caetano a extensa 

morraria da margem direita do alto Jauru. Continuamos a 
viajar por chapadas e cerrados. 

Queixo de Anta. Santíssimo. Avista-se, a leste, o cabec;o 
do Morro do Cobre, a distancia de uns 20 km. 

Co1ne~amos a passar os tributários do Jauru (até Sao 
Ca.~tano passamos por águas do Agua.peí) . O Córrego do 
Santíssimo tem 5 m de largura e é profundo. Passamo-lo 
por um pontilhao em mau estado. 

Areias, a 2 léguas de Santíssimo, foi nosso ponto de 
almo~o. Depois de Areias, Imbiru~u, Fazenda Velha, Laje 
Grande. Sao antigos acampamentos da Comissao Rondon, 
que conservam os nomes, retidos com carinho pelos guar
das-fío, veteranos da Comissao. 

Os cerrados aqui parecem ~ais ricos em espécies vege
tais. A mata dos capoes é mais alta e muito densa. O agua~u 
domina em extensao, mostrando seus leques em todo fundo 
de mato e, as vezes, ostensivamente, desde as -bordas das 
lagoas. E' a maior riqueza vegetal desta zona. 

Terra vermelha, arenosa, em extensas manchas. O fundo 
dos córregos é de !ajes de arenito avermelhado. Depois do 
Córrego Fundo, atraves~~mos um terreno movimentado. Hori
zonte sensivelmente mais amplo, deseemos entre fileiras 
divergentes, irregulares de morrinhos cobertos de mata. Em 
nossa estrada, aterra preta se alterna como barro vermelho. 

Córrego Fundo. Pouso de guardas~ Um rancho aberto. 
O córrego, quando cheio, como agora, é de travessia peri
gosa. Estreito, fundo e impetuoso. 

* * * 
3 de dezembro. 1936. Pausamos, ontem, no Córrego 

Fundo, a margem direita, para atravessá-lo hoje, com dia. 
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A carga foi conduzida pelos homens com água pelo peito. 
Os animais passaram encilhados. Encontramos do outro lado 
o correio de Vila Bela que, pelos mesmos motivos que 
nos detiveram a margem direita, havia pausado a margem 
esquerda do Córrego Fundo. O correio se transporta em 
bois e faz a viagem de Vila Bela a Sao Luís de Cáceres pela 
estrada da Linha Telegráfica, passando em Porto Esperidiao, 
em oito ou dez dias. 

Ao contrário do que se sup5e a primeira vista, quando 
se encontram, no sertao, estes cavaleiros originais e extra
vagantes, o boi de sela nao é um meio de transporte moroso. 
Tem o mesmo rendimento de marcha que o cavalo, nestas 
chapadas, e o supera nas águas. Os cascos do boi ajudam-no 
melhor a vencer os atoleiros. Quando vem as enchentes e 
os campos do Pantanal ficam inundados, cobertos de um 
len~ol d'água de alguns palmos (as vezes, mais de metro) 
de profundidade, por extensoes de léguas, e nao há fugir 
da necessidade de os atravessar, a resistencia do cavalo se 
revela sensivelmente inferior a do boi. :S:ste jamais esmorece 
diante do Pantanal. 

1 

Mas o boi, tanto o de sela como o cargueiro, impé5e 
um horário de marcha e, em absoluto, nao se submete a 
outro. A marcha pode iniciar-se alta madrugada. Um grande 
alto há de se fazer as 9 ou 10 horas, até passarem as horas 
de sol mais quente. A segunda parte da jornada pode come
~ar a tarde, depois das 15 horas e prolongar-se até a noite. 

O boi de sela anda também a trote e pode dar galopes 
curtos. Vi, na fazenda Sao Luís, nos campos da Fronteira, 
um vaqueiro montado em boi, em plena lida, conduzindo urna 
pon ta de gado que havia reunido. O boi cargueiro nao trota; 
mas anda mais que os cavalos a passo. As etapas de 7 léguas 
sao normais para as tropas de bois. 

Come~a a acentuar-se a mata. Os capóes destes campos, 
mais densos, mais próximos uns dos outros, nao tem pal
meiras. Rareia o agua~u. A falta desta palmeira, come~am 
a notar-se a guariroba e bacaiuveira, comuns nesta regiáo, 
pósto que menos numerosas que o agua~u albures. 

Depois de duas léguas de marcha, come~am a aparecer, 
nos campos, grupos graciosos de buritis de 30 m de altura 
(e os há mais altos, de 40 e 50 m). 

o capim provisório (jaraguá) alcan~a, nestes campos, a 
altura de um cavalo e domina os demais. O carona desa
parece. Agora, em dezembro, ,,.o jaraguá está de 2 palmos -
pasto novo que surgiu com as primeiras chuvas, depois das 
queimadas . 
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Depois de Córrego Fundo, Pedregulho e Areia Branca, 
antigos acampamentos da Comissáo Rondon. Na Areia 

" Branca, a 1 légua de Córrego fundo, a descida se torna 
mais sensível para o Ribeiráo dos Bagres, coletor das águas 
que vimos atravessando desde a véspera, afluentes do Jauru, 
no qual deságua com o nome de Brigadeiro, acima do Re
gistro. 

Buriti da Larga é o acampamento seguinte a Areia 
Branca, deserto como os que vimos enumerando até aqui. 
Estamos nos domínios do buriti. Ao fundo de um belo 
buritizal, a morraria do Buriti Redondo - morros de uns 
cem metros de altura. 

Larga é urna denominagao regional das invernadas -
campo em que se solta o gado para engorda. 

Um sinimbu (lagarto cinzento escuro, rajado, 1 m de 
comprimen to) darme na estrada, tomando sol. Desperta com 
o . estalido de nossa máquina fotográfica e foge velozmente 
de cauda erguida. 

Passamos o Córrego dos Bagres, perta das cabeceiras. 
Entramos num terreno acidentado, subindo por um desfi~ 
ladeiro, entre os morrotes de uns 50 m de altura. Em 
seguida a urna bocaina bem acentuada, outro espigáo da 
mesma diregáo do primeiro. Todos procedem da morraria 
que barra nosso horizonte, ao sul, com cristas ainda mais 
altas, que devem atingir 100 m. Passamos para o vale da 
Estiva Nova, cabeceira principal do Ribeiráo dos Bagres. 

As árvores destas matas parecem mais desenvolvidas, 
pósto que familiares a nós: a peroba, a piuva, a joana-pobre, · 
o jacarandá. A joana-pobre dá cinza para o. sabáo do serta
nejo. 

Na Estiva Nova, encontramos o primeiro mangaval (con
servamos aqui o dizer regional: mangava, mangaval, em 
vez de mangaba, etc.). Apeamos junto a urna mangaveira 
e colhemos no chao mais de 2 dúzias de mangavas maduras. 
Colhidas no pé náo servem para o mesmo dia; sáo um 
pouco azedas e glutinosas. Assim, ao meio dia, mitigaram
nos a fome e a sede. A mangaveira é urna árvore babea, fo
lhagem rala, fólhas largas. Estende-se o manga val, por estes 
cerrados, de mistura com a lixeira e o paratudo. 

Entre as touceiras do jaraguá, cresce urna plantinha 
que os sertanejos denominam branda-mundo. A raiz do bran
da-mundo, arrancada na noite da Quinta-Feira Santa, tem 
certas virtudes, segundo a crenga popular de Vila Bela. 
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Depois da Estiva Nova, aparecem outra vez as matas 
de agua~u. As palmeiras sáo bem altas - 30 a 40 m. Esta
mos num agua~uzal. O buriti agora é mais raro. 

Entre a Estiva Nova e a Estiva Velha, transpusemos 
o divisor de águas mais importante do Continente, passando 
das águas do Prata para as do Amazonas, aqui represen
tadas, modestamente, pelas duas Estivas. Deseemos agora 
para o vale do Guaporé, por entre matas de aguagu. 

Percorremos a secular estrada de Vila Bela. Entre o 
Jauru e o Guaporé, esta estrada passa ao norte do ·Aguapeí, 
ligando Porto Esperidiáo a Pontes e Lacerda (Guaporé). 
E' a melhor da regiáo. Diríamos a única, se náo fossem dois 
caminhos que saem dela: um de Porto Esperidiáo para o 
Registro, pela margem direita do Jauru; outro de Santíssimo 
para o sul, cortando o Aguapeí, para sair no povoado das 
Conchas, onde se liga a rede de carreteiras da Fronteira. 
Todo transito entre Porto Esperidiáo e o Guaporé se faz, 
assim, pela velha estrada, cuja tragado foi aproveitado 
para a locagáo da Linha Telegráfica, em 1907. 

* * * 
O Rio J auru tem suas cabeceiras no Planalto dos Pari

cis aos 14º42' de latitude sul, aproximadamente (General 
Rondon), e deságua no Paraguai, cerca de 9 léguas abaixo 
de Sáo Luis de Cáceres. Aguas límpidas e correntosas. As 
margens do Jauru inferior sáo pantanosas, em grandes 
extensoes, mas oferecem firmes, de distancia em distancia, 
nos quais aparecem os partos das fazendas ribeirinhas. 

Comega no porto da Cachoeira, cerca de 120 km a mon
tante da foz, a segáo acidentada do Jauru - simples corr~
deiras que se sucedem até o Salto Alegre, pequeno obstá
culo de tres metros de desnível, situado 20 léguas a montante 
daquele porto. O Salto das Nuvens é o último obstáculo 
do Jauru. que alguns sertanejos localizam a dois dias de 
canoa do Salto Alegre. Sao, porém, vagas as informa~oes 
a respeito deste salto, como do próprio Jauru superior 
(1936). 

O Jauru é francamente navegável, em qualquer esta
~áo, por pequenas embarca~oes (lanchas e pranchas) até 
a Cachoeira. Na esta~áo das águas, vapores que fazem a 
linha de Cáceres a Corumbá, como o "Etrúria", tem subido 
o Jauru até Campo Alegre, a meio caminho entre porto 
da Cachoeira e a foz no Paraguai. Em 1927, um dos peque-
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nos navios da Flotilha de Mato Grosso, da Marinha de 
Guerra, que patrulhava o alto Paraguai, aportou a Campo 

" Alegre, no mes de janeiro. 
Contudo, nao há navegac;ao regular no Jauru. Lanchas 

particulares sobem, as vezes, o rio a servic;o dos proprietá
rios. As pranchas de mascates é que se aventuram até os 
portos de cima. 

Em 1898, o Dr. Esperidiao Marques explorou o Jauru, 
estudando suas condic;oes de na vegabilidade. 

. Os trabalhos de desobstruc;ao do rio nao foram empreen
d1dos até o presente. Dada a lentidao do desenvolvimento 
desta regiao, as observa~5es do Engenheiro Esperidiao a 
respeito das florestas, riquezas minerais e agricultura do 
Jauru tem até hoje oportunidade e vem em nosso auxilio: 

"As florestas do Jauru, agora mesmo, no rigor da seca, 
quando a florescencia e a frutificac;ao dos vegetais ainda nao 
principia:am, encantam e maravil!lam a todos os que delas 
se aproXlmam. 

"Nao falando nos angicos e outras madeiras de somenos 
importancia (combustíveis), citaremos como abundantes o 
cedro, o lauro, o guaretá e a araputanga, muito procurados 
para taboados e embarcac;0es, como montarias, bateloos, 
galeotas e pranchas, indústria nascente que felizmente se 
vai desenvolvendo. 

"A piuva, a peroba, o jacarandá, o vinhático, a aroeira, 
a canela ai abundam; assim o guanandi e o cambará que, 
no Descalvado, substituem o cedro e o pinho. 

"Além do Registro, rio acima, onde tudo é mais ou 
ou menos virgem, entao, devemos duplicar, senao triplicar, 
o aparecimento dessas madeiras úteis. 

"A poaia, a preciosa raíz indígena do Município de Sao 
Luis de Cáceres, se encontra em abundancia no Registro". 

O Rio Jauru corre sobre leito de cascalbo aurífero. 
Contudo, nao existe aqui a indústria do ouro. Nao há garim
peiros na regiáo. Toda atividade dos habitantes do Jauru 
está voltada para a poaia (em 1936). 

* * * 
O afluente mais importante do Jauru é o Rio Aguapei. 

Contravertente do Alegre, afluente do Guaporé, corre o 
~guapeí na dire~ao oeste-leste e vem lanc;ar-se no .Jauru 
a margem direita, cerca de duas léguas abaixo de Porto 
Esperidiao. 
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O Aguapeí corre através de pantanal. Durante a seca, 
tem a largura de 2 me alguns palmos de profundidade. Na 
foz, a largura atinge 8 n1, na referida esta~ao. Durante as 
chuvas, o Aguapeí inunda as n1argens, transformando-se 
num verdadeiro corixo. Rio sem navega~ao, permanece quase 
totalmente atravancado de vegeta~óes aquáticas (aguapé). 
Na seca, permite, contudo, a entrada de canoas. Nas enchen
tes poderi_a sem dificuldade dar acesso a embarca~oes maio
res. Bateloes e canoas, na esta~ao das águas, podem transitar 
no Aguapei, como nos pantanais, em qualquer dire~ao. 
.. A propósito da na~ega?ilidade do Aguapeí e da possi

b1h~ade de u~a comun1cac;ao fluvial entre as duas grandes 
bac1as do continente, recorremos mais urna vez ao primeiro 
explorador destes rios: <13) 

"Do estudo que fizemos sobre os rios Alegre e Aguapeí, 
~eclaramos. que esses rios nao sao navegáveis; que suas 
aguas, de JUlho a dezembro, se escasseiam extraordinaria
m~?te e se subdividem em urna série de lagoas algumas, 
ahas, profundas, como no Alegre, que as vezes o rio é sim
plesmente um fosso; e que, portanto, nao se deverá conti
nuar hoje a sustentar aquilo que, em 1772, pareceu possível 
ao Capitao-General Luís Pinto de Souza Coutinho, isto é, 
abrir um canal que comunicasse as águas do Alegre e 
Aguapeí e, portanto, as do Amazonas e Prata - para o 
estabelecimento da navega~ao nas duas maiores bacias d'água 
doce da América. 

"Muitas meinórias correm impressas sob o título -
Jun~ao do Amazonas ao Prata - e seus autores preten
dem demonstrar a navegabilidade do Alegre e Aguapeí, jus
t'ificando assim a vantagem da abertura do canal que os 
papéis ve1hos da secretaria dos antigos governadores dizem 
poder ter o comprimen to ora de 3 . 020 brac;as, ora de 3 . 332. 

"E' certo que, no govérno de Luís Pinto, em mar~o (mes 
de maiores cheias de nossos pantanais) fora varada do 
Alegre para o Aguapeí urna canoa de dez remos, pertencente 
a Gabriel Antunes Maciel; mas Luís de Albuquerque de 
Melo Pereira e 'Cáceres, o Capitao-General que mais traba
lhou em benefício desta terra e que sempre viveu cercado 
dos melhores auxiliares, em 1773, nao poupou recursos e, 
mandando auxiliar o comboieiro Gabriel Antunes Maciel, 
que voltava do Rio de Janeiro, trazendo mercadorias, viu 
frustradas todas as suas diligencias. E, assim, disse ao Minis
tro do Ultramar: "nao poderao ser bastantes todos os esfor
~os juntos, para acabar de subir o Aguapeí, até a passagem 
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proporcionada ao varadouro, pela falta das águas, sem 
embargo de se intentar esta opera~ao no mes de abril, em 

" que e las costumam reinar com mais f ór~a. Foi, finalmente, 
abrigado Gabriel Antunes a abandonar a empresa, retroce
dendo ao antigo porto do Rio Jauru, donde seguiu por terra 
a esta capital". · 

* 
... ... ~ * 

A Serra de Santa Bárbara divide as águas do Jauru 
das do Guaporé. Manam da vertente oriental desta serra 
o Aguapeí e o Rio dos Bagres, que correm para leste; da 
vertente ocidental, o Alegre e o Ribeirao da Estiva Velha, 
que correm para noroeste. O Ribeirao Santa Rita, que corre 
para o sul, penetrando em território da Bolivia, provém 
da regiao meridional da referida serra. 

Nas cabeceiras do Aguapeí e do Alegre, que se acham 
separadas apenas por 1 légua de terrenos baixos, é que a 
serra come~a a se erguer para o norte. 

Entre as localidades do Jauru e os pousos da estrada 
de V'ila Bela foram registradas as seguintes distancias, 
nos caminhamentos da Linha Telegráfica (Major Rondan, 
1907): 

Cachoeira a Porto Esperidiao . . . . . . . . . . . . . 
Porto Esperidiao a Cabeceira das Antas ... . 

" " ao Córrego das Areias .. . 
" " a Estiva Velha ......... . 
" " ao Pau da Tolda ....... . 
" " a Pontes e Lacerda ..... . 
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14. 511 metros 
20.644 " 
39.000 " 
84.502 " 
96.181 " 

126. 881 '' 

MATO GROSSO 

3 de dezembro. 1936. Come~am na Estiva Velha as águas 
do Guaporé, na estrada de Vila Bela. O terreno é mais 
acidentado. Descortina-se ao norte urna série de cristas que 
se sucedem até o extremo horizonte. A linha azul mais afas
tada se ergue além do Guaporé. 

Dominam por tóda parte as matas de agua~u. Palmeiras 
mais altas, 30 a 40 m. Acampamos num claro aberto a 
machado, num agua~uzal. Por todos os lados rodeiam-nos 
palmas de agpa~u. Estas palmeiras tem as fólhas erguidas, 
f~zendo um angulo de 35°, aproximadamente, com o estí
pite, pontas voltadas graciosamente para baixo, lembrando 
Ieques de plumas, lesques verdes, numerosos e quietos, ergui
dos para o azul claro do céu, que recebe agora as tintas 
carmesim do poente, depois de urna tarde chuvosa. 

Distinguem-se, nestas matas, a jaó, o sabiá e o poaieiro; 
a primeira pela constancia, o segundo pela beleza e o último 
pela originalidade do canto. Ao clarear do dia e ao entarde
cer, nos pousos, como as horas mais quentes da soalheira, 
ouve-se o canto grave e distinto da jaó. Nao é monótono, 
como parece nos primeiros dias de sertao. No concerto que 
se improvisa, variam o tom e os motivos musicais. E' breve, 
tem sómente dois compassos binários sincopados. Mas, repe
tido horas a fio, lembra original melodia, intervalada de 
tempes de silencio de dura~ao e seqüencia matemáticas. 

Nao faltam sabiás entre os pássaros do alto Guaporé. 
Mas, aqui, nao sao numerosos como no Paraná e em todo 
o Sul. Guardam, contudo, o primado dos pássaro.s, senáo pelo 
número, pela qualidade. 
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o poaieiro tem o mesll?o porte do sabiá. E' . o mesl?o 
seringueiro do Amazonas. Vive nas matas da poa1a. Ouvm
do-o lembrou-me o uirá-trováo das matas do Uaupés -
0 ~esmo arrulho seguido de silvos, imitando o trováo e 
o raio. 

* * * 
4 de dezembro. 1936. Pausamos, ontem, no Córrego do 

Catingueiro. Pau da Tolda marca a nossa primeira légua 
de hoje. Terreno montuoso. Cortamos duas vezes o Catin
gueiro. Dourados, Pedra Branca - antigos acampamentos, 
hoje desertas. Abundante a pedra miúda (quartzo) na es
trada. O gnaisse aparece em lajes, nos córregos. 

Estamos a quatro léguas do Catingueiro. Lavrinhas. 
Nos tempos coloniais, houve aqui um arraial florescente de 
mineradores. E.sera vos negros revolveram estas terras a 
cata de ouro. As ruinas das constru~óes já desapareceram 
sob a mata. Os montóes de cascalho aurífero das escav~óes 
atestam, porém, ainda o esfor~o dos escravos que por gera
~óes se sucederam, nas minas de Lavrinhas, até 1875. 

Curiosas que sao estas colonias de borboletas. Todas do 
mesmo porte, da mesma cor, desenhos identicos nas asas, 
pousam e voejam as dezenas, sobre os baixeiros estendidos 
ao sol ou no cháo, procurando a umidade. Tenho-as visto 
a2Uis verdes, amarelas, cinzentas, alaranjadas, pretas e 
bran~as; sempre uniformes, pequeninas e inquietas, em ban
dos que por -vezes excedem a centena. 

Piteiras - sao originalidade das vargens de Lavrinhas. 
A piteira medra em terrenos auríferos. 

Matas de piuva, angico, peroba; jacarandá. A mulata 
ou guaretá se destaca pelo tronco liso, cinzento-escuro, entre 
as outras madeiras. 

Mata do Gama. E' a mata que precede o Guaporé. Há, 
junto a estrada, urnas ruinas de povoado. Vem dos tempos 
coloniais. 

"Atravessava o caminho o povoado de Lavrinhas, muito 
rico outrora pela grande por~ao de ouro que dera, te~do 
chegado a possuir popula~ao de quase 700 almas, reduzida 
no ano em que o visitara Castelnau (1845) a 120 pes-
soas."<15> ~ 

Rica e possante, a mata do Guaporé se estende por 
mais de dez léguas em largura. Aqui está representada 

(1 5) Visconde de Ta unay - A Cidade do Ouro e da.s Minas . 
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a flora amazónica. Palmeiras : o buriti, o ua~aí, o tucum, ~ 
uacuri, o agua~u (bab~u), bacaba, a guariroba. Madeiras 
diversas. Orquídeas: a baunilha. Poaia. 

A baunilha tem sido, infelizmente, urna das riquezas 
mais desbaratadas, no Guaporé, nestes últimos anos. Dadas 
as düiceis condi~óes de crescimento e cultura que oferece -
cultura de que, aliás, nunca se cogitou em Mato Grosso -
a baunilha perdeu multo cedo o valor comercial que alcan
~ou, há cerca de trinta anos. Em 1906, o Dr. Esperidiáo 
ainda nos fala com entusiasmo nas possibilidades da bauni
lha ,entre as riquezas vegetais do Guaporé. 

Pontes e Lacerda, é o nome da esta~ao telegráfica ins
talada, em 1907, pela Comissáo Rondon, na antiga Ponte 
Velha, alto Guaporé. E' urna aldeia de urna dúzia de ran
chos, a· margem esquerda do Guaporé. O rio tem, aqui, a 
largura de 31 m. Urna ponte de madeira, construida pela 
Comissáo Rondon, bem conservada, se encontra na saída 
para Vila Bela. 

No tempo do Império, houve em Ponte Velha um desta
camente do Exército. A primitiva ponte velha data dos 
tempos coloniais e foi incendiada pelos índios. Em 1845, . 
Castelnau, em viagem para a antiga capital de Mato Grosso, 
ainda a encontra intacta, detendo-se nela para traduzir em 
seu diário a profunda impressao que lhe faz a natureza 
do alto Guaporé, num melancólico fim de jornada. 

Até hoje persistem as denomina~óes de Guaporé e Des
tacamento, concorrendo com a da esta~áo. 

Quando se inaugurou a esta~áo de Pontes e Lacerda, 
nao havia no Guaporé outros moradores, além dos guardas 
e do encarregado. Durante 11 anos, a esta~áo esteve isolada, 
em vista da falta de seguran~a criada pelos freqüentes assal
tos de índios. Em 1925, foi reaberta como posto telefónico. 
Em 1928, vieram para o Guaporé dois auxiliares de guarda
fio coro suas familias. Vieram mais tarde outros moradores 
e surgiu a aldeia. 

Os primeiros moradores de Pontes e Lacerda, desde o 
restabelecimento da esta~áo, eram desertores bolivianos. Fin
da a guerra do Chaco, voltaram para a Bolívia. 

Sáo atualmente, 54 os habitantes da aldeia. Os que 
náo sáo' serventuários do Telégrafo vivero da lavoura e da 
poaia. o feijáo, o milho, o arroz e a farinha de mandioca 
que produzem sio consumidos no lugar ou, em parte, ven-
didos a negociantes de Vila Bela. · 



. Ainda se encontram abando'nados, no Guaporé, dois 
,, e1xos com rodas, que fora1n do locomóvel Fowler trazido 

pelo industrial Balbino Antunes Maciel, em 1906. 
Havia, na Ponte Velha (Pontes e Lacerda) um armazém 

e urna oficirra do mesmo industrial. O locomóvel fez diver
sas yiagens com 9uatro vagfies, entre o Guaporé e o Jauru 
(Salltre), conduz1ndo borracha do Guaporé e mercadorias 
de volta. Andava pelo campo e, nas chapadas desenvolvia 
mais de 15 km a hora. ' 

O locomóvel também era utilizado na serraria do Gua
poré e na condugao de madeira da Mata do Gama ao porto. 

Coma desvaloriza~ao da borracha, a empresa de Balbino 
Maciel entrou em decadencia. O material Fowler foi aban
donado e o tráfego suspenso. A máquina foi aproveitada 
~urna lancha construída .no estaleiro da Cachoeira. Os vagoes 
f1caram, uns, na Cachoe1ra, outros no Salitre; outros foram 
queimados pelos índios, no Guaporé. 

Seguimos pelo picadao da Linha Telegráfica de Pontes 
e Lacerda para Vila Bela. Bom caminho para cargueiros. Nos 
bons tempos do Guaporé, foi estrada carreteira. Todo comér
cio era feito em carros de bois, entre aquelas localidades 
quando o locomóvel trafegava entre o Guaporé e o Salitre: 
Há pouco tempo ainda um carro se aventurou até Pontes 
e Lacerda, vindo de Vila Bela. IIoje, porém, só há transito 
de cavaleiros e cargueiros; para esse transito, a estrada é 
excelente. 

Corixo do Cataque, a urna légua do Guaporé. Corixo do 
Barreiro, a meia Iégua do primeiro. Morro da Borda e Morro 
do Cágado, a oeste, uns 200 m de altura. Passa entre estes 
n1orros o Guaporé. 

<?arne de V~c~. U~ tapiri de poaieiro, em plena picada 
da Linha Telegraf1ca. Corrego da Poaia. Outro poaieiro. Dais 
ranchos de palha. Redes armadas. Urna cozinha. Os poaieiros 
estavam na mata. Sobre um pedago de lona secava ao sol 
um montao de raízes. ' 

. Cabeceira do Aterrado. ~stamos a 3 léguas do Guaporé. 
Baixada do Morro. Quarta legua de nossa marcha de hoje. 
A água potável se vai tornando difícil. Nossos homens foram 
buscá-la na Borda da Mata, a um quarto de légua, mata a 
dentro, num buritizal - água de brejo, mas muito limpa e 
fresca. Comegamos a subir o Morro da Borda da Mata 

' 
384 

• 

por urna bocaina que nos conduz a Estiva Velha. P ... vista
mos do alto da primeira crista o paratudal de Vila Bela. 

Terra vermelha. Pedras de amolar (silex). Abundancia 
de pedras brancas estriadas (arenito silicoso). Depois da 
Borda da Mata, entramos na zona do pantanal do Guaporé. 
~stes campos ~e estendem entre o Guaporé e o Sararé. Divi
sa~os, no horizonte, a Serra de Ricardo Franco - extensa 
e imponente massa azul, a oeste; a Serra das Conchas ao 
sul; a sueste, muito próximos, os n1orros do Cágado ~ da 
~orda da Mata, que transpuzemos. Ao sul de nossa estrada 
f1ca a Lagoa da Aranha. 

, Cerrados .. As matas procuram os rios. O ua~aí, a car
nai_ya, ~ guar1roba aparecem no campo. A mulateira (gua
reta). ainda se conta entre as lixeiras e o paratudo. Man
gavais. 

:tstes campos, entre o Guaporé e o Sararé sao cobertos 
de lagoas e de ricas pastagens, podendo riv~lizar com os 
melhores do Estado. 

Buriti. Encantado. Coceira. Sao as mais importantes 
daquelas lagoas e se sucedem ao longo de nossa estrada. A 
Lagoa do Buriti é perene. Encontramos um pouso na Lagoa 

, da Coceira - um rancho de palha de agua~u a beira da 
Iagoa, a 7 Iéguas de Vila Bela. ' 

A Lagóa da Coceira nao é perene, como, aliás, a maior 
partes destas Iagoas. Na seca, sao como vargens, cobertas 
de ~astag~ns tenras. Agora, em d~embro, a Lagoa da 
Coce1ra, vista de nosso pouso, ainda é um prado elíptico. 
Densa mata de aguagu borda a lagoa, a leste. 

* 
... .¡. * 

6 de dezembro. 1936. Continuamos nossa marcha atra
vés de belíssimos campos que se estendem até os ar~edores 
de Vila Bela. ~mpressiona-nos a ausencia do gado nestes 
campos. Os retiros, em pequeno número ficam a margem 
do Guaporé. ' 

Podemos distinguir melhor a Serra de Ricardo Franco, 
~ns 40 km a noroeste .. E' a ~esma Serra de Grao-Pará, que 
figura nas cartas ant1gas. F1ca entre o Guaporé e o Rio 
Verde, defronte de Vila Bela. Assim como a vemos a dis
tan~ia, parece um planalto de bordas escarpádas .'de mil 
metros de altura. 

Antes de traduzir aqui a desoladora impressao de Vila 
Bela de 1936, quisera reconstituir o . fausto que a inditosa 
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cidade C_?nh~cera, . nos tempos coloniais, quando merecía o 
nome, nao somente pela natureza realmente bela mas tam-

" bém pelo carinho que recebia de seus habitantes de alta 
linhagem, os quais nao mediam sacrificios em levar o con
forto daqueles tempos, de par com a eficiencia militar e 
administrativa, até aos confins ocidentais do Brasil. Seria, 
poré~, fugir ao programa que norteia o presente trabalho. 
De~a1s, a de~olac;ao, q~e transparece em todas as páginas 
escritas em tOrno de Vila Bela, já é secular como as mes
mas ruínas da cidade. Ferida pelo abandbno do mesmo 
Governo q~e a havia criado, Vila Bela comec;ou a conva
lescer, no fim do século passado, grac;as as riquezas naturais, 
a suas matas, momentaneamente valorizadas. Mas, com a 
recaída da borracha, entrou ·em nova crise, que ainda se 
prolonga, apesar da poaia, único produto valorizado que 
atual~ente absorve quase toda a atividade do Municipio. 

y11a Bela ainda possui 60 casas, distribuidas por 3 ruas 
estre1tas e ~ara!elas, dirigidas para o p0rto. Muitas casas 
ameac;am ruir sobre seus moradores. As demais sao velhas 
mal conservadas. ' 

, ~ anti?º palácio dos Capitaes-Generais, largo e espac;oso 
edif1c~o, fo1 rest~urado pela Comissao Rondon, para a ins
talac;ao da esta9ao telegráfica que nele funciona desde 1907. 
E' o melhor edificio da vila. A melhor casa de comércio 
está situada num prédio bem construido e conservado do 
mesmo estilo predominante - o colonial. ' 

Do quartel de dragóes, que defronta o palácio, na mes
ma prac;a, restam apenas vestigios, alguns pedac;os de pare
des de adobos, na face direita e na frente, sustentados por 
es~e~os d~ madeira, e alicerces de pedra-canga. o interior 
fo1 mvad1do pelo mato. . . Um velho canhao de ferro fun
dido, semi-enterrado (sem reparo) jaz entre as ruínas do 
quartel. 

Ao lado do quartel de dragóes havia outro edificio colo
nial - a Camara. Restam vestigios, na mata que cobre o 
local. Em 1907, o General Rondon (entao, Major) ainda 
pOde enc?~t:ar o quartel de pé, embora mal conservado. 
Mas o edü1c10 da Camara já era "um monta.o de entulho". 

A igreja de Santo Antonio dos Militares está reduzida a 
paredes danüicadas pelas chuvas. O madeiramento de Iei 
d~ edificio tem sido ~rra.ncado para outras construc;óes; as
sim as telhas. Nesta igreJa repousaram as cinzas de Ricardo 
Franco.<*) 

( • ) Coronel Ricardo F r anco de Almeida Serra, construtor e · p rimelro defensor 
do Forte de Coimbra (1801) . 
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Apesar de tudo, ainda assim em ruinas, a igreja de 
S~to Antanio dos Militares, erguida numa esplanada guar
necida por um cais de pedra-canga, no p0rto da cidade, é 
?~ h:lo monumento. Na face oposta da cidade, fronteira 
a 1greJa de Santo AntOnio, ergue-se a igreja do Carmo, hoje, 
também em ruinas, transformada em cemitério. De urna se 
avista a outra, através da rua do Carmo. 

A Matriz de Vila Bela é outro monumento em ruinas. 
Em verdade, nunca foi concluida. Mas, há 10 anos, ainda 
era freqüentada. A decadencia se acentuou depois que foi 
de~telhada. Na Matriz estáo as cinzas do Capitao-General 
Joao de Albuquerque de Melo Pereira e Cáceres. 

Só a existencia daquelas cinzas venerandas justificaría 
um movimento de interesse pela restaurac;áo daqueles monu
mentos, que nao poderao desaparecer sem um protesto do 
sentimento de brasilidade de quem pode aquilatar, no lon
ginquo Oeste, quanto deve a Na~ao aos geógrafos e admi
nistradores coloniais, que perlustraram estes sertóes. Vila 
Bela é um monumento de civiliza~áo brasileira que urge 
restaurar e manter a todo transe, como baluarte de Brasi
lidade que é, nos confins do Ocidente. 

Vila Bela tem (em 1936) cerca de 300 habitantes. Raros 
de ra~a branca. Nenhum indio puro. Laboriosos e pacíficos, 
os mato-grossenses (assim se chamam) vivem da lavoura, 
da pecuária, em pequena escala, e, sobretudo, da poaia, cuja 
indústria ocupa quase todos os bra~os e capitais do Muni
cipio, durante as safras, e cujo comércio ainda pode dar 
algum alento a cidade. Povo tradicionalmente católico, o 
culto público é dirigido por leigos, que conservam as cape
las. O ensino primário é muito difundido na popula~áo 
juvenil. Há na cidade duas escolas públicas, urna para cada 
sexo. 

Vila Bela tem somente um logradouro - o porto - e 
esse bem merece o pincel de um paisagista. O Guaporé tem 
pouco menos de 100 m de largo, defronte da cidade, entre 
duas voltas graciosas. A margem esquerda, a mata náo tem 
soluc;áo de continuidade. A margem direita, entre a cidade 
e o rio, vem sair por um pequeno sangradouro a Baia de 
Juquiá, como um fosso natural do forte colonial de Sao 
Pedro. 

~ste cenário pinturesco estava destinado a servir de 
túmulo a um pintor. Amado Adriano Taunay, eximio na
dador, no entusiasmo de seus 24 anos, a 5 de janeiro de 
1828, mergulhou no Guaporé para nao mais sair com vida 
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.... de suas águas negras e impetuosas. E o pintor-poeta, que 
atravessara um oceano e um continente para encontrar a 

" morte, quando a vida come~ava, jaz em meio a um laranjal, 
sob as ruínas da Igreja de Santo Antonio, no mesmo porto 
em que pela última vez contemplou a Natureza, a namo
rada eterna dos artistas de sua estirpe. 

Defronte de Vila Bela, a margem esquerda do Gua
poré, ergue-se a Serra de Ricardo Franco, do lado do poente. 
Azulada pelas névoas da manha, de um verde intenso a 
tarde, a serra sozinha justifica os nomes de Pouso Alegre 
e Vila Bela que, sucessivamente, se deram a esta paragem 
do Guaporé. 

A Serra de Ricardo Franco ainda encerra mistérios, para 
o povo de Vila Bela. A Comissao de Limites com a Bolívia, 
que operou nas cabeceiras do Rio Verde, em 1909, atraves
sou ... a com urna tropa de jumentos. Um morador, Antao 
Abade, mudou-se para o vale, em conseqüencia das perse
gui~oes que sofreu dos índios da Serra. Todo ano aparecem 
fogueiras na Serra, sem que ninguém saiba quem as ateia, 
porque civilizados lá nao sobem. Um dos caminhos da Serra 
come~a no porto de Manoel Caetano, a margem esquerda do 
Guaporé, e vai até a fralda. Dali por diante há picadas que 
somente os práticos conhecem - o Gregório de Campos, o 
Hilário do Carmo, o Hildebrando de Camargo. Outro cami
nho come~a no porto do Jatobá. Há ainda outras entradas 
para a Serra, do lado do Rio Verde. Mas a Serra continua 
despovoada e temida. 

O Rio Verde tem um só morador, a urna légua da foz 
no Guaporé. E' um brasileiro - José Raimundo. Nenhum 
outro se encentra até as cabeceiras. A zona boliviana limí
trofe é deserta nesse vale. 

Cerca de 15 Iéguas ao norte de Vila Bela, floresceu, 
outrora, urna vila de mineiros - Sao Vicente - hoje des
povoada ( 1936) . 

Sao Vicente teve um destacamento do Exército e, gra
~as a suas minas de ouro, ao tempo da escravatura, desfru
tou anos de prosperidade. Depois da retirada da pequena 
guarnigao, os insultos de índios produziram o desanimo na 
populagao, reduzida a penúria pela cessagao da pequena. 
indústria do ouro. Ainda vivem., em Vila Bela, alguns dos 
antigos moradores de Sao Vicente: Firmino de Freitas a 

' Senhora Gertrudes Francisca da Silva e seus filhos. 
Sao Vicente é, hoje, um taperao. Nao tem mais casas 

arruadas; apenas vestigios de edificag6es - alicerces, alguns 
panos de paredes de terra sacada e muros de pedra-canga. 

. . 
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Sao cerca de 20 os sítios ribeirinhos do Guaporé, do 
Alegre e do Barbados, nos limites do Município de Mato 
Grosso. 

Or~a por duas centenas de almas a popula~ao ribeiri
nha do Guaporé, do Alegre e do Barbados, excluída a Vila. 
Avaliamos em 1. 000 hb a populagao do Município de Mato 
Grosso ( 1936) . 

O Rio Sararé, afluente do Guaporé pela margem direita, 
desee do Planalto dos Paricis e desemboca cerca de 25 km 
abaixo de Vila Bela, com menos de 100' km de curso. 

Rico de Poaia, o Sararé é freqüentado, nas safras, pelos 
poaieiros de Vila Bela. Teve moradores, em tempos remotos. 
Apesar de suas terras excelentes para lavoura, o Sararé 
está, boje, despovoado. indios do Planalto dos Paricis, durante 
a seca, descem ao vale do Sararé para cagar e pescar. 

Nao há estrangeiros, em Vila Bela. Os mato-grossenses 
dizem, fazendo espírito, que "nao há pintado que se agüente 
em Vil~ Bela". "Pintados" sao, em geral, os brancas e os 
forasteiros. Contudo, aparecem de vez em quando familias 
bolivianas da fronteira a procura de trabalho. Mas estes ad
venticios nao se misturam com a populagao. Mantero-se 
retraídos, limitando a convivencia a sua pequena colonia 
e ao comércio com os patroes. 

A burocracia, em Vila Bela, está reduzida a um mínimo 
que excede de muito ao que se idealiza, em geral, para nossa 
administra~ao pública, quanto a simplicidade. o prefeito 
acumula as fun~oes de encarregado da esta~ao telegráfica. A 
prefeitura é urna das casas que ameagam ruir, na cidade. 
Nao há coletorias, em Vila Bela. Um juiz substituto, um 
adjunto de promotor, um sub-delegado. Nada de repartigoes, 
nem destacamento de polícia. Um chefe político - o Sr. 
Juliao de Brito - moc;o comerciante e industrial da cidade, 
o mais importante, senao o único, coordena a burocracia e 
a vida política do Município, acatado por todos. A oposic;ao 
local emigrou com seu chefe, após o desfecho de um movi
mento armado, conhecido como a "Revolta do Juliao", que 
abalou as ruínas de Vila Bela, em 1930. 

A "Revolta do Juliao" foi urna questao doméstica que 
tomou caráter político, grac;as a posic;ao dos contendores 
- sogro e genro - apaixonando a populac;ao. 

Ainda se comentam ao vivo, em Vila Bela, os episó~ 
dios mais importantes: a fuga do delegado de polícia, ban
deirante forgado, através das agrestias da Serra dos Paricis. 
rumo a Aldeia Queimada; a resistencia ~ Forc;a Pública qué 
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foi dominar a revolta, após urna marcha de 600 km de Cuiabá 
a Vila Bela; resistencia que culminou num tiro de canhao 

(' rebelde - saraivada de pedras atirada por velho canhao 
colonial de ante-carga emudecido, havia mais de um século, 
no forte de Sao Pedro; ruidoso processo de Juliao, em Sao 
Luis de Cáceres, preso e denunciado como responsável pela 
morte de um policial durante a revolta. A prova do crime é 
um chapéu de campanha, que teria sido encontrado sobre 
a sepultura da vitima, após alguns meses de pesquisas poli
ciais, nao obstante o aspecto novo em folha do feltro verde
oliva. 

Juliao desenvolve na revolta seus conhecimentos mili
tares de cabo-reservista do Forte de Coimbra (titulo de que 
se ufana) e sai incólume, com seus amigos, desde os primei
ros tiros que lhe dispararam a traic;ao, em plena vila, até a 
retirada rio abaixo da flotilha de batelóes em que abandonou 
a resistencia do porto. 

A "Revolta do Juliao" - Canudos incruento - ficará 
nos fastos de Vila Bela como uma demonstrac;ao de altivez 
de seu povo, ante a prevaricac;ao de mandatários da Auto
ridade e da Lei, e de incompreensao gerada pela distancia, 
entre o Estado e seu longinquo e desprezado Municipio -
filho deserdado da Familia mato-grossense, servidor refor
mado sem soldo e sem a~ilo, após longos anos de servic;os 
a Pátria. 

* * * 
O engenheiro explora<:Ior do Guaporé, Dr. Esperidiao 

Marques, deixou estas notas a respeito da navegabilidade 
daquele rio: 

"Fora explorado o Rio Guaporé pela primeira vez pela 
comissao de limites para ali mandada pelas cortes de Por
tugal e Espanha, no século 18. E pretendendo os Srs. Ma
ciel & Cia., há sete anos atrás (1898), navegá-Io a vapor, 
tive de, , com esse interesse, estudá-Io, e, em relatório que 
publiquei em 1899, julgando-o adaptável · a navegac;ao por 
,lanchas a . vapor, eu dizia sobre o alto Guaporé - "pode-se 
gividir esta extensao em duas sec;óes: sec;ao de margem 
alta ou terras firmes e sec;ao de margens alagadas ou panta
nosas, que é a maior. Ali o rio é sempre mais largo, menos 
profundo e menos obstruido; aqui, muito fundo, menos 
iargo e muito sinuoso. 

"Náo há, porém, em todo trecho explorado urna só 
cachoeira ou pedra que estorve a navega<;ao. Há sim neces
sidade de muita limpeza, já no leito dorio, já nas margens". . . 
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"Nao me havia enganado. Em 1900, subia da cachoeira 

Guajará-Mirim a lancha a vapor "Guaporé" daqueles indus
triais, cabendo-lhes assim a honra de trazer pela primeira 
vez Aquela velha cidade, outrora tao cheia de fausto e 
grandeza, o vapor que, se existisse naqueles remotos tem
pos, teria conservado a sua importancia, atentas as rique
zas naturais do vale deste famoso rio. 

"Tinha assim comec;ado a navega<;ao a vapor e, hoje, 
que acabo de percorrer novamente o rio em bateláo ( 1906), 
continuo a afirmar que, a nao ser nos meses de agosto, setem
bro e outubro, ele é perfeitament~ navegável por lanchas a 
vapor. que calem até quatro palmos. Nos meses de janeiro, 
fevere1ro e mar~o, em que as águas crescem sobre as míni
mas até a altura de dez metros, o rio pode ser sulcado por 
v~pores de dimensóes bem consideráveis, pois, sua largura 
va1 de cem a quatrocentos metros e, talvez um pouco mais." 

Atualmente (1936), há navega~ao regular a vapor, no 
Guaporé, entre Vila Bela e Guajará-Mirim. O industrial 
Paulo Saldanha, concessionário, obriga-se a fazer urna via
gem por mes, entre aqueles portos. 

A linha Guajará-Mirim-Vila Bela é feita, no inverno, 
por pequenas lanchas a vapor e, no verao, por motores a ga
zolina. A lancha "Horta Barbosa", urna das que fazem a refe
rida linha, reboca duas chatas, que oferecem algum con
forto. A data de chegada a Vila Bela nao é fixa. As pri
meiras sextas-feiras, todos os mes~s, parte a lancha de Gua
jará-Mirim. Leva 14 dias de sub.ida, .até Vila Bela,, e 8 a 10 
días de descida, até o porto inicial da carreira. 

No alto Guaporé (acitna de Vila Bela) já houve tráfego 
de lanchas que subiam o rio para levar borracha, até a Ponte 
Velha. Esta navega<;ao de lanchas com reboque, bem como 
o tráfego de pranchas a zinga, se manteve no alto Gua
poré até 1908. Hoje o rio carece de limpeza. Acima de Vila 
Bela, náo é navegado senao por batelóes que demandam o 
Alegre. · · 

Depois da primeira volta, acima da cidade, o rio tem 
50 a 60 m de largura. O Guaporé é muito correntoso e de 
águas negras. A última viagem de lancha que se fez entre. 
Vila Bela e Pontes e Lacerda foi em 1919, na esta<;io da 
seca. Fez-se em boas condi~óes. o canal é profundo, mesmo 
na seca. O embara~o a navegac;ao provém da falta de lim
peza do Ieito ( camalotes, buritis caídos, etc.). 

A extra~ao do ouro, como indústria, está inteiramente 
abandonada, no Municipio de Mato Grosso. Dos outros metais 
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também ninguém cogita. As minas de Sao Vicente, bem 
como as que se encontram em suas imedia~óes - Pilar, 

,, Ouro Fino, Sant'Ana e Pancas - foram escavadas no tempo 
da escravatura. Em Sao Vicente, as escava~oes chegaram a 
seis metros de profundidade. Nas demais nao passaram de 
dois metros. 

Há, no Município pequenas culturas de algodao. A fibra 
de tucum, pósto que abundante a palmeira, nao é aprovei
tada no fabrico de redes, indústria doméstica tao comum 
na Amazonia. 

As redes, em Vila Bela, sao feitas de algodao fiado a 
mao. 

O café existe e é colhido em velhos caf ezais ( caf etais, se
gundo a expressao mato-grossense), no Guaporé, para con
sumo local. 

A erva-mate se encontra nativa, nas fraldas da Serra 
de Ricardo Franco. Mas nao há indústria nem consumo de 
mate, em Vila Bela. 

Consome-se, no Município, azeite de agua~u feito ero 
casa. 

A indústria da goma elástica está totalmente paralisada, 
no Município de Mato (}rosso, apesar de serem os seringais 
do Guapoté urna de suas maiores riquezas naturais. Presen
temente essa indústria está limitada ao curso inferior da
quele rio. Na foz do Mequens há (1936) um estabelecimento 
para extra~ao de seringa e poaia, pertencente a um indus
trial de Guajará-Mirim. 

A poaia é a principal indústria (senao a única) do 
Município de Mato Grosso. No segundo semestre de 1936, 
foram exportados de Vila Bela para Cáceres mais de 500 kg 
de raízes. 

A baunilha, a copaíba, a salsaparrilha, o tocari ( cas
tanha do Pará), pósto que abundantes no Guaporé, nao sao 
objeto de explora~ao indu~trial. 

Ero 1906, quando a indústria da goma elástica do Gua
poré estava no seu apogeu, a exporta~ao desse poduto exce
deu a 105 toneladas. Só urna das empresas - Cueller & 
Mansilla - exportou, naquele ano, perta de 3 . 000 arrobas. 

"Foi atendendo a esse desenvolvimento da exporta~ao 
da goma elástica", disse o Dr. Esperidiao", que a Bolívia, 
que infelizmente nos vai levando vantagem, acaba de criar 
(1906) urna alfándega no barracao do Cafetal, transfor
mado lago ero Vila de Sao Simao, pouco abaixo do Rio 
Paragaí _: .a Aduana Nacional del Itenez". 
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fNDIOS DA SERRA 

No Vale do Guaporé, própriamente, nao vive nenhuma 
tribo ou agrupamento indígena fixado ero aldeia. Os grupos 
que freqüentam o vale, durante a esta~ao da seca, ero excur
s6es venatórlias, tero seus aldeamentos no Planalto dos 
Paricis e nos afluentes do médio Guaporé, longe do con
tato dos civilizados, coro os quais vivero em !uta. 

Presume-se que perten~am a na~ao nhambiquara os 
grupos que fazem incursóes em Vila Bela, no alto Guaporé 
e na Linha Telegráfica. Os empregados do Telégrafo, que os 
tem visto, notam sempre os tipos e características daquela 
na~ao: longas cabeleiras, pele clara. Demais, os paricis que, 
pela vizinhan~a, poderiam ser suspeitos, sao conhecidos pela 
docilidad e. 

Sao, aliás, os cabixis seculares inimigos dos habitantes 
de Vila Bela. Pertencem aqueles indios ao ramo ocidental 
da na~ao nhambiquara. Antonio Pires de Campos, o bandei
rante descobridor do Planalto dos Paricis, ero 1723, já se 
referia aos "índios caviis, moradores nos vales dos rios que 
correm para o Setentriao". E Roquette-Pinto acrescenta: "Pa
rece-nos fora de dúvida que tais caviis sejam os cabixis, 
que se podem identificar a uro certo grupo de indios da 
Serra do Norte (Nambiquara - Uáindzü ou Uáinta~ú), 
que desee pelo vale do Guaporé até a antiga Vila Bela 
(Mato Grosso), de onde jamais se aproxima senao de ánimo 
hostil. A identifica~ao que as notas de Rondon já haviam 
tornado mui plausível, foi depois confirmada pela compara
gao do material etnográfico procedente das duas origens". <5> 
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Contudo, o grupo mais ocidental da n~ao parici -
os cozarinis - é também conhecido entre os seus pelo nome 

" de cabixis, o . que vem justificar que os mato-grossenses 
estendam suas suspei~as aquela na~ao do Plana:lto. 

"Os Kokozus chamam aos do grupo sudoeste: Uainta~u; 
os Anunzes os denominam Uáindeze . 

. . "Sao esses Uainta~u ou Uáindeze os mesmos que, nas 
v1zmhan~as de Mato Grosso, no Guaporé, recebem o nome 
de Kabixis, denomina~ao que, por outro lado, tem sido apli
cada pelos Paricis, como título pejorativo, a certo grupo de 
sua mesma tribo: o dos Kozárinis". 

Sao também tidos como cabixis os índios do Rio Verde 
e da Serra de Ricardo Franco, até boje arredios e hostis 
aos civilizados. 

Dois grupos nhambiquaras sao particularmente suspei
tos, para a popula~ao do Alto Guaporé: os mamaindes e os 
chabanes. 

Os mamaindes vivem no vale do Cabixis, cerca de 200 
km ao norte de Vila Bela. Sao até boje temidos pelos civi
lizados. Os chabanes sao habitantes dos campos de Vilhena, 
donde mana o Rio Cabixis. Sao dóceis. Os dois grupos falam 
a mes;ma língua e tem tipos e costumes identicos - more
nos claros, altos; nariz, orelhas e lábios furados; urna pena 
ou peda~o de taquara atravessado no nariz; conchas depen
duradas nas orelhas, como brincos. Mas hostilizam-se mu
tuamente. Sao inimigos tradicionais. 

Assim, resumimos a notícia destes índios, vertida por 
habitante~ de Vila Bela e guardas do Telégrafo, que com 
eles se avem todos os anos. 

Em 1934, cerca de 20 índios de tribo desconhecida apa
receram inopinadamente na esta~ao Pontes e Lacerda, no 
alto Guaporé, ao entardecer. Tentaram atravessar a ponte. 
Um guarda-fio que, se banhava no porto, vendo-se amea
~ado de envolvimento pelo grupo mais ousado, que já estava 
na margem esquerda , tomou do rifle e disparou tóda a 
carga contra os índios. Dispersaram-se estes, ainda mais sur
presos que o guarda, e desapreceram na mata, correndo com 
grande alarido. Nao ficou nenhum no local. 

Em 1936, os indios reapareceram em Vila Bela e no 
Pari, a meia légua da vila. No dia 15 de novembro, a hora 
da sesta, um grupo que se presume nhambiquara aproxi
mou-se da vila, chegando pelo mato que a envolve, até a 
pra~a da esta~ao telegráfieá, deserta aquela hora, tendo 
flechado urna vaca, defronte da esta~áo. Foi grande o sobres-
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salto da popula~ao, quando circulou a noticia da visita 
indesejável que, naquela data, nao deixava de ter seu lado 
cívico. 

A 27 do mesmo novembro, moradores da vila foram 
atacados na ro~a ,no Pari, e flechados dois caes. No outro 
dia, novo ataque se dá no mangaval, ainda mais perto 
da vila . 

* * * 
3 de dezembro. 1936. Entramos no mangaval da Estiva 

Nova. Logo ao descer para o vale da Estiva, apeamos, ape
sar ... da pressa que tínhamos de chegar ao nosso ponto de 
almo~o. Colhemos facilmente, no chao, duas dúzias de 
mangavas maduras. Assim, quase ao meio dia, mitigaram
nos a fome e a sede. 

- Gente de Mato Grosso nao deixa arma no chao quan
do está apanhando manga va; porque eles (os indlos) de 
~a ho.ra para outra estao aí, - disse-me o guarda Pageú 
unpress1onado com a minha despreocupagao de defesa. 

As apreensóes do velho guarda-fio redobraram agora 
no mangaval. Sempre de rifle a mao, Pageú investiga o 
cerrado, com olhos argutos de nortista, esperando que surja 
a qualquer momento a "indiada" com que já se houve urna 
vez no Guaporé. Minha calma tranqüiliza-o um pouco. 

- Os matogrossenses e os nhambiquaras deviam apro~ 
veitar o tempo das mangavas para se confraternizarem, sob 
a árvore da fartura, que uns e outros procuram com tanta 
avidez. 

O guarda recebeu minha idéia com pessimismo. Náo 
acreditava naquela conciliagáo sob mangaveiras e, com o 
silencio, respondeu que ainda por muito tempo, nestes 
sertoes, estarao os rifles opostos as flechas (as taquaras, 
segundo a expressáo dos mato-grossenses). 

Na Estiva Velha, cerca das 15 horas, ouvimos gritos 
humanos prolongados, que partiam do interior do cerrado, 
como de um vigia que avisasse, bocaina abaixo, nossa apro
xima~ao. Os guardas ficaram ainda mais apreensivos. Conhe
cendo melhor estes sertóes, eles sabem do perigo que é para 
os viajantes o aparecimento de indios na estrada. Contudo, 
marchamos ainda hora e meia sem que nada mais ocorresse 
de anormal. 

Em novembro (1936), apareceu em pleno dia, na esta
~áo de Pontes e Lacerda, numeroso grupo de indios que 
or~ava por uns 100, inteiramente nús, cabelos compridos, 
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caídos nas costas e aparados na testa. Tentaram atravessar 
a ponte; mas, pressentidos pelos habitantes da aldeia, volta-

" ram para o mato. O guarda Manoel Rodrigues, que já con
vivera com os nhambiquaras de Vilhena, tentou entabolar 
conversagao com os visitantes de Pontes e Lacerda, chaman
do-os pelo tratamento nhambiquara: Nenem! Nenem! (ami
go). Nao foi, porém, atendido. 

* * . * 
4 de dezembro. 1936. Notamos, na Pedra Branca, ras

tos frescos de indios em nosso caminho. Os guardas apearam 
para examinar as pegadas, prevenidos, como na iminencia 
de um combate. Nao chegaram a um entendimento quanto 
a diregao que teriam tomado nossos invisíveis "adversários" 
- os nhambiquaras. Estávamos noutro mangaval. Portanto, 
todas as precaugoes eram aconselhadas pelo bom . guarda 
Pageú, grande conhecedor da regiao, onde serve há 16 anos. 
Pudemos, contudo, chegar incólumes ao nosso pouso, sem 
encontrar sequer outros indícios de aproxima~ao da horda 
de "mangaveiros". 

Os indios, com renovados ataques a estagao telegráfica 
de Pontes e Lacerda, acabaram por expulsar de lá o pes
soal do Telégrafo, deixando a casa da estagáo danificada. 
Durante 11 anos, a esta~ao esteve isolada, por falta de 
seguranga do pessoal. 

Cerca de 2 anos depois do restabelecimento da estagao, 
a 29 de outubro de 1927, fizeram novo ataque. Surpreen
deram, na ro~a, a família do encarregado, ferindo mortal
mente a senhora. Até aquele ano, havia na estagao somente · 
o encarregado e dois guardas. 

Na estagao de Pontes e Lacerda vive-se em "estado de 
guerra". Os homens nao se afastam de casa cen1 metros 
sem o rifle. As mulheres nao se aventuram sem escolta até 
o rio que passa a uns 300 m da estagao. Enquanto lavam 
roupa ou se banham, um homem monta guarda na ponte, 
vigiando o mato fronteiro ao porto, disposto a repelir qual
quer insulto de índios. Contudo, há anos que estes nao se 
verüicam. últimamente, os índios nao tem atacado a aldeia 
do Guaporé, nem os viajantes e roceiros isolados que encon
tram. Limitam-se a aparecer. Quando fazem uso das flechas, 
visam animais domésticos. Os caes sao quase sempre as víti
mas. ¡ l · · " '.l f id'.1¡ - !MliJ 

Ainda em novembro (1936), um guarda-fio de Pontes 
e Lacerda, ao voltar do banho, deu pela falta do cachimbo. 
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Lembrando-se de que o havia deixado no porto, junto a 
um pé de umbu, mandou um menino buscá-lo, recomen
dando por pilhéria que andasse depressa, antes que os 
nhambiquaras lho levassem. 

Em chegando ao pórto, o menino . deparou com dois 
caboclos nus, pastados junto a ponte, enquanto dois outros 
voltavam correndo do pórto (tinham apanhado o cachimbo 
do guarda). Eram índios. Voltou apavorado e deu alarma 
na aldeia. Quando os guardas acorreram ao porto, já os 
indios se afastavam, na outra margem ,mata a dentro. 
Ainda puderam ver-lhes as longas cabeleiras negras, caí
das nas costas. Nao se registrou nenhum incidente nesse 
dia. Os indios chegaram e se foram em paz, contentando-se 
com a pilhéria do cachimbo. 

Outro aparecimento recente de índios foi narrado por 
um roceiro de Pontes e Lacerda. la para sua roga, quando 
no caminho encontrou dois indios. Susteve os passos. Mas 
aqueles, percebendo a aproxima~ao do velho roceiro, corre
ram e se ocultaram no mato. E o roceiro seguiu seu cami
nho. 

Os guardas que viajam conosco para Vila Bela nao 
veem indios há muito tempo, apesar de trabalharem na linha 
.há mais de cinco anos. Um deles conta-nos que viu, em 1935, 
um grupo de vinte índios. Vinham pelo picadao, em diregao 
aposta a dele. Quando o notaram, fugiram, correndo para o 
mato, e desapareceram. Antes haviam danificado a Iinha 
em vários pontos. Eram claros e tinham longas cabeleiras. 

Na estrada, entre o Guaporé ·e Vila Bela, tem -sido 
maior a freqüencia de indios. Nessa regiáo é que se tem 
verificago o~ últimos ataques. Atraídos pela abundancia de 
caga e de peixes, na estagao das águas, os indios freqüen
tam as Lagoas do Buriti e da Coceira, que sao vizinhas de 
menos de légua. No comego das águas (dezembro), sao os 
mangavais destes campos que atraem os primitivos danos 
da terra. 

Poaieiros mato-grossenses contam que viram, no Rio 
Galera, urna aldeia de nhambiquaras, cerca de 6 léguas 
acima do porto do Espirito Santo. O Galera sai no Guaporé 
pela margem direita, cerca de 60 km abaixo de Vila Bela. 
O pórto do Espirito Santo fica a nove dias de batelao acima 
da foz do Galera. 

No Rio Novo, afluente do Galera pela margem direita, 
que desemboca a tres dias de bateláo abaixo do porto do 
Espirito Santo, há numerosa populagáo indígena, compre-

397 



endendo mais de dez malocas. Sao indios claros (bem al vos, 
segundo os poaieiros). Devem ser nhambiquaras, porque 
dormem no chao. Tem os mesmos hábitos desta na~ao -
a mesma casa alta, em forma de forno, a cama raspada no 
chao. 

Poaieiros de Vila Bela visitaram, em 1935, as malocas 
do Galera. Surpreenderam os índios em seus afazeres domés
ticos. Tomaram precau~oes para nao serem vistos e espa
lharam presentes na roga e nos arredores da taua. Dias 
depois, encontraram um montao de cera, na entrada do 
acampamento. Era a retribuigao da visita. 

t:stes índios do Galera sao tidos pelos poaieiros como tra
balhadores. Tem ro~as extensas e bem cuidadas. 

Houve, no Galera, em 1928, um incidente entre índios e 
poaieiro, que pode bem caracterizar a situa~ao reinante 
naquelas matas. O poaieiro ia mata a dentro, preocupado, a 
procura de mel, quando f oi surpreendido por um grupo de 
indios. Estacou, desorientado, considerando-se perdido. Os 
indios riram, achando graga no espanto do poaieiro. Apesar 
disso, este perdeu a calma e disparou o rifle contra o grupo. 
Foi, entao flechado no pescogo. Foi este o último incidente 
entre indios e civilizado, de que há notícia, no Galera. 

Tem sido vistos, nas matas de poaia do Galera, indios 
de cal~as. Pensa-se, em Vila Bela, que sejam paricis em 
excursao. 

Um grupo desta na~ao esteve aldeado, no pósto indígena 
do Sararé, até 1925. Nesse tempo, dizem os mato-grossen
ses de Vila Bela, havia mais tranqüilidade no povo. Desciam 
para o pos to do Sararé paricis de cabega baixa (bisonhos) e 
lá ficavam com os outros já adiantados. 

- Eram freqüentes os assaltos as ro~as, mas sem vítimas. 
Os indios nao atacavam. Os paricis do posto faziam os fur
tos e atribuíam-nos aos cabixis. 

Houve outrora um posto indígena na Estiva Velha. Ainda 
se podem notar os vestigios das constru~óes. Atualmente, 
porém, os indios que descero para o vale do alto Guaporé 
transitam mais entre Pontes e Lacerda e Vila Bela. Quando 
foi extinto o posto do Sararé e com ele a a~ao do Servi~o, 
no alto Guaporé, já se projetava outro posto, nos campos 
da Coceira ou do Buriti. 

A supressao dos pastos indígenas, especialn1ente do que 
durou mais - o do Sararé, deu lugar ao atual estado de 
coisas, que nada mais é senao o desentendimento entre civi
lizados e índios, criado pelo temor recíproco. 
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Como dissemos, nestes últimos anos, os silvicolas nao 
tem atacado a estagao do Guaporé. Aparecem lá; mas nao 
flecham nem animais que encontram nos campos, como 
faziam antes. Parece mesmo que querem chegar a fala. Mas 
a estagao nao tem pessoal especializado no trato de índios, 
nem recursos para a catequese - brindes para espalhar 
pelos caminhos da Serra e por fim distribuir aos grupos 
mais solícitos. 

Portanto, é indispensável restabelecer os postas indíge
nas do Sararé e do Guaporé. Coma extensao da zona a aten
der, justificam-se mais dois postas: um, no Rio Galera; 
outro na Borda da Mata (cerca de 4 km de Pon tes e Lacerda, 
na estrada de Vila Bela). Assim, ficariam todos com boas 
terras e aguada, para reunir as tribos erradias, fora da zona 
de transito de civilizados, o que é vantajoso para uns e 
outros, logo para a ordem da regiao. 

Há, entre os poaieiros do Guaporé, homens que conhecem 
a vida do indio, naturais da mesma regiao, que poderiam 
fazer o servigo dos postos de pacifica~ao, desde que tives
sem recursos e diregáo. Mora em Pontes e Lacerda (1936) 
um poaieiro, Gregório de Campos, que já viveu entre os 
paricis. :tstes freqüentavam o sitio de Gregório, no Sararé, 
depois da extin~áo do posto daquele rio. Mais tarde, Gregório 
retribuiu a visita dos paricis, vivendo algum tempo em 
suas aldeias. 

Os guardas do Telégrafo poderao também prestar bons 
servigos nesta pacificagao, pois, transitando freqüentemen~e 
na zona, tem interesse em que os indi~s se acomodem o ma1s 
depressa possível. 

Quando havia o pasto de Sararé .<até 1925), um gru:po 
de paricis freqüentava o comércio de V1la Bela. O chefe, J?ªº 
Antonio, era um parici adiantado. Sabia escrever a máquina 
e cantar o Hino Nacional. Extinto o posto do Sararé, os 
paricis de Joao Antonio se retrairam e, desde 1932, deixa
ram de aparecer na Vila. 

Os índios do Planalto dos Paricis, nas suas excursóes 
ao vale do Guaporé, raramente, passam do Alegre. N,ao há 
notícia recente de indios nos Campos de Casalvasco. Ha ~es
mo caboclos nascidos naqueles campos, que nunca viram 
índios. 

* * * 
l.º de novembro. 1937. Rondonópolis é urna vila esta

cionária, de casas esparsas e ruas invadidas pelo matagal. 
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A esta~ao telegráfica e a casa do balseiro Inácio Pereira 
destacam-se na rua principal, entre casas arruinadas. 

Agostinho Xavier (Zaremaré), o telegrafista, é um au
tentico parici, iniciado pela Comissao Rondon na prática 
do telégrafo, ainda jovem, na Serra do Norte. 

Palestra com Agostinho e suas filhas, Nilza ( Conoi-Zo
coiró), de 13 anos, e Dirce (lá-Zocoiró), de 6 anos. Falam 
com a brandura sertaneja, recordando impressoes trazidas 
de sua aldeia natal e da cidade, onde freqüentaram escola. 
Cuiabá impressionou Dirce, com seus sorvetes, cinemas e 
vapores cheios de gente ... 

Manifesto o desejo de anotar frases e expressoes da 
língua. paricf) sou prontamente atendido: 

- Oattá caicere - Está fazendo calor. 
oatiá - -calor 
caiceré - multo 

- Tihá caicere - Está f azendo frío. 
tihá - frio 

- Onetá - Está chovendo. 
one - água 

- Onettutiá - Já passou a chuva (água ·acabou). 

- M acáni one - Arnanhá vai chover. 
macáni - amanhá 

- Cariuí mai9á onetá - Hoje náo choveu. 
cariuí - agora 
mai~á - nao 

- Quimati á hunhola - o vento está muito forte. 
· quimatiá - duro 
cahunholá - vento 

Onetalolo - trováo 
enoquiá - céu 
zolece - estrela 
Camai - Sol 
Caimaré - Lua 
cahecoá - enchente 
ená - homem 
honhuro - mulher 

- N atio nozani - Eu vou. 

- Ico hiáni - voce vai. 
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* ~· .. 

* * 

* 
zuimá-mococe - inenino 

(mococe - crian!ta> 
honhuro-mococe - menina 
teiruariti - velho 
teirualuti - velha 
teirú - velho (cousa) 
zutmá-aluti - mó~a 
ariti - gente (homem) 
aluti - gente <mulher) 

* 

- Natío nozani quatiá - Eu vou ca~ar no campo. 

- Natió nozani cuni~á - Eu vou ca~ar no mato. 

- Natt6 nauquitá - Eu quero. 

- 1~6 nauquitá - Voce quer. 

- 1~6 nocauquitá - Voce chegou (ou voltou). 

- N ati6 nocauquitá - Eu cheguei. 

Hatitá - urn 
hinamá - dois 
hanamá - tres 
zalcacoá - quatro 
hacahé - cinco (u'a mao) 

* * * 
caicere - rnuito 
hoerauaquíti - dia 
macá - noite 
maqueiná - de tarde 
camaitári - de rnanhá 
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CASALVASCO 

10 de dezembro. 11936. Partimos de Vila Bela, as 7 horas. 
Fez-se a travessia do Guaporé no porto da Vila. Passaram 
os animais e o arreamento. Seguimos de batelao, com a 
c:_arga para a passagem do Bastos, que fica no Rio Alegre. 

O Guaporé está com meia água. A largura do rio, no 
porto nao chega a cem metros. Na boca do Alegre, que 
fica duas voltas acima da Vila, nao tem mais de 80 m. Nesta 
se~ao, a margem direita é de pantano e a esquerda de firme. 

Apesar de pertencer a Amazonia o Rio Guaporé, do ponto 
de vista físico, muitas expressóes geográficas daquela regiáo 
sáo desconhecidas aqui. Em vez de igapó, diz-se pantano. 
A expressao matupá (camalote) nao é conhecida em Vila 
Be la. 

A vegeta<;áo das margens do alto Guaporé é densa e 
alta. Na margem mais babea, nota-se um capinzal extenso, 
natural, conhecido no Pantanal como arrozal ou arroz de 
pato, porque solta uns cachos de arroz silvestre muito apre
ciados pelos patos selvagens. Também é conhecido por 
arroz de bugre. E' em abril que o arrozal amadurece. 

O aguapé agora, em dezembro, ainda está preso ao Ieito 
do rio, nos lugares rasos, em extensas faixas verde-claro, a 
flOr d'água. 

Na primeira volta, depois do estiráo da Vila, está o 
sitio da Pedreira, a margem esquerda. Duas casas de telha. 
Lavoura de cereais e cana de a~úcar, engenho de madeira, 
:fabrico de rapadura e cacha~a, 12 ranchos. E' propriedade 
de Zeferino Cruz . 



Manha fresca. Melhora o tempo. A neblina que nos 
~mportunava desde o amanhecer, cessou completamente, as 

,, 8 horas. 
Os mato-grossenses dizem guapé, em vez de aguapé. 

Ouvimos também pronunciar-se Guapi por Aguapeí e nota
mos um caso muito curioso de metátese nos hábitos da terra: 
Jaguará-Mirim em vez de Guajará-Mirim. 

Acima da Pedreira, entre este sítio e a boca do Alegre, 
que fica na volta imediata, é o leito do Guaporé tomado nos 
baooos, por mais da metade de vegeta~áo aquática. O canal 
livre é estreito. Nao tem mais de 25 metros. A erva de 
bicho cobre estes baixios de mistura com o arroz. 

A erva de bicho se encontra nos pantanos. Tem proprie
dades medicinais. E' empregada em banhos e chá (infusáo), 

. nos casos de curru<;á (maculo). 
Deixamos o Guaporé e entramos no Alegre, ainda com 

o sítio da Pedreira a vista. Estreito e correntoso, o Alegre 
está com o canal navegável muito reduzido pela vegeta~áo 
e pelas trancas de paus caídos. Nosso bateláo vai bem; 
mas já nao poderia fazer meia volta em qualquer ponto. A 
profundidade do rio nao passa de 1 m. 

Passaram por nosso bateláo dois grandes pintados, bem 
visíveis, gra~as a pequena profundidade das águas. Os 
poaieiros sao os únicos pássaros que se ouvem distintamente, 
nestas matas do Alegre. Os sabiás sao raros. O martim-pes
cador, cinza-escuro de coleira branca, vive no sará das 
margens. Um paváo preto atravessou o rio, em voo rápido. 
:S:ste pássaro é mais conhecido, aqui, como pássaro-boi. Tem 
o porte de urna marreca. Berra como o boi, enchendo de 
ar o papo e o esvaziando. Domestica-se facilmente. 

Outro pavao da Amazonia, que também se encontra aqui, 
é o carijó. ~ste abre a cauda e estoura como os pavoes e 
perus. Nao passa do tamanho de urna perdiz. 

Catingueiro é urna ave marrom, tamanho de um jacu. 
E' a mesma cigana. Tem u.ns esporaes sob as asas. Nao é 
perseguido pelos ca~adores do Alegre. Ninguém lhes dá 
importancia. Vimos tres bem tranqüilos, pausados a beira 
dorio. 

O socó-boi também é visto nestas matas. 
Outro peixe de grande porte passou por nós - o pira

rara. :S:ste é liso, sarapintado. E' maior que o pintado. 
Patos selvagens, muito ariscos. Catingueiros aos casais, 

de distancia em distancia. Sáo bem pomposas as pluma
gens, embora predomine o marrom. 
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O baguari é muito raro, nestes rios. A japuíra também 
dependura no sara seus ninhos compridos, reunidos as dúzias , 
na mesma arvore. 

Anhumas. Está.o sempre aos casais. Voam gritando -
gritos estridentes que lembram a araponga. 

A canela é a madeira mais abundante do Alegre. O gua
nandi, de que se fazem cascos de bateláo, e o pau de leite 
também fazem vulto nestas matas. Acaiás ( cajazeiros), há 
alguns frondosos a beira do rio. O paratudo e a sucupira 
também sao abundantes aqui. 

Entramos numa baía a margem esquerda do Alegre, 
para chegar ao sítio de Dona Maria, onde compramos fari
nha de mandioca. A baía está tomada por um capinzal denso, 
na boca. O antigo sítio tem agora 3 moradores. Vimos o 
primeiro - 4 ranchos, num terreno elevado da n1argem 
esquerda. Havia neste sítio um casará.o de telha, com varan
das, urna capela e outros edifícios. 1-Iá uns vinte anos, tudo 
entrou em ruínas. D. Maria, a primeira proprietária, já 
desapareceu, há um século. Em seu tempo havia neste sitio 
numerosa escravaria. 

Achna da baía de Dona Maria fica a do Dragáo, cerca 
de urna Iégua da primeira, com a tapera de um .sítio do 
mesmo nome. 

Alcanc;:amos as 11 horas a Passagem do Bastos. No porto, 
dois moradores, a margem esquerda: Mamede e Egídio 
Amaro. · 

Porto do Bastos, a margem esquerda. Aqui deixamos o 
bateláo que nos trouxe e, c,om ele, os amigos que gentilmente. 
nos acompanharam desde Vila Bela, estendendo tao longe a 
hospitalidade do povo mato-grossense: delegado Anselmo 
Marques, Sr. Manoel Satiro Coelho, guardas-fio Colombo e 
Casemiro e remeiros Joaquim Hipólito, Inocencio Gomes e 
Ricardo Ramos. · 

Chegaram nossos animais, tendo feito em boas condi
~Cies o trajeto terrestre de Vila Bela a Bastos. Após o almoc;:o, 
partimos, prosseguindo a viagem por terra. 

Tomamos a estrada de Casalvaco ·e com uma Iégua de 
marcha, atingimos o corixo das Traíras. Mangaval. Ponto 
d'água, quase todo seco. Comec;:amos a sentir dificuldade 
d'água potável em nossa estrada, que se distancia dorio. 

Mais um quarto de Iégua e aparece urna ró~a a esquerda 
da estrada, no come~o da mata do Guaporé. E' o sítio do 
Chapéu de Sol, de Hilário Rioeiro. 

Tomamos um atalho que vai dar na Passagem do Cas
siano, no Rio Alegre, com légua.e meia de percurso por.caro-
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pos e cerrados . Atravessamos a mata do Alegre. Foi fácil a 
travessia deste rio. Passamos montados, com água pela bar: 

" riga dos animais. Na subida da margem esquerda, que e 
muito íngreme, tivemos o cuidado de descarregar os car-
gueiros. ' 

Vencemos um penoso quarto de légl;la, após ~ passag~m 
do Alegre através da mata, por u.ma picada mu1to estre1ta 
e quase obstruida em alguns pontos por troncos de árvores. 
E' um antigo caminho, abandonado há muito tempo, rea
berto agora para serventia de moradores re~ém-instalados 
em Casalvasco. 

Saimos novamente no campo. Mais 1 km e estavamos na 
Manga. Encontramos aqui os pri~ei.ros moradores da Fa
zenda Nacional de Casalvasco. Pr1me1ros na ordem em que 
os encontramos, pois sao recém-chegados. Viera~ do sítio 
de J oaquina Gomes, a urna légua da Manga, a m~rg.em 
esquerda do Alegre, abaixo da boca do Barbados. Aqu1 f1ze
ram raga e soltaram sua criagao: meia dú'zia de vacas deleite, 
parcos e aves domésticas. Há, na Manga, tres ranchos de 
pau a pique cobertos de palha de aguac;u. 

O Rio Barbados, principal afluente do Alegre pela mar
gem esquerda, também é conhecido pelos moradores da 
Fazenda Nacional como Rio Casalvasco. 

* * * 
11 de dezembro, 1936. No sítio da Manga, ao amanhecer, 

aprontamo-nos para a partida .... Queremos ali:i~gar n~ sed,e 
da Fazenda Nacional. Desde cedo, urna colonia de Japu1-
ras se agita num pé de cambará, a beira dq rio. 

Em nossa estrada, atravessamos os belos campos de 
Casalvasco. o cerrado, aqui, é menos denso. Há extensoes 
de quilómetros de campos limpos. 

Macaquinhos de cheira foguero aos pulas por _entre as 
palmas do aguac;uzal, a beira de nosso caminho .. sao fulvos 
estes minúsculos símios de nossas florestas. Ass1m, contra 
a luz do sol das sete horas, parecem dourados. 

Picapaus de cabec;a vermelha, coleira branca, asas ne
gras. Casais de tuiuius povoam lagoas rasas, .em pleno campo. 
o quiriquiri gosta de pausar nos galhos maIS altos das árvo
res secas. E' um pequeno gaviao cinzento, pouco maior que 
um sabiá. 

Atravessamos aguac;uzais, em pleno campo. As palmas 
do agu~u novo, safdas assim do solo, em longos renques, 
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~m algo de festivo, nesta manha clara e fresca dos campos 
de Casalvasco. 

Ao findar a capoeira, que se atravessa para sair ao 
lado das ruínas da igreja, comegam a notar-se alicerces 
de pedra-canga de construc;oes coloniais que ruíram. 

A Igreja de Casalvasco ainda tem paredes em pé e 
algumas portas e janelas sem folhas. Urna figueira brava, 
nascida no alto da parede lateral esquerda, lan~ou raizes 
parede abaixo. Ainda nao logrou atingir o solo; nao obstan
te, está vigorosa e verde, a copa estendida com ares prote
tores. 

Um bando irrequieto de papagaios anima a figueira 
brava que nasceu tao alto e tao originalmente, por sobre as 
ruinas do velho templo. Outras figueiras menores cresceram 
agarradas as paredes que sao de adobos crus, nos cantos 
do templo, como a ampará-Io em sua extrema velhice, para 
compensar o abandono dos homens que talvez tenham 
recebido, em seu sagrado recinto, as águas lustrais do 
batismo. 

No comego do século, o povoado de Casalvasco ainda 
tinha casas de telha. Fazia-se todos os anos a festa da 
Senhora da Boa Esperanga, com concorrencia de povo de 
Vila Bela, a 7 e 8 de setembro. Em 1920, a casa grande, cujas 
alicerces ainda se veem a esquerda da Igreja, ainda estava 
em pé. A Igreja ainda possuía altares. Havia tres: o de 
Nossa Senhora da Boa Esperanc;a, padroeira do lugar (o 
altar mor); o de Sao Louren~o a esquerda, e o de Sao 
Pedro, a direita. Naquele ano, a igreja comegou a ruir. Reti
raram-se as imagens para um rancho da povoa~ao. 

As visóes do faustoso passado de Casalvasco, só res
surgem agora, a vista de suas ruínas, gragas ao nosso es
for~o de imaginagao, em que pese a eloqüencia dos relatos 
que nos deixaram os hóspedes de seus dias de prosperidade 
e os visitantes de seus primeiros lustros de decadencia. 

"Sobremaneira agradáveis foram as impressoos que de 
Casalvasco recebeu o Dr. Joao Severiano: E' urna tapera, 
diz ele, mas risonha ainda ao primeiro aspecto, com sua 
casaria de taipa acinzentada, coberta de telhas vermelhas 
e tanto mais vermelhas quanto mais velhas ficam, seme
lhando urna povoa~áo nova em via de construc;ao e cuja~ 
habitac;oos rebocadas estao só a espera de urna derradeira 
máo de cal". 

_ "Teve Casalvasco popula~áo que nunca subiu. além de 
500 almas, segundo os -dados estatisticos., mais ou menos 
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aproximados das crónicas. Em 1815, 423; em 18~8, 404; em 
1820, segundo Pizarro, 370 e mais 43 pessoas que faziam 

n parte da sua guarnic;ao. O Dr. Joao Severiano achou 40 a 
50; incluindo o destacamento sob as ordens de um oficial 
inferior, quando este pasto militar merecer a para primeiro 
comandante um major, o sargento-mór Joaquim José Fer
reira". 

Comec;a a acentuar-se a decadencia: 
"Notícias recentes ternos de Casalvasco e bem contris

tadoras. Sao-nos dadas pelo oficial que o ilustre Sr. General 
Francisco Rafael de Melo Rego mandou ao distrito do 
Norte: 

"Conquanto, diz ele em fins de 1888, nao nos tivesse 
sido entregue pelo meu antecessor a fazenda nacional de 
Casalvasco, contudo ministrarei a V. Ex. algumas infor-
ma9óes. . 

· "Esta fazenda que em outro tempo abastecia a cidade 
de Mato Grosso e seus arredores de carne de gado vacum 
acha-se boje de todo acabada - só lhe restam os campos. 
Suas casas todas caídas, um pequeno sobrado denominado 
palácio, com as paredes tódas arrasadas, a Igreja e o quar-

,, tel em ruínas, conservando-se apenas em pé a grande casa 
chamada o piáo. 

"Depois que faleceu o capitao Gustavo Arlindo que a 
administrava, nao se ve mais naqueles extensos campos um 
só boi, ou bezerro, urna única vaca! - Tudo acabou! Foi 
isto devido a ter aquele capitao contratado bolivianos para 
o servigo da pega do gado, ficando aqueles homens de posse 
daqueles campos que até entao nao conheciam. Entravam, 
pois, por eles a qualquer hora e conduziam para a Bolívia 
boiadas inteiras, faziam carne seca, tiravam couros e vinham 
até, com o maior descaramento, a cidade de Mato Grosso ven
der aqueles produtos, no mercado, por prego fabuloso e 
muitas vezes ao próprio comandante da guarnigao, como 
vindos do estrangeiro ! " 

"Em 1884, continua a parte oficial, quando comandei 
pela primeira vez este distrito e que pelo Sr. inspetor da 
tesouraria da fazenda me foi confiada a administrac;áo de 
Casalvasco, coloquei nos campos das Salinas um destaca
mento composto de um inferior e prac;as e assim evitei 
a entrada daqueles salteadores bolivianos, porém, deixando 
o · comando em fins de outubro do mesmo ano, fóra aquele 
destacamento retirado por meu sucessor, talvez pela defi
ciencia de animais para conduc;áo de generes alimenticios, 
destinados as pra~as ali destacadas". 
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Atravessamos o Barbados a vau, no Pórto de Telha. Ne
nhuma constru9ao encontramos que justificasse o nome. Aqui 
o rio ainda tem mais de 30 m de largura; mas é muito 
raso ,tomado de vegetagao. 

Entramos nos campos de Sao Luís. A leste de nossa 
estrada saem trilhos que conduzem a sítios recentes. 

A 1 légua ao sul da antiga sede da Fazenda Nacional, 
fica o sítio de Manoel Domingues. A margem direita do 
Barbados mora o criador Nestor Toledo (boliviano), no Bom 
Destino, a 3 léguas da Passagem. Na Gomalina, a 8 léguas 
da Passagem do Barbados, mora Vitório de Lara (brasileiro). 
Na altura de Gomalina, a margem esquerda do Barbados, 
está Marcelo Leite (brasileiro) . 

Gomalina é urna corixa que deságua no alto Barbados, 
pela margem direita. 

O primeiro arraial que se encentra nos campos de Sao 
Luís é o Espinhal, com meia dúzia de casas de pau a pique, 
cobertas de palha, roc;~s e currais na cordilheira. 

Moram, no Espinhal, Avelino del Garaña, mulher e 
filhos; o sirio Farid e mulher, além de agregados chiquita
nos de um e outro. A excec;ao de algumas crian~as nascidas 
no Brasil, todos sao estrangeiros, no Espinhal. 

Os campos do Espinhal, lin1pos em grandes extensóes, 
sao alagadi~os. Na estac;ao das águas se transformam pela 
inundac;ao num lenc;ol d'água, permitindo o tráfego de bate
loes por toda parte. As construc;oes e as ro~as sao f eitas 
nas cordilheiras. 

* 
... 
-i· * 

12 de dezembro. 1936.' Chegamos as 10 horas a Fazenda 
Sao Luís, antigo retiro da Fazenda Nacional de Casalvasco. 

Na mesma cordilheira em que se erguem as constru
~oes da fazenda, encontramos as ruinas do quartel do antigo 
destacamento, extinto há mais de 50 anos. Quando a fazenda 
nacional era administrada, aquele destacamento guardava 
urna das saídas para a Fronteira. Os campos de Sao Luís,' 
que fazem parte da Fazenda Nacional, eram utilizados para 
a engorda do gado que, entao, orc;ava por milhares de 
ca becas. 
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A FRONTEIRA 

Em Sáo Luís come~a, em nosso itinerário, a zona deno
minada Baixa Fronteira. A linha divisória com a Bolívia, 
partindo do Morro dos Quatro Irmaos, donde mana o prin
cipal formador do Barbados, segue rumo N-NO, em dire
~ao ao marco do Turvo, afastando-se do Rio Barbados, que 
corre sempre para o norte e se lan~a no Alegre, mais ou me
nos 60 km a leste do Pessoe, na confluencia dos formadores 
do Rio Turvo. ~stes campos sao os melhores da regiao. Aqui, 
as salinas sao mais abundantes. Em compensa~ao, a água 
potável 1 é cada vez mais dificil. Nas fazendas, recorre-se as 
lagóas e cacimbas. 

Sao poucos os núcleos de popula~ao. Além da Fazenda 
Sao Luís, encontram-se: o Taquaral, onde houve também 
um destacamento, cerca de 3 léguas ao sul de Sao Luis; o 
Retiro de Ortiz, próximo ao Taquaral e, na divisa com a 
Bolivia, Cuiu. Sao pequenas fazendas de cria~ao, que reú
nem, cada urna, algumas dezenas de almas. 

Cerca de 5 léguas a oeste de Sao Luís passa o divisor das 
águas do Barbados e do Turvo. As águas da Baía Grande, da 
Baia de Sao Simáo, do Corixo de Sao Luis de Casalvasco e 
do Espinhal correm para o Rio Barbados. Come~am as 
águas a procurar o vale do Río Turvo. :S:ste rio verte no 
Paragaú, afluente do Guaporé que corre em território bo
liviano. 

Durante a guerra do Chaco, o Governo boliviano, mobi
lizando os indígenas do Oriente e vindo ali buscar recursos 
para seu Exército, deu lugar a urna crise cujas efeitos ainda 
perduram em toda a Fronteira e no interior. Na regiao boli-
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viana fronteiri~a, cuja popula~ao, quase tóda de chiqui~ 
tanos, somente agora volta a cuidar de suas lavouras aban· 
donadas, reina a decadencia, tendo havido mesmo dias de 
fome nos pueblos. 

A Corixa de Tomuma desempenha u1n papel interessante 
na Fronteira, gra~as ao regime das águas do Pantanal. 
Na esta~ao da seca, ficam os campos da Fronteira com suas 
aguadas reduzidas a algumas corixas que nao secam to
talmente, tornando-se necessário o recurso as cacimbas, nao 
somente para os moradores, nos sítios e fazendas, como 
também para os animais, nos campos. No rigor da seca, 
pois, todo o ga:do das circunvizinhan~as de Sao Luís se 
reúne na Corixa de Tomuma, inclusive o dos fazendeiros 
bolivianos instalados ém território brasileiro. Quando os 
brasileiros vem retirar seu gado, os bolivianos, que conside
ram a Corixa de Tomuma como situada em território da 
Bolívia, criam-lhes dificuldades, sob vários pretextos. Em 
torno da Corixa de Tomuma se origina, pois, a maior parte 
dos conflitos entre brasileiros e bolivianos na fronteira .. A 
confusa.o reinante tem duas causas principais: a impreci
sao da linha divisória e a falta de autoridades brasileiras 
que a fa~am respeitar, ben1 ou mal definida. 

... ... * * 
Apesar da transforma~ao dos campos, ao sul de Casal

vasco, com a predomináncia de campos limpos, os ·espécim~s 
dos capóes e das cordilheiras sao os mes1nos dos cerrados 
da regiao que per.corremos há quase um mes: a lixeira, o 
paratudo, a quina, o cambará, a piúva, o cumaru, a embau
beira, o tucum, o aguagu. Entre a vegeta~ao baixa: a vas
soura, a guanxuma. Os pastos sao de capim carona e arro
zal. O jaraguá ou provisório só vimos na Linha Telegráfica, 
onde foi adrede semeado. 

Campos limpos os de Salinas. As árvores se agrupam 
em capoes mais densos e em cordilheiras, abrindo largos 
atapétados de pastagens. Ao sudoeste de nossa estrada, 
aparece por um momento a massa cónica de um morro 
azulado pela distancia. A beira da estrada, urna cruz tosca 
de lm80 de altura marca a sepultura do cidadao frances, 
Jorge Olivier, assassinado naquele local, em janeiro de 1930. 
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13 de dezembro. 1936. Estamos a uma e meia Iégua de 
Salinas e a cinco da fazenda Sao Luís. O pouso da Con
ceic;ao é paupérrimo, sem morador nem rancho para via
jantes. Apenas um capao dos menores, que oferece armado
res e, com vestígios de fogóes, convida-nos a ficar também 
e almoc;ar como outros viajantes que nos precederam. Ain
da nos faltam 4 léguas para alcanc;ar a primeira fazenda. 
Em dezembro, as baias estao com pouca água. Ainda 
nao estao de bola-pé. Podemos transpo-las pelos carreiros, 
com água pelos estribos. Dizem-se de bola-pé os passos e¡-a 
que os animais mal conseguem alcan~ar o fundo, senda obri
gados, por vezes, ao nado. 

Gar~as, tuiuius, caroes e baguaris, perambulam aos ca
sais a beira dos corixos ou atolados na lama dos capinzais 
que florescem no meio das lagóas. Quando passamos, en
saiam um voo descansado ou ficam confiantes, encarando
nos donde estavam. 

Um cachorro do mato. O pelo escuro lembra o do cai
tetu. A cola comprida e peluda, o .focinho fino. O que vimos, 
hoje, acovardou-se ante os caes que o acuaram, em pleno 
campo. · 

Emas, em bandos, sempre em fuga, nestes campos. 
Um caracará pausado numa árvore, a beira da estrada, 

nao se incomoda com a nossa próximidade. F1' carijó, de 
cabe~a branca, achatada, bico aduncQ, vermefho. Pouco 
maior que urna coruja mas parece mais forte. 

Veados brancas. Sao vermelhos e de cola branca. Pare
cem cabras domésticas, nas proximidades das casas. Pas
tam entre o gado, aos casais ou ·em rebanhos de seis e mais 
cabe~as. 

Veados mateiros. Sao menos ariscos que os brancos~ 
Quando passamos, entram no cerradao e ficam nos ólhando, 
escondidos, esperando que andemos para continuar a pastar. 

* * * 
O Guave é um povoado, cerca de 10 léguas a sueste de 

Salinas. Sao 20 moradores disseminados pelas cordilheiras, 
nos arredores do sítio principal, do argentino Dom Transito 
Bordón. E' urna das mais antigas localidades da Fronteira. 
Foi fundado pelo boliviano Maturana, que vendeu as casas 
a Bordón, em 1906. 

Guave fica cerca de 40 léguas distante de Sao Matias, 
na estrada de Cáceres a Vila Bela, pela Babea Fronteira. 
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E' ligado a Sao Matias por outra carreteira, que passa em 
território boliviano. 

,. Partindo de Cáceres, a estrada para o Guave, sempre 
em território brasileiro, é balisada pelas seguintes locali
dades: Cai~ara, Cordilheira, Campo Alegre (Rio Jauru), 
Morrinho, Pirizeiro, Areias, Toca-Vaca, Agua~u, Vargem Fun
da, Virtude, Araras, Córrego de Pedra, Morro Branca, Con
chas, Santa Bárbara, Santa Rita, Sao Pedro, Boqueirao, Bar
becho, Retiro, Mutacu, Fortuna, Trincheira, Desengano, Car
rapato, Belém, Sao José, Sao Pedro e Guave. Algumas destas 
localidades tem um só morador. Outras tem mais de dez. 

Sao José e Belém tem mais de 15 casas, algumas vendas. 
,," · Sao Miguelito, perto de Guave, tem urnas 6 casas. 

Em Sao José se reúne o povo dos arredores, das ro~as 
e fazendas, nos dias de festa. Predomina nesta zona o ele
mento indígena - chiquitos. 

Perambulam, nos povoados da Fronteira, numerosos de
sertores bolivianos, civilizados e naturais (indígenas), os 
quais, tendo deixado de atender ao chamado para a mobili
za~ao, quando rebentou a guerra do Chaco, estao agora 
impossibilitados de retornar a pátria. Contudo, vivem ero 
paz com a popula~ao da Fron teira, procurando trabalho nas 
fazendas. 

A autoridade, na fronteira, é representada pelos sub
delegados de polícia, quase todos criadores ou pequenos 
industriais, entregues aos seus afazeres privados, sem fór~a 
para prestigiá-los. 

Tem curso, em toda a Fronteira, a moeda brasileira, 
assim em nosso território como nas localidades bolivianas 
fronteiri~as. 

Os casamentos se fazem, na maior parte, em Sao Matias 
ou em Ascención (Bolívia), porque ficam mais baratos; pois, 
uma viagem a Cáceres nao está ao alcance de todos. . 

Há, no Guave, urna capela em que padres em transito, 
tanto brasileiros como bolivianos, celebram missas e minis
tram sacramentos. Contudo, passam estas capelas da Fron
teira meses seguidos, sem a visita de um pudre. 

* * * 
Em dezembro, o piqui come~a a amuderecer e cair do 

pé. O fruto do piquizeiro é colhido quando cai. Maduro, con
serva a cor verde da casca; mas, perdido no chao entre 
folhas secas, chama a aten~ao dos viajantes pelo cheira 
característico, muito agradável, que exala. 

4'14.· 

Nos campos de Sao José, reaparece o buriti, em grupos 
graciosos, nas vazantes dg caminho ou em densas matas, 
a margem de nossa estrada. O buriti é u.ma palmeira útil. 
Do broto fazem-se baquités e cordas muito fortes. Os frutos 
nutrem parcos domésticos. As araras sao também aprecia
doras do fruto do buriti. 

Baquité - cesto de palha de acuri ou de agua~u, ou 
ainda de buriti, feito de urna só folha (broto) . Em chiqui
tano - assaye (expresa.o guaraní). 

O correio terrestre boliviano parte de Sao Matias e 
entra em território brasileiro, na Fortuna (Ascención), a 
cinco léguas de Sao José. Passa por Sao José, Candelária, 
Santa Clara, Agua~u (Los Cucis), Santo António e Tuná 
(Bolívia). 

A Baixa Fronteira nao é servida pelo correio nacional. 
A Reparti~ao competente mantém somente urna linha de 
cargueiros, na Alta Fronteira (linha Cáceres-Vila Bela). 

* * * 
Veado pardo. Assim como o veado branca, o veado pardo 

é avermelhado. Em todo o caso, fica-lhe melhor o nome que 
o de veado branca ao outro, que tem somente a cola branca. 

Marrequinhas pardacentas. Quando voam, dcixam ver 
urnas listas negras e brancas, alternadas, sob as asas, que 
lhes mudam inteiramente o aspecto. Assim o quero-quero. 
Confundem-se no veo. 

Gralhas cinzento-escuras. De longe parecem negras. 
Preás de urna espécie muito pequena aparecem em nossa 
estrada a cada momento. Parecem ratos. Tem pelo cinzento
escuro. Nao sao ariscas. Sao fáceis de apanhar no limpo, por
que se ocultam ingenuamente nas moitas. 

Belém. Sítio de dois ranchos. Aqui, os campos sao limi
tados pelas vazantes. As cordilheiras de matas sao aprovei
tadas para as rogas, as casas e os currais. Mora em Belém 
o sub-delegado Pio Gomes. 

Boa Ventura. Outro sitio. Meia dúzia de ranchos nas 
cordilheiras. Um casa de telha. Caminho de Fortaleza. 

Desengano. Urna casa em plena mata. Mora aqui um car
pinteiro cacerense - David Morais - que vive há m';litos 
anos na Fronteira. Hospeda-nos com a franqueza habitual 
do sertao. Entrega-nos a casa e vai se acomodar a hora do 
costume, depois de palestrar conosco até :azer noite escura. 
O filho, rapaz de uns vinte anos, gentilmente se oferece 
para encostar nossos animais numa bocaininha que conhece. 
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16 de dezembro. 1936. Pouco mais de urna légua do 
Desengano está Fortaleza, sítio de Dona Inocencia, viúva 

" boliviana conhecida em tóda Fronteira por sua fortuna e 
pelas jóias antigas que possui. Fortaleza é um dos sitios 
mais importantes da Fronteira. Urna dúzia de casas e ran
chos, ao redor da morada principal, entre morros de pequena 
altura. A estrada coleante nao permite urna visao de con
junto. Terreno ascendente em dire~ao a Fronteira, isto é, 
ao pueblo de Ascención - 20 casas de chiquitos dissemi
nadas na mata, urna pequena pra~a, invadida pelo matagal, 
urna capela. Cor.a a guerra, Ascención se despovoou. A maior 
parte dos moradores bolivianos mudou-se para Mutacu (Bra
sil), cerca de 3 léguas da Fronteira. 

Ascención está situada na linha divisória, próximo ao 
Morro de Boa Vista. A fronteira conhecida pelos habitantes 
é, porém, o Córrego da Fortuna, um pouco mais para o inte
rior do Brasil. O marco de Boa Vista é visível da estrada. 

O primeiro povoado que se encontrava na estrada de 
Ascención, ao entrar em território brasileiro, era a Fortuna. 
Em 1935, a varíola, contradizendo o otimismo dos fundado
res, dizimou a popula~ao que já se havia reunido neste 
povoado. 

Partimos de Ascención depois do almó~o. Tomamos a 
estrada do Corixao ( Corixa Grande) , que vai pelo território 
brasileiro. Após urna marcha de 3 1/2 léguas, que nos tomou 
as primeiras horas da noite, andando como cegos, por cami
nhos estreitos, encharcados pela chuva da tarde, em plena 
mata, seguindo o vulto de nosso prático e, as vezes, apenas 
o ruído dos cascos de sua montada, chegamos ao Taruma. 
Urna casa ao lado de urna ro~a. Dois caboclos. O Córrego do 
Taruma dá o neme ao sítio. Dario Garcia, dono da casa, é 
sapateiro e seleiro. Vive do ofício. Tem encomendas de chi
nelos, guardas, puxadores que lhe excedem a capactdade 
de trabalho de homem doente. Está aqui há quatro anos. 

Dario Garcla e seu companheiro chiquitano, José Pocuve
qui, falam-nos de coisas da Fronteira, narrando os últimos 
incidentes havidos entre autoridades de Las Petas e emigra
dos bolivianos, no Papagaio e no Barbecho. 

O povoado do Papagaio fica na linha divisória, mas em 
território boliviano, cerca de 3 léguas do Taruma. Sao urnas 
6 casas. Tem um morador brasileiro, Antonio Aires. Os de-
mais sao bolivianos. . 

José Pocuvequi é reservista do Exército boliviano, mas, 
tendo nascido no Guave e vivido muito tempo no Brasil, 
achou que nao devia atender ao chamado para a mobiliza-
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~ao, na Bolívia. Tem agora que se avir com os soldados 
de Las Petas, quando quer bailar e tomar chicha, nos pue
blos da Fronteira, onde vivem os seus. 

O Córrego do Taruma toma-nos urna hora, na manha 
de 17, para a travessia. Animais a nado e a carga por urna 
passadeira feita de um só tronco de árvore. O Taruma nao 
tem mais de dez metros de largura, na passagem; mas é 
profundo e correntoso. 

Las Petas fica a margem direita do Tarumá, em terri
tório boliviano, a 2 léguas do Barbecho. E' um pueblo de 
meia dúzia de casas e um quartel. O destacamento de Las 
Petas é de 5 soldados do Exército, sob o comando de nm 
sub-oficial. 

Mutacu é o mesmo Acurizal. Fica a 2 léguas do Tarumá. 
e a 3 de Ascención, ao norte da estrada Ascención-Taruma. 
Os ~~pinosas, emigrados bolivianos, ali se instalaram por 
o~as1ao da guerra do Chaco, com pequena cria~ao de gado. 
V1vem tan1bém no Acurizal os bolivianos Antonio Penha e 
Salomáo Gómez. Mutacu fica a meia légua da fronteira. 

Mutacu - acurizal (expressao chiquitana). 

* * * 
Partindo do Taruma, nossa estrada é balisada pelas 

rancharias do Barbecho e do Boqueirao, distanciadas urna 
da outra de meia légua, aproximadamente. Sao moradores 
chiquitanos (vivientes, segundo a expressao boliviana) e bra
sileiros, que vivem de lavoura e cria~ao. 

J oao de Sousa Arruda, cacerense, morador do Boqueirao, 
fala-nos de incursóes bolivianas na Fronteira. Só tem visto, 
em verdade, soldados de folga, que entram a ca".:alo, arma
dos de fuzil, para tomar parte nas festas que os chiquitos 
fazem com freqüencia, nos sítios dos arredores de Las Petas. 
Jamais viu no Boqueirao comissao ou autoridade boliviana. 
Sabe que os brasileiros que vao a Bolívia, a fim de procurar 
cria~ao ou por outro motivo qualquer, tem que se avir com 
as autoridades de Las Petas ou de Sao Matias, enquanto 
os bolivianos transitam livremente no Brasil. 

Sao Pedro é outra rancharia, a meia légua do Boquei
rao, no Brasil. Adiante de Las Petas, para o interior da 
Bolivia. cerca de 5 léguas do Boqueirao, encentra-se o pue
blo do Limao. 

Nas Palmas - um bonito largo, um buritizal, 3 mora
dores - sai a estrada de Las Petas, a 2 léguas do Boqueirao. 
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Em Santa Bárbara, sitio que fica a 1 légua de Santa Rita, 
sai a estrada que vai a Sao Matias, pelo território boliviano. 

Roboré, um dos pueblos mais florescente do Oriente 
Boliviano, está a 40 léguas do Acurizal (Mutacu). Urna car
reteira recente, partindo de Roboré, passa por .sao Joao, 
Santa Fé (cerca de 20 léguas de Sao Joáo), Candelária, Sáo 
Bartola e vem a Mutacu. Reina nesta zona, segundo o depoi
mento de viajantes da Fronteira, o mais desenfreado bandi
tismo, entre bolivianos e indígenas. 

* * * 
18 de dezembro. 1936. Alcan~amos Santa Rita, ontem, 

ao anoitecer. Arraial pobre. Tres casas, num largo, em 
pleno campo. Entramos nos dominios dos Laras, urna das 
familias mais numerosas da Fronteira. Vivero, em Santa 
Rita, Eduardo, Sebastiao e Hemetério de Lara. 

Passamos de manhá o Ribeiráo Santa Rita. Nao tem mais 
de 25 m de largura, no passo. Está com meia água. Na maior 
enchente, o Santa Rita transborda, inundando os campos 
por mais de meia légua em redor. Tivemos de passá-lo a 
nado, comos animais, a carga numa pelota. Correntoso, mas 
pouco profundo, o Ribeirao Santa Rita. Nao tem mais de 
2 m de profundidade, no canal. 

Pelota - espécie de bolsa flutuante, que se improvisa com um 
couro de bol, arrepanhando-lhe as pontas por um lac;o ou ·urna corda. 

* * * 
Cerca de 3 léguas de Santa Rita, na passagem de 

um corixo, parte a estrada das Conchas, para nordeste. 
Depois do Tarumá, os buritis chamam novamente nossa 

aten~áo. Há grupos numerosos nos largos, em pleno campo. 
Acompanham os corixos, formando imponentes matas de ga
lería. No Boqueirao, apresentam a harmonía de um recanto 
de jardim botanico. Ao passar para a vertente oposta do 
Morro do Boqueiráo, fomos surpreendidos pela semelhan~a 
da mata. Os mesmos buritis numerosos, em alea pela vazante 
abaixo, e o corixo que já tem volume de córrego. 

Cagamos um jabuti ou, melhor, achamo-lo. Estava na 
estrada. Quando percebeu o tropel do cavalo, parou e se enco
lheu na casca. Foi vítima de seu irremediável comodismo. Sao 
numerosos os jabutis nestes campos. 
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Um casal de lobos, pelo fulvo, tamanho de um cao me
diano. Confabulavam qualquer coisa, quando aparecemos. 
Fugiram em diregóes apostas a meio galope. 

* * 
Atravessando a Baía Bela, tivemos a impressáo do que é 

o Pantanal como obstáculo. Assim a noite, é impressionante 
aquele len~ol d'água, que mais se estende e se aprofunda, 
quanto mais andamos, no afa de vence-lo. Nossa esperan~a 
está nos capóes, que. se destacam pelos vultos negros, no 
campo inundado. Sao quase sempre monchoes de terras altas. 
Mas, na travessia da Baía Bela, demos também num capáo 
inundado, como se fóra urna amostra de igapó esquecida 
no Pantanal. Geralmente aqui sao terras firmes as que osten
tam matas altas. O caminho carreteiro, que seguimos a con
selho de nosso prático, estava completamente alagado. E' 
possível que, noutra ocasiáo em que o prático tenha passado 
por aqui, a Baía Bela estivesse mais rasa, como pode ficar 
inteiramente seca. Assim, com a fazenda a vista desde 
o escurecer, só conseguimos atingi-la as 21 horas, quando 
acertamos com a passagem e o trilho submerso que nos devia 
conduzir. 

O fazendeiro da Baía Bela, Sr. Bernardo Cruz, um 
velhinho descal~o, em mangas de camisa, abre a casa e vem 
atender nossa comitiva. Oferece-nos um galpáo para acomo
dar o pessoal e a carga. Conversa comos soldados com aquela 
mansidáo com que logo a gente se acostuma neste sertao. 
Aqui, o sertanejo fala babeo, pausadamente, com voz macia. 
Quando nao entende o que lhe dizemos, interpela-nos man
samente - Sinhó? 

* * * 
19 de dezembro. 1936. A figueira ajuda a dar vulto a 

estes capóes. Encontram-se, na Baía Bela, figueiras em gru
pos, em alamedas, frondosas, ramalhudas. Almo~amos no 
Buriti, sítio da viúva D. Ana Ceballos, que ali vive com seus 
filhos. A urna légua de Buriti fica Virtude. 

Dois moradores brasileiros, a 2 léguas da fronteira e 
um quartel. Sob este pomposo nome encontramos, num 
matagal, um rancho de palha, onde se abrigou um destaca
mento da guarnigao de Sao Luís de Cáceres, suprimido há 
pouco mais de dois anos. Eram tres ou quatro soldados e 
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um cabo. o último comandante deste pobre destacamento, 
o cabo Piauí, ainda é lembrado na zona. 

,. Pousamos na Pescaria, retiro do fazendeiro Luis Mili-
táo, proprietário da Fumac;a. 

* * * 
20 de dezembro. 1936. Entre os Corixos do Peinado ( ou 

do Meio), a oeste, e do Toca-Vaca, a leste, está o sitio do 
Agua~u, onde dais cearenses, os irmaos J oao Gon~alves e 
Aristides de Magalhaes se instalaram recentemente. Neste 
domingo de soalheira, facilmente nos convencem de que deve-
1nos falhar no Agua~u e aceitar a hospitalidade que nos ofe
recem, com franqueza bem sertaneja. 

Ent-re os corixos do Peinado e do Toca-Vaca, está assen
tado o marco internacional conhecido por Marco Branco, 
cerca de duas léguas ao sul do Agua~u e uma ao norte 

· da vila de Sáo Matias. 
Encontramos o Marco Branca, em dezembro, em ter

reno inteiramente seco. Mas, na forga das águas, em feve
reiro, os dois corixos, que correm paralelos de um e doutro 
lado do marco, transbordam, cobrindo estes campos de 
um len~ol d'água de meia légua de largura e mais de met:ro 
de profundidade. 

A placa de bronze colocada no marco pela Inspe~áo de 
Fronteiras, quando o General Rondon passou pelo Marco 
Branco, em 1930, foi arrancada e levada pelo malfeitor 
desconhecido. 

Notamos (em dezembro), com as primeiras chuvas da 
esta~áo, a lentidáo com que descero as águas que as cabe
ceiras vertem nas vazantes tributárias dos corixos. Na altura 
do Agua~u, o Corlxo do Toca-Vaca já é atravessado com 
água pelos estribos, enquanto no Marco Branco, gra~as a 
lentidao da corrente e a permeabilidade do solo arenoso do 
Pantanal, atravesslmo-lo inteiramente seco. A progressao da 
inassa d'água nestes corlxos é de urna légua por semana, no 
come~o da esta~áo. Urna vez encharcado o solo do Pantanal, 
o volume dos corixos passa a crescer com as chuvas conse
<~utivas, diárias, durante a esta~ao das águas, até a completa 
inunda~ao dos campos circunvizinhos. O corixo é assim um 
campo inundado periódicamente, que se extravaza em outros 
campos, de vazante em vazante. As águas sulcam um tal
vegue, deixando as vezes um filete perene, resistindo a seca. 
No come~o da esta~áo das águas, o Corixo do Toca-Vaca, 
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devido a insignificante declividade destes campos para o 
sul, gasta cerca de um mes, na progressao de sua prim~i,ra 
massa d'água do Agua~u a Santa Rosa, na Bolivia. 

Cerca de mela Iégua ao norte do Marco Branco, em 
território brasileiro, encontra-se o sitio de Totora, ocupado 
pelo chiquitano Joao Xaropá, natural de Sao Matias, ali 
estabelecido há tres anos. Xaropá fala correntemente o luso
brasileiro e vive em boa harmonia com os brasileiros da Fron
teira. 

Os bolivianos chamam totora todo terreno devoluto ou 
do Governo. 

O sítio de Totora consiste, como tantos outros desta 
Fronteira, .num rancho co~erto de palha de acuri, urna roga 
e urna cacimba, a falta d'agua corrente perene. 

As cacimbas aparecem como um paradoxo, no Panta
nal. Esta de Totora, entre dois corixos que, nas enchentes, 
se unem, formando urna só massa d'água de mais de 3 km 
de largura, na estagao da seca, dá a este rincáo aspecto 
ele deserto árido. 

Cerca de tres léguas ao sul do Agua~u, está o pueblo 
de Sao Matias. Vindo do Agua~u, passa o caminho de Sao 
Matias entre os Corixos de ~oca-Vaca, a leste, e do Peinado, 
a oeste. No Marco Branco, inflete para sueste e atravessa o 
c:orixo do Toca-Vaca, para chegar a Sao Matias. 

Entramos no pueblo as 16 horas, por um largo gra-
1nado ,onde pastam animais soltos. Urna velha chiquitana 
saúda-nos, perta de um paul. Penetramos numa das ruas, 
1neio oculta pelas árvores das chácaras, entre c6rcas e 
(:urrais. Grupos de mulheres curiosas nos olhar,n de dentro 
dos· ranchos. Fei~óes amáveis de mo~as chiquitanas se entre
mostram nas janelas. 

Apeamos a porta da casa de um negociante brasileiro, 
Sr. Macedo, que vive em Sao Matias há uns quatro anos. 
Trávamos os primeiros conhecimentos. O Sr. Walter Net, 
11acionalidade alema, exerce um cargo na Aduana e tem um 
filho sub-oficial do Exército, destacado em Las Petas. 

Visitamos a "Oficina del Comando". O Sub-tenente 
Arturo Carrasco, jovem comandante do destacamento, hos
¡>eda-nos com gentileza. Na · palestra muito cordial que tra
vamos, eu me esfor~o por falar castelhano e o Sub-tenen~e 
Carrasco o portugués. Servem-nos cerveja Antártica, de Sao 
J?aulo. O Sub-tenente Carrasco esteve em Corumbá, quando 
servia em Puerto Suárez, e se recorda amavelmente de 
c:amaradas do 17.0 B.C. 
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Náo merece o nome de quartel a rancharia coberta de 
palha em que está.o alojados os soldados, em Sao Matias. 
-- Durante a guerra do Chaco, explicou-nos o Sub-tenente 
Carrasco, o quartel esteve abandonado. Agora o Comando se 
E!Sfor~a em reconstruí-lo. 

O uniforme dos soldados é cáqui, sem distintivos, muito 
simples. Passei por um grupo de soldados . Olharam-me ad
mirados, sem atitude militar. 

Sao Matias é antes um pueblo de chiquitos. Os collas 
( colhas) nao passam, tal vez, de dez f amílias. 

Collas sao os bolivianos dos Altiplanos, na linguagem 
popular do Oriente, (de collados - alturas, eleva~oes). 

Os collas descero, geralmente, dos Altiplanos para exercer 
cargos públicos ou dirigir empresas - mandar, enfim. 

Sao Matias tem uma centena de casas, na malaria 
cob_ertas de palha. A prac;a da Igreja é a única do pueblo. Ali 
estao o quartel, a aduana e mais urna dúzia de casas antigas, 
muito baixas, de janelas estreitas e gradeadas, como prisóes. 
Na torre da Igreja, sobre as traves de madeira que sustem 
os sinos, instalou-se urna colonia de horneros (massa-barro 
ou joáo-de-barro) , dando vida ao templo, que tao poucas 
vezes há de ter aspecto festivo; pois, Sao Matias nao tem 
pároco residente. 

Regressamos ao Aguac;u, ao en tardecer, pela estrada 
carreteira que passa a leste do Corixo do Toca-Vaca e pelo 
Morrinho. A linha divisória com a Bolívia, a partir do Marco 
Branco, inflete para nordeste e vai, em direc;ao ao Morri
nho. 

Os destacamentos bolivianos de Sao Matias e Las Petas 
exercem efetiva vigilancia, na Fronteira. Os viajantes que 
penetram em território boliviano, ao chegarem aos pueblos, 
sao compelidos a se apresentar as autoridades, sem exce~ao. 
Assim, os que regressam ao Brasil vero munidos de passa· 
portes firmados pelas autoridades da Fronteira. 

Nos campos de Casalvasco, transitam, livremente, boli
vianos que se destinam a Vila Bela ou a Fronteira (Pessoe, 
Quatro Irmaos, Boa Vista). Um outro caminho muito fre
qüentado, outrora, por viajantes procedentes da Fronteira 
ou que se destinavam a Bolívia era o de Casalvasco a Joa
quina Gomes, pela mata da margem esquerda do Barbados, 
boje, abandonado. 

Na zona da Fronteira situada a leste do Rio Barbados, o 
transito converge, naturalmente, quase todo para os cam· 
pos de Sao Luís (San Luizito) e para o Espinhal ( ou Espi· 
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nal, como também se diz, na Fronteira), que alguns mora
dores da Fazenda Nacional consideravam o ponto mais pró
ximo da fronteira com a Bolívia, sugestionados pela ousadia 
dos bolivianos; em verdade, o Espinhal fica nos mesmos 
campos do retiro Sao Luís, afastado de mais de 50 km a 
leste da linha divisória. 

Contudo, nao há notícia, nos campos de Casalvasco, 
de intervenc;ao de autoridades ou comissoes bolivianas, na 
vida da populac;ao nacional. Os bolivianos que por ali tran
sitam sao viajantes pacíficos ou bandoleiros fora da lei. 

Na Fronteira, chamam-se comissóes as diligencias ou es· 
coitas policiais bolivianas. 

* * * 
A partir do Morrinho, cerca de urna légua a nordeste de 

Sao Matias, a linha divisória segue rumo sul, pela Corixa 
Grande, até o desaguadouro desta, na Lagoa Uberaba, atra
vés de campos de pantanal. 

Os Campos situados a leste, entre a Corixa Grande e o 
Rio Paraguai, sao conhecidos como Campos do Descalvado. 

O estabelecimento industrial e pastoril denominado "Des
calvado", pertence a "Societé Industrielle et Agricole au 
Brésil" ( 1936) . O pórto de Descalvado, situado cerca de 70 
km a jusante da foz do Jauru, é ponto de escala dos vapo· 
res da linha de Cáceres-Corumbá. 

O abandono destes campos e a decadencia da pecuária, 
outrora florescente na Fronteira, gra~as aos destacamentos 
militares, no tempo do Império, é, evidentemente, um reflexo 
da falta de seguran~a em que se vive naquela regiao. 

Numerosos brasileiros e bolivianos, civilizados e indíge
nas, estao envolvidos, há anos, num banditismo ostensivo. 
As acusa~óes pesam sobre famílias numerosas e antigas em 
que a ambi~ao, aliada a ignorancia, implantou a desarmo
nía, colocando muitos de seus membros fora da lei e em 
campos opostos. Assim, questóes antigas, sempre renovadas, 
de posse de campos e gado, separam em grupos hostis 
moradores da Ball'.a Fronteira - fumacianos, montebran
canos, etc. 
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CLIMA E ENDEMIAS 

O Alto Guaporé participa das condi~óes climáticas do 
Pantanal e da Amazonia, com as duas esta~óes bem carac
terizadas: esta~áo da seca, que se estende de abril a outu
bro, e esta~áo das águas, que compreende os meses de 
novembro a mar~o. 

O clima desta regiáo é quente e úmido. Na est~áo da 
seca, os dias sao acentuadamente quentes mas as noites 
sao frescas, por vezes frias. Na esta~áo das águas, nos dias 
que precedem os aguaceiros, a temperatura se eleva, o 
calor é intenso, quase asfixiante. Na maior parte da esta~áo, 
a temperatura é inconstante; ora grande umidade e mes
mo chuva, ora calor seco. Nos meses de maio a agasto, sobre
vem as friagens, trazidas pelos ventos do Sul, prolon-
gando-se por vários dias, As vezes semanas seguidas, com 
temperatura muito próxima de OºC. E' o clima da Babeada 
de Mato Grosso. 

E' secular o renome de insalubridade dos vales do Jauru 
e do Guaporé, cujas tributários cortam os campos da Fron
teira, espalhando a tOda esta zona os mesmos receios das 
endemias que táo pesados tributos tem cobrado As expedi
~6es, que até lá se tem aventurado, e as popula~óes que nela 
vivero. 

A experiencia da Comissáo Rondon, registrada nos rela
tórios oficiais, e a situa~áo de abandono em que se encon
tram (em 1936) aqueles vales, aparentemente, condenados 
a maior descaso, qui~á ao progressivo despovoamento, se
riam capazes de infundir o desanimo definitivo e irreme
diável a quem procurasse, hoje, com bom senso, auscultar 
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as condi<;óes da vida económica, base de qualquer tentativa 
de reerguimento e animagao do longinquo Oeste Mato-gros-

" sense, desde que nao soubesse investigar a verdade, através 
dos mesmos depoimentos desfavoráveis dos cientistas que 
modernamente, tem perlustrado aqueles sertóes fronteiri<;os; 
nem se deixasse empolgar pelo estoicismo vitorioso das popu
lagóes que tao bravamente tem sabido conservar o espírito 
de brasilidade, naqueles rincóes abandonados da Pátria, assis
tindo a derrocada dos monumentos de urna civiliza<;ao que 
tanto honra o Brasil e preferindo perecer sob as ruínas dos 
vetustos edifícios a procurar agasalho noutras terras onde, 
mais perta dos Governos, poderiam desfrutar a parcela de 
felicidade social que lhes cabe na comunhao brasileira. 

Quando se refere a Vila Bela e ao Guaporé, aquele renome 
de insalubridade culmina, maldizendo-se a terra e esque
cendo-se a responsabilidade que se deveria atribuir ao homem, 
nao somente aos dirigentes, mas as mesmas vítimas das ende
mias que, por ignorancia, descuido ou falta de recursos, nao 
praticam a conveniente higiene, que seria sua melhor defesa. 

Nao nos parece, na verdade, haver razao na fisiografia, 
para que Vila Bela seja mais insalubre que Cáceres ou Gua
jará-Mirim. Situada entre o Pantanal e a Amazonia, Vila 
Bela deveria sofrer as mesmas vicissitudes climáticas de suas 
vizinhas. No entanto, a insalubridade nao tem sido motivo 
de decadencia dos dois referidos Municípios. . . Assim, somos 
levados a crer ( dizíamos em 1937) que o Guaporé e sua 
vetusta cidade ainda poderao acolher em nossos dias, como 
em tempos idos, numerosa popula<_;ao nacional, entregue aos 
labores da paz, saudável e feliz, desde que ~e voltero-para o 
prodigioso vale as vistas .do Governo Fe~eral, por i?-te~mé
dio do Exército, proporc1onando-lhe me1os de prof1lax1a e 
recursos económicos e financeiros, para urna obra duradoura 
de reerguimento e de progresso. 

Encontra-se, aliás, num depoimento insuspeito de oti
mismo ou fantasia, a base do que acabamos de expender a 
respeito da salubridade do Guaporé: 

"E' natural supór que a cidade de Mato Grosso, outrora, 
a tao florescente Vila Bela, nao fósse por tal modo insa
lubre se, como já nos referimos, o povo se entregasse a alguma 
sorte de trabalho, alimentando-se convenientemente, e se um 
saneamento criterioso, inteligente e incessante, fósse pósto 
em prática,, D:aquela infeliz cidade. Entr~tanto, P?r ~ua ~itua
~ao topograf1ca, parece-nos que ela nao gozara Jama1s de 
urna salubridade completa, pois, situada em terrenos bancos, 
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é alagada em parte, anualmente, durante as cheias do Gua
poré." (Dr. Armando de Calasans - Comissao Rondan, 1908). 

Pensamos, na verdade, que futuramente, quando o desen
volvimento económico do vale do Guaporé permitir malor 
popula<_;ao e a lendária Cidade dos Capitaes-Generais res
surgir, como a fenix, das próprias ruínas, há de se povoar 
a Serra de Ricardo Franco, que lá está defronte da vila, com 
seu extenso planalto, matas, campos e aguadas excelentes, 
quase mil metros acima do nível do Guaporé - futura Petró
polis dos mato-grossenses, comportando um novo Município 
e outra cidade, sobre os alcantis azuis da margem esquerda. 

Para sermos justos com a terra, cumpre assinalar as 
condigóes físicas em que o homem costuma enfrentar as ende
mias. As popula<_;óes regionais padecem do mesmo mal, que é 
nacional, da alimenta<_;ao deficiente, desde a infancia. Quanto 
as expedi<;óes oficiais, especialmente as militares, nao se 
observa, em geral, nenhum critério de sele<;ao para o pes
soal, quanto a robustez física ou a aclimagao prévia. Sujei
tos a trabalhos excessivos e a regime alimentar deficiente, 
tornam-se presas fáceis dos males da regiao. 

Cumpre, igualmente, com o mesmo escapo, ressaltar a 
natureza dos trabalhos e a despreocupa~ao de conforto com 
que ,em geral, operam na regiao, nao sómente as expedi<_;óes 
oficiais, como também as organizagóes industriais, sem pr~o
cupa~óes imediatas de ordem social, antes de tirar ila~oes 
atinentes aos empreendimentos modernos ou futuros, tendo 
em vista a coloniza~ao militar e o estabelecimento de um 
sistema de defesa de fronteiras que corresponda as aspira
gos daquelas regióes e a maior eficiencia militar. 

A constru~áo, pelo Departam·ento Nacional de Estradas de Roda
gem, da rodovia BR-30 (Cuiabá-Cácares-Mato Grosso); a cria~áo 
do 2.0 Batalháo de Fronteira, com sede em Cáceres, e a instala~áo 
de seus destacamentos, em vilas militares, na faixa da fronteira; 
finalmente, a intensiva coloniza~ao da Encosta e Baixada Norte de 
Mato Grosso, nos vales do alto Jauru e alto Paraguai, concorrendo 
para duplicar a popula~áo do Município de Cáceres, no último dece
nio compóem um quadro bem mais auspicioso, confirmando de 
forma convincente nossos prognósticos otimistas de 1937. 

* * * 

"Em que pese as opinióes contraditórias que predomi
nam sobre a transmissao da malária pelos mosquitos, deve
mos dizer qu.e verificamos a grande abundancia de anófeles 
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justamente nos lugares em que mais freqüentes foram os 
casos de paludismo,,. Eis o· depoimento do Chefe do Servi~o 
Sanitário da Comissao Rondon, em 1908. <16> 

Com efeito, os períodos de maior intensidade do mal, em 
todo o Paraguai, correspondem justamente ao come~o e ao 
fim da estagao das águas, em que se formam verdadeiras 
culturas de anófeles por toda parte, em numerosas e exten
sas lagoas e po~as d'água estagnada, nos campos e matas 
marginais dos rios e corixas, até a completa inunda~ao e 
escoamento das águas excedentes dos caudais permanentes 
ou a secagem dos terrenos encharcados, pela evapora~ao. 

Enquanto as obras de engenharia sanitária estiverem 
fora das possibilidades daquela regiao, a profilaxia será a 
solu~ao, aliás, satisfatória que, talvez aquelas obras nao pos
sam de futuro dispensar. O quinina está consagradp em 
toda a . .Amazonia, como preventivo da malária. A Comissao 
Rondon . recorreu aos sais de quinino, desde o início de seus 
trabalhos. 

Cumpre, pois, ressaltar a experiencia da benemérita 
Comissao, ero se tratando da organizagao militar do Alto 
Guaporé, dando ao Servi~o de Saúde o caráter de verda
deira organiza~ao técnica primoraial, no plano de coloni
z~~ao militar da Fronteira, de modo que se prodiga:lize, nao 
somente aos destacamentos, como também as populagóes 
regionais, o medicamento salvador, com a liberalidade pro
porcional ao interesse patriótico pelo reerguimento daquela 
regiao e o exito do empreendimento, certos de que a medida, 
aparentemente onerosa, redundará em economia, considerada 
esta sob o aspecto material de menores dispendios e maior 
produ~áo, e pr.osperidade, sob o aspecto moral do bem estar:. 

(16) Dr. Armando Calasans - llelat6rio. 
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COLONIZAQAO NACIONAL 

Procuramos abordar, nos capítulos precedentes, os assun
tos que mais interessam ao Alto Guaporé, deixando em evi
dencia, posto que imperfeitamente, suas possibilidades eco
nómicas, bem como suas condigóes higienicas, tais como 
deveriam ser encaradas, atribuindo-se ao homem e náo a 
terra a responsabilidade do atual quadro nosológico que 
aliás, nao é dos mais alarmantes do País. . . ' 

Quaisquer que sejam, na verdade, as medidas militares 
que se imponham, tendo em vista, naquela zona, os inte
resses imediatos da defesa nacional, seria de desejar que 
se acautelassem desde logo os interesses mediatos daquela 
defesa, parido-se . em prática outras medidas de ordem eco
nómico-social igualmente necessárias. A instalagao de desta
camentos investidos de missáo policial-militar preventiva . e, 
eventualmente, repressiva, exige, a no~so ver, urna medida 
complementar que interessa vitalmente aos mesmos desta
camentos, nao somente considerando as contingencias de 
sua existencia material, mas também sua ac;ao nacionali
zadora nos sertóes fronteirigos - a colonizac;ao nacional. 

Sem urna obra de colonizac;ao a feic;ao da defesa nacio
nal, teremos sempre organizac;ao militar precária naqueles 
sertóes. E' indispensável que os núcleos militares se apoiem 
em núcleos nacionais que lhes assegurem facilidades de 
subsistencia, beneficiando-se por sua vez com a protec;;ao 
da Fór~a Armada e a assistencia das autoridades militares. 
Serao, igualmente, núcleos de brasilidade a irradiar, nos 
confins do País, a cultura, a língua, a civiliza~ao brasileira. 
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Os núcleos nacionais, constituídos de reservistas-colo-
(> nos, acolheriam a escassa popula~áo sertaneja e indigena da 

zona, completando, assim, sua missáo social de assistencia 
as popula~óes fronteiri~as. Seriam, inicialmente, criados nas 
fazendas nacionais, ensaiando-se urna organiza~áo sob mol
des cooperativistas, preparando-os, assim, para a prática 
integral da forma económica que pode resolver, plenamente, 
o problema sertanejo, na época em que vivemos, a contento, 
nao sómente do Governo que empreende a coloniza~áo e, as
sim, poderá ressarcir o capital invertido e, progressivamente, 
exonerar-se dos encargos coloniais, a medida em que se eman
cipem os núcleos, como dos colonos nacionais que desde o 
inicio compreenderáo, na medida de sua cultura, o futuro que 
se lhes oferece, em recompensa de seus esfor~os, trabalho e 
perseveran~a. 

Nos capítulos correspondentes as duas grandes fazen
das nacionais da zona, terá ficado em evidencia o estado de 
abandono em que se encontram aquelas fazendas, com suas 
terras de matas excelentes e campos incomparáveis e seus 
moradores - caboclos que, na maioria, nasceram naqueles 
campos e deles se consideram partes integrantes. Seria, na 
verdade, injusti~a considerá-los invasores. 

Na Cai~ara nao tanto; mas em Casalvasco, por isso que 
mais -vasta a propriedade nacional e mais invadida, especial
mente ao sul, por elementos alienígenas, a situa~áo de 
fato está pedindo ao Governo urna solu~áo que concilie os 
interesses particulares, que sáo no sentido de conservar, 
cada um, a posse das terras que realmente beneficiou, com 
seu· trabalho por mais de um decenio, nelas fixando morada, 
e a Uniáo que, tendo interesse em conservar seu patrimonio, 
nao o tem menor em tornar esse patrimonio produtivo. Está, 
pols, no interesse comum conservar a popula~áo atual das 
fazendas nacionais, cedendo o Governo urna parte daquelas 
terras, para a instala~áo dos colonos, e reservando outra para 
arrendamento aos mesmos colonos, sob a administra~ 
de um instituto colonial que, sem fugir ao controle do 
Governo Federal, goze da necessária autonomia adminis
trativa. 

* * * 
As Unidades de Fronteira deveriam conservar o cunho 

tradicional de tropa colonial. Infantes regionais seria bem 
a denomina~áo que sintetiza a idéia que fazemos dessa tropa, 
quanto ao recrutamento e ao emprego. Aquelas unidades 
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~eriam c~nstituídas de engajados especiais que poderiam, sem 
1nconven1ente, proceder de qualquer Arma ou Servi~o. 

. Nos núcleos militares da Fronteira, os infantes regionais 
ter1am a posse de lotes edificados, para moradia, e lotes 
de cultura, facilitando-se-lhes meios para desenvolver agri
cul~ura e pequena pecuária, sem prejuízo do servi~o. Nao 
ter1am a propriedade da terra, mas a dos bens semoventes 
e culturas. Em compensagáo, além das vantagens de frontei
ra, teriam outras correspondentes aos encargos de família e, 
ao concluir o quinquenio de servigo, seriam licenciados, rece
bendo, entao, um lote definitivo em núcleo nacional de sua 
zona. 

Com tal processo de recrutamento, radicar-se-iam os 
reservistas ao solo, em pontos convenientes aos interesses 
económicos e militares das regioes fronteiric;as, limitando-se 
progressivamente o exodo de bras:ileiros que se verifica, atual
mente, naquelas regi6es, ao findar o servi~o militar. 

A extensáo das vantagens da Infantaria Regional aos 
engaj ad os de todas as Armas e Servigos, além de ser urna 
medida de equidade, traria aos destacamentos a facilidade 
de contar em seus efetivos elementos especializados indis
pei:sáveis a vida de sub-unidades isoladas: operários, tele
fonistas, condutores, cavaleiros, motoristas mecanicos etc 
A instruc;ao, que jamais seria descurada ou Ínterrompid~ no~ 
destacamentos, dentro de algumas semanas restituiría a 
tais agrupamentos heterogeneos a necessária homogeneidade 
sem tirar aos homens, é óbvio, as aptidoos hauridas na Arm~ 
ou no Servi~o de origem. 

* * * 
. Poucas regioes fronteiri~as reúnem, como a RondOnia 

Oc1dental, ta~tas ~ondi~oes de bom exito para a coloniza~áo 
- terras ~ac1ona1s ou devoli:tas que comportariam ampla
men~e .º centuplo_ da populagao que boje possuem; riquezas 
de . fac1l ~xplora~ao e mercado certo; transportes fáceis a 
me10 cam1n~o ~o Ama~onas e do Prata; popula~ao aclimada 
para os pr1me1ros nucleos, guarnicoes militares em vias 
de instala~áo. ~ 

O Exército, ~plantando ~ ordem e incentivando o pro
gresso pela garant1a da propr1edade, pela assistencia sanitá
ria as .PºP~la~oes, pela ~~gul~riza~ao dos transportes e das 
com1:n1ca~oes, pela pac1f1cél:gao das tribos indígenas, pela 
adu~ao de trabalhadores nac1onais, levaría aqueles esquecidos 
sertoes a alvorada de urna nova era de prosperidade. o 
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povo mato-grossense que tem sabido, tao bravamente, con
servar a tradi«;áo brasileira no longíquo Oeste, a despeito da 

" malversa<;áo do patrimonio de seus maiores e das injusti
<;as ao seu espírito laborioso e ordeiro, assistiria a realiza<;áo 
de sua máxima aspira~áo social, traduzida com tanto patrio
tismo e clarividencia pelo General Joáo Severiano da Fon
seca, em sua "Viagem ao redor do Brasi'l": 

"Tempo virá longe, muito longe talvez, quando já nao 
exista senáo o renome dessa cidade injustamente desacre
ditada; quando o homem venha em busca das verdadeiras 
riquezas do solo, desse solo ubérrimo e de tao fácil conquista, 
para a prosperidade e o desenvolvimento do País; quando 
se agregue a popula~ao e com ela surja o comércio, a agri
cultura e a indústria; e quando o grande e formosíssimo 
Guaporé, franco das cabeceiras a regiao encachoeirada do 
Mamaré, entronque a sua fácil navegagao a via férrea do 
Madeira; e que o povo, vigoroso e cheio de animo, dispondo 
de mais for<;as e a edilidade de melhor aviso, encontre outra 
facilidade para remover os óbices ao seu adiantamento; a 
cidade de Mato Grosso, o verdadeiro cora~ao da América 
Meridional - vivificada por essas duas artérias sem rivais 
no mundo, o rei dos rios, o rio-mar e o Prata, ligados entre 
si por facílima estrada de ferro de vinte e poucas léguas, 
dela ao Jauru - será o centro da vida dessas regioes, tao 
prenhes de riquezas nos tres reinos naturais, quao de misé
rias atualmente."<11 > 

A simples vista de urna carta geográfica do Brasil, Mato 
Grosso ·impressiona por sua considerável extensao territorial 
- mais de 1 . 262 . 000 km 2 - e ainda mais pela posi<;ao 
geográfica, relativamente ao conjunto das Unidades brasi
leiras. Norte amazónico, leste planaltino, altos campos e ma
tas no sul, grande pantanal no oeste, chapadóes secos no 
noroeste, quedas d'água no sueste, Mato Grosso - prolon
gamen to histórico e geográfico de Sao Paulo - é bem urna 
sintese do Brasil das Esmeraldas, que tanto fascínio exer
ceu no espirito das primeiras gera<;óes patrícias, dos paulis
tas que, apenas há dois séculas, em sua expansao rumo a 
oeste, tra<;aram ,em rasgos de heroísmo, no continente sul
americano, a grandeza territorial do Brasil. 

('.1 7) 6 1.'nN·n l ,Joí\o SrYcri:rno da Fons~ca -. Viagem ao Redor do Brasil. 

1!32 

1 

Estendendo-se de norte a sul, entre 8º e 24º sul, ne
nhum outro Estado supera Mato Grosso na escala de lati
tudes, com todos os reflexos sobre o clima, o revestimento 
floresta! , a pluviosidade e, consequentemente, na variedade 
de produgao agrícola e nas possibilidades da explorac;ao 
extrativa. No norte, seringais nativos dominamos vales ama
zónicos, acessíveis já ao transporte automóvel, pelas vías 
terrestres que conduzem a Sao Paulo (e a Brasília) e aos 
portas do Cuiabá, do Alto Paraguai e do Alto Madeira. 

Os garimpos do Leste e do Centro-Su!, formigando nos 
vales dos afluentes do Araguaia e do Paraguai, comprovam a 
abundancia de ouro e diamante dos cascalbos revolvidos, 
com aquela mesma fé e tenacidade que fizeram do bandei
rante um superhomem. 

A agricultura e a pecuária atestam, por toda parte, 
especialmente nas terras sulinas e nos vales acessíveis ao 
transporte fluvial ou terrestre, a feracidade do solo e o 
apego do homem nativo ao seu torrao. A poaia dos vales 
privilegiados do Alto Paraguai e Alto Guaporé, as flores
tas de babac;u do Jauru-Guaporé, cortadas pela rodovia 
Cáceres-Vila Bela e pelos cursos navegáveis dos mencionados 
rios; as madeiras de lei, para nao mencionarmos senao 
riquezas imediatamente acessíveis e exploráveis em boas 
condi<;oes económicas, sáo outras tantas possibilidades ma
to-grossenses a espera de iniciativas, de brac;os e capitais. 

Em flagrante contraste com aquela extensao territorial 
e esta variedade extasiante de climas, solos e riquezas, de 
rios perenes, navegáveis e piscosos, que se irradiam por 
todos os quadrantes do Planalto Mato-grossense, está a 
ocupa<;ao humana, urna populac;ao das mais rarefeitas do 
País ... 

Aquele fascínio, porém, exercido pelas terras do Oeste 
sobre o espirito bandeirante, que levou as monc;óes a arri
barem nas margens do Cuiabá, através de mil vicissitudes 
criadas pelo sertao bruto, haveria de perdurar e transmi
tir-se de gerac;ao a gerac;áo - pois, era obra de virtudes ina
tas da rac;a luso-brasileira - e manter o fogo sagrado da 
brasilidade dinamica, e, após a expansao rumo a oeste, con
servar a posse das terras tao penosamente conquistadas, 
aqueles preciosos limites ocidentais que tanto nos distancia
ram do meridiano de Tordesilhas. 

A marcha para oeste jamais cessou. Desde os idos colo
niais a trilha das bandeiras continuou palmilhada. Outras 
se abrem a novas correntes humanas através de Goiás e do 
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Trianguló Mineiro. A Estrada de Ferro Noroeste haveria de 
tornar as memórias excelsas de Afonso Pena e Rio Branco 

n também imorredouras nos corac;oes mato-grossenses. 
Fazia-se, entretanto, mister que outras circunstancias 

económicas imperassem, nos celeiros humanos do Brasil, para 
que tomassem vulto as correntes migratórias que buscam o 
Oeste. 

O aumento vegetativo da populac;ao, o esgotamento ou 
a valorizac;ao das terras, a concorrencia do imigrante rurí
cola, a inclemencia das secas seriam, em tempo, outros tan
tos estímulos para a desejada migrac;ao nacional, aos quais 
se associam, num sentido positivo, as possibilidades econó
mica de Mato Grosso (e lá se encontram, como a teste
munhar a vitalidade dessas correntes migratórias, brasilei
ros, do Nordeste, Leste e Sul, e alienígenas, tendo concorrido 
para o refórc;o, pela imigrac;áo, estimado em 240. 800 hb, en
tre os dois últimos Censos) ... 

Após os movimentos pelas indústrias extrativas - a 
borracha, a poaia, o ouro, o diamante - e a expansáo comer
cial da Noroeste, chegaria o momento da colonizac;áo pro• 
priamente dita, da ocupac;áo da terra por agricultores erra- . 
dicados de outras regioes brasileiras, em busca de glebas , . . acess1ve1s a suas econom1as. 

o exito da Colonia Nacional de Dourados e, mais re
cen temen te, o da colonizac;áo privada, no vale do Alto Sao 
Lourenc;o (do Arinos, Juruena, alto Paraguai e Jauru) e 
na Chapada, que está fazendo da estacionária povoac;áo de 
Rondonópolis, a margem do Tadarimana, um dos mais pro
missores centros de atividade agrícola do Estado (fazen-' 
do surgir, em torno do retrógrado Diamantino, toda urna 
constelac;áo de novos Municípios e levando Cáceres a duplicar, 
em 10 anos, sua populac;áo), sao provas incontestáveis, nao 
somente das condic;oes propícias . que o grande Estado ofe
rece a imigra~áo colonizadora, mas também da existencia 
de espontaneas correntes humanas que buscam incessante
mente, num ritmo crescente, as terras mato-grossenses, onde 
já se alinham, prenunciando a expansao fatal, os cafezais . do 
futuro. 

Há de haver algo de concreto, de interesse palpável, de 
lucrativo e seguro, naqueles empreendimentos que levan1 
brasileiros do Nordeste, Leste e Sul a tao longas caminhadas, 
muita vez de mala as costas, a arrostar as agruras da tra
vessia por dilatados sertoes, em busca das terras ferazes 
que lhes acenam com um futuro de paz e prosperidade. 
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Há, certamente, muito a orientar e disciplinar, através 
do planejamento e da assisténcia, que devem caber ao Poder 
Público, naquele tumultuar de iniciativas particulares que, 
por vezes, se distanciam dos objetivos sociais da coloniza<;áo 
e dos mais altos interesses nacionais, mas cujo bom exito 
interessa duplamente a economia brasileira, pelo incremento 
da produc;;áo e pelo que representa, como expansáo e ajusta
mento da popula~áo ao território nacional. 

Cedendo o Estado suas terras por baixo pre<;o; concor
rendo o Governo Federal com os necessários recursos finan
ceiros e orienta~ao técnica, abrir-se-iam a iniciativa privada, 
em terras mato-grossenses, as mais amplas possibilidades de 
expansáo ,através da colonizac;;áo nacional. Restaría a obra de 
assistencia social, financeira e técnica aos colonos, através 
da organizac;áo cooperativa. . . (*) 

O Instituto de Coloniza~áo Nacional, ern colaborac;áo com o 
Governo Esta~ual, ten1 empenhado seus melhores esforc;os para que 
sejam atendidos estes aspectos da colonizac;ao mato-grossense, atra
vés de uma leglslac;ao ajustada aos interesses dos núcleos agrlcolas 
nascentes e de medidas outras, de ambito federal, que venham faci
litar o afluxo de novos colonos. Dessa colaborac;ao resultaram os 
Decretos-Leis n.o 766, 768 e 787, de 1946, o primeiro, criando colo
nias agrícolas e regulando a concessáo de terras do Estado a agri
cultores e operários rurais que nelas tenham moradia; o segundo, 
concedendo vantagens especiais as cooperativas agrícolas que se colo
carem sob a inspec;áo do Estado; pelo terceiro, transformar-se-ia a 
antiga Diretoria de Terras do Estado de Mato Grosso no órgáo dina
mico da colonizac;áo, empennado no desbravan1ento de novas zonas 
geo-económicas, no melhor conhecimento do Estado, em seu desen
volvimento económico e riquezas potenciais, na intensifica~áo e regu
larizac;áo da imigrac;ao e da colonizac;áo, e na assistencia ao coope
rativismo. 

(• ) Súmula da a locuc;a o. p roferida pttlo a utor, com o contdbuii;ao a o p1·ograrua 
cultural da Universid ade Católica, n o m icrofon e da Esta~ao Rádi0< Jornal 
clo Brasil (Rio de Janeiro, 1.950), mas ainda de evidente atualidade. 
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