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"I! a guerra de mil annos contra o des. 
conhecldo. O trlumpho virá ao flm de 

traba/has Jncalculaveis, em futuro remo
tlsslmo, ao arrancarem-se os derrade/ros 
veus da paragem maravilhosa, onde boje se 

nos esvaem os olhos deslumbrado e vazios"-

,, 

(Preambulo de Euc/ydes da Cuaba em 
"Interno Verde", de Alberto R.aa,el) 
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A.o Leitor 

E m todo o Bra•i.l instruido pouco se percebe da 
existencia dos nossos grandes sertoes. Elles se 
reol~am quasi que unica.mente atravez de rnythos 
desabusados. E preciso confessar que somos nisso 
um país sui·generis.. Naa e.scolas, cm qualquer 
logar onde se aprende e ae le, andam á bocca-cheia 
as niaravilhas da terra. M 48 pouquissimos sabem 
cla realidade, e raros sáo os intelle'ctuaes que se 
deram ao arduo e bello ideal de percorrer a vas
tid¡io em que habitam cérea de 10 milhóes de 
almas entregue& á propria sorte adversa. Porisso 
mesmo a bibliographia sertanista brasileira é pre
caria. ' A nobre as pir~áo realizada por uma vin· 
t~na de autores nacionaes de merito náo ascende 
ao que já deveria ter-se edificado. 

E aemelhante negligencia ainda mais se re· 
vela em face do ' numero de scientistas e ~plora· 
dores estrangeiros que visitaram aquellas regioe~ 
reconditas, produzindo ás mais das ve.zes traba· 
lhos de incontestavel valor. 

}á no inicio deste seculo o notavel espirito 
de Euclydes da Cunha commentava com acrimo
nia a attitude desoladora das 1IOS$4S elites cultu· 
rae& Das linhtu de "Contrate& e confrontos" 
tramcrevo as suas censura.1: 

~'Koster, John Mawe, Wied-Newied, Langsdor//, 
Saint-H ilaire. . • primeiros termos de uma serie, 
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onde apparecem, em um constrangimento de in· 
trusos, raros nomes brasileiros - e que veiu qua.si 
ininterrupta até Frederico Hart, . e que aqui está 
continua, ilnperecivel e fecunda com Eugen Hus· 
sack, Orville Derby e Emilio }oeúli. 

Ora, quaesquer que sejam os inestimaveis 
servifos desse grupo immortal de abnegados, sáo 
desanimadores. 

Náo lhes admiremos o brilho até á cegueira. 
Porque é lastimavel que ainda hoje proctire· 

11ios nas velhas paginas de Saint-Hilaire conhecer 
o Brasil. Alheamo-nos desta terra. Criamos a 
extravagancia de um erilio sub jectivo, que della 
nos a/ asta, emquanto vagueamos , como somnam· 
bulos pelo seu seio desconhecido. 

Daí, em grande parte, os desja.llecimentos da 
nossa actividade e do nosso espirito. O ~erda· 
deiro Brasil nos aterra; trocamol-o de bom grado 
pela civiliza~áo mirrada que nos acotovella na rua 
do Ouvidor; sabemos do sertáo pouco mais alem 
da sua etymologia rebarbativa, deaertus; e, a exem
plo dos cartographos medievos, ao idealizarem a 
A/rica portentosa, podiamos escreven ' em alguns 
trechos dos nossos mappas a nossa ignorancia e o 
nosso espanto, hic hahent leones" ... 

Entretanto, com os nomes que me occorrem 
no 1nomento, augmento a lista de que nos fa.la 
Euclydes da Cunlia: Agassiz, Spic, Martius, Kel
ler·Leuzinger, Humbolt, Sund, Johan-Pohl, Al/red 
W allace, La Condamine, J. Crevaux, Castelnau, C. 
Coudreau, V on Steinen, W alle, Krause, Metraux, 
F. W. de Graff, padre Tastevin, padre Cobalchini, 
padre Badariotti, padre Tapie - siio outros tan
tos vultos estrangeiros credores da nossa gratidáo. 

J 

E' certo que ultima.mente tem vindo aos ser
tóes diversas caravanas alienigenas sem nenhuma 
significa~áo elevcula. E os seus componentes de
poi~ se perdem em phantasias e invencionices la· 

menta.veis, á falta de assumpto e descortino para 
public(J,fóes uteis á humanidade. M tJS a deshones· 
tidade destes náo pótk deslustrar a contribuifáo 
excellente daquella pleiade destacada. 

Aliás, ainda em semelhante sentido, precisa· 
n•os nos penitenciar. Na in•prensa e eni: pu.bli· 
cagóes estanipadas no proprio país surgem de 
quando ent quando ridiculo.i; Jeitos e informa<;~s 
acérc<t datt nossas glebas inhospita.'f, confundindo 
e atrazan.do as parcas ,.,~óes existentes a re.i; peito. 
Recentemente o pro/essor Metraux, director do 
Instituto de Ethnologia da Universidade de Tu. 
cuman, na Argentina, re/erindo ao facto, aceres· 

centava que "desde algum tempo, na ethnographia 
sul-americana, estamos sendo envenenados pelos 
mystificadores, que ench~m ps jornaes de narra· 
~óes e descobertas phantasticas". As suas decla· 
Ta.fÓes prendiam-se ao coronel Fawcett, cujo desap· 

parecimento tem. dado ensejo a toda sorte de lu· 
dibrios e de .tolas mentiras, evidentemente nasci· 
das de pessoas que ja1n-ais ingre.~sara1n, nas no.~sas 
selvas despovoadas. 

* * * 

Este livro niio resulta das medit~óes de um 
technico. Aban.donando a minha profissáo no jor· 
nalismo, afim de peregrinar pelas distancias es· 
quecidas, f oi com os olhos de reporter que vi o 

desen:rolar dos estranhos filmes do .4'ertiio. 

·. 
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Por 4 occasióes succeslivas voltei ás longas 
te"as, provando as mesmas adversidades e a mes· 
m°" tragedias que cercam o primitivismo dos sew 
habitantes. E agora, ao relatar n.estM pagina& as 

peripecias da jornada ao valle do Araguaia, pro
curo tradu:ir tudo quanto pude observar e sentir 
na aventurosa vida das suas solidó&, reproduzindo 
" com1nentando os episodios do diario de viagem. 

Nada ha no transco"er dos capitulos que se 
prenda á inventiva ou ao exaggero, coisa táo do 
agrtuh> a muitos que se dedicam a actividades de 
identico raracter. Sáo elles absoluta1nente ob je
ctivos. ~ mesmo nas n;tnierosas pa.ssagen.s inedi
ta.s de qualquer publicidad.e até ho je f eita, a que 
al.ludo no transcorrer das paginas, nunca lia llnJ 

mínimo tr(Jfo apartado das coisas reaes. 
Pretendo, com tal conducta, , que a nainha 

coopera~iio á literatu.ra sertaneja, na rnodestia 
das n.a"ativas, tenha o logar de um¡ trabtdho ho· 
nesto, reviven.do com lealdade um · punhado da 
existencia dos .nossos vastos patrimonios ainda en· 
volvidos nas sombras das fabulas. 

Se o livro nierecer algum. premio, que seja o 
devotamento e o desvelo das ger~óes novas por 
esta _generosa te"ª brasileira, infelizmente i11apro· 
veitada nos seus potenciaes de progresso •. . E qf!,e 
siga á /rente da cruzada a mocidade intre pida de 
Sáo Paulo, no determinismo imperativo da sua 
alma aventurosa, da sua cultura adiantada, da 
sua economía magn.i. f ica. 

Sáo Paulo, ~ 
0 AUTOR 
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O home111 sertanejo • Natureza . 
avassaladora • Beglme economloo • 
A.spectos do solo • Obrlga~Ges reser-

vadas ao Estado 

. -
A o iniciar este volume j ulgo opportuno inserir 

urna breve digressño sobre a vida da nossa gens
ruslica e o meio selvage1n em que se plasma. 

DcsenvolYe1n-se as narrativas da excursiio por todo 
o valle do rio Araguaia, onde habitam os mais af astadns 
abencerragens da civiliza~iio brasileira sertaneja. Re
salta dai, logica1nente, a valía de estabelecer o apanha· 
do geral a que me proponho, procurando com isso me
lhor relacionar o leitor com o desenvolvimento das pa
ginas que se seguirem. 

• • • 
Para essa finalidade nao adoptei directriz sociolo-

, gica aprioristica. Creio que a sociologia nao tem foros 
de sciencia. Dentro della cabem as opinioes mais an
tagonicas, as theorias mais contradictorias. Desde o 
idealismo puro ao materialismo historico, existe toda 
urna infindavel corrente de principios para as divaga~oes 
da dialectica. De um polo a outro alinham-se as cha
madas escolas, procurando cada qual explicar ao seu 
modo os phenomenos que agem na sociedade humana. 

Comtudo, do que até boje se pensou e escreveu a 
seu respeito, constata-se, sem intransigencia e sem or
thodoxia, somente a simples e vaga verdade: uma serie 
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infinita e co:piplexissima de 1notivos actua sobre cada 
individuo, moldando e orientando os seus sentimcntos e 
vontades e por conseguinte a existencia social e politica. 

Foi pois com a bonomia desse eclectismo philoso
phico que vi os sertanejos. E abandonei principalmen
te qualquer processo de induc~ao pelo que passava 
<liante dos meus elhos. 

Nas longinquas regióes que percorri apresentam-sc 
optimas quadros para pleno conhecimento dos morado· 
res de numerosos Estados. No sul de Matto-Grosso, em 
cujos campos de p~cuaria se processa o povoamento 
pelos gauchos; na Chapada, onde perduram os velhos 
troncos cuy.abanos; nos garimpos dorio das Garc;as, com 
a sua particular cosmopolia de babianos, maranhenses, 
goyanos, emfim, de originarios das mais diversas zonas; 
nas alluvióes .auriferas do norte de Qoyáz, para onde o 
prec;o compensador do minerio attráe presentemente 
lavristas de pontos variadissimos ; nas mattas paraenses, 
em que se effectua a decadente ivdustria da castanha 
e da borracha - cm todos esses recantos confunden1· 
se e mesclam-se os typos dos aventurciros andejos do 
interior. 

Do largo convivio que tive co1n elles, irmana<lo 
pelos mesmos reveses, pude formular as observac;óes 
que aqui reproduzo. 

• * • 

O povoamento do nosso país, co1no é do dominio 
geral, desenvolveu-se pelo entrela~amento do portu
guez, do inidio e do negro, Afora alguns ramos de elite, 
que nao se mesclaram de todo, conservando o purismo 
das estirpes lusitanas, a maioria dos brasileiros esga· 
lha-se dessas raizes. 

Entretanto, nestc meio seculo, após o advento das 
diversas correntes immigratorias européas, as grandes 
avalanches de colonos vieram amalgamar-se na parte 
meridional do territorio, f armando de tal arte, pela 
fusao comos habitantes primitivos, individuos de novos 
caracteres physicos. 

Porisso mesmo o scenario do norte, nesse ponto, dif
f erencía bastante do que estamos acostumados a pre-

1<9b 

1 - Cruz da Bandeirn de Anhanguern, fundador de Goyaz, erigida na prin
cipal rua da Cap ital. 

2 - Estradas carro~aveis do sertiio, que se inundam no tempo das chuvas. 
3 - Carcassa de vapor da expedi~iio do general Couto de Magalhiies, aban· 

doñada em Leopoldina. 
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senciar no sul. Os habitantes do sertao, principahnen
tc, consitituem-sc de 1namelucos, n1ulatos e cafusos, 
seudo em evidente 1ninoria os brancos puros. 

Eu proprio, por causa do meu typo alourado, pro
vei repetidas vezes a desconfian<;a que perdurava entre 
os sertanejos a respeito da minha naturalidade e pro
veniencia ethnica. E como explicasse que era paulista, 
descendente dos portugue~es da descoberta e baptizado 
co1n o sinete do sangue tupy, elles ajuntavan1 con1 sor
riso 1nalicioso: en tao o senhor uáo é "gringo" e uem 
filho de "gringo"? E devo adiantar que nao aprecian1 
1nuito o estrangeiro, a que dáo aquelle appellido, ou o 
de "gallego.,, desde que lidc no co1n1nercio, indistin
cta1ncntc da nacionalidadc. 

Nao se pense, porc1n, que scn1prc perdura alli o 
feitio racial ho1nogeneo. O contingente aborigene cxcr
ce nisso urna particularidade intcressantc, produzindo o 
antagonismo 1norphologico dos ho1nrns, conforme os 
logares de nascimento. 

Conhece-se o aspecto privativo do nordcst.ino do 
litoral, cujas pequenas propor~oes contrastam com o 
largo craneo de zigo1nas salientes. Outros caboclos, 
que se r adicam aos bellos tupys, tem as linhas physio-
1101nicas approximadas da ra~a branca, dissemclhan<lo 
na cor e nos oll1os repuxados. Outros ainda, que des
cendc111 de certas tribus tapuias, e entre os quaes in
gressa rcspeitavel parcella dos sertanejos, sao espadau
<los e de porte alto, reproduzindo comtudo os tra~os 
brachycephalos patentes. 

A natureza a1noldou aquelles cruza1ne11tos para 
a lucta gigantesca contra a barbaria da terra. E somen
te elles, como aconteceu antigamente aos admiraveis 
bandeirantes, conseguem supportar as agruras da op
pressao do ambiente. Anonymos e estoicos vao des
bravando a ppuco e pouco as glebas virgens, emquanto 
o impaludismo, os vermes intestinaes, o mal de Chagas, 
as dysenterias assaltam-nos, ceifando existencias, des
truindo saudes. Repele-se o doloroso espectaculo anti
go. Foi tambem assim em Sao Paulo de hontem, na 

( 
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epoca en1 que se abriram as fazendas do oeste, depois 
na derruhada das 111attas da Noroeste_ e da Sorocabana. 

E todavía os 1noradores do sertao contam apenas 
co1n o proprio recurso afhn de dar combate ás miserias 
que os tolhem. 

E sao as molestias, evidentc1nente, que fundan1en-
ta1n a r¡¿1zao prin1acial da indolencia dos cabo.el~~· 
Basta avaliar-se que todos os ma~es dos centro.s. c.1v1h
zados, vehiculados pelos aventure1ros, tambe1n Ja 1nva
dira1n aquelles er1nos, augn1entando os tor1nentos. 

E' pungente certificar-se do nu1nero de alquebra
<los pelas doen~as, pelas taras, oriundas estas. das cons
tantes unioes entre parentes portadores ~11tutas veze~ 
de evidente.s signaes de sy.philis. Os ma1s dcs~rvora~ 
<los nao arredam da apath1a nem para conseguir u1n~ 
alimenta~ao decente. Comem en1 geral o que lhes e 
f acil apanhar: a mandioca, .º peixe, algu1na ca~a: Ves
ten1-se con1 molan1bos e res1dem em cho~as arruinadas. 

Se nao fóra a eugenía da selec~ao natural, havia de 
subsistir un1 quadro pathologico denegrido. A uaturc
za cncarrega-se de reparar, assim, os mesmos flagellos 
que se1neia. 

~las por taes factos, por t~es espectaculos <leve 
admittir-se a in1perf ci~ao congen1ta da ra~a ~ A ques
tao é por demais subtil e ten1 sido discutida ao sabor 
de cada paladar. 

Entanto, nao me colloco entre os que ad.vognn1 a 
superioridade absoluta de determinados grupos hu.m~
nos. A historia do mundo ensina que essa super1or1· 
dadc se relaciona co1n u1na serie enorme de c1rcums
lancias totalmente relativas. 

Prendo-me porem ao caso brasileiro. 
Varias tentativas de coloniza~ao co~ povos f ortes, 

por nao terem as imprescindiveis organiza~oes de defe
sa sanitaria, fracassara1n lamentavelmente. 

Para Goyáz, por exemplo, f oi conduzida ha annos 
urna leva de 200 allemaes. Deram-lhes os trech~ de 
matto para o cultivo, apenas, como se fossem velhos 
acostumados na regiao. l\'Ias quando as chuvas che .. 
garam, em poucos mezes as febres e dysenterias consu-

Nos Sertoes do Araguaia 19 
miram metade delles. E boje quem por lá passar terá 
a comprehensáo nítida dos phenomenos que abatem os 
nossos patricios do interior. 

O que fie póde affirmar é que o desbravamento 
impoe tremendo sacrificio aos seus pioneiros. Em se .. 
guida, como se deu no nosso Estado e em tantos outros 
logares do pai.s, virao novos homens, saos e mais aptos 
para a etapa que lhes cumprirá effectuar. Porque 
nisto precisamos acreditar 110 fatalismo dos cafloclos. 
Desesperan~ados de que alguem se aperceba das suas 
tragedias, repetem a phrase predilecta: "quen1 nasceu 
para a desgra~a tem que fin ar assim mesmo" ... 

• • • 

Ninguem melhor que o dr. Belizario Penna, nome 
dos mais destacados na sciencia medica nacional, estu
dou a situa~iio dos sertanejos em face da proclamada 
inferioridade de 'QUe sao acensados. 

Do seu trabalho "A anemia brasileira" transcrevo -
os seguintes periodos, de optima opportunida~e ao 
assumpto em f óco: 

"Se é unif ormc a composi~ao normal do sangue 
humano em toda a parte, se nao variam a sua morpho
logia e a natureza bio-chimica dos seus elementos com
ponentes, se o inesmo facto se dá e1!1 re~a~ao aos ~utros 
tecidos e ás cellulas, por que se discutir a questao de 
ra~as e se que~er, á f or9a, co~tra a logica da .P~ysio}o .. 
gia, da anatom1a e da h1stolo~1a,. estabelecer. d1sb,~c~oes 
irritantes e proclamar super1or1dades ethn1cas? 

"Creio que com o transcorrer dos tempos, talvez 
menos remotos do que possamos suppor, os grupos hu
manos, gra~as ás facilidades de approxima~ao e con
tacto, proporcionadas pelas uotaveis descobertas, que 
surgem dia a dia em materia de communica~oes e de 
via~ao de toda a ordem, se e~alaráo n~ ap~endizagem 
e aproveitamento das conqulStas da sc1enc1a, e desde 
entáo ninguem mais se preoccupará com sen1elhante 
assumpto. Porque ficará demonstrado á evidencia 9ue 
a superioridade de uns sobre outros grupos era resul
tante apenas do adiantamento, da educa~ao e do apro-

\ 
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20 Hermano Ribeiro da Silva 

veita1nento das conquistas da scicncia e 1nuito princi
palmente das da hygiene moderna e da eugenía, que 
v~la1!1 pela saudc, pelo vigor physico, pela belleza, pela 
v1tahdade e pelo apuro da n1entalidade e da ra<;a". 

"~' um sangue def eituoso e corrompido o que corre 
nas ve1as de tres quart9s, senao de mais de tres quartos 
da popula<;ao brasileira. E' um sangue pobre de he
moglobina, em grande parte diminuido de globulos 
vermelhos, intoxicado pelas secre<;óes de vermes intes
tinaes, pelos plasmodios da malaria, pelo flagello da 
molestia de Cha gas". 

. "Um dos exemplos ínais frisanles do valor da hy
g1ene no progresso dos povos á a ilha de Cuba. País 
tropical co°:10 ? noss?, . con1 u1na popula<;ao de origc1n 
cspanhola, n1d1a e africana, ben1 sen1clhante á brasi
leira, originaria do protugues, indios e africanos, era 
horrivelmente cas!igada pela f ebre amarella, pela ma
laria e pela opilac;ao. Libertada em 1899 do jugo cs
panhol pelos an1ericanos, foi igualn1cnte saneada por 
elles aquella ilha e daHi varridas as tres ende1nias. O 
resultado econo1nico, asso1nbroso, nao se fez esperar"~ 

O saneamento, con10 se percebe, é dos mais in1por
tanles factores <lo problen1a serlanejo. l\Ias para se 
f azer a prophylaxia importa a r ealizac;ao de um con
tingente de outras medidas de r eal alcance. E teren1os 
isso a~gum dia? E' pergunta que permanece na inter
roga~ao, emquanto os pobres desherdados continuam 
cntretidos pelo esquechnento. 

1 

• • • 

Torna-se necessario, agora, lembrar os elen1enlos 
ideaes que amoldam o caracter daquelles entes. 

Elles sao hospitaleiros ao extremo e eff ectua1n n 
bc1n sem vaidades, intuitivan1ente, coisa que pouco 
acontece entre nós civilizados. 
_ Em nenhum dos logares que visitei tive a impres

sao de que me encon trasse como estrangeiro. A lingua. 
as tradi~óes, a religiosidade, os habitos, constituem en
tre os simples, lá como aqui, o élo intimo do que chamo 
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de brasilidade. Isso resalta á vista, muito c1nbora o 
isolamento e a ignorancia em que vivero. Julgo qur 
a "emo~áo da terra", de que fala o pensador argentino 
Ricardo Rojas, é que fundan1enta semelhante espirito. 
Elle na9 a cha que o factor ethnico do baralhamento 
racial americano seja o elemento unico. O meio ame·· 
ricano é que ellaborou a sua ra~a , o scu typo ethnico, 
vnlendo-se dos materiaes humanos aqui aportados. 

Com respeito aos crimes, que a leuda nos descrevc 
medonhos e repetidos, é preciso diminuir os exaggeros 
criados pela literatura de eff eito. I-Ia com certeza ban
ditismos, ha tocaias, mas nao sao factos de sempre. 
En, em 4 anuos de caminhadas no sertáo, nunca soff r~ 
risco de aggressao e nunca ti ve siquer um objecto rou·· 
hado, andando entretanto com 1 ou 2 companheiros e 
ás vezes até sozinho, dormindo descuidado ao relento, 
ou nas taperas acolhedoras. 

E taes qualidades real~am-se bastante, quando se 
sabe que aquelles individuos vegetam collocados {\. 
margem da sociedade e apartados do minimo rudimer. 
to de progresso. 

• • * 

A economia funda1nenlal da regiao sertanej a pren-· 
tle-se á cria~ao do gado e á agricultura rudin1cntu
rissima. A' custa da prin1cira actividade os seus ha
bitantes fazem as transac~óes commerciaes com os 
negociantes e os boiadeiros, que apparecem <le annc 
em anuo, ao inicio das chuvas, afim de realizar as 
suas acquisic;oes. A lavoura dá-lhes os escassos ce
reaes com que provem a alimentac;ao da familia, tornan
do-se raros os que tiram das sobras algum lucro. 

A existencia do "f azendeiro" transcorre dentro da 
rotina descan~ada de "ir ao campo" diariamente. Essn 
inonotonia somente é ro1npida por occasiao dos rodeios 
e das vaquejadas, quando se procede á contagem, á 
divisao e á castra~ao da tropa. Criam "na larga", se1n 
cercas divisorias, na plena comn1unidade da terra. E 
pouquissimos delles, os que se cncontram nas cercanías 
tlas zonas civilizadas, tratam de seleccionar as más 
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rac;as creoulas pelo cruzamento com o zebú, a unica 
especie estrangeira que consegue supportar os meth~· 
dos primitivos em pratica. Aproveitam em regra geral 
os pastos nativos, nao tratando de formar invernadas, 
de maneira que nos tempos da secca, que dura de 4 
a 5 meses, onde nao afloram as qualidades de capim 
que vingam á estiagem, os animaes vem-se obrigados 
a .roer a macega esturricada-. E alem dos prej uizos 
causados pelas molestias communs aos nossos reba
nhos, quando nos logares despovoados contam sempre 
com novos damnos, ineditos para o conhecimento da 
gente litoranea: as piranhas vorazes que dilaceram as 
tetas das vaccas nas lagoas dos bebedores e as onc;as 
implacaveis na carnüicina dos bezerros, matando-os 
em numero inacreditavel. 

E' assim o feitio da lida do criador, caboclo, cujos 
minguad.os lucros mal bastam para a compra do sal 
necessario. 

Vivem á sua sombra os aggregados, que sao pro·· 
priamente os peóes. O pagamento dos seus trabalhos 
effectua-se pelo systema da "sorte", termo perfeita. .. 
mente adequado, pois signüica a porcentagem que lhes 
cabe ·dentre as crias de que cuida1n, apartadas pelo 
dono um anno após o nascimento. 

No sertao o gado equivale no mais ambicionado 
patrimonio que é dado a um )llOrtal reunir. De tal 
arte os phenomenos economicos giram obrigatoriamen
te em torno da sua posse. A terra tem, em relac;áo, 
um valor mínimo, talvez bem mais de metade della 
seja devoluta. E as bemfeitorias nunca existem, nao 
sen do raro ouvir-se que "fulano f oi procurar um logar 
para mudan~a da fazenda,,, phrase que bem indica o 
desmerecimento das propriedades. 

* * • 

Resta a legiao dos parias, compreendida pelos que 
nao po~uem gado e cuj o nivel de vida se acérca de 
um barbarismo desolador. 

Está visto que nño me refiro aqui as regióes in-
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f eriores em que o progresso j á vae fincando os primeiros 
1narcos, como o sul de Matto-Gr01so, o Triangulo Mi
neiro, o sudoéste de Goyaz e outr,as mais, cujo movi-
1nento commercial iustitue as possibilidades de 1nelhor 
passadio para a sua gente. 

Todavia aquella miseria que impera no grande 
sertao central do Brasil merecerla urna outra designa
~iio, apropriada para definir a sua fei~ao typicamente 
nossa. Por certo que a desventura dos caboclos em 
nada se assemelha á tragedia dos "caminheiros da forne" 

, . da Inglaterra, nem tampouco ás tristezas geradas pela 
rlesordem de produc~ao nas variadas latitudes do pla-

" neta. 
A massa proletaria sertaneja tem a favor, precisa

mente, a faculdade de plantar na terra de ninguem, 
provendo assim á subsistencia imprescindivel. Ao 
passo que nos demais paises nem esse facto favorece os 
desherdados, complicando-se o problema na teia intrin
cada das questóes radicalistas internacionaes. 

Perdura aqui o atrazo patriarchal, embora o feu
dalismo dos "coroneis" dominadores participe co1no 
um dos motivos dos males do sertao, estes poderiio 
ser removidos no ambito de urna ordem mais ou menos 
administrativa: a immigra~ao, o sanean1ento, a instruc
~ao, a justi~a, as vias communicaveis, a divisao e ga
ra.ntia do solo. Cumpre ao Estado realizar semelhante 
lrabalho, da sua absoluta interferencia, pois somente 
elle imporá a necessaria unidade de acc;ao para desen
volvimento do plano civilizador, impedindo ademais, 
para o futuro, ainda maior escraviza~iio dos habi
tantes. 

No Tapajós, em plena Amazonia, ternos o exemplo 
nitido do que é possivel alcan~ar pela iniciativa intel
ligente e pertinaz. r\ Fordlandia nasc~u no reccesso da 
floresta bruta, onde antigamente os ranchos sordidos, 
ponteados ás margens dos ríos, abrigavam espectros de 
homens combalidos pelas doen~as. Entretanto boje lá 
se edificou a pequena cidade modernizada e hygieni
zada, contendo hospital, escolas, boas habita~óes, luz 
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electrica, agua pura, alimenta~ao estandartizada. O 
medico, o 11rofessor, o technico, conseguiram transfor
mar aquelles "piraquáras" e;m elementos uteis, sendo 
elles proprios os executores da excellente obra. 

E' verdade que se trata de urna empresa do alto ca
pitalis1no e sobre tudo estrangeira, que terminará por 
despachar os seus lucros para f ora. Mas essa critica 
nao importa em enaltecer a valia que lhe cabe pela bel
la organiza~ao. O Estado brasileiro, ao envez de fazer 
taes concessoes clamorosas, é que deveria construir por 
si só muitas Fordlandias, disciplinadas em vastas coope
rativas comn1tu1aes. 

* * * 
\ 

Comquanto o territorio nacional se desdobre por 34 
graus de latitude, os antagonismos da sua natureza nao 
sao contrastantes a ponto de inodifica~oes essenciaes. 

No concernente á fauna, sao communs no sul e nor
te a maioria das especies, notando-se a maxima distinc
~ao no que toca a determinados peixes. E se a flora 
institue elementos peculiares nas diversas regioes, mes
i110 assim ha iunumeraveis categorías vulgares a todos 
us zonas. 

Mas, o que mais hnporta nesta digressiio, sao os 
aspectos do aproveitamento economico do patrin1onio. 

As terras do sertao nao alcan~am o indice habitual 
de fertilidade que conhecemos em Sao Paulo. Somos 
nisso a unidade mais favorecida pela natureza, que nos 
dóou a mais larga extensao de maltas do país, regadas 
perennemente por infinidade de cursos ~de agua, a par 
do clima saudavel e apropriado a innumeras culturas. 

Nos inf jndaveis renques de café outrora se levan
ta vam as arvores enormes, enla~adas pelo cipoal e pelas 
lianas. Sabiam os vanguardeiros da riqueza bandei
rante que alli havia a seiva propicia, que alli os padroes 
ambicionados eram o chama1nento para o trabalho lu
crativo. E iniciou-se a derrubada prodigiosa. 

Pois nenhum outro Estado, feita restric<;iio ás inex
ploradas florestas do rio-mar, apresenta aspecto iden
tico na fortuna vegetal. Até mesmo o Paraná e Santa 
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Catharina nao concorrem comnosco em todas aquellas 
dadívas, apesar das mattas distendidas que possuem. 

No concernente á maioria do nosso territorio, com 
especialidade no nucleo interno, succedem-se os cam
pos e cerrados por leguas e leguas, topographia que so
mente vac quebrar-se nas n1attas das cabeceiras, das 
rnargens de certos rios, ou de algumas serras e faixas 
privilegiadas. Junte-se ainda a divisao das esta~oes, 
que comprehendem o inverno e a secca, ao contrario da 
distribui<;ao equilibrada das chuvas paulistas, e mais t;t 
existencia de glebas arenosas e empedradas - e ter-se-á 
o complemento do quadro physico diverso. 

Nao se conclua, comtudo, que a physionomia geo-
- graphica descripta resulte na inutilidade de grandes 

extensoes do patrimonio brasileiro. A formula do scu 
aproveitan1ento reside na intensifica<;iio da ·pecuaria, 
que nas epocas vindouras ha-de constituir-se na fonte 
de abastccimento das adensadas popula<;oes industriaes 
e agrícolas. Resta em seguida a elevada reserva mi
neral do solo, onde o o uro, a prata, o ferro, os crystaes, 
os diamantes e tantos outros corpos j á constatados per
manecem á espera da explora<;ao organizada, coisa qu~ 
se dará fatahnente na occasiao em que houver estradas 
para o transporte de machinas e bra<;os para a sua la
buta. E finalmente ha as possibilidades do commer· 
cio de oleos vegetaes, de fibras, de frutas sahorosas. 

Mas o desdobramento e a utilidade social da pro
duc~ao sertaneja permanecem sob a exclusiva depen
dencia dos nossos dirigentes, no que respeita á sua 
actua<;ao progressista. Porque se ficarem entregues 

· apenas ao destino dos habitantes locaes, a tarefa irá re
solver-se com as calendas longinquas. 

'* • * 

Existe UD\ decreto recente do governo federal que 
obriga as caravanas de penetra~iio, tanto nacionaes como 
estrangeiras, á f iscaliza<;ao off icial. 

E1'1bora o intnito con1 que foi formulado seja dos 
1nais elogiavei's, quero .crer que nao advirá dai nenhu1n 
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effeito de vulto para o caso sertanejo. O resultado será 
quando mui to de ordem moral, P,Ois a mera observancia 
daquella leí jamais evitará possiveis ideias de expan
sionismos cconomicos ou territoriaes de na~oes es
tranhas. 

Alem do que nao poderemos pretender o direito de 
enclausurar tao vasta gleba, desde que prosiga deshabi
tada e improductiva. Isso seria volver ás idades primi
tivas, em u1na época em que enorme parcella dos nos
sos ~emelhantes procura apenas u1n peda~o de cháo 
afim de f azer f ace ao proprio sustento. 

Para o problema, ao contrari0~ o raciocinio está 
' claro. A cqua~áo tem os termos precisos. Cuide-se de 

resolvcl-a, portanto, da maneira unica que a logica in
dica: estudos e propaganda intensiva por parte de pes
soas instruidas e honestas, plano complexo e systemati
zado para o povoamento com brasileiros e estrangeiros . 

De tal arte, se a importantissima questáo fosse to
mada a sério, evitar-se-iam as perspectivas dos males 
futuros e surgiría incalculavel contribui~iío para o au
gme.nto da fortuna publica e privada. E os decretos 
obsoletos deixariam de existir. 

• 
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E NTRE as regióes m~is barbaras do Brasil está o val-
. le do Araguaia, onde perdura em diversos af

luentes e mesmo em distendidos trechos das suas mar
gens um mundo bruto e indevassado. Aí dominam até 
boje certas tribus de indios absolutamente arredadas 
dos olhos christños, pois que nos reccessos das suas am
plitudes nem os catechistas, uem os aventureiros pene
traram. Essa é a f ei~ño das suas terras inexploradas, 
onde ninguem foi perturbar aquellas "criaturas bron
zeaqas, que nasceram ao lampej ar dos raios, na selva 
assombrada, e que crescerarn entre os gorgeios dos pas
saros e o miar das sussuaranas". 

Mas alem das glebas totalmente virgens sempre 
persistem nas immensas distancias os scenarios chocan
tes á sensibilidade do homem civilizado. O meio geo
graphico original e inculto, os selvagens apenas pacífi
cos. os escassos sertanejos vegetando a vida rude e cheia 
de supersti~óes - constituem ainda muitos motivos en
tranhados no obscurantismo. Apesar dos excellentes 
livros de Couto de Magalháes, de Castelnau, de Cou
dreau, de Tapie, o Araguaia continí1a a ser urna regiao 
lendaria, enleada de mysterios. 

• • • 
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Dominado pela attrac~ao do desconhecido delibe
rei aju~tar ás minhas viagens anteriores urna l~nga ex
cursa~ aquclles ermos dos sertoes de l\Iatto-Grosso, Goyáz 
e Para. 

Dest~ feita tiv: por co1!1p.anheiros de jornada os 
meus amigos Francisco Brasileiro, Cassio de Campos e 
Osear de Campos Vianna, todos paulistas. 

Elles drran1 provas sobejas de cnergia e cama
rad~gc1n. en1bora os dois ultimos fossem neophitos no 
sertao. Se1npre nos revezan1os na lide natural que se 
imp~i.iha, pois nao costtunan1os levar einpregados na 
comitiva. 

A ca~a, a pesca, a procura da lenha, o cuidado pelo 
fogo, a cozinha,. o ~ava.r e concertar das roupas, o remar 
8 a 10 horas dia1:1a_s~ as cavalgadas de leguas a fio, o 
tomar tenlo nas v1g1has obrigadas ein <letcr1ninadas re
gioes de indios bravíos, a explora~ao dos minereos, o 
ra~ga: zonas .vi~·g~1:1s, o con vi ver emfim com sertanej os 
e indios semi-c1vd1zados, procurando descobrir as mi
nucias das suas vidas, das suas crendices e lendas das 
suas necessidades - aí se completava a larga acti~ida
de da nossa caravana. 

E pelas noites, nos 5 ineses ininterruptos das mara
vilhosa.s noites de estío, tinha1nos o conforto das praias 
de areia secca, cobertos pelo n1anto illuminado de es
trellas, einbaladados muitas vezes pelo esturro das on
~as, ou dispertados com o espadanar das aguas revolvi
das por j a.c~rés, botos, pirahybas e piracurús, na guerra 
de exterrmnio que esses gigantes se mantero no seu rei
no submerso. 

Dep?is _cheg~ram. as ch uvas, os mosquitos de todas 
as espec.1~s unaginaveis e a consequente impossibilidade 
de conciliar o somno. E as praias desappareceram. 
Tudo se transformára em soffrimento de tragedia. Co
me~ava o inverno tropical, após a postura das tartaru
gas! após o_ pau d'arco derrubar as flores, segundo a 
~ur1~sa no~ao de tempo adoptada pelos indios carajás, 
1sto ~' no meado. do mes de setembro. Esta é a physio
norm a bem particular das terras amazonicas, originan
do-se com .as enormes enchentes e putrefac~ao das fo-
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Jhas morlas e a cria~ao de toda divcrsidade de larvas 
e insectos, e que traz como resulta<lo febres palustres 
arrazadoras. E ficamos sabendo neste planeta o que 
~leve ser o inferno. Os caboclos, comquanto desarvo
rados pelas doen~as e miserias, sao os unicos racionaes 
que conseguem supportar entao a tremenda oppressao 
das for~as da ~atureza. Como que galvanizados pela 
desgra~a, lá vao elles realizando o lento cyclo de des
bravamento. 

. '* '* .. 

A nossa conútiva desn1ernbrou-sc uo decorrer do 
itinerario, conf orn1e nlelhores possibilidades que se 
apresentaram. 
. . ~hico rc.solveu participar da expedi~ao ú 111argcin 
d1re1ta do rio das Mortes, por terra, conjunctan1enlc 
coin dois alemaes, um tcheco e quatro sertanejos, que 
lornavan1 á sua segunda explora~ao áquellc habitat dos 
ferozes cbavantes. 

Cassio e Osear baixarain commigo pelo Araguaia. 
Galgan1os um b-.echo do rio Crixá e visitamos o interior 
da ilha do Bananal. De Concei~ao em <liante seguiram 
co~ part~ da Missao Ingleza para Matto-Grosso, que tive
ra inten~ao de procurar Fawcett. A arriscada e inte
r~s_:;antissima viagein até Belém importou na transpo
su;ao de um sem numero de corredeiras, que realizam o 
aspecto original do baixo rio. 

Eu permaneci em Concei~ao, onde ine avislei con1 
inuitos caiapós, cherentes, tapirapés e ararandiuáras, 
da catechese dos padres dorninicanQs. Aí conheci mis· 
ter Howard Rinehart, engenheiro e aviador an1ericano 
com quem combinei subir o rio das Mortes, eixo da mo: 
radia dos bravos chavantes, coisa que me seduzia bas
tante por ser dos primeiros que lá iriam desde épocas 
rcinotas. Effectuamos a proeza apesar dos signaes dos 
selvagens brutos e do pessimo tempo. Em um batelao 
com motor de p~pa rompemos 150 leguas rio acima e 
largos trechos dos seus affluentes, levando comnosco 
apenas um seringueiro do Xingú. 

Novamente no Araguaia, deu-se a entrada pela ilha 
do Bananal a dentro, em visita á aldeia do Imuti, da tri· 
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bu dos javahés, indios pacificos mas totalmente divor
ciados do minimo rudimento de civiliza~ao. 

E, fi11da11do a jornada extenuante, retornamos a 
Leopoldina, rumo a Sao Paulo, nao sem provar as maio
res vicissitudes na subida do curso transbordante da 
epoca da cheia. Entúo, com o motor já imprestavel, 
fomos for~ados a empregar. o processo do gaucho e for
quilha afim de vencer a éorrenteza, sob tremendos sa
crificios. 

Esse é o resumo dos roteiros, cujos ponnenores irao 
desdobrar-se nos capítulos seguintes. 

De Sao Paulo até Goy4z 
' 

O calendario marca boje o dia primeiro de juuho 
de 1932. Fiuahnente parti1nos para o emprehen

dimento idealizado. 
¡ • 

Estamos vestidos de accordo coma viagc1n estafan
te, trazendo do luxo da capital apenas os paletots de ca
semira. Cassio distoa, apparecendo com um chapeo 
ingles, dos usados nas colonias, coisa que logo recebe o 
meu protesto em f ace da apparencia pobre que precisa
mos man ter, af im de evitar possiveis explora~óes. A 
carga reduzida segue no vagio, excepto um volume con
tendo armas, despachado sob o rotulo pacifico de ins
trumentos de engenharia. 

• 

Isto aquí é a segunda classe, pelo ponderavel mo
tivo de que nao podemos ter a displicencia de gastar 
com prodigalidade, dado o segredo que envolve o f utu
ro da expedi~ao. A perspectiva de miseria em terra 
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inco1nmunicavel e desconbecida colloca-nos em altitu
des completamente sensatas. 

E comc~amos a apreciar o cspectaculo que se apre
senta entre os hospedes do carro. 

Ha gente de todas as especies e <le todas as ra~as 
e cores~ E neste n1uscu authropologico a1nbulante con
tinuamos após a baldca~ao e1n Campinas. Coma noite 
entrada as janellas fecham-se, entáo nascem as ondas 
de cheiros desagradaveis, na exhala~áo dos suores de 
heroicos_ colonos inilnigos da agua. As importunas 
r eacc;óes chhnicas nao impede1n, entanto, o ataque ás 
1natulas que traze1nos. A segunda classe perde o di
rcito de comer no restaurante, porem inesmo que assim 
nao fosse ficariamos gostosamente nos "sandwichs", de 
pouco desfalque aos bolsos. Possuitnos duas garrafas 
de vinho, surgidas nao sei con10, que servem para beber 
á nossa saude e á abstinencia absoluta do alcool durante 
a excursáo. Nao conseguimos dormir apesar das liba
~oes e dos bancos abominaveis invejamos os felizes do 
vagao leito proxhno, que parecem nos olhar con1 ares 
de desafio e importancia. Em compensac;ao, philoso
phamos que a vida nao é tao ruim paTa os que nasceram 
desprotegidos da fortuna. Tu do habitua neste planeta, 
e aqui ao · proprio lado um casal e a prole mi u da de 
caboclos nem diío pela existencia melhorada da primei
ra classe. Elles arrancham pelo chao cuspido e repleto 
de cascas de laranj as e como justos, á semelhanc;a de 
porcos, roncam uns por cima dos ou tros. Assim está 
he1n, e a 1nulher resequida por duas occasióes acorda e 
póe-se a fu1nar um fe ti do cac.himbo, cn1 perf eito e cal
mo abandono. Damos de comer a algumas crian~as 
que olham a nossa ceia com espantados olhos,. Distri
buimos cigarros aos homens e logo fazemos camarada
gem. A queixa unica destes pobres é a respeito da 
crise. No mais, ternos a impressao de que nunca pen
saram . 

' * .. * 

Em Ribeirao Preto effectua-se a baldea~io para a 
bitola estreita da Mogyana, melhorand<La situa~ao com 

) 
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a luz alegre do dia. 1"'ranspon1os Igarapava, deixando 
o solo bandeirante e com elle os infindaveis carreadores 
de café. A ponte sobre o rio Grande e principalmente 
a paisagem verde clara dos inter!J1inos cannaviaes da 
Usina Junqueira marcam o collapso do chao cultivado. 

Agora a estrada corta o Triangulo Mineiro, em cujos 
campos transparecem amiudadas as corcovas dos zebús. 
Uberaba, Uberlan<lia e Araguary sao as cidades grandes 
cm que tocamos. Outrora ricas e cheias do movimento 
endinheirado e perdulario dos criadores e boiadeiros, 
hoj e se r esentem da crise no mercado de carne e vivem 
no desanilno de capitalistas fracassados. 

Chegados á noitinha a Araguary,, ten1os que pousar 
no hotel, pois nesta zona nao mais existe trem nocturno. 
Ainda cedo, j á o co1nboio da Estrada de Goyáz nos saco
lej a, queima com brasas e envermelha de poeira. 

Logo fic,~un para traz o rio Paranahyba e a csta~ao 
de Anhanguera, plantada na linha divisora con1 Goyáz, 
e cuja denomina~ao suggestiva lembra o vulto do in tre
pido dcscobridor das vastas paragens em que va1nos 
trilhar. Rompe-se devagar para a frente, galgando o 
Planalto Central a sul-éste dos seus contornos. A alti
tude aug1nenta a cada instante e chega a attingir o nivel 
de 1. 000 m etros, em meio de bellos campos que se per
de1n na barra do horizonte, sob o beneficio de um clima 
magnifico. Goiandira, donde parte o ramal para Ca ta
la o e Ouvidor, lpameri, Pires do Rio, Viannopolis, Bom
fin1 destacan1-se dos outros nucleos de povoa~ao que se 
condensam ás 1nargens da linha, com o milagre da c~s
mopolia a desdobral-os a cada anuo pelo co1nmcrcio 
dos syrios e pela lavour.a de brasileiros, japonezes, ita
lianos, portuguezes e allemaes. 

Após 56 leguas de percurso, vencidas na vagarosa 
media de 28 kilometros horarios, divisamos á tarde Leo
poldo de Bulhoes, o 1narco final ferroviario. 

De agora em <liante resta o i:ecurso dos autos ou das 
ca valga duras. 

• • • 
Ainda de madrugada o auto1novel contractado na 

vespera vem buscar-nos na estalagem. Conseguimos do 

' 

4 - Trecho do Araguaia. Mais de um kilometro de largura. 
5 - Approxima-se a tempestade ... 
6 - Bateliio no qua) vencemos as primeiras leguas. 
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iuotorista lusitano o prec;o de 50 mil reis por pessoa, co111 
certeza, devemos á submissáo do Cassio, que concorda 
em tratar de negocios sem aquelle vasto chapeo, indice 
positivo de riqueza nestas paragens. 

E partimos pelos estiroes da rodovia bem appare
lhada e conservada grac;as á excellencia do terreno e 
principalmente grac;as á esta~ao da secca. Sao 35 le
guas até á capital, passaudo-sé por Annapolis, cidade de 
linda vista, construida cm saudabilissimo logar, e por 
Itaberahy, afora outros villarejos de 1nenor importanci,a 

No trajecto, por duas vezes te1nos a atten~áo volta
da para extensos panora1nas de actividade agricola or
ganizada e intensa. Aí estáo os italianos de Nova Ve
neza e os japonezes disciplinarmente solidarizados em 
vasta colonia. Distendidos pelas elevac;oes, separam-sc 
os lotes de trigo, canna, feijao, milho, café, e disper
sara-se n~s baixadas as largas quadras de arrozaes. 

Para o fim do caminho comcc;a a descida pela serra 
do Catingueiro, contrastando agora o scenario pela flo
resta espessa e bem pouco devassada. Soh a denomina
~ño geral de Matta Azul, occorre no centro do Estado, 
na direcc;áo sul-norte, a extensissima nesga de terras 
apropriadas para a agricultura, que termina nos limites 
de Pilar. Pará haixo, na juncc;ao dos rios Araguaia e 
Tocantins, ha outra matta immensa, de caracter am·azo
nico, que occupa a distancia de 100 leguas. No mais 
sao os campos nativos do Planalto e inuitas zonas de 
cerrado. 

Mas a descida continua pelos cortes feítos nas ribau- . 
ceiras, e com o sol ainda alto entramos na peripheria 
da capital, por entre renques de solidas muralhas de 
pedra bruta, da altura de metro e meio, semelhante a 
trincheiras levantadas em campo de lucta. Logo sei 
que f oram os bra~os dos indios e dos negros escravos 
que padeceram o sacrüicio do trahalho exhaustivo. As
sim os moradores delimitavam os terrenos de residen
cia, á maneira dos muros e cercas actuaes. E os habi
tantes de boje, aproveitando o legado antigo, contri
huem para a conservac;ao desse typico aspecto tradi
cional. 



( 

36 Hermano Ribeiro da Silva 

Delineia-se ao longc a serra Dourada. As suas en
costas escalvadas r everberam nlaravilhosamente á luz do 
sol, compondo um quadro de extraordinaria .belleza. 

Chegan1os a Goyaz. Está encravada a cidade no 
fundo das montanhas, na beira do rio Vermelho. 

, 

3 
Nos domi1tios ele A11l1anguera 

A capital de Goyaz possuc a sua formac;iío hisloricu 
pittoresca. 

Faz 2 seculos, volvia o bandeiranle paulista Bartho
lomcu Bueno dos deserlos do occidente, das terr.as matto- · 
grossenses. Estivera o intrepido desbravador em busca 
da ambicio~ada mina dos Martyrios, de que se recor
da va ter avistado aos 14 annos de idade, quando acom
panhára a mon~ao do seu pae. J á agora nao desco
brira a miragem do thesouro. Entretanto outro encon
tro magnñ'ico lhe havia reservado o destino. 

As margens do rio Vermelho acampava a tribu dos 
goyazis pacificas, que costumavam engalanar-se envai
decidos com bellas pepitas de ouro. Relata a chronica 
que os indios se obstinaram em nao mostrar o garimpo 
d9 precioso metal. E que a presen~a de espirito do 
conquistador indicou o meio suasorio de conseguir o 
que desejava. Deitando fogo á aguardente collocada 

. dentro de un1 prato, avisa aos selvagens que tambcn1 
assim fará com os leitos de todos os rios. Estarrecidos 
ante tamanho poder estranho, prostam-se ao chao e ludo 
contam e indicam. E ao milagroso christao appelidam 
de Anhanguera, o que na. sua linguagem significava 
diabo velho. 
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O episodio singelo toma o vulto de grande feito. 
Allí iria levantar-se o casarío, iria moldar-se urna socie
dade dominadora ein nome da nossa civiliza~ao. 

... * * 

Hoje cessaram as explora~óes das lavras aurif eras. 
Nao ha mais indios no logar. Desappareceram, sucum
hiram pela lei fatal a que se vem submettendo as rac;as 
atrazadas. Delles ficou sornen te a suggestao do nome : 
Goyúz. 

A serranía aperta a povoa~ao dentro da furna das 
suas vertentes, e do ambito estreito e sem ventilac;ao a 
gente olha invejosa para o cimo dos n1orros em derre
dor. Porisso o actual governo pretende mudar a ca
pital, baseando-se tambem em que está longe da fer
rovia e apartada dos centros mais prosperos do Estado. 
Os que pensam ao contrario asseveram que a mudan~a 
virá ferir a tradic;ao, tr.ará enormes prejuiws aos pro
prietarios locaes, provocará o abandono do norte da 
unidad e, collocará definitivamente em esquecimento o 
caminho natural de commercio, preconizado pelo gene
ral Cauto de Magalhaes, e que deveria ser o rio Ara
guaia. A questao tem provocado os mais antagonicos 
e apaixonados commentarios, e delles necessariamentc 
me furto, pois nao quero intrometter-me no emmara
nhado de semclhante literatura economica, politica e 
geographica. O facto é que já comec;aram os trabalhos 
para a nova séde estaaual, situada na villa de Campi
nas, a urna vintena de leguas a sul-este da primeira po
voac;iio de Anhanguera. 

Goyáz, tal vez por ter-se fundado a immensa distan
cia dos nucleos civilizados, realc;a um aspecto particula
rissimo de rotina. Ruas estreitas, em labyrinto, calc;a
das com largas lajas de pedra e sem passeios. Cons
truc~oes centenarias, com os mosaicos, as janelas de 
rotuias, as sacadas, ns alcovas, tudo nas linhas do rigido 
C'stylo colonial. Muitas igrejas de taipa,. mostrand~ a 
1niude excellentes lavores de arte antiga. As b1cas 
nasc~nte~ e o chafariz indefectivel ao centro do largo do 

\ 

• 
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Palacio, com a romaria das mucamas que lá vao buscar 
agua potavel. O coreto e as tocatas da banda policial, 
motivando reuriióes semanaes na prac;a e os namoros 
que a sociedade admitte como sensatos. O uso de car
gueiros em pleno centro, como meio obrigatorio de 
transporte. Os apregoadores de quitandas. Emfim o 
rosario inteiro dos habitos patriarchaes, inclusive aquel
le velho recatamento na moral. 

Nao ha r ede de aguas e esgotos, e dizem que a ins
tallac;ao dcsses rudimentos de hygiene se torna düfici
lima porque o solo é composto de rochas 1nassic;as. 
Possue todavia luz e for~a electricas, automoveis e um 
cinema, o que sempre reconduz o mortal á realidade do 
progresso contemporaneo. 

Porque os 20 mil habitantes da capital realizam hoje 
a vida do pas3ado. A alma da cidade fixou-se no , 
re1noto das nossas tradic;óes puras. E parou. 

Mas da sua populac;ao destaca-se urna elite intcl
leetual distincta, que naturalmente tende a augmentar 
em virtude da disseminac;ao dos estabelecimentos de 
ensillo, entre os qua es j á se enumeram duas Facul
dades de Direito, Lyceu de Artes e Off icios, Escola 
Normal e gymnasios. 

Eu nao creio na j ustic;a do conceito .do illustre 
1nedico francez dr. Febore, quando se referiu a Goyáz 
nestes termos: "Náo me demoro mais aqui, pois sin to 
que as minhas faculdades, tanto moraes como physi
cas, vao caindo em urna apathia ameac;ado1'a". Para 
mim, ao contrario, agrada á vista e ressuma sympa
thias. Da sua propria feic;ao antiquada surgem r e
petidos tra~os de melancolica belleza, transpirando 
suavidades de idades mortas. E ao pé do rio Ver
melho, plantada ao alto da columnata de pedra, a Cruz 
de Anhanguera é bem a recorda~ao como symbolo do fu
turo promissor da terra rica. 

• 11 11 

Demoramos na capital para mais de urna semana, 
havendo percorrido os seus recantos interessantes. 

,, ' 
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A nossa admirac;ao volta-se todavia para o retrahi
mento dos costumes dos habitantes. Embora saibam 
que nao somos pessimos aventureiros, nao ternos a grata 
opportunidade do convivio coma sociedade goyana, ne
nhum convite nos é feito nesse sentido. Fac;o apenas 
excep~ao ás familias de Eduardo Guedes de Amorim e 
do pastor Mc'Intire, . sen do que a gentileza e fidalguia 

1 do primeiro devemos a resolu~áo da saída de um cami
nhiio para Leopoldina, coisa que j á se eterniza va com 
demasiada magua para as nossas financ;as, depaupera
das pelo crescimento da conta do hotel. 

Eu nao sei explicar o facto, pois esto u habituado a 
ver na hospitalidade um dos mais bellos attributos da 
gente do interior do Brasil. Porisso nao me furto em 
repetir as acceitaveis palavras de Hamlet para Horatio: 
"Ha na terra e no ceu muita coisa que a tua philosophia 
nao póde compreender". 

l t 

·, " 

Humo ao rlo magestoso 

ROMPE-SE, afina!, em demanda de Leopoldina, á 
. margem do Araguaia. 
Vamos a bordo de um caminháo, em meio da ex

travagante companhia de 3 indios caiapós, de urna ne
gra e de um casal de aventureiros alemaes com 3 filhos 
pequenos. A "tralhaº dessas criaturas embarca no 
mesmo carro, contando-se os respectivos cachorros, pa
pagaios e gallinhas. 

I 

Agora, em seguida a demorado percurso, j á conhe-
cemos as personagens que nos cercam. Joao, o alemao, 
está no Brasil ha alguns annos e · aqui desempenhava 
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as f uncc;oes de marcineiro. A guerra europeia virou
lhe os miolos e daí a sua crenc;a de achar urna mina de 
ouro. Nao sabe onde ella se encontra, mas diz que leu 
qualquer noticia a respeito da sua existencia nos ser
toes do Pará. Assin1 agarrou a famalia, a mulher bo
nacheirona e as innocentes crianc;as de ólhos muito 
azues, e saíu a caminho do seu sonho ambicioso. Elle 
a qui está com os ultimos recursos, e nós f icamos a com
men tar o que resultou de. um parco entendimento do
minado pela deshonestidade de qualqner publicista . 
Qual será o fim dessa gente? 

A segunda tur1na com·poe-se do capitao Jucyntho 
e dos seus sobrinhos Benda e Zozú, bugres da aldeia 
caiapó catechizada pelos dontlnicanos em Concei~ao do 
Araguaia. Elles, excepcionalmente entre os seus ir
máos, admittem um pouco da nossa civiliza~ao e por
isso andam vestidos, e o chefe até casou na igreja com 
urna negra retinta e surda, a que completa o numero 
dos convivas. 

Nao vao mal estes typos dispares, representados 
pelo aryano, pelo indio e pelo negro. Tanto que j á 
combinaram descer o rio juntos, alliados pela miseria. 

Entretanto se vae cortando a estrada, que é esbu
racada e empedrada, donde os boleos e solavancos que 
ternos de padecer. 

Isso serve pa ra certeza de qu~ na occasiao das chu
vas fortes o transito se torna impraticavel. Entao se 
fica obrigado a viajar em lombo de burro, o que traz 
comtudo a compensa~ao de romper pelo caminho atra
vés de vadea~oes de corregos e aguadas, de picadas 
abertas em longos capoes de matto, de trilhos pisados 
na vegetac;ao dos campos, no trajecto primitivo que 
beira o talvegue dos valles e aprcsenta encantadoras, 
perspectivas. 

Nos sertoes as rodovias de auto nada tem de sug
gesti vo. Por motivo economico do custo e da conser
va trocam-se as bellas difficuldades dos baixios pela 
semsaboria monotona dos espigoes divisores. De resto 
os sertanejos procuram infallivelmeote as cabeceiras 

. •' 
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nascentes afim de construir os ranchos, ·e de tal ma
neira quem viaja de automovel quasi nada observa ou 
percebe .delles. 

Após diversos concertos, urna camara de ar apo
drecida rasga-se por completo. Nao ha outra para tro
car. A previdencia é questao de que nao se pensa 
aquí. E paramos na cho~a de um misero homem, pa
gando-lhe para ir á capital em busca da pe~a. 

A espera ha-de ser longa, e portanto todos retiram 
as suas cargas para formar o ncampamento ao ar li
vre. O dono do carro <lá entao por urna falcatrua dos 
indios, que lhc huvia1n consu1nido 1neia caixa de ra
paduras, nao poden do con ter a infantil paixao que 
mantem pelos doces. Torna-se tremendo e vocifera. 
mas os caiapós calmamente affirmam que nada co
meram e volv<>1n a-s costas sem dar n1aior importancia 
ao caso. 

Convidam-nos para assistir a um casamento no 
rancho de um caboclo, distante duas leguas. Ningue1n 
vae a nao ser o Benda, pois a cada instante esperamos 
o retorno do enviado á capital. Em má hora o rapaz 
diliberou divertir-se. Encharcou-sc tanto de pinga 
que perdeu a casca civilizada, resolvendo despir-sc em 
plena festa . Houve atropellos e desmaios de mo~oilas 
pudicas, desacostumadas a taes quadros indigenas pa
radisiacos. Como resultado da brincadeira foi amar
rado ao moirao e ai surrado impiedosamente a vara, 
apresentando-se no nosso acampamento cheio dos fun
dos sulcos da sova e ensanguentado. Lavo-lhe os f eri
mentos com Dakin e aconselho um pouco· mais de ~ 
compostura. 

Os sertanejos nao gostam dos selvicolas, aos quaes 
estao ligados pelo sangue proximo, assim como os no
vos-ricos quanto aos proletarios, de cuja classe sao 
egressos. Limita-se o capitao .Jacyntho, em face do 
acontecido, a fechar a carranca, asseverando que um 
caiapó j amais esquece as maldades r ecebidas: Real
mente os selvagens agem dessa maneira, mas nao es
pero pela actual vinganc;a, por que a moradia do nosso 
~Tacyntho dista 250 leguas deste logar. 

' 
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Nos 5 dias de parada soccorremos a familia esf o
meada que mora na pocilga. E guardamos entiio 
uma das muis dolorosas e repugnantes impressoes da 
nossa vida. As crian~as, nuas e de vastos ventres in
chados, assam e comem algumas ratazanas que mata
mos e realizam isso sob a plena naturalidade de um 
acto costumeiro. O chao feracissimo rodeia a pocilga. 
Nós partimos, afinal, deixando os entes desventurados 
e contemplativos talvez á espera da queda de algum 
maná do céu, <lo1ninados . pelo seu fatalismo desola
dor, doentio. 

1t * 1t 

Pela doce claridade de um plenilunio chegamos 
a Santa Leopoldina, vencendo afinal estas tao demo
radas 38 leguas. Está adormecido o arraial, com as 
choupanas semeadas pela barranca do Araguaia ma
gestoso. Unicamente os caes vadios e encaveirados é 
que nos recebe1n, ladrando e uivando lugubremente. 
Porém cessam logo a symphonia e vao dormir a fra
queza dos seus jejuns. 

Na caudal serena reverberam todas as scintilla
~oes do firmamento. Paira em tudo a paz elegiaca 
e nostalgica dos grandes ermos. 

O A..raguaia hlstorleo - A.spectos 

e distancias 

D ESTE bellissimo e immenso rio Araguaia pouqufa· 
simo se tem escripto. E' pa1·a o Brasil instruido 

apenas aquelle risco singelo que se gravou nos mappas 
das escalas. No mais perma.nece nas brumas dos mys
terios. 
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O general Couto de Magalhaes foi sem duvida, entre 
nós, a unica pessoa que lhe dedicou o fervoroso carinho 
da sua capacidade e visiio. Mas, como seu desappare
cimento, a extraordinaria via fluvial voltou novamente 
ao esquecimento e ao abandono. A na~ao deu o nome 
do grande vulto a um dos piores arraiaes á beira do 
curso, e nisso consistiu todo o agradecimento dispensado 
á sua memoria. Em contraposic;iio chocante ai estáo as 
paginas enthusiasticas nas quaes Castelnau, Coudreau 
e Tapio, os cultos estrangeiros que visitaru1n o rio, assi
gnalam o valor dos emprehendimentos cm que elle em
penhou longos annos da vida. 

Couto de Magalháes nao era exclusivamente domi
nado por entranhado romantismo. Se esse pendor lhe 
cnaltecia as qualidades, os seus propositos trilharam por 
exacta e nitida comprehensao das coisas materiaes e 
eoonomicas. Prclendia, em synthese, que se aproveitasse 
o Araguaia con10 via commercial, estabelecendo-se, com. 
o extenso eixo de navega~o, um systema de vantajo
sissimas communicac;oes para o progresso do nosso ter
ritorio central. Restava-lhe ainda a esperanc;a de fazer 
a liga~iio das bacias do Amazonas e do Prata por urna 
estrada de 40 leguas, distancia que, entre uma e outra, 
limita os pontos perfeitamente livres nos pequenos 

• nav1os. 
Contando menos de 30 annos de idade, incumbiu-o 

o governo imperial, ao tempo da guerra contra o Para
guai, de desalojar os inimigos de parte de Matto-Grosso 
e de cortar-lhes o contacto com a Bolivia, o que effe
ctuou com brilhantismo. "Foi - escreveu elle - o que 
me solveu a questiio da navegac;ao, porque, nao poden
do eu receber munic;oes pesadas de guerra pelas tropas 
de terra, mandei-as vir do Pará pelos rios Tocantins e 
Araguaia. Esta viagem fez com que o governo geral 
me autorizasse a mandar desmanchar um vapor para 
collocal-o alli, o que alcancei grac;as á energia de um no. 
tavel paulista, filho de Faxina, que lá encontrei, o capI
táo Antonio Gomes Pinheiro. Este energico sertanista 
collocou o vapor em 14 carros e metteu-se pela campa
nha sem caminho, ou f azendo o caminho á propor~ao que 

I 

I' 
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avanc;ava; assim andou de 80 a 100 leguas. Eu mandei 
de Cuyabá para o Araguaia os operarios necessarios que 
armara1n o vapor. Em 1870 fui novamente ao Parú. 
Com muito custo e risco trouxe de lá um outro vapor de 
nome "Colombo", e foram inaugurados creio que os pri
meiros vapores que jamais navegaram em cima do pla
nalto central da America do Sul, quer aqui quer nos 
outros países que a elle chegam. Aí terminaram as 
grandes difficuldades; o que se seguiu foi comparativa
mente facil. Como proprietario particular, ou como 
preposto do governo, administrci isso por alguns annos, 
até que se apresentara1n outros que tomaram a si os res
pectivos contractos de navega~ao (ref eria-se aos irmaos 
Guedes de Amorim) " . 

Assim, no ultimo quartel do seculo passado, Couto 
de Magalhaes conseguira realizar os primeiros sonhos 
que alimentava. E penso que nunca haveria de suppor 
que tao breve urna tristissima cegueira vendasse os olhos 
dos homens publicos do país. Hoj e paira, entre as rui
nas das povoa~oes prosperas, a pezada nostalgia do pas
sado. 

• • • 

Porem, se as cpocas mudaram, os planos que o Ge
neral Couto tra~ou ainda permanecem e permanecerao 
de pé. A ninguem é dado desconhecer o elevado alcan
ce pratico da sua effectiva~ao. 

Tanto isso é verdade que J1a a respeito, no presen
te, alguns esfor~os particulares dignos de nota. Desde 
poucos annos, ao tempo das cheias, duas grandes lan
chas, pertencentes a Clarindo Motta e Mario Koba, sobem 
de Belém até Balisa, para onde conduzem mercadorias 
afim de fornecer aos garimpeiros da regiao. E muito 
recentemente o hollandez F..milio Klaimann mandou 
construir nos estaleiros de Belem 3 embarca~oes de 20 a 
30 toneladas, denominadas "Leao", "Anhanguera" e 
"P t . N " f. d d · a ria ova , com que vem con irman o, e mane1ra 
scientifica, a praticabilidade da navegac;ao. ?\iontados 
conforme os proprios desenhos do commandante, esses 
vapores apresentam todas as particularidades que o ti
rocinio e a intelligencia poderiam aventar. Tem fundo 
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chato, dcslocam calado insignificante, possuem armazem 
para cargas, sala de machinas, officina, cozinha, camaro
tes, clectricidade e apparelhos hygienicos, sendo que as 
installac;oes, por curioso processo, ficam a salvo das 
aguas que lava1n os convezes na transposi~ao das corre
deiras. As madeiras empregadas sao o piquá e a itau
bá, originarias do norte de Goyaz, Pará e Amazonas. Os 
navios accionam-sc por motores de 30 a 40 cavallos, a 
oleo cru, cujo combustivel se deposita em vastos tan
ques. O "Leao" vence a descida de Leopoldina a Belem, 
443 leguas, em 6 dias solares, gastando na subida 12 dias. 
E neste anno de 1934, por occasiao da plena secca, Klei
mann tentará galgar a celebre corredeira da Itabóca co111 
o "Patria Nova", o que conseguido demonstrá á evi
dencia a f ranquia do rio em qualquer periodo do auno. 

Todavía, como se nao bastassem taes conquistas, 
elle descobriu um meio de evitar o escoamento do di
nheiro nacional e1npregado na acquisic;ao do combusti
vel no estrangeiro. O rio do Coco, que corre do interior 
de Goyáz, dese1nbocando nas alturas de Santa Maria, 
comporta infindaveis florestas de palmeiras babassú. 
Derrubados os frutos dos coqueiros, passam em seguida 
para a prensa, que os esmigalha. Dá-se depois a puri
ficac;ao do oleo, coado em successivos pannos de algodao. 

E o producto, assim preparado tao f acilmente, tem a 
sua excellencia j á comprovada nos motores. 

• • • 

Percebe-se facilmente a relevancia das co1nmunica
~oes regulares atraves da hacia araguaiana. 

Nenhuma estrada de ferro poderá concorrer nos prc
~os de transporte comas baixas tarifas fluviaes. De res
to o estuario do rio lá está ás portas do Atlantico, sendo 
.esse logicamente o caminho indicado para o movimento 
commercial. 

Cito, como exemplo, o custo da gazolina na capital 
de Goyáz, o que. vale para paradigma daquella verda
deira conquista economica. Aí, ao tempo das chuvas e 
das más rodovias de auto, urna caixa do combustivel é 
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vendida na media de 100$000, viudo da procedencia de 
Santos. Emtanto, embarcada em Belem e dando largo 
lucro, poderá ser vendida por 65$000. Na exporta~ao, 
para o futuro, delineiam-se desde já 2 productos: o 
café goyano, saborosissimo, e a carne frigo.rificada e 
xarqueada. Esta ultima, adquirida pelo norte em S. 
Paulo, ha-de ser algum dia preparada nas proprias mar
gens do curso, pagando de conducc;ño até Belem a in
significancia de 300 réis por kilo. Nos calculos acima 
lanc;o mao das ·tabellas ·propostas ªº interventor d·e: 
Goyáz por Emilio Klein1ann, embora elle pretenda do 
Estado urna aj uda de custas. Mas esse pormenor se 
explica diante do immenso traj ecto que tem de vencer 
sem neuhum commercio, por zonas deshabitadas, enca
recendo assim as viagens. 

• 1 • ' • 

Avulta a importancia do Araguaia pela sua privile
giada situac;ao geograpbica, rasgando o centro do Brasil, 
e pela sua extensa o extraordinaria e desinlpedida, facto 
que nem sempre acontece com as demais grandes cor
ren tes indigenas. 

O curso total do rio abrange 553 leguas. Tomo nes
sa distancia, como parte integrante da sua caixa, as 136 
leguas que medeiam entre a barra com o Tocantins, na 
villa de Sao Joao, e Belem do Pará. Naquelle longo tra
jecto apenas 50 leguas sao absolutamente ~praticaveis, 
desde as nascentes, na Chapada dos Caiapós, até Balisa. 

Entretanto ha na parte baixa um trecho de 183 le
guas repleto de successivos rapidos, que se iniciam na 
Barreira de Sant' Anna e tcrminam no travessao da Vida 
Eterna. Ai é que se encontram a corredeira de Santa 
Isabel ou Grande (30 kilometros) e a cor,redeira de Ita
bóca (12 kilometros), sendo esta ultima o maximo impc
cilho da navega~ao, pois os demais rapidos, mesmo nas 
estiagens, diio ,passagem razoavel. 

. ~ 

Faz annos que se delineou a construc~ao de urna · 
estrada de ferro contornando Itabóca. Iniciou-se até 
o assentamento dos trllhos, mas as verbas sempre se con
sumiram por encanto, e agora o material jaz largado ás 

• 
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intemperies, fazendo-se a viagem em auto-caminhóes. 
Ha comtudo varios projectos sobre o desempedimento 
de Itabóca, o que urna vez conseguido resultará em ex
traordinario henef icio, evitando-se a baldea~ao das car
gas e dos passageiros, coisa naturalmente dispendiosa. 
Os technicos sao unanimes em affirmar a facilidade do 
emprehendimento pela destrui<;áo das rochas e por de
terminadas canaliza~oes. Porem urna comitiva official 
que levava semelhante incumbencia teve o desplante de 
ohegar nos meses das inunda~oes, de maneira que tudo 
estava encoberto pelas aguas e nada foi possivel ef
fectuar. O problema continúa sem solu~ao e percebc
se que, apesar das arrojadas tentativas de transposic;ao 
pelos vapores, isso nao resolverá o caso fundamental
mente. 

Afora aquelle percurso empedrado, o Araguaia é 
calmo e mesmo quando diminue o seu nivel ha o canal 
franco para as embarca~óes. Possue a largura media de 
1. 200 metros e é ami u de subdividido em furos, forman
do numerosas ilhas, entre as quaes se conta a celebradis
sima e enorme Sant' Anna do Bananal. Ainda f órma 
muitas lagoas de vulto. 

Apresenta vastas praias <le areia branca, que se se
param pelas barreiras, cmo se chamam os barrancos a 
pique das margens. De pouca sinuosidade, o leito corta 
por estiróes interminaveis, em meio de terras onde rara
mente se mostram eleva~oes topographicas. 

Todavia de dezembro a abril se modifica a sua f ei
~ao por completo. Submergem as praias, a caudal 
transborda da caixa, chegando a cobrir leguas de var
j oes. Estabelece-se entao urna estupenda rede de com
munica~óes atraves dos seus 30 affluentes. E' o 
scenario prodigioso resultante do inverno do norte do 
Brasil-Amazonico. 

* * * 

Até mesmo quanto á signif icac;ao do seu nome, Ara
guaia parece teimar na obscuridade. Pelo menos sao 
contradictorias as opinióes a esse respeito. 

Segundo a auctoridade de Martius, no seu "Nontlna 
aliquot locorum in lingua tupi", ara quer dizer tempo e 
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guaia, carangueij o. ~fas, o destacado indianista padre 
Tastevin, na introduc<;áo da " Grammaire de langue 
tupi'\ assiin explica a origem da palavra: ara, arara, 
uaia, rio. Para os cara jás, que sao considerados como 
pertencentes ao heterogeneo grupo tapuia e cuja propria 
e curiosa len da os faz nascidos daquelle curso, elle é o 
Berocan, ou rio grande. Cuido porem que o padre Tas .. 
tevin é que está com a razao. E se nao bastassem ou· 
tros muitos estudos sobre a linguagen1 mais diffundida 
entre os selvicolas brasileiros, será necessario convir, 
com um pouco de bom humor, que aquí nao se encon
tram tantos carangueijos quanto se encontram araras. 
Os gritos r epetidos desses lindos passaros constituem 
urna prova bem positiva para resolver os segredos que 
os mestres discutem. .. .. .. 

Entre os primeiros exploradores de parte do Ara
guaia, m enciona a historia os nomes de f rei Custodio 
(1625) , padre Antonio Vieira e o Ca pitao-mor Ignacio 
Rego Barreto (1635) , os sertanistas Manoel Brandáo e 
Gon<;alo Paes (1669) , capitao Diogo Pinto Gaia (1720), 
capitao Paulo Fernandes e Manoel Joaquim de Mattos 
(1782), capitao-general Joao Manoel de Menezes (1799), 
e Thomaz de Sousa Villa-Real (ainda no seculo 18). 
Todavia nenhum delles deixou escriptos de interesse, 
valendo mencional-os pela audacia que era necessaria 
af im de investir contra a bar baria, onde os selva gens ti .. 
nham campo aberto para as suas tropelías. 

A" taes desbravadores é necessario ajuntar diversos 
bandeirantes paulistas, cujas tropas, andando pelos re· 
conditos dos sertoe~, vieram ter a estes ermos. Nos ro
teiros das mon~oes a Matto-Grosso e Goyáz declina-se 
nao raro a esca lada pelo rio das araras. 

Alem das incursoes citadas, Castelnau e Couto de 
l\ilagalhaes pretende1n que os j esuitas, em 1680, transi~ 
tavam de Belem do Pará por todo o curso do Araguaia 
até ao rio das Gar~as e o seu affluente Paredao, de onde 
varavam por terra 15 leguas, alcan<;ando após a verten
te do Prata, pelo Itiquira e Sao Louren~o. Faziam 

.. 

7 - E m Cocalinho. O pad re Fuchs, de batina branca, entre os caboclos, 
mezes a ntes de Ser assassinado pelos chavantes. 

8 - E ' mais pra tico r aspar a cab~a . . . 
9 - Acam pados n uma pr aia maravilhoqa, 

10 - Nas solidoes da lairoa da Saudade. 
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dess'arte a liga~ao do extremo norte com as suas reduc
~oes no Paraguai. 

Como se ve, af inal, sao bem pobres as annota~oes 
historicas remotas existentes, que quasi nenhuma luz 
trazem para o passado desta gleba do nosso territorio. 

• * * 

Logicamente o Araguaia se tornou um extraordina
rio archivo de lendas, que a supersti~ao dos indios e 
dos sertanejos criou. E a maior copia dellas guarda o 
sabor do ineditismo na nossa literatura. O mais sim
ples phenomeno, para os seus habitantes incultos, origi
na urna novella de fecunda imagina~ao. Ficará para 
momento opportuno o relato de alguns dos contos bor
dados de mysterios. 

Agora unicamente me prende um particular e desta
cado assumpto que tem dado argumento a extravagantes 
phantasias e que se relaciona directamente com a es
trüctura do baixo Araguaia. 

Junto á corredeira Grande está o rapido dos Marty
rios. Aí as serras terminam quasi perpendiculares á 
corrente, e1n lajas desnudas. Por occasiao das aguas va
santcs, que se comprimem em um canal de 20 metros, 
saltam á vista numerosos signaes gravados na pedra á 
csquerda e que, olhados superficialmente, assemelham 
ao quadro dos supplicios de J csus. Porisso o povo sim
plorio, don1inado pela credulidade, r efere-se aos dese
nhos como realiza~iio sobrenatural . 

. Frei l~uiz Palba, dominicano da calcchcsc de Con
cei~áo, deu-1nc co1ntudo, a propósito, a sua opiniao <le 
brilhante investigador das coisas sertanistas : 

"Ha impressos sobre o rochedo tra~os curiosos, ves
tigios de urna ra~a india differente dos carajás e intci
ramente desapparecida, ao menos das nossas regioes do 
Araguaia. Neste ponto o rio se atira por entre as ro
chas e aí passa como que por estreita garganta. Estes 
vestigios talhados na pedra dura dos Martyrios sao pin-. 
turas e desenhos primitivos, circumferencias bem tra
~aqas, por exemplo, que tiveram como auctores os indios 

\ 
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da ra~a tupy habitantes da regiao e muitissimo anterio
r es aos cara jás. Estes falaram-m e dos vestigios como 
r em ontando aos tempos em que Cananchioué (o deus 
bom) eslava na terra. Acha-se aí a maneira tradicional 
dos tupys em representarem Tupan (o seu deus pode
roso). Sao grandes circumf erencias rodeadas de raios, 
á sem elhan º a d\J sol. Sao tao perfeitamente tra~adas 
que ao primeiro golpe de vista se crem gravadas por 
n1aos de artistas. V em-se tambero flechas e crocodillos, 
sendo um co1n 2 ventres. Mas o mais curioso é urna 
especie de labyrinto tao regular que parece f eito con1 
um co1npasso. Ao lado do labyrinto distingue-se un1 
signo, que se julga de principio um dos signos do Zodia
co, a balan<;a. Marcando os 4 pontos cardeaes, os indios 
gravaram na pedra 4 grandes circulos de raios unifor-
1nes, com urna sem elhan<;a de supportes, que dao a im
pressáo ao m enos momentanea de 4 ostensorios." 

Depois contou tambem a phantasista explica<;ao de 
um germanico que se dizia m edico e encontrára em 
viagem. Isso como prova de que nao pertence somente 
aos humildes a manía da fic~áo: 

"Dizia elle que os desenhos na pedra foram feitos 
por christáos, padres jesuitas expulsos por Pombal, que 
levaram as su as fortunas em prata e o uro para o serláo. 
E que allí perto as guardaram. Os signaes mysteriosos 
indicam. o logar: assim o labyrintho tra~a o esconderijo, 
e o signo do Zodiaco, que se acha ao seu lado, acon· 
selha o m es de setembro, representado pela balanº ª ' 
para procurar o thesouro, isto é, na secca.~' 

Mas, o que mais fica a admirar-se nos Martyrios é 
a m aneira como se conseguiu a grava~ao das figuras na 
rocha a pique, correndo-lhe por baixo uma torrente de 
velocidade assustadora. 

Eu nao pude e nem cuidei de indagar de tao espan.
toso f eito. 

* * * 

Durante a minha viagem organizei urna rela~áo das 
povoa~oes ribeirinhas do Araguaia e dos accidentes mais 
importantes do seu curso, acompanhada do calculo das 
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distancias que medeia1n entre os m esmos. Nada existe 
publicado nesse sentido. Porisso ereio opportuno estam
pal·a a qui. Servirá, quando menos, como tabella inf or
mativa aos que algum día desejarem visitar as bellas 
paragens dos carajás. Nao se trata, está visto, de medi
~ao rigorosa, embora tenham sido os elem entos colhidos 
coma ajuda dos m elhores praticos dorio. Neste deser
to, ao envez de instrumentos technicos, somente subsiste 
alguma observa~ao e tirocinio. 

Releva notar que os logares que assigualo con10 ha
bitados (hub.) nao constituen1 na nutior parcella l).e1n 
reduzidas povoa<;oes. Sao apenas ' 'arios ranchos de 
caboclos, onde nada se encontra em inatcria de abas{c
cimento. 

Das nascentcs, na serra dos Caiapós, divisa de l\ilal
to-Grosso e Goyáz, a té 

Santa Rita do Araig1.J.1aia (divisa, bah.) 
Balisa (Goyáz, garimrpos irle diamante) . . 
Bocea do rio das Gair~as (divisa, gar. tdia·m.) 
Registo (~l. Grosso, bah.) . 
Leopoldina (Goyáz, bah.) . 
Cocalinbo (:M. Grosso, bah.) . 
Bocea do íl'Í'O do Peixe (Goy<ilz) 
Sitio Cixá ( (JQyáz, bah.) . . . 
Sáo José do Araguaia (Goyáz, h ab.) . 
Piedad e (Goyáz, bah.) . . 
Bocea do rio Orixó (Goyáz) . . . . . 
S áo Domingos (Goyáz, fazenda Luiz Alvcs) 
Pornta sul 1ia rilh-a do Bananal (Goyáz) . 
Bocea do rU.o Crystali1no (1\1. G~) 
Bocea do ·1·io das Mortes (M. Gr~o) 
Posto lndigena de Santa Isabel (ex.tinelo, 1Jarrane~1 

da ilba) . . . . . . . . ·. . . 
Booca do rio Tapiirapés (idiv. l\t Gr0t.sso e P ará) 
Santa Thcrezinba (Par-á, d<tminicanos) 
Posto Protestante (Barranca da ilba) 
Furo de Pcdra (Pará, bah.) . 
Lago Grande (Pará, bah.) . . 
Barreira de Pedra (Pará, bab.) 
Ponla norte da llha do Bananal 
Barreir.a do Aricá (Pará, hab.) 
Barreira de Campo (Pará, bah.) . 
Barreira de -Sant'Anna (Pará, bab.) . . . . 
Tra'VleSSOeS de 'Sant'Anna e Oaria.pózinho (inicio 

dos r apidos) 
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Santa l\lania (Goyáz hab. ) . . . 
Travessócs 3 Po r tas e Caldei ráo . 
Couto de l\tagalhaes (Goyáz, hab.) . 
Concei~ao do Araguaia (Parit, hab.) . . . . . 
Travessócs Paú d 'Arco, Correirlnha, Sao .Miguel, 

Car reira Con1prida, Sáo José dos Martyrios, 
corr edeira Santa Isabel ou Grande (certos lo-
gares hab.) . . . 

Sao Viicente (Goyáz, hab.) . • 
Travessao Sao Bento . . . . . . . . 
Sao Jo áo d o Ar.ag:uai.a (booca do rio Tocautdins) 
Travessao da :Mae ?viaria . . . . . . . . 
) JairnlJá (Pa rá. Daqui J>Or cJiante o rio corre pelo 

int.erior do P.ará) . . . . . 
Lago Ver n1cho, ou Itupiranga (hab.) 
Corredeiras Toiri Grande e Itabóca . 
Areá o (hab.) . . . . . . . . . . . 
Travessao ·da Vida E terna (Fin1 dos flapidos) 
Aru1n~Heua (bab.) 
Alcobaya (hab.) . . . 
Nazareth de Patos (bah.) 
Baiéío (bah .) . 
l\lucajuba (hab.) 
Ca1netá (hab.) 
Abaeté (bah.) 
Bel.e1n (hab.) . 

Pc r c urso tolal 
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Duas se1na11as e111 ~eopoldl11a 

MAS aqui estamos em Santa Leopoldina, na mar-
gem do Araguaia, onde termina a estrada de 

auto. E' um pobre villarejo que se distende sobre ex
tensa barreira, a que até mesmo as grandes enchentes 
j amais alcan~aram. Para onde quer que se voltem os 

; 
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olhos, descortina-se bellissimo panorama. Muito ao lon
ge, do sul, surge serpeando a esteira de agua serena 
e azulada, bordada por vastas praias de areia branca. 
Mais perto, na margem direita, está a desembocadura do 
rio Vermclho. E á frente, do lado de l\Ia tto-Grosso, a 
vista vae perder-se nos baixos campos inter1ninaveis 
que marcam o inicio de terras ainda desconhecidas. 

O casarío reune meia duzia de predios caiados e te
lhados e 3 dezenas de palho~as de barro, cober tas de 
palmas de coqueiros, que abrigan1 precariamente urna 
popula~ao de piraquáras e de alguns vaqueiros, apresen
tando a particularidade de ser quasi toda composta de 
gente negra. 

Sente-se cm ludo a vaga melancolía da dcsola~ao e 
da decadencia. Em meio do matto, que se intromettc 
pelas vías esburacadas, apparecem as ruinas da epoc-c:t 
florescente, quando se f azia o abastecimento da capital 
goyana pela na vega~ao com o Pará, sen do aquí o entre
posto commercial. lsto acontecía nos tempos do gene
ral Couto de Magalhaes, de cujos ideaes de realiza~ao 
agora apenas se guarda a lemhran~a dos cascos carco
midos dos seus vapores, que jazem abandonados e enter
rados no porto. 

Hoj e, unicamente na esta~ao da secca, existe um 
co1nmercio rudimentar de peixe salgado, que se remette 
para os centros progressistas do Estado. Mas o lucro 
se dissolve nas maos dos negociantes locaes, que man
tem curioso processo de escravatura economica. Os 
caboclos endividam-se durante o anno, adquirindo quin
quilharias por pre~os absurdos, e asshn se· obrigam, após, 
a pagar com o resultado da pesca, que passa de mao bei
j ada aos patroes. Esta tyrannia da explora~ao repete
se, de maneira geral, em todo interior do país e se 
arregimenta na caudal de opprcssoes que pezam sobre 
a massa dos humildes. 

Falando-se de Leopoldina, é preciso nao esquecer 
do velho "coronel" José Sant' Anna, preto retinto origi
nario do Maranhao. Elle se tornou o patriarcha, o 
dictador de subditos desesperan~ados e submissos pela 
f or~a incoercivel daquellas dividas e da sua respeitavel 

/ 

f 



54 Hermano Ribeiro da Silva 

valentia. Qualquer pessoa que ,venha ao Araguaia ne
cessita de acercar-se desse mortal todo-poderoso, o dono 
das 1nelhores embarcac;oes necessarias ás viagens. Cons
ti tuiu-se aquí o maior criador de gado e é o chefe políti
co da regiao. Vale principalmente pelo profundo 
conhecimento que possue dos pormenores do rio e da sua 
na vegac;ao, pois na mocidade era o mais destacado re
meiro e o mais activo conductor de cargas do Araguaia. 
No momento actual pregou-se á pacatez do balcao, par
ticipando portanto como parte integrante das classes 
conservadoras, como se <liria impertinentemente em Sao 
Paulo. E sendo alto, espaduado, os longos bra~os a 
aco1npanharem a cadencia pausada da sua grossa voz, 
eu te ria a impressáo de ver á minha frente um anthro
poide apenas esperto, se nao fosse1n os numerosos maus 
actos que os seus indiscretos vassallos lhe imputara. 

Permanecen1os duas se1nanas no alojamento, que 
careceu de limpeza em regra afim de expulsar as res
pectivas pulgas, formigas, baratas e até sapos. Em se
guida eu e Cassio arranjamos urna larga folha de ferro 
batido, roubada aos r estos dos navios do general Couto, 
e sobre quatro caixoes levantamos a nossa durissima 
cama, que seria digna da mortifica~áo dos mais peniten-

. tes ascetas. Chico e Osear trazem redes e por isso go
sam conforto invej uvel. Institue-se o r evezamento para 
n lida da cozinha e para a esfrega~áo das panellas. lni
ciamos a existencia vagabunda e repleta de attrac~oes. 

Alem da timidez, os sertanejos aprescntam um tra~o 
de cara e ter que lhes é estrictamente peculiar: j amais 
se j ulgam diminuidos diante dos mais civilizados e nem 
tomam a serio as nossas vaidades a tal respeito. Impoe 
agradal-os desde que se pretenda conhecer os seus habi
tos e costumes. Desde entao se mostram loquazes e 
engenhosos, f alando sobre qualquer assumpto, especial
m ente quando o ignoram. 

Adoptando o methodo que a experiencia nos indica, 
em poucos dias r eunimos largo circulo de rela~oes. Den
tre ellas destaco a do cearense Pedro de l\1oraes, segura
mente o mais nobre espirito que tenho encontrado nas 
tninhas viagens. i\traves de vicissitudes, porfiando em 
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todas as possiveis actividades do sertao, amealhou pe
quenos recursos. Aprendeu a ler por si só e agora rea
liza o fnilagre de ser a unica pessoa que ·nos pode 
c1nprestar, neste mundo vazio, alguns jornaes atraza
dos. Conversa sem exaggeros, fornece as mais uteis 
informa~oes para o trajecto que queremos vencer e aju
da nas difficuldades que se prendero ao preparo da par
tida. 

Depois vem o cabo Chico, grandalhao, communica
tivo, a sorrir entre os dentes de ouro, e que nos da prosas 
agradaveis, relatanto peripecias tragicas da construc~ao 
da linha telegraphica da Amazonia, ou das suas passa
gens e1nmaranhadas no norte de Goyáz. E sempre ter
mina os casos f azendo, em tom · macio e manso, a 
apologia da bondade humana. Mas o admiram e res
peitam~ porque sabem que nao custa a provar o con-
trario. 

Chega a opporlunidade do velho Manoel Barreira, 
um bom nortista que pilhou algumas publica<;oes sobre 
sciencias esotericas e digeriu-as como poderia digerir. 
Formula theorias tao pittorescas a respeito dos mysterios , 
da vida e da moral, repetidas em attitude de cathedra, 
que fico por noites varadas a provocal-o impenitente-

, mente. Tenho o peccado de preferir certos atrapalha-
' dos do juizo a individuos de senso n1uito profundo, de 
pe-nsamentos rijos, que em derradeira analyse se tornam 
impossiveis de aturar. Um filho do Barreira foi dado 
como tuberculoso pelos curandeiros, mas me parece que ~ 
se acha atacado de inaleita chronica. Resolvo tentar a 
cura do rapaz. Comquanto leigo, nao ha irresponsabili
dade em fornecer medicamentos a estes miseros, porque 
mais vale procurar semelhante recurso de que os dei
xar entregues ao doloroso abandono da sorte. Decorri
,da urna semana, a febre desapparece pela ac~ao do 
chlorydrato de quinino, e um composto de boldo desen
gorgita o figado. Pedrinho é um resuscitado e compre
ende isso e me agradece com sinceridade. Dou-lhe 
ainda muitas pilulas de quinino para continuar e trata
mento, pois aquí cada urna dellas, de meia gramma, 
quando existe, custa 500 reis. A familia nao possue si-
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quer µm nickel e é facil de imaginar a immensa grati
dáo pelo pequeno presente recebido. 

Encommendamos a construc~áo de urna montaria 
ao carapina Silvino e ternos que admittir a infallivel de
mora no trabalho. A no~ao de tempo, para o caboclo, 
prende-se ao eterno amanhá. Precisa-se esperar. 

Emquanto isso acontece, vamos entretendo os dias 
puros e diaphanos. 

Sao horas passadas a fisgar piranhas e pacús. A 
assistir, no rio, V ermelho, á mortandade de peixes a 
bo1nba, que a inconsciencia de um cidadao de Goyáz 
gosta de praticar. A percorrer os remansos na noite es
cura, na pesca do facho, cujo systema consiste em aé
cender urna luz forte, de lanterna ou de ramos de palha, 
ao alto da proa da canoa, de maneira que os habitan
tes das aguas se deslumbram e saltam para o bojo da 
embarcac;ao, chicoleando os tripulantes. 

Os banhos occupam bastante os nossos lazeres. Nos 
mezes da secca, a limpidez do Araguaia é um convite 
e urna attracc;ao. Eu e Chico acostumamos a atraves
sar os 500 metros que vao até ao banco de areia que 
r eponta no meio da corrente. Entretanto provo o mau 
bocado do encontro com urna pirahyba, o enorme peixe 
das vertentes amazonicas, que parecia querer aboca
nhar as minhas pernas, deixando-me em angustiosa si
tua~ao. Fóra, somente depois do acontecido, contam 
que esse colosso, como outros da sua especie, ... aprecia 
bastante a carne dos racionaes. Surgem historias e 
lendas· dos que padeceram a dupla morte deselegante, 
de afogados e engulidos. Desde entáo desistimos de 
nadar arredados das margens. Nao será agradavel 
urna experiencia de tal ordem. 

A mae do "coronel" Sant' Anna é a festeira dos dias 
de Sao Joao e de Sao Pedro. Embora quasi centenaria, 
traz o espirito lucido e tem maior actividade de que 
todos os seus descendentes. Organiza as comemora
~oes com fogueiras, rojocs, café e roscas de milho para 
os que se approximam, e cantigas ao violao. O succes .. 
so está nas rezas procedidas na igreja, enfeitada com 
bandeirolas multicores de papel de seda. Como nao ha 

• 
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sacerdote, a velha Sant' Anna dirige as cerimonias, sob 
esquisito ritual, e ao firo os ficis vero receber a sua 
hen~aro, tocados de perfeita contric~ao. Os canticos e 
ladainhas valem pela physionoroia roais interessante 
da f esta, pois boj e se acharo misturados coro nun1ero
sos enxertos, ·homenagen1 extravagante dos trovadores 
aos seus santos predilectos. Porem se ve a devo~ao sin
cera estampada nos olhos dos crentes. E fico a imagi
nar que seria delles sem a esperan~a da misericordia 
de Deus. 

Aconteceu hontc1n un1 caso f óra das nossas cogi
ta~oes. Falou-se muito de urna onc;a que na noite an
terior tivera o a trcvin1ento de csturrar nas portas da 
villa. A r egia o é morada dessas f eras e logicamente 
nao faltam os ca~adores valentes para edificar 1nil his
torias macabras e terrivcis. A consequencia disso foi 
u1n dos amigos soffrer tremendo pesadelo. Estavaroos 
dormindo quando elle pula da rede, a grita: "A on':(a ! 
A on':(a !" Era um gato atrevido que resolvera pregar
lhe a pe~a. l.Vlas o companheiro se defende bravamen
te, a ponta-pés e soccos, saltando de todos os lados. Em
fim acorda, e porque ca~oamos da exentricidade do es
pectaculo compenetra-se de ficar zangado e de esbra-. vejar. 

Chamam-me para dar re1nedio a tuna linda ga ro
tinha de 4 annos, que está a tacada de pneumonia. Ex
plico a minha incapacidade, explico que nao sou inc
dico. Pela inadrugada ella expira nos meus hrac;os, 
entre os solu~os desesperados e a tosse cavernosa da 
sua máe cadaverica, com certeza j á tuberculosa. O zc
lador da igreja, um idiota de nascen~a, bate no sino o 
dobre a finados. 

O barco que o Silvino nos entrega, duas semanas 
npós a encomroenda, está em desastroso desequilibrio, 
tendo o casco mais pesado de u1n lado do que do ou
tro. O carpintciro descansado desenvolve diversas con
siderac;oes cn1 def esa da perfci<;ao do · trabalho, prc
tendendo até que poderemos navegar effectuando o 
contrapeso com o carpo. Ni"io nos convence a posi~ao 
de malabaristas. 



., 
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Pedro de Moraes cede o batelao para descermos até 
Cocalinho, onde sabe1nos da existencia de urna ubá á 
espera de comprador. Manoel Barreira vae co1nnosco 
afim de trazer a embarca~o de volta. Sairemos ama
nhá, 2 de julho. 

/ 

Ao nosso bota-fora comparecem muitas pessoas do 
arraial. Ellas se despedem da maneira peculiar 

e originalissima dos sertanejos. Primeiro é o aperto 
das maos, depois o abra~o indeciso, tocando levemente 
nos hombros, e finalmente novo aperto das maos. Esta 
complicada etiqueta social colloca-nos a principio em 
difficuldades, pois em muitas occasióes esquecemos in
voluntariamente do ultimo toque, f azendo com que o 
cumprimentador permane~a com o bra~o no ar, coisa 
que transparece como grande falta de considera~ao. 
Aqui, tal qual nos centros ultra-1nodernos, ha numero
sas conven~oes que é necessario respeitar, afim de que 
os mortaes bem dignos nao desanquem a reputa~ao da 
gente. 

Manoel Barreira toma conta do leme e nós outros 
dos remos curtos, conforme se usa nas embarcac;óes pe
quenas. O velho piloto, de pé na popa, compenetra-se 
de que é um commandante extraordinario, e dá ordens 
e chama a atten~áo, olhando ao longe com 'a mao aberta 
empala sobre os olhos. Para nós a sua attitude gaiata 
é um divertimento. E fico a lamentar nao haver o 
conspicuo Mathias Ayres conhecido este cidadao mara
nhense, que certamente merecería :um bom logar nas 

J 
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paginas classicas das "Reflex6es sobre as vaidades dos 
homens". 

Passamos um trecho empedrado do rio logo após a 
saida de Leopoldina e já sabemos que para diante o 
leito é totalmente franco na distancia de 200 leguas, 
quando entao se iniciam as corredeiras. Remar nao 
é arte divina, como a guerra de um nosso general. As
s~, dentro em pouco estamos a contento nas posic;óes, 
tanto que o chefe desiste de continuar os ensinamentos. 

O Araguaia, nestes tempos maravilhosos de estio, 
desdobra-se em scenarios de bellezas inimaginaveis. A 
lin1pidez do azul purissimo do firmamento casa-se com 
a cor das mansas aguas, distendidas entre orlas de in
finitas e alvas praias de areia. Extasiam-se as nossas 
vistas na serena magestade dos panoramas hieraticos. 

Apparecem ao redor da canoa os primeiros botos, 
resf olegando ruidosamente e expellindo a agua pelo fo
cinho, em altos j actos. Como o peixe-boi, a baleia e a 
doninha, o boto é um cetaceo, animal aquatico de san
gue quente, possuindo pulmoes ao envez de branchias, 
de maneira que tem necessidade do ar atmospherico 
para respirar de espac;o a espac;o. E' mamífero e as 
mamas da femea acham-se localizadas na altura das 
nadadeiras peitoraes. A pelle, lisa e grossa, possue a 
tonalidade de cór marron, e o seu corpanzil flacido e 
monstruoso chega a' alcan~ar 2 metros de comprimen
to. Commum na ichtyo-fauna amazonica, nos mais re-
1notos recantos <leste systema fluvial constata-se a sua 
presenc;a. Os caboclos tratam-no como ani~al sag~a
do e ninguem o mata, porque a lenda lhe attr1bue a v1r
tude de proteger os naufragas, aos quaes empurra com 
a cabe~a para as margens dos rios. Persegue desapie
dada1nente os peixes, com excepc;ao somente dos de ele
vado porte, e demonstra habilidade extraordinaria 
quando os encurrala nos remansos, onde consegue pro
digas cac;adas. Creio que o privilegio , do boto termina 
unicamente nas garras da onc;a, que as vezes vence a 
sua astucia, pegando-o nos logares rasos. Vimos por 
duas occasioes carnic;as frescas desse cetaceo e junto a 
ellas os rastos recentes dos seus respeitaveis algozes, 

/ 
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Encontramos 3 barca<;as repletas de nortistas que 
sobem em demanda dos garimpos do rio das Gar<;as, 
cuja foz dista cerca de 60 leguas acima. Essas migra
<;oés constitucm quasi que a unica razao do n1ovimen
to fluvial. Se nao fóra a miragem diamantif era da
quella regiao, poderia caminhar-se pelo Araguaia de
zenas de dias seguidos sem vislumbrar siquer urna 
alma christa. Aproveitando o interregno das chuvas, 
muitos ho1nens e familias sertanejas dos Estados se
ptentrionaes, 'obcecados pelas phantasias de fortunas ra
pidas nas lavras mattogrossenscs, tudo abandona1n nos 
seus lares e partem subindo a caudal, á for~a de remos 
e varcjocs, na canceira de perto de 3 meses, afim de 
varar as 400 leguas que os separam. E traze1n na por
tentosa peregrina~ao, afora os molambos do lar e os 
caes amigos, a silnples carga de rapadura, café, f arinha 
e sal, contentando-se no mais com a alimenta~ao apa
nhada na natureza livre. 

Os moradores dos campos realizam geralmente a 
mesma viagem por terra, a pé, atraves do centro de 
Goyáz, em vista da falta de pratica da vida ribeirinha. 
De qualquer modo, entretanto, dao o testemunho de · 
urna r esistencia gigantesca, que avulta em face das 
doen<;as que os maltratam. 

Tambem agora se descortinam de quando em vez 
os acampamen tos dos mariscadores, os homens a que 
me referi no capitulo dedicado a Leopoldina. Obriga
toriamente estao nas proximidades de algum lago, onde 
as pescarías dos grandes peixes rende1n mai~, e ai fin
cam os giraus e tendaes, em que collocam para seccar 
ao sol as largas mantas já salgadas. Muito de longe se 
advinha o encontro de taes arranchamentos, denuncia
dos pelos bandos de urubus ·que r evoluteiam no espa<;o, 
á espera dos banquetes das visceras e das carnes nao 
aproveitadas. 

Ao cair das tardes escolhemos urna praia alta para 
o pouso. A areia enxuta e fofa substitue os colcho es, 
e logo nos habituamos á rudeza da dormida, principal-
1nente porque os puxados exercicios do remo tiram 
qualqucr vellci<ladc de insomnia. O frio intenso das 
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noites desta epoca é que perturba a nossa paz. Cada 
qual possue o pala ou o cobertor, e a f ogueira crepita 
incessantemente. l\tlas assim mesmo o fim das madru
gadas é sempre doloroso. Se1n urna barraca, ao relen
to absoluto, agora os vapores condensados durante o 
dia na atmosphera tudo orvalham e enrcgelam os nos
sos carpos. Semelhante phenomeno explica a razao da 
flora man ter-se viva e verdej ante sob a canicula que 
parece infindavel. Entretanto se o mundo vegetal 
aproveita o rocio benefico, a nós outros sobra a def esa 
unica do calor do fogo, a que nos achegan1os dcsabusa
damentc. E Cassio é tao disposto a isso que já teve a 
coberta quein1ada. A chaleira do mate, que permanece 
ao pé do lume, salva-nos nesses tnomentos tragicos, re
confortando e poupando os nossos padecimentos. 

A alimcnta<;ao ve1n sendo r eforc;ada pelos marrecos 
e pelos peixes, de sorte que os nossos estomagos nao 
soffrem tanto pelos abusos da arte culinaria que effe
ctuamos na µiaior impunidade. A quantidade e mais 
o appetite, afinal de contas, con1pensam a qualidade. 

Pelos caminhos fican1 as taperas de Dumbazinho 
Dumbá Grande, na 1nargem de ivlatto Grosso, on·de urna 
duzia de seres se conforma em esperar a chegada da 
morte. Nada existe ai de interessante, havendo exce
p~ao de urna antiga lenda que assevera o estabeleci
n1ento, nos campos desconhecidos do poente, de quilom
bos de negros bravos, f oragidos aos sacrificios da cs
cravatura. Nu1na das praias surgem os primeiros ca
rajás da familia do indio Brebuna, que já se achan1 
com bons toques de civiliza~ao. Homens e inulheres, 
porisso, vestem feias roupas. Porem logo as represen
tantes do bello sexo, sem a ininima cerimonia, arran
cam as camisolas e f icam nuas, trazendo apenas as 
vergonhas, como diría um classico, cobertas com urna 
hypothese de tanga de entrecasca da arvore cachimbei
ra. Penso que as roupas, para elles, constituem urna 
amola<;ao que somente admittem como enfeites de altas 
galas. E creio que ficariamos em identico desageito se 
aqui andassemos a remar mettidos em casaca, com ca
misa engommada e cartola. 

I 
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Apesar da neblina, partimos obrigatoriamente cedo, 
e as horas vao se distrahindo despercebidas. Sao os 
j acarés en orines com os olhos saltados, al vos que pro
curamos alcan~ar com as balas. As numerosas aves 
aquaticas, os sassaricos, as gaivotas, os martim-pescado
r es, os. manguarís, os j aburús, que comprehendem as 
boas inten~óes que ternos, deixam-se permanecer 
quietos á passagem da embarca~ao. As lontras e ari
ranhas, que se approximam aos m ergulhos, berrando 
como crian~~s zangad_!ls. As capivaras e antas esqui
vas, que sabem presentir maravilhosa1nente os ini-. 
111igos. 

Todavía cm bohemia lranquillidade aportan108 a 
Cecalinho após 4 dias, unicamente havendo a lamenta r 
os callos que se abriram nas máos de alguns de nós e 
que retardaram a marcha do batelao. 

Demora em Coealinho 
' 

' 

A ou1 se formou, do lado de Mallo Grosso, um uu-
cleo diminuto de popula<;áo, composto de 20 fa

n1ilias que habitam em palho~as. Algumas possuem 
reduzidas cabe~as de gado e porisso residem em sitios, 
arredados urna ou duas leguas da barranca. Mais para 
dentro ha campos de pastagens nativas excellentes, po
rem os habitantes se arreceiam da penetra~o por cau
sa dos indios. chavantes. O livre patrimonio desses sel
vagens bravíos distende-se agora por toda a margem 
esquerda, até ao rio Tapirapés, no trecho de perto de 
120 leguas indevassadas por christáos. E o receio que 
inf undem aos moradores e embarcadi~os é tremendo. 
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.t\ t.lesenvolvidissima imagina~ao dos sertanejos cria 
n1~l abusoes a respeito do poderío e dos perigos que u 
tribu offerece, vivendo assin1 e1n constantes cuidn<los e 
soh1 essaltos. 

Nesse particular existe um depoimento interessan
te es~ripto ha 70 annos atraz e que hoj e serve para evi
denciar a continuidade da mesma inercia e do m c;;mo 
atrazo no Araguaia. ..i\inda é o nosso general Couto 
quem diz: "ha um 1nedo e um pavor indescriptiveis 
entre os remadores e a gente da tripula~ao contra as 
n1a~gens do rio, de inodo que só se alongam peltts 

1pra1as, que sendo descobertas e muito vastas nao inspi
ram tanto terror co1no as maltas e os cerrados". 

Se a cautela torna-se imprescindivel, em vista das 
muitas victimas que os bugres tem f eito, ella entanto 
nao deve ir até a covardia. Eu quero explicar o facto 
da demasiada precau~ao por duas razóes: cerebros po
voados de phantasmagorias e falta de armas e mu
ni~oes. 

Quando aportamos, anda uma correria na aldeola. 
Fala-se que os indios deram signa!, batendo o sincerro 
de urna novilha por elles roubada e sacrificada no anno 
passado. Nas duas noites anteriores as crian~as, mu
lheres e certos homens pacatos haviam dormido na 
ilha da frente, porque os chavantes nao costumam na
dar. Com .a nossa chegada e principalmente com a che
gada dos nossos fuzis e r evolveres parece que todos co
braram "alma nova". 

E a estada transcorre e1n plena calmaría. Duran
te os dias permanecemos na villa, e os pousos sao nas 
areias da ilha dos fugitivos, onde ao m enos nao existe 
immundicies e nem a camaradagem despolida dos pa
pagaios, gallinhas, gatos, cachorros e porcos, que nestes 
lares fecundos gostam de arranchar com os respectivos 
don os. 

Affirma um critico que a j usti~a tero tantas boceas 
como urna faca ;velha, com que sorri para todos os la
c;tos. Somos obriga~os . a_ acceit~r a !deia. Em seguida 
aquel~a nossa c~ntribu1~ao bellica tao bemquista, uma 
especie de autor1dade local vem avisar-nos que na villa 

' 
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nao é permiltido condu.zir a rmas á mostra. Trata-se do 
pre to Roque, um cidadáo de costumes regulares e cujas 
f unc<;oes nc1n elle proprio sabe discernir, 1nas que equi
vale á de gerente dos seus sen1elhantes. Arranjou, nao 
sei como, um sold~do para garantir as suas sensibilida
des, um out ro pre to, de f ei<;óes integralmente pernicio
sas, que da farda son1ente usa o kepi escangalhado aos 
domingos e dias santos. Pois o beleguim tambero com
parece á i.nthna<;ao. Logico que tudo isso nos pasma, 
mas que f azer? l\fostrar-lhes a ridicularia, a estupidez 
do gesto? Is to será a lucta declarada, resol vida sempre 
nestes er1nos pelas balas. Levaremos o melhor na in
j unc~ao extre1na, porem nao estamos aqui para guer
rear, e outro motivo, muito mais forte ainda, determina 
o nosso recuo e o desarman1ento em paz. Roque é pro
prietario de u1na das duas unicas ubás á venda, e sem 
a acquisi<;ao de barco f icaremos em pcssima situa<;ao. 
Percebemos a incommensuravel f elicidade que entra 
na alma do pobre ho1ne1n, capacitado da sua importan
cia de 1nando. Desde entao se converte em sincero 
amigo nosso. 

Antes do alvorccer já csta111os de pé. Aproveito 
assin1 a escuridao afim de me entocaiar para a matan
~ª dos marrecos ariscos que dor1ne1n. na orla opposta 
da praia. Acostumados á persegui<;iio dos 1noradores, 
elles presentero o inimigo, de longe, á minima bulha. 
E' preciso arrastar-me de gatinhas para a approxima
~ao, pois a espingarda calibre 24, que conduzimos, nao 
alcan~a alem de 40 n1etros. Afinal, durante alguns 
dias, a alin1entac;ao r ecebe a aj uda dos palmipedes mais 
infelizes. 

Vimos encontrar na sua f aina de catechista un1 an
tigo conhecido, o salesiano J oao Fuchs. Eu e Chico 
fomos convivas dellc na mesma hospedagem no rio 
das Gar~as, no anno passado. O sacerdote, um desses 
idealistas da fé, vive nos sertóes mattogrossenses ha 35 
annos, participando das missóes dos· indios bororós, nas 
colonias do Sangradouro. Procura presentemente en
trar em contacto com os chavantes e para tanto prepa
ra a penetra~ac. O velho padre Fuchs abra~a-nos ca .. 

11 - Trez r ijos carajás com o pastor evangellco J osins, m or to em 1933, 
de malelta. 

12 - J ovens ca rajás em t ra jes ¡ruerreiros. 
13 - Rancho typico dos carajás. 
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rinhosan1cnte, e a tapera onde reside torna-se o abrigo 
para as boas conversas. A devoc;ao do povo edifi~ou 
rccentcmentc urna capella coberta e emparedada con1 
f olhas de coqueiros. Ainda nao houve tempo para 
construir bancos, mas isso nao impede que os fieis aí se 
reunam nas missas da manhá e nas rezas da tarde. 
Sentam-se pelo chao de terra batida á maneira de bhu
das e ouvem attenta1nente as prégac;óes do sacerdote, 
que sao simplorias e repletas de symbolos da vida dia
ria delles, conforme faz mister aos seus estreitos enten
din1cntos. Os companheiros sao obrigados a integrar 
o coro dos canticos religiosos, de que por felicidade se 
lc1nbram un1 pouco pelas recordac;óes da educac;ao da 
infancia. Cassio e Osear possuem vozes aturaveis, Chi
co tem boa vontade para ser barytono. Eu espreito a 
lucta que se trava entre elles, o occultista Manoel Bar
reira e urna centenaria rheumatica. Os dois ultimos 
dao sempre mostras de completo ciume, mexem-se e 
pigarreiam, porque desej am puxar as ladainhas e nao 
admittem concorrentes, no caso os mcus amigos, deplo
ravclmente inconscientes das regras das cerimonias. 

O velho Timotheo é um suj eito que resolveu o pro
blema da habita~ao facil. Nao tem paredes a sua casa 
e apenas duas abas de palha. Vasto couro pendurado 
ao meio organiza 2 compartimentos. O do fundo, onde 
dor1ne a familia, permanece cercado de matto e asshn 
nao ha perigo de devassar-se a inti1nidade do lar. Te
ccn1-se aqui cestas e esteiras corn as folhas de babassú. 
Dessa prestante palmeira, vulgarissima no norte, utili
zam ta1nbem os cocos, que se produzern e1n cachos, e 
que sao de identica fórma e maiores que um ovo de 
gallinha. Dentro se engastam 5 ou 6 bagos, como 
an1endoas, dos qua es retiram o oleo, cuj o emprego tanto 
serve para a cozinha como para motores, estabelecendo 
verdadeira riqueza a ser explorada. Provarnos pela 
primeira vez a farinha de púba, de uso nas latitudes 
septentrionaes. O processo da f eitura assemelha-se 
ao da nossa f arinha de mandioca, dif f erenciando em 
que as raizes vao inicialmente á agua durante dias, 
con1 o fito de fermentar. De sabor azedo produz di-
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gestao difficil nas pessoas deshabituadas com a sua 
alimentac;ao. Nao posso descobrir as razóes da prefe
rencia ao esquisito preparado. 

Nos 15 <ti.as estacionados em Cocalinho, em varias 
occasioes saímos pelas redondezas a ca~ar e pescar, le
vando a companhia do eximio mateiro que é o mulato 
l\1:artim. A colheita somma urna veada sussuapára, que 
é a femca do cérvo, duas pacas, jacus, mutuns e maca
cos prego, a que chamam de petiticau por motivo da 
onon1atopeia <los seus gritos repetidos. Ao caír das 
noites, ú hora preferida pelos peixes para a procura 
dos alimentos, os anzóes entram em scena, encastoados 
nos fortes e con1pridos cordeis e atirados á correnteza. 
para os maiores delles, ou nas linhas envaradas, para os 
m enores. Conseguhnos apanha r pintados, pirararas, 
pacus e piranhas. Como se ve, ninguem se queixa do 
passadío, accrescido ainda de aboboras, mandiocas, pal
mitos e bananas. Nas viagens pec;o aos an1igos que 
nao maten1 a nao ser o estrictamente imposto para o 
sustento, excepto certas cobras, onc;as e jacarés, que 
p6em cm risco a vida do homen1. Daí diversos ani-
1naes e as aves ribeirinhas zo1nbarem da nossa compai
xao. Os mosquitos borrachudos, as moscas bisogos, 
pretas e avantajadas como motucas, e os carrapatinhos 
polvora é que nao se importam com esse animo mise
ricordioso e nas excurs6es nos atacara e ferretoam im
piedosamente. 

De 1naio a agosto dá-se a desóva das pequenas tra
caj ás, pertencentes á mesma especie das tartarugas, 
sendo que as postura destas vae de setembro ao inicio 
de novembro. A procria<;ao é portanto na occasiao da 
vasante, facto justificado em vista de necessitarem das 
praias para depositar os ovos. Estes, arrumados com 
rara arte dentro das covas, e1n trabalho feito á noite, 
sao depois, com cuidadoso disfarce, cobertos de novo 
con1 a areia, afim de germinar ao calqr do sol. Os das 
tracaj ás tem a fórma alongada, e cada ninhada nunca 
ultrapassa de 40. Os das tartarugas, redondos, che
gan1 ao numero espantoso de 240, de um unico desses 
amphihios, cujo porte, em compensa<;ao, attinge até a 
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2 metros de co1nprimento, conhecendo-se as maiores 
sob o nome de virac;ao. Os machos da familia inteira 
possuem o appellido de capitarís. As gemmas occupam 
quasi todo o interior dos ovos, sempre m enores que os 
de gallinha, mas se errcontram ás vezes certos delles, 
mais avantaj~dos, que somente contem oleo, afian~an .. 
do-se que servera para a alimenta<;ao inicial dos peque
ninos animaes, quando romper as cascas. Os homens, 
as raposas, os lobos e as onc;as consomem a maxima 
¡>arte dos ninhos. E e se a prole vinga, logo desaba
lando para a beira dos rios, aí surgem outros adversa
rios em determinadas aves e peixes. A reproducc;ao 
maravilhosa, entanto, permitte sobras de tantas perse
gui(_;óes. . Preparara-se os ovos das tracaj ás e tartarugas 
de variadas maneiras, valendo como nutritivos alimen
tos. E a carne de ambas é digna dos mais finos pa
ladares. 

Achamos muitas covas de tracaj ás, seguindo os ras
tos que nao podem evitar e procurando-as após na volta 
que effectuam, em seguida á postura, para retorna ao 
rio. A~ gemmas batidas com rapadura e dissolvidas 
e1n agua quente, JJ.a falta de leite, dao-nos diariamente 
amaveis for(_;as ao despertar. O Barreira assevera que 
isto é chocolate e nessa illusao bebe serapre metade da 
¡.,nnella. 

Adquirimos duas ubás, por 80 mil réis, dando par
te em dinheiro e parte em sal e balas. Urna soffre 
remendos na proa e na popa, porque pertenceu aos in
dios carajás, que fizeram fogo no seu bojo, queimando
lhe a madeira. Outra, a do gerente Roque, serviu de 
cocho para pinga e está totalmente peneirada de furos 
<le broca, que tampamos com aparas de pau. Sao em· 
barca~oes cavadas num unico tronco, finas e compri
das, iJenticas ás pirogas paulistas. 

!\la vespera da partida surgem na villa dois rapazes 
allemaes, Joao Jess e Fritz Kurschat, que haviam entra
do pcJa primeira vez, com meia duzia de sertanejos, ern 
cxplora<;:!o á~ terras que medeiam até ao rio das Mor
tes. Percorreram, audaciosamente, por mais de mes, 
a iu via zona, topando diversos vestigios dos cha van te~. 

' 
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'forna1n-se can1aradas e como pretendem descer até 
J->iedade, onde se acha a esposa de Joao, dclibera1nos 
seguir juntos. 

Contractamos u1n zingador para auxiliar o velho 
Barreira na volta com o batela-0 para Leopoldina. Chico 
e Osear fica1n com a cabec;a pell9.da, grac;as á minha 
insciencia <le cabelleireiro. Arranjamos alguns gene
ras e um agradavel substituto para o chá-mate, que estit 
a findar. E' o capim-santo, ou capim-doce, genero d 0. 
herva cidreira tambem comn1um no sul. Partiremos 
arnanha, 20 de j ulho. 

·9 
Ca~ada 11a lagoa da Saoclade 

LARGAMOS cedo. As ubás reccberam os nomes de 
baptismo: a de Chico e Cassio, chama-se "l\Iuira

quitan", o lendario amuleto amoroso da pedra verde 
dos lagos das An1azonas; a minha e de Osear, "Uiapu
rú", o minusculo passarinho das florestas do rio-mar, 
cujo canto maravilhoso faz cessar o concerto das de
mais aves, que se reune1n em derredor, extasiadas. a 
cscutal-o. Joao e Fritz tambe1n possuen1 urna embar
cac;ao identica. Logo ao inicio da viagem, poren1, 
somos forc;ados a unir as nossas duas ubás, porqut 
"Uiapurú", a que serviu de cocho para pinga, talvez 
porisso nlesmo está completamente desarvorada, fa- ~~ 
zendo com que por diversas occasióes quasi tomemos 
um banho dcsagradavel. Com paus cortados no matto 
ajojamos urna á outra, amarradas parallelamente. As 
remadas rendem pouco dessa maneira, mas é mister 
conformar-se. 

' 
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A' tarde, após 5 leguas de percurso, transcorridas 
calmamente, arribamos á entrada do lago da Saudade, 
do lado mattogrossense. Ha 3 praias successivas, altas 
e fofas, formando entre ellas um largo e profundo po~o, 
logar apropriado para boas pescarías, e apresentando 
nos limites com a barranca extenso tapete de grami
neas, onde j á sabemos ser pouso preferido de marrecos 
e patos. 

A melancolia do crepusculo f órma nestes paramos 
espectaculo de indescriptivel belleza . Na barra do ho
rizonte os cun1ulos transfigura1n-sc e1n estupendas to
nalidades de cores, tra~ando paisagens que o genio de 
nenhum artista jan1ais imitará. O silencio, a beatitude 
do mundo virgem unicarnente se quebra co1n os gritos 
das aves que se recolhen1, o resfolegar dos botos, os 
ecos dos berros das onc;as. A grandeza 01nnipotente 
subjuga, avassala os cora~oes, como que a nos mostrar 
a nossa fragilidade. Essas sensac;oes entram no amago 
das aln1as e no retiro desta immensa thebaida voltam
se para as nossas religiosidades innatas. 

Diante do scenario prodigioso unicamente o tem
peram ento irriquieto de Joao Jess nao póde conter-se. 
Emquanto permanecemos calados, elle brada as suas 
exclama<;oes de pasmo, de deslumbramcnto. Anda, fa
la, gesticula, querendo transmittir as cn1o~oes que o 
espantam. Os seus nervos nao hasta1n para o controle 
de tamanhas impressóes. 

De noite, ao aconchego da fogueira, proseia-se so
bre infinidade de assumptos. Até a propria politica, a 
megera que idolatro e descomponho ao m esmo tempo, 
como u1n bom brasileiro, entra nas cogita~óes. Imagi
ne-se a celeuma da assembleia, ero que Joao e Fritz 
sao nacionaes socialistas allemaes; Cassio e Osear, re
publicanos conservadores; Chico, mais ou menos radi
cal; e eu, que nem sei o que sou, mas que em todo caso 
pontifico com certa vehemencia. Como acontece irre
n1ediavelmente em qualquer congresso, ninguem apro
veita nada da discussao, e nem tao pouco os destempe
rados moradores do planeta perceben1 que no deserto 
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do Araguaia existe um grupo de personagens, barbados 
e semi-nus, com positiva inten<;ao de salval-os do caos. 

Ainda peln 1nadrugada Joao, Fritz, Chico e eu en
veredamos embarcados pelo lago da Saudade, aonde 
vamos cac;ar. Atravessa-se longo sangrador, o canal 
que o liga ao rio, chegando ao primeiro espraiado de 
agua. Para diante ha furos ou igarapés, brac;os estrei
t?s, que se ':1nem em seguida em novas larguezas, e as
srm success1vamente. Calculo que viajamos 4 l~guas 
de penetra<;ao, e entretanto o lago continúa, apesar do 
accésso difficil na epoca da · vasante. Pretendem uns 
q~e a Saudade seja um rio, pois affan<;am que o seu 
le1to .corre nas ench~ntes. Iss_? car;ce de rigorismo, 
em vista da explora<;ao que Joao e F ritz acabaram de 
fazer nos ermos alem, referida no capitulo dedicado 
a Cocalinho. Elles passaram pelas suas cabeceiras, 
º?de, ao en':ez de aguas preeminentes, apenas demora 
dilatado cor1xo, ou Pt:!Dtanal. Compóe-se a vegetac;ao 
d~s margens de sarat;ts, ~~bustos peculiares· dos alaga
d1c;os, e de mattas rachihcas emaranhadas de lianas, 
que nas passagens apert.adas se enla<;am nas comas im
pressionando á maneira de extensos abobadarios ciaus
traes. Bem para dentro, á direita, emergem zonas altas 
de campos bellissimos. 

A nossa ubá singra os meandros do reino bruto. E 
em muitas occasióes ternos que a puxar em traj ectos de 
haixios, nao sem grande perigo das aguilhoadas das ar
r~ias fluviaes. A arraia - peixe cuja fórma é a de largo 
disco, achatado e pouco espesso, alcanc;ando ás vezes 
um metro de diametro - contem ainda a exclusividade 
de possuir urna cauda comprida e armada de temivel 
ferráo bifarpeado. Reside ordinariamente nas aguas 
razas e ai se acama meio-encoberta pela areia. Pisada 
pel~ pessoa. descuidada, finca-lhe o dardo no pé, pro
duz1ndo ferrmento dolorosissimo. As serras, no sentido 
de aspas de anzoes, cravam-se com f acilidade mas ao 
serem retiradas dilaceram e arrancam pedac;o; de car
ne. Dai o tremendo soffrimento do infeliz durante 
longo tempo, pelos sertanejos levado á conta de ac~ao 
de veneno. Agenor Couto de Magalhaes ( aos Couto de 
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Magalhaes, como aos Taunay, o destino impoz a tarefa 
rara e relevante de nossos destacados cultores do ser
tanismo), na sua esplendida "Monographia brasileira 
de peixes fluviaes'\ escreve que a ferida produzida pe
lo ferrao da arraia nao estanca facilmente, occasionan
d.o sempre farta hemorragia, resultante da secre~ao 
hem_olytica que se dá quando o animal crava o seu 
ferrao; a substancia viscosa que determina a hemolyse 
é de reac~ao francamente acida e produz, por espac;o de 
24 horas, f ortes dores ao paciente." De outro lado, a 
autoridade de Afranio do Atnaral, no opusculo sobre 
"Animaes venenosos do Brasil", apenas de passagem 
cita a arraia entre os muitos secretores de elementos to
xicos. J ulgo, con1 as reservas de leigo, que a esse res
peito nao ha estudos scientificos ultimados. E nao se 
conhece nenhurn antidoto, nenhum especifico que impe
~a aquelles atrozes supplicios. E' verdade que os na
luraes empregam diversos methodos afim de atalhar 
a dor, compostos na maioria de macera~óes de folhas e 
raizes, que applicam eobre a zona golpeada, ao mesmo 
momento que engolem o respectivo summo. No caso 
estao o cipó-arraia e os brotos de tucum. Costumam 
ainda furar os olhos do peixe, tapando a cicatriz com a 
materia viscosa, o que parece actua como colodio, for
mando u1na ·protec~ao impermeavel á entrada do ar. 
Com as aguilhoadas dos bagres nlandís tenho tido ex
cellenfes provas dessc processo de cura. Tudo. entan
to, constitue motivo da falta <le inelhores recursos e 
uao traz resultados geraes. Depois ta1nbem apparecen1 
as cacha~adas, os benzin1entos, as feiti~arias, de manei
ra identica ao que acontece quanto ás mordeduras de 
cobras, no tratamento empirico e esdruxulo dos cabo
clos. Felizmente até agora nos salvamos dos autos dP 
fé dos soffrimentos impostos pelas arraias, facto que 
nao se dá com a maxima parcella dos habitantes ribei
rinhos das ver.tent~s !lmazonicas ! do. rio Paraguai, 
por onde ellas se distr1buem. E nao ca1mos em situa
~oes ridiculas, pois que naquellas occasióes terriveis o 
cidadáo salta, corre e debate-se como damnado, e ch~ga 
~ r~l~x~r o arbitrio do systema nervoso, ficando no 
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pessimo estado de Henrique IV ~e Fran~a, o do pena . 
cho altivo, cujas emo~oes guerreiras lhe effectuavam 
serios eff eitos purgativos, a que acompanhava heroica· 
mente com os brados de "laissez faire la nature ... " 

Na excursao encontramos ca~a de pello abundante 
e mansa, em opposi~ao á que frequenta as margens do 
Araguaia. No rio, embora os rastos se repitam a cada 
momento, os animaes vivem prevenidos e arredios e 
nao se entregam facilmente á sanha dos matadores. 
Divisamos hoj e bandos de capivaras, ariranhas e lon
tras, muitas antas e pacas. Duas capívaras novas e 
urna anta bastam para estabelecer a res{:rva de carne 
que precisamos. Ellas sao atiradas com sciencia e es
colhidas. em meio dos grupos arredados do leito, ficando 
assim impedidas de pular para a agua, como succede 
habitualmente quando mal feridas. Em outros logares 
isso nao evitaría o posterior aproveitamento dos ani
maes, cujos corpos voltam a boiar em seguida a algu
mas horas de submersao. 

lVIas aquí, morada predilecta das vorazes piranhas, 
nunca se guarda semelhante illusao. Bastam appare
cer pouc~s gottas de sangue para se atirarem á presa, 
consumindo-a em breves minutos. Porisso é que o sa
bio Goeldi as considerava animaes ' de rapina, os mais 
perigosos da America Equatorial e os mais ferozes dos 
pei~es; dizia elle que, "se Dante as houvesse conhecido, 
ter-lhes-ia dado um logar de honra entre os instrumen
tos de supplicio do inf erno." Sao um flagello para o 
gado, mutilando o ubre das vaccas nas lagoas dos be
bedores, ou atacando as boiadas na transposi~ao dos 
ríos, tanto que os boiadeiros tangem na ponta da tropa 
as r ezes mais abatidas, que pagam o imposto á voraci
dade inappellavel. Ternos testemunhado muitos effei
tos da fome incontida, e apenas, por falta d~ sorte, nun
ca presenciamos o episodio da transmutac;ao da voz dos 
h~1nens, de que nos fala o humor sertanejo. Eu. por 
1n1n1. guardo todas as precauc;oes afim de nao ser victi
ma da triste experiencia. Contam-se 4 especies de pi
ranhas: as de papo vermelho e que sao as terriveis fa
mintas, reunidas sempre em cardumes de milhares; as 
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pretas, de porte m·aior; as totalmente brancas, pouco 
offensivas; e as maparas, denominadas assim no Ama
zonas, e das quaes nao vi ainda nenhum exemplar. En1 
Sao Paulo, ao que me parece, somente habitam, e com 
raridade, as brancas. A grande reproduc~ao das pira
nhas verifica-se nas aguas quentes do Amazonas, Pará, 
Goyáz e Matto Grosso. Ellas alcanc;am 30 centímetros 
de comprimento, o corpo é discoide, á maneira do pacú, 
a cabec;a recurva e forte. Tem a mandíbula inferior 
saliente e duas aguc;a<lissimas fieiras de dentinhos en
caixados perfeita1nente, que co1npoe1n a arma de ata
que, bastando-lhcs esse aspecto con10 traducc;ao da 
f erocidade. 

Na occasiao em que abalemos duas ariranhas, cer
tifico-me de que Joao é deveras descontrolado. Chico 
quer possuir un1a pelle desses mamíferos como r e
corda~ao. De dentro da ubá, elle e eu baleamos as 
pobres sacrificadas, nao sem os justos e atrapalhados 
protestos de Frilz pelos doidos estampidos dos f uzis 
Mauser aos scus ouvidos. E atiramos a canoa para 
a direcc;ao em que afundam os bichos. Joao, em ins
tantes, arranca do cinturao e da camisa e poe-se de 
pé na fragil einbarca~ao. Gritamos todos para que 
nao se atire á agua, bradamos pelo perigo das piranhas 
e dos jacares. Mas o rapaz, pallido e allucinado, nada 
o uve e j oga-se em busca dos corpos. Ha innumeros 
acontecimentos a que j amais m e proponho desvendar, 
pref erindo admittir píamente a intercessao dos "myste
rios insondaveis dos fados", em ultima analyse acto 
mais f acil e mais efficiente. Por que as piranhas nao 
despedac;am o nosso Joao? Por que os jacares, ás du
zias, nao o abocanham? Por nluito menor inconscien
cia, nestas conjuncturas, centenas de pessoas tem sido 
anniquiladas. O rapaz volta, afinal, depois do quarto 
1nergulho, arrastando urna das ariranhas, que vcm para 
hordo. Resta ao animal um sopro de vida e geme como 
crian<;a, tocando aos sentimentos. Cabe a Fritz acabar 
de matal-o a golpes de fa ca o na ca1be<;a, afim de nao 
estragar o couro. A carne será logo posta f ora, em 
yista do seu mau cheiro de peixe . 

, 
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Em um alto, ao pé do campo, salgamos os melho
res pedac;os das cac;as. Um naco e o figado da anta 
váo logo ao espeto, sendo o ultimo um manjar verda
deiramente requintado. Eu e Joiio batemos a campa
nha das terras dos chavantes. A macega foi queimada 
pelos selvagens, conforme elles sempre executam na 
secca. Porisso, dos diversos veados que topamos,1 um 
unico can1peiro permitte a nossa approxima~iio, caín
do a certeiro balazio do meu companheiro. 

A' tarde zarpamos de retorno. Agora s~ divisarn 
varios dorsos de enormes pirarucus, que preferem este 
ambiente de aguas tranquillas e que logo afundám ve
lozes. No occaso do sol ensombrea-se a lagoa e ludo 
se transfigura en1 mysticismo enternecedor. A solidao 
accentua-se e revive as grandes, queridas Saudades . 
Nas ramas da ma ttaria escondcm-sc, inedrosos, os sus
surros das pombas, nos saranzaes esvoa~am, timidos. 
os j acús ciganos, os mergulhóes, os manguarís, os co
lheireiros de pennas cor de ros·a. Gritarn as saracuras 
as suas cantigf!s monotonas. Anoitece. Em torno da 
mise1·a ubá andam rondando tremendos j acares, cuj os 
olhos phosphorescentes espreitam amea~adores . . E no 
sangrador da chegada ao Araguaia duas on«;as seguem
nos pela floresta, berrando os esturros barbaros, como 
que a apostrophar a nossa intromissao desabusada nos 
seus brutos dominios. 

(~assio e Osear esta o ú nossa espera j ú anciosos, 
mas, o que é bcn1 melhor, r eunem ao abastecimento 2 
patos e muitos peixes. Eu me acho tao esfalfado que 
a areia me parece un1 bemdito colchao de paina e o 
ceu um dossel deslumbrante. 
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No eonvlvlo dos adventistas 

' ' . 

No trajecto até ao Poslo Adventista, ternos que bai
xar 15 leguas, viagem que importa duas etapas. 

Logo cedo transpomos a barra do rio do Peixc, 
que corre <le Goyáz, tend-0 a largura de 80 metros na 
foz. 

Silvino, antigo chefe garimpeiro do Gar~as, levan
tou no logar denominado Cixá a unica habita~ao da 
distancia, afora a villa <le Sao José, esta já vizinha da 
Missao. 

Catamos dezenas de ovos de tracaj á e. a ca~a per
manece em paz integral, pois a reserva que conduzimos 
dá para dias. 

O. rio apresenta esquisito aspecto. As praias, ao 
fim dos estiróes, assemelham de longe largas barragens 
atravessando o alveo, como se fora aí o seu termino. 
As brumas das manhiis ainda mais favorecem a mira
gem, e fica-se sem saber muitas vezes qual a direc~iio 
seguida pelo canal. 

Na casinhola de Silv~no, que se acha na barranca 
de um furo, arranj a1nos respeitavel reserva de palhas 
para cigarro. De ha tempos vivemos no regime do fu
mo em rolo, de urna carga de 30 metros trazida de 
Goyáz, que vae sendo distribuida com rigorosa equidade. 

O acampamento é estabelecido pouco alem. Osca~ 
resente-se do passadio rustico e queixa-se de fortes do
res nos rins. E as excessivas alimenta~óes de carnes 
gordurosas produzem furunculos e f'eridas de que ne
nhum de nós se salva. O poderoso diuretico que é o 
chá mate acabou, e os recursos reduzidos da nossa 
phannacia apenas valem como panaceias. Na ambu
lancia trazemos diversas inj e~óes para casos mais gra-
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ves, e portanto acceitamos os pequenos males com bo
nomia. 

A gente integra-se na aventura. Anda-se em pleno 
nudismo e scmpre ha um:) palavra de espirito para as 
mais duras peripecias. Hoje até ninguem se zanga 
com a alta dose de areia que tempera o arroz e o feij ao, 
embora a mastigac;ao se torne difficultosa. Cassio, 
quando apanhára a agua, havia se descuidado, enfian
do a caneca no fundo. 

Esqueci de relatar que vimos executando arroja
dos concertos cornes, geralmente ao crepuscuJo, a hora 
propicia para os cnternecimentos. Tanto que Fritz. 
com a atrapalhada linguagem de allemao, aprendeu 
urna por~ao de cantigas nossas, que nao se cansa de 
repetir. Nada in1pede aqui a expansao dos impetuosos 
<lotes artisticos, o mundo irracional nem se perturba . por1sso. 

A lua entra no quarto minguante e ás 3 da madru
gada largamos, quando o astro desponta e illumina a 
esteira prateada, porque qu~remos puxar 11 leguas de 
arrancada. Neste trecho nada nos prende, a nao ser 
o descanso para almoc;o. Rema-se sem cessar e o suor 
allivia os organismos das 1nazellas accumuladas. No 
deserto de cerrados e campos advinha-se a permanen
cia dos indios chavantes, os unicos entes que occupam 
estes rincoes. Para o oeste tomam o espac;o enormes 
novelos de fumac;a, denunciando as suas queimadas 
ininterruptas. E ao caír da noite attingimos Sao José, 
antigo presidio da monarchia, boje arruinado numa 
tapera. Nño desembarcamos na villa goyana e pouco 
adiante numerosos carajás, que se encontram acampa
dos na praia, e~ torno dos seus fogos, promovem urna 
manifestac;ao aos seus typicos gritos gutturaes. Que
r em que paremos, naturalmente para pedir fumo, ra
padura e farinha, de que sao avidos. Mas a pressa 
nos tange para a frente, e entao bradam as suas zangas 
"torí bina, torí bina!" ( christao ruim). 

Resplandecem agora as queimadas con10 monstruo
sos incendios. Mais urna hora de porfia e arribamos ao 
Posto Adventista. . . .. 
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A ca valleiro do rio, no Estado de Goyáz, está Pie
dad e. Cha1na-se assim o local em que os adventistas 
do setimo dia installaram a sua l\1issao Indígena. 

Hoj e, 23 de julho, é sabbado, portanto o feriado 
semanal desta seita protestante. A recepc;ao gentil 
conforta o cansac;o que nos abate, e após o desembarque 
de toda a carga um repasto delicioso nos é off erecido. 
Lonilio de veada sussuapara, pao preto, manteiga e cho
colate, finamente preparados, equivalem no meio <leste 
barbarismo a banquete de deuses. Já guardava1nos ab
soluta saudade do pao. E' excusado dizer que delle 
nao sobra nenhuma migalha. 

A 1ninha turma fica alojada em u1na das 6 casinho
las de adobe destinadas á moradia dos sectarios da r c
ligiao. Joao e Fritz estao no amplo predio da familia 
do director. Ha ainda o edificio da escola e culto e a re
sidencia do prof essor. Assim se completa1n as habita
c;oes. Depois vem as bemf eitorias do pequeno sitio e 
as plantac;oes cuidadas, reunindo tudo urna physiono
mia de trabalho rarissimamente encontrada no Ara
guaia. 

Haviamos top~do de passage1n, em Leopoldina, co1n 
mister Allen, o chefe da Missao. Elle nos fornecera 
urna carta de apresenta~ao para Ernesto Bergold, ora 
á frente das actividades, e que com a sua esposa, d. 
Alma, concedem a captivante acolhida. Reunem-se ain
da no convivio d. Lulú, senhora daquelle pastor, o jo
vem Alvino, seu filho, e d. Hely, casada com o nosso 
companheiro Joao e hospede temporaria da familia. 

Mister Allen é americano do norte e exerceu as 
f uncc;oes de catechista por longos anuos no Perú, de 
onde a sua pratica nessa lida. Em 1928 transportou-se 
para cá, abrindo em meio do sertao o nuclco adventis
ta, presentemente um oasis de progresso ficado no 
abandono das solidoes. 

No momento somente estao aqui poucos carajás. 
Explica-se o facto da ausencia dos selvicolas por causa 
da epoca do estio, em que se tornam andej os das praias, 
onde acampam, a realizar pescarias, a aj untar ovos de 
tracaj ás e tarta rugas, a ca~ar estes ultimas amphibios, 



t 

J. 

78 H e r m a n o R i b e i r o .d a S i 1 v a 

a por fogo na vegeta~ao, infantilmente. De tal forn1a 
o periodo das aulas comprehende os meses de outubro a 
junho, sub1ncttendo-se elles entao ao sedentarismo mais 
por for~a das chuvas e do flagello dos mosquitos que 
por amor á nossa civiliza~ao, coisa que nao lhes impor· 
ta, aliás com algumas carradas de raziio. Tambem 
aprcndem a agricultura e certos officios, porem tu.do . 
rudimentarmente, embora a paciencia incommensura
vel dos mestres. Estas coisas de metbodo, disciplina, 
vestuario j amais .sao encaradas seriamente pelos in
dios, que preferem ser ·Iivres dentro da natureza livre 
e prodiga. A principio - conta-me Ernesto - elles re
cebia1n roupas, generos e ferramentas gratis. Nao que
riain pois outro systema de vida, negavam-se a executar 
qualquer servi~o. Resolveu-se daí estabelecer o paga
mento, em mercadorias, pelas tarefas effectuadas, re
sultando disso um menor apego ao ocio e á vagabunda
gem imperturbavel das descansadas criaturas. 

Os adventistas do setimo dia, conforme os seus pre
ceitos religiosos, nao admittem o fumo, o alcool, o café, 
carnes gordurosas, peixes de couro. Confesso os meus 
parcos entendimentos do assumpto, mas creio que a im
posi~ao deriva da exegese biblica do Velho Testamen
to, procurando-se de tal arte manter a sanidade do 
corpo afim de favorecer os actos espirituaes. Entre
tanto essas normas constrangem seguramente os habi
tos dos selvagens. E é necessaria farta resigna~ao dos 
catechistas, que se obrigam a fazer,.,muitas concessóes 
ao rebanho impenitente e anarchizado. 

Digo a Ernesto que sou catholico, apesar de mau 
catholico, assim como acontece com os meus amigos. 
'"f odavia elle possue elevada comprehensao religiosa e 
tem refinamento de educa~iio. Continúa com a cama
radagem leal e franca e nos cumula de gentilezas. Fe
lizmente nesta mansáo subsiste escrupulo pelas cre~n
~as alheias. Todos se mantero o respeito decente, de 
n1aneira que a hospedagem decorre agradabilissima. 

* * * 
Alvino é apaixonado ca~ador de veados. Nos arre

dores da Missao ha muitos piquizeiros, arvores cujas 
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flores sao por demais apreciadas por esses animaes. No 
tempo actual ellas está o caín do e f órmam um tapete 
sobre a relva. Ao crepusculo vamos fazer a espera, 
que consiste em subir aos altos galhos, de onde, es
condidos, calmamente atiramos nos ariscos ruminantes. 
A ca~ada é sempre positiva, mas os pernilongos (aqui 
denominados murissócas) nos n1artyrizam terrivelmen
te. Nas proximidades ha lagoas, e ao occaso do sol, 
como pela manha, saem aos milhares dos seus focos e 
nada respeitam nas ferroadas. Eu tenho promettido 
para commigo nao me empolgar 'mais por tal prova de 
paciencia, pois naquella pessima situa~áo, pendurado 
como simio a um ramo e mordido pelos mosquitos, afim 
de nao ser presentido pelo maravilhoso olf acto dos vea
dos nem ao menos posso accender o cigarro. Entanto 
esque~o infallivelmente a promessa, concordando com 
estoicismo que no matto nao ha requintes de bem-estar. 
E volto a comprar novas penas. 

Ernesto organiza urna explora~ao nas terras mar
ginaes de Matto Grosso, na banda opposta do rio, por 
onde j á caminhou ' rarias vezes. Nao ha n1ontarias 
para o grupo inteiro e resolvemos que sigam Cassio e 
Osear, que ainda estao imbuidos do romantismo ser
tanista. 

Elles partiram na caravana, integrada por Ernesto, 
Alvino, Joao, Fritz e o empregado Chiquinho. Os ca
vallos e burros atravessaram por logar propicio, onde 
desponta un1 banco de arei9: ao meio da corrente, e 
mesmo assim tiveram que luctar herculeamente afim 
de alcan~ar a outra barranca. Entraram os explora
dores cerca de 3 leguas, topando extensos capóes de 
matto e lagos interiores. Abateram macacos e veados e 
a bala mataram muitos jaraquis, peixes amazonicos 
que se reunem em cardumes e parecidos comos nossos 
corimbatás. Asseguram os sertanejos que a sua carne 
traz o gosto de barro e porisso nao os ternos comido. 
Cassio e Osear, porem, · acharam-nos excellentes após 
serem moqueados, systema de cozinha dos indios j á por 
nós praticado commumente. O modo é simples e con
siste em collocar a carne sóbre improvisado girau de 
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madeira, entretendo-se o braseiro por baixo até assal-a. 
A diff eren~a está en1 que nós usa1nos sal e outros lc111-
peros, en1quanto os selvagens a ingerem sem o mi11in10 
ingredien'te. Desenvolveu-se o passeio, afinal, de ma
neira agradabilissilna, segundo nos contam os 2 con1-
panheiros. !\'las eu e Chico logo percebemos que a 
longa cavalgada quasi os moqueára como aos peixes. 
em face da falta de tirocinio. Ninguem póde evitar 
esses desagradaveis incidentes quando as pelles basicas 
nao estao curtidas. 

Ernesto, eu e Osear fomos visitar as salinas, que 
distam 5 leguas para o interior goyano. Neste trecho 
do anno, em que desapparecem as aguas de algumas 
razas lagoas da regiao, os sertanej os en tao accorrem de 
longe afim de r ealizar a safra. Como ciganos, acam
para em derredor e atiram-se ao servi~o na terra dc
voluta. O chao, de cor acinzentada, é raspado superfi
cialmente. Em seguida o pó vae para o bojo de un1 
cocho, furado como ralo na parte de baixo. A a,gun. 
posta por cima, coa os elementos aproveitaveis, que sao 
recebidos num tacho de cobre, desses em voga na fa
brica~ao de rapaduras. Ao calor de u1n forno de barro 
r esume-se o conteudo, que afina! termina a seccagem 
distendido ao sol sobre couros. Resta a purif ica<;oo, 
eff ectuada pelo rotineiro processo do estrume de gado. 
como no interior se faz para a refina~ao do assucar. 
Como se percebe, a industria é a mais antiquada admis
sivel, e os seus resultados son1ente bastam para o cus
teio do rebanho reduzido de cada cri·ador sertanejo. 
Nunca foram processadas explora<;oes scientificas na 
gleba destas salinas, de sorte que permanecem poi· des
veil!dar as suas possibilidades economicas. Visitamos 
os acampamentos, onde se reunem 30 familias, e por 
horas dilatadas presenciamos os trabalhos. Na volta, 
ao entardecer, n1atamos 2 mutuns e um veado catin
gueiro. 

Os carajás, a troco de pequenas da divas, prestam
se a mostrar as suas pericias na pesca do pirarucú. 
Com a pirahyha e a piratinga, elle compoe o trio dos 
gigantes da v·ertentc amazonica, attingindo ás vezcs o 
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respeitavel ta1nanho de 2 1netro~ e ~ peso brul? d? 
inais de 100 kilos. No sul do pa1s un1camentc o Jahu 
se approxin1a dessas propor~oes avantajadas, sendo. 
a!iás, peixe commum á ichtyo-f auna de todos os curs~s 
l1rasileirQs. Mas, ao contrario desses 3 concorrentes c1-
t:a<los, que sao de ~ouro e parecem immensos bagres, o 
pirarucú é revestido de csca1nas e o seu corpo te1n a 
feic;ao cylindrica. A carne, de sabor agradavel, tornou
se urna fonte de renda dos sertanejos dos rios frequen
tados. Após desdobrada em µiantas, salgada e s~cca 
ao sol, seguc remettida para os mercados consu1n1do
res, substitüindo perfeitamente o bacalhau da Noruega, 
npesar de nao inerecer dos mariscadores um preparo 
1ncticuloso. Assistimos á s.ensacional e arriscada pes
caría num lago proximo. O arpao, um ponta~o de 
ferro aspeado, está encaixado em urna vara compri<la, 
ú 1naneira de dardo, e permanece amarrado a extensa 
corda de fibras. l\ianeja o instrumento o selvagem 
que vae de pé na proa da ubá, olhos solertes no lcn<;ol 
da a ctua, emquanto o seu companheiro, pilotando a en1-
bac.a~ao, faz com que deslise mansamente á procura 
da victima. Subito ella se denuncia na superficie. Com 
incrivel rapidez o indio apruma-se e desfere o rijo 
goJpe que nunca falha. O peixe reage, debatend~-se 
aguilhoado, e atira-se em louca e dcsabalada carre1ra. 
O arpoador franqueia entao a' longa corda, dando a 
nlomentanea impressáo de que perde a partida. Pore1n 
dentro em pouco o n1onstro arrefece, as suas forc;as 
desapparecem e logo retorna preso á horda da ubá, 
onde o fa ca o afiado lhe arranca os den·adeiros cstre-
1nccin1entos da vida. Nao é somente na pescaría, en
tretanto, que o pirarucú off erecc par~icu]aridades curio
sissimas. Os seus costumes e procr1a~ao tambero rne
recem destaque especial. Para isso roubo as palavras 
do autor da "Monographia brasileira dos peixes flu
viaes", que valem como o 1nais perf eito estu~o esta!11 .. 
pado a respeito .. Agen<_>r Couto de Magal)la~s. ass1n1 
nos ensina : "O p1rarucu, como a grande ma1or1a dos 
peixes da agua doce, procura alimentar-se ao entarde
cer e ao amanhecer; durante o dia, quando o calor é 
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intenso, mette-se ·por baixo dos ara~azacs e cannaranas, 
ou busca outra qualquer sombra para fugir dos raios 
abrazadores do sol amazonico, deixando-se ficar quieto 
no fundo da agua e della surgindo algu1nas vezes para 
tomar o golc de ar; o pirarucú alimenta-se de outros 
pequenos peixes e porisso é muito frequente vel-o boiar 
onde baja cardu1.ne de jaraquis. Alguns peixes, os ae
ro~hagos, necess1tan~o do ar livre atmospherico para 
sahsfazcrem a necess1dade do pheno1neno da he1natóse 
spbeip a superfici~, <l~ espa~o a espa~o, engulindo um~ 

.. po~·<;ao de ar; ~at1sfe1t~ cssa necessidade, descem para 
o i un~o, expelhndo entao o excesso ?e ar aspirado, que 
sobe ~ flo1: da agua como tnn rosario de 'bolhas; o pi
rurucu esta nesse caso, observando-se que, de tempos 
a tell?-pos, assoma á tona para absorver o ar livre at~os-
pher1co. Os inariscado1~s, como lá sao chamados 
guiam-se pelo rastilho dessas pequenas bolhas para ar~ 
poal-o co_m segura1!~ª; nu!lca arremessam a fisga sen1 
que o pe1xe lhes de esse s1gnal seguro da direc~ao que 
toma. O pirarucú sempre surge á tona e, quando nao 
o faz de modo visivel e estrepitoso, poe mui cautelosa-
1nente apenas a ponla ao focinho para fora, desappare
cendo immcdiata e silenciosamente, scn1 nada mais dei
xa~. que uma serie de circul.os concentricos na superficie 
quieta dos lagos. Na hacia amazonica, de novembro 
e1n <liante, quando as primeiras chuvas comec;am a en
c~1er os , rios e baixios marginaes, chamados igapós, o 
p1rarucu busca esses logares de agua limpa e raza para 
J?reparar o ninho. O instincto natural de conservac;ao 
faz con1 que o peixe procure, para isso, os pontos 
n1enos f1:eq:u~ntados pelos jacarés e pelas terriveis pi
ranhas, inirmgas declaradas da sua prdle. E' assim 
que vemos o casal de pirarucús escolher, de preferen
cia: os !gapós dos igarapés, por baixo do matto ralo onde 
~ ~1"?-pidez das aguas lhes permitte avistar, de longe, o 
inumgo e prevenir-se para a defesa. Ai, nesses sitios 
com um metro e pouco de prof undidade, é que celebram 
a sua festa Dupcial, debatendó-se, ás rabanadas em 
alvoroc;o intenso, ora assomando á tona, ora imme~gin
do os corpos desmesurados por entre a galharia da 
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terra inundada. Nesse periodo de connubio ouvem-se 
distinctamente, de quando cn1 quando, sons abafados 
semeJhantes á voz humana, que o pirarucú emitte ape
n_as !lessa epoca de corte a1norosa, facto este que, pres- / 
cind1ndo-se das rt!lac;oes psychologicas que possa susci
tar .e P?r nós desconhecidas, se explica pelo estado de 
exc1~ac;ao em que se encontra o par. Nota-se ainda, e 
n~obvado por esse estado de continua excita~ao, que o 

, p1rarucú, coiµo acontece com a maioria dos peixes de 
escama, adquire colorac;áo mais intensa e sensivelmente 
generalizada, apresentando o carmezin1 das escamas 
1nais brilhantes, e1nquan1o o vermel~10 escuro se destaca 
em tons mais pronunciados, cobrindo-se de vermelho 
os pontos onde nao ha via vestigio algum dessa cor, 
como acontece coma parte inferior da mandibula. De
pois dessa phase ele verdadeira exaltac;ao, a femea pro
cura o fundo <lo igapó n1ais lhnpo, e aí cornc~a a f aina 
1natei:nal, fazendo no chao, com o focinho e com a bocea, 
u1na po~a circular de 20 centimetros de prof un di da de 
por 50 de diametro, completamente lisa e limpa de 
qualquer raiz, que ella ten1 o cuidado de arrancar com 
as suas poderosas mandibulas. Nesse trabalho a femea 
toma todas as posic;oes que lhe facilitem a perfeita exe
cuc;ao do ninho e, nao raro, vemol-a de cabe~a para 
baixo, as nadadeiras posteriores meio f ora da agua e 
meneantes para lhe pern1ittir o equilibrio na curiosa e 
clifficil posic;áo. Tem1inada a concavidade na lama, 
que os caboclos chama1n pittorescamente de prato, a 
f emea a1 depoe a desova, que é imn1ediata1nente fecun
dada pelo n1acho. A eclosao dá-se depois de 8 a· 10 
dias,, dependendo o pheno1neno, como é natural, da 
te1nperatura da agua. Durante todo o periodo da in
cubac;Ao, a fen1ea conscrYa-se n1ais achcgada ao prato 
e o casal, prudentemente, nao se afasta do ninho, re
dobrando de cuidados quando nascem os f ilhotes e nao 
permittindo que outros peixes delles se approximem. 
Absorvidos nesse trabalho de procriac;ao, os pirarucús 
fi<;am inteiramente alheios ao perigo representado pelos 
pescadores, que nesse 'periodo procuram arpoal-os im
piedosamente. O arapaima-gigas, tal o nome scientifi-
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co do ,gigante a1nazonico que faz objecto desta ligeira 
nota, defende corajosamente, como dissemos, a sua 
prole contra o ataque de qualquer outro animal, inves
tindo ao seu encontro, de operculos dilatados e em atti
tude tao aggrcssiva que os proprios jacarés fogem á s. 
suas vigorosas e bruscas investidas. Pelo lapso de 3 a 
4 días perrnanecem os recem-nascidos num bolo que 
difficilmente se diria constituido pelos filhotes do co
losso amazonico, tao íntimamente estao elles unidos uns 
aos outros; ao contacto da agua, entretanto, e gra<;as 
aos raios vivificantes do sol, anima-se o bando e aban
dona o ninho para procurar abrigo, nadando por sobre 
a cabe<;a da mae que, assim, os encaminha e guia nos 
primeiros movimentos da vida. Ainda nesta primeira 
phase, a natureza, com a sua inesgotavel providencia, 
incute aos pequenos pirarucús um segundo instincto de 
defesa contra os riscos do meio cm que vivero; a natural 
precau~ao que os leva a nao abandonar a sua protectora 
vigilante faz com que, <liante de um ataque imminentc, 
se abriguem nas aberturas branchiaes, fendas essas que 
se dilatam desmesuradamente para abrigar o cardume 
de urna centena de alevinos, que aí permanecem em
quanto nao passa o perigo que os amea<;ava. Por esse 
ten1po os filhotes já procuram alimento no lodo das 
raizes dos nenuphares, na riqueza das aguas lacustres 
onde abundam pequenos seres; á medida que vao cres
cendo distanciam-se da progenitora, nadando cada vez 
mais para traz della, sobre u seu dorso; e quando attin
ge1n pouco mais de um palmo emancipam-se def initi
vameute da tutela materna e passam a viver indepen
dentemente". 

• • * 

Combina-se urna excursiio ao rio Crixá, cuja foz 
<lista 8 leguas para baixo. Lá pretendemos experimen
tar as possibilidades de explorac;óes minera es, em f acc 
da lenda de que o curso é rico em ouro e diamantes. A 
carga ficará aqui em Piedad e e em unica ubá, tripulada . 
por Chico, Cassio, Osear: Fritz e eu, levaremos o estrj
ctamente necessario para a viagem, tornando-a assiln 
inais facil e mais rapida. 
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A nossa alimentac;ao vem sen do conf ortavel gru~as 
ao carinho da familia da Missao. Cachos de esplendi
das bananas, cannas, batatas doce, carás, ovos, bolos e 
até sorvetes apparecem diariamente nas refei~óes nos
sas, como presentes bondosos que nos enchen1 de grati
dao. E como naturalmente nos sentimos fortalecidos 
pelo ' farto regime, delibero conduzir para alimenta~ao 
da jornada, no que todos estao acordes, apenas rapa
dura, herva cidreira, sal e f arinha. E concluo, philoso
phando, que a lei da compensa~ao servirá de equilibrio 
estomacal no caso de jejuns inesperados. 

11 
Viage1n ao rio Crixá 

' ' 

A manhíí frigi<la dá-nos vontade de atacar valente-
mente as remadas. Ao fim da primeira legua, to

davia, Osear torna-se um homem inutilizado, resurgin
do as suas dores nos rins, e a posi~ao incommoda a que 
a gente se obriga na ubá con1 certeza lhe augn1enta os 
padecimentos. Elle considera que é sem proveito o sa
crificio a que se submetterá pelo decorrer da ex e ursa o 
e nao podendo occupar o seu posto de r emador, conse
quentemente desiste de transformar-se em peso morto. 
A venta o desembarque na primeira praia, de onde ga
nhará o campo da vasante, voltando a pé para a Mis ... • 
sao. E assim acontece, com eff eito, em seguida ás des
pedidas de praxe, levando o companheiro o seu insepa
ravel revolver Colt 45 e a trouxa de appetrechos de uso 
ás costas. Nós commentamos penalizados a transfigu
ra~ao de Osear, o impeccavel elegante de Sao ~aulo. 
Coro o extravagante carregamento, a barba cresc1da, a 
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cabe~a raspada pela minha impericia de cabelleireiro, 
cal~ando velhos sapatos, pois deixára as botas em Pie
dade - caracteriza-se agora em verdadeiro jagun~o 
sertanejo. Mas o seu vulto desapparece logo na orla 
do matto ribeirinho, e nós continuamos na descida. 

Ainda com o sol alto encostamos, tendo em mira 
arranj ar alimento para os arref ecidos esto1nagos. Eu 
e Fritz vamos tentar a ca<;a, e Chico e Cassio apegam-se 
ás linhas de pescar. Os resultados, entanto, nao sao 
confortadores. AJ>ós muito negacear um bando de pa
tos que se encontra a brincar no rasio da corrente, es
tabelecendo portanto difficil approxima<;áo pela falta 
de esconderijos, FPitz consegue abater um delles a tiro 
de fuzil. Os pescadores perde1n as duas melhores li
nhas <le fundo que trazemos, devido á f or~a de qualquer 
p eixe monstruoso que as arrebata das suas miios. Pos
suimos apenas mais um cordel longo, e o acontecimento 
nao é nada auspicioso. Com linhas curtas de vara e 
com anzóes encastoados em arame de a<;o, afim de nao 
serem cortados pelas piranhas, arrancam umn duzia 
dellas, o que sempre melhora a adversidade, embora a 
sua carne nao prime pelo gosto e as innumeraveis es
pinhas imponham vasto capital de paciencia na deglu
ti~ao. 

Ao ineio dia da segunda jornada estamos na bocea 
do Crixá, escondida á margem de Goyáz. O Araguaia 
costuma represar os seus affluentes, que desse modo 
mantero os desaguadores entulhados <le areia, confun
dindo-se com meras entradas de ribeiroes. 

Proximo a urna praia barrenta e resguardada fica
mos attonitos com o espectaculo, até entao ine~ito, que 
se desenrola aos nossos olhos. Numerosos peixes ai se 
acamam quasi á superficie, necessariamente a aprovei
tar o calor do sol nesta epoca de frio. E apenas nos 
presentcm, zarpam como flechas, em retirada tao preci
pitada que nen1 ao menos a direc~ao escolhem, vindo 
alguns chocar-se no casco da ubá. O facto dura rapido 
instante, mas nao impede que desanquemos os reinos 
sobre os fugitivos, tonteando-os, emquanto Fritz, com 
o fuzil it mño atira a esmo, conseguindo fortuitamente 
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matar uma pirarára e um cuiú-cuiú. A pirarára, um 
bagre ava11tajado que attinge pouco mais de metro e 
cuja cabe~a chapeada occupa um ter~o do corpo repre
senta dos piores peixes que se conhecem quanto ao va
lor da carne. Ella é tida entre os alimentos 1nais ·re
mo~os destas paragens, conforme expressao regional 
que equivale a alimentos productores de feridas. E 
adiantam os sertanejos que os indios dao de comer a 
hanha da pirarára ás aves, especialn1ente aos papa
gaios e arúras, afin1 de que as suas plumagens ganhcin 
a cúJora~ao avermelhada. Comtudo do curioso pheno
meno nño obtive até agora nenhu1na confirma~ao. 
Quanto ao cuiú-cuiú1 tambero particular da fauna flu
vial amazonica, ainda constituc carne secundaria. O 
scu aspecto estabelece co1ntudo urna f ci~ao chocante 
no que respeil~ ás destacadas armaduras osseas, em 
fei<;ao de serras, que revestem o corpo. Por occasiao 
das estiagens, quando os po~os se r eduzem, esse peixe 
r epellent.e torna-se migrador dos reservatorios esgotados. 
Em numerosos grupos, aproveitando o escuro das 
noites, abandona entao as moradias já imprestaveis e, 
por terra, em meio do matagal, effectua pequenas in
cursoes e1n busca de aguas mais fartas. Nestas inte
ressantissimas viagens o cuiú-cuiú possue 2 companhei
ros da r egiiio equatorial, que tambero o seguem na saí
da para o secco: o jijú e o tamboatá. E o aconteci
mento dá aos caboclos a opportunidade de surpreeu
del-os por entre a galharia, realizando proveitosas ma
tan<;as. 

Agora inicia1nos a subida do Crixá, cuja largura 
attinge de 100 a 120 metros. A vegeta<;iio que borda 
as suas margens amiude se assemelha á fJora da lagoa 
da Saudade, de terrenos . alagadi~os. 

De principio a atten~ao se volta para os bandos 
infiudaveis de jacús ciganos, curiosos exemplares das 
aves ribeirinhas trepadeiras. Ningue1n os mata, asse
verando que a carne possue sabor desagradabilissimo. 
Daf a sua quantidade enorme, constituindo tal popul~ 
~ao particularidade destacada dá zona. Sao mansos, 

A • de phunagem colorida e em voos curtos, a grasnar in-
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cessanternente, vivem a transpor a ramaria do arvoredo 
de heira-rio. 

Pela subida afora desdobra-se a riqueza de especi
mes da fauna. Ta1nbem a qui os sertanejos intrusos 
raras occasióes apparecem. Porisso se explica o acoi
tamenlo da bicharia que escapa das barrancas do Ara
guaia. Até mesmo os espantosos jacares de papo ama
rello, bravíos na n1orada dos virgens remansos, surgem 
cntao em dezenas, atrevidos, ladrando alguns surda
n1ente á nossa penetra~ao. E damos asas aos instinctos, 
immolando-os em scnsacionaes cxercicios de tiro ao al
vo. Um azar inexplicavel, entanlo, está nos perseguin
do. Já atiramos em varias capivaras, perdendo-as na 
profundidade das aguas. Algumas antas jogam-se na 
corrente co1n a nossa approxima~ao, e em vao perma
necemos a acossal-as nos rapidos apparecimentos á 
tona. Ternos a impressao de que os colossaes tapires 
deliberara1n divertir-se á nossa custa. Nas pequenas 
praias de gorgulho e areia j á encontramos 3 vea dos 
a mitigar a sede. Anciados e enraivecidos pelos fra
cassos, pretende1nos nao perder as occasioes. As balas 
chovern sobre os animaes, que saltarn ao sibilar dos 
projectis, inconscientes do perigo que os amea':(a. 
Ainda nestes momentos damos provas de lamentavel 
falha nas pontarias. Os veados escapam, deixando-nos 
µnicamente o pallido sabor dos churrascos imaginados. 
Torna-se incrivel confessar que estamos em meio de 
innumeras especies da familia zoologica brasileira e 
que nenhum da comitiva eonsegue apauhar siquer urna 
ca<;a valiosa. Nos 2 dias de subida, excepto as magras 
aves lacustres e os peixes, ternos que nos contentar, para 
a alimentac;ao, com ovos de tracajá e com urna anhuma.· 
Esta pernalta dos paludes, que alcan~a quasi o tama
nho de um perú, tem a carne escura e massic;a, sendo 
de paladar pessimo e de cheiro desagradavel. Anda 
em rcduzidos bandos, gritan<lo asperamente á maneira 
do tanger de' cordas de violas desafinadas. Guarda-lhe 
o povo do sertao a crenc;a de que os seus ossos consti
tuem amuletos preciosos. E matam-na com esse fito, 
ufim ele fazer talismans contra os n1aus olhados e as 
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doenc;as, qiíe amarram ao pesco<;o. A grosseira supers
ti<;ao, como outras tantas que existem nos espirilos sim .. 
plorios dos caboclos, é tomada religiosamente a serio. 
l\1Ias nós guardamos outro intento bem differente com 
a que aba ternos; vae sacrilcgamente para a pan ella, a 
cozinhar durante horas seguidas. Tinhamos a coisa 
em ideia de petisco, grac;as á phantasia de um sitiante 
de Cocalinho, que asseverára a sua excellencia. Creio, 
todavía, nunca ter co1nido prato tao horrivel e nau
seante. Os companheiros tan1bem sentem assim, e ter
minamos a desastrosa penetra<;ao com os estomagos rc.
voltos, con1o' se fossemos baptizados ern urna viage1n 
maritima. Talvez urn corvo nao causasse mal maior. 

Dcste ponto em <liante, o rio Crixá, ua epoca actual 
nao consentc mais na na,;ega<;ao, nem arrastando os 
pequenos barcos; rcsu1ne-se o leito em simples veio que 
serpeia no meio <la caixa propriamente a1nazonica, 
subrnettem-se a cada anno, na estiagem de 4 meses, a 
vasto retrocesso do seu volume ; os affluentes, nas dis-

. tancias remotas, estinguem-se, permanecendo cheias 
apenas determinadas lagoas, que formam os reservato
rios do abastecimento liquido. A regiao arenosa e per
meavel contribue para o quadro que se estabelece. Pa
ramos portanto aqui, a urna avan<;ada de 8 leguas, 
sornente, acima da bocea. 

Tenta-se a explora~ao mineralogica: a velha bateia 
que trazemos entra en1 ac<;ao, depois de cavar o chao 
dQ álveo nos angulos das barrancas, em cujas grupiáras 
costumam existir depositos alluvionaes de cascalbos fa
voraveis. A pratica que eu e Chico adquirimos no rio 
das Gar~as, no anno passado, indica a norma dos tra
balhos. Comtudo, em seguida á apura<;ao do cascalbo 
retirado, sempre o piáo da bateia apresenta o mesmo 
residuo: esmeril de ferro e diminutas palhetas de ouro. 
Do alto Crixá e da larga zona central de Goyáz, nas an
tigas minera~oes dos seculos 18 e principios de 19, reti
raram-se immensas riquezas em ouro. A forma~ao geo
logica é pois, sem duvida, essencialmente aurifera. Po
rem as nossas buscas nao podc1n demorar. Alem de 
nao possuirn1os o necessario abastecirnento, cuidamos. 
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nos planos deliberados, de percorrer e conhecer o ser
liio. A amhi~áo natural jama is off uscará essa finali
dad e erradia, onde a cada instante se adquirem novas, 
utcis e gratissimas impressóes. 

Assim, largamos para o r etorno. 
Ha por aqui um amea~ador viveiro de arraias. 

Quando deseemos á agua é mistér toda a cautela para 
evitar os terriveis golpes. Anda-se arrastando os pés 
afim de nao pisar de cheio nos seus dorso, ou entiio se 
experimenta a areia com o remo, á frente, provocando
lhes a fuga. Apesar das precau~óes, Cassio e Friti 
q uasi se tornam victimas das aguilhoadas. Chico cobra 
caro as amea~as e diverte-se em arpoal-as, trespassan- -
do e prendendo com agu~ado varejño algumas da~ 
chamadas de fogo, das maiores. 

Tambcin se divisam nestas paragcns os uruhús-rei, 
magnüicos exemplares de rapineiros cuja envergadura 
das asas chega a medir pouco mais de metro. Sao 
brancos, de porte sobranceiro e dominam e imp<>em-se 
autoritariamente aos demais urubús. Conta-se que ne
nhum outro se atreve á posse da carni~a quando elles 
estao presentes. Somente depois de satisfazerem o ap
petite nos melhores peda~os é que permittem a appro
xima~íio dos seus negros e feios comparsas. 

Numa incursao ao interior vejo inesperadamente 2 
pavóes, aves raras e lindas da gleba amazonica, de tons 
coloridos, e que em vóo, por baixo das asas, mostrarn 
f ormosos desenhos á maneira de oitos. Elles entretan
to, embora o nome e a belleza, nada tem de commum 
com os pavóes asiaticos. 

Já na approxima~ao da foz enveredarnos para urna 
lagoa, das poucas que ainda agora mantem liga~áo 
franca com a corren te, sustentando o sangrador nave
ga ve J. A1vas gar~as e colheireiros roseos enfeitam a 
paisagem. Teilno em derrubar um <lestes ultimos, em 
vista do valor que os indios diio ás pennas, com as quaes 
enfeitam os seus adornos. Nas aldeias do medio Ara
guaia poderei trocal-as vantajosamente por interessan
tes appetrechos dos selvagens. Mas infelizmente a es
pingarda de chumbo continúa a nada favorecer pelo 
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seu diminuto alcance, e a carabina 'Vinchester e os 2 
fuzis l\1auser nao se prestam para as ca~as delicadas, 
estra~alhando-as. E prometto, co1n inteira circumspec
~áo, nao voltar ao sertao sem carregar urna daquellas 
armas mais vantajosas. 

Na beira do lago, quando estamos a tratar do al
m~o, sou baptizado pela impiedosa descarga do pora
que, tambem denominado treme-treme e peixe-electrico, 
esquisitissimo ·especime que habita os remansos da par
te norte do país e do rio Paraguai. Os seus 2 ou 3 
typos representativos identificam-se nos caracteres phy
sicos geracs; cabe<;a parecida co1n a da cobra, corpo 
redondo na parte anterior e chato na posterior, afinan
do-se na direc~ao da cauda. A ttinge ordinariamente 
de comprimento entre 1 e 2 metros e até 20 centime
tros de diametro. Sendo aerophago, con10 o pirarucú, 
emerge de minutos a minutos, afim de respirar o ar 
atmospherico. E' dotado da particularidade extraordi
naria de emittir fluxos electricos, o que o faz temido 
por todos os seres vivos que delle se approximam. &
sas verdadeiras descargas diminuem comtudo de inten
sidade á medida que se reproduzem, e por tal razño os 
indígenas venezuelanos usam amortecer-lhes a bateria 
t>or intermedio de cavallos. Tocados e encurralacloR 
nas lagoas, os pobres quadrupedes recebcm os tremen
dos e successivos choques, n1uitas vezes succumhindo 
afogados no sacrificio emocionante. Em seguida a dcs
carregarem a sua for~a, os peixes sao fisgados sem 
qualquer pcrigo. A citac;ao do caso vem a calhar com 
intuito de estabelecer urna impressao do alto poder 
aggressivo desse estranho habitante das aguas, que tem 
dado motivo a estudos scientificos relevantes, sabendo
se j á que a corren te desprendida exerce todas as f unc
~oes da electricidade. O exemplar que me prega o 
susto f al-o de maneira curiosa. Quando descuidada
mente, da terra firme, estou lavando o facao,

11 
approxi

ma-se sorrateiro e desfere á descarga, que sinto até ao 
fundo dos ossos, quasi caíndo no lago. Ainda espan
tado, chamo Chico, que nunca deixa de ter a linha 
prompta, como velho e inaniaco pescador. O treme-
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treme nao foge e parece espreitar nova occasiao para 
o ataque. Com isca de carne, o amigo atira o anzol <.', 
passado um instante, pucha de manso a presa para n 
borda. E' logico que nao quere1nos <leitar-lhe as miios, 
e daí 1ne occorre buscar qualquer arma de fogo para 
matal-o. Volto com a carabina, inas a caminho já o 
companheiro grita que o peixe escapou. Salva-se as
sim, abandonando-me derrotado por nao poder vingar 
o man bocado que acabo de padecer. Coro os jacares, 
us arraias e tantos outros, os poraques constituem per-
1nanente amea~a aos que se arriscam a estes desbrava-
1nentos. Vale a pena tornar tenlo .nas 1nenores circums
tancias, desde que nao se queiru pagar tributo certo e 
ingrato ao barbarismo das selYas. Ainda a respeito do 
treme-treme, aproveito o ensejo para r elatar a sua dis
semina<;ao por n1im constatada, ben1 no interior desta 
vertente, quando em longa viagem que allí realizei. 
Em diversas occasioes, entao, ao chegar aos po~os 
exhauridos, á procura de matar a sede, necessitava de 
realizar prodigios de destreza afim de apanhar os ca
necas de agua, fugindo da approxima~ao dos po'raques, 
cujas cabe~as surgian1 á tona sinistramente multipli
cadas. Co1n r efer encia á semelhan~a do corpo do peixe 
electrico, na sua f órma roli~a e alongada, ternos no 
Brasil 2 outros representantes da fauna fluvial: a en
guia ou mussum, commum dos estados temperados, e 
a esquisita trairambóia, n1oradora dos pantanaes matto
grossenses e dos paúes do Pará. l\fas as divergencias 
resaltam em todos os demais caracteres. E a um no
va to nas coisas dos nossos rios restará, em derradeira 
analyse, para differencial-os, a prova desagradavel mas 
positiva do choque inesquecivel ... 

Pelo Araguaia acima, em demanda de Piedade, 
entra em pratica a zinga ou varejáo, systema de rendi-
1nento vantaj oso para navegar-se. Chico está <loen te, 
con1 certeza envenenado com a mistura de kerozene e 
oleo de coco que vcm esfregando na pelle. Elle resol
vcru tomar prolongados banhos de sol absolutamente 
nu, e, como aqui os raios crestam a gente, achou que a 
tal mistura resguardaria a epiderme. Conden1namos o 
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extravagante preventivo, inas o rapaz nao attendeu ás 
considerac;ocs, e o resultado ag@ra se mostra no entu
mescimento de todas as suas glandnlas. Entanto os pa
<lecirnent-0s de anteriores jornadas tempcraram o co1n
panheiro, que mau grado o seu lastimavel estado nao 
abandona o piloto da ubá, o ja coman na expressao 
local. 

Esta aventura de un1a semana leYa os amigos a 
censurarem a minha in1previdencia, quando abasteci a 
dispensa apenas con1 sal, farinha, rapadura e herva 
cidreira. Eu n1e penitencio do erro desnecessario, pois 
tambem sin to com elles o enj óo iniseravel das centenas 
de ovos de tracaj á, dos marrecos, dos peixes e princi
palmente daquella 111edonha carne de anhun1a. Afinal 
de contas a prova <le fogo se acha consumada, e fico a 
admirar a resistencia formidavel de Cassio, que até 
boje jan1ais padecera tao rudes peripecias. O seu ge
nio alegre anima-nos, e ainda a ultima sopa de marreco 
com ovos de tracaj á é elle quc1n a faz e é o unico que 
a ingere. · 

De urna curva do rio divisa1nos o porto da Missáo. 
Enchem-se as nossas almas de alegria pelo termo de tao 
magros e deploraveis dias. O passadio saudavel que 
já tivemos entre os adventistas constitue neste instante 
risonha promessa appetecida. 

12 
De Piellade a Santa Isabel - Surge a 

Expedi~Ao Ingleza 
' 

• 

O SCAR é o nos5? primeiro encontro. Emquanto se 
organiza rap1do almo~o, matando as atrozcs sau

dades do arroz com feijáo, elle r elata a sua desventura 
na vol ta para o Pos to, quando f icára na praia adoecido. 
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Está pallido, o corpo arranhado, os pés ainda inchados, 
e a sua physionomia é de quem permaneceu invadido 
por completa prosta<;iio. Mas os acontecimentos foram 
deveras tristes. Ao envez de caminhar de principio 
para dentro da inargem, afim de ganhar os campos da 
vasante, como lhe huvian1os dilo, o co1rtpanheiro pre
tendeu logo seguir pelo carrascal da beirada do rio. 
Andou pouco tempo assim, desorientando-se de repente 
em meio do inattagal repleto de espinhos. E perdeu-se, . 
con10 aconteceu a um dos pobres santos descriptos por 
E~a de Queiroz, nao podendo mais sair daquelle emma
ranhado <la floresta. Vae <laí, a n1uito custo, desnor
teado e rasgado, alcan<;ou urna lagoa. Quiz seguir-lhe 
o barranco, porem, cada vez mais tolhido e preso ás 
lianas enredii;as, um sapato caíu e afundou-se na agua. 
Cou1 o pé descal<;o e desacostu1nado a pisar na aspereza 
dos gravetos e estrepes, a tragedia augmentou, e elle 
asshn proseguiu a via-crucis sempre na esperan<;a de 
topar co1n u1n run10 certo. Durante o <lia inteiro pe
rambulou atormentado, até que o acaso o trouxe para 
os limites da l\'lissao. Dallí ao casario é um pulo, e 
desse. modo se poz a salvo de situa<;oes muito piores, 
que fatalmente o esperavam se enveredasse para o 
norte, ingressando numa vasta area deshabitada. E 
com o semblante desconsolado, Osear termina a nar
rativa da sua sorte madrasta. Eu me perdi certa noite 
nas cabeceiras dorio das Gar~as, dentro de um cerrado 
enorme, e porisso posso avaliar os pessilnos bocados 
que affligiram o nosso amigo. Tecen1 os sertanejos, a 
~espeito da perturba~iio de rumo, de que tambem occa
sionalmente sao victimas, urna lenda digna de registo. 
Afian~.am que o facto se produz pelas f olhas de uma 
arvore determinada, desconbecida para elles, e que 
basta ao can1inhantc passar nas suas proximidades para 
soffrer o "encantamento" e perder o siso. 

Logo discutimos sobre o proseguimento da róta. 
Joao e Fritz deliberam retornar para nova entrada nas 
terras indevassadas da margem direita do rio das Mor
tes. O primeiro delles, possuidor de clara intelligencia, 
refere a possiveis achados de minas de ouro naquella 
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regi~o: l\las nunca é categorico nas explana~oes dessas 
poss1b1lidades, facto que se origina nao somente da 
falta de conhecimento completo dos antigos roteiros da 
zona, como principalmente da vontade de manter se
gredo cn1 torno dos seus projectos. Compreendo logo 
que se ~rata dos Araés e dos l\ilartyrios, as duas lavras 
do pr~c1oso metal que nos velhos tempos apaixonaram, 
a cub1~a dos mineradores paulistas. Araés foi traba
Jhada e depo~ saqueada pelos indigenas. Martyrios, 
conforme depounentos dos desbravadores das 1non~oes, 
deve enclausurar maravilhosa fortuna e afora a sua - ' constatac;ao pelas bandeiras de Manoel de Campos e 
Bartl1olo1ncu Bueno, faz nlais de 2 seculos nenhum 
outro christao lá conseguiu aportar, quer d'evido aos 
~~aques . dos s~lvagens, quer devido ás contradic~oes dos 
itinerarios existentes nos archivos. Ha 5 annos inves
t~go a provavel situa~ao do thesouro, procurando loca
hzal-o atraves de todos os documentos de que me posso 
valer. E concluo ágora algun1a coisa de util desco
hrindo orienta~~es que repu~o persuasivas a ~espeito 
da .c:elebra.da rmna. Nada d1sso conto a Joao, apesar 
de Ja o eslln1ar bastan le. O mundo galvanizou os meus 

' sentimen.tos até ªº ponto de nao f azer e de nao esperar 
o excess1vo ben1 dos meus semelhantes. Hojc exer~o 
essa. supre!na qualidade humana com cuidadosa parci
n1on1a, a~s~m como as senhoras que vao a dignas festas 
com as JOias falsas e guardam as legitimas em casa, 
somente para se prevenir dos descuidos dos convivas e 
nunca por maldade. Promovo todavia urna conferen
cia entre a minha turma paulista com o intuito de 
decidir sobre a nossa participa~ao na comitiva dos des
temidos alle1náes. E j á concordamos plenan1ente em 
acompanhal-a, quando nos ve1n á lembran<;a que em 
Cocalinho nao ha animaes e nen1 arreios para montaria 
afora os poucos de uso quotidiano dos sertanejos. Joa~ 
tambero nao os possue de sobra para todos nós e assim 
f ica resol vi do que unicamente. Chico seguirá c~m elles. 
O nosso grande amigo desde o inicio se mostrára do
minado pela ideia f ixa de melhorar de sorte f inanceira 
no viavel desvendamento daquellas riquezas, ou mesmo 
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no encontro de garin1pos de diamantes en1 qualquer 
dos affluentes do lado direito do rio das Mortes, pela 
razao de serem contra-vertentes do rio das Gar~as, 
explorado com ex traordinarios resultados. Chico f oi 
um dos meus co1npanheiros na excursao que effectuei 
a este ultiino rio no anno passado e está a par das n1i
nucias dos trabalhos nas lavras. Incorporando-se ú 
caravana de Joao, leva-lhe pois um concurso inesti
n1avel, que r esalta em face dos germanicos nao teren1 
pratica dos servi~os em apre~o e apenas theorias. Com
binamos a seguir que cu, Cassio e Osear desceremos o 
Araguaia até o extiucto Poslo Indígena de Santa Isabel, 
na ilha do Bananal, 5 leguas abaixo da foz do rio das 
l\ilortes e 66 daqui. Naquelle logar, onde acampa nu
inerosa tribu de carajás, pretendemos arranjar 3 delles 
para nos auxiliarem na subida do rio das Mortes. E 
desse modo, nas alturas <la cachoeira da Fun1a~a, espe
ramos nos r eunir novamentc dentro <le um mes. 

A canoa que transporta os rapazcs de retorno a 
Cocalinho j á vae ao long e e allí tambem segue d. Hely; 
a esposa de J oao. Aos 23 annos de ida de, coro a alma 
immersa em sonhos romanticos, d.esta feita nada poude 
demovel-a de aco1npanhar a arriscada aventura do ma
rido. Quantas mulheres da sua classe social seriam 
capazes de igual proeza? E' a pergunta que nos faze
mos ainda no porto, avaliando de ante-mao todos os 
supplicios que estao reservados á sua fragilidade. Do 
inagnif ico amigo que é o Chico, necessariamente iremos 
sentir as maiores saudades. Bravo, leal e estoico, nin
guem melhor 9o que elle sabe os segredos desta vida 
rustica, achando sempre resolu~oes para os mais affli
ctivos momentos. Tem sido alliado infalivel de todas 
as minhas excursoes e guarda o sinete de uma horrivel 
maleita, que por pouco nao o levou para o tun1ulo no 
sul de ~Iatto-Grosso. 

Ernesto cede-nos estopa, breu e pixe, o material 
necessario para concertar a · contento os rombos de 
"Muiraquitan", a unica ubá que será empregada na via
gem. Em Cocalinho, para isso, haviam lan~ado mao 
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á simples cera de abelha, e o sol encarregou-se de der
retel-a na jornada, occasionando a entrada da agua. 

Emquanto eu e Osear estamos na roc;a, a passeio, 
encosta ao desembarcador urna grande caravana de 
jovens inglezes, ricamente abastecidos e trazendo 8 r e
madores e servic;aes de Leopoldina. Cassio é quem nos 
dá a noticia depois da nossa volta, adiantando que con
versára breve1nente com o chef e delles, nada saben do 
entanto do escopo que os trouxe aos sertoes brasileiros. 
Em compensac;ao recebera noticias recentes do nosso 
Sao Paulo, onde arrebentára a revolta em desaggravo 
da occupac;ao do Estado. Os britannicos partiram da 
capital paulista no terceiro dia dos successos e tiveram 
franca passagem devido aos passaportes especiaes que 
traziam. De Igarapava viajaram em caminhoes, pelo 
Triangulo Mineiro e Goyáz, até I. .. eopoldina, na margem 
do Araguaia, pois a estrada de ferro se achava occupa
da mili~armente. Adiantaram que o enthusiasmo po
¡.>ular se tornou indescriptivel aos signaes da lucta e 
elles proprios traze1n a lembranc;a <le pequenas bandei
r as paulistas, convenientemente escondidas, que lhes 
fo.: an1 vendidas nas ruas de Piratininga. E Cassio ter
n1ina, reproduzindo a consoladora noticia de que o Rio 
Grande do Sul e ~finas Geraes se acharo ao lado <le 
Sao Paulo. Para nós, essas novidades collocam-nos em 
angustiosa situac;ao. Pensamos em mil maneiras de 
retornar, afim de cumprir o dever. Mas as hypotheses 
se desvanecem urna a urna. Estamos a cérea de 1. 500 
kilometros de distancia, sem communicac;oes, e ainda 
seremos fatalmente tolhidos nos passos pela nossa pro
pria qualidade de paulistas. E nada havendo a fazer 
nesta emergencia, recomec;aremos amanha, 5 de agosto, 
a descida do Araguaia. 

• • • 

"Muiraquitan" carrega no bojo urna carga preciosa, 
gra~as á bondade de Ernesto: 2 cachos de saborosas 
bananas, mandiocas, batatas, carne de veado salgada e 
pao para urna reserva de dias. 
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Toc~mos a embarcac;ao co~ t<_?das as for~as, na 
espectahva de logo alcan<;ar os 1nglezes e anciados por 
conhccer 1nais ininucias dos acontecimentos paulistas. 
E 1:1PÓS ~lia e meio de .marcha divisamos o acampamento 
br1tann1co numa pra1a da bocea da lagoa que vae ter á 
séde da fazenda Luis Alves, denominada tambem Sao 
Do1ningos. Trocadas as apresenta~oes, conversamos 
com o ch~fe capitao Holman, engenheiro geologo nasci
do em l\'hnas Gcraes e velho pesquizador das riquezas 
do sertao. Elle encarregára-se de dirigir os mo~os da 
~?gl~terra na viage1n pelo Araguaia, tendo a mesma por 
f1nahdade a aventura, o sport e a tentativa de desven
dar alguma coisa a respeito do desapparecimento do 
coron~l i:awcett, o compatriota que se perdeu no amago 
dos r1ncoes do rio Xingú. Ha na comitiva um jorna
lista do "Times" de Londres, Peter Fleming, e os de
mais componentes sao R. G. Pettiward, N. de B. Priest
ley, N. Sheffington Smith, ,V. U. Blunt-Mackenzie, Ro
bcrt Churchward e A. Humphris, este ultimo urna 
e~p~cic de mordomo. Atraves da educa~iio -e maneiras 
<l1shnctas, logo se percebe que aqui está urna elite da 
mocidade de John Bull. Osear, que cstudou em Man
chester, te1n facilidade em prosear com elles, facto que 
nao se dá commigo e com Cassio, que apenas sabemos 
phrases feias iinproprias para boas amizades, resto da 
aprendizagem dos cursos gymnasiaes. Salva-nos um 
pouco de francez algaraviano, que nos permitte com
municar un1 pouco com Fle1ning e Smith, os unicos que 
se approximam da nossa importancia em materia de 
sabedoria linguistica. Da :revolu~ao nada adiantam, 
comtudo, alem do que já relataram. Os 5 sertanejos 
e os 2 indios, que compoem a turma de empregados, sao 
dirigidos por Raymundo Queiroz, que trabalhou no 
cxtincto Servi~o de Indios da Ilha do Bananal e que fala 
regularmente o carajá. 

Va1nos con1 esse nosso patricio até á fazenda, sin
grando pela lagoa a dentro. A estancia, a unica que 
se estabeleceu nestas solidoes, separada do mundo, ja
n1ais teria se1nelhante denomina~ao em Sao Paulo. 
l\Ieia duzia de ranchos, um curral e o gado solto pela 

' 

Nos Sertóes do Araguaia 99 

campiua sem limites - quando muito será um pobre 
retiro no meu Estado. A sua gente é amavel e acolhe
dora na pacatez da existencia mais facil possivel. Ad-
quirimos bom leite, requeijóes e carne de vacca xar
queada; tomando ainda varias chicaras de café, de que 
vimos passando interminavel tempo em pesarosa absti
nencia. Sentados ~.soleira de urna porta, batendo lin
gua atoa, esperamos o retorno de 3 dos britannicos que 
saíram, com o dono da fazenda, no rasto de urna on-;a. 

, Chegam á tarde, derreados, vindo na sua companhia o 
sequito dos magros e bernentos cachorros de ca~a. Nao 
loparam a on~a' de~ejada, cujas pegadas se perderain 
na macega, e unicamente trazem um veado catingueiro 
morto. E partimos juntos para o acampamento. 

u convite para o jantar é recebido por nós com 
franca alegri,a. A Missao vem perfeitamente equipada 
de mantimentos, entregues á ·pericia de 2 caboclos cozi
nheiros. Come-se anta ensopada ·coro batatas, vea do 
frito, omelete e mais pratos succulentos. E, ao final, 
farto caneco ~de café excellente. Depois Smith appa
recc com urna victrola, colloca-a sobre urna larga lona 
distendida na areia, abre diversos albuns de discos e 
inicia a execu~ao de escolhidos e bellissimos numeros 
de mu si ca fina. Humoresque, por Kreisler e Pade
rewsky. Capricho Viennense, Madame Butterfly, Faus
to, Rapsodia Hungara e tantas outras pe~as admiraveis, 
ouvidas no mystico silencio de uma noite enluarada do 
Araguaia - realizam o mila-gre de sonhos phantasticos, 
enlevando os nossos miseros sentimentos, al~ando-os a .., 
indefiniveis, purissimas emo~óes. 

Cessado o concerto, eu ingresso novan1ente na ac~ao 
material, aproveitando duas pernas de veado catinguei
ro, que sobraram, para churrasqueal-as na grelha da 
comitiva. Preparadas com o tempero de sal, albo e 
pimcnta do reino, deixo-as no brando calor das brasas, 
para que asse1n vagarosamente e tomem .uin sabor 
especial. E no nosso pouso arredado, onde armamos 
enorme fogueira com urna arvore secca, trocamos irn
pressoes a respeito dos excursionistas estranhos. Pro
ponho seguirmos as etapas futuras sem nos perturbar 

' 
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com o grupo, abstendo de parar á noite nas 1nesmas 
praias. Explico que nao convem á nossa situa~ao pre
caria, falhos de r ecursos, a procura constante de un1a 
caravana forasteira tao prodigamente organizada. Que 
pretendere1nos nós, 1nettidos dentro de urna ubá ava
riada, providos de dispensa estricta1nente reduzida, 
com as roupas j á remendadas com escandalosas costu
ras? Poderá até transparecer que estamos a necessitar 
de soccorros. l\'Ias Osear j arna is acceita os meus argu-
1nentos. "Eu nao compreendo - retruca elle - por 
que 1notivo voce persiste em querer afastar-se de um 
convivio tao distincto. Elles sao rapazes de urna edu
ca~ao aprimorada. Nao ha mal nenhum em seguir1nos 
na sua con1panhia até Santa Isabel". Ora eu me con
ven~o de que na presente conjuntura precisamos man
ter u1na elevada dose de escrupulo, de independencia . 
De resto nenhum interesse vislun1bro na viagem em 
parceria, a nao ser a pron1essa de refei~oes gostosas, 
premio a que nao ine candi da to por nao me achar com 
o esto1nago desesperado. Cassio pensa de modo iden
tico, aventando entretanto a formula conciliatoria; 
aportaremos nas mesmas praias em dias intervallados. 
A proposta prevalece. Nao mais se discute. 

Cedo off ere~o ao ca pitao Holn1an urna das pernas 
do veado, que pela apparencia <leve estar admiravel. 
Recebe prazeirosamente o presente e manda que o col· 
loquem guardado na canoa, tripulada pelo carajá Co
tirí. Acontece que um dos inglezes tambcm resolve 
acco1nodar-se na embarca~ao, com o fim de seguir á 
frente para ca<;ar. E allí vendo o naco appetitoso, nao 
se constrange em mandar j ogal-o na agua, repetindo 
ao indio estupefacto um ter1no obsceno que logo apren
dera da nossa lingua. Assisto á scena de destrui<;ao 
se1n que o autor perceba e insulto-o em voz baixa, pro
mettcndo nao 1nais effectuar gentilezas com estes ser
tanistas incipientes e perdularios. 

Estabeleceu a l\ilissao um regilne saxonico forma
listico e disciplina.do para a viagem. A's 8 e 1/2 horas · 
é o aln10~0. Em seguida se inicia a.. navega<;ao, que vae 
ininterrupta até ás 5 da tarde. Nesse mcio te1npo, a 
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bordo,, ha um !unch de gelea, bolachas e outros piteus, 
que nos exclusivamente avaliamos de longe, pelo movi
mento das mandíbulas f elizes. 

. As. nossas jornadas transcorrem mais folgadas e 
1na1s hber!as. Saímos en1 geral pela manha despon
tada! depo1s .de engulir o chá e a jacúba, como se de
nomina o minga o cru de f arinha, rapadura raspada e 
ag}-1ª· Os. musculas r eteza1n-se na puxada dos reinos 
ate o sol ficar a , prun10. Entño preparamos a refeic;ao, 
<le~cansandp apos á so1nbra do arvoredo, na sésta prr 
gu1<;osa e descuidada, porisso que ancoramos nessas 
occasioes na n1~rgein direita , a salvo de qualquer ines
perada aggressao dos chavantcs. Aqui por perto ha 2 
nnnos, elles trucidaram un1 casal de nortenscs e ~ filhi
nha, quando procuravan1 no cerrado um corti<;o de 
ahelhas afim de tirar-lhes o mel. No intervallo do des
canso inf allivehnente a comitiva britannica nos apanha 
c. passa á frente. Nós reinicia1nos a marcha com a 
tarde, enveredando na descida pelas claras noites des
cambadas, pois estamos e1n vesperas de lua cheia. Nao 
possuirnos relogio, o tempo de nada in1porta e nas soa
lhe!ras os demorados banhos se repetem, bastando o 
estimulo de um logar correntozo e de fundo límpido, 
onde se evi!~1n os .nossos :per~gosos inin1igos das aguas. 
Pescam?s ~inda o 1mpresc1nd1vel para o sustento, e isso 
requer 1nfrmo t~abalho em vista da estupenda riqueza 
da fau~a aquahca desta vert~nte. Segundo Agassiz e 
outros 1~hthyographos de mais alto reno1ne, no systema 
ª!llazon1co se achan1 representadas perlo de 1. 000 espe
cies de peixes, ntunero prodigioso levando-se em conta 
que na Europa inteira fora1n estudadas 150 especies, 
apenas. 1\le111 do que, libertos do exterminio nos ser
toes dcspovoados, elles se multipHcam fartamente á lei 
da _na!ureza. Nas ~olidoes equatoriaes surpreende e 
1na1 avilh~ a generosidad e do mundo bruto, e o bomem 
desde que se assimile á rudeza do ambiente, aqui encon
tra, com a maxima f acilidade, o necessario para ali
~ne~t~r-sc. Nao. residirá no facto urna das causas da 
1n<:-'rc1a e do atraso dos seus ·habitantes despreoccupa
clos pela fartura que os envolve? De ~spa~o andamos 

\ 

Biblioteca Digital Curt Nimuendajú - Coleção Nicolai
www.etnolinguistica.org



102 Hermano Ribeiro da Silva 

investigando os cana es rasos, furos perdidos nas sub
divis0es do rio, onde o pequeno calado da ubá nos per
mitte levar a nossa curiosidade. Queremos abater um 
filhote de capivara, cujas presas merecem valiosa co
ta~ao entre os carajás, que com ellas compoem amule
tos para as suas crian~as. Cuidam que aquelles den
tinhos, amarrados ao pesc~o dos meninos, os preservam 
de todos os maleficios, agindo como magicos talis
inans. Nao encontramos os roedores na idade appete
cida e soinente exemplares crescidos, 2 dos quaes siio 
sacrificados pelas nossas balas. Lamento nao saber 
ninda de semelhante supersti~iio na época em que estive 
na lagoa da Saudade, pois guardarla as preciosas reli
quias dos animaes que abalemos. Nas bordas das 
praias arredaclas ,ao crepusculo, bandos de pensativos 
jaburús enfilciram-se militarmente e deixam-se perma
necer assin1, estupidamente graves, á nossa passagen1. 
Coin o alto porte e as alvas plumagens, desenham un1 
debrum realc;ado a beira-rio. Disparado um tiro, a fila 
desapparece ao bater das asas-possantes, para ir arre
gimentar-se novamente distante, na mesma ordem im
peccavel. Distinguem-se nas galharias dos barrancos 
numerosos macacos, que escapam logo aos 'gritos, exce
pto os appellidados pititicau. de tamanho reduzido e 
ligeirissimos, que permanecem a saltar de rama em 
rama, dando ensejo a serem alvejados a chumbo, da 
propria canoa. Esses nossos paren tes, conforme a anti
esthetica genealogia darwiniana, nem porisso deixam 
de enveredar para a pan ella, de onde saem simplifica
dos em sopas hen1 decentes. E colleciono 4 das suas 
caveiras, com que pretendo presentear 'certas impor
tantes personagens em Sao Paulo, em vista da pare
cen~a das suas physionomias simiescas. Para o inte
rior, nas maltas esparsns, aggrupam-se . os bugios on 
guaribas, que executam aterradores concertos intermi· 
naveis, dando a impressiio, a quem nao couhece a 
1nania, de que lá se reunem sucias de monstros ensan· 
clccidos. Um quadro imprevisto surge coinludo aos 
nossos olhos perplexos. A ubá deslisa · mansa1nente ao 
sabor da horbulba, emquanto preparamos os cigarros 
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de palha, e 1.talvez por causa do silencio reinante, de 
repente, no carrascal da margem, apparecem duas 
on~as pard:is qu.e se plant~m estarrecidas a poucos 
passos de d1stanc1a. Immediatamente deitainos miio ás 
no~sas armas, .mas entre os segundos da pontaria os 
f ehnos se arroJam, em salto formidavel, para o matto. 
As halas- partem no rumo, e deseemos na espectativa 
da. ca~ada sensacional. Mas a trama da vegeta~iio, 
SUJa e emhara~ada de cipós, arrefece os nossos passos, 
~ desse modo as bellas sussuaranas volvem para a paz 
integral das suas tyrannias. A respeito dos domina
dores das selvas brasileiras, de que a imagina~ao po
~ular constroe tantas narra<;oes, por esse mesmo mo
tivo .se torna necessario abrir aqui um parentheses. 
Cam1n~1ando por zonas. ha~itadas pelos jaguares, nos 
reconditos do nosso territorio, tenho podido observar e 
certificar-me dos seus costumes. Classificam-nos na 
f~rocidade, logo ~pós os leoes e os tigres, especies' ine
xistentes no Brasil. A onc;a ataca todos os outros ani-
1naes, inclusive os cavallos, a cuja carne vota a melhor 
preferencia, e o gado vaccum, desfalcando-lhe as cria
<;oes in1piedosamente. A anta e o tamanduá-bandeira 
sao os unicos que lhe offerecem ccrta resistencia no 
combat.e. Na occasiáo em que o jaguar pula ao lombo 
d~ tapir, a_g~rrando-o com os dentes poderosos, a vi
ctima prec1p1ta-se em louca carreira através dos seus 
trilheiros, que infallivelmentc passam por dehaixo de 
qualquer grande arvore caída. Possuidora de f or<;a 
herculea, entao a anta se esgueira como flexa pela pas
sagem ~perlada, chocando abrutamente a cabe~a do 
perseguidor de encontro ao tronco. E na sabia defesa 
muit~ vez .º reí das florestas allí permanece no chao, 
de m1olos a mostra, agonizando. Quanto ao tamanduá
ban?eira, este incorrigivel comedor de formigas, dotado 
de inexcediveis musculos bra<;aes e de compridas e 
nduncas unhas nas miios, se acontece enla~ar a on~a 
fere-a ~le 131orte, ~ nao raro ambos perdem a vida n~ 
h~cta htan1ca. Ainda com referencia aos irracionaes, 
d1zem os caboclos que os jacares, pilhados em secco, 
tanto teme1n a on<;a que lhe permitten1 devorar desean-
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sadamente os seus rabos, nao fazendo o minimo movi
mento, dominados pelo m edo. Mas tomo o caso apenas 
pelo lado da inventiva dos sertanejos. Agora m e dedico 
á minha classe. O jaguar somente assalta o hornero 
quando se a cha f aminto, provocado, ou mal-ferido. 
Apertando-lhe a fome, chega a invadir os terreiros das 
ranchnrias, de onde carrega os animaes domesticas. A 
sua ca~ada é repleta de emo<;oes e requer bastante san
gue-frio. Acuado pelos caes apropriados, se está no ca1n
po, procura urna moita onde se poe em guarda, se está 
no n1atto, trepa nos galhos de u1na arvore. Aos latidos 
dos cachorros, 'pcrsegue111-no os ca<;adores, indo topal-o 
nun1a daquellas situa<;oes. Urna vez baleado, nao sen
do mortal o ferimento, atira-se sobre o ca~ador, e daí 
a maneira de se f alar, "que vem na fuma~a da arma". 
E afim de manter maior seguran<;a en1 semelhante 
emergencia, en1 certas regioes de l\latto-Grosso usa-se 
a azagaia, especie de forte la1u;a com que se apara e es
cora a f era no salto. Excluidas as occasioes citada~, 
a on<;a limita-se a esturrar distanciaoll dos acampa
mentos, nunca se approximando se houver fogo acceso. 
Os seus repetidos berros tremendos aliás bastam para 
atemorizar muita gente, e nas ribanceiras do Araguaia 
as respeitaveis audi<;óes nocturnas sao constantes, prin
cipalmente nos prateados plenilunios de expansoes 
amorosas. Ha a on<;a preta-brilhante, chamada tigre, 
a mais brava e 1naior, medindo até 3 metros da ponta 
da ~a u da ao f ocinho, e que demora nas glebas retira
das; a pintada de amarello e negro, de malhas lar
gas; a pintada de malhas mi u das, ou cangussú; e a 
parda, ou sussuarana. Contam-se' ainda os gatos do 
matto, fe linos de porte bem n1enor e que nao off erece1n 
perigo, sendo uns .pretos e outros pintados, ambos de
nominados j agua tiricas. 

Todavía a viagem vae se desdobrando na media 
de 9 a 10 legu,as diarias, entre as mil peripecias das 
horas erradias. Repetem-se os panoramas anteriores 
do rio, afora a particularidade de nao existir, em vas
to ~recho de 50 leguas, ~iquer urna choc;a que abrigue 
qualquer sertanejo misanthropo. Nas derradeiras eta~ 
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pas surgem, disseminados nas praias, agrupamentos de 
familias carajás, que nestes meses de estio abandonam 
as aldeias das barrancas distantes, viajando noma das, 
ciganos, a mariscar a fartura do Berocan que idolatram. 
Improvisadas cho<;as - urnas cohertas com palmas de 
coqueiros babassú ou de burity, outras com as vastas 
esteiras por elles tecidas - co1npoe1n estes 1nisera
veis acampamentos dos selvagens. E nas toscas e es
guias ubás transportan1 o simplificado apparelhamento 
<los seus lares, forn1ado de panellas de barro, cestos, 
arcos, flechas, cacetes, lan~as e o punhado dos inde
f ectiveis trastes imprestaveis. 

Semprc paramos hos · curiosos arrancha1ncntos, 
onde comc<;amos a aprendizagem da f ala esquisita <les
tes entes atrasados. Bastante razao tinha o padre 
Vieira, quando affirmava que "en1 todo rigor as taes 
linguas nao se ouve1n, pois que nao se ouvem dellas 
mais que o sonido e nao palavras articuladas e huma
nas". Realmente é mistér urna alta por<;ao de pacien
cia afim de arrancar-lhes, em muitas tentativas atraves 
de ridiculo j ogo de mimica, o significado e a pronun
cia do vocabulario r eduzi<lo. Nós e os inglezes dormi· 
mos em um dos acampamentos parasidiacos, e1n que 
os indios fizeram questao de pousar ao nosso lado, enro
lados nas esteiras, como que a nos hypothecar senti~ 
mentos de solidariedade, constituindo comtudo un1a 
guarda de honra pouco tranquillizadora pelas suas pin
turas de cheiro acre, pelos esgares crucis, pelas bravas 
armas, pelos aspectos apavorantes e intimidadores. 
Mas tudo isso nao vae acima da shnples apparencia, 
em que hoj e se resume o antigo ardor aggressivo e cri
minoso da tribu, subsistente até duas dezenas de 
annos atraz. Perdendo a bellicosidade innata, t n:ins
f orn1aram-se actualmente os carajás e1n grandes crian
~as quasi inoffensivas, para as quaes, todavía, é oppor
tuna a intimida~ao dos revolveres dos christáos afim de 
evitar tolices lamentaveis. De manha os borneos, mu
llieres e meninos, trazendo objectos variados, vem 
propor a troca por fumo, rapadura, farinha e o mais 

, que lhes desperta a atten~ao infantil. E ·razem-se al-
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guns negocios, em meio das constantes e pueris risadas 
dos aborigenes. 

Durante 4 vezes aportamos á noite na companhia 
da Missao. Tece-se camaradagen1 mais estreita e mais 
franca entre todos. Porisso cuido de formular as mi
nhas ideias sobre as personalidades que me cercam, 
num espairecimento innocente de certos momentos mo
notonos e aborrecidos. Nunca fui dado a estudos de 
psychologia applicada, mas aqui ha estimulo para isso. 
Trata-se de pessoas subjugadas pela rusticidade do am
biente e portanto csquecidas das muitas etiquetas que 
as modificam nas sociedades requintadas. E tento a 
experiencia de identificar algumas dellas. 

O capitao Holn1an, velho viajor das 5 partes do pla .. 
neta, onde o tem levado a sua profissao de engenheiro 
mineralogista, define-se na conversa como um impeni
tente epicurista e a sua physionomia transborda de 
alegres recorda~oes quando me canta as livres madru
gadas de Vienna, Berlim ou Paris. Elle é um critico 
<la vida, desconsidera todos os preconceitos que o mun
do adn1itte honestamente, e assim o proclama sem pre
ciosismo, na maior natureza de rudes expressoes. 
Nasceu cn1 Minas Geraes, de paes inglezes, e foi á guer
ra curopeia, de onde trouxe um defeito etn uma das 
pernas e com certeza aquelles pensamentos a Remar
que. Conhccc co1no poucas pessoas cultas os sertóes 
hrasileiros, .e este rio e o Xingú lhc sao familiares. Pos.: 
sue no~oes nítidas e praticas do que sao as largas ter
ras inhospitas que nos rodeiam, tanto que se mostra 
contrario ao plano absurdo dos seus commandados, de 
ingressarem a pé para as paragens do poente, á procura 
de Fawcett. A essse respeito ninguem nada nos refere, 
e percebemos a deshannonia que se esb~a pelas phra
ses proferidas sem cuidado e principalmente pela sa
bedoria linguistica de Osear. O capitao Hol111an estú 
contristado com o abuso de que foi victima na passa
ge1n de Sño Paulo para Minus, qunndo demandava o 
Aragnaia. Na ponte de Igarapavn um officiul da po
licin mineirn, á guisa de imposto da revolu~ao, exigiu
lhe o pagamento de 200 mil reis. Já presenteára o 
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heroico militar com 2 cai~as de finos charutos e mes~o 
assim teve que entrar com o tributo, sem o que ~ao 
receberia ordem de proseguir. E os charutos ~ ad1an
ta apostrophando - foram distribuidos pelos solda~os, 
sujeitos de más cataduras que nem ao 1nenos s.ab1a1!1 
aprecial-os. O incidente causou pasmo entre os br1tann1-
cos, que suppunham ser aquillo um legitimo pro~esso de 
espolia~ao em voga nas tropas nacionaes. Felizmente 
averiguaram, tratar~se de um facto isolado! em face d!-1 
acolhida decente das demais for~as de nativos, appelh
<lo depreciativo com que se refcrcm aos mesti~?s. . lm
perturbaveis nas suns convicc;oes de super1or1dadc 
racial, chegam n n1anlcr a es,_:;c respeit~ certas prosa
pias que seriam atrevidas se nao f ossem innocuas. En
h'e os individuos que occupan1 logar no planeta ha urna 
liberdade que nenhuma lei restringe : ? raci?cinio es
trictamente subjectivo. Quem podera impedir as vel
leidades dos aulo-julgadores? E é paradoxal que os po~
co protegidos pelas perf eic;oes da vida .sao os que 1na1s 
se compenetram das proprias qualidades. Está visto 
que nao incluo neste commentario os aprumados rap~
zes da Inglaterra. ~{as elles guardam aqu~lla ma~1a 
injustificada de muitos povos europet~s, e nao coms1g? 
desvendar por que 1notivo cerebros assrm repletos de c1-
viliza(_(ao possuem senso critico tao unilateral. 

Humphris, por exe1nplo, o mordono da turma, é um 
athletico latagño sanguineo, e apesar das lentes possan
tcs dos oculos nño n1odifica a escassa perspectiva das 
acc;oes. Distribue os generos aos cozinheiros, olha ou
tros pequenos nadas da companhia, e nisso consti
tue toda a sua actividade, que realiza como automato, 
sem proferir urna p~lavra siqu<:r, Até ag?ra effectuou 
o milagre de nao haver aprendido um uruco termo em 
portuguez, o que lhe tem valido alguns ditc;>s grotesc~s 
dos sertancjos divertidos. No confronto do seu phys1-
co com o dos e1npregaclos nacionaes, sae gnnhando 
indiscutivehnentc. No resto é retardatario; o que nño 
evita inantenhn tamhen1 prcsu111pc;óes elhnicas. A va
lio que os galhos da sua arvore genealogica se com
póem de com~didos servic;aes das vetustas mansóes da 
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terra do rei Jorge. Elle é mordo1110 por her~ditarie
dade. 

Apparece agora o vulta de Peter Fleming. Moreno 
e franzino, scnhor de bellos cabellos negros ondulados, 
aqui está un1 typo divergente dos amigos alourados, 
bem nordicos. l~eter dá antes a in1pressao de um 
"fin de race", traduzindo educa~ao, amabilidade in
telligencia perspicaz. Creio que nao nasceu pa~a o 
nosso genero de aventura, pois as suasrmaneiras mui
to delicadas, os gestos muito polidos contrastam co1n a 
extravagancia <leste burharis1no. E' jornalista do "1"'i-
1nes" de Londres, f aclo que por si só <leve equivaler 
como attestado de cultura. E se conhecesse a nossa 
lingua e algum pouco do meio sertanejo, certan1ente as 
laudas que anda a cscrcvcr na 1nachina porta til f ariam 
um livro real e interessante. Entretanto nao posso en
f eitar Fle1ning ao ponto de tornal-o tnn se1ni-dcus. ·Elle 
possue ascendencia sobre os con1panheiros, resultado 
logico da tradicional disciplina ingleza que ordena res
peito a um redactor do austero "Times". Daí se notar 
a vaidade de que se reveste nas menores peripecias, 
levando isso ao extremo de querer saber os aconteci
mentos e particularidades do sertao mais do que nós. 
Nos encontros dos acampamentos vem fatalmente a 
indagar desses assumptos, que explico na medida do 
nosso difficil entendimento. Mas percebo a descon
f~an~a co1n que recebe as infor1na~oes, talvez por ava
har-me somente atrnves das 1ninhas roupas rasgadas e 
da parcimonia de "l\1uiraquitan". E nao raro contra
poe argumentos ao que digo, capacitado seriamente 
de que está pontificando historias acertadas. Nao me 
zanga por semelhante opposi~ao, pois no confronto 
dos seus tra~os de caracter chego a estimal-o como urna 
criatura que poderia ser piar. Elle é contemplativo e 
ao mesmo tempo sonhador de rapidas atitudes, emer
gindo a sua figura dentre os companheiros em todas 
as occasióes em que surge a opportunidade de mando . 
Se tivesse um physico mais desenvolvido, asshn como 
o do grande Priestley, na posi~ao em que se colloca 
representaria um papel a contento. Fleming traz ain-
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da a particularidade de nao usar chapeu e de tomar ba- . 
nhos diarios con1 sabonete perfu1nadissimo. 

Sheffington Smith é persoualidade diversa. Alto, 
in~gro, ~esordenado nos gestos, physionomia alegre e 
gau~ta, immodcr~do no f alar. O sin1ples facto de ter 
traz1do para o Araguaia a 1naravilha das musicas da 
sua victrola bastaría para que merecesse a nossa esti
ma. Porém elle irradia amizade, e tanto isso é ver
dade que os caboclos, que nada compreendem e nada 
apreciam da arte refinada, lhe devotam a maxima sym
pathia. Brincalhao ao extremo, os emprcgados toma
ram-lhe conta, tratando-o de igual para igual, na fami
liaridadc desconcertante do pronome "voce", que no 
sertao se gosta_ immens~mentc de applicar a qualquer 
grau de r ela<;oes. Sm1th mette-se sen1pre nos traba
Jhos dos cozinheiros, preparando pratos excentricos em 
que 1nistura ovos de tracaj á coro conservas e molhos 
picantes. E até fritou urna lingua de ariranha, apesar 
~e lhe assegurarem ·que ninguem comia tal peda<;o. A 
h~gua ~ornou-sc ?ura .con1~ pedra, o .que nao lhe impe
d1u mu1tas tentativas 1nute1s de mashgal-a. Este nao é 
u~ ho1nem con1penetrado, se se apega a apparencias. 
D1sse-me que fóra official do exercito, carreira que 
abandonou porque teria de submetter-se á mesmice de 
lentas promo<;oes de annos em anuos, no futuro inva
ria!elmente delimitado pelo accumulo e pelo peso dos 
galoes e das medalhas. E demittiu-se, na espectati-va 
de Otllra existencia de sensa<;oes inesperadas. A pro
fusa mímica des te folgazao irlandez, aj u da-me a deci
frar-lhe bastante as idéias. 

Blunt-1\fackenzie é excessivamente friorento e nao 
sei como vive nas neves da sua terra. Veste a maior 
parte do dia um magnifico sobretudo, rigorosamente 
talhado, que lhe empresta ar ilnportantissimo. Tem 
tun fofo colchao e diversas cobertas para dormir e tam
be1n u1n n1osquiteiro, apparelhamento que Humphris 
carrega e arma com cuidado religioso nas praias. Nem 
eu, n~m Cassio conversamos coisa alguma com Ma
ckenz1e, pela razao respeitavel de nao nos compreeó
der1nos. Quando estamos juntos, apenas sorrimos, e 

I 

. ~. 



,, 

.. ' 

110 H e r m a n o R i b e i r o d a S i 1 v a 

nós e elle proferhnos un1 discreto "yes" de approva~iio. 
Proprietario de planta~oes de chá nas Indias, transpa
rece utn cidadao perfcitamcntc folga<lo nas finan~as. 
O seu rosto define bem-estar enfarado. Comtudo nao 
tem culpa de nao saber avaliar as urzes dos caminhos 
e nem ta~pouco as penitencias do magro Gbandi, o da 
cabra, cujo povo fiel contrihue para os rendi1nentos 
fartos dos "clubn1en'' de Londres. 

t 

Afinal sobram Church\vard, Pctliward e Priestley. 
O prhneiro conhece certas phrascs em portuguez, mas 
qua si nao as f ala, e os ultitnos nada conheccm da nossa 
lingua. Completando a comitiva, o que mais os des
taca é a altura elevada. Ternos a impressao, entretan .. 
to, de que sao pessoas utcis e dignas. 

Hoje, 14 de agosto, van1os arribar a Santa Isabel, -. 
após 10 dias de navega~ao em que nenhuma outra ca
noa cruzou pela nossa estrada. As embarca~oes da 
Missiio passam para a frente nesta derradeira jornada, 
na corrida veloz e ininterrupta cujo motivo nao desco
brin1os. Deixaqios de cogitar de novo encontro, por
que pretendemos demorar por estas paragens solitarias. 
E em urna curva do rio desappar.ecem as galeras da 
co1nitiva que veiu quebrar o socego do Araguaia. Em .. 
quanto os sertanejos remadores das vogas se esf alfam 

, na cadencia das puxadas energicas, lá dentro, sob as 
toldas, ref estelados por cima das cargas, mamando ca

. chimbadas de fumos aromaticos, ou a tirando muita vez 
em pobres passaros inaproveitaveis - os jovens ingle
zes continuam o roteiro ~prazivel e accommodado. Nós 

· nao escondemos as saudades desse grupo luzidio e 
amavel. 

Nas .66 leguas do percurso que estamos a terminar 
transpuzemos faz dias a pon ta sul da ilha do Bananal, 
cnveredando pelo seu bra<;o esquerdo, que é o escolhido 
para a navega~ao, por ser larguissimo e absolutamente 
franco. O bra~o da clireita, tambem denominado furo 
dos Javahés, nesta epoca de -vasante apresenta vasto 
trecho da sua entrada entulhádo de areia, fei~ao que 
se modifica ao receber o primeiro dos seus tributarios 
de Goyáz, e durante 2 meses póde ser atravessado esse 
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trecho da caixa com agua pelos tornozelos. l\Iais abai
xo passamos pelo rio Crystalirro, seguirido-se as duas 
boceas do rio das 1\Iorles. 

A regia o é por. excellencia a 1naior gleba virge1~1 
do vall~ do Araguaia. Nas margens do rio iniciam-se 
~s ald,eias dos carajás; no interior da ilha habitam os 
Javahes; nas barrancas de éste está a uuica tribu bravia 
de Goyáz, a. dos conoei;o.s; e para o poente, em Matto
Grosso, persiste o domnuo feroz dos cbavantcs . . Tudo 
demo~a por devass.ar. Nenhum civilizado, nem mesmo 
º· mais embryonar10 dos sertanejos, se rcsolveu a edi
f ic~r a sua cabana no espa<;o immenso. Aqui vive u1n 
mundo de refugio e de esquecimento. 

9uando o sol ~01ne<;a a esconder-se no horizonte 
longinquo, eu, Cassio e Osear, como os mosqueteiros 
desembarcamos imponenten1ente em Santa Isabel e so~ 
mos _i:ecebidos pela algazarra de urna centena de indios 
caraJas desnudos. 

-
. 
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Os selvagens braslleiros • Ent :face tia 
sua paclfica~ao • O posto de 

Beden1p~Ao I11tligena 

E STAMos no enorme r,eino ainda talado por diversos 
.· cl:i~1s selvagens do Brasil. Uns, já no estadio so-

. c1al p~cif1co, ma~ absolutamente afastados de qualquer 
conquista n1a!er1al de progresso. Outros, indomitos 
nos esconsos 1mpenetrados, na existencia apenas exi
guamente avaliada pelas tropelias que comettem. Re
salta portanto a opportunidade de interpor este capi
tulo entre as narra~oes de viagem, nas linhas de ligeiro 
eschema sobre o aspecto geral indigena do Brasil . 
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O historico dos nossos indios nao possue un1 cara
cter rigorosamente scientifico. Os seus motivos com
plexos encontram opinioes divergentes. Justificam-se 
as controversias. Nao precisam ser encarecidas as dif
ficuldades que se apresentan1 aos pesquizadores de po
vos assim barbaros. 

Vejamos, todavia, o que a proposito da sua distri
bui~ao escrevia Coelho Ribeiro: "A ethnographia in
digena, gra<;as ás importantes explorac;oes de Von den 
Steinen, no alto Xingú (1885) e aos estudos do seu emi
nente companheiro Paulo Ehreinrech, e1n Goyáz, no Pa
rá, Amazonas e nas margens do rio Doce (botocudos), 
tem hoJe bases seguras, que lhe dao o direito de incorpo
rar-se á ethnographia geral, r ectificadas, como se 
achan1, varias inducc;oes, gratuitas e perturbadoras, de 
Martius e dos seus continuadores, no que respeita á clas
sifica<;ao de tribus ou na<;oes brasilicas. Esta o hoj e 
estas definitivamente discriminadas em 4 grandes gru
pos ou series principaes, a saber: os tupys (compreen
dcndo os guaranys, ao sul); os ges ( ou tapuias vulga
res); os nu-aruaques (ou maipures, segundo L. Adam); 
os caribas (ou caraibas). Alem destes grupos princi
paes, escapam ainda á classifica<;ao algumas tribus, 
que se tratam de estudar, ignorando-se ainda se farao 
parte de algum dos grupos classificados, ou se consti
tuirao serie ou series distinctas. Em todo caso, a classi
f ica<;ao feita, abran.gendo, como abrange, scientifica
mente, consideravel numero de tribus, disseminadas 
por toda a extensao do Brasil, já de si offerece base 
larga e segura para os estudos ethnographicos, até ha 
pouco tao arduos e desanimadores. A classifica<;ao al
ludida, tomando para criterio das suas induc<;oes os 
dados linguisticos e ethnologicos, detidamente estuda
dos, <lcixa prudente1nente en1 segundo plano as obser
vac;oes meramente anthropologicas ou craniosc-0picas, 
tao falliveis, como se sabe, com relac;áo aos selvagens 
americanos, sobretudo. Assim o estudo comparativo 
das linguas ou dialectos, especialmente nas palavras 
representativas dos membros do corpo humano, e a 
observac;ao simultanea de certos usos Q instrumentos 
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dos se]vagens. con10 o habito de dorrhiren1, no solo nu . ' ou ero g~rau~, ou <'m r edes (de embira, ou <le algodao), 
e a quabdade, tamanho e fórrna das armas - sao elc
tne!1tos preciosos, segundo Von den Steinen, para o cri
terio de urna boa classificac;ao". 

O contestado Martius, que nao deixa de ser um 
non1e eminentissimo, em "Glossarios de diversas lin
guas e dialectos que falam os indios do Imperio do Bra
si~", assim se exprime no prefacio: "Estes glossarios 
nao offerecem o conheciinento subtil e satisfactorio do 
caracter grammatical das linguagens, mas sim somente 
um aspecto superficial dos primeiros elen1entos que as 
compoen1. Quem conhece pela propria experiencia as 
difficuldades de apanhar expressoes isoladas da bocea 
do indio e de descrevel-as sem equivoco por escripto 
com as le tras do alphabeto curopeu, dcve persuadir-se 
que nada mais o viajante póde eff ectuar e que carece
ría de urna residencia de muitos meses, m esmo de annos 
entre os indios para obter urna' intelligencia grammati
cal das linguagens indianas e penetrar no genio dellas. 
Como toda a vida do selvagem passa-se cm movimento 
e agitac;ao, as suas girias esta o suj eitas a continua mu
dan<;a e varia<;ao. Este espelho do estado moral com 
elle nao se conservn n~m pela tradi~áo da escriptura, 
nem pela autoridade de utn culto r eligioso ou politico. 
As palavras, entüo, que Estacio de Sú e Salvador Cor
r ea tinham ouvido etn 1560 na bahia do Rio <le Janeiro 
da bocea dos tan1oios, ou cn1 1556 o infeliz primeiro 
hispo do Brasil na bahía da Trahi<;ao, dos seus mata
dores, os fcrozes cahetés, soaram mui differente da lin
guagem usada pelos tupys do uosso ten1po". "E prin
cipalmente os indios <la Ainerica Meridional e das ilhas 
Antilhas apresentam-se, sob certos pontos, como urna só 
unidade. Esses homeus incultos te111 girado, ha alguns 
inillenios, em pequena sociedade, de urna parte do con
tinente a outra, misturando o sanguc e n111dando lingua, 
como se prova pelo material linguistica dos caraíbas 
aos guaranys, de sortc que deve tomar-se um ponto de 
vista bc1n geral e extensivo para formar ideias corre
ctas da base e do genio da sua lingua". "As hordas da 
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ua<;iio ges, nas margens do rio Tocantins, que ha alguns 
decenios entra rain cm trafico com os brancos, j á nao 
usam tun só puro dos dialectos da- sua propria lingua
gem; fala1n un1a algaravía corrompida, profundamente 
misturada corn elen1entos muito diversos e sem regra 
alguma. Maior corrup<;ao ainda- se observa entre os 
diff amados cauoeiros, em Goyáz, os mura's e o u tras hor
das sem domicilio certo e errantes. Estas nao sao des
cendentes de uma só na~ao, mas urna 1nistura de diver
sos indios com 1nulatos, cabras, negros e brancos que 
foram banidos da c.ommunidade dos christaos, deserto
res da lei e da civiliza<;ao. Estas sociedades ferozes, 
recrutando-se da escoria da hu1nanidade, vivendo sem 
1natrin1onio, sem lei e sem pejo algum, do roubo, da 
pilhage1n e do ho1nicidio, flagello da popula~ao paci
fica limitrophe · aos seus esconderijos, tem formado 
urna giria de ladroes, voluvel e sem funda1nento gran1-
1natical, o que symboliza o seu estado 1noral depravado". 

l\fas o f eitio enredado en1 que na actualidad e perdu
ra111 os nossos derradeiros gentios teve a sua causa au
gmentada pelo processo da coloniza<;ao. Todos origi
narios certamente da Asia - e tambem nas minucias 
das migra~oes primeiras os estudiosos divergem - y aqui, 
no decorrer dos annos infindaveis, se desmembraram 
e se transformaram no antagonismo dos seus facies. 
Era assim no litniar do seculo 16, após a descoberta 
pelos portuguezes. Deu-se em segui<la o processo da 
conquista dos aborigenes, empreendido logica1nente no 
sentido da costa para os sertóes. Surgiram as luctas 
de exter1ninio, ad1nissiveis pela moral da epoca, e nas 
quaes se distinguiu e real~ou o cyclo gigantesco das 
bandeiras paulistas. Destruidos, rechassados em toda 
a orla do Atlantico - os seus remanescenles refugiaram
se em outras paragens internas, onde as tribus inhnigas 
se constituiram em novos verdugos. E boje os tupys do 
litoral e os guaranys do sul quasi que desappareceram 
nos seus typos puros. Em algumas regioes mais recon
ditas ha resquicios delles, porem em lamentavel deca
dencia que se approxima da definitiva assimila~ao pe
los invasores. Os ges, os nu-aruaques e os caribas, 
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admittidos tambem sob a denomina~ao generica de ta
puias, mantinham as suas moradas, as mais das vezes, 
no amago do territorio e daí se abrigarem melhor do 
csfacelamento. Submettidos entretanto aos azares da 
guerra entre as numerosas sub-divisoes e ao cerco sen1-
pre mais apertado dos desbravadores, hodiernamente 
se vio reduzindo, nos bandos bravíos, aos que habitara 
parte de l\fatto-Grosso, Pará e Amazonas. Mas quem 
podcrá desentranhar a luz esclarecedora das lendas in
genuas, das theogonias esdruxulas, dos costun1es rudes, 
das linguagens agglutinantes - que sao infallivelmente 
alterados e desiguaes entre cada tuna das restantes tri
bus sertanejas? Persiste pois o n1ysterio no concer
nente a urna classifica<;ao rigorosa e analytica de parte 
dos nossos gentios, e torna-se audaciosa qualquer pre
tensao nesse sentido. O grande Martius baseara-se, nas 
suas affirma~oes, em factos reaes e deductivos. Se os 
tupys e guaranys - pela homogeneidad.e das na~oes, 
pelas situa~oes geographicas dos acan1pamentos e por 
serem os primeiros conquistados - dera1n ensejo a es
tudos profundos, .o 1nesmo nao aconteceu aos agrupa
n1entos interiores. Coelho Ribeiro, esposando as dou
trinas de Von den Steinen, amplificou as conclusóes do 
sabio explorador, emprestando-lhes caracteristicas -
inathematicamente scientificas. Quando 1nuito, na 
ethnographia dos genericos tapuias, será admissivel o 
arcabou~o de urna construc~ao cujo ter111ino talvez 
nunca se realize. Porque com o andar do te1npo os 
proprios elementos 1nerecedores de fé váo desapp~re
cendo ou se confundindo e1n urna miscellanea penosa 
de desvendar. 

No valle do . Araguaia, por exemplo, destacam-se 
factos que testemunham a realidade diss·J. 

Na aldeia carajá do capitiio Malohá, ein Santa 
Isabel, de cérea de 200 almas, ha algumas mulheres 
tapirapés, roubadas na lucta que se mantiveram ha 20 
e tantos annos. A exogamia, commum entre elles, está · 
portanto aí constatada, com todas as consequencias da ~ 
mescla, e a propria esposa do chefe foi urna das prisi~
neiras da guei:ra. Observam-se ainda altera~óes fla-
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grantes entre as 1nuitas aldeias carajás disse1ninadas 
em pcrto de 150 leguas da barranca do rio. Embora 
pertencentes a u1na unica na~ao, as suas fei~oes sao nao 
raro distinctas, as proprias expressoes do falar diver
gen1 cn1 certas minucias, e até a inimizade os vae sepa
r·ando. Os j avahés do interior da ilha do Bananal, 
pouquissin10 visitados por civilizados, constituem tan1-
bem u1n ramo do grupo carajá. Na excursao que rea
lizei aos seus crmos, entanto, pude constatar numero
sas discordancias e anachronismos. 

Dos chavantes, don1iciliados nas terras que limita1n 
o ~raguaia e o Xiugú, nada se sabe de caregorico. Os 
nuuorcs conhccedores destas regi6es o salesiano Joao 
F ' 

' 

uchs, os f ra<les do1ninicanos de Concei~ao, assim 
como Darcy Bandeira de l\ilello, funccionario do extin
cto Posto <le Redemp~ao Indigena, de Santa Isabel, que 
prcsenciou a n1orte de 2 carajás pelos chavantes -
a<l~nitte1n a vcracidade da lenda que lhes c1npresta a 
or1gem dos chercntcs de Govúz, pelo desmen1bramento 
da fa1nilia. Envolve-os comtudo largo segredo, mau 
grado o que delles se te1n escripto, bordando-se inven
cionices que ninguem sabe ou admit te nos proprios li
n1itcs do seu territorio. 

·E que dizer dos canoeiros, arreghncntados para 
dentro da margem direita do bra~o 1nenor da ilha do 
Bananal, o~cupa~1d? vasta gleba desconhcci<la de Goyáz? 
Os sertaneJos 111n1trophes, que antiga1nente soffrian1 
ataques .dc_ssa tribu, costurnan1 bordar de phantasias 
ª.~ st!as inf orma~o·es,. que nao 1nerecem fé. D. Sebas
hao fhomaz, hoJe b1spo de Concei~ao, tentou approxi-
1nar:s.e das suas aldeias, o que nao conseguiu devido ás 
h~s~1hdades dos ferozes selvicolas, que flecharam a co
m1hva, talvez pelo gesto intempestivo de um empregado 
caboclo. O general Couto, criticando o "Diccionario 
Geographico do Brasil", insere o seguinte commenta
ri?: "A tradi~ao em Goyáz é ao meu ver mais racional. 
A1 se diz que, na occasiao de urna desaven~a havida 
em Sao Felix, entre Joao Leite Ortiz e Bartholomeu 
Bueno da Silva, descobridores da provincia, Ortiz to
mou para o norte com os indios carijós que havia tra-
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zid~ de Sao Paulo. Estes, chegada a opportunidade, 
fug1ram para ~s mattos, voltando ao estado selvagem, e 
f undaram a . tr!bu dos canoeiros. De sorte que, segun
do .esta tradi~ao, os canoeiros sao os mesmos carijós". 
HoJe esses gentíos nao- mais tem perturbado os criado
res e~pars?~ nos limites do seu enorme patrimonio. 
Receb1 n?hc1as ~elles pelos javahés, que os temem bas
tante, po1s atraves do bra~o direito do Bananal no van 
da secca, os canoeiros costumam atacal-os. l\ila~ afina} 
a que grupo eleve attribuir-se tal clan? ' ' 
. _E1n C?n~eic;ao, en~re os altnnnos do collegio das 
1~·mas do~n1~11c.anas, esta .um menino arnrandiuára, espe
c1m~ cur1os1ss1mo da tribu dos indios brancos confor-
1ne denomina~ao dos sertanejos. Frci Luís P~lha en
controu-o cn1 Sao Vicente, villa ao norte de Goyáz, onde 
o pequeno chegára em companhia de urna irmanzinha 
ambos cm ~etic;ao de miseria, tanto que a ultima log~ 
falleceu. Vmhall?- ~scorrac;ados do rio l\1ojú, affluente 
?º Gurupy, nas ~hv~sas do Pará e l\IIaranhao, cm seguida 
a d~rr~ta e ann1.quilament~ da _sua aldeia pelos urubús 
( tor1araras). D1sse-me f re1 Luis que elles pertencem á 
ra~a tupy. O menino em questa-0, que fez commigo 
excellente camaradagem, apparenta 12 annos de idade, 
tem a .pelle da cor bronzeo-clara, os olhos castauhos 
esmaec1dos, o cabello escuro e grosso, a conformac;ao 
cranean~ brachycephala. pronunciada, o corpo atarra
cado e forlc. Na trageclta dessas crianc;as manifesta-sc 
aquelle pcndor dos gentí.os á guerra de destrni~ao, ou 
quando n1enos de escrav1sn10, com a derivanlc natural 
d? embaralhamen to dos seus ha bit os, linguas e cren
d1ces. 

Os ptoprios valcntes caiapós, distribuidos antiga
mente J?Or extensa faixa do in!erior do país e que boje 
se enfe1xam nas zonas deshabitadas do Pará guardam 
por certo f ei~ao diversa do que foram. As s~as varias 
fac~oes bateran1:.se com bravura contra os seringueiros, . 
ao tempo da entrada <lestes para a e){trac~ao da bor
racha, e absorveram necessariamente muitos dos seus 
costumes. Outros, que chegaram a 1nanter longo con
tacto co1n a catechese calholica, volveram em seguida, .. 
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presos de nostalgia, para os seus reductos remotos, le
vando a ensinar aos irmaos a aprendizagem inteira que 
receberam. E contemporaneamente os moradores mais 
avan~ados daquelles sertóes, nos seus 1 ranchos isolados 
de leguas, padecem ataques de espa~ a espa~, sendo 
os homcns mortos e f eitas prisioneiras as mulheres e 
crian~as. Ainda este anno aconteceram alguns episo
dios sangrentos nas entranhas das margens do Ara
guaia, tanto que o povo de Concei~ao, por ordem supe
rior, esteve prestes a organizar urna tropa afim de 
vingar os assaltos dos caiapós. Quantas transforma
~oes ope1·aram-se nessas tabas solitarias, subvertidas no 
scu purismo por tantas infiltra~oes anachronicas? 

J<: 1nais. Como induzir o parentesco, as usan~as 
cm voga entre os gavióes do norte goyano, indios de 
nariz chato, carapinha embara~ada, epiderme hronzea
do-escura, com parecen~a de negros? 

Mas as disparidades dos indígenas do Brasil recon
dito pertencem ao julgamento e á sabedoria dos raris
simos ethnographos que o conhecem de viso. Eu relato 
a penas as minhas observa~óes, que me levam a crer na 
f alibilidade das affirmativas generalizadas sobre a 
estructura moral e physica dos tapuias. De tribu para 
tribu accentuam-se as 'divergencias, como consequencia 
n1csma das condi~óes fortuitas da sua vida tumultuaria, 
que nada dista do tnais baixo grau <lo desenvolvimento 
humano. 

* * • . . 

Prégava-se nos Estados Unidos, ainda no inicio 
<leste seculo de adventos sociaes, a senten~a de destrui
~ao dirigida aos pelle-vermelha pelos antigos colonos: 
•'there is no good indian, but a dead indian". Lá, como 
na America espanhola, como aquí, se verüicou identico 
processo truculento na conquista dos gentíos. Portan
to o phenomeno nao f oi local. Dcsdobrou-sc da exacer
ha<;iio collectiva de urna epoca atrazada e contradictoria. 

Aquella maxima yankee - nao ha indio bom senao 
depois de morto - repele-se todavia nos dias de boje 
nos descrtos hrasileiros, tornando-se urna phrase predi-
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lecta na bocea dos sertanejos. Nao sei como explicar a 
sua migra~ao, mas ella se reedita entre nós na justa 
traduc~ao linear. Isso basta para mostrar a antipathia 
que os nossos mestic;os manif estam aos descendentes 
p~ros dos seus antepassados. E' que continúa, impere
c1vel, emhora em escala branda, a hostilidade entre in
vasores e invadidos. Como evital-a, todavia, nesse de
ver humanitario que boj e a nenhu1n ente instruido é 
d~do fugir? Como evitar que os sertanejos - distan
ciados 3 seculos de civilizac;ao do litoral, no dizer de 
Euclydes da Cunha ~ ainda persistam nos 1nethodos 
condemnaveis? Aí estú flagrante o problc1na da cate
chese, que ao 1nenos pelo imperativo do corac;ao nos 
cuinpre eff ectuar sen1 desvanecimentos. 

Nas elites culturaes, os indios tem tido os seus lou
vadores e os seus depreciadores. Entre os primeiros, 
ingressa a maxima parcella dos publicistas, como os 
illustrados jesuitas e outros membros do clero, e Gon
~alves de Magalhaes, Gonc;alves Dias, José de Alencar, 
Couto de Magalhaes, Visconde de Taunay, Mello Mo
raes, Affonso Arinos, Joao Mendes de Almeida, Ma
chado de Oliveira, Theodoro Sampaio, general Rondon, 
Affonso Taunay, que os vem ennobrecendo nos poe
mas, nos romances, nos trabalhos systematizados. Entre 
os segundos, Varnhagen, historiador inflexivel, ou lhe
ring, "anthropologista inexoravel'', sem contar os cstran
geiros, principalmente alguns teutonicos e anglo-saxoes, 
sabios despidos da explicavel sensibilidade brasilica, ou 
eivados de preconceitos raciaes. Diante dessas subti
leza$, penso unicamente que nos niveis inferiores da 
humanidade as ac~óes intellectuaes consistem quasi que 
em mero reflexo de circumstancias objectivas, denun
ciando-se de maneira vaga o arbitrio da consciencia 
autonoma. As qualidades mais elevadas do entendimento 
sao evidentemente apanagio das greis que já ascende
rain á matura~ao plena. Os nossos hugres, dentro de 
um exame frio e desapaixonado, precisam ser encara
dos como selvagens, isto é, sem muitos dos predicados 
nobres com que a f ic~ao ou o erro, procura adornal-os . 

Tratando do problema de protec~iío aos indios, Ro-, 
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drigo Octavio (Os selvagens americanos em face do 
direito), conforme cornmentario de Celso Vieira, "viu 
claramente as diff crenc;as de nivel, de matiz, quanto ao 
desenvolvimento da intelligencia espontanea e do ins
tincto gregario, para suggerir cauteloso processo ada
ptativo, individualizado, em vez do typo de regulamen
tac;ao uniforme com que os burocratas, desdenhando os 
catechistas, propóem desarmar e redimir selvagens. 
Adaptac;ao ou domesticac;ao, o melhor tratamento social 
do indio nos paises ibero-americanos, com exito ainda 
assim unilateral ou duvidoso, foi e será o da catechese. 
Observemos de passagem que · a esperanc;a dos velhos 
missionarios coloniaes, após inevitaveis desenganos, se 
refugiava nos limites da puericultura christa. Factores 
essenciacs de animalidade e plenitude - o ocio e a 
nudez ao ar livre, o culto do maracá e o eterno banho 
de rio, de mar on de sol, o erotisn10, o nomadismo, o 
communismo sem leis, a indumentaria e o alimento, a 
feitic;aria e a musica do indio, as suas dansas, os seus 
vinhos, o seu estado natural de guerra, o prazer da 
vinganc;a heroica e dos sacrificios humanos - quasi 
impropriam o selvagem, esse fauno, ás condic;óes agra
rias ou urbanas de outra existencia, em outro habitat, 
onde os nossos ligeiros males, contaminando-lhe o san
gue primitivo, se desencadeiam no horror das epide-
1nias historicas, semelhantes aos flagellos babianos de 
1563 e 1564". 

Pelo que tenho visto, r ealn1ente a catechese catho
lica supera todas as demais. Os indios, com as theogo
nias, as superstic;oes (tabús e tótens), os animismos 
trasfigurados, plasmam-se por excellencia para receber 
a orientac;ao christa. Entretanto a doutrina~iio sacer
dotal tem já contribuido para toda a sorte de criticas. 

Principalmente com o advento da Republica, quan
do se verif icou o surto do positivismo orthodoxo, as mis
sóes catholicas soffreram os maiores ataques de febre 
anti-religiosa. E' que, na educac;ao espiritual propor
cionada pelos padres, via a corrente brasileira de pen
sadores comtistas a 1nais completa antithcse á philoso-
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phia de que era vehemente defensora. E boje, ainda de
baixo desse restricto ponto de vista, nfio faltam inimigos 
para os trabalhos empreendidos pelos missionari-0s . . En
tretanto ás pessoas eivadas de cega intransigencia, até 
quando se trata de materia tao divergente como a phi
losophia, poderia applicar-se o ironico conceito de Ana
tole: "Do mesn10 modo que urna vasta r cgiao possue os 
climas mais diversos, poucos sao os espirilos desenvolvi
dos que nao contem numerosas contradic~oes. As almas 
isentas de qualquer ill<Ygismo causa1n-1ne temor ... " Nessa 
emergencia da catechese, é necessario ser-se cordato, 
antes de mais nada. Negar, ou pretender destruir os 
servic;os prestados pelos servos da igreja, praticamente 
demonstrados nas dezenas de colonias que mantem nas 
solidóes do Brasil, será por certo empenho ingratissimo. 
Quantas e quantas tribus de aborígenes foram prote
gidas pelo apostolado dos sacerdotes? E que E>ac'rificios 
e que abandono dos bens da vida nao impoem as cons
tantes jornadas pelas selvas, a congra~ar o gentío? Nas 
peregrina~óes da fé, aí estao os salesianos, os capuchi
nhos, os dominicanos, os jesuitas, os franciscanos, os 
sambentistas, muitos dos quaes homens de elevada 

· cultura, a entregar a existencia inteira á lida de bene
merencia christa e social. Escreveu o autor d"'Os Ser
tóes", sobre Anchieta e a Companhia de J esus, as se
guintes palavras que rememoro: "Ella foi, na Aineri
ca, coherente na niissao civilizadora e pacifica, seguindo 
a trajectoria rectilínea do bem, heroica e resignada, 
diffundindo nas almas virgens dos selvagens os grandes 
ensinamentos do Evangelho. Nao dispersou, uniu. Li
gou á humanidade, emergente da agita<;ao fecunda da 
ida de media, um povo inteiro - espirilos j ungidos a 
um fetichismo deprimente, for~as perdidas nas corre
rias dos sertóes". Pois o conccito é o m esmo que se 
póde adoptar nos dias de agora a r espeito das missoes 
que se espraiam pelas bacias do Araguaia, do Tocan
tins, do Amazonas, do Paraguai. Ellas, pelo ideal dos 
seus ascetas, tem sido innegavelmente poderosas forc;as 
defensoras dos indios, guardando e a1nparando muitos 
desses pobres seres de rapido e criminoso exterminio. . . ' 
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Pcrdurou até 1930 o Servi~o de Protec~iío aos In
dios, departamento constituido pelo governo federal 
para a pacifica~ao leiga e do qual foi director o gene
ral Candido Rondon. As autoridades que subiram ao 
poder no movimento daquelle anno resolveram extin- , 
guil-o, promettendo reiniciar os trabalhos mais tarde, 
sob outros moldes de organiza~ao. Transparece nis
so, evidentemente, o indicio de que nao cumpria as 
suas finalidades a contento. E por que, se 3 ou 4 mil 
contos constavam annualmente das dota~óes or~amen
tarias para semelhante empreendimento ? Deduzem
se os factC\res. l'rin1eiro, a difficuldade de encontrar
se l.nn quadro de funccionarios dedicados ao nobre de
siderato, mesmo entre os officiaes reforn1ados 'do Exer
cito. Se muitos se distinguiam pela compreensao da 
causa elevada e pelo cnmprimento exacto dos deveres, 
isso nao acontecía em regra geral. Os inimaginaveis 
sacrificios de taes cargos, está visto, somente poderiam 
ser vencidos por pessoas alentadas de profundo ideal 
superior. Segundo, porque os leigos, por mais decla
rado empenho que votassem á obra humanitaria, nao 
colhiam os melhores frutos com a exclusividade de 
ensinamentos de civismo. 

Aliás, o proprio general Rondon conhecia a dis
crepancia subsistente, pertencendo-lhe estes attestados 
que nao carecem de commentarios: "O problema a 
resolver, sendo religioso, nño comporta outra solu~iio 
a nao ser a religiosa." "Oxalá todas as tribus indige
nas de Matto-Grosso pudessem ficar sob a protec~ao 
da bcnemerita catechese salesiana." "Sou testemunha 
da boa protec~ao que áquelfa tribu (bororós) vem esta 
missao prestando, de uns anuos a esta parte, intervin
do em alguns logares com os seus bons officios para 
evitar a lucta a mao armada entre aquelles indígenas 
e os chamados civilizados." 

V e-se pois que, se o governo recompuzer -o Servi
~o de Prote~ao, deve attentar com carinho para a 
orieutac;ao religiosa, fazendo com que jamais falte o 
sacerdote nos postos pacificadores. 

• • • 

. . 

, Nos Sertóes do Araguaia 128 

Em Santa Isabel, na ilha do Bananal, onde agora 
nos achamos, existiu de 1928 a 1930 o Posto de Redem
p~áo lndigena. 

&tabeleceu-se o marco da pacif ica~iío off icial dos 
carajás no distendido plano de ingreme barreira, de 
onde se desvenda bellissimo panora1na sobre o rio e 
as estremas baíxas de l\{a tto-Grosso. Os ·trabalhos cor
rei:am celeres, e no terreno inculto, em breve tempo, 
cstavam levantadas 8 casas de barro, caiadas de bran~ 
co e cobertas de palha. Era a séde inicial, a que se
guiram as bemf eitorias da f azendola embryonaria e a 
cultura do solo. Assiln, ao cabo do primeiro anno, se 
instituía e se 1nostrava aos olhos dos viajantes solita
rios um centro de vida e de progresso nas abandona
das distancias do Araguaia. Arregimentados os indios, 
além das 200 almas da aldeia local do capitáo Malohá, 
outros, em bandos numerosos, vinham de long e a f re
quentar o bulicio da pra~a attrahente. Nos moldes da 
catechese leiga - segundo o testemunho geral que en
contrei - nao se poderia desejar um trabalho mais di
gno. ~ que, devotado inteiramente á causa, se achava 
á testa da empresa Manuel Silvino Bandeira de Mello, 
antigo pacificador dos caingans do noroeste de Sao Pau
lo, e cujo nome é proclamado aqui com os melhorcs 
elogios, principalmente por parte dos selvagens, que lhe 
guardam extraordinaria amizade. E ao seu lado, au
xilando-o na missño exhaustiva, ,Darcy Bandeira de 
~!ello e Lauro Castello Bran,~o integravan1 a chefia do 
Posto, que apesar da organiza~ao recente se destacava 
entre os demais nucleos officiaes congeneres. 

Nao obstante o escorreito desempenho dos seus ar
duos encargos, exilados da sociedad e, aquelles f unccio
narios infelizmente estavam submettidos a urna Inspe
ctoria c-0m sédes em Leopoldina e na capital de Goyáz . 
E á frente <lestes ultimas departamentos, quasi innocuos 
e perdularios dos dinheiros publicas, encontrava-se um 
homem muito aquem da altura das suas obriga~oes, 
sendo certo que allí se consumiram algumas centenas 
de contos de reis. Sao factos sabidos e commentados 
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naquelles logares, onde ninguem os ignora. E na che
fia superior do Rio de Janeiro, inexplicavel e parado
xalmente nunca se tomou qualquer delibera~ao a res
peito, como que se subsistissem nisso as -mysteriosas 
garras de um deploravel proteccionismo politico. 

Tacs sao os acoutecimentos que perduraram na 
existencia do Posto de Redemp~ao e que m e foram r e
latados no decorrer da jornada. Até que em 1930 os 
successos revolucionarios determinaram a cessa~ao de 
todos os servi~os indigenas do país. · 

Hoj e, passados perto de 2 annos, Santa Isabel nao é 
n1ais que urna ruinaria relegada á vontade destruidora 
dos .ahorigcnes, que sem as peias de um 111ando ener
gi?o váo a pouco e pouco arrazan<lo ludo, como as 
cr1an~as f azem com os seus brinquedos. E se nao fóra 
a guarda e a honcstidade absurda do mulato Benedicto 
l\ifartins, o unico christao que permanece ainda no Posto 
sem perceber qualquer paga1nento, estes carajás galho
f eiros fa talmen te terian1 desbaratado os 30 con tos de 
material que r estam dos bons tempos. Benedicto, de 
vez em quando, troca ou vende algum objecto afim de 
adquirir o necessario ao sustento, inclusive a sua apai
xonada pinga, dos barqueiros que passa1n a cspa<_;os. 

14 \' 

No in11•erio de um n1isantltropo 
excentrico 

BENEDICTO ficou sendo o chef e unico e porisso mes
mo supremo <lestes restos desbaratados do Posto 

de Santa Isa~el. Elle ~os recebe com desconfian~a, 
como authenhco sertancJo que é, mas logo atacamos a 
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sua sensibilidadc, elogiando rasgada1nente a atitude 
que desempenha, de sentinella espontanea dos bens go
vcrnamentaes. Calculamos que no final das contas na
da perceberá porisso, pois o emprego que occupava foi 
cxbnclo, e ninguem lá fóra dará accordo da honestidade 
de um pobre matuto analphabeto. Deixamol-o todavia 
imbuido da certeza que o empolga, de que o governo 
(n~ sua estreita in1agina~ao é um homen1 poderoso, pro
pr1etario do Brasil) já lhe <leve anno e n1eio de orde
nados, ou cérea de 4 con los de r cis. 

Elle arna Sebastiana, a jove1n cabocla que o acorn
panha ncstc isola1nento e que por habito se acosltnnou 
pacatan1cnte ás enorn1es n1as in off ensivas carras panas 
do 1narido, desde que o acaso dos batcloes lhe forne~a 
algum provimento de cacha~a. E quando nesse estado 
inconsciente, Benedicto saca de enorme revolver 38 
cano longo, a1nea~a os indios que o cstimam, grita toda 
a sua extraordinaria valentia, <lá tiros para o ar dentro 
de casa e acaba dormindo no primeiro canto. 

A nossa dispensa fica entregue a Sebastiana, por
que o guarda faz questao de que participemos da sua 
mesa, apesar de possuir o minimo possivel para urna 
alimenta~ao razoavel, nao tendo nem toucinho ucm ra
padura, que nos sertoes substitue o assucar e a que cha
mam o doce. A hospitali<lade é sagrado dever em que 
se c111penhan1 os moradores dos rincoes interiores do 
país, que nella conso1nen1 até as derradeiras 1niserias 
~.as su~s reservas, nada pedindo em paga1nento. E1n
f 1m nos vegeta1nos aprazivehnente nesta companhia. 
Apenas Osear e Cassio se n1ostram contraf eitos co1n os 
vastos arrotos que festejan1 o fim do almo<;o e o jantar, 
explodindo do estomago de Benedicto, e con1 as suas 
cusparadas repetidas que inundam e emporcalham o 
chao emquanto f urna. Considero aos amigos que essas 
esquisitas indecencias equivalem como signal de bon1 
tom na elegancia sertanej a, como affirmativa de bem
estar e de satisfac~ao pelos manjares, e que já tenho 
presenciado, em certas mesas patriarchaes de criado
res de gado, a incriveis bon1bardeios de n1uitas boceas. 
E procuro justificar esse ultra-realismo com os bene-
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placitos do nedio d. Joao VI (a quem Viriato Correa 
imputava aquelle habito barulhento) e dos legisladores 
norte-americanos (cujas Camaras, segundo Santo 1'hyr
so, f oram providas de innumeras escarradeiras por cau
sa das incontidas salivac;oes dos representantes do po
vo). Elles accci ta1n, emhora pesarosos, as minhas mui
to judiciosas allega~oes e arrefecem os seus constran
gimentos. 

Benedicto vangloria-se da riqueza que possue na 
crescida n1atilha de caes de cac;a, en1 que se destaca1n 
alguns especialistas onceiros e veadeiros. Elle natural-
1nente augn1enta o valor dos anin1aes e attribue-lhes 
fac;anhas mirificas, rcpetin<lo a vaidade innata de todos 
os cac;adores. Entanto os trata a chicote nas horas de 
mau-humor e fal-os passar sob a penitencia de repeti
dos jejuns, justificando a necessidade da magreza afin1 
de que tenhan1 f olego para as alongaqas correrias. Em 
qualquer rancJlo de caboclo forc;osamente ha cachorros 
e forc;osa1nente se repele a n1esma historia, que nao acrc
·dito a tal extremo, presupondo antes a negligencia dos 
don os em arranj ar comida para os seus fieis amigos, " 
nesse desconsolo en1 que elles proprios sao as primeiras 
victimas das privac;oes. 

O nosso hospedeiro é um retrato sui-generis. Ves
te-se somente con1 cal~a, traz bra~os compridissimos 
dependurados ao magro usto musculoso que ginga so
bre as pernas deslocadas, n1antem un1 chapeu de abas 
1nuito largas derreadas pelas intemperies e usa respei~ 
tavel bigode sempre sujo por residuos de comid1a, o 
que lhe empresta aspecto co1nico como enfeite da ca
be~a diminuta. Completamente microcephalo, é pos
sivel que daí advenha a faculdade de ser urna persona
lidade de idéias parcas. Suppunhamos encontrar nelle 
todo um archivo de inf ormac;oes uteis a proposito do río 
das Mortes, pela razao de ser o ultimo sobrevivente da 
expedic;ao do capitao Dantas, a unica que subiu o curso 
total depois do cyclo das bandeiras. Faz talvez 20 an
uos que se deu a explora~ao daquelle official do Exer
cito, e comtudo as duas decadas bastaram para apagar 
da memoria de Benedicto a lembran~a de quaesquer 
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indicac;oes valiosas. Elle mes1no se convence disso, por 
felicidade, e affirma que o seu craneo nao lhe presta 
nenhum servi~o. 

O capitao Malohá, o cacique da aldeia, está doente. 
Va1nos visital-o no tugurio em que habita, dando assinl 
uma prova de considera~ao a que nao se mostra agra
decido e ao contrario formula ares de gravidade e de 
conveñcida importancia. Urna grippe tremenda der
reou-o, e agora se acha esqueletico, a tossir cavernosa-
1nente, escarrando pelo .chao ao lado da esteira en1 que 
se deita. Este quadro ignobil causa nauseas, e entre
mentes manle1nos as physiono1nias alegres, pois de ou
tra maneira o capitao nao comprccnde tratar-se de tuna 
embaixada amavel, desde que nada sabe da nossa lin
gua. Dou-lhe duas cafiaspirinas, recommendando a 
um indio mais dcsembara~ado o 1nodo de administrar 
as capsulas. E sahnos. Qual nao é o meu espanto, 
porem, quando logo 1nais ~Ialobá 1ne procura, feito um 
cadaver ambulante, e de1nonstra pretender um peda~o 
de sabao afi1n de banhar-se no rio ? Esf or~o~1ne par u 
enfiar-lhe no cerebro que a lranspira~ao é proveniente 
do remedio e que um banho, neste momento e no seu 
estado, lhe fará bastante nial. ~las o essencial é o 1ner
gulho no Araguaia, e o sabao lhe emprestará u1n luxo 
principesco <liante do seu povo. Nao ha como evitar 
que a sua vontade scj a perpetrada. Ensabóa-sc repe
tidas vezes, espreitado pela sucia dos com1nandados, e 
no final sente-se melbor, desacatando positiva1nente as 
ininhas luzes 1nedicas. Ora, cu e Cassio, porque nao 
possúimos redes, dormimos na cabana da nossa 111ora
da por sobre couros, no solo · de terra batida. E este 
incrivel Malohá, depois daquelle banho, gruda-se den
tro da nossa tapera durante os dias inteiros, servindo-se 
sem a menor ceriinonia das nossas duras camas, onde se 
cstende displicentemente, reeditando a sujidade da sua 
choc;a. Que nos sobra fazer nessa emergencia ? Atu
rar, que e1nfim isso compoe urna das delicadezas de 
quem quer manter rela~oes sociaes com indios. 

Os carajás idolatram fl agua e sempre estao a lavar
se, coisa que requer somente o trabalho de enveredar 
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para o rio, desde que nao necessitam despir as roupas 
e tampouco se enxugar. A qualquer hora mettem-se 
no banho, que é rapidissimo e repetido diversas occa
sióes ao calor da soalheira. Nesses momentos, de quan
do em vez, finalizando as occupac;óes exhaustivas, cos
tumam os moc;os submetter-se a urna opera~iio estupida 
e cruel. Com um instrumento que apparenta a ralo, 
denominado latí - feito da lingua secca e endurecida 
do pirarucú, em que fincam os dentes miudos e aguc;a
<los do peixe cachorro - elles riscam e f erem o carpo, 
permanecendo insensiveis á dor. A abundante sangria 
que resulta desse acto proporciona-lhes novas f orc;as, 
conforme afianc;am e com o que se deve concordar, fa
zendo paralélo inoffensivo com o processo que execu
tamos nos cavallos abombados. 

Deliberam os meus amigos collcccionar um punha
do de objectos inter essantes de usanc;a do povo e porisso 
nunca cessam de entabolar as co1nplicadas negociac;oes 
co:rn os seus clientes incompreensivcis. Esta especie de 
comn1ercio ten1 u1n cunho paradoxal, revolucionario e 
depende exclusivamente da scisma dos bugres pelos ob
jectos das su as particulares preferencias. Tanto pedem 
absurdos, como ninharias em paga do que se pretende. 
E se cuidam de cmhirrar, nada ha que os demova, em 
systema justamente opposto á transigencia indefectivel 
dos mascates syrios. 

As mulheres, estas ainda sao tnais terriveis, e ap
parecem com os flacidos seios caídos, sobra<;ando de
zenns de mandiocas, off erecidas a troco de fumo e ra
padura. Que ire1nos f azer com este batalhao de man
diocas? Ellas depoen1 as mercadorias no chao e plan-

, tam-se de pé, ao lado, quietas, em mudismo contradi
ctorio do sexo. Mas se plantam e nao arredam sem o 
recebimento do que desejam. Em mau instante resol
vo mandar embora urna horrivel megera que aborrece 
demais e pego nas raizes e colloco-as nos seus bra~os. 
Isso basta para originar u1na tempestade furiosa e urna 
descompostura infindavel, cujos termos avalío bastan
te, comquanto nao os entenda. Urna outra traz capri
choso cace te ( corroté) recamado com um tran~do de 

J 9 - Os bravos iacarés niio escapar a m das nossas bal~s, no río Crlxá. 
20 - Chiciio a rpoou esta per igosa a~rraia 
21 - Nao falta o Que comer ... · 
22 - A ca~a mais facil : a capivara. 
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seda das folhas da palmeira burity, obj ecto que Cassio 
consegue adquirir. Dentro em pouco chega um velho 
furibundo e sem preliminares· vae agarrando a borduna 
do meio do monte de reliquias. O meu companheiro 
segura-a tambem, enraivecido e inadvertido da causa 
de tamanho abuso, e quasi inicia urna desordem cujas 
consequencias deveriam ser serias. Todavia o seu ge
nio impulsivo se acalma, gracas á interven~ao de alguns 
bugres mais moderados, que com difficuldade explicam 
o procedimento ardiloso da vendedora~ que surrupiara 
a arma de estima~ao do pae. 

Estes personagens nao concebem a no~ao de pro
priedade das nossas leis. Aos christaos tiram tudo 
quanto podem e parecem magicos na arte, escondendo 
os frutos num fechar de olhos, muita vez nas proprias 
reentrancias do corpo. E se a gente dá pela falta do 
objecto e inquire-os e protesta, caracterizam urna phy
sionomia bem ingenua e mostram-se completamente de
sentendidos. Entre a sociedade da sua grei, da mesma 
f órma acontecem as espertezas, conquanto em nivel re
duzido. Os chcfes de fa1nilia trabalhadores, por exem
plo, invariavelmente estao a esconjurar os finorios que 
se a proveitam das su as ro~as. Ora sao desfalques nos 
frutos, ora sao subtraccoes de raizes dos pés de man
dioca, que os larapios plantam de novo com cuidadoso 
disf arce, e que os donos vao encontrar defraudados nas 
colheitas. Ainda certos joven ladinos, que nas su as ex
cursoes mantiveram contacto intensivo com os sertane
j os, desrespeitam a r eligiosidade da tribu, ef f ectuando 
aproveitaveis sacrilegios nos tumulos dos recem-falleci
dos. Daí usurpam os alimentos que os parentes dos 
mortos collocam, com o intuito de sustentar as almas 
queridas durante as jornadas para as mans5es longin
quas. E saciam-se do bom passadío, desde que os in
cautos parentes se convcncem da extraordinaria fome 
dos pobres espirilos saudosos. 

Nos ranchos que visitamos ha um espectaculo comi- ¡ 
, co que nos prende a atten~áo. Araras, papagaios, ga

vioes e outros passaros, totalmente depennados e des
consolados, acércam-se dos fogos dos scus ·carrascos em 
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busca do calor que lhes f ugiu com as plumagens. Para 
embellezar os appetrechos de usanc;a, os selvagens des
cobriram essa maneira de minimo esf orc;o. Apanham 
as aves vivas por intermedio de pequena flecha, cuja 
ponta é protegida por urna bola de cera, e de tal geito 
as derrubam apenas tonteadas. O resto anteve-se fa
cilimo: é arrancar, de epoca em epoca, o vestuario r es
plendente dos captivos, impondo-lhes a photographia 
ridícula de eternos pellados. Ficamos a admirar os 
sacrificados das vaidades dos homens das selvas, que 
nem porisso deixam de ter inuitas vandades, e adivinha
mos nas esquisitas atitudes dos irracionaes que se 
acham bastante envergonhados das suas calamitosas 
situac;oes. 

Diariamente grupos de carajás partem para as pes
carías, trazendo as ubás carregadas de variados peixes. 
E nao raro tambcm ca1naleóes, que matam a flechadas 
e cuja carne .r epulam de inegua lavel sabor. Este,s sal!-
rios, terrestres, sem elhantes a lagartos, crescem ate ma1s 
de metro 1 e meio de comprimen to e a sua pelle, no na
tural verde-folha, toma repentinamente variadas to
nalidades, identificando-se com as cores dos abrigos que 
procuram. O mimetismo def ende-os assim dos perse
guidores, que carecem de grande experiencia afim de 
distinguil-os nos troncos ou nos ramos do arvoredo. 
Alimentam-se de hervas e insectos e habitam em tocas 
da beira-rio, de maneira que sao communs nas margens 
do Araguaia. Nao comemos os camaleóes em vista da 
aversáo causada pelo aspecto como que monstruoso da 
serra de dentes que lhes percorre o lombo, á guisa de 
bar batanas. 

Somos chamados pelos carajás de "compadre", ter-
1no muito empregado nos sertóes do norte e que apren
deram com os navegantes. Exprimem assim o consen
timento de intimidarle, a que augmentam com cordeaes 
palmadas nos hombros, ge~tos a~aveis que. f~tal~nente 
precede1n as costu1neiras e rmperhnentes sohc1!ac;oes ~e 
tudo quanto imaginam._ Percebemos lo~o a s1mul~<;ao 
das cortezias mas acce1tamos as attenc;oes co1no since
ras, consider~ndo que, entre as razoaveis mentiras do 
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planeta, as mentiras referentes á amizade sao sempre 
commodas e criteriosas. E tratamo-nos todos com o 
mesmo affecto diligenciado. 

O Araguaia corre aqui en1 vasta largura e apresen
ta 2 bancos de areia emergentes do alveo, formando 
ilhas branquissimas. Incontaveis bandos de patos, fa
zem nesses logares o pouso da noite e ao cr~pusculo 
principian1 a chegar dos seus passcios, annunc1ando-se 
pelo bater barulhento das asas fortes. Ariscos ªº. ex
tremo, nao conseguem escapar entretanto das arhma
nhas de Osear, cuja extremada paciencia o leva a es
conder-se horas a fio, ludibriando assim os sagazes pal
mipedes. E cada tiro de chumbo grosso espalha-se por 
entre o bando, que foge em revoada, desf aleado ag~r~ 
de alguns componentes, em breve reduzidos a magn1f1-
cos pratos pela sciencia culinaria de Sebastiana. 

Em companhia de Benedicto, seguimos para urna 
ca~ada de onc;a no interior ~a ilha. Vamos monta~os 
em burros escolhidos na ant1ga tropa do Posto, cUJ as 
20 cabe~as tambero ficaram abandonadas atoa nas cam
pinas. Estes animaes tem urna reflexao nítida das 
ameac;as que os jaguares instituem ás suas vidas e po~
isso espontaneamente se recolhem de tarde pa~a pro~
mo do casarío, onde sabem que os bravos fehno~ nao 
arremettem os seus atrevimentos. Damos grac;as a pre
ven~ao dos prestimosos quadrupedes, sem o que ~st:i
riamos a pé, impossibilitados de pegal-os na vast~da!l 
em que pastam. Batemos por cerrados. e ca!Ilpos inf!
nitos talvez urnas 5 leguas, tendo por d1rec<;ao exclusi
vamente o sol e os sentidos apurados do guia, porquan
to o ·scenario virgem é todo igual e despojado de bali
sas salientes. A macega está rasa e brota das queima
das que vieram avanc;arido das distancias. Veados e 
emas repontam repetidas vezes á nossa vista, demons
trando a elevada riqueza da fauna do Bananal. No 
principio tcntan1os perseguil-os, zarpando n9 seu eneal
~º· Mas os burros, descan~ados de servic;o e gordos em 
demasía, afrouxam na carreira e cstacam, imperturba-· 
veis. Nao possuimos esporas, com pancadas de varas: 
elles nem se perturham, e portanto precisamos de nos 
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conformar coma situa~áo, proseguindo a viagem a pas
so lento e desacor~oado. Na beira ensombrada de um 
riacho - que Benedicto assegura ser o 23, em razao de 
ter-se perdido nas suas paragens, no dia 23 de maio, 
um emprcga<lo do Pasto - fizemos o grande alto para 
alliviarmo-nos das fadigas. Depois desamarramos os 
caes, que estao enervados e que immedialamente desa
balam a farejar o chao das margens despidas de vege
ta<;ao. Na terra rnolle gravam-se innumeros rastos de 
todas as qualida<les de bichos, o que nos ilnpoc verda
deira sabedoria sobre cascos e pés, af im de deslindal-os, 
adviuhando os seus respectivos proprietarios. As pisa~ 
das das onc;as logo se ctestacam aprofundadas, grandes 
e chatas no de1inean1ento das garras temerosas. Pre
sentero-nas os cachorros acostumados á sua cac;ada, sen
do curi9so notar que já nascem co1n semelhante ins
tincto, transmittido de gera<;ao em gera<;ao, e que cada 
especie canina traz a preferencia inna ta de inimizade 
por predeter1ninados animaes. Os caboclos dizem 
com justos motivos que os caes correm "na catinga" da 
presa, para o que se utilizam do seu agudissimo senti
do de faro, que os con duz a discernir a passage1n recen
te dos perseguidos. Mas as batidas demoram por es
pac;o dila tado sob a canicula, e os 3 trilheiros que se
guimos vao perder-se pela campina aberta. . l\Jos ser
tóes deshabitados nao ha cevas, bebedores, retiros certos 
das feras, con10 acontece nas zonas onde o home~. as 
escorra~a, fincando definitivamente os seus <lomnuos. 
Aqui a immensidade lhes pertence, náo tcm paradas 
estabelecictas, e o factor sorte é o elemento preponde
rante no exito da ca~da. As vezes apparecem fo:r:t!1i
tas e estupendas opportunidades, em putras occas1oes 
nenhum desvelo produz resultados. Desistimos de ma- ' 
tar on~as por ora, retornando e~.haust?s ~ara a caln1a 
do nosso tosco palacio. E ao fmal Cass10 aba te um 
veado, que se descuida da approxim~~ao da .comitiva. 
A familia dos cerYides merece n1en~ao especial nestas 
narrativas, pois consiste na 1naior poYoadora das re
gioes incultas brnsileiras. Divide-se ern 2 grupos, ga
lhados e singelos, considerados pela ar1na(_(ao cornea e 
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pela presen~a de dentes caninos na mandihula superior 
dos machos. Os galhados compreendem o cervo, que 
attinge metro e 20 de altura e quasi 2 metros de com
primento, tendo bellos chifres, 9 no minimo e 25 no 
maximo (chama-se a femea de sussuapara); e o ga
lheiro ou veado esbranqui~ado, de armadura menor, a 
qual perde annualmente no fim das seccas, tornando-se 
broco, para adquiril-a de novo no fim das aguas (a fe-
1nea é a campeira). Os singelos, de guarni«_;ao curta e 
desgalhada, abrangc1n o mateiro (femea, mateira), de 
cor parda, cauda e cangote escuros; o ca tingueiro (fe
mea, cúlingueira) ; e o camocica, ou quatro olhos, o de 
porte mais r eduzido de todús e extraordinario saltador. 
Os chifres sao indice de masculinidade e nenhuma fe
mea das subdivisóes os possue. Comtudo a carne des
tas vale muito mais de que a dos seus camaradas e 
constitue dos melhores alimentos dos sertanejos. Exis
te entre estes visionarios a lenda de que o grande cervo 
cruza com novilhas e que o phenomeno se verifica nas 
cria~oes livres, na larga, onde o gado pastoreia de par
cería com as alimarias indomadas. Como vem succe
dendo invariavelmente no serta o, j amais pude certifi
car-me das concep<;oes extravagantes de cabec;as tao 
prodigas. No caso particular relatado acima, pergun
tando a um sujeito, que affirmava ter visto o producto 
hybrido, qual a sua f órma, elle me responden de prom
pto: "É um bicho damnado de esperto, meta de veado 
e metade vacca". E tive de engulir o aleijiio. 

Amarra ao porto urna barca<;a vinda do Pará, a 
quarta que encontramos desde a saída de Leopoldina. 
Os nortenses que se accumulam no seu bojo conversam 
animadamente comnosco sobre a revolu~ao, sabendo
nos paulistas, e quasi supplicam informemos se em 
Goyáz está sendo praticado o alistamento á for<;a. A 
falta de communica~oes nao impede nestes ermos que 
os boatos voem e que se enredem as mais absurdas in
vencionices. Nós arrancamos os receios dos seus co
ra~oes, e elles desassombraram-se do pesadelo, nao sem 
partir doutrinados pela causa do povo de Sao Paulo. 
Mas duvido do successo das nossas préga~óes, pref e-
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rindo adoptar para todos os seres humanos deste inte
rior do Brasil o conceito que o escriplor adstringia aos 
jagun~os: "Elle é tao inaplo para appreender a fórma 
republicana como a monarchico-constitucional. Ambas 
lhe sao abstrac~oes inaccessiveis. E' espontaneamente 
adversario de ambas. Está na phasc evolutiva en1 que 
só é conccptivcl o imperio de um chefe sacerdotal ou 
guerreiro." 

Cassio anda atrapalhado com as frieiras que lhe 
racharn os pés, isso porque se converteu á religiosida
d e carajá pela agua e nao se enfastia de successivos e 
demorados banhos diarios. Assitn nlesmo lem animo 
para ir com Osear e Benedicto en1 busca dos destro~os 
do pequeno cngenho de canna c¡ue a direc-;5o do Posto 
installou perlo da antiga planta~ao. Os indios, nao ha
vendo mais campos crescidos nas cercanías, r cpresen
taram o espectaculo emocionante do incendio á custa 
do rancho e dos machinismos que abrigava. Satisfize
ram de tal arte a paixao pelas labaredas, e da brinca
deira, innocente para elles, r csultou o prcj uizo de al
guns contos de reis. Benedicto mostra-se tremendo 
quando volta daquellas cinzas, carregando uns r estos 
de tachos de cobre, pois a maior parte das outras pe
t;as fundiu-se com o fogo. O revolver 38 está na sua 
mao, em seria amea-;a aos incendiarios, que assistem á 
descompostura com as caras serenamente pasmadas. 
A muito custo conseguimos convencel-o de que aquillo 
pertencia ao nosso governo afortunado e que elle nao 
deve quebrar a paciencia inutilmente. E imaginamos 
que em qualquer momento a turba de selvicolas resol
verá queimar o proprio Benedicto. 
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Em meto da existencia flos carajás 

. 

NA camaradagem que entretecemos comos carajás 
ha um principal partido a tirar, buscando con

vencel-os de subirem comnosco o rio das Mortes. De
nunciam todavia um pavor incoercivel pelos chavantes, 
cuj os guerreiros nesta epoca devem andar pelos baixios 
daquelle curso, e negam-se obstinadamente a nos acom
panhar. Somente Cassoera, um 1no~o casado, é que 
combina seguir na empreitada depois da pesca de pira
rucús, de que participará. E como adiantamento da 
paga recebe algumas moedas de mil reis do centenario 
(o unico dinheiro que conhecem e acceitam), fumo, ra
padura, urna cal-;a, anzóes e collares de contas. 

Nesse interregno aproveito o ensejo para penetrar 
no intimo convivio dos bugres e focalizar os quadros 
mais attrahentes da sua existencia rudimentar. 

De inicio devo referir ao signal privativo das tribus 
carajás e que determina a sua nacionalidade. Sao ~ois 
circulos pequenos, tingidos com a cor negra do gen1pa
po, gravados perennemente na 'l'ace, na altura dos zi
gomas. Quando ainda jovens se submettem á dolo
rosa opera~ao, que é renovada no decorrer dos annos. 
Collocando a boca do cachimbo sobre o rosto, com urna 
pedra afiada tra~m o cir~ulo e~ derredor, co~tando 
fundo a epiderme. A seguir appbcam aquella tintura 
no ferimento, de maneira que ella se entranha, per
durando a cicatriz quasi indefinidamente. Essa é a 
marca typica da ra~a. 

A aldeia em que estamos compóe-se de cho~as qua
drangulares de um commodo, revestidas inteiramente 
por palmas de coqueiros, com duas pequenas abertu
ras na frente e no fundo, e enfileira-se por detraz das 
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casas do Posto. Dentro dos seus espa~os acanhados de
moram os lares destcs indios. Aí tanto se trabalha no 
tecido de emhiras e esteiras~ como na f eitura de armas 
e adornos, nos misteres da cozinha, no preparo das tin-
tas com que se pintan1. E de permeio com a confusáo 
e sujidade das aves e bichos domesticos, de dia ou de 
noite, porque nao existe no<;ao de opportunidades disci
plinadas, dorme1n os componentes da familia, cadá qual 
en;-olado na sua esteira. Agora, todavía, nas madruga
das já mais quentes de agosto, muitos preferem pousar 
ao relento, distendidos no pateo da ribanceira da cor
rente. Aquellas sao as habitac;oes permanentes do in
verno ou das chuvas, como se diz no norte, e allí se pro-

1 tegem dos aguaceiros e da tragedia dos inosquitos que 
entao apparece1n. Quando no local se accumulam de
tritos de espinhas de peixc, a alimentac;5o basica dos 
carajás, e todos os restos de immundicies que atiram ao 
redor dos ranchos, estes sao des1nanchados e recons-, 
truidos em sitio proximo. 

' Conforme n1e inf ormaram, na tribu peri:nitte-se a 
polygamia desde que o homem se submetta a tratar e 
sustentar as familias que constituir. Aqui descubro 
unic,amente um grande amoroso que mantem duas mu
lheres, e, como a subsistencia de um indio é coisa f aci
lima, nao atino o motivo por que entao perdura a so
briedade nupcial. Indago isso dos selvicolas, mas elles 
nao adiantam nada, rindo gostosas gargalhadas. Será 
entretanto por causa da considerac;ao saliente de que 
gosa o sexo fragil nesta na~ao, ao contrario do que acon
tece commumente entre os aborigenes? É possivel. 
A mulhcr domina o esposo, qualquer resolu<;ao <leste 
depende em ultima instancia da approva<;ao daquella. 
O seu trabalho é no lar, cuidando dos filhos, preparan
do a alimenta<;ao, realizando outros leves servi<;os. Ao 
homem cumprc toda a f aina pesada e a pesca, a ca<;a, 
a planta<;ao rudimentar, a construc<;ao das ubás. Pro--
tegidas assim pelas circum~tancias do costun1e tradicio
nal, subvertem-8e nao raro em feras perigosns, e é es
pecta~ulo emocionante vel-as a surrar os inusculosos 
lutagaos, que apenas se defendem da pancadaria. E 
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parece claro que dessa fórma os varóes se contentem 
com urna estricta cara-metade, no maximo. Comtudo 
acontece que ás vezes o chefe do casal se transmuda da 
situa~ao • passiva e resolve desaggravar as sovas anterio
res, eshoi:doando a companheira. Dessas excep<;óes .dá
se um ~aso actualmente, de que sao personagens Chico, 
o indio mais~ astuto do Araguaia, e a sua sympathica 
Chocudosé. Ao rapaz, estafado de numerosas aggres
soes, occorre urna ideia genial de vingan<;a. Convida 
a companheira para ir á ro<;a e lá, arredado dos olha
res alheios, poe em pratica a scena premeditada. Após 
derrubar e pisar a esposa, obriga-a a entregar-se ao sa
crificio dos seus longos cabellos negros, losando-os co1n 
valentia, em urna imita<;ao de corte "á la home", que 
causaría inveja ás nossas meninas elegantes se nao fosse 
feito pelo gume desafiado do velho machado do inco1n
paravel Chico. Mas elle precisou fugir por causa da 
maldad e, afim de nao soff rer a rija repressao dos pa
ren tes da mulher. Chocudosé passa o dia todo na bar
ranca do rio a espreitar ao longe, na esperanc;a da vol
ta do seu querido. E quando lhe f alarnos no Chico, 
brincando, os seus olhos retratam a funda tristeza do 
cora<;ao. Porque os carajás tambem amam e adoptam 
o exclusivismo e o egoismo como fundamento das rela
~oes sexuaes. Nisso a virtude nao faz tantas concessoes 
como entre muita gente civilizada. . . Namoram-se fur
tivamente, pois as meninas-mo~as, na idade do matri-
1nonio, padecem seve,a fiscaliza<;ao por parte dos paes, 
recatando dentro das cho9as os seus nudismos. (So
mente na puberdade é que se póde admittir a belleza 
das indias, que cedo perdem quaesquer attractivos. A 
resoeito dos homens, em muitas tribus robustas, como 

~ 

aqui, encontram-se typos bonitos e athleticos). Porem 
compete aos progenitores o contracto de casamento dos 
f ilhos. Realiza-se a solennidade perante o chefe e o 
seu povo, cumprindo ao candidato, de principio, dar 
publica prova de for<;a e agilidade, factores essenciaes 
afim de responsabilizar-se pela vida da familia. Em 
seguida o capitao lhe entrega a noiva, passando o casal 
a habitar o seu ninho construido de ante-miio. E faz-

/ 
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se a commemora~ao, que compreende abrutalhados 
banquetes e as dansas interminaveis. O adulterio é 
punido rigorosamente, sendo o culpado, depois de breve 
inquerito, submettido a verdadeiras torturas. Urna vez 
seguro o réu, impóe ao proprio off en di do, ou aos seus 
parentes proximos, "lavar a honra" de urna maneira 
que <leve redimir completamente os peccados do con
quistador infeliz, á custa de tremenda surra de forte 
vara esqucntada no f ogo, que chega a produzir a mor
te. Cassio impressiona-se com isso e conunenta quan
tas fogueiras seriam necessarias accender pelo mundo 
culto, se o singular processo lá tamhem fosse posto em 
voga. As mulheres, no delicto do adulterio, ainda fa
talmenfe gosam de complacencia, recahindo as accusa
~oes e as consequencias sobre os bronzeos don-juans. 

Ha duas dansas que se destacam nos divertimentos 
dos carajás, referentes ás festividades a que sao dedi
das. A haruaná, em que se traduzem, atraves de curio
sissimas phantasias de palha que os indios vestem, cer
tas supersti~oes e as antigas inimizades da tribu: os 
monstros que as lendas consideram mergulhados no 
seio das aguas e as na~oes dos chavantes e dos tapi
ra pés, que lhes sao adversarias. Enfiados nos trajos 
de enormes carapu~as, prolonga-se o sapateado mono
tono, ao som da cantoria soturna e do bater dos cho
calhos, varando pelas madrugadas entradas. Consis
tem as figura~oes nos varios movimentos das filas que 
se defrontam, ou nos passos que executam, vez por 
vez, grupos de 2 ou 3 mascarados, contorcendo-se, ges
ticulando. Estas manifesta':;oes da alegria dos gentíos 
succedem a miude, desde que tudo corra bem na tribu, 
e é acompanhada em regra de um pirarucú moqueado, 
que devoram nos intervallos. As mulheres unicamen
le participa1n de urna das phases da dansa e jamais 
entram no rancho em que se guardam ·as phantasias 
do haruaná. Se o fizerem, os espiritos irados man
dam-lhes a doen~a e a morte. O bailado grosseiro im
pressiona intensamente a quem lhe assiste, semelhan
do que os bugres volvem para o remotismo cruel, re
verberados como visoes aterradoras nas claridades en· 
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sombr.eadas dos Jumes. E a mesmice da toada das 
vozes parece u1na prece torturante de nostalgia. Mas 
na epoca das ch uvas ha verá a outra con1emora~ao, 
a principal, que se verifica urna vez em cada anno: é 
a hanaruá. Como se percebe, nós nao presenciamos a 
essa festividade. Comtudo, segundo as expressoes que 
percebemos dos indigenas, <leve ser magnifica. Tem 
como que o significado de un1 rito do paganisn10. So
leniza a passagem da juventude pa ra o periodo da 
puberdade. E no cerimonial e nas dansas que se ef
fectuam todos se engalanam com as a rmas e os mais 
lindos adornos, cm que predominan1 primorosos en
f eites de pennas multicores. 

Passo agora em revista a indumentaria dos cara
j ás, se é licito applicar esse termo como designativo 
dos ornatos que usam. Já contei que as mulheres ves
tem apenas urna tanga resumida e que os homens nao 
vestem coisa nenhuma. O pudor possue pois entre el
les sentido be1n restricto, o que nao quer dizer que 
campeie a inunoralidade desenfreada. Emquanto nós 
outros admi:r-amos nas cidades a attrac~ao de um sim
ples decote ou de um peda':(Q de perna á mostra, aqui 
nem se conhecem ta es frivolidades, tal vez porque o 
nudism-0 completo traz comsigo a f aculdade de des
truir muitas illusoes materiaes Neste barbarismo os 
seres despidos nao se dao importancia porisso e se en
treolham em urna tranquillidade perfeitamente digna 
e admiravel. E estao bem, tanto que preferem com
por enfeites, que nada escondem, ao envez de qual
quer hypothese de vestuario. Adoptam, af im de colo
rir os productos das manufacturas, quer a tintura ver
melho-rubra do urucum (semente preparada com a re· 
sina do sueco do seu caroc;o oleoso) . Compoem lar
gas pulseiras e ligas, distinctivos adstrictos e perma· 
nentes dos solteiros e viuvos; as finas lasca de madei
ra flexivel, com que traspassam o furo do labio infe
rior; as flores de p ennas sustentadas por urna baste de 
pau ro1i~o, que prendem nos huracos dos lobulos das 
orelhas; os collares, em que reunem contas e objectos 
de credulidade; os capacetes e cocares, alguns de ex-
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lraordinaria I>elleza, feitos á custa das plumagens das 
aves. E ao cabo se pintam com aquellas tintas, da ca
be~ aos pés, muita vez reproduzindo linhas e dese
nhos symetricos, o que leva a crer nao se besuntam 
com o intuito exclusivo de evitar os mosquitos. Tor
nam-se assim promptos para as cerimonias maiores. 

Seguem-se as armas, tamhem ataviadas para os 
momentos de pompa, e que abrangem o arco, feito de 
paty; a flecha, de taquary, ponteada por fragmento de 
osso de on~a, espora o de ar.raia ou de pintado; a lan
~a, de. paty e bacaba; o cacete, de pirambeira e pau 
d'arco. No mais, os seus exiguos officios consistem na 
construc~ao das ubás, para o que escava1n os alonga
dos, rectilineos e leves troncos <le landy, cedruy ou tam
hury, promovendo depois os nlargamcntos lateraes á 
custa de grandes tesouras de pau, que for~am e dila
ta~ o casco sob a acc;ao do calor dos fogos accesos por 
ba1xo; no tran~ar esteiras e cestas de variadas confi
gura~oes; na feitura das hojudas panellas de barro em 
que cozinham os alimentos; no preparar cachimbos 
com o fruto oco da arvore denominada piteira; no 
moldar pequenos e intcressantes bonecos de argilla ou 
cera, occupac;ao pertinente ao sexo feminino e que re
sulta no mais alto g:-au da precaria applica~ao artisti-
oa da tribu. · 

O peixe e a ca<;a, os principaes elementos do sus
tento diario, conseguem-nos pela pontaria certeira das 
fl.echas e arpoes, de que se servem com pericia inima
g1navel. E completam o cardapio a mandioca, o mi~ 
lho, os cocos, as frutas silvestres, o mel, e ás vezes a 
abobora, a banana, a canna, a melancia. Como se ve 
nao ha necessidade de serios esf or<;os afim de assegu~ 
rar a fartura dos repastos. A natureza bruta fornece 
generosamente os seus productos, e apesar de carece
r:_m aquelles ultin1os vegetaes de c.erta cultura, esta 
nao va_: alem de_ un1 trabal1ho despreoccupado. Sao 
pl~nta<;oes que nao requerem tratamento applicado, 
po1s basta que os seus rendimentos cheguem para en
cher os estoma~os dos lavradores bohemios, que nada 
sabem de negocios e nem invejam a sciencia civilizada 
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do aproveitamento intensivo do solo. Adoram a ra-
padura e a farinha de mandioca, que supplicam inva
riavelmente aos christáos viandantes, porque nao lhes 
apetecem ao ocio os serYi<;os de ta es industrias f acili
mas. Cozidos nas panellas, ou assados nos braseiros, 
os alimentos estao assin1 promptos para ser digeridos, 
sem o mínimo tempero, e apenas de quando em quan· 
<}o, por extravagancia, adubam as carnes co1n a polpa 
ralada de um fruto a cid o. 

Os carajás sao imn1oderados no fumar. Tanto os 
homens co1no as n1ulheres vivem com os cachimbos 
na bocea. O f un10 (e do inesmo modo o algoda-0) é 
planta que germina e cresce atoa em qualquer logar 
<lestes sertoes. Urna semente converte-se em breve 
te111po em colheita, e para isso nao se torna mister em
penho ou cuidado. l\ilas os indios ainda agora pref e
rem os fumos em rolo que trazemos, cujo tratamento 
esmerado os f aze1n mil vez es superior ao paladar da:s 
folhas simplesmente seccas que usam. Desde que se 
tope com um delles, vem irre.mediavel o pedido: coty. 
A gente carrega os pedac;os cortados por igual, afim 
de que nao surj am animosidades entre os importunos 
solicitantes. Mas nunca se póde abrir o corac;ao a 
estes camaradas insatisfeitos, para o que importaria 
trazer um navio carregado dos objectos dos seus ap
petites. A saída está em ludibrial-os com bons e en
ganosos modos. Quanto ao vicio da embriaguez, a 
na~ao exceptua-se -da maioria das tribus brasileiras. 
No convivio de meses, em muitas aldeias, encontrei um 
unico beberlo, mesmo assim em virtude da cacha<;a que 
um christao lhe dera. No caso tive ensejo de notar 
que os demais indigenas condemnavam o gesto do 
companheiro divertido. Entretanto é costume entre 
elles o preparo de urna bebida alcoolica pelo cozimen
to do milho e da mandioca, que fermenta em 24 horas 
por via de· processo abominavel e noj ento, á semelhan
c;a do cauin dos tupys. Cu1npre tts mulheres mastigar 
demoradainente a pasta e cuspil-a depois ua. mesma 
panella, servindo a saliva de agente para a levedura 
que se vae originar. E no dia seguinte a tremenda ~ 
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porcaria, chamada cal ushí, amanhece no ponto de um 
paladar excellente, consoante tenho o direito de imagi
nar pelas caras enthusiasticas dos seus bebedores. A . 
sua ingestao em quantidade provocará certamente a 
embriaguez, 1nas es tes indios possuem a perf eita no
yao da temperanya nesse particular. 

O debil raciocinio dos carajás, estatuindo um ni
vel r en1atadamente inferior de desenvolvimento phy
sico, e1npolga-os na elabora<;ao de toda especie de len .. 
das e superstiyoes. Os ma~s claros phenomenos que 
os rodeian1 permanecem impenetraveis aos seus rudes 
j uizos, que dessa arte se enredam de mysticismos e 
crendices. E em qualquer minudencia da vida aff e
ctiva está reflectido sem,elhante primitivismo e de ma
neira ainda integral. Continuam, tambem nisso, no 
m esmo indice selvagem das demais hordas tapuias so
breviventes, contradizendo-se apenas nas formulas dos 
identicos a ttributos de polytheismo, de animismo, de 
f eiti~aria. 

Dentre as curiosas leudas transmittidas de gera
~ao em gerayao, e que os mais velhos rememoram sem
pre aos ouvidos attentos dos moyos, nas horas tristes 
dos crepusculos, em torno das fogueiras infalliveis -
destaco urna que basta para espelhar a bella, capricho-
sa e infantil iinaginativa da tribu. ''Habitavam os 
caraj ás, ao principio, no fundo do rio Araguaia e eram 
bastante felizes, desconhecendo a morte. Certa occa
siáo um filho do chefe ficou doente. Alguns jovens 
afoitos reuniram-se e deliberaram procurar o reme
dio afim de alliviar os padecimentos da crianya. E 
como presentissem, para fora da corrente, a existencia 
de um mundo mysterioso e repleto de lindas promes
sas, iniciaram a caminhada por um buraco que havia 
no m eio das aguas. Cobehí, o mais idoso da grei, em 
váo ten to u dissuadil-os, affirmando que quem lá f osse 
nao mais voltaria. Af inal, vencida a distancia, no alto 
surgiu, aos olhos extasiados dos ,rapazes, a m esse ra- _ 
diosa da natureza que desconheciam. De repente ap
pareceu um vea<lo. .Um delles armou immediatamen-
le o arco com o ·intuito de matal-o, quando o animal 
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se poz a falar: "nao me mates, que o remedio qu~ 
procuras é o toubi (o mel) e elle aqui está." Os in
dios pegaram o mel e retrocederam para a aldeia no 
seio da corrente, dando-o ao n1enino, que logo sarou. 
l\Ias nunca mais descansaram. Torturados pelos en
cantos que tinham avistado, puzeram-se a tentar os 
comp~~heiros: "saiamos daqui, que lá em cima ha 
n1agnif1cas arvores, fructos, mel, tartarugas e peixes". 
E um di:=t a tribu decidiu-se a acompanhal-os, inclusive 
o proprio Cobehí que entretanto nao poude passar 
pelo buraco por possuir um ventre excessivamente 
grande. Daí gritou aos companheiros: "voltae depres
sa; ides morrer todos; pois vejo arvores seccas, os tu
cuns (palmeiras espinhosas) desfolhados e mortos; vol
tae que aí é o reino da morte !" l\'.las ninguem lhe 
deu attenyao <liante do scenario deslumbrador. O 
vel~o volveu _ com a familia, maldizendo os compa
nhe1ros por nao escutarem o seu conselho: "vós nunca 
mais haveis de voltar; infelizes que sois !'' E condem
nou,. co.lerico: •·que j amais, de~se lado da terra, haj a 
um indio como nome de Cobeh1!" Comtudo, em meio 
da alegria r einante, nao tardou em mostrar-se o r esul
tado da temeridade. Os f allecimentos surgiram, aba
tendo-os profundamente, as difficuldades complicaram
lh~ a existencia, vieram as chuvas, os mosquitos, os 
an1maes f erozes e damninhos. Somente en tao é que 
resolveram retroceder para a paz perfeita do seio das 
aguas. Lá, todavia, encontraram urna enorme e brava 
serpente, couoroné, que mantinha guarda á porta do 
buraoo, e nao puderam entrar. Foi desse modo que 
os carajás permaneceram nas agruras e infelicidades 
da terra". Em face dessa, como de outras lendas, vale 
a pena º. ~mmentario. Quasi to~as as hordas aborige
nes brasde1ras guardam, no erario das suas tradi~oes, 
tra~os pronunciados dos episodios biblicos da desobe
diencia original e do diluvio. Varios autores tem in
serido observayoes parciaes nesse sentido, estabelecen
do-se assim novo aspecto attrahente na historia dos 
nossos selvicolas, digno de demorado e carinhoso es
tudo. Taes investiga-;oes, feítas com honestidade, po-
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derao talvez abrir un1a valiosa fonte de recursos para 
os que tentam aclarar. os segredos ~ue ainda boje cin
gem os i primitivos habitantes do pa1s. .Naquella len~a, 
por exemplo, niio se vislumbra o ll!-otivo _da expulsao 
do Paraiso christiio? E como explicar tao flagrantes 
analogias? 

Na farta theogonía dos carajás imperam como di
vindades mais interessantes Cananchioué (o deus bom) 
e Chandiou (o seu poderoso inimigo). Cananchioué 
fez o A1~aguaia e jogou innumer~veis p~dras no seu 
baixo curso, no trecho das co.rredeiras, af im de que os 
peixes nao f ugissem, proporcionando sempre abundan
te colheita para a tribu. Fez tambem as arvores e S?
verna os animaes, attribuindo-lhe ainda a phantas1a 
dos bugres urna série de ac<;oes ridículas. Elle teve 3 
f ilhos. Chandiou é urna especie de d~abo . e to~na-se 
capaz de produzir todas as desgra<;as 1mag1nave~~· A 
proposito, quando indaguei de um solerte ca~aJa da 
for<;a dessas suas divindades, respondeu-me mu1to. com
penetrado. "Cananchioué é bom e nao ha nec~ss1dade 
de importar-se com elle; . ao passo. que Chand1ou me
rece bastante cuidado, po1s a todo instante as ameac;as 
das suas destrui<;oes pairam sobre os m~rtaes". 

Os feiticeiros exercem estranho e rmraculoso poder 
entre os indígenas. Aqui a sua autoridade se most.ra 
até sobre os capitaes. Os entendimentos destas cria
turas immersas na obscuridade, enchem-se de extrava
gant~s temores a respeito da transmigrac;ao e dos des
varíos das almas penadas. Su~ju~adas pelo m~do dos 
phantasmas, daí derivam. as. inf~ndaveis. prahcas de 
absurdas magí~s e de sorhleg1os, 1nfluenciant~s ~e ex
tensa parcella dos seus actos. E chegam a attr1bu,1r aos 
f eiticeiros de o u tras aldeias da mesma ra<;a o envio das 
doen<;as e da morte. .. 

. . Merece especial men~ao o enter~o de um carajá, 
cujo cerimonial é cheio de conven~oes. Todos appa
recem enfeitados como nas grandes festas e ~horam o 

· ·, . '. defunto segundo o parentesco e o sexo, em rito plena
·: . .'. ·. \r mente disciphñado. Depois, ao lado da sepultura, du
G:.::;.· ~~rante semanas, se depoe a offerenda dos melhores man-
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jares, afim de que, na viagen1 que o fallecido vae em
preender, nao lhe falte alhnenta<;ao condigna. Entre
tanto á;; viuvas e ás maes sao permittidas por lar~o tem
po lugubres lamenta~oes pelo n1orto, concessao que 
interpretam com desabusado heroísmo. No momento 
em que a saudade se annuncía, ellas desandam em can
ticos solu~ntes e como tren1endas carpideiras procla
mam as virtudes do ente lembrado (que trazia peixes, 
tartarugas e outros petiscos). E semelhante tragedia 
vara ás vezes as noites, o que nao impede as tristes 
recorda~oes se intervallem para a sustancia das comi
das e para as longas e prazenteiras aspira<;óes dos ca
chimbos. Cada desapparecido possue o direito de ser 
lamentado até o pau d,arco derrubar as flores, o que 
acontece annualmente em setembra. Entao cessam as 
manifesta<;óes de pesar pelos que se foram durante o 
anno, ha urna tregua que somente é rompida quando 
tomba outro indio. E assim decorre a cantoría tetrica 

1 
pela successao dos meses, coisa que basta para endoi
decer ao civilizado que tenha de demorar entre estes 
suj eitos estapafurdios. 

As doen~as, para elles, guardam invariavelmente 
a sua séde nos intestinos e sao nada menos que o pro
ducto das artes de feiticeiros inimigos. O magico da 
aldeia intervem nessas occasioes de maneira sordi<la . 
Com atitudes macabras colloca a bocea sobre a barriga 
do paciente e poe-se a sugal-a impiedosamente, effe
ctuando verdadeiras sangrias. Consoante acreditam, a 
opera~ao retira das entranhas o sortilegio que allí foi 
metter-se. E, urna especie do trabalho de cirurgiao. 
Porque tambem existe o clinico, o sabido na expressao 
local, que é o conhecedor e preparador das raizes, cas
cas e folhas da pharmacologia de que usam e abusam. 
Na realidade, porem, os carajás, como todos os outros 
selvicolas que vao mantendo rela~óes com os cbristiios, 
recebem <lestes o sinete terrivel das suas molestias, mui
tas das quaes, trazidas para o ambiente barbaro, se 
convertem em epidemias ceif adoras. Será porque os 
organismos dos indios nao se acha1n biologicamente re
vestidos para a defesa de microbios inexistentes até 
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entao nos seus habitats? E' urna supposic;ao. As enor
mes epidemias de que. no.s f ala~ a s chronica~ colonia es, 
e cuja destruic;ao athng1a a milhares de seres, repro
duzem-se ainda hoj c. O sarampo, a coqueluche, a :_s
carlatina a grippe, que nos centros de progresso sao 
atalhado~ nos seus contagios, aqui abatem de quando 
em quando numerosas vidas, dizimando aldeias. ~ 
nac;ao dos carajás, por exemplo, calculada em 10 mil 
almas ha 50 annos atraz, na actualidade r eunirá !1º 
maximo duas mil. Os boróros aldeados nas colonias 
do Sangradouro, em Matto-Grosso, tambem diminuem 
bastante em numero. E assim poderia citar dezenas .de 
agrupamentos. o~a se é verdade que outi:os varH?S 
factores, como tive occasiao de citar, exe.:cem influen~1a 
no desapparecimento dos selvagens .- nao tenho .du~1da 
em admittir que as nossas enf ern1~dades, por s1 so, se 
encarregarao de acabar com aprec1avel parcella delles. 

Diante do aspecto acima e de tantos D?-ais, que gol
peiam as nossas sen~ibilidad~s de conquistadores ho
diernos a gente precisa acce1tar o fundamento do es
pirito ~ritico do pensador: "Um philosopho cont~~po~ 
raneo, observando a especie de b em-cstar e de. f ehc1da
de que a civilizac;ao r eserva. ás classes. laboriosas nas 
fabricas, nos campos, nas m1n~s? poder1~ v~r - nesse 
fervor com que se pretende c1vi11zar o ind1gena, con
f erir-lhe urna p ersonalidad e, inicial-o no a~p~abeto, re
conhecer-lhe direitos cívicos, fazel-o chr1stao, arran
cando-o ao seu pesar do ele~ento donde broto~ e onde 
viveu sempre com alearía - um gesto de ego1smo do 
homen1 das cidades p~ra elevar, <liante do .mal c?m
mum, a sua p~rcella de conso~ac;ao.' ta~to ma1s sens1vel 
quanto maior é o numero de infel1zes . 

Realmente seria bem melhor para os entes embru
tecidos da nossa especie que as s?ciedades ava~~adas ~ 
cultas j a1nais pensassem em civihzal-os. A fehc1dadc e 
positivamente r elativa, como diria qual9,uer tolo. E 
com certeza nenhum cidadáo das selvas Ja te ve emp~
nho em acceitar os ensinamentos da nossa sabedor1a 
ephemera. Percebe-se isso ~m todas as tribus ~m que 
se conviva. Urna melancoha decadente deprune os 

-
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selvagens, parecendo que a perda do imperio Iivre dos 
seus dominios os tortura de saudades. Mas sao de urna 
altivez a toda a prova. Sentindo as garras que os vao 
Yencendo a cada momento, nao se submettem ao grega
rismo e muito menos á escravatura. Morrem. Porisso 
a catechese nunca irá acima da sua nobre finalidade re
ligiosa e humanitaria, evitando principalmente os des
calabros e os crimes de muitos aventureiros sertanejos. 
Observe-se o senso de orgulho da na~ao de que trato, 
cujos componentes se dizem carajás inam (gente), o 
que estabelece urna classificac;ao inferior para nós ou
tros (os torís), que nao somos inam. 

Afinal aqui estao elles na ante-vespera do extermi·
nio da ra<;a, que nao tardará a chegar. Nesse momP~n
to os seus sobreviventes estarao assimilados pelos i ...... 1va
sores, plasmando-se em novos typos e em novos costu
mes. E' a f atalidade do que se convencionou ·chamar 
de progresso. Nas margens do Araguaia, er_itáo, nao 
mais campeará a nudez sem malicias, e a vi~a commu
nal das aldeias sem problemas intrincados~ ·e os gastosos 
banhos que cada qual toma diariamente, e. a descansada 
ignorancia de tempo, apenas observado pelo sol e pelas 
phases da lua. E' lamentavel que tudo isso nao possa 
deixar de acontecer. 

"' * * 

A lingua dos carajás nao está co1npreendida ncm 
no tupy, ne1n no caraiba, n em no ges. E' autonoma. 

Annotei para o meu governo um pequeno vocabula
rio e com a sua aj uda se1npr·e pude entender-m e algum 
pouco com elles, pois sao raros os que sabem reduzidos 
termos do portuguez. Publico abaixo esse glossario, 
afin1 de que os futuros turistas do Araguaia contem com 
semelhant·e auxilio para relacionar-se com os sctJS 
indios: 

Arco, uaachiuahaté; flecha, uerrhé; cace te, cor roté; 
lan~a, tonoré ; cocar, cotirúcoatió; penna, jurahá; collar 
de con tas, inchiúra ,· liga, dehubuté; pulseir.a, dechí ,· ca
pacete de p enna, zauridóri,- enfeite do labio, coluó; mar
ca do rosto, omarúre ,- cachimbo, uarioó; boneco, ridjo
có ,- cesta, ueriri; paneiro, behrurá; esteira, biré; panel-

. ' 
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la, coátihuí; casa, h eló; ubá, ahauó; remo, narch é ; tan
ga das mulhercs, inantú; cordel dos homens, nohon; 
fumo, cotí; farinha , canandé; rapadura, bedlzerá ; canna. 
maiti; oleo de coco, tari; abobara, danaherá; cozimen
to de mandioca e milho, calushí; peixe com carne cozi
dos, caturalzerá; peixe co1n carne assados, cobihú; pei
xe co1n 1nandioca cozidos, idjoré ,· mandioca cozida, hi
roéra; mo~a, diadoman; mo<;o, uiririba; casada, cu/ado
sé ; ancestral, u/abé; pae, uahrrá; mac, nadi; filho, 
uaurioré; ca pitao, ichandinodo; pesca, arauachinácre ; 
dente de capivara, quejú; arara, beshá; tartaruga, co
dun e; ovo de tartaruga codunesse; colheireiro, uararé; 
j acaré, cabiroró; onc;a, ha loé,· gcnipapo, bech ená; uru
cu1n, uórna; preto, idaluí; alma, cunim; 1norle, rurúra; 
feiti~o, coourú,· feiticeiro, corrolibedú.; medico sabido, 
rierúra,· carabina, mahuá; revolver, Lobó-Lobó; facao, 
mareh é ; bom dia, datereoboronam ,· vou-me err1bora, 
arácre; passe bem, hahán; a té logo, macreanboronam; 
nao tem mais, arioncanconoré ; n1au, bina; guerra, aum
bina; bom, auiri; bonito, auditire ; um, sorodí; dois, na
tí; tres, matan; quatro, inambiáu; cinco, iruíre. 

Alguns nomes de homens: Atahú, Djarina, Laua
húre, Cumarrera, Malohá, Sacrivá, Dobaré, Deóro, Za
vahúri, Dechibré, Birihóra, Devaná, Sauarú. N<;>mes 
de mulheres: Hrerái, Narubea, úaarú, Auanarú, Unarí
rn, Rcnái, Comandíra, Malauero, Deohéti, Hacrera. 

O falar dos carajás é guttural e aspirado e poris"o 
mesn10 se torna diff icilhno dar-lhe urna representa~ao 
graphica adequada. Eu rememóro a paciencia de san
to do padre Antonio Vieira, quando se desconsolava de 
aprender o tupy, lingua b~m mais facil. Ainda por 
mal dos peccados, ó bello sexo diverge nas expressóes 
en1pregadas pelos homens, addicionando aos termos a 
syllaba qó, denunciante da feminilidade. Assim, uarioó 
é o cachimbo dito pelos homens, e uariqocó é o mesmo 
cachimbo falado pelas mulheres. 

Nos tra~os geraes da sua existencia, estes excentri~ 
cos con1panheiros de boje ficam pois apresentados ao 

' mundo exterior. Continuaremos a vel-os pelo desdo~ 
bramento da carninhada. 

' J ,.. 
\ 
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18 
M:udan~a de itinerario - Separa~Ao da 
comitiva • Duas 1nissoes religiosas 

M UJRAQ UITA'I, está arrumada para a viagcm ás gle-
bas do rio das Mortes, isto é, comporta alem 

da carga, cada vez mais restringida, os couros que ser
virao para nos· abrigar das chuvas que nao tardam a 
vir. Esta1nos no porto á espera d~ Cassoera, aquelle 
unico carajá que se decidira a empreender a jornada. 
Os minutos prolongarn-se, comtudo, sem que appare~a 
o novo comparsa. Mandamos chamal-o na aldeia va
rias vezes e elle nao dá os ares da sua grac;a. Afinal 
va1nos até a cho~a em que habita, indagando da atitude 
inexplicavel. Lastimoso e compungido, o indio entáo 
explana as razoes ponderaveis da quebra do seu com
promisso. Nao mais seguirá de nenhurna maneira, 
dado o aviso do feiticeiro, o velho Birihora, de que os 
espiritas lhe prescrevera1n a morte na aventura, sob os 
oacetes dos chavantes. Tentamos de1nonstrar, por to
dos os recursos, que o f eiticeiro nunca te ve poder para 
advinhar aestinos, affir1nando n1esmo tra tar-se de um 

~ acabado imbecil. l\'las o rapaz, apesar do aproveita
mento de urna casca de civiliza~ao nas aprendizage~s 
do Posto, se mantem inabalavel na resolu~áo. De resto 
a sua mulher, valendo-se da preponderancia do sexo, 
tambero delibera impedir a excursáo. Perdemos a par
tida <liante da orden1 dogmatica da Eva autoritaria. 

Scm o concurso da prodigiosa pratica de navega~áo 
de um <lestes aborigenes, necessariamenle fracassará á 
tentativa em mira. Nao poderemos galgar a correnteza 
de 100 leguas tal vez, dispensando a aj uda de um eme
rito zingador (o barqueiro mestre no varej ao). O nosso 
exercitamento nautico fica ainda longe de acalentar al-

\ 
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gum exito na proeza, a :t;nenos que a navega~ao se des
envolva a passo de kagado. Ademais Osear continúa 
a padecer a persegui<;~o das dores nos rins, tornando-se 
portanto elemento i~productivo no remo. Cassio, 
completamente integrado nos azares da vida rija, de
monstra a mais destemida disposi~ao para tudo e chega 
a propor-me que nós ambos realizemos o plano aven
tado, permanecendo Osear no Posto, á espera do nosso 
r etorno. E' logico que a ubá resultará assim alliviada 
no peso, o que traz mais probabilidade á victoria do 
emprehendimento. Todavía outros factores imperam 
na emergencia. Como nos desobrigaremos no cora~ao 
de um territorio de gentios ferozes, sendo 2 homens 
apenas, constrangidos á estafa diaria, ao arranjo de 
alimento, á vigilancia dos selva gens? Destroe-se pois 
a ideia valorosa. E deliberamos proseguir Araguaia 
abaixo, á procura do Acaso. 

• • • 

Hoje, 21 de agosto, domingo, recome~an1os a desci- · 
da. O credulo Cassoera, com receio de que exigissemos 
a devolu<;ao da paga que r ecebera, inventa a necessida
de de um passeio á aldeia do capitao Fontóra, distante 
5 leguas daqui. Sempre será util, e eu lhe entrego o 
piloto (o jacoman) da ubá, passando para remador de 
voga. Compoe-se a sua carga do arco, das flechas e de 
4 cachorrinhos com que vae presentear os seus amigos. 
Os cara jás gostam de criar muitos caes, todos de grande 
estatura e inimigos dos christaos. Mas nao adoptam 
para elles o systema dos sertanej_os, das fornes for~adas. 
Ao contrario, os seus exemplares dao a impressao de 
bolas prestes a arrebentar de gordura, gra~as á f artura 
dos restos de peixes que os enf ara. 

Ein un1 trecho em que o rio se subdivide em furos, 
Cassoera dirige "l\1uiraquitan" para o igarapé que de
verá encnrtar bastante urna extensa curva do canal 
navegavel. Ao meio <lo traj ecto, entretanto, minguam 
as aguas do furo, absorvidas pela areia. A passagem 
está impedjd.a, e vem &obra a saída de arrastar a ubá ·l 
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em face da distancia que ainda medeia a~é á caixa, da 
corrente. Precisamos voltar. O acontec1mento abate 
profundamente o bugre, cuja maior . vaidade consi~te 
em conhecer tudo quanto diz r~~pe1to ao A;a~a1a. 
Isso é predicado de todos os caraJaS. Um arpao !oga
do que nao aleanºª o pirarucú, urna flec~a que nao se 
finca no objectivo, um erro na navega<;ao - bastam 
para acabrunhar e entristecer os sel~a.gens. O nosso 
piloto cessa de cantar os cantos supphc1antes. Emm.u
dece. E até á tarde, quando arribamos naquella alde1a, 
permanece a reflectir na falha desconcertante da sua 
sabedoria. 

Afora 3 agrupamentos cara jás, dispo~tos interval-
ladamente pelas barrancas, e os s~us mar~scadores, que 
irrompem a espa<;os nas embarca<;oes esgu1as - ate aos 
limites do rio Tapirapés, · ou sejam 23 leguas, nenhum 
outro ente humano altera o silencio da beatitude. E 
vamos rodando sem pressa, attrahidos apenas pelo sce
narios que se succedem ás nossas vistas. 

Os derradeiros dias da esta~ao da secca subvertem 
a limpidez azulínea do firmamento, _que vcm sen~o o 
nosso bemdicto tecto protector, marav1lhosamente lindo. 
A atmosphera torna-se enfuma<;ada, condensada, se~e
lhando que· urna infinita nuve1n espessa e opaca ba1xa 
lentamente e acabará por nos suffocar. Marca o ther
mometro .que conduzo 42 graus ao sol, e o r~v~rber? da 
agua aquecida ainda 1nais augmenta a affhchva s1tua
<;ao. Nao obstante a transpira~o que transborda ~os 
11ossos poros, resolvemos supportai: tambem o trag1c? 
tormento. O animo va e-se galvanizando pelos soff r1-
m entos estabelecendo urna auto-renuncia absoluta, 
mesmo' porque nao se vislumbr~ nenhuma outra escapa
toria para tao más emergencias. O que lamentamos 
bastante é a perda das ultimas camis~s, estra<;alhadas 
pel.a ac<;ao do sol e do suor. Nem n1a1s pod.emos per-
1nanecer nus co1no dantes, dado o apparcc1mento de 
1oilhar es de diminutos mosquitos borrachudos, que vem 
alimentar-se á custa das nossas pelles. Eu dirijo a ubá 
e porisso necessito de ouvir os protestos de Cassio e 
()scar, que querem navegar unicamente no meio dq 
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alveo, aonde os famigerados insectos nao attingem no 
voo. Impondo seguir "no jogo da agua", afim de apro
veitar a forc;a da correnteza, deixo de ouvir as queixas 
dos companheiros em muitas occasioes, irritando-lhes 
a paciencia a ponto de se enraivecerem ameac;adora-
1nente. Co1n o fumo de rolo fortissimo, construo va-
lentes cigarros de palha que evitam de algum modo a 
perseguic;ao dos sugadores terriveis. Osear cobre o 
rosto, as maos e os pés com roupas velhas, que isto de 
ser mordido é verdadeiro martyrio para elle. E Cassio 
persiste no prodigio de continuar sem chapeo pela róta 
inteira, coisa· que me causa inquieta~ao, prevendo que 
a sua cabec;a poderá explodir a qualquer momento sob 
a soalheira caustican te. Elle j ulga comba ter assim a 
calvicie precoce que o ataca, coisa aliás inutil, dada a 
approximac;ao patente da estreia da sua bem organiza
da careca. 

O rio 1.,apirapés demarca actualmente a linha divi
soria entre os estarlos de Matto-Grosso e Pará, devendo-
se a medida mais ou m enos arbitraria ao regime revo- v 

lucionario. Apezar de tratar-se de uma vastidáo de 
territorios abandonados, os governos das respectivas 
unidades perseveravam na esterilidade de litigio in-
justificado, copiando o m esmo reprovavel espirito inhe
~·ente da demarcac;ao das lides de muitos outros Esta
dos. Neste ponto, nas margens do rio, acham.-se resi
dindo 4 familias de sertanejos, vegetando err1 deprimen
te miseria. Uns costumam preparar farinha de m9n
dioca (de macachera, co1no se diz aqui), afim de abas
tecer as tripulac;oes dos barcos, sendo esse o unico com-

e n1ercio que effectuam. De mome;nto, todavia, nao exis
te a farinha. F'az mistér encommendal-a e ter urna 
dose elastica de calma para aguardar a tranquilla fn
hrica~ao. Nós proseguimos, compungidos da desolac;ao 
destes habitantes ribeirinhos, victimas da malaria chro
nica, aniquilados pelo desanimo da doenc;a. Nada plan
tam, em regra o seu indice de subsistencia permanece 
inferior ªº dos proprios aborígenes, que nao sao sacri
ficados a tal grau pelo impaludismo. Os nortenses 
<lestes insulamentos, a rigor, sustentam-se do peixe co-
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zido, em ·cujo caldo preparam um pirao de farinha, 
temperado com pimenta. Vinga a lei do minimo es
forc;o. 

Revelam-se os primeiros accidentes topographicos 
do percurso que vimos fazendo. A uniformidade da 
paisagem rompe-se pela elevac;ao de morros do lado 
paráense e por urna flora mais vigorosa. Situamo-nos 
a uns 10 graus de latitud.e sul, ou approximadamente a 
180 leguas, em recta, do Equador. A pouco e pouco se 
verifica a transi~ao para o facies amazonico magnif i
cen te. 

O Brasil tem representantes das 7 ordens em que se 
subdividem os 150 mil individuos da classe dos insectos 
ao nosso planeta. A en!omologia conserva aquí inexau
rivel thesouro para pesquisas, mau grado os estudos j á 
realizados por urna pleiade de sabios, em que por 
infelicidade na maioria nos confrangem nomes de es
trangeiros. A mim, entretanto, importa exclusivamen
te realc;ar um ou outro aspecto original que me desperta 
a attenc;ao, pois me confesso um cego nos labirintos 
da Historia Natural. Principalmente nao m e esque~o 
de lembrar os especimens que. accomettem as nossas 
pobres carcassas. E sao numerosissimos os que po
voam as selvas brasilica, assignalando dos piores fla
gellos para os seus viajores. Particulariza-se um delles 
na formiga de fogo, disseminada pelas barreiras ele
vadas da regiiio e cujas ferroadas queimam como bra
sas. Esses hymenopteros sao insidiosos na procura dos 
pés dos navegantes, que ao desen1barcarem nas terras 
altas immedíatamente provam o ataque impertinente e 
dolorido. Permanecendo sempre descalc;os, pela impo
sic;ao ·Constante de descer á agua, desde Piedade para cá 
ternos sof f rido a sua perseguic;ao. Depois surge nos lo
gares das mordeduras tremenda coceira, o que obriga 
as suj as unhas a entrarem em acc;ao, trazendo co1no 
consequencia muitas feridas de ruim aspecto. Poren1 
ganho e1n transcrever a bella pagina de l\fario d' Al va 
a proposjto desse ins~cto combativo. 

"Ns regioes regadas pelas aguas barrentas do rio · 
Amazonas, nos pontos seccos e altos nunca invadidos 
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pela inunda<;ao, espalham-se, como que semeados, os 
cocorutos vermelhos de urna infinidade de formiguei
ros. No baixo Tapajóz, nas margens do ~fadeira, a 
jusante de Manicoré, por aí, nesses terrenos enxutos 
talhados pelas torrentes do Camima e do Abacaxis, 
alastram-se as panellas das tocandiras ferozes, devora
doras. De grande intelligencia, vorazes em bando, 
como piranhas, matam animaes relativamente desenvol
vidos, vencem as grandes borboletas, dominam lagartos, 
prendero o rato, combatem as pequeninas cobras. O 
oaboclo conhece de sobra essa rac;a devastadora, for
miga de fogo na giria do civilizado viandante da Ama
zonia. Observa-a em todas as passagens, devastando 
a roc;a ou no desbarranco da terra fofa, no ajurí e nas 
coiváras, cortando o trac;o das "estradas" ou volteando 
as "madeiras" suculentas e rijas. Mal rebentam os 
olhos das manivas, mal brotam pelos coculos dos roc;a
dos as folhas novas do milharal, o exercito é formado, 
em filas, por ordem, em eixo de marcha, buscando um 
objectivo para o ataque, o assalto final. Soldados di
rigindo-se ao front, disciplinados, em fila comprida, 
movimentando-se lentamente, quando distante do 
campo de operac;óes. Proximo, na zona de acc;ao, o 
movimento é apressado, modifica-se o formato da co
lumna, .ha como que um augmento de frente, urna di
minuic;ao da profundidade - o preparativo do comba
te. Observadores como Lubbock, que chegou a ver 
urna tocandir.a aj oelhar-se diante de urna outra p·ara 
deixar coc;ar-se, tem escripto sobre taes especies de in
telligencia, mas talvez nunca as tenham observado no 
dispositivo dessas forc;as militares, no pequeno e vasto 
mundo da · "cryptocerum atratum" dos naturalistas. Nas 
organizac;oes do itinerario ha verdadeiros croquis, tal 
se ... apresenta o tra~ado dos caminhamentos. E segue, 
com alguns elementos distanciados, vanguarda de vi~
lancia, emquanto, af astado, se movimenta o grosso. Ha 
nos flancos, f óra da linha geral do caminho. blocos de 
duas. oito, como patrulhas antenas, evitando talvez a 
investida de lado, ou de surpresa. E' nesse intervallo 
que vao e voltam, seguem conferenciando - quem 
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sabe? - os officiaes da tropa. O besouro verde que 
apontar á fr~nte é como um rebate de alarma, para, 
momentos apos, nada mais ser que urna carga na cauda 
da forc;a. O fim é a plantac;ao. Lá se vae a onda me
donha,. rasteira, destruidora. Se a propria noite nao 
as abriga dos olhos de alguem que vigia, a tactica é 
subterranea e a engenharia architecta tunncis e metros. 
de dezenas de brac;os. Em cada especie ha urna espe
cialidade, a que lucta, a que constroe, a que transpor
ta, a que mata. A esta ultin1a, "naná" dos parecís e 
H~eaperiá" dos mauhés, a seita do indigcna, a cerimo
n1a da selva em,presta hnmenso valor - é com a sua 
f erroada que se diploma a bravura do indio. Onde 
mostram raciocinio é na organiza~ao <la morada. I-la 
log~r ,para ~s "rainhas" e ha alojamento pa ra as "ope-

• rarias da vida e do trabalho. Os 1nachos nada valem, 
parece que <litando tal principio áquella gente de mu
lheres que ha_bitou o Trombetas, (as ama'zonas). Nao 
fosse a funcc;ao reproductora, tambem seriam expulsos 
do panellao, onde os compartimentos se succedem -
depósito de víveres, cemiterios, curraes de besouros, 
cercados para o carrapato. Este se torna cego para 
ser o burr~ de c:arga, o transporte do pesado, emquan
to os pulgoes v1vem encarc~rados em estabulos afim 
de lhes fornecer o "leite" singular. A tocandira do 
Valle Verde é, talvez, a mais intelligente das formigas. 
Estudando-a~, Huher, Romanes, Kerley, varios, sem vel-

• -as no proprio habitat americano, nellas acharam tudo 
da sociedade humana, a associacao, a lavoura a indus-. . ~ ' 
tria. O proprio Lubbock entendeu a medicina entre 
ellas, o esforc;o, o trabalho de cada urna em favor da 
collectividade. Se o homem, no entanto, soubesse das 
suas organizac;oes militarizadas, talvez tivessem as var
zeas de canna e de caf esa es, ncsse intelligentissimo in
secto, o maior ou unico remedio a exterminar a sauva. 
Prejudiciaes até. certo ponto, vencem o cupim, fazem 
campanha aos bichos do sub-solo que roem as raizes. 
E tudo feito debaixo de methodo, um observador che
gou a ter conclusóes indiscutiveis. Dependurando de 
urna baste de meio metro, cravada em u1n formigueiro, 
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urna vasilha com assucar e nella depositadas 8 tocandi
ras, notou que estas nao se movimentaram, urna só des
cendo e entrando pela panella. Alguns minutos pas
sados, um mundo de f ormigas surge agglomerado na 
a rea de terra sob o fundo do deposito suspenso. Como 
que em hora precombinada, as 7 restantes principiaram 
a lanc;ar, do alto, os torroes de assucar, que eram trans
portados pelas outras!" 

Com effeito, os sertanejos locaes e particularmen
te os que se occupam da extrac<;ao da borracha, pene
trando pelo esconso da n1atta no rasto do caucho ou da 
seringa, relatam e confirmam muitas dessas extraordi
narias fac;anhas das formigas de fogo. E da capacida
de das suas formac;oes guerreiras guardo urna real ad
ntlrac;ao, apesar de nao possuir nenhuma tolerancia 
p elas valentes investidas. As gottas infinitesimaes do 
sangue gentio que circulatn nas minhas veias, pelas 
artes dos af astados avós que se encantaram pelas filhas 
dos caciques Piqueróbi e Tibiri<;á, nao chegam para 
fornecer-me o estoicismo dos parecís e dos mauhés. Se 
o nivel da minha intrepidez tivesse que ser m edido 
pelas tocandíras, estou convencido de que seria um 
derrotado e acabado covarde. 

• • * 

Co111pletando 29 leguas de porfía, desde a pa rtida 
do Posto Indígena, ancoramos em Santa Theresinha, , 
villarejo que os padres dominicanos estao acabando 
de edificar na ribanceira paráense. Acolhe-nos freí 
Gabriel, leigo da ordem, a quem fazemos as apresen
la<;6es dos documentos. 

Viviamos consternados pela falta de novidadcs da 
revolu~ao de Sao Paulo, das no~as familias e dos nos
sos amigos, avaliando que todos elles participam do 
transe doloroso. Porisso, mal chegamos, aquelle chefe 
dos trabalhos é crivado de perguntas, dado sabermos 
que mantero communica<;Oes permanentes com a cida
dezinha de Concei~ao, que dista 75 leguas a j usante. 
Lá se acha installada urna esta~ao f ederal de radio-
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telc.g:ap.hia, havendo portanto probabilidade de farto 
n?bc1ar10. Effectivamente, se o amavel informante 
nao nos esclarece em toda a curiosidade, desvenda com
tudo alguma coisa dos successos que se desenrolam nos 
nossos lares. "A sua gente destemida ba te-se sozinha 
- ref ere elle - pois o Rio Grande do Sul e Minas Ge
r aes tomaram o lado da Dictadura. Urna verdadeira 
guerra anda manchando os campos de sa~1gue e se
m eando quantidades de cruzes pelos quadrantes das 
hatal.has. Sabe-se q_ue a mocidade inteira de Sao Pau
lo ahstou-se nos batalhoes e vae marchando sob a ben
~am dos que nao podem empunhar un1a arma. Dentre 
os prisioneiros citam-se nomes destacados das classes 
culturaes do Estado e na lucta alliam-se elem entos 
de todos os matizes sociaes. Mas se assevcra t•ue o 
territorio paulista está cercado e terá em bre; e de 
capitular. Sao estes os rumores que transitam. Eu 
pee; o ~ Deus ~ue f a<;a descer a paz sobre o Brasil e que 
illunune de p1edade o cora<;ao dos seus filhos". 

Frei Gabriel, sem o querer, arrem essa dentro dos 
nossos sentimentos un1 pesar profundo. A duvida ain
da mais . augme!1t9: a angustia. Surge da parte dos 
n_1eus ar_rugo~ a ide1a ~e apressar a viagem. Com que 
f1m - 1nqu1ro - se isso em nada poderá 1nodificar a 
a situac;ao? E busco arrefecer a exaltac;ao de Cassio 
principalmente, cuja preoccupa':faO pelo destino da su~ 
familia se torna incessante. Senda filho do saudoso 
Carlos de Campos, que foi presidente de Sao Paulo, e 
parente de politicos em evidencia nas reacc;oes contra a 

1 intromissao dos forasteiros que vem humilhando a di
gnidade paulista - converte-se em quasi obcecado no ., 
formular planos de rebellióes sertanejas. Tenlo de
monstrar-lhe a impossibilidade e mesmo a inef f icacia 
dos seus pr-0jectos. E como infelizm ente pratiquei a 
art~ bellica em urna das revoluc;oes brasileiras, até tomo 
athtudes de qualquer condecorado general a dissecar 
os factores ponderaveis das carnificinas. Todavia Cas
sio se capacita de agir. Osear acompanha-o. Eu, por 
f or~a daquellas razoes e por pretender prolongar a 
permanencia no abrigo desta serena obscuridade, de-
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libero ficar alguns dias em meio do pequeno povoado 
de nomadas. 

Paira pois a desuniao sobre nós. Nao ha como 
evital-a. Os nlcus amigos, com o auxilio de um bon
doso maranhense, que exerce 'ascendencia sobre certos 
carajás da aldeia defronte, c~nsegue~ cont~actar 2. d,:I
les afim de ajudal-os em rap1da desc1da ate Conce1~ao. 
Seguirao na ubá dos indios, cabendo "Muiraquitan" 
para o meu transporte posterior. Faz-se a parti!ha 
equitativa do inventario,. de que n1e toca urna car~b!n? 
Winchcster 44, urna espingarda de chumbo, 1nun1~oes, 
anzoes, víveres, duas panellas e 20 mil réis. em di~hei
ro, pois que a nossa riqueza communal esta a e~p1rar. 
Na maleta trago livros, a 1nachina photograph1ca, os 
molambos de roupas, r emedios e mais appetrechos es
senciaes. Persuado-n1e que ain<la posso nao morrer de . . 
m1ser1a. 

Sinto que Cassio e Osear m e abra~am sinceramen
te quando nos despedimos. As canceiras, as atribula
~oes, o passadío rude, os perigos immanentes da ave!1-
tura refor~ara·m as já antigas a1nizades. Por que nao 
dizer que as nossas r ete1nperadas sensibilidades se 
commoveram? Para mim allí partero duas criaturas 
generosas na alma e francas nas ac~oes: E nao m~ es
quecerei do genio alegre e commurucabvo de Cass10, .e 
do seu arrojo, decidido, e da sua incomparavel dispos1-
~áo para os mais asperos misteres: Osear r.esentiú-se 
bastante dos aconte~imentos grosse1ros e acc1den.tados, 
valendo-lhe entanto a educa~ao esmerada e a boa indole 
para nao ser um elemento de desharmonia _na caravana. 

Que farei agora? Aonde me levarao os fados? 
Delibero somente, ir baixan<lo pela correnteza como 
cigano i~certo da finalidade da caminhada. Nem me 
amedranto com .as amea':(as que pairam sobre a minha 
futura proeza, solitaria. Vaccinei-me em outras vezes, 
nas agruras do sertao. E o egoismo, nas horas amar
gas, enche-me de esperan':(as da omnipotente protec~iio 
da Providencia. O meu sub-consciente, nesse caracter 
privativo, é identico ao de todos os mortaes. 

' ' . 
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En1quanto demoro em Santa 'fherezinha, hospedo
rnc na casa do frei Gabriel. Nos rincoes do norte nao 
se usam camas e apenas redes. Aqui nao existe ne
nhum·a excedente, e portanto durmo no duro chao ati
j ola do, protegido pelo couro que carrego. E sou com
parsa do rancho geral, onde se come carne secca, peixe, 
arroz e feijao. 

Sob a égide da immaculada de Lisieux, vae-se le
vantando o fanal reHgioso. Debastado largo tracto de 
terreno, aí se constroem a igrej a e o collegio de alve
naria, que r esultarao em predios excellentes para a 
rudeza do Araguaia. Ha ainda a morada r esidencial e 
o punhado de ranchos que agasalham a populac;ao dos 
empregados nos trabalhos, de cérea de 160 pessoas viudas 
de longos recantos á procura do ganho de 1$500 a 2$000 
diarios, raramente proporcionado nestas paragens. 
Freí Gabriel é um velho portuguez, conservadissimo 
pelos annos, sobresaindo a sua espantosa activida<le en
tre toda a gente que lhe obedece a direcc;ao dos servic;os. 
Os encargos na vida monachal deram-lhe conhecimen
tos de encyclopcdista pratico, conduzindo-se a traj ecto
ria das su as experiencias desde os aff azeres da lavoura 
até á architectura. Durante o dia inleiro, a rmado <le 
enorme chapeu de palha, sungada a batina branca pri
vativa dos dominicanos, elle lida entre os oper arios, ora 
nos baldrames, ora nos vigamcntos que se esboc;am, 
ora na ola ria. Nas A ve-M.aria dirige as r ezas e depois 
sae a prosear nas rancharias do acampamento. E de 
volta infallivelmente se poe a descrever até deshoras 
as bellezas da cidade do Vaticano, onde esteve, e das 
quaes é um prosternado admirador. Trata-m_e de dou
tor, comquanto lhe tenha asseverado _que nao possuo 
qualquer titulo. Dá-me ~elas manhas u~ saboroso 
café, acompanhado de sequ1lhos, bolos de tapioca e sau
dades. E presenteia-me com antigas publica~oes ca
tholicas, que m e proporcionam um banho de leituras 
purificadas, dando a ironica convicc;ao de que j á perdi 
as maculas das minhas paixoes humanas. O ambiente, 
no retiro da solidao, favorece até os mais prodigiosos 



23 - Quando o indio vae arpoar o pirarucú. 
24 - Como s e transportam os peixes gigantescos. 
25 - Trez bellos exemplares do "bacalhau brasileiro" . 
26 - Indio flexando o peixe. 
27 - Preparando um saboroso chUirasco de anta, 
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transformismos. E qua si ch ego a ter a aprazivel von
tade de consider.ar-me perfeito. 

O povo do norte do Brasil traz as abnas perdidas 
no sonho e no romantismo. Parece que as origens 
ethnicas e a natureza exhuberante, transfiguram os seus 
sentimentos passionaes, concebendo as tristezas que se 
traduzem nas can~óes dos violeiros. Certas uoites fico 
a ouvir os maguados versos chorosos dos rapsodos do 
acampamento, que revivem as nostalgias dos entes ama
dos em simplorias e candidas imagens. Mas de re
pente se alteram os trovadores rusticos, e crescem, e 
proclamam coragens e valeutias inquebrantaveis. E 
nisso ainda parecem syn'lbolizar a n1esma turbulenta 
transforma~ao da natureza que os rodeia, no paradoxal 
das brandas calmarias e das agita<;oes dispertadas pela 
}>rutalidade das for~as latentes. 

"Muiraquitan" está arrumada para a partida, ten
do a bordo o diminuto carregamento que é toda a mi
nha fortuna. Quero iniciar a viagem pela alvorada. 
Durmo na propria barranca do curso, persuadido de 
vigiar o patrimonio da ubá. Pela manha, entanto, sof
f ro, tremendo susto no quadro que se def ron ta com a 
minha retina assombrada. A embarca~ao apresenta-se 
mergulhada no rio, e somente a próa, em razáo de estar 
amarrada a urna arvore, se salva do naufragio. O es
pectaculo arripia-me os cabellos. A valio de relance 
toda a desventura do aoontecimento, com a carga per
dida nas profundezas da corr.ente, sem nenhum claro 
recurso para resolver a angustiosa situa~áo. E corro 
a investigar o vulto do infortunio, puxando a ubá para 
a terra e alliviando-a da agua. Os fados, felizmente, 
nao quizeram completar o desastre, reduzindo a catas
trophe a farto hanho, com a dissolu~áo do sal, das ra
padunas e da farinha. Tudo o mais comsigo livrar, 
embora com muitos estragos, cumprindo agora ao sol 
bemfazejo a secca da infeliz riqueza. Sem qualquer 
preven~áo, havia collocado a maleta e o caixáo, onde 
se achavam os "iveres e mais apparelhamentos, juxta
postos e presos entre as bordas da ubá. De tal arte 
explica-se nao terem sido arrastados pela correntez-u. 

23 - Quando o indio ' 'ªe ar poar o pirarucú. 
24 - Como se transportam os peixes gigantescos. 
25 - Trez bellos exemplares do "bacalhau brasileiro" . 
26 - Indio flexando o peixe. 
27 - Preparando um sabor oso churrasco de anta, 
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Quanto ás armas, porque sempre as conservo junto ao 
leito, escapar8Jll da submersao, o mesmo acontecendo 
com os filmes e a machina photographica, que esque
cera dentro de urna lata, no pouso. O naufragio, se
gundo apuro, deu-se pela deshonestidade de enorme 
j acaré que pretendia furtar os gene ros do caixote. O 
seu peso afundou "Muiraquitan", coisa que afinal me 
obriga a mais 2 dias de parada, á acquisi~ao de novos 
víveres e ao consequente gasto de parte daquelles es
timados 20 mil reis. 

* * * 

Separando o lado do Pará da margem do Bananal, 
existe neste ponto compridissima ilha cortada por furos 
rasos, dif f iceis de navegar na presente esta~ao. Met
lo-1ne por un1 delles e, arrastando o barco varias vezes, 
comsigo saír do lado opposto. Atravesso o bra~ de 
grande largura e atraco no porto da Missao dos Evan
gelistas. 

Como se ve, conf rontam-se os povoados das reli
gióes catholi~a e protestante, que se nao avistam em 
razao dos 2 kilometros da ilha. Algue1n indagará por 
que motivo, havendo tao dilatadas distancias, se esta
belecer.am as catecheses divergentes em notavel vizi
nhan~a. · Eu. interpreto isso justa1nente pelos princi
pios inherentes de ambas as religioes, no intuito de in
cutir a f é e de arrehanhar maior numero de proselytos 
entre os carajás inconstantes. Desoobrem-se as dis
crepancias nas propaga~oes das cren~as, mas nao se 
degladian1 os missionarios antagonicos. 

Imagino que sou um franco liberal a proposilo de 
todos os caprichos da vida. Nao me fica be1n a arma
dura de cavalleiro andante e 11e1n ta1npouco as utopías 
de Don Quixote. Comquanto a minha c<luca':;iío tenha 
sido catholica, isso nao me conduz ao ponto de perder 
a visao dos factos. 

Por conseguinte trago so1nente -palavras de elogio 
para a l\1issao Evangelista, cuja direc~ao compete ao 
pastor Josias e á dra. Hette, naturaes da Inglaterra. 
Esta mo~a, diplomada em cirurgia, é o unico medico 
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que póde encontrar-se . em immensa f aixa dos sertóes. 
Até ao Estado do Maranhao, das 1nargens do rio T'o
cantins, chegam co1nitivas transportando doentes e1n 
busca de tratamento. E sendo gratuitos os seus servi
~os, apenas cobrando-se os remedios dos que tem re
cursos para pagar, aí os sertanejos alcan~am seguro 
lenitivo para os seus males. A doutora, como a cha
mam, j á realizo u muitas opera<;óes de importancia e 
presentemente amputou a perna gangrenada de um 
menino e extirpou a catarata dos olhos de u1na negra 
velha, pessoas que encontro em excellente convalescen
<;á. Conta1n-me que as drogas mais empregadas no 
Posto sao as inj ec<;oes anti-malaricas, os ver1nífugos e 
principalmente -innumeras 914 e outros co1npostos anti
syphiliticos. Em 3 casas vulgares eff ectuam os bene
meritos trabalhos, con1pondo-se o r esto do villarej o de 
dezena de ranchos dos hospedes. Entre1nentes a ca
ridade <lestes evangelistas construiu tambem, em boa 
distancia do nucleo do villarejo, um acampamento de 
morpheticos, tra tados pelas inj cc<;óes de chaulmogra. 
A lepra está disseminada no Estado do Pará, attri
buindo-lhe as estatisticas o terceiro logar no numero 
de a tacados entre as unidades brasileiras. Perlo de 40 
doentes allí vive1n e outros, cujas manifcsta<;óes beni
gnas estavam en1 principio, obtiveram alta . Certifico
n1e de tao ,relevantes beneficios prestados, causando-me 
espanto os sacrificios a que se subn1ette a dra. Hette, 
sublimada pelo seu ideal de crcnga. Na sua idade, nas 
suas condi<;oes de preparo, collocar-se num insula1ncn
to des tes, a bra~os com horriveis infortunios, é coin 
certeza um cilicio prodigioso. Josias ajuda-a nos tra
balhos e ainda ensina aos rapazes carajás. E co1nple
tam o grupo de residentes de destaque o pregador Joao 
e a sua esposa, no momento enviados a urna aldeia dos 
j avuhés, em proximo interior da ilha. 

De passagem, a Missao ganhou mais um habitante 
distincto : o . capitao Holman, o chef e dos expediciona
rios britannicos de que nos separamos em Santa Isabel. 
Elle está sozinho, cumprimenta-1ne com atten~ao, mas 
noto que a sua physionomia sustenta verdadeira carga 
de aborrecimento. A minha curiosidade indaga de 
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Josias qual o paradeiro do resto da caravana. E assim 
f ico sciente de que lavra desharmonia na turma, e1n 
face da desobediencia de diversos dos componentes. 
Deixaram elles, aqui, os seus batelóes e partiram em 
leves ubás afim de escalar 40 leguas do rio Tapirapés, 
onde visitariam a tribu de indios do mesmo n~n1e. En
tretanto, depois de 4 dias de subida, enviaram de retor
no um dos seus empregados, como portador de um 
bilhete ao capitao Holman, que permanecera na Missao 
Evangelista. Nesse bilhete allegavam a resolu~ao de 
descobrir o coronel Fawcett, para o que iriam explorar 
a pé as regioes limitrophes do alto daquelle curso; e 
testemunhavam por fim a nenhuma responsabilidade 
que caberia ao chef e nos possiveis desastres do plano. 
O ca pitao Holman sen ti u con10 grave off ensa o desreg.. 
peito ás suas ordens e prometteu expulsar os indiscipli
nados quando volverem da viagem. Essas sao as cau
sas dos aborrecimentos que se estampam no rosto do 
commandante da rapaziada ingleza. 

Dispe~o-me de Josias, nao sem commentar o absur
do da tentativa dos excursionistas ingenuos, em cuj os 
projectos transparece farta <lose de ignorancia geogra
phica da gleba em que Fawcett se perdeu, ou melhor 
morreu, e resalta a nenhuma pratica das agruras e· re
veses privativos dos accéssos dos sertóes. Em nada re
sultarao os seus elogiaveis sonhos de descobridores. 

17 
Sózinho na solidAo de '79 leguas 

' 

N Ao desesp~ro e nem me enervo no abandono em 
que estou jogado pela minha propria vontade. 

Porque demora nas solidóes absolutas um novo e resi
gnado sentido da vida, criador da paz e da renuncia. 

\ 
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Neste desamparo como que se conquista "a suprema 
liberdade de espirito, o Nirvana apenas intellectual, a 
que prefiro chamar impassibilidade subj ectiva; um 
estado que permitte compreender todas as coisas, ana
lysando-as e classificando-as, sem todavia nos transmit
tir essa especie de f rialdade de cora~ao, propria dos na
turalistas quando estudam urna rocha, urna planta ou 
um animal!' E assim, desapégado de quaesquer atri
bula~óes, predispondo-me de tranquillo estoicismo para 
todos os inesperados suooessos - saio neste fim do estio, 
iniciando a viag~m incer.ta. 

30 de A,gosto 

Nio encontro dif ficuldade em dirigir sozinho a 
honesta "Muiraquitan", que apesar dos 7 metros de 
comprimento e dos grossos remendos no casco estraga
do obedece bondosamente ao ineu commando. 

O vento come~a a sihilar em rajadas phantasticas, 
dispertado possesso da lethargia de meses. Curvam-se 
as grandes arvores das ribanceiras, uivando, estalando 
as galharias~ As enxutas areias das praias voam dis
persas no ar e arremettem e f ustigam como saraivadas. 
Empolam-se as aguas, revolucionadas na placidez da 
sua mansidao anterior. Surge o espectaculo empolgan
te a que até hoj e nao a.ssistira neste sertao. E' o espe
ctaculo da despedida da secca e que annuncia o acordar 
das violentas energías da natureza. 

O banzeiro, conforme se denomina aquella agita~ao 
na torrente, chega a produzir ondas de mais de metro 
de altura, coisa que colloca em serio perigo as f rageis 
embarca~óes. Muita vez, nesses momentos, os proprios 
remadores peritos encostam as canoas nos remansos, 
esperando a cessa~ao dos vendavaes. Logo me capacito 
da impossibilidade de navegar em meio da tormenta, 
pois o bote principia a soff rer banhos repetidos, que o 
póem na imminencia de naufragio. Porisso arribo ao 
villarejo de Furo de Pedra, havendo baixado somente 
uma legua durante algumas horas da tarde. 

' 
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31 de Agosto ; 

Niio compreendo a causa deter1ninante do estabele
cin1ento de Furo de Pedra em tao pessin10 local. Afora 
a eleva~ao em que se construiram casas e ranchos, 
circun1dam-no baixíos da vasante, de maneira que nas 
enchentes o povoado se converle em urna ilha assaltada 
pelos mosquitos. l\ias nestes paramos do geoide a gente 
j amais deve inquirir das razoes logicas dos factos. Tu
do carrega o cunho do atrabiliario, do inconsequente. 

As minhas roupas estao completamente encardidas, 
pois sou a nega<;ao no horrivel officio de laval-as. E 
topando urna velha sertaneja que se encarr~ga da cs
f regac;ao, em troca de halas de carabina, passo o dia á 
espera do descansado servic;o e entretenho o tempo a 
prosear com os habitantes. Elles me recebem com es
tiJn .t 

/ e infallivelmente pretendem pormenores <in 
gue1 ra de Sao Paulo. Eu me tómo de enthusiasmo, 
en1búra nad~ saiba a respeito, e tra<;o tacticas de bata
Jhas, e entro dentro dos combates, e destruo e mato 
q11antidades de adversarios. :Falo sobre bombardeios 
de aeroplanos, sobre gazes asphyxiantes e ataques chí-
1nicos, sobre metralhadoras, sobre canhóes de incriveis 
al~ances. Mas, no final das minhas bravas investidas, 
arrcfe<;o e desanímo só no descobrir os rostos abobn-
1hados que me olham, ou no ouvir as perguntas niti<la
n1ente idiotas dos mais intromettidos. Entiio me cons
tranj o positivamente pelo atraso destes sujeitos, que 
ne1n aquilatam as estupendas conquistas scientificas 
dos assassinios collectivos. Elles ainda se retardam no 
tempo das espingardas de encher pela bocea, poucos pos
s11cm a preciosidade das antigas carabinas Winchesters 
'•de papo amarelo", restos imprestaveis dos dias do apo· 
geu da borracha. 

Con verso depois com un1 hervanarjo maniaco, o 
curador do logar , cuja alegria abre o seu rosto chato 
de parahyhano ao certificar-se de que póde discursar 
sobre os seus conhecimentos vegetaes. Sempre &ppn· 
rece a assistencia de desoccupados ( quasi todos os ha-

, 
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bitantes sao mais ou menos desoccupados), e isso ixn
pulsiona o homem a dominar o auditorio, atirando-me 
repetidas vezes a pergunta: "o collega está de accórdo, 
pois nao?". Ora eu preciso estar de accórdo sob a ca
tadupa de palavras que jorram do prodigio de loquaci
dade. E is to f al-o sorrir com ar de victorioso. Elle é 
portador de intelligencia vivaz, coisa aliás commum no 
norte do país, o que me leva a crer bastante na lei das 
compensac;oes. Qualquer typo insignificante dá palpi
tes e discute, mas as suas atitudes infelizmente nao 
transpoem acima da fertilidade das estapafurdias irna
ginac;oes. E' typico o phenomeno, o que importa en1 
admittir novo e pittoresco sentido da maxima dos 
conquistadores do passado: "infra iquinoxiale nihil pec
catur". . . Entretanto fac;o justic;a em afianc;ar que 
um caboclo do meu progressista Sao Paulo causaria má 
impressao no parallelo com a f aculdade palradora dos 
sertanej os do norte. 

Pela tarde arranjo um an1igo e protector sui-gene
ris na pessoa do caraj á Sebastiáo, costumeiro no villa
rejo e por consequencia repleto de vicios. Está bebe
rlo a valer, vestido unicamentc com um paletot rasga
do, o que lhe empresta aspecto deveras gaiato. O indio 
resolve andar commigo e nao mais me abandona decla
rando a todo instante que as onc;as e os jacarés irao 
devorar-me e que seguirá junto afim de defender a 
minha integridade physica. Continua a impertinencia 
até ao entrar da noite, quando chega um grupo de pa
rentes e carrega-o para a aldeia. Sebastiao lucta e gri
ta pela liberdade de divertir-se, pois nao falta quem 
lhe de mais cachac;a, com o intuito de assistir ás tolices 
da sua embriaguez. 

Recebo a roupa e raspo-me p~ra dormir na praia 
abaixo. E daqui ouc;o as rneigas canc;óes do sertao, nos 
ecos perdidos da sanfona de um tocador de Furo de 
Pedra. 

As toadas en'chem o silencio da noite de urna triste
za enorme e dolorosa. 

\ 
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1 de Setembro 

Prosigo pela alvorada. Ao meio dia desc;o a urna 
aldeia populosa, de cujos componentes me haviam 
feíto referencias pouco confortadoras. Os carajás
chambioás, sub-divisao da nac;ao que compreende os 
gentíos do baixo trecho do Araguaia, desde os limites 
da ponla norte da ilha do Bananal - disseran1-me -
precisam ser tratados com o maximo cuidado, pois se 
sabe que por aqui te1n havido mysteriosos desappare
cilnentos de alguns viajantes. De facto as physiono-
1nias <lestes indios sao n1ais carregadas e desconfiadas, 
denunciando os cruzamentos exogamos com os f eios e 
bravos caiapós, com os quaes mantiveram infindaveis 
guerras. Desembarco, contudo, depois de engendrar 
precioso plano. Pergunto dos meus amigos que passa
ram e explico que inuitos outros seguem atraz, coisa 
que naturalmente os inthnida na admissivel vontade 
de ine destruirem. E fa~o os seus convencionados si
gnaes para o sol,. mostrando que quando o astro se es
co~der no horizonte a caravana chegará. De caso pen
sado deixo ainda as armas na embarcac;ao, de maneira 
que isso lhes sirva de manifesta<;ao dos n1eus sentimentos 
de paz. Vou directamente ao capitao, abrayo-o, en
cho-me de intimidades, presenteio a sua filha com um 
collar, tróco um cacho de bananas roxas por urna rapa
dura, revelo admira<;ao pela belleza d.os seus enf eites 
de pennas. Em meia hora sinto que sou bemvindo. 

E ganho bastante em ter parado na tribu. Os ho
mens todos vao saír para a pesca com o cipó timbó, 
na lagoa proxima, e convidam-me cheios de alegria, 
como se fóra a partida para urna festa. Recommendo 
á l_!lenina do capitao que vigie as minhas riquezas, 
promettendo-lhe um lenc;o vermelho no retorno, off er
ta regia que certa1nente a converterá em magnifica sen-: 
tinella. E parto integ1,ado no bando. Chegados ao 
lago, entram os indios cuidadosamente pela orla, muni
dos de grossos feixes de cipó timbó e de muitas forqui
lhas. Estaque~das estas, molham as raizes e passam 
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a batel-as por sobre os an~los da vara büurcad~, effe
ctuando assim a macera~ao do vegetal. A a~ao dos 
elementos toxicos que se misturam na agua nao-custa 
a produzir os effeitos. Logo apparecem boiando na 
superficie da lagoa innumeros peixes, completamente 
tontos, que entao, debaixo de int~nso alarido, vao sendo 
seguros e atirados para a terra firme. A ca~ada estra
nha dura cerca de 2 horas, compondo f artissima colhei
ta que sobrecarrega os bugres na sua condu~ao. Se:
melhante systema de pescaria, nas zonas onde existe 
gado, é severamente combatido, pois os rebanhos se 
envenenam e perecem ao beber aquellas aguas satura
das de substancias nocivas. Entrementes os pebres co-
1hidos dessa maneira nao acar retam qualquer mal para 
quen1 os come, antagonismo cuja justifica~iio scienti
fica desconhe<;o. Exercendo os m esmos resultados do 
timbó, ha no territorio brasileiro outras plantas do 
genero. E na Venezuela os selv~g~ns adopta1n tan:)
bem identico processo de exterm1n10, por mtermed10 
das raizes de j acquina e de pisidia, a que denominam 
barbasco. 

A pequena senline1la está firme no poslo, ~ as de
mais mulheres nao ousaram effectuar a apa1xonada 
mania do furto. Ganho urna por<;ao d e peixes e entre 
elles varios tucunarés, especie de sabor delicioso. E 
apesar do tratamento bondoso, desabalo ~m rijas r ... e
madas, afim de acampar bem longe. Pres1nto _que nao 
me será agradavel dormir .em meio de dezena~ de selva
gens, depois de se capac1tarem q~e sou un1co e qu_e 
mentí a respeito da chegada da nunha supposta corm-
tiva. 

2 de Setembro 

Entrei hontem por furo dissimulado e escondi 
"Muiraquitan" nas ramas de urna arvore debru~ada na 
corren te. Assei varios peixes, devorei-os com f arinha 
e fui metter-me, com o cobertor, os couros e as armas, 
no desnivel da praia, onde accendi o infallivel fogo da 
.noite, obriga~o imperativa afim de evitar as on9as e 
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os j acarés~ A- nao ser as f eras, tinha a certeza de que 
assim nada me importunarla no esconderij o. E dormí 
como justo, dispertado apenas pela auto-suggestao que 
-me vem dominando religiosamente, de estimular, de 
quando em quando, o lume protector. 

Cedo resolvo preparar verdadeiro banquete, com-
1preendendo o cardapio todas as iguarias que a minha 
dispensa póde prodigalizar. Esto u commemorando 
boje o meu trigesimo anniversario, motivo bastante 
plausivel para a festa que me proporciono, na falta de 
outr9s convivas. J amais pensára em passar a data do 
nascimento em urna situa~iio destas, cercado da solidao 
intermina, sem avistar siquer um ente humano. Recon
-centro-me o dia inteiro nas lembran<;as queridas e per-
cebo mais do que nunca a plenitude, a for~a da Sauda
de, a doce sombra mystica e lacrimosa, a "compaiiheira 
que punge, que consola e que perdoa .. . " Pela minha 
retina desfilam as recorda~oes nevoentas da Nostalgia. 
O deserto, a distancia, a hieratica beatitude do grande 
silencio - tudo germina e constroe a eloquencia inenar
ravel de um sonho encantado. 

E emquanto rondam em torno as mudas appari
~oes, rememoro aquelles maguados versos de resigna-
~ªº contrita: 

"Passam por mim, mas como que tem pejo 
·Da minha soledade e abatimento t • •• " 

"Tremo. . . e cuido sentir dentro de mim pesa.r 
Urna alm.a alheia, urna alma em minha ·alma escondida, 
- O cadaver de alguem de quem carrego a vida . .. " 

3 de Setembro 

Na hora da sésta fisgo em um remanso meia duzia 
de pac~s, que sao dos melhores pebres pequenos do 
Aragua1a. Elles se adensam nestas aguas e principal
mente em maio, quando frutificam os saranzaes das 
margens, se torna facilimo apanhal-os. Apinhados. 
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entao, ás centenas, nas cevas naturaes, a sua pescaria 
é de resultados incriveis. 

Falando nos sarans, <levo referir ao curioso em
prego das suas raizes na conserva<;ao dos fogos dos 
indios. Taes madeiras apresentam largos poros á se
melhan~a de esponjas e sao encontradas nas praias, 
e1n toda a esta<;ao do estio, vindo roladas durante as 
anteriores enchentes. Urna vez come~adas a queimar, 
jamais se apagam, mantendo lenta combustao indefini
damente, em um braseiro a que apenas basta soprar 
af hn da chamma r enascer. Os carajás, se deliberam 
qualquer viagem, logo cuidam de preparar essas tochas, 
que sao transportadas nas maos ou conduzidas nas 
ubás, dentro das panellas de barro. 'fambem eu, por
que guardo r eduzidas caixas de phosphoro, estou ado
ptando o vantaj oso processo, que ainda evita o traba
lho cace te de accender as f ogueiras para a cozinha. 

Na curva de um bra~o do rio diviso um veado dei
tado á sombra do arvor·edo. O vento vem contra mim, 
de maneira que o faro agu<;ado do animal deixa de pre
sentir a minha presen<;a. Sem fazer bulha, des<;o e me 
approximo escondido, conseguindo atirar na maior cal
ma. E' urna campeira jovem, de carne excellente, que 
permitte saciar-me nos seus churrascos. Se perdurasse 
eternamente a placidez do estio no Araguaia, onde se 
consegue o sustento, em regra, com a ajuda da vaga
bundagem descuidada - aqui necessariamente demo
raria a Canaan promettida, pelo menos para tantos co
nhecidos nossos que unicamente se affirmam pelo es
tomago. 

Faz dias, nuvens negras toldam o firmamento, 
amea<;ando enormes borrascas. Debandam, todavia, 
tangidas pelas varia~oes instantaneas dos ventos, de vo
lubilidade que causa pasmo. Portanto nao me tenho 
precavido oon1 as intimida<;oes das intemperies, na es
pectativa de que as iras tardarao a despenhar-se. Mas 
boje surge a primeira tempestade e de fórma repentina, 
abrupta. Baixo desprevenido, enleado com um casal 
de botos que segue de longe ao pé da canoa, resfole
gando - quando inesperadamente desaba louco ven-
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daval, alcan<;ando-mc em nleio da vasta largura. Pro
curo arribar ú 1nargem e lido e trabalho afhn de go
vernar "Muiraquilan", jogada ao léu pelo banzeiro ine
lutavel.. Emquanto pelejo, na ancia de salvar-me do 
naufragio, galopan1 as escuras nuvens no espa~o e 
dentro de mo1nentos cobre1n tudo com o seu manto 
tremendo. Rebenta a trovoada, incessan te, atordoado
ra, parecendo que mil pe<;as de artilharia eslao arra
zando a terra. As areias esturricadas levantam-se e 
sao . levadas em espessas camadas, rodopiando no ar, 
fustigando co1no granizos, penetrando nos olhos, na 
bocea, r ealizando tuna tragedia incrivcl, como que a re
editar o simoun do Sahara inclemente. Rompe a chu
v~, na te1npestade de rajadas incessantes, em grossos 
pingos, que e1npasta1n e alaga1n o solo, semelhando á 
enxurrada de colossaes diques nrrebcntados. Descar
regam-se repetidos e incontaveis raios, riscando pavo
rosamente em derredor. As altas, velhas arvores das 
ribanceiras quebran1-se ou aluem soh as luf a das 1ne
donhas. 

Tenho provado numerosas impressoes angustiosas 
e mesmo apavorantes. Todavia a tempestade inicial 
do inverno <lestes rincoes abcrtos aterroriza até aos 
mais valen tes. Que póde f azer um homem avassalado 
por tantas e tamanhas furias desencadeadas nas soli
d5es ? A gente fica diminuida, derruida, anniquilada. 

De noite a tormel)ta serena, o ceu enfeita-se de es
trellas, e purifica-se a atmosphera, desabaf ada dos 
seus inorma~os accumulados. A minha carga está 
enxuta, pois cobrira-a com · couros, que tambem res
guardaran1 boa por<;ao de lenha. Junto ao f ogo aque
~o-me da chuvarada que apanhei ao desabrigo. E com 
d~1as tabuas, que servem para a estiva da barca, impro
viso o catre para o pouso, em raza o do meu costu1nciro 
colchao das areias estar imprestavel pela hu1nidade. 

4 de Setembro 
Chego á lagoa Grande, onde habita urna d~zena de 

casaes de sertanejos aparentados. O local é bem boni-
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to, junto a um sangrador perenne que liga o rio ao lago 
interno: de vasta extensao. 

Elles se apresentam melhorados no indice de sub
sistencia, plantando ro~as regulares, criando animaes 
domesticos e urnas poucas cabe~as de garlo. Hoje é 
domingo e isso importa em dizer que se acham reunidos 
e vestidos com roupas limpas. As mulheres, con10 em 
geral acontece entre a plebe dos sertoes, apresentam a 
indumentaria simplificada nas saias baliio e nas cami
sas decotadas, um pouco menos que os escassos e con
fortadores vestidos de baile eµi voga na nossa sociedade. 

Presenteiam-me os 1noradores com urna panella de 
bom leite, a que r etribuo com muitos estojos de balas de 
carabina 44, que por falta de verba o povo do interior 
reenche de maneira summaria, resultando entretanto 
em tiros acceitaveis. 

.. ~ duzia de fa1nilias de mestiºos, embaralhada de 
1•arentescos, vehiculou as suas taras para 2 rapazes. 
l im é surdo-mudo e estampa no rosto a mascara de 
fascinor~ lombrosiano. O segundo é idiota integral, a 
sua voz nao attinge senao rouco grunhido, o corpo dis
f orine, grotesco, semclha ao de um monstro. Perle-me 
a mae para vel-o no girau em que ultimamente perma
nece deitado. E affirn1a que o misero nasceu robusto 
cheio de saude, e que o seu estado se motivou ou de u~ 
golpe de ar, ou de qualquer encantamento. As sensi
bilidades da mulher convenceram-na de que das pr°" 
prias entranhas nao sairia jamais tao acabada aberra
c;ao. Deixo-a com as suas crendices, muito mais valio
s~s para ella que as explana~óes eugenicas, 1 pois nao 
posso evitar que os casaes sertanejos distribuam pro
digalidades de filhos, na razáo directa e crescente das 
suas desgra~as. Um escriptor de nomeada divulgou 
que os tropicos foram feitos para o amor, coisa aliás 
bastante agradavel para os seus habitantes e inutil de 
combater com a frialdade das pondera~óes scientiÍicas. 
O bobo está totalmente incbado e urina pouquissimo; 
aconselho os chás de barba de milho e de folhas de 
abacate, poderosos diureticos. A qui sou medico á f or
~a, em consequencia do que ainda reunem um punha-
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do de meninos com as barrigas intumecidas como bolas 
de fo?t-ball: receito leite de mamao verde, ou de ga
melle1ra! que resultam em remedios apreciaveis para 
as vernnnoses. 

Novamente rodando pelo curso, apanho a segunda 
chuva da esta~ao, assim descommunal e irascivel como 
a anterior, excepto no que.respeita ás rajadas de areias, 
cneharcadas pelo diluvio de hontem. Por emquanto, 
as tempestades iniciaes, do mesmo modo inopinado que 
desabam, fogem breve, sempre a~oitadas pelos venda
vaes. E o ceu, em seguida á escuridáo tenebrosa, re
t~;na á transparencia diaphana e á limpidez perfeita. 
Nao possuo impermeavel nenhum afim de esconder-me 
<los aguaceiros, visto que os couros precisam cobrir a 
bagagem. A temperatura cae bruscamente no decorrer 
das tormentas, e nu e molhado, a tiritar de frio, resta-
1ne adoptar o recurso dos carajás, de mergulhar o cor
po na corrente, cujo calor contrasta com a frialdade 
exterior. . 

2 indios - vindos da colheita de palmas de burity 
de um cocal distante, com que recobrirao as suas 
cho~as - tem a pessima ideia de aportar na praia em 
que me encontro na occasiáo do temporal. As trovoa
das, o deflagar dos raios derruem-nos em pavor intenso. 
Para elles essa inclemencia reflecte os soffrimentos, as 
a1narguras das almas do outro mundo. E eu, que ne
~essariamente nao COStunÍb lidar COnl taes phantasma
gorías, preciso de ouvir as suas arengas que nao en
tendo. Depois, apla c.ada a barulheira dos coriscos, 
saem da immersáo no rio, vao até á ubá, tiram dallí 
duas. pequenas varas e come~am a chicotear a chuva, 
cusp1ndo e saltando como doidos. Penso seriamente 
que ambos ensandeceram. Mas os inquiro e comsigo 
saber que ta es artes signif icam as magias ensinadas 
pelos feiticeiros e cuja finalidade é espantar e tocar a 
impertinencia dos espiritos para longes rincóes. 
Transposta urna hora, as nuvens adensara-se para o 
oeste, logo impera a calma. Os bugres, entiio, guar
dam as varas e ficam contentes ao extremo, como que 
a se vingar da incredulidade que demonstrei. Elles es-
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tao convictamente persuadidos da influencia valiosa 
dos seus sortilegios. l\Ias isso nao seria nada, se ao m e
nos ine permittissern j antar soce&ado. Como prepar:o 
as 3 r efeic;6es do dia em urna un1ca vez, pela 1nanha, 
agora r esta o sc;_rvic;o de esqt~entar , as sobras .. , Enta!lto, 
em un1 instante em que 1ne d1stanc10, os caraJ as enf 1am 
as hnmundas maos nas panellas e póem-se a engulir 
tudo em incrivel ligcireza, que avalío pelo desfalque 
constatado no m eu retorno. Desta feita esbravejo e 
grito, inutilidades que nem chegam a co1nmovel-os. Im
passiveis, dao-mc un1a trintena de ov~s de tartaruga 
(cuja postura se inicia na entrada do ·inverno), aban
dona1n as vasilhas suj as e dizem o classico arácre (va
mos en1bora), a que r espondo, vencido, o tarnbem clas
sico maltán (passen1 hc1n). E partem cachin1bandp u1n 
peda<;O do ÍlllllO que HUO pude HC'gar-lhes. 

5 de Setembro 

Pela noite vara da as on\as rondaram o pouso; cs
turran<lo co1n intcr1nilencia-. Por for~as dus circun1s
tancias a gente aprende a ter o son1no levissin10. Con
fesso que o receio nao é estranho ªº phenon1eno, pois 
imagino as ingratas sensac;oes de um cidadao esquarte
jado pelas feras. Na aurora investigo os arredores e 
descubro franca1nente os ras tos de 3 grandes felinos 
que vagaram pelos lünites do barranco. Derrubo tnn 
gordo palo e ainda atiro sobre urna anta, que conseguc 
ganhar a agua, mau grado os signaes de san~1e e.spar
gidüs na corrida pela praia. rr enho a exper1cnc1a. de 
que o tapir, a cap1vara, a on<;a, para serem mortos un
m e<liatamente, pela \Vinchester e mesmo p elo fuzil 
l\ilauser, precisa1n r cceber o tiro no cora~ao ou na cabe
ca. En1 sc1nelhanle r esistencia, o jacaré é o unico ani-.. 
mal brasileiro que se lhes avantaja. Na sua coura~a 
durissima ricolcheteiam amiude as balas, subsistindo 
exclusiva e r ealn1entc \·ulncrav C'l a zona da altura dos 
olhos. 

As margens do rio progridem na agglomera~ao das 
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maltas e estabelecem assim melhor ambiente para a dis· 
semina<;ao das aves. E' um scenario harmonioso que 
se repele pelas ramas ribeirinhas, onde iunumeraveis 
especies de passaros ostentam variegadas e luxuriantes 
cores. 

A cada trecho despontam as embarca<;oes dos cara
jás, n1ovidos das aldeias para a procura dos ovos das 
tartarugas e para a ca<;a desses amphibios. Vae de 
agora até meados de outubro a epoca em que os lentos 
anima es saem do fundo dos r emansos af im de de por 
as ninhadas nas altas areias das praias, func<;ao que 
executam durante a madrugada. Os selvicolas escon
dem-se e esperam o momento opportuno para perseguil
os, quando elles se distanciam do álveo, virando-os por 
sobre o casco, de pernas para cima. Ficam assim im- · 
mobilizados .Para a fuga, nao mais conseguindo volver · 
á posi<;ao normal. Toda vi a na opera<;ao é necessario 1 

ter cuidado com as suas mordidas, capazes de decepar· 
os dedos dos desprecavidos. Após, levam as presas-. 
par.a as aldeias, onde em sitio ensombrado, cobrem os 
seus corpos com areia se.mpre humedecida, <je sorte que· 
chegam a durar com vida, na incommoda situa<;ao, per
lo de sen1ana, formando a reserva que pe rmitte o ocio 
dos seus ca~adores. As tartarugas amazonicas tem 
sabor impeccavel e os refinados paladares pr-0variam 
urna serie de optimas pratos na diversidade do seu 
preparo. Os gentíos nao dao con ta disso, satisf azendo
se perfeitamente co1n a sua carne assada, o que exige 
o minimo trabalho. Matam as códuné esmigalhando 
ou cortando a cabec;a, deixam escorrer o sangue e col
locam-nas encostadas ao braseiro, inteiri<; as, sem ao 
menos lhes arrancar as visceras. Achando-se pro1n
ptas, as ar1naduras desapegam..se por si só, e é entao 
que retiram os intestinos, que tambem sao engulidos 
depois de limpos dos seus enchimentos. A propósito 
dos ovos, tive ensejo de re latar atraz todas as interes
santes minucias da postura. Os carajás vem a colhel
os nestes tempo aos milhares, abarrotando as suas ca
noas. Cozidos ªº ponto de endurecerem a.s gemmas, 
sao collocados a seguir sob os raios do sol, para a sec .. 
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cagem absoluta, que adstringe as pelliculas das cascas, 
tornando-as como pergaminho. 1"enninado o preparo, 

1 passam para os vastos cestos de palha, separados e 
envolvidos por camadas de areia en1'.uta, de tal geito 
que nao se estragam pelo lapso de 3 a 4 meses. E os 
f artos depositos esta6e1ecem provisao alentada para 
bastante tempo das enchentes cruentas, signüicando 
urna alimenta<;áo f orte e rica. 

Nenhum destes indios possue a mais leve no<;ao 
das distancias, ou melhor, somente sabem dellas pelo 
espa<;o que demoram a remar de accórdo com o cyclo 
do sól. Desejo conhecer o paradeiro en:i que me acho, 
inas respondem com tantas e tantas mimicas que ainda 
m.e . conf ~n.dem em maior ignorancia. O nosso padre 
Vieira diz1a que para compreender os aborigenes é 
necessario levantar os olhos ao ceu urna e muitas vezes 
com a ora<;áo e outras quasi com a desespera<;áo; é 
necessario finalmente gemer com toda a alma; gemer 
como entendimento, porque em tanta obscuridade nao 
ve saida; gemer com a memoria, porque em tanta va
riedade nao acha firmeza; e .ge1ner até com a vontade, 
porque no aperto de tanta difficuldade desfallece e 
quasi desmaia". Eu nao me enalte<;o de eoragem para 
gastar esse punhado de sacrificios. 

Sigo á procura de um furo propicio á seguran<;a do 
pouso, onde os pescadores nao me descubram. Nova 
tempestade desaba. Principio a recriminar-me pela 
aventura. Aqui ao lado ha urna lagoa, enormes j acarés 
desabusados approximam-se da terra finne, e somente 
daria conta delles se transportasse um arsenal de mu
ni<;óes. Algumas balas nao os intimidam, apesar de 3 
dos saurios já permanecerem expulsos do combate. Vou 
dormir bem afastado da agua, no esconderijo de um 
mattagal, onde limpo um peda<;o do chao. 

6 de Setembro 

O bra<;o em que navego, depois de largo espa~, 
reduz-se e escoa em veios que nao permittem a passa-
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ge1n. Desdohra-se na rampa da ilha do Bananal uma 
bella campanha que convida a ca<;ar. 

Com menos de m·eia legua percorrida, diviso uma 
vara de caitetús, ou porcos do matto, e tombo um delles, 
~scapai;ido os restantes em debandada. Extirpo-lhe 
i~ediatamente a glandula supra renal, privativa da 
catinga, que sem essa opera<;ao se transmitte a toda a 
carne do animal, pervertendo o seu gosto esplendido. 
Retalho os melhores nacos e consinto-me o prazer de 
assal-os no espeto aquí mesmo. 

Nos cla~os do chao denunciam-se dezenas de re
centes ras tos de queixadas, typo affim do caitetú; 
porem bravío e perigosissimo pela tenacidade da ag
gressao e pelos denles aguc;ados e ana valhantes. Con
forto-me em nao ter encontrado o bando nesta planicie 
onde nao ha nenhuma arvore que supporte o meu peso: 
ou qualquer outro accidente do terreno que sirva para 
evitar a sanha das queixadas. Ellas costu1nam avan
c;ar contra o proprio homem e mordem e dilaceram as 
suas pernas. De um posto prioeminente póde-se effe-.. 
ctuar extraordinaria colheita, atirando nas derradeiras 
do bando, afim. de que n~o sej am estra<;all~ad~s pela 
horda. Os que1xadas ass1gnalam-se pelo bater inces
sante das mandibulas de onde se origina o seu nome 
e pelo pronunciado cheir-0 desagradavel que . exhalam: 
devendo ~er s;ibmettidas, quando mortas, áquella 
mesma extirpa~ao da glandula, em processo identico ao 
empregado com os caitetús. 

Transponho a ponta norte da ilha do Bananal, alar
gando-se ainda mais o rio pelo recebimento das aguas 
do bra~ direito, o furo dos Javahés. Para dentro da 
margem paráense ha nestas alturas um amontoado de 
moradores, no villarejo de Barreira de Pedra. 

A cantoría habitual dos carajás ecóa de longe e 
vem caminhando na direc~áo que sigo. Sao os rema
dores do transporte de Cassio e Osear, que retornam 
de Concei~ao. 

Aben<;oa a terra um luar nlagnif ico, e nas sombras 
da claridade navego por horas madruaadoras descon
tando os atrazos das vagarosas jornada~. Sem 'o cast~go 
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das soalheiras, sendo optima a temperatura, a viagem 
noctívaga e bohemia engendra incalculavel poesía em 
meio dos ermos adormecidos. 

7 de Setembro 

A j acúba nortense, o nll:ngau cru de. fari~ha de 
1nandioca e rapadura, conshtue para mun alimento 
permanente. O excesso de peixes fez com que perdesse 
o gosto pela sua carne, que agora unicamente supporto 
frita. Mas as minguada.s sobras · de gorduva nao con
ceden1 a permissáo de vaidades, e porisso cuido de ar· 
ranjar substitutos para as an1bi~oes (~O estomago. 

Curiosa briga desenrola-se na pra1a, ent.re um ga
viao caboré e muitas gaivotas. Luctam seriamente, e 
o rapineiro acaba por escapulir das bicadas que apa
nha. Como quasi todas as aves, as gaivotas come~am 
neste tempo a postura dos ovos, escondendo-os n~s 
praias elevadas, a cujos ninhos montam guarda e gr1-
tam estridulamente á approxima~áo de qualquer 
pessoa. Ellas revoam por sobre a gente e instantanea
mente baixam em "piqués'', á maneira dos avióes, 
passando rente á cabeya, como flechas. E parece que 
o lenyo vermelho que uso no pesco~o attrahe mais as 
suas zangas, tantQ que me armo de um pau afim de 
evitar algum choque perigoso. 

Tambero os corvos effectuam persegui~oes perti
naze~. Se nao aggridem o viajante, desempenham o 
papel de larapios incorrigiveis, parasitas_ desavergon~a
dos de todos os acampamentos, de que sao hospedes in
variaveis. Achegam-se numerosos e ficam espreitando 
calados, á espera de mínima distrac~ao, quando roubam 
os alimentos ao seu alcance, e por duas vezes prega
ram-me a pe~a, avan~ando na minha dispensa. 

Amiudados grupos de araras passam berrand? em 
busca das grandes arvores, em que se ~nca~ap1tam. 
Sao as de linda plumagem vermelha, pr1va~vas das 
regióes loca es; as de pennas azues escuras, unas, ou 
cuyabanas; e as verdes e amarellas, conhecidas no in
terior paulista. Nas mattas, á tarde, os j aós piam triste-
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mente, convocando os companheiros dispersos. O sce
nario inteiro progride no deslumbramento. 

O Araguaia está subindo a pouco e J?º~co pelas 
aguas recem-derivadas das vertentes, subshtu1ndo-se a 
transparencia da corren te pela cor suj a e barr~nta. A 
fauna acquatica mostra-se assanhada, foragida dos 
lagos pelos sangradores que se encheram: E princip~l
mente um pequeno peixe, a que appelhdam voade1ra 
por causa dos longos saltos que execu·ta acima do leito, 
anda a provocar-me pelos estranhos ruidos que emitte, 
como os bai;ulhos daquelles desaforos italianos feítos 
com a bocea. Attribuo isso á rapida expulsao do ar da 
bexiga natatoria, facto que <leve acontecer no momen
to em que se proj eeta no pulo. 

8 de Setembro 

A immensidade paradiziaca principia a ganhar 
novos intrusos, que perturbam a sua harmonia suave. 
Aos borrachudos juntam-se os mosquito-polvora, ·cuja 
perseveranc;a em atacar os olhos e o nariz destroe até 
o bom humor de um santo. E desde a tardinha as 
murissócas (pernilongos no sul e carapanas no Ama
zonas), procriadas nas aguas estagnadas, estreiam o 
martyrio dos seus zumbidos e das ferroadas incessantes. 
Isto basta para calcular a tragedia dos meses futuros 
da invernia. Convenc;o-me que á minha frente está 
gravado o dístico dantesco, irremediavel: "Lasciate 
ogni speranza ... " 

Com as primeiras ch uvas, os caj ueiros silvestres 
iniciam a producc;ao dos frutos. Quer na~ encosta~ do 
curso, onde vic~j am alguma,s de&&as arvQres, quer pos 
cerrados, onde se agglomeram os arbustos dQ~ genero& 
menores - subsistem as apreciados element9s de µu:= 
tric;ao, E as suas cas.tanha~, torradas e moidas, servem 
com excellencia para ª cura das bronchites rebeldes, a 
considerar como verdadeiras as af firmac;óes dos ser~ 
tanejos sabidos. 

Nas cercanías da l3arreira de Campo alcan~-me 
um QOS batelóe& dos britapnicos, em que ve111 Flemi~g, 
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Churchward, Priestley, Pettiward e 3 empregados. O 
f orle banzeiro obriga-nos a atracar no porto da ran
charia dos moradores. Já sei dos acontecimentos que 
provocam a desuniao dos excursionistas, porem mante
nho discrec;ao a respeito do que me contára Josias, na 
Missao Evangelica. Fleming adianta apenas que o 
capitao Holman, em companhia dos restantes membros 
da caravana, baixa na sua esteh·a. E no concernente 
á penetrac;ao que realizaram no rio Tapirapés, constou a 
mesma de urna h·atida de 2 dias nas margens mattogros
senses das suas cabeceiras, 50 leguas acima da foz, · 
r edundando no insuccesso que deveria esperar-se. Os 
espinhos, os carrapatos, os mosquitos, a falta de ,recur
sos imprecindiv,eis, emfim o objectivo de procurar o 
coronel Fawcett - em regiao diversa e distante do 
local das suas derradeiras noticias - Jogicamente re
sulta ram no fracasso da utopica tentativa. Nem o fei
tio da primazia Jhes cabe no empreendimento, sabendo
se que desde 1914 os catechistas dominicanos entraram 
em contacto com os indios tapirapés e que varias via
gens se tem eff ectuado ás su as tabas. Avulta comtudo 
a elogiavel proeza dos saxonicos, sommando-se, pode
rosos, os factores de desambientac;ao com o primitivis
mo das selvas, que lhes impuzeram reaes padecimentos. 
Os rapazes, entrementes, guardam reserva e serenidade 
a proposito das atribulac;os, controlados pelo esmero 
da educac;ao. Observo que passam mal, no confronto 
da abundancia anterior, e que os melhores recursos da 
expedic;ao nao lhes tocaram. Nadamos juntos e depois 
almoc;amos, preparada pelo caraj á da tripula<;ao, urna 
horrivel comida composta de arroz, feijao e carne sec
ca. Esta ultima ·OS inglezes nao supportam, como quasi 
a maioria dos estrangeiros, por causa do cheiro e aspe
cto repugnantes do descuidado preparo. Em compen
sa<;áo consomem gostosamente a f arinha de mandioca, 
a que se acostumaram pelas rudes contingencias. E' 
preciso ter pena destes inadequados e das suas diffi
culdades presentes, o que os conduz a pennittir que 
o inepto aborigene tente cozinhar, emquanto os 2 
camaradas christáos assistem ao trabalho entulhados 
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de pregui~a. Dou-lhes um queijo que trouxe do lago 
Grande, guloseima engulida com enthusiasmo, e proseio 
sobre as possibilidades de conducc;áo que podem en
contrar no baixo Araguaia, falando pelas infonna<;oes 
obtidas no caminho. E partem com brevidade, na an
cia de arribar a Belem no espa<;o de um mes. 

Repito a· navegac;ao nocturna, o que leva "Muira
quitan" a encalhar em vasta enseada, devido ao len<;ol 
de neblina que se suspende na superficie das aguas. 
Náo tópo nenhum indicio de saída. Arrancho na praia 
invadidt\ pelas murissócas. 

9 de Setembro 

Pega-me no encal<;o da descida de um baletáo viudo 
de Balisa, afastada zona dos garimpos diamantíferos de 
Matto-Grosso, acima de Santa Leopoldina. Viajam a 
bordo o chefe garimpeiro Motta Cavalcante e a familia, 
que den1andam o estado do Maranháo, no rio Tocantins. 
Elle ordena aos remeiros que interrompam a labuta, e 
as nossas emharcac;oes permanecem encostadas, á von
tade da borbulha. Bem falante e instruido, o lavrista 
conversa commigo sobre a revoluc;ao paulista e os boa
tos que ouviu. E sinceramente defensor dos idea es que 
levantaram Sao Paulo, que elogia em todos os seus 
elementos de destaque na communháo nacional. La
n1enta o sacrificio da mocidade voluntaria, que lucta 
contra a avalanche de mercenarios da Dictadura, e 
ten1 phrases de nobreza e de conforto á minha gente 
desesperada pelo assalto aos seus legítimos patrimonios. 
Desafogo o espirito, feliz pela fortuna de tao boa ca
maradagem. 

10 de Setembro 

As ariranhas e lontras, communs no leito do Ara
guaia, surgem mais repetidamente nestes trechos. Os 
caboclos distinguem as duas especies pela pequena 
differen<;a de cor e do tamanho, semelhaudo ambas ás 
phocas, tendo o pelo luzidio e escuro. Habitam em 
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huracos abertos por debaixo da raizama das beiras e 
·sao estupendas mergulhadoras, o que !hes facilita des
pontar rapidamente em differentes sitios ao redor das 
~mharcac;oes, esbravejando ao modo dos choros das 
crianc;as. Ref ere-se que as canoas dos primeiros nave
gantes destas paragens chegavam a ser atacadas por 
taes animaes, a que appellidavam "onc;as do Araguaia", 
ferocidade essa a que nao dou muito credito. As suas 
carnes sao abominaveis e sabem a peixe, que comprc
ende os seus alimentos, avultando entretanto o valor 
das pelles, de constante procura por parte das ele-
gancias fen1ininas. · 

P.ela tarde oomec;o a ouvir afastada zoada e ima
gino desde logo tratar-se do primeiro rapido da corren
tc, a que com certeza prestes transporei. Effectiva
mente, dentro de hora, desembocando pelo brac;o direi
to de urna ilha, emprego-1ne em maus momentos, afim 
de evitar que a ubá seja arrastada pela forc;a das aguas 
e tal vez af un dada nas passagens que desconhec;o. Do 
lado opposto, 100 metros a montante da corredeira, re
vela-se o povoado de Barreira de Sant' Anna, no estado 
do Pará, onde aporto. 

-o casarío merece sem favor o nomc de villarejo, 
pois é o mais adiantado que se apresenta até aqui, 
comportando urna duzia de commerciantes e de criado
res de gado. Passeio pelas suas 3 ruas, admiro a sem
cerimonia dos indios nus de permeio com a sociedade 
que já usa botinas, indago das minucias das corredeiras 
proximas e demando a praia defronte, a que a~aba de 
amarrar o batelao do capitao Holman. 

Completam a sua turma Smith, l\{ackcnzie e o 
mordomo Humphris, afora os empregados. J anto · com 
elles optimos pratos, no cotejo do intragavel almo~o do 
grupo de Fleming, e ouc;o as explicac;oes do chefe da 
missao con1 refer.encia aos acontecimentos desenrola
dos na volta do rio Tapirapés. Assevera que a desobe
diencia dos rapazes, que poderia ter tido consequencias 
graves, equivalera a serio desrespeito ao seu commando 
e á sua experiencia. Assignára na Policia do Rio de 
J~neiro o termo de responsabilidade por todos os actos 
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da comitiva, alem do que considerava pueril o plano 
de procurar noticias de Fa,vcett naquelle paradeiro. 
l\Iackenzie e Smilh perrnaneceram na sua companhia, 
porque lhc traziam recommendac;oes particulares das 
suas familias. Para miro nao é decente enredar-me no 
dcsentendimcnto e porisso agradec;o a lembranc;a de 
Smith em promover esplendido concerto co1n a victro
la. Numerosos moradores da Barreira vem assistir ao 
sarau, mas se percebe que os magnificas discos nao 
attingem os seus embotados sentimentos artisticos. Ao 
contrario; alegram-se ao extremo quando o brincalhao 
irlandez principia a dar tiros luminosos com um r e
volver usado para os signaes de combate nas trincheiras 
da guerra europeia. No escuro da noite, como fogue
tes de lagrimas, 'os cartuchos explodem no espac;o, cla
reando-o de luzes polychromicas. Isto deslumbra os 
sertanej os, emhevecidos pela invenc;ao tao bella. 

11 de Setembro 

A comitiva do capitao l-Iohnan parle na alvorada. 
Vou ainda á villa, onde a-0.quiro alguns generas, abri
gando-me a ouvir do commerciantc inuitas indagac;oes 
sobre Lampeao, o celebre cangaceiro do Nordeste, pois 
que veiu parar até a qui a sua fascino rosa fama, e os 
cantadores sertanejos nao raro lhe dedicam exaltac;oes 
nas trovas. O nome de Lampeao e os seus crin1es, en
f eítados pela phantasia exaltada dos mesti~os, merecem 
delles my.stica venerac;ao. Eu me recordo dos "Heroes 
e bandidos", o tao real e fiel livro de Gustavo Barroso, 
em cujas paginas o escriptor estuda a genese do ban
doleirismo nordestino, e applicou-a a todo o sertáo bra
sileiro. Os nomes dos dirigentes do país, dos seus vul
tos 1nais destacados j amais occorrem nos cerebros des tes 
homcns, mas e1n contradic;ae os "garigsters" caboclos 
lhes sao familiares e merecem urna admirac;ao especial 
e carinhosa. Existe a crendice de que muitos matado
res tem o "corpo fechado'', por arte& &<>hrenaturaes com 
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o diabo, o capeta temido, e que nenhuma hala é capaz 
de feril-os . . . 

Recebo sem numero de conselhos para alugar um 
pratico das corredeiras, em raziio dos perigos da minha 
ignorancia nas passagens difficeis. Nao me oonstranjo. 
Tómo as precauc;oes e lar·go sozinho. No travessao de 
Sant' Anna "arreio" a ubá, o que quer dizer entrar na 
agua, no rasío da beirada, e puxar a canoa por cima 
das la jas, até ganhar a correnteza franca. Os rapidos 
do Araguaia mostram aspecto geral quasi identico. Por 
toda a largura da caixa do rio, a travessando-o de lado 
a lado, distende-se o paredao de rochas, interrompido 
pelos canaes por onde se arroja a torrente. A formi
davel massa de liquido deriva para esses cortes, em 
extraordinaria velocidade, e ultrapassa o desnivel das 
pequenas quedas, formando a seguir enormes e succes
sivos rebojos. Sabem os experientes quaes os pontos 
transitaveis ás embarca~oes e pilotam-nas com urna pe
ricia perfeita. Esse é o feitío da esta~ao da secca; por
que com as enchentes as aguas ascendem e extravazam 
pelas muralhas, facilitando entao a navegabilidade por 
todo o leito. 

Repetem-se zonas empedradas entre os ~ravessoes 
de maior monta, requerendo portanto permanente at
tenc;ao no sentido de nao permittir que "Muiraquitan" 
rode a escangalhar-se nos abruptos entrincheiramentos, 
ou despenhe pelos tombos mais pronunciados, em sal
tos inappellaveis para a sua fragilidade. No rapido do 
Caiapózinho, o derradeiro do dia, entanto falha a mi
nha technica estreante, e avan~o em doida carreira, 
sobrando apenas o instante para convencer-me do des
fecho tragico da aventura. Mas nao compreendo como, 
nem por que motivo comsigo saír illeso do outro lado, 
flechando por um logar que somente as embarca~óes de 
grande calado transpóem por serem mais difficeis de 
alagar. Depois do susto, sin to-me estimulado e enal
tecido por tao bravo f eito no m eio do turbilhao revolto. 
Da praia em que arrancho diviso o rapido e certifico
me de que mais ninguem fará semelhante proeza. Isto 
sempre consola. 
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/ 12 de Setembro 

Bandos de pa turys real~am inf allivehnente a paisa
gem, emoldurando os pedraes. A' semelhan~a de ne
gros marrecos, quando avistam a barca partem em re
voada, grasnando, e pousam de novo na frente, para 
logo se elevar outra vez, como que empenhados em 
divertidissimo brinquedo. 

Santa Maria é o bonito povoado que se distendc 
pela collina de urna ressaca das terras goyanas. Depois 
de perto de 170 leguas deshabitadas da margem direita 
do Araguaia, a villa interrompe o deserto, desdobrado 
novamente, a seguir, com afastadas intercep<;óes. A 
excellencia dos pastos interiores contribue para a cria
~ao do gado vaccum, commerciado no Estado do Mara
nhao atrav·es de infindavel varac;ao pela serra da Cor .. 
dilheira, nas fraldas da extensa matta de caracter ama
zonico do norte de Goyaz. A centena de casas toscas e 
ranchos de palha, o mercado em construc«;iio, o prefeito, 
o promotor e alguns soldados emprestam á villa as pri
micias de organiza<;ao social, que se vem levantando 
dos escombros do presidio existente ao tempo da mo
narchia, para onde o governo exilava condemnados á 
prisao perpetua. Houve neste oasis, ainda mesmo ao 
findar do seculo passado, muitos ataques de indios, que 
convergiam das suas moradas para repellir os invaso
res. Attribuem-se ao capuchinho freí Francisco, em 
1859, as tentativas iniciaes de catechese dos selvicolas 
bra vios das circumvizinhan«_;as, porem em breve aban
donadas. A verdadeira pacifica«_;ao, j á conseguida na 
maior paroella das tribus da regiao, deve-se aos sacer
dotes dominicanos, com o vulto de thaumaturgo de freí 
Gil de Villanova á frente, que desde 40 annos estao 
carinhosamente a semear as bases da civilizac;ao chris
tii. A ac<;ao desses religiosos é a historia dos sacrificios 
e martyrios que abrangem os grandes primeiros passos 
do desbravamento dos sertoes locaes. Ella impoe o 
imperativo de um capitulo separado. 
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Na cercania do villarejo existe a sepultura onde se 
acha enterrado um dos mais degenerados bandoleiros 
do Araguaia, o negro Faustinao, cuja vida tenebrosa 
me tcm sido r elatada m~itas vezes. Nao perco tempo 
com a reportagem dos cr1mes, naturaes frutos do meio 
atrabiliario, commettidos entretanto em urna escala 
atraz~da e co1npletamente m enos engenhosa que a dos 
bandidos yankees, pelo que particularmente felicito a 
1ninha seguran~a. Mas o caso de Faustinao 1nerece 
r cgisto, estabelecendo no seu intimo a synthese do pro
cesso summa rio da j usti~a sertanej a e ainda um exem
plo da adop~ao daquella maxima cruenta do "indio 
bom, só depois de mort-0". 

Faz poucos annos, descia o rio um garimpeiro do 
G.ar~as, o major Cecilio, cujos venturosos negocios com 
diamantes o devolviam ao aconchego da familia, des
pre?ccupado com o futuro. Nas alturas da ponla norte 
da ilha do Bai:ianal, sub~~tuiu os 2 remeiro~ indígenas 
por ou tros, po1s os caraJ as guardam o rece10 de enve
redar mesmo por tribus da propria na~ao, sendo ellas 
estranhas. Estes, vendo o passageiro a contar constan
temente o ma~o de dinheiro, combinaram assassinal-o 
afim de furtar. As piranhas banquetearam-se com o 
corpo do ~a~logrado. lavrísta, e a sua mulher, que re
cebera 1:1ºt~c1a da v1agem,. permaneceu na angustiosa 
espera 1nf1ndavel. Decorr1do deter1ninado prazo, os 
raros embarcadi~os vindos de cima r evelaram o latro-. . . . , 
c1n10: os caraJ as procuravam os seus botes afim de 
adquirir o que lhes appetecia, entregando para insignifi
cantes pagamentos notas de alto valor, pois desconhe
cem-nas em absoluto. Era a pequena riqueza do major 
Cecilio que circulava lamentav,elmente. A esposa des
esperou-se, com certeza por ambas as perdas. Chamou 
Faustinao, antigo matador profissional, e deu-lhe a cor
reta_gem de rehaver o restante da fortuna, sob partici
pa<;ao no arrecadado. Elle rumou para a aldeia em 
q~estao,. junt? com amigos de igual quilate, mas allí 
n~o ma1s hav1a quantia alguma, achando-se o thesouro 
d1spe~ pelos bolsos de discretos navegantes. Em re
presaba, iniciou entao o fuzilamento de homens, mu"' 
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lheres, se~uioso do sangue innocente, pelas tabas onde 
aportava mesperado. Numerosas victimas caíram na 
pontaria da Winchester, e o seu nome, a sua figura 
~pavorav~ o gentío. Até que, de volta da segunda 
Jornada s1n1stra, o velho Birihóra, o f eiticeiro da aldeia 
de Santa Isabel, escondido de distancia flechou-o no 
bat~la.o, traspassando-lhe o peito, proximo do c.ora~ao. 
I{es1~hu o negro ao f erimento e poude chegar a Santa 
Mari~, onde no mes seguinte, e1n urna desordem, foi 
assas1nado pelos S-Oldados. Os carajás, de quando em 
quando, visitam a sepultura e surram-na com os cace
tes, no desafogo da vingan<;a, qui<;á pretendendo amas
sar-lhe a alma. E em seguida abandonam aí as bordu
nas, c-0mo que depravadas pelo contacto oom a terra 
que abriga o seu inimigo feroz. 

13 de Seternbro 

Dormi na praia ao pé da cho~a perdida de um ser
tanej o viuvo, onde campeia o maximo apuramento da 
miseria. Estive no tugurio hontem á tarde, e o homem 
saíra para ca<;ar. Duas meninas, as suas filhas, r ece
bera~-me amedrontadas. Nao encontrei siquer palha 
de mdho para fazer cigarros e preciso continuar na 
usa-n.c;a do cachimbo qu~ con~prei dos indios. As po· 
brez1nhas deram-me mu1tos cocos de babassú, dos que 
estavam a jantar. Deixei nas suas maos algumas balas 
de c:ira~ina, o unico recurso de que tenho excesso, e 
parh af1m de poupar-lhes o pavor da minha presen~a. 

Terrivel ventanía quebra hoje os dias de bonan~a, 
abatendo-se de repente na calmaría r einante. Estou 
despreoccupado em meio do alveo, "imaginando" atoa 
na expressao local, quando se avolumam as aguas em 
agitac;áo desmesurada, alucinante. De am)los os lados 
o rio termina. em ' longos barrancos a pique, onde as 
ondas se arroJam e arr~bentam, nao offerecendo por
tanto o minimo resguardo á furia do banzeiro. E' mais 
urna hol'a de provac;óes nas duras experiencias que 
venho accumulando. O vento, arremettendo pela f ren
te, atira a minha desarvorada casca de nóz a 200 metros 

' 
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acima do ponto em que se achava, entre inimaginav~is 
malabarismos, quasi a sossobrar pelas vagas que a 1n
vadem a cada momento. Rapida chuvarada acaba de 
molhar-me, corcando a inclemencia. 

Estrondos surdos e soturnos annunciam os desmo
ronamen tos de barreiras marginaes, solapadas pelas 
enchentes. E' o sirnile,em grau menor, do descommui 
nal phenomeno da "terra caída" do Amazonas, cuja~ 
encostas, no inverno, ás vezes esboroam e desappare
cem em leguas e leguas de extensáo, levando de roldáo 
tudo quanto vive na superficie. Aqui tambem descem 
no curso arvores seculares, em que viaj am empoleira
das as aves ribeirinhas. E as formidaveis alluvioes, 
reunidas lá no estuario do rio-mar, sao projectadas pela 
corrente Sui - Equatorial, em grande parte, oao golfo 1 
do Mexico, onde contradictoriamente o brasileiro irá 
pisar em solo brasileiro. 

Apresentam-se muitas opportunidades para ca~ar, 
de que desisto á vista do meu abastecimento ser bas
tante par-a chegar a Concei~ao. Bandos de macacos, 
ageis trapezistas, b~incam prazen!eiramente nos. galhos 
da vegeta~ao. Am1udam as esp1nhosas palme1ras tu
cuns, das quaes já retirei alguns gostosos palmitos. 

14 de Setembro 

Ainda arredado de um rapido, subo á terra afim 
de estudar a sua passagem sem perigo. De facto assim 
acontece, e mettido na agua, esfolando o corpo nas 
depressoes das rochas, comsigó pas~ar adiante. ºID:ª 
enorme arraia de fogo entanto quas1 ~e ferretoa, .po1s 
jamais julgára que viesse acamar aqw, no torvehnho 
da correnteza, fóra do seu ambiente dos remansos so
cegados. 

Pullulam os botos barulhentos, por causa - se
gundo irrisoria supersti~ao - dos naufragios que suc
cedem nas . corredeiras, pois os cetaceos-tabú demons
tram empenho em salv.ar as victimas desses accidentes . 

. 
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No Araguaia, até este ponto, ningll:em d~ noti~ias 
uo apparecimento do grande peixe-!><>1, o tao ubl e 
pr·ocurado especime da fauna acquahca do Amaz.onas, 
tle sor te: que elle faz excep<;ao na quasi homogene1dade 
dos habitantes dos 2 rios. Tenho indagado a seu res
peito dos mais antígos moradores, e as respostas nunca 
favoreceram a minha curiosidade. 

~ A lua cheia illumina a noite com f ulgura<;oes de 
prata. Is to seria maravilhoso se nao f osse o cada vez 
maior infortunio dos mosquitos. 

15 de Setembro 

Descobre-se aos meus olhos um travessao mai~ 
forte que os outros, estrugindo na distancia o borbulh~r 
das aguas opprimidas e revoltas. Chamam-no das Trez 
Portas, por causa do numero de escoadouros que se 
abrem na distendidissima muralha constrangente da 
caixa do curso. 

Na rampa, á esquerda, salientam-se os telhados de 
palha de alguns ranchos. Subo aos casebres de pau a 
pique, onde caes bernentos preten?~m morder-me, .des
atten~ao de que resultam diversas rIJa~ pa~l.ad~s. :'-~1n~l, 
depois de muito gritar pelos propr1etar1os mv1s1ve1s, 
emerge do mattagal urna cara negra, de carapinha rente, 
á maneira de um caf ezal novo visto de longe. E' do 
sexo fragil, · porque traz brincos e veste saia. Digo-lhe 
que a oorredeira se mostra penosa de baixar e pe~o as 
indica<;oes de um bom caminho. "Os meus n1eninos, 
que estao na ro~a - responde ella - costumam varar 
pela primeira abertura, e nem o senhor carece de arrear 
a ubá". Em seguida me offerec~ uma c~ia de m~l 
com farinha e um caneco de cafe. ArranJo as ambi
cionadas palhas de milho para os cigarros e agrade~o 
á mulher hospitaleira. 

Arredadas bastante do córte, as aguas se canalizam 
em desmedida velocidade. Estribado nas informa<;oes 
da preta, enfio "Muiraquitan" na esteira da voragem e 
descambo raspando pelas quinas das lajas en~obertas. 
Descubro tarde, inteiramente agoniado e afflicto, que 
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as sensa<;óes arripiantes da doida, arriscadissima car
reira jamais poderáo fazer parte de urna navega<;ao de 
gente ajuizada. Prevejo a fatalidade do erro irreme
diavel, torturado pela nevrose de minutos seculares. 
Nao está nas minhas for<;as qualquer reac<;iío. A canoa 
obedece exclusivamente ao impulso vertiginoso da cor
renteza e precipita-se cm instantes para as bordas da 
queda. Apenas percebo alguns choques violentos e 
certif ico-mc, assombrado, que o barco subiu por cima 
de duas pedras, encalhando na direc<;áo da largura da 
passagem. Na frente despenha ·o desnivel de metro e 
tanto de altura, em cuja base despontam, no borbulhar 
das aguas tumultuosas, amea<;adores e tetricos ponta~os 
de calhaus. Nem possuindo aquelle "corpo fechado" 
da convic<;ao sertaneja conseguiria salvar-me do esfa
celamento. Eu aben<;óo as rochas que pouparam a mi
nha vida. E nao esque<;o de insultar, com todas as más 
palavras que sei, a clamorosa estupidez da negra hospi
taleira. Todavía, de que modo sairei desta vicissitude? 
Como retornar? Estudo as mais variadas possibilida
des. A impetuosidade da corrente torna ridícula qual
quer tentativa de vencel-a nadando. Resta esperar que 
na ra1npa dos ranchos surja alguem que traga auxilios. 
Excuso de gritar, pois a barulheira nao permitte que 
m e ou<;am. E calcúlo, desesperan~do, em mais de 2 
horas o tempo em que permane<;o na triste situa<;ao, 
quando a mesma carapinha se apresenta na collina. 
Faz-me signaes, e dentro de outra dilatada espera 3 
rapazes vem em uma ubá, arrastando-a mergulhados 
na agua, protegendo-se junto da inuralha de granito. 
De longe arremessam grossa corda de fibras, que amar
ro a "Muiraquitan". Emfim estou livre, em logar se
guro, apesar das muitas machucaduras que sangram o 
1neu carpo, moído na trabalhosa retirada, jogado de 
encontro ás pedras. "A máe enganou-se - contam 
elles - e ensinou errado ao senhor. Nessa porta só 
se passa na cheia. As outras duas servem agora para 
barcos grandes. As ubás, na vasante, precisam ser 
puxadas a bra<;o. Foi a Providencia Divina que valeu 
ao senhor." E pelo sulco de um labyrinto de penedos, 

1 • 

28 - Filhotes de ar:ranha aprisionados na prala. 
29 - Darcy Barbosa gos ta de abater as bravas " pintadas" . 
30 - Veados campeiros, carne de primeira. 
:u - Duas tart.aruiras e 300 ovos, em duas covas apenas. 
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acercado da margein, ~onduze1n o barco para baixo da 
corredeira. O aoontecimento é u1n presagio e utn avi
so, e, embora presentisse desde o principio os naturaes 
padecimentos da jornada, nao concordo com o duplo 
suicidio por esmagamento e submersiio. Sozinho, met
tido na embarca~io de pouco equilibrio, que conserva 
apenas um unioo palmo de casco para fóra da agua, 
sendo portanto facilmente inundavel, fico persuadido 
de que nao posso mais abusar da paciencia dos fados. 
E prometto modificar o systema da viagem ao chegar 
a Concei~áo. 

Legua adiante atravesso a corredeira do Caldeirio, 
tambem de ruim aspecto, conduzindo-me todavia com 
pericia. E ainda neste día, repleto de inesperadas com
m~oes, ven~o o rapido de Santa Maria Velha. 

16 de Setembro 

Toso a barba com tesoura. Visto as ruinarias esco
lhidas das minhas roupas. Cal~o as botinas e as polai
nas. Componho uma physionomia mais apresentavel 
para entrar na cidade sertaneja paráense. Baixo pelo 
estirio que vae ter a Concei~áo do Araguaia e passo 
arredado das reduzidas choupanas de Couto de Maga
lhiies, antigo Port,o Franco, na barranca de Goyáz. 

E' risónha a perspectiva de Concei~áo, real~ada 
pelo branco oasario de telhas, enfileirado no topo da 
ribanceira. Por detraz salienta-se u1na torre gothica 
de avultada propor~io, da igreja que se está construin· 
do. No porto abrigado ao norte por consideravel praia, 
ha um punhado de barcos dos moradores e duas velhas 
lanchas em concerto. 

O bando das lavadeiras, na margem do rio, cessa 
u servi~o e commenta o feito estranho do viajante soli
tario. Algumas, nuas, enfiam-se na agua até ao pes
co~o, resguardando os seus pudores. J á se espera va 
aqui pela chegada "dom~ paulista", em consequencia 
das noticias trazidas pelos amigos de expedi~ao e pelos 
inglezes. 

. .. 



194 H e r m a n o R i b e i r o d a S i 1 v a 

18 
Coiteei~í\o tlo A.rapaia • A eateelaese , 
tlos tlo111i1ñea11os • A.. guerra tle Sao 

Paulo - U1na nova pe11etr~o 

e ASSIO e Osear deixaram aqui solidas ami.zades, fe~
tas no curto espac;o da sua permanenc1~. S~gu1-

ram para Belem com o primeiro grupo dos br1tann1cos, 
no batelao de Peter Fleming, promovendo todo_s a .venda 
de algumas armas e demais obj ect~s de que nao ~1nh~m 
carencia absoluta. Fora necessario ap~rar d11_ihe1ro 
afim de pagar o piloto e r emadores prahcos, po1s que 
inda lhes importa va transpor o t~ec~o . de cent? e tantas 
leguas de corredeiras bastante diff1ce1s e per1gosas. 

Sao essas as primeiras novida~e~ que me fo:·nece 
Ricardo Carvalho, o prestante aux1har da estac;ao de 
radiotelegraphia do governo. Mal acabo de aportar, 
elle apparece trazendo attenciosos off er~cim~D:t~s de 
hospedagem na sua casa. Entretanto pref1ro d1r1g1r-me 
ao convento dos do1ninicanos, acceitando o consel}io .de 
freí Gabriel de Santa Therezinha. Valho-me assn11 da 
antiga pra;e dos sacerdotes, de amaveis acolhed.ores 
dos excursionistas. lVIostro os documentos ~a. nunh~ 
identidade ao hispo D. Sebastiao T~omas, a fre1 An~re 
e a f rei Luiz, que compoem os habitantes do 1noste1ro. 
Sobreleva a fidalguia e a cultura desses I:omens, co~
quanto entregues ás asperezas das provac;oes de pacifi
cadores. Passo a ser comensal na ordem, residindo n:i 
casa construida especialmente para .abrigo de ~ora .. ste1-
ros onde esliveram os amigos pauhstas e os inglezes. 
Pr~porcionan1-me a rede, o lampeao de kerozene, a 1no
ringa para agua - elen1entos indispcnsayeis para que1n 
deixa de pousar sob o tecto das estrellas. E tanta far-

Nos Sertoes do Araguaia 195 

tura paradoxalmente me constipa, impondo assim a 
doen~a inicial após ter padecido mil vicissitudes nos 
rijos relentos. 

Concei~áo terá urnas 1.000 almas, afóra os criadores 
de gado dispersos nos campos do interior. A mesopo
tamia paráense entre o Xingú e o Araguaia possue urna 
topographia que póde ser caracterizada em synthese. 
Nas margens deste ultimo rio prevalece urna faixa de 
malta de meia duzia de leguas, aberta em seguida nos 
"geraes", ou campinas vastas, que terminam afinal na 
vegeta(.;áo exhuberante do Xingú. Hoje cessaram as 
penetra'.;oes nas florestas, que se repetiam ao tempo do 
alto pre~o da borracha, no principio do seculo. Os 
sertanejos, que entáo affluiam do Ceará, do Maranhao 
e de outros Estados do norte, vetrocederam aos lares, 
desanimados pelo collapso da formidavel orgia do ouro, 
desarvorados pelas febres intermittentes. E os nucleos 
dos arranchamentos, ou os barracoes dos seringueiros 
despovoaram-se, abandonados nas ínvias distancias. Os 
gentios desbor.daram novamente das furnas impenetra
veis das serras, para onde se refugiavam tangidos pela 
crueldade dos invasoves. Porisso a gleba enorme lende 
a voltar ao primitivo despovoamento christao, repetin
do-se a cada anno as tropelías dos selvagens, que pilham 
e matam as derradeiras familias, na explicavel vingan
'.;a daquella éra atrabiliaria. 

Percebe-se portanto a importancia dos trabalhos 
dos missionarios dominicanos, indicados logica1nente 
para a tarefa ingente da pacifica~ao das hordas caiapós, 

· coisa aliás conseguida em varias aldeias. Das nume
rosas ramifica(.;oes dessa na~ao, perduram no estado 
bruto os gorotirés (maltas do rio Fresco), os chicrís (flo
restas do ltaipava), os purucarús (noroeste do rio Pau 
d' Arco), de cujas tabas o hispo d. Sebastiáo vem ten
tando approximar-se, com longa, resignadissima insis
tencia em captivar-lhes a amizade. 

Comtudo rep'ito que o hislorico inteiro da regiao 
se casa á actividade empregada pelos catechistas domi
nicanos. Faz perto de 40 annos, lan~avam-se as bases 
das villas de Barreira de Sant' Anna e de Concei~iio do 

' 
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Araguaia, gra~s a frei Gil de Villanóva, um advogado 
de renome em Franc;a que abr.a~ára o sacerdocio. Elle, 
coadjuvado pelos seus irmáos, conseguiu impar-se aos 
selvicolas, de tal arte que impediu e terminou com os 
recontros sangrentos de tribus inimigas nestes rincoes, 
evitando tambem, pela autoridade moral, muitas acer
bas luctas comos aventureiros do sertao. Os cherentes 
do rio Tocantins sao outra conquista piedosa que se 
lhes deve. Eu considero que estes servic;os dos servos 
da igreja, nas paragens esquecidas pelo mundo, paten
teiam o vulto de verdadeiras e magnificas epopeias de 
fé. Elles se dignificam e se sublimam no estoicismo 
despido de vaidades. Movidos pela crenc;a, submettem
se aos mil transes da existencia barbara, inclemente. 
A sua linguagem é a bondade. Nao destroem, nem 
assassinam.E a té mesmo os que repellem as religioes 
terao de fazer j ustic;a á extraordinaria acc;áo humani
taria e social que acompanha semelhante la bor. 

Sabemos missionarios, pela .pratica exhaustiva, que 
os indios jamais se subordinara ás disciplinas de urna 
sociedade sedentaria. Forc;al-os, por assim dizer, ao 
regime gregario, equivale a contribuir para a desobe
diencia, para a fuga, para a inimizade, quic;á para a 
propagac;áo devastadova das doenc;as dos civilizados. 
Porisso a norma das catecheses necessita do emprego 
de infindaveis subtilezas de espirito afim de que fruti
fique a conquista pacifica. A aprendizagem da lingua 
dos indios, facto a que estes empresta1n alta considera
~aú; a imperturbavel paciencia em tratal-os bem, em 
aconselhal-os como 1lS crianc;as; o lento incutir 1ios 
seus cerebros a ideia do Deus, uno, arrancando-lhes a 
oppressiio das torvas supersti~oes, dos fetiches e das f ei
ti9tl~i~s; as repetidas visitas, ou "desabrigas", ás aldeias, 
parh~1pa~do dos seus repugnantes alimentos; a cessáo 
consc1en~1osa de ferramentas e objectos de predilec~áo, 
de mane1ra que nao se acostumem a viver no ocio da 
caridade mal compreendia; emfim a conduc~áo das 
levas de rapazes para as aulas - isto tuda .somma as 
prerogativas essenciaes de quem procura proteger os 
infeliies aborigenes. 

'/ 
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Em Concei~io ha duas escalas dos dominicanos, 

f requentadas tambem pelos meninos sertanejos: uma 
para o sexo feminino, dirigida pelas irmas da ordem; 
e outra para os rapazes, dirigida pelos frades. Nio 
raro, entretanto, certificam-se os professores da retira
da finoria dos jovens selvagens, pelo abandono infalll
vel das roupas que vestem. Assim nus, elles escapam 
para as suas tribus remotas, tocados de nostalgia. E 
em outras occasioes, depois de pequeno periodo de ensi
namentos, surgem os proprios paes a buscal-os, j usti
ficando o acto por urna serie de motivos puerfs, que 
se traduzem em verdade no affécto acrisolado augmen
tado pela ausencia. 

Que direi eu, comtudo, das pessoas que se cingirem 
á inabalavel servidáo de Deus, entregando-se aos en
cargos de urna abnega~áo sem igual? Apenas no con
cernente aos votos de renuncia, compoz o talento privi
legiado de Humberto de Campos, entre os humanos 
periodos d"'Os parias", os commentarios que trans
crevo: "Nao ha na terra, na hora presente, classe que 
mais mere~a acatamento do que a monastica. Eu a 
venero e invejo. No tumulto da inunda~áo que arras
ta a humanidade para um abysmo em que se afundará 
num turbilháo de lixo e de espuma, o frade é o unico 
homem que se conserva tranquillamente á margem, 
v.endo passar, na corrida vertiginosa para a voragem, 
o cor.tejo dos naufragas embriagados. En1paredados, 
nos seus mosteiros, isolados do mundo pela rude cou
ra~a do seu habito, cercados de ridiculo pela modestia 
grosseira da sua vida no oceano do conforto universal, 
os monges estao destinados, talvez, a salvar, de novo, 
os. archivos da fé e o patrimonio da civiliza~áo. Res
pe1temos, pois, o$ monges, ó meus irmáos, e amemol-os. 
Matem, os ciumentos, as mullieres. Agridam, os espi
rilos ~ebeldes, os j uizes. Mas que o religioso perma
n~ mcolume, cercado da venera~áo universal. O 
monge está f óra da vida. Ninguem o responsabilize 
peloa erros e pelos crimes do mundo. Os mortos nao 
pedem. senáo o silencio e a paz. E o monge é um 
moño, dentro da vida". 
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.. . . 
Partirá para Belem, dentro de mes, com as aguas 

mais elevadas, a lancha pertencente a Mario Kobas, 
paulista de Campinas, gentil e unico conlerraneo que 
encontrei nestas latitudes. A regiao é satellite da ca
pital do Pará, de onde se abastece, compensando-se 
com a exportac;áo de couros e castanhas. Dai a proxi
ma descida do antigo vaporzinho, a "Gásita", em que 
combino tomar passagem com o producto da venda da 
minha espingarda. 

Mas os' dias transcorrem na pacalez da villa mo
dorrenta. E, nas horas em que nao me apego aos ex
cellentes livros da bibliotheca do mosteiro, vou pene
trando no conhecimento dos habitantes e dos seus ha
bitos. 

O logar contero 2 pianos, excentricidade que logo 
me chama a attenc;áo. Sao abencerragens daquelle 
fastigio immoderado da riqueza da borracha, quando 
os seringueiros bo~aes queimavam notas de valor nos 
lampeoes dos cabaréts transitorios, como signal de po
derio diante de desditosas mulheres impórtadas de 
alem-mar. Em tnn dos alquebrados pianos a moc;oila 
sua proprietaria executa consecutivamente "Nini e 
Bebe", no martelar enervante dos primeiros e immu
taveis passos do estudo. "Antigamente - fala-me um 
saudosista - form1avam aqui 3 bandas de musica, ensi
nadas pelos frades. Valia a pena ver que lindeza de 
instrumental". Agora, nas noites quentes, sob as man
gueiras frondosas e carregadas de frutos, que arborizam 
as ruas da villa, promovem-se serenatas de violoes me
lodiosos, acompanhando as .trovas dos cantadores. E 
os themas patria e guerra entram invariavelmente de 
permeio com as languidas can<;óes de amor, como que 
justificando pelo sub-consciente a destacada venera~ao ~ 
que os nortistas guardam pelas fardas. 

Repele-se o desleixo dos sertanejos pelas ricas pro
messas da terra. Raramente plantam verduras, e as 
frutas, apesar da regiio produzil-as ~m quantidade e 
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esplendidas, somente as con1sigo con1 detern1inado e1n
penho. Entanto sao quasi que nativos os piqui, piquiit, 
castanha, bacába, assay, buritirama, passára, babassú, 
macaúba, bacury, cupú, pussá oití, mangaba, cajú, aba
caxí, banana. Por excepc;ao elles cuidan1 do seu culti
vo e conformam-se, urna ou outra occasiao, cm apa
nhal-as em retiros perdidos. 

Entretanto sou avisado por algumas crialuras <le 
be1n de que correm rumores a proposilo da f inalidade 
da minha permanencia em Conceic;áo. Os ferteis boa
tos construiram o plano novellesco: os companheiros 
paul~slas, en e os inglezes estamos nos espalhando pelo 
sertao afim de realizar urna revolta do povo contra as 
autoridades do país, isso de accór<lo com o movimento 
de Sao Paulo! Até um apparelho de radio attribuem á 
minha carga! Visito pois o pref eito, o ca pitao Synesio, 
da Policia l\1ilitar do Pará, e que felizmente é cavalhei
ro sensato. Mostro-lhe os meus papeis, commento, pela 
impossibilidade material de acc;ao, a tolice que se pro
pala, mas confesso com sinceridade a magua que me 
invade por nao poder luctar pelo ideal da minha 
gente. Elle pertence á facc;ao que nos combate e 
adianta que possue ordens para deter pessoas suspeitas. 
Mas garante que e~tou livre e que nada duvida de mim. 
Ora os sertanejos, na maioria absoluta, manifestam de
claradas syn1pathias .pela nossa causa, en1bora desco
nhecendo os seus minimos fundamentos. Admiram 
1nystica e vagamente o progresso de Sao Paulo, uma 
"terra-grande" do Brasil, no sul, de que contam os mais 
esclarecidos, nos seroes domingueiros, miríficas histo
rias de fabula. E principalmente sabem que o seu 
povo está brigando com o resto da nac;ao ! Daí o culto 
que nos votan1, culto daquella essencia tumultuaria que 
os faz venerar os pelejadores e os fac;anhudos como fi
guras sobrenaturaes. Nas suas conversas resalta logo 
semelhante f eitío. E nenhum outro poderia esperar-se 
de reflexoes assim atrazadas. E' comtudo sincero pela 
franqueza bruta, desataviada de nrgumenta~óes titu
beantes. Foi porisso que o infatigavel Cassio topou 
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adeptos para as utopías dos seus aonhos bellicos. Sei 
que elle andou effectuando reunioes' de caracter subver
sivo, ás escondidas, tra~ndo as linhas de golpes, pri
sóesJ ataques, cavalgadas aceeleradas rumo aos maiores 
centros do serta o. . . As armas seriam carabinas des
calibradas, espingardas de chumbo, garruchas, f acoes ... 
Porem Cassio precisou proseguir a viagem, com certeza 
levando a chammejante esperanc;a de levantar os nu
cleos habitados de rio abaixo. E o "estado-maior" das 
suas confnbulac;oes procura-me, porque Cassio dissera 
que eu commandaria a revoluc;ao com bastante compe
tencia! Nao posso descartar-me immediatamente dos 
ajudantes de campo, pois receberiam isso como covar
dia. Resolvo dar tempo ao tempo. A' minha revelia 
sou conspirador, juntamente com 3 paráenses de desta
que, um ex-musico da Policia de Goyáz, um babiano que ' 
fez parte da Columna Prestes, um gaucho cuja excessi
va bondade o jog<>u com o costado nestas plagas. Aca
tam todos o meu commando, apesar dos ultimos tecerem 
projectos tenebrosos de requisic;oes. Mas alguem do 
grupo commetteu indiscrec;ao, e assim é que se originou 
aquella desconf ianc;a com que muita gente me olha e 
os boatos que se edificam. Salva-me da situa~o peno
sa e emmaranhada o capitao Synesio, a cuja gentileza 
devo apenas urna natural vigilancia. E emquanto oc
co~rem estas coisas extooordinarias, o chefe da ~stac;io 
de radio, enclausurado em ·rigorosa reserva preventiva, 
nao me fornece quaesquer novidades das que apanha 
diariamente. Qu)ando lhe pec;o noticias, coordena urna 
cara de sorri.so triste e repele: "As tropas do governo 
avan~am em todos os sectores. Ha numerosos prisio
neiros. Ha censura, meu caro, ha censura". Nao per
cebo como demovel-o da .attitude indefectivel. 

O convento torna-se para mim um refugio da paz. 
Depois do almo<;<> e do jantar, fico no claustro demora-

·' damente, entretido na conversa illustrada dos sacerdo
tes, emeritos conhecedores da litteratura e dos proble
mas indigenas. Ademais, sao cultos no m11is vario sen
tido, de maneira que o convivi~ me prodigaliza horas 
instrucUvas e de intima serenidade diante das suas al-
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mas elevadas pelos cilicios. O hispo D. Sebastiáo, fran
cez de nascimento, é excellente orador. Julgo-o a 
principio nacional, pela maneira escorreita de falar e 
pela nitida physionomia brasileira. A sua pelle está 
crestada dos. soes de longos annos, e o porte altivo e o 
olhar energico traduzem o realizador. Elle afian~ que 
os maiores donativos particulares para os trabalhos de 
pacifica~io dos seus indios vem de Sao Paulo e em 
seguida do Rio de Janeiro. A derradéira vez que foi á 
capital do meu Estado, trazendo cérea de 30 contos 
cm mercadorias e dinhciro, aconteceu o batelio nau
fragar de um banzeiro ao largo da ilha do Bananal, 
pcrdendo-se integralmente a carga e salvando-se as 
vidas a custo inaudito. Ao terminar as missas diarias 
D. Sebastiao pede aos fieis que suppliquem ao Senhor 
pelo congra~amento de todos os br.asileiros, para que 
cessem as lagrimas sangrentas dos campos de batalha. 
Frei André está no ultimo quartel da existencia. E' o 
architeeto da ordem e dirige o levantamento da enorme 
igreja já regularmente adiantada, tendo as linhas em 
estylo gothico, de imponente sobriedade. Effectua o 
prodigio de haver prescindido, para as obras do edifi
cio, de qualquer material importado. Os tijolos, a ar
gamassa que substitue o. cimento, a cal, as telhas, os 
madeiramentos, tudo vae arranjando com os proprios 
elementcs locaes, que investiga e descobre. Este bom 
velho, tambero nascido na Fran~a, é inseparavel da 
caixa de rapé e euh~e as pitadas que saboreia poe-se 
sempre a relatar casos espirituosos dos 40 annos de 
peregcina~ao nos sertóes. Dedica-me a melhor estima, 
zela parra que nada falte á hospedagem. E porque Os
ear lhe dissera que eu, "com um peda~o de fumo e um 
ma~o de palha, iría ao fim do mundo", presenteia-me 
de inicio com wn saboroso mólho, denomina~io dada · 
pelos nortenses ao fumo que usam, sendo as folhas im
prensadas pelo encordamento de fibras, de fórma que a 
pe~ iguala a rijo e grosso cacete. Falta frei Luiz. 
Natural da Bahia, estudou na Fran~a, onde recebeu a 
ordena~ao. M~, fidalgo de educa~io, reune vultoso 
erario de conhecimentos indianistas, de que é incansa-
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vel pesquisador. As successivas desobrigas, viajando 
incessantemente em busca do convivio dos gentios, ten1-
no vaccinado com varias maleita·s. O rosto, de pallidez 
doentia, reflecte fundos padecimentos, e mesmo no es
tado febril nunca deixa de p~rtir para as asperas jor
nadas. Ainda nestes dias rumará para as aldeias dos 
Lapirapés, de onde vae trazer urna turma delles, afim de 
frequentarem a temporada de civilizac;ao. Pergunto a 
frei Luiz por que nao descansa da lida, demandando 
alguma cidade onde possa tratar-se convenientemente. 
"Cumpro o meu dever de missionario - responde. As 
111-0lestias sao inevitaveis aqui". Coip.ento commigo a 
itnpassibilidade <lestes homens diante das provac;óes. A 
continuar assim, dentro em breve f rci Luiz ficará su
j eito ao destino fatal de tantos outros dos seus irmaos, 
succumbidos nas barrancas inhospitas do Araguaia, 
sem nenhum soccorro inedico. 

As dominicanas, que administram o collegio fenu
nino, trazem tamhem relevante participac;áo aos servi
~os altruisticos da conf raría. Creio que sao todas fran
cczas, excepto urna, a irma Sebastiana, ·brasileira das 
n1ais puras, pois é legitima india cherente. Alta e de 
tra~os f orles como os da sua nac;ao, ella passa á frente 
de casa todos os dias, a conduzir para o banho um ban
do de crianc;as. A sua historia merece menc;ao desta
cada, pelo original enredo que a reveste. Faz ;JO annos, 
certo catechista vinha das missóes do rio 1'ocantins 
rumo a Conceic;ao, toca~do em varios aldeiamentos 
cherentes da zona. Esses aborigenes achavam-se, na 
epoca, nos primordios da pacifica~a-0, ainda perdura
vam alli as mais tragicas praticas de superstic;óes. Urna 
dellas consistia em enterrar o filho vivo com o cadaver 
da mife, desde que o fallecimento se <lesse c1n cons~
quencia do parto. O padr~ apeou na taba em que 1a 
eff ecluar-se o barbaro ritual. Tentou <lemover o caci
que por todos os recursos ao seu alcance, inas os argu
mentos morriam na crendice do chefe. Afinal prin
cipiou o sacerdote a acenar-lhe com coisas concretas, a 
troca da menina por objectos que carregava. E o indio 
continuou a resistir ás offertas, até quando surgiu a 
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' 'ez do f acá o. Neste ponto reuniu os maioraes da tribu, 
que discutiram e deliberaram juntos. Estava assenta
do o negocio. O padre, levando a recem-nascida nos 
braº°8, fustigou a cavalgadura e com um dia de marcha 
for«;ada attingia Couto de Magalhaes, na barranca op
posta de Conceic;áo. Dai foi só atr.avessar o rio e entre
gar a menina a urna parturiente da villa, para a ama
mentac;áo. E as irmas tenninaram de criar com leite 
de cabra a já baptizada Sebastiana. Ella cresceu mi
mada entre as suas protectoras, que lhe deram cari
nhosa instruc~áo, e mocinha, enviaram-na para a Fran
~a, onde completou os estudos, inclusive a musica, 
sendo excellente organista. Hoje é a professora bem
quista pela petizada da escol.a, querida pelos selvicolas 
excursionistas. 

Quando vinhamos, eu e os companheiros, de Goyáz 
para Leopoldina, naquelle caminháo de camaras de ar 
apod~ecidas, rememoro que havia no bojo do carro uns 
esquisitos comparsas: a familia do allemáo Joao, o caia
pó capitao Jacyntho e a sua esposa negra e surda, alem 
de 2 outros parentes da mesma tribu. Pois encontro-os 
de novo. A aldeia do capitao Jacyntho está retirada 
perto de 10 leguas para o interior do Pará, nas cer
canías do rio das Arraias. Elle gosa de excellente re
pu tac;áo local, quebrada somente pela mania incorrecta 
de esbordoar a pau a consorte, com surras systematicas 
de periodos em periodos, factos ent:r.etanto que nao 
provocam desquite, apesar de antigos. A preta foge 
nas occasióes dos espancamentos e anda as 10 leguas 
afim de queixar-se aos dominicanos. Decorridos dias, 
~pparece o marido, e fazem-se as pazes, e ambos voltam 
Juntos para a cabana distante. Jacyntho visita-me com 
diversos dos seus subditos, que destoam do chefe, per
man~cendo divorciados das suas adiantadas luzes pro
gress1stas. Está seriamente scismado da existencia de 
ouro ~as serras da sua regiao, mas diz que para lá ir 
é pre~1so ~rg~nizar forte caravana, por causa dos ata
ques 1!1f'?-llive1s dos ~e\}s conterraneos impetuosos e nu
mero81SS1Dlos, os ca1após gorotirés. De facto, sobram 
razóes ponderaveis que me levam a crer na positiva ri-
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queza mineral no i!1terior .da !llesopotant!a_: as alluvióes 
de gorgulho dos r1os der1va<tos do esp1gao compreen
dem quantidades de quartzos, de envolta com elevado 
teor de compostos de ferro, que sao evidentes signaes da 
desaggregac;áo das betas auríferas e das rochas ·em que 
se encravam os filóes. Dos lados do Xingú, audazes 
seringueiros penetradores tiveram occasiño de tra.zer 
amostras de diamantes e de carviio de pedra, apanha
dos ero zonas afastadas, a esmo, amostras com que pre
sen tearam o hispo D. Se has tiño. Sei das miragens a t
trahen tes, porem seriio necessarios, para desve1!d.al-as, 
prodigos recursos economicos e o tempo prop1c10 do 
estío . Sinto-me exemplarmente sovado para nao me 
metter em empresas destinadas a fracasso irremediavel. 

O capitáo Jacyntho relata ainda ~a novid~de, mas 
esta antagonicam ente dolorosa. Joao, o carap1na alle
miio que sobrou d~ grande guerra, lev.ando a mulher 1 

e os filhos, decidira internar-se com elle para a sua al
deia perdida, desvairado com certeza pelas palavras 
de deslumbramento do indígena, embevecido pelas es
peran~s de urna descoberta. mara~~os:i. Todavía a 
sua amhi'táo anda a pagar tributo tr1sbssuno. A febr~, 
a malaria inevitavel nas enchentes derreou-lhe a fami
lia inteira, accrescida de mais um pimpolho que nasceu 
na miséria de urna choc;a de bugres. Jacyntho trans- · 
porta o pequeno para ser criado aquí na villa, pois a 
mae assim doente, perdeu o leite. E descreve angus
tiad¿ a precaria ·situac;ao de tremenda p~nuri~ que 
paira sobre os forasteiros. Nenhum r emedi.o _ af1m de 
minorar-lhes os soffrimentos, nenhuma prov1sao de ví
veres. de que necessitam os seos esto magos enf raqueci
dos. "Vao morrer todos, nao comem nada" - conclue 
o bondoso capitiio, como que assombrado por ter algu
ma culpa naguella avent~ra sinistra. Q?em au~iliará 
os desventurados, onde 3 innocentes meninos exp1am a 
maluquice dos paes? Aqui ha os que se commovem 
com os infortunios alheios. Os dominicanos. logo en
viam os soccorros, a que junto o que me resta das 
pilulas de chlorydrato de quinino, e mandam buscal-os 
na adversidade. Chega afinal a familia, parecendo um 
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grupo de resuscitados. Os pequerruchos perderam o 
rosado das faces, estiio lividos, e os seus olhos muito 
azues, enormes, mostram urna expressao agoniada, en
terrados no fundo das orbitas. Ficam todos hospedes 
e tratados pelas irmas. Os dias correm. O casal, de 
protestantes professos, converte-se ao catholicismo, nao 
sabendo como agradecer ao piedoso amparo. Joao con
fessa-me a g.t:atidao sincera pelos que o tiraram do de
sespero. Todo isso, entanto, nao U1e arranca a mania 
fixa da mina de ouro. "Na secca do ~nno proximo eu 
deixo a familia aqui e vou explorar a serra". E pe<le 
para copiar um dos meus mappas. Elle tinha absoluta 
ignorancia geographica da terra promettida aos seus 
sonhos phanta&ticos... Joao foi um heroe na guerra, 
de -onde trouxe f erimcntos, medalhas e a desgra~a 
inental. 

Entre o povo de Concei~iio tenbo preferido amiza
de pela pessoá de monsieur l\iorél, velho f rancez que 
gosta de cantarolar can~oes parisienses recordadas do 
seculo terminado. Por que veiu af un dar na verde 
Amazonia, onde foi abastado negociante de borracha ? 
Nestes livres rincoes, do mesmo modo que observei nos 
garimpos diamantiferos do rio das Gar~as, nao se cos
tuma indagar do passado dos habitantes, na inaxima 
parcela vindos de .r emotos logares. Se uns apenas se 
arrojam na aventura, inuitos procuram neUa o esqueci-
1nento, ás vezes a obscurida<le do proprio nome. E isso 
acontecendo entre os piais humildes, que dizer dos ins
truidos, dos estranhos dos sertoes que renunciam para 
sempre os attractivos da civiliza~ao? _ l.Vlonsieur Morél 
tem livros, recebe de quan<lo em vez os atrazados jor
naes de Belem, raciocina realmente e conversa despo
j ado de exaltac;oes imaginosas- f actores que para min1 
equivalem a utilissimo acbado. 

Impera francamente o inverno, seguindo-se chu:
vas após chuvas, a realizar o crescimento subito das 
aguas, que tudo encharcara e inundam. Siio dias es
curecidos, tristes, húmidos. E' aquella muta~ao da n.a
tureza que impressionava Coudreau: "Ha urna sensa~ao 
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pal'ticular de humidade fresca e vivia. Nada de tropi
cal, nada d~ estufa abrasadora, alguma coisa de espe
cial, como especial é o meio amazonico". 

Hoje, 1 de outubro, o posto radiotelegraphico rece
be a noticia do armisticio havido em Sao Paulo. Logo 
surge a confirma.;áo de que as tropas da Dictadura oc
cuparam totalmente o Estado. Ainda assim o chefe 
da esta.;ao persiste em ser vago nas informa~oes que 
lhe pe~o, como que a gosar a tortura da minha .curio
sidade, continuando a mostrar o maneiroso sorriso im
penetravel. Ouc;o, desconfortado e abatido, o estourar 
dos foguetes dos adherentes do governo, f estejando a 
sombría, lugubre victoria. Felizmente se ennumeram 
os lisonj ea dores, e a comemorac;áo fin a liza breve, por 
falta de adeptos. 

Vinda de Marabá, a primeira grande villa de rio 
abaixo, distante cento e poucas leguas, ~ªm,arra ao porto 
urna lancha de largas dimensoes, conduzindo carga e 
passageiros. Entre elles desembarcam o juiz de direito 
com sua familia e o promotor publico. Mas esta Jus
tic;a tem um inteflesse relativo nos sertóes, sendo gaiata
mente innocuos os seus prócessos burocraticos e as for
mulas de discurseir-as emphaticas. o povo commenta 
os pagamentos a que se vae ser submettido, de accordo 
com a lei. F~u nño sei de onde irao arrancar-se os emo
lumentos, pois o indice economico dos moradores se 
cerca de miseria. Sem nenhum maleficio, esses cida
daos deveriam funccionar em Belem, na capital, e1n 
cujas secretarias passariam despercebidos. · 

Howard Rinehart é o nome de um dos passageiros. 
Fornecem-lhe pouso os padres, na casa em que me hos
pedo. Elle é um engenheiro americano viajado pelo 
mundo inteiro, serviu como aviador na guerra europeia 

,., e conhece vasto trecho dó Amazonas, havendo . traba
lhado na construcc;ao da estrada de ferro Madeira-Ma
moré. Tem 50 annos de idade, exprhne-se aturavel
mente em portuguez e diz que na presente excursao 
visa refugiar-se dos civilizados, da hypocrisia e da la
droeira que lavram no planeta. Era socio de urna 
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fabrica de avióes no seu país, fallida gra~as á derrocada 
dos bancos, que lhe surrupiaram os. capitaes deposita
dos. Salvando alguma coisa, com isso resolveu inter
nar-se no Araguaia, em cuja calmaría quer af un dar as 
atribula~oes. Traz porisso extraordinaria bagagem, 
cheia de inutilidades exc.essivas, com que pretende mon
tar urna cahana na ilha do Bananal, almejando achar 
o esquecimento no abrigo das selvas. Em Belem de
ram-lhe inf onna~oes magnüicas a respeito da ilha, 
como se aí perduras.se um j ardim encantado, um pa
raizo eterno. Entao conto a Howard que isso é apenas 
producto da exalta~ao cerebral muito commum nas rc
gioes equatoriaes e que os seus esclarecedores j amais 
visitaram aquella gleba. Os bellos e infinitos campos 
do Bananal, de terrenos baixos, convertem-se nas en
chentes em formidaveis lagoas e alagadi~os, cujos vi
veiros de mosquitos eff.ectua,m a procria~ao de milhoes 
desses insectos, tornando insupportavel a estadía de 
qualquer mortal em semelhante inferno. O americano 
transtorna-se desalentado e critica nervoso tanta irres
ponsabilidade. Proponho-lhe aproveitar o motor de 
popa que traz encaixotado afim de tentarmos a explo
ra~ao do rio das Mortes, que por variados motivos esta
belece perspectivas estupendas para quem está abor
recido da sociedade. Elle acceita promptamente o alvi
tre , e assim iniciamos os preparos para penetrar no 
reino mysterioso dos feroz.es chavantes. Para mim a 
resolu~ao encerra a opportunidade de objectivar o an
tigo anceio da aventura, coisa que já julgava impos
sivel de por em prratica neste anno. 

Apparece ainda no vapor um typo mulato, desme
surado na magreza, na altura e na bebida. E neste 
ulthno particular nao guarda nenhum senso distincto 
das quantidades finitas, abusando permanentemente da 
egide amoravel do deus Baccho. Telegraphista de urna 
das esta~oes federaes do rio Amazonas, anda excursio
nando em ferias que deveriam ser eternas, e para mal 
dos meus peccados vem abrigar-se na casa dos foras-
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teiros. Howard logo 111e conta que elle-é _filho de u~u 
inglez divertido e de urna negra da Jamaica, a patria 
do rhum de onde admitto a sua possessio alooólica 
pela muito louvavel propaganda· nacionalista. E conta 
tambero que é naturalizado brasil<:iro,. ~unccionari? pu
blico ha numerosos annos e posswdor de certa le1tura, 
que lhe resultou em positiv3: in<J!ges~io. T?do esse 
hybridisino transborda-lb e da nnag1na~ao: está compe
netrado de ser 1nagistral prégador da esquerda, de wn 
marxismo sui-generis, exclusivista, nacionalista-britan
nico. Def ende com vehemencia o~ "no vos rumos so
cia es" da Dictadura do nosso país, como se essa burla 
sedi~a se tenha revestido de significado pratico. Ataca 
Sao Paulo, bradando estupidamente que a sua g~erra 
f oi urna questao de egoismo. D·etesta os padres, inclu
sive os que o hospedam gratuita.m~nte, asseverando que 
o catho1icismo cavou os males integraes do planeta. 
Contesto-o afinal, depois das suas desaforadas arengas 
diante dos ouvintes boquiabertos e espantados, lan~o-lhe 
phrases de provooa~é>es: "Eu. ~mbe~ pen~ que a 
humanidad e caminha para mrus Justa era de iguaJdade 
economica como consequencia primacial do adveuto 
das machinas nas industrias capitalistas, cuj os trusts 
impevam no mundo, promovendo guerras de concorren
cia e promovendo a miseria dos se1n-trabalho. ~as a 
sua situa~ao de funccionario em nada melhorara com 
isso, pois descouf io que os .dirigentes ~as e pocas ~uturtts 
nao poderao fazer mater1alme~te rico. ~e conforto.~ 
todos nós. .Ha ainda as tragedias esp1r1tuaes, que ~s 
sabedorias terrenas jamais resolverao, ap~sar de mu1-
tos imputarem a ellas origens por dema1s concre tas. 
Se eu fosse um Jnessias, ou tivesse o poder de ~andar 
parar o sol, garanto que arranjari.a a harmon1a dos 
racionaes. Porem sou un1a obscura parcela do chaos, 
e afim de resolver a sorte dos homens vejo apenas 
urna formula genial: deportar para os charcos da ilha 
do Bananal os falsos, os trahidores, os avarentos, os 
rancorosos, os biliosos, os cretinos que nao sabem que 
o sáo, os ignorantes sem senso de auto-critica. Imagine 
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o senhor que as classes universaes, varridas desses seus · 
piores viciados, permaneceriam uinda na meia ~stra~a 
da perf ei~iio". Em mau momento lembr-0 de divertir
me á custa do funccionario. Desde entao se converte · 
em fflanco inimig-0 e atir.a-me indirectas, a que comtudo 
teimo em nao tomar em consider a«;ao. Até que, quan
do proseio em um grupo en1 que se acha o delegado 
de policia, aeproxima-se, intromette-se na conv<C rsa, e 
de repente a&Saca a inf.amia: "O senhor é un1 espiao 
de Sáo Paulo f ,, • • • •• •• •• • , completo revide do sangne 
bandeirante. Grita que 1ne 1natarú e desabala para casa 
e1n busca do revolver. Mas desiste do assassinio, apre
goando que soi1 u.m louco jogado atoa no sertao. ~ P_?·r 
via de cuidado desoccupa a casa da nossa hab1ta~ao 
commum. Resolvo desprezar tao desa rvor.ado elen1en
to. Elle passa a r esidir n~ séde do posto de radiotele
gra phia, onde m.exe e estraga os machinismos, inter
rompendo communica«;oes. O engenheiro Howard, es
pantado, do alto dos seus oculos, se1npre indaga de 
mim+ no seu atra-palhado portuguez : "Hermano, este 
suj.eito é maluco na cabe~a. Que desgra«;a faz nos 
apparelhos? En tao, como é isto ?,, Fico constrangido, 
e fico triste porque me fugiram as ultimas esperan~as 
de obter quaesquer no.ticias dos meus irmaos, parentes 
e ·amigos, que cer:t·amente se alistaram nos batalhoes de 
Sáo Paulo. E aquí ainda é o territorio bras.ileiro .. . 

Sem embargo realizamos os preparativos finaes 
para a viagem, adaptando o oot.elao. adquirido. Os me
nores acontecimentos dao ensejo a que Howard de
monistre a intolerancia de sentimentos criticos. Como 
bom americano, despreza os negros, mulatos e indios, 
e assim attribue toda a falta de iniciativa, toda a iner
cia dos habitantes do norte ao factor racial da mesti
~agem. Eu lhe cito as outras tantas e importantes 
causas do phenomeno, causas allás passiveis de serem 
removidas pela visao e pela vontade de governos escla
recidos. Nao se modificam .as opi.nioes do companheiro 
yankee. E' desses teimosos irremediaveis que se capa
citam da omnisciencio dos proprios raciocinios. Que 

, 
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fa.zer, poh;, <liante da sua desconsidera~ao t Aturo-a, 
porque no mais elle é um co1nplexo distincto. E retru
co com serios comentarios contra a sua terra. Isto é 
a lei da compensa~ao, que nos satisfaz plenamente. 
Elle se impressiona por 4 cw~iosidades dentre as multi
P!as existentes em Concei~o: aquelles estragos produ
z~dos i;io apparelhamento radiotelegraphico pelo func
c1onar10 energumeno; a pobreza de frutas no m ercado 
dellas; um l.eilao de trastes imprestaveis, inclusive pa
ne~las e ~o tinas usadas, sob a direc~ao do j uiz de di
re1to vestido de t?ga; e os varios jacamins que passeian1 
pelas ·ruas da villa. Estas aves, pertencentes exclusi
vamente á fauna amazonica, tem o porte dos jacús, 
sendo as pennas de tonalidade azul-escura brilhante. 
Amansadas co~ a maxima facilidade, passam a formar 
no bando de "cherimbabos", como se denominamos nu
merosos animaes domesticas criados nos lares sertane
jos. Pos~uem a intere~sante particularidade de perfi
lhar os pmtos das galbnhas, tomados com valentia dos 
cuí~ados maternaes. E costumam roncar lugubremen
te, a semelhan~a da sororoca dos que vao morrer coisa 
que na quietude das noítes perturba os nervos se~siveis 
do americano, dan:do-lhe opportunidade de proclamar 
todo o seu valente vocabulario de impreca~oes. . 

Concordamos de maneira satisfatoria a sociedade 
financeira da viagem: nao dispenderei nenhum real no 
empreendimento, substituindo a minha quota pelos ser
viyos de cicerone do sertáo. No caso de haver lucro 
em qualquer provavel descoberta de minereos, procede
remos á sua partilha por igual. Nao obstante, vendo 
a Vvinchester da minha propriedade por 60$000, o ridí
culo e mais alto pre~o off ertado pela ·pobre economia 
do povo. Howard traz diversas armas excellentes e . ' 
assnn a carabina se tornaría inutil para mim, valendo 
a pena trocal-a pelo conforto de algum dinheiro no 
bolso. 

As despedidas estao feitas. Ao batelao, protegido 
na metade por u1na ooberta de palha, damos o nome 
de "Apache", e1n homenagem á aguerrida tribu dos 
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pelle-vermelha do país do norte. A carga vblumosa 
acha-se arrumada no bojo da embarca~ao, compreen
de.ndo 14 ca.ixas de gazolina, 3 de oleo, o arsenal guer
re1ro, ~uanhdade de víveres, lanternas, apparelhamento 
de coz1nha, f erramentas, vasta lona, e infinidade de 
obj ectos desnecessarios, formando tudo o peso de mais 
de 1. 200 kilos. Portan to pouco sobra do calado do ba
telao, cuja popa emerge somente um palmo da agua, 
o que me faz temer os perigos dos banzeiros. O motor, 
de 7 _1/2 cavallos, adaptado a engenhoso supporte, foi 
experimentado com optimas resultados. Seguirao na 
nossa companhia, até á aldeia de Santa Isabel, 2 indios 
carajás, Ataú e Auaiári, que aqui se encontram momen
taneamente. No caminho pretendo contractar serta
nejos dispostos para a explora~áo. 

No día da partida, pela manha, sirvo de padrinho 
no casamento de um bugre caiapó, Joaquim no baptis
mo, que se une a urna negra. A cerimonia é effectuada 
pelo hispo D. SebasUao, que dá paternaes conselhos ao 
novo casal. Joaquim metteu-se no terno amarelo com 
que os frades o presentearam e assim em nada diff e
ren cía dos desengon~ados espantalhos que se collocam 
nas hortas. A' saída da igrej a agarra a mulher pela 
miio e desanda a puxal-a como a u1n fardo, indo reu
nir-se ªº bando dos parentes, que nao quízeram assistir 
ao acto porque lhes f altavam ro upas. 

Hoj e, 21 de outubro, deixamos Conceicao. Subire
mos 110 leguas do Araguaia afim de alcan .. ~ar a foz do 
lendario rio das Mortes, navegando por um trecho do 
meu completo conhecimento. 

"Muiraquitan" fica para os servi~os dos dominica
nos. E' o unico pagamento que recebem de tao bondosa 
hospedagem. Eu lhes devoto immensa gra ti da o. 

• f 
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.19 
De reto .. no ao Posto Indlgena 

21 de Outubro 

A navega~iio inicia-se com éxito auspicioso. Howard 
e eu revesamo-nos no manejo do leme, seguindo a 

direc~ao indicada pelos carajás, que na proa, de pé, se 
orientam magnificamente pelos canaes accessiveis. O 
do rio, agora avolumado e alargado', repleto de infin-

' davel rede de furos. E faltando a pratica e a estupen
da intui~ao desses indios, certamente se repetiriam os 
encalhes do batelao, pois os igarapés, ainda no come~o 
da enchente, mu.ita vez deixam de dar passagem, des
apont.ando os que os procuram afim de encurtar ca
minho. 

Já no prhneiro travessao que precisamos vencer, 
o de Santa Maria Velha, torna-se Illistér o concurso dos 
cabos, as compridas cordas amarradas na ponta do 
barco, que pu:x.adas á distancia, firm_adas nos pedraes, 
ajudam o impulso do motor. A potencia da machina, 
é por demais reduzida para transpor a for~a da corren
teza destas voragens. 

22 de Outubro 

As corredeiras impoem ~xhaustiva lida. Sao horas 
inteiras as que passamos enfiados na agua, arranhados, 
machucados pelas quinas das pedras, porfiando em 
al~ar "Ap-ache" até ao nivel superior. GalgaID-OS assim 
os rapidos do Caldeirao e das Tres Portas, este de tra
gioa lembran~a para mim. Em taes occasioes Howard 
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permanece no motor, emquanto nós outros applicamos 
os nossos pulsos. Mas os selvagens acharo nisso urna 
opportunidade ideal para se divertirem e mergulham 
atoa, dao cambalhotas, abandonam-se ao sabor da cor
renteza, largando a corda. As brincadeiras, acompa
nhadas de gritos e risadas sonoras, recebem damnados 
protestos do americano, temeroso dos riscos a que elles 
submettem a sua preciosa cárga. Ataú e Auaiári nao 
tem consciencia do que fazem, e estou convencido de 
que tomariam o naufragio como acontecimento engra
~adissimo. Facilmente os aborigenes se aborrecem com 
os christaos, votando-lhes desprezo por qualquer trata
mento ríspido. De tal geito cabe-me cuidar da equipa
gem excentrica, abrandando os eff eitos das explosóes 
do genio do companheiro. 

23 de Outubro 
Pelos calculos, nos log-ares desimpedidos gastamos 

meia hora por legua, queimando no mesmo percurso 
pouco mais de litro de gazolina. 

Commetto boje imperdoavel descuido, quando pi
loto o batelao. Em um trecho de vasta largura, alheia
do em longes pensamentos, deixo de perceber os signaes 
dos carajás e a tiro o barco por cima de urna rocha. 
Um f orte baque surdo, a queda na torrente de um dos 
indios, o despertar assomb~ado do companheiro que 
cochilava deitado sob a coberta - coroam o meu esque
cimento, que nao prova damnos irremediaveis gra~as 
á grossura e á resistencia do casco da canoa. P.orem o 
choque abala as junc~óes das tabuas, calafetadas com 
descuro, e a agua principia a penetrar, dando perma
nente trabalho de escoamento. Resolvemos parisso 
aportar em Santa Maria, onde faremos um concerto 
em regra. 

24 a 27 de Outubro 

Toda a carga e transportada para o edilicio do 
mercado em construc~iio. "Apache" fica entregue aos 
cuidados do velho Thomaz, um preto completamente 
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encanecido que conhcoeu e lidou com o general Couto 
de l\ilagalhaes, de quem f ala tocado de saudade. Elle 
é mestre no officio e a idade nao lhe impede que desen
volva real actividade. Com a esto¡;a da entrecasca da 
arvore cachimbeira, que nasce á beira dos alagadi<;os e 
a mesma que proporciona a tanga das indias, e ainda 
com breu, sebo e pixe effectua perfeito servi<;o, collo
cando o barco em estado de afrontar a viagem inteira. 

Nesse interim, nós nos abrigamos na casa do dele
gado, emquanto os carajás assistem no mercado já co
berto, juntai:nente com um assassino amalucado, a 
quem a pocilga infecta da cadeia permitte estranha 
liberdade, á espera do j ury que nunca se reune. O 
pobre tarado nao foge e está convencido de que matou 
a noiva e a mae desta, a machadada, por determina<;áo 
imperativa dos espirilos. E assim obcecado nao dá im
portancia ªº julgamento dos seres materiaes . . . Quasi 
nao dorme e pelas noites a fio anda de um lado para 
outro no vasto pa·teo do mercado. Isto amedronta os 
bugres, eivados tambem das supersti<;oes das almas, 
das cunins zangadas, de sorte que. preciso f,azer-lhes 
companhia nas duas derradeiras noites. 

Paira na villa um grande socego, talvez o unico 
beneficio que o regime dictatorial v~m proporeionando 
aos povoamentos sertanejos. Nesses nucleos, quando 
subsistem as innocuas elei<;oes, a lucta armada é certa, 
enumeram-se as mortes e as persegui<;oes. A incapa
cidade de ex·ercer a soberanía do voto é patente em 
urna parcela dos nossos patricios. 

Ataú e Auaiári pediram-me 2 mil reís, com que com
praram metro cubico de mangas verdes, justificando 
tratar-se de presente para as familias. Appar1ecem 
com o carregamento no momento do ernbarque e dis
tribuem as frutas por todos os cantos do bateláo. How
ard esbraveja, amea<;a de expulsal-os, mas afinal per
mitte o transporte, ,que irá emporcalhar a nossa con
duc~áo, . . . 
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28 de Outubro 

O motor come<;a a reinar, aborrecendo-nos a pa
ciencia para descobrir as suas falhas. 

Vencemos varios pedraes e o rapido 'do Caiapó
zinho e evitamos o de Sant' Anna, ganhando o furo que 
contorna a villa de nome identico. Atracamos cedo 
por causa de inclem ente banzeiro. 

A dispensa bem f ornecida propicia variada alimen
ta<;ao, a que o yankee empresta a sua refinada pericia 
na arte culinaria. Urna gorda capivara e um pato au
xiliam o abastecimento. Adquirí urna rede em Con
cei<;ao, objecto en tanto desvalioso para mim, pois acos
tumei-me a dormir no chao duro, e, se acontece estar 
molhada a areia, sobra a cama arranj ada a bordo, por 
cima das cargas. 

29 de Outubro 

Cansa e afadiga a obriga~ao de dirigir o leme, em
bora revesad.os na lida. Daí a lembran<;a de aproveitar 
Ataú, bastante vivo e esperto, afim de aprender o ma
nejo. Hoje elle tantbem entra a funccionar como 
piloto, mas de vez em quando commette as suas proezas 
infantis, submettendo o barco a rapid!ssimas curvas e 
desvios, a provocar o desespero do meu collega de 
expedi~ao. 

Amarramos na aldeia do capitao Ramiro, de cérea 
de 50 pessoas, cujas moc;oilas virgens nao tem acanha
mento em apresentar-se na sua esbelta nudez, ao con
trario do habito geral, em que ellas se recatam nas mi
seras cho~as. Aquí concertamos um dos tubos de agua 
de duro-aluminio, que se partiu ao ser retirado para 
limpeza. E durante a demora, Ataú inexplicavelmente 
persevera de costas para as pequenas, talvez perturba
do pela eloquencia attrahente que os seus corpos gra
ciosos instituem. 

Depois seguimos indo pousar em mau logar, acos
sad~ pelo banzeiro e pela tempestade. Os selvagens 
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estiio com calundú, que é urna especie de "spleen" inglez 
e que os acommette de tempos em tempos. Em taes 
condi~oes nao falam com ninguem\. leva.ndo o aborreci
mento a ponto de nem responder a qualquer chamado. 
A gente precisa aturar esses e outros desaforos. 

Segundo se C9nta no sertao, as fezes de capivara 
produzem terrivel coceira e f eridas nos pés de quem 
as pisa. Admitto o facto como veridico, dada a comi
chiio que me assalta. Hontem me descuidei a esse res
peito na occasiiio em que retalhava o animal abatido. 

30 de Outubro 

P.elo caminho vin1os apanhando centenas de ovos 
de tartaruga. l\1as a epoca da postura está por termi
nar, e porisso muitos dos ovos se acham em vespera 
de romper, encontrando-se nelles os amphibios adianta
damente· germinados. Os indios cornero-nos assim mes- . 
mo, dando-lhes até preferencia quando nesse estado, 
nojento. 

Pesco 2 surubís de porte, emquanto Howard se en
tretem a ca~ar nas lombadas do cerrado. Após o jantar 
elle relata, nos momentos de bom humor, as mil peri
pecias da sua mocidade atirada pelo planeta, ou os epi
sodios da guerra dolorosa. Sempre ou~o a sua prosa 
oom o maximo interes.5e. A int·elligencia e a instruc~iio 
f.azem desse ho1nem um typo de aventureiro apr1azivel 
e curioso. 

31 de Outubro 

A friagem humida do inverno prevalece, sobre os 
raros momentos ensolarados. Os diluvios perennes en
charcam as interminas depressóes das terras e provo
cam os esboroomentos,.; das barreiras, no surdo rumor 
que repercute na distancia. Os borrachudos, os piuns 
das mattas, as murissócas noctivagas, as legioes de todos 
os mosquitos assediam-nos a cada instante. E nas altas 
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zonas, immunes das inundac;ües, as perseguidoras f or
n1igas de fogo, as tocandir~s infatigaveis rematam o 
minimo padec.Unento que se póde encontrar. 

Na rampa em que acampamos ha muitos cajueiros 
e piquizeiros, cujos frutos porem, mal amadurecidos, 
sao devorados pela passarada. 

How:ard traz um mosquiteiro, mas som ente conse
gue armal-o nas treguas das noites sem chuva. Nas 
demais occasióes, pousa.ndo no batelao protegido pela 
lona, elle se la1nenta sem cessar, bradando que a maior 
tragedia do sertao sao os terriveis insectos voadores. 
Carrega muitas latas de um ingrediente para matal-os 
e o respectivo pulv1erizador, além do oleo especi1al com 
que se besunta. Essas precauc;óes valem todavia por 
instantes, de maneira que termina invariavelmente por 
esconjurar o seu emprego, adoptando o nosso processo, 
o unico viavel, de cobrir-se da cabec;a aos pés. Isto 
quasi provoca a asphyxia, mas permitte dormir de 
cansa~. 

1 de N oveinbro 

Ainda cedo cruzamos con1 a comitiva de frei Luiz, 
o bom amigo ooteehista de Conceic;fio, que retorna da 
d~sobriga realizada á aldeia dos t~apir.apés. Como me 
dissem, conduz um punhado de indios da tribu, que 
vao f.azer o estagio de civiliza~áo. 

Ao meio dia "Apache" ,ancora em S·anta Therezi
nha. Mudou-se o aspecto do posto religioso depois que 
por aqui passei, apresentando-se os servic;os quasi con
cluidos, a gleba ro~ada e plantada. Os sacerdotes tem 
e1n mira abr.ir uma picada que communique com as 
aldeias daquelles gentíos, diminuindo asshn o exclusivo 
caminho existente, compreendido pelo extenso angulo 
dos rios Araguaia e Tapirapés. Já em inicio, o em
preendimento, urna vez acabado, facilitará bastante a 
missiio pacificadora. 

Lan~o o convite aos trabalhadores locaes, induzin
do-os a que nos acompanhem na entrada do rio das 
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Mortes. 'Assegura-lhes a proposta o ordenado acimR 
do que percebem e ainda participa~ao em quaesquer 
lucros de minera~áo. A maior parte demonstra a prin
cipio vontade de tentar a aventura, coisa que se desa
nuvia, afinal. em f ace dos comentarios a proposito da 
ferocidade dos chavantes. Crendices e phantasias avas
sa1adoras acovardam-nos, e resta um unico homem 'den
tre tantos que se r esolve a acc.eitar o contrato. E' Ray
mundo Dias, natural de Piauhy. que viveu longos annos 
nas mattas do Xingú como caucheiro. A sua physiono
mia de doente deixa de entrnr em cogitac;óes por causa 
do largo tirocinio de soff rimen tos que naturalmente 
provou nas explora~óes da borriacha. 

A' tarde assistimos ao costumeiro espectaculo da 
lucta dos carajás, divertimento e esporte em que póem 
á prova a f orc;a e a agilidade. Os nossos tripulantes 
nao f oram ainda vencidos nos desafios em que se envol
veram, o que comprova a minha observa~áo antiga de 
que os bugres de Santa Isabel sao os mais possantes da -sua na~ao. 

2 de Novembro 
.. 

A dupla dos nossos ajudantes continúa nas infan
tilidades. Ambos vararam a madrugada danc;ando a ha
ruaná na taba proxima do povoado, e daí o prolongado 
tempo que nos fazem esperar pela manha decorrida. 
E quando surgem, logo se refestelam por sobre a carga, 
demonstrando que em nada <levemos contar com os seus 
cor,pos extenuados. Atiram-se vorazmente nas mangas 
enverdecidas, e como sempre acontece, preciso pedir
lhes com os melhores modos que ao menos nao joguem 
as cascas para dentro éla embarca~áo. 

Fizemos provisóes de bananas e rapaduras, partin
do com o sol tombado. Com urna viagem de 6 leguas 
estamos na bocea do rio Tapirapés, onde se dá o pouso 
no rancho de nm caboclo solitario. Os indios das vizi
nhan~as vem visitar-nos em chusma, tripulando esguias 
ubás, e leviam urna por~ao de mj.udezas em troca de 
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varias tartarugas, breve preparadas com o c~rinho que 
1nerecem as suas carnes excellentes. 

Raymundo estreia desastradamente, achando-se 
dominado por forte accesso de febre palustre, m-0lestia 
que confessa trazer chronica, como vaccina imperativa 
dos lidadores das florestas amazonicas. Em seguida 
relata que já apanhou outras más doen9as, tratadas com 
alguns cozimentos de h ervas nas occasiocs em que está 
combalido de todo. P.ercebo que o empregado nao 
anda muito arredado do tumulo, pois a sua saude é 
urna tragica ruinaria. Entanto que fazer , além das 
massi~as doses de quinino que o obrigo a engulir, de~
falcando a pharmacia de Howard? Mais tarde, se elle 
voltar da excursao, irei aconselhal-o a que baixe a Be
lem, onde com certeza um hospital caridoso guerreará 
as suas multiplas mazellas. 

3 de Novembro 

Durante a noite as formigas de fogo entram da ter
ra para a canoa, valendo-se da passagem pela corda de 
amarrac;ao. Permanec;o largo espa~ a cac;al-as na des
abusada infiltra~ao e mato-as afogadas na gazolina . 

Afim de evitar os engasgos do motor, que surgem 
a cada occasiao de nova partida, adoptamos o systema 
de veencher o tanque de essencia em movimento, pro
longando-se o seu trabalho por horas ininterruptas. 

Almoc;amos em urna pequena aldeia, onde os cara
jás nos cedem urna cesta chei,a de genipapos, para mim 
enjoativos como os piquís, mas para Howard de plena 
apreciac;ao. A sua monomania pelas vitaminas vege
taes - cujo valor enaltece como fGnatico - fal-o arre
banhar todas as frutas que topa pelo caminho. Os 
cachos de bananas, trazidos de Santa Therezinha ama
dureceram e para que nao apodrec;am resolve seccal-os 
ao sol, por sobre a coberta do batelao, obrigando-se ao 
aborrecido servi~o diario das suas varias distribui~óes 
e arrecadac;óes, por causa das pancadas de chuva. Na 
bagagem existe ainda um caixao de castanhas do Pará 
e ~stas1 como a,s bananas, reservo á exclusiv~ alµnenta-

• 
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9ªº do incorrigivel apaixonado pelas vitaminas. Elle, 
comtudo, <liante de urna boa oaºª' ou de um peixe, se 
esquece do vegetarianismo e logo póe á prova um pro
cesso requintado em preparal-os. Devota a maxima 
importancia aos prazeres da mesa e proclama com em
phase gastronomica: "Urna pessoa decente precisa co
mer bem e beber melhor". Diz que Roos·evelt ganhará 
amanhá a eleiºªº presidencial dos Estados Unidos e 
vislumbra na victoria do chefe democratico a breve 
aboli~áo da lei contra o alcoól, facto que por si só vale 
por um programma benemerito de governo. Concordo 
que isso nao ha-de ser mau e bemdigo a f elicidade dos 
que, para o futuro, poderao imitar livremente as riso- , 
nhas transgressóes do pae Noé. 

I 4 ?de N ovembro 

Com a noite bonita que fez, pousamos no alto de 
urna praia. E pela manha enc?ntramos os ape~~echo~ 
de cozinha revirados pelas arhmanhas de um J acare 
esfomeado, cujo rasto se mostra bem proximo do logar 
em que dormimos. Os indios entr.eta1Jto velam perf eita
mente pelo fogo, permittindo que nao nos importemos 
com semelhante particular dos acampamentos. Sem 

, exaggero, esse cuidado e a orientaºªº da estr.ada fluvi~l 
s·áo os unicos servi~os que nos prestam. Invade-os hoJe 
franca alegria, pois pretende·mos arribar de tarde a 
Santa Isa·heI. 

Rar.eiam os arranchamentos gentíos das praias, 
inundadas a pouco e pouco pelas aguas cre.scentes. Nas 
barreiras elevadas, refugiando-se das ·murissócas, instal
lam--se agora as ca banas de palha. A vistamos, assim, 
4 agrupamen.tos a cavalleiro das encostas do Bananal, de 
onde os carajás acenam, pedindo inutilmente para pa
rarmos. 

Ao inicio 'do crepusculo "Apache" está amarrado no 
antigo Posto lndigena, recebido pela figura excentrica / 
de Benedicto. Com~ a ajuda dos subditos do capitao 
Malohá, até á noite todo o carregamento ·é transportado 
para a tapera em ciue vanios permanecer, em razao ~e 
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estar assenf.ado que na entrada do rio das Mortes so· 
mente levaremos o imprescindivel, livr.ando-nos de tan-
to peso escusado. ' r 

5 de N ovembro 
Intensa labuta toma-nos o dia inteiro, quer lavando 

o batelao, quer reajustando o motor, quer separando os 
petrechos que ternos de conduzir. Váo todas as armas 
e munic;oes, os víveres, 6 cai:x.as de gazolina e o demais 
apparelhamento que avalío á jornada. O restante fica 
entre~ue á guarda de Benedicto. Somos 3 pessoas so
mente, sem ideia de ficar morando naquelle mundo 
perdido, e assim vae a canoa folgada, desimpedid·a dos 
mil objectos com que Howard imaginava montar a sua 
casa. ' 

Na tribu, os lindos enfeites e os capacetes symboli
cos da haruaná foram queimados, conforme é do ritual, 
em vista da morte recente de um dos danºarinos. Mas 
á noite assistimos ao sapateado exotico dos mo~os; ar
mados com os corrotés, os grossos cacetes que batem ao 
chao, acómpanhando a cadencia marcada dos passos. 
Ha gritos agudos entremeando a monotonía dos canticos 
ttistonhos. Esta festa - explica-me um caraj á - é 
dedicada ao filho do capitao, concedendo-lhe para <lian
te a regalía de acompanhar a tu~ma dos jovens guer
reiros nas correrias da ca~a e da pesca. Sobre um 
girau, vasto pirarucú moqueado ao calor das brasas 
reduz-se gradativamente pela fome dos madrugadores. 
Comemos varios pedaºos de peixe e ainda excellentes 
inhames co.zidos, acto de bastante agrado .aos selvicolas, 
que vem nisso distincto signal de amizade. Tudo ca
minha bem, em meio da alegria, quando de repente se 
opera br~.tal transtorno, rolando varios corpos a thleticos 
pelo solo, em lucta desvairada. Atroam berros, la.men
ta~óes desesperadas das. mulheres. Eu Iogo percebo de 
que se trata, pois presenciára de outra f eita a identico 
~contecimento. E' um dos latagóes que se acha de 
subito possuido por um espirito maligno, conf orn1e as-

• severam, por artes que atti:ibuem a um f eiticeiro ini
migo. Entao o ra.paz endoidece passageiramente, ati
ra.ndo-se contra os companheiros, que em vao tentam 

\ 
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segural-o, tocado que está de forc;a h~~culea. Os lom
bos succede~-se batem os corpos r1Jamente, brutal
mente no terrei'ro endurecido. Semelha isto a urna 
briga de animaes enfurecidos. A~inal º. possesso es~a
pa corre para a borda da barre1ra e Joga-se no r10, 
de~apparecendo na escuridao das aguas, ao fundo. 
Flecham alguns para a praia abaixo e passados minu
tos voltam carregando o infeliz, desacordado. A festa 
cessa, ouve-se agora o cantochao las.limoso. dos parentes, 
que prevem a sua mor.fe. B.enec!.1cto d1z-me que ~ 
esquisito phenomeno de aluc1~a~ao mo~entanea esta 
se repetindo de tempos pa1~a ca e que .ºªº sabe como 
vae terminar a loucura. Nao resta duv1da que a cren
dice animiea, a auto-suggestao d? poder~o ~os lemures 
af.fecta prodigiosamente toda a vida dos. 1nd1os, e o que 
acabamos de assistir demonstra o grau inenarravel das 
suas dolorosas supersti~óes. 

6 de Novembro 
A partída dá-se pela manha. A bordo segue mais 

um comparsa da aventura. E' o Al.mirante, um g~ande, 
encaveirado cao sem ra~a, da mahlha do Benedicto, o 
qual assegura as suas qualidades. Ell~ tem enormes 
olhos amortecidos de quem padece mu1ta forne. 

20 
Os Indios ehavantes • Aspectos geraes 
• Os seus ass&Mslnlos • A.. re11pelto da 

antropophagla 
. 

O immenso territorio brasileiro, contendo mais de 8 
milhóes e 1/2 de kilometros quadrados, ainda boj e,· 

no que respeita aos reconditos de respeitavel parcela 
da sua extensao, constitue urna incognita a aclarar-se. 
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Nos sertoes do interior dispersam-se unicamente ínfi
mos contingentes de moradores, sabendo-se que os par
cos 40 milhóes de habitantes do país estao adensados 
nas f aixas do litoral. O phenomeno de despovoamento 
sobresa-e de maneira quasi absoluta nas regióes ?o_ cen
tro e da Amazonia, nas quaes, occupando a vasbdao de 
5 milhóes e 400 mil kilometros quadrados (Estados de 
Goyaz, Matto-Grosso, Pará e Amazonas), ha 2 milhóes e 
~ de al.mas, apenas. Accresce que essa irrisoria den
sidade possue ainda o cara e ter. relativo., pois as popul~
~óes reunem-se em regra nas villas e c1dadellas access1-
veis ás communica~óes, permanecendo desertos e des
conhecidos espac;os indefinidos. E comparando o mun
do abandonado com a area da Europa, constata-se que 
todas as nac;óes do velho continente aí caberiam, com 
os seus 500 milhóes de habitantes, fazendo-se somente 
excepc;ao da Russia e da Ukrania. 

Facil é portanto de se avaliar que numerosas tribus 
indigenas, no primitivismo dos rudes costumes, cam
peiam ainda nas glebas virgens, onde o homem civili
zado nao .as f oi alterar co1n a sabedoria ou a conquista. 

Entre os selvagens que hodiernamente se refugia!ll 
nos rincóes internos do Brasil estao os chavantes, cuja 
inquebrantavel persistencia em se manter arredados 
dos christáos vem originando rico monumento de ima
ginosas fic~óes. Imperando livremente na superficie 
de 100 mil klms. quadrados, que compreende a figura 
intermediaria dos rios das Mortes, Xingú, Tapirapés e 
Araguaia - este ultimo de cérto modo frequentado 
pelos sertanejos e missionarios - torna-se natural que 
avultem as phantasias a proposito da vida dos seus 
reductos impenetrados. Mas a verdade é bem diversa. 

Ninguem existe que possa a.~firmar ter tido o mais 
breve contacto com os chavantes e muito menos adian
tar particularidades relativas ás minucias dos seus ha
bitos. Arredios ao extremo, fazendo da tocaia condi~ao 
obrigatoria de ataque,. todo~ os outros entes huma~,os 
que os viram de perlo, inclusive os caboclos e os carajas, 
soffreram as consequencias das cacetadas funestas. E 
nada puderam desvendar á curiosidade do mundo. 
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Porem nós nQS achamos na ilha do Bananal, con
frontando com os paramos mattogrossenses em que se 
conservam as tabas occultas dos impenitentes matado
res. E porque iremos galgar o rio das Mortes, rasgando 
a zona por elles dominada, cuidei de saber tudo quanto 
prevalece de acceitavel nas tradi~oes locaes a respeito 
dos seus aspectos e attitudes. Para isso aproveitei-me 
das mais variadas f ontes, colhendo informa~óes desde 
os catechistas aos proprios carajás, seguramente ·as pes
soas que m elhores noticias podein proporcionar sobre 
o assumpto. E creio que ellas revelam a authentici
dade approximada do possivel, em tal emergencia . 

. 
Tem-se como positivo que a procedencia dos cha

vantes deriva dos cherentes do norte de Goyáz. Faz 
cérea de 80 annos urna das fac~oes desta ultima na~ao, 
ao fugir das tentativas de pacifica<;ao que se processa
vam nas alturas de Santa l\1aria, investiu para as mar
gens do Araguaia, cujo leito lranspoz, enveredando a 
seguir para as f raldas das ser.ras do espigao divisor com 
o Xingú. Alli acampou afinal, vindo boje a tyrannizar 
nas incursóes da secca todo o ·immenso trecho delimitado 
por aquelles rios. 

De facto, deve admittir-se para a horda a citada 
origem, valendo para comproval-a a igualdade da appa
rencia physica entre che-rentes e chavantes, ambos os 
typos de estatura bastante elevada e corpulentos. An
tagonicamente, nenhum dos demais grupos tapuias 
li·mitrophes ostenta taes caracteristicas de fortaleza 
incommum. E os carajás, apavorados, até garantem 
que os pés dos seus implacaveis inimigos, medidos pelos 
rastos encontrados, attingem duas vezes o tamanho de 
pés vulgares. 

Andam completamente nus, tanto os homens como 
as mulheres, e pintados integralmente com a tinta rubra 
do urucum. E af im de proteger-se da sanha dos mos
quitos, carregam os couros tirados dos animaes que 
ca~am, com que cobrem as costas. Parece que frequen
tam exclusivamente os campos, pois aí é que se obser-

32 - O autor e Cassio na ilha do Bananal. 
33 - Acampamento ind igena nas p raias seccaR. 
34 -· Curioso vestuario para a dan~a do " haruaná". 
35 - Só de palet ó, com um peixe ás costas, 

• 
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vam os signaes das suas correrías, coisa que nunca 
acontece nos mattos, talvez pela supersti~áo de que 
nesses logares ~e reunem as almas dos mortos ruins. 
Realizam a industria dos seus petrechos de guerra á 
custa de lascas de pedras especiaes, compondo-se o 
apparelhamento bellico de arcos, flechas e do infallivel 
cacete, de mais de metro de altura, bastante grosso e ·· 
pesado. 

Conforme relatei, as suas aldeias devem estabele
cer-se muitissimo arredadE,is do Araguaia, em pontos 
altos, immunes das alaga~oes das chuvas. E o appa
recimento dos temidos gentíos nas orlas do grande 
curso somente tem sido certificado ao tempo das va
santes, quando os ca~adores excursionam para variadas 
e longes direc~oes. Entao é que executam as investidas 
contra carajás e christaos desprevenidos, assaltos jamais 
verificados sem ser pelo systema da trai~áo, divergindo 
nesse pormenor de grande copia das demais tribus 
tapuias bravas, que acommettem em bandos nume1osos, 
annunciando anteriormente, diversas dellas, o inicio das 
hostilidades. Dizem ainda que aquelles indios sao ve
locissimos nas carreiras, singularidade que lhes per
mitte alcan~ar qualquer adversario em fuga . 

Apesar das preven~oes que adoptam os navegantes 
e os selvicolas pacificas do Araguaia - que unicamente 
quando em fortes grupos acampam na sua margem 
csquerda, no trecho de Cocalinho ao Tupirapés - ape
sar dos cuidados, nos derradeiros annos alguns infelizes 
succumbiram ás bordoadas dos chavantes. Cito 4 casos 
bastante conhecidos e commentados nas povoa~oes do 
rio, que bastam para reconstituir a índole rebelde des
ses seres embrutecidos. 

Em 1930, achando-se 2 carajás desta aldein de 
Santa Isabel a pescar na larga praia opposta, de re
pente surgiu o bando de algozes, em doida corrida, 
saldos do esconderij o da vegetac;ao proxima. Os ma
riscadores, deitados de costas para o mattagal, nao per
ceberam a principio o que lhes amea~ava e assim era 
tarde o momento em que viram os inimigos. Desaba
laram entio para a corrente, mas as bordunas dos cha-
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vantes ainda os apanharam: um caíu com o craneo 
esfacelado, e outro, tendo funda brécha na cabe~, 
mesmo assim· conseguiu pular na corrente, de onde foi 
retirado com vida pelos companheiros, que desta bar
ranca assistiram estupefactos ao acontecimento. Tam
bem se · achava no Posto, na occasiao, Darcy Bandeira 
de Mello, f unccionario do Servi~o de Protec~ao aos In
dios, que presenciou a scena e organizou os soccorros. 
Os aggressores escaparam logo, nao sendo mais desco
bertos-, tendo abandonado sobre o cadaver os cacetes 
de que se serviram e um couro de veado. No campo 
foram descobertos restos de demorados arranchamen
tos, o que certificava dilatada permanencia do agru
pamento, á espera naturalmente de opportunidade fa
vorave1 para o ataque, tendo-se em canta que durante 
uma semana estavarn naquelia praia mais .20 carajás, 
que se retiraram justamente na inanha do dia fatal. 
Cotirí, o bugre que se salvou, permanece completamen
te surdo e mudo por causa da pancada. Elle aquí está 
ao nosso lado. 

O velho capitao .F'ontóra, antigo chefe da aldeia 
que .se situa 5 leguas abaixo, f ormou de modo identico 
ao lado das victimas dos aborigen es sinistros, conj un
tamente com 2 indios da sua grei. Certa vez, penetran
do nas terras fronteiri~as, allí tombaram comos miolos 
á mostra, topando-se os corpos com as armas assassinas 
por cima. 

Na subida para o rio das Gar~as, buscando attingir 
a miragem diamantifera dos garimpos, 4 maranhenses 
desappareceram sinistramente, sacrificados pelo odio 
dos barbaros. A barca que lhes servia de transporte 
foi encontrada em abandono por companheiros que se
guiam na róta, atrasados de dias. Penetrando sem 
previdencia para o interior, afim de ca~ar, evidente
mente os homens morreram na tocaia inevitavel. 

E finalmente ha a tragedia que se deu 60 leguas 
para o sul, a frente da foz do rio Crixá, na qual perde
ram a vida um casal de sertanej os e a f ilhinha, quando 
penetravam no cerrado com intuito de procurar mel. 
Da praia distante os amigos de viagem ouviram os gri-
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tos dos aggredidos, mas inutilmente pretenderam sal
val-os. Acercando-se do local presenciaram o quaclro 
tétrico: os carpos escangalhados e mutilados, e a mu
lher, gravida, tinha o ventre rasgado, mostrando as 
entranhas. Como sempre, á maneira de phantasmas, 
os atacantes haviam desa·pparecido, embrenhando-se 
na vegeta<;ao como bichos. Ficaram sobre os cadaveres 
os cacetes, como que ameac;adores avisos, dignos de 
sensatas reflexoes ... 

Sao assim as amostras dos crimes dos chavantes, 
cujas fac;anhas bem demonstram visceral animosidade 
por todos os demais entes humanos. E a respeito dessc 
sentimento de repulsa, relata1n os carajás idosos un1a 
particularidade interessante, que inscrevo com as re
servas necessarias. Antigamente, nas occasioes do estío 
annual, os moc;os 'guerreiros cherentes passavam o Ara
guaia e iam visitar os parentes afastados, maniendo-se 
de tal forma as remotas relac;oes de amizade. Isso perdu
rou até quando os chef es cha van tes intimaram os rapa
zes a que nao mais voltassem, allegando j á terem convi
vido com os invasores christáos e que estes vehicul.avam 
as doenc;as ccifadoras dos indigenas. Desde entao a tribu 
desmembrada se exilou inteiramente e guerreia com 
tenacidade os que procuram invadir o seu reino. E lá 
- continuRm os gentíos informantes - nao se succum
be das molestias dos civilizados, alcanc;ando-se a velhice 
com magnifica saude. 

Comtudo, a que numero ascendem os habitant~s 
das aldeias resguardadas? E' calculo impossivel de 
realizar. Remontando a vaga tradic;ao, avalia-se que 
a horda, ao emigrar nos dias preteritos, reunía perto 
de 300 individuos. Mas actual•mente persiste impene
travel segredo sobre o assumpto, sendo logicamente fa
lhas quaesquer estimativas. 

* • • 

Pelos factos citados a respeito dos cha van tes, re
salta á evidencia o nenhun1 fundamento de canniballs
mo que !hes emprestam os phan tasistas. Aliás, a nao 
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ser nas historias .primevas do país, nao sei de oulras 
referencias, merecedoras de fé, no concernente ao mau 
vicio attribuido aos nossos selvagens, de comedores das 
carnes dos semelhantes. O caso do desditoso primeiro 
hispo brasileiro, d. Pero Fernandes Sardinha, que a ' 
chronica assevera ter sido devorado pelos cahetés, com 
certeza deixa de ser indice geral da fome anthrópopha
gica que se quer impor aos aborigenes bravos da nossa 

_ terra. Pelo n1enos jamais ouví falar disso nos sertóes. 
Encarando-se com humor essa qualidade dos bu

gres nacionaes, ella possue sem duvida um cunho bas
tante distincto que deve destruir muitas vaidades dos 
povos cultos e ultra-civilizados da Europa. Dentre os 
Jivros com que me entretenho na viagem, está a antiga 
"Sociologia" de Letourneau, excellente archivo de da
dos ethnographicos de todo o planeta, embora o mestre 
lhes de apenas as interpreta~óes unilateraes da doutrina 
materialista. Eu m e esqueci de mostrar o volume aos 
companheiros da Missao Ingleza, o que precisamente 
lhes record aria as f amigel'adas altitudes dos anees traes, 
abatendo um pouco as suas presump~óes ethnicas. 

Sao palavras traduzidas do autor francez: 
"Nunca, nem menos que as outras, a ra~a branca 

foi isenta do cannibalismo, que é para a humanidade 
urna especie de peccado original. Actos desses obser
vam-se na Europa ainda que nos primeiros seculos da 
nossa éra, e Sao J eronymo disse, em urna das suas car
tas, ter visto na Gallia escossezes anthropophagos extre-
1namente gulosos dos seios das n1ocinhas e das nadegas 
<los jovens. Os povos se1niticos, menos civilizados que 
as variedades indo-europeias da ra~a branca, reinci
diam e reincidem ainda, scn1 n1uita repugnancia, na 
anthropophagia. Em Fran~a, em 1030, durante urna 
fo1ne de 3 anuos, ia-se, como f aziam os contemporaneos 
d e Abd-Allatif, á ca~a do homem. Na sua chronica 
curiosissima, Pierre de l'Estoile fala-nos, dando interes
santes minucias, do cannibalismo dos parisienses no 
cerco de Paris por Hcnrique IV, o bom rei Henrique, 
em 1590: é urna senhora rica, que vendo morrer de 
fome os 2 filhos faz salgar os cadaveres pela criada, que 
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a ajuda a devoral-os; sao os soldados "lansquenets" que 
praticam a ca~a do homem nas ruas de Paris e effe
ctuam f estins de cannibaes no hotel Saint-Denis e no 
hotel ·de Pulaiseau. Mais tarde, typos do povo exhu
maram o corpo do marechal D' Ancre, no dia seguinte 
do seu assassinio, e um delles cozinhou o cora~ao sobre 
carvóes e o comeu, temperado cotn vinagre. E Schiller 
refere que no fim da guerra dos Trinta Annos os saxóes 
se haviam tornado cannibaes". 

Ve-se portanto que os indios brasilicos, apesar do 
ínfimo atraso em que persistem, guardam em thése urna 
virtudc gastronomica que xa~as já adianladas nao man
tiveram. E principalmente para quem caminha pelos 
sertóes tal abstinencia estalue.u1n agradavel conforto ... 

' . 21 
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JiartJ'rlos e A..raés • A..s explor~oes 
no Rio das Mortes • Subinflo o Jen

dario curso 

N ARRAM as chronicas das bandeiras paulistas a pas-
sagem de bem poucas mon~óes pelo rio das Mor

tes (norte do Estado de Matto-Grosso). Pore1n essas 
mesmas noti~ias, datando do seculo 17 e principios do 
18, nunca ad1antam pormenores das penetra~óes e ape
nas revelam o cunho de roteiros de difficil aclaramento. 
As duvidas geographicas de antigamenle, naturaes na 
gleba immensa apenas conj ectnrada , e a mudan~a dos 
nomes dos accidentes topographicos - reunem-se boje 
como obstaculos quasi intransponiveis para á analyse 
dos velhos documentos. Delles somente se depreende 
que naquellas epocas Manuel de Campos e Bartholo1neu 
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Bueno (o pae) , avan<;ando coro as suas tropas na dire
cc;ao do rio das l\{ortes, á cata de selvagens, toparam com 
urna zona riquissima ero ouro, que receben a denomina
<;iio de Martyrios, em vista da "serra, ou pedernaes de 
crystaes, que do n1eio della se emparedam atéªº alto, ter 
por obra da natureza urnas sem elhanc;as da coroa, lan<;a 
e cravos da Paixao de Jesus Christo, mas tudo tosco". 
Entretanto nao demoraram no magnifico achado, retor
nando breve da j á alongada viagem, em que haviam 
a·prisionado innumeros bugres. Decorridos muitos an
uos, surgiu o surto das minera<;oes auriferas do Estado 
de Mina es Geraes. En tao Bartholomeu Bueno (o filho), 
que ainda jovr1n acompanhára o seu progenitor na tal 
entrada, deliberou seguir em busca da fortuna. A sua 
bandeira todavia se perdeu na vasta rcgiao e "errando 
o rumo. indo já de volta para o povoado, descobriu as 
minas de Goyáz. nome do gentío que allí habitava", o 
qua] o appellidou de Anhangucra, ou diabo velho. Ou
tras mon<;ócs succederam-se no rasto da miragem, re
sultando invariavelrnente fracassadas na finalidade. 
Sabe-se, ainda por narrativas escriptas, da existencia 
r emota de pequena povoa<;ao de lavristas nas margens 
do rio das Mortes, a unica que se estabeleceu no des·erto 
e que deveria situar-se nas proximidades da cachoeira 
da Fuma<;a. Chamaram-na Araés. Essa villa desap
pareceu em um ataque dos indios, que a destruiram 
integralmente. . . Persistem assim os indicios do pas
sado da regiao. 

Depois da cessa<;ao da sede do ouro, por todo o 
seculo 19 tornou-se entao um verdadeiro mundo esque
cido a mesopotamia formada pelos rios Xingú, das 
Mortes (este da cachoeira da Furoac;a para baixo, pois 
nas terras do seu alto curso, denominado rio Manso, 
ponteiam nas distancias os ranchos de sertanejos cria
dores de gado) e Araguaia. Nenhum christao ousou 
disvirginar o reino dos aborigenes bravíos. O Araguaia 
é navegado pelos botes dos sertanejos, mas elles nao se 
aventuram a invadir o interior da sua margem esquer
da, no trecho barbaro de Cocalinho ao rio Tapirapés, 
ou seja na extensao de 112 leguas. De outro lado, no 

.. 
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., alto Xingú, contam-se a espa~os os expedicionarios que 
quebraram a sua paz, circumscrevendo-se entretanto ao 
caminho fluvial. E a respeito do rio das Mortes, a tra
di~ao enumera os seus exploradores. 

Em 1887 a missao goyana de limites entre Goyáz e 
Matto-Grosso, aí estev·e, chefiada por José Feliciano Ro
drigues de Moraes, unicamente conseguindo subir 65 
leguas da celebrada corrente, e isso em virtude das 
hostilidades dos chavantes, segundo o seu relatorio. 
Annos decorridos o ca pitao Dan tas, do Exercito, fez a 
penetra~áo em ubás, indo na caravana o nosso Benedi
cto, de Santa Isabel, mais um sertanejo e meia duzia 
de carajás. Esse official, ao que consta, galgou o 
curso inteiro, dirigindo-se en1 seguida para Cuyabá. Nos 
ultimos estíos, por motivo da quéda da produc~áo dia
roantifera do rio das G.ar~as, 5 ou 6 garimpeiros, acom
panhados de comitivas, procuraram devassar-lhe o cas
calbo, tangidos pela lenda das suas miraculosas rique
zas. Entretanto desistiraro nos principios da empresa, 
allegando ora os ataques dos gentíos, ora a distancia 
excessiva, em que tao somente surgiam adensadas 
praias de areia, improprias para qualquer trabalho de 
minerac;ao. 

Agora, os dias em que vivemos. Quizeram os fados 
unir no mesmo tempo 3 tentativas de explorac;oes da 
zona inhospita. Por terra, partindo de Cocalinho, deve 
estar varando a campina a caravana de Joáo Jess, do 
meu amigo Francisco Brasileiro e de Fritz Kurschat, 
conforme o plano que referí no capitulo intitulado "De 
Piedad e a Santa Isabel". Tambem lá deixei, a pre
parar-se para o desbravamento, outra turma chefiada 
pelos salesianos J oao Fuchs e f rei Pedro, no empenho 
de entrarero em contacto com os chavantes, afim de 

.. iniciar a sua pacifica~áo. E finalmente aquí se acha o 
DOMO trio, a bordo do "Apache", e mais a companhia 
do magro cao Almirante, que pelos modos concentrados 
parece protestar mudamente contra o imprevisto em 
que o mettemos. 

Pelo que se percebe, vamos enveredar por uma 

, 
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selva desconhecida e bruta, a cort.ar o retiro das tabas 
dos aggressivos chavantes. 

J 6 de Novembro 

Vencidas as 6 leguas que medeiam entre o Pos to 
e a bocea do río das Mortes, aquí chegamos á tarde. 
Este é o prhneiro desaguadouro que vislumbra quem 
deriva do norte, porque na epoca presente das cheias 
a confluencia se reparte em 3 bra~os. O phenomeno 
de represamento, effectuado pelo Araguaia, fórma na 
foz succe~sivos baixios de areias roladas, tornando a 
navega~ao difficultosa. Avan~amos entre margens de 
terrenos alagadi<;os, bordados pela vegeta<,:ao que lhes 
é peculiar, guarnecidos pelos saranzaes, espalhando-se 
as aguas em diversos furos e igarapés. 

Faz-se o pouso da primeira noite dentro do proprio 
batelao, pois as poucas e reduzidas praias restantes se 
acham molhadas e encharcadas. 

7 de Novembro 

O leito melhora no sentido de dar mais franquía 
á navega~ao. "Apache" corre perfeitamente, o motor 
desenvolvendo duas leguas horarias. Surgem, ·de quan
do em quando, pequenas praias, assim como harreiras 
de campos despidos de vegeta<;iio suja. Sao extensos 
capinzaes enfeitados aqui e alem por alguns coqueiros 
e piquizeiros. 2 ribeiroes ou talvez sangradores de 
lagoas desaguam na margem direita. Matamos alguns 
patos, dos bandos que apparecem a cada momento. 

Hoje foi composta urna especie de ancora, com a 
aj uda de grande pedra amarrada á corda que está 
presa na proa do batelao, de rnaneira que estacionamos 
em pleno centro do rio, prevenindo-se dos ataques dos 
chavantes. Já ficou dito que elles nao nadam, segundo 
assevóram os carajás. E embora costumen1 montar 
toscas balsas de talos de coqueiro para as travessias da 
corrente, sempre é mais facil presentir e defender-se de 
semell1ante approxima~ao. 

\ 
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8 de Novembro 

O panorama mostra-se de rara belleza, continu,an
do em regra a desdobrar-se em ineio de baixios. Divi
sam-se grupos de capivaras e antas, deitadas pregui~o
sas e inadvertidas nas beiradas. Howard atira em 
duas dellas, mas os anima es possuem o refugio inevita
vel do seio das aguas. As araras gritadoras cortam os 
ares por sobre a nossa embarca<;ao. Nos.arvoredos das 
barrancas descansam despreoccupadas as mais variadas 
aves ribeirinhas. Comtudo á tarde e á noite se repete 
o assedio inappellavel das murissócas, que constituem 
sem duvida a n1aior praga sertanej a nos meses das 
ch uvas. 

Pescamos muitas piranhas, e esses peixes vorazes 
nao permittem que nenhum outro seja appreendido 
pelos anzoes maiores, roubando immediatamente as 
iscas que atiramos. 

9 de Novembro ~ 
Chove pela madrugada toda. 
Almirante melhora da tristissima magreza gra<;as 

á fartura com que o tratamos e está a latir, coisa que 
naturalmente nao fazia pelo desanimo das prolongadas 
abstinencias na comida. 

Por sobre a proa, isolada com urna camada . de 
areia, improvisamos a bordo pequen o f ogao, poupando 
assim o tempo de longas paradas para a cozinha. 

O oppilado Raymundo parece cansar-se coro o peso 
do seu ventre inchado. Elle nao perde occasiao de 
contar as atribula~óes que padeceu nas maltas de bor
racha do Xingú e realiza isso romanceando e augmen
tando as occorrencias que se perpetravam nos recontros 
d~ exterminio com os indios gorotirés. Entao Ho,vard 
d1scorre tambem sobre os gentíos do seu país, os deste
midos .pelle-vermelha, esmagados a ferro e a fogo pelos 
conquistadores da terra yankee, e a cujas peripecias 
das luctas o narrador empresta a eloquencia de novel
llsta. Ambos disputam a primazia de casos extraordi-

, 
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narios, apesar das suas differen~as raciaes, desavindo-se 
por essas futilidades. 

Trazemos as f olhas loca es do mappa editado pelo 
Instituto de Engenharia do Rio de Janeiro, em come
mora<;ao do Centenario da Independencia, em que se 
gravam as parcas, mas as melhores informa~oes da 
regiiio. Como é natural, as indica~óes apenas abran
gem a physionomia geral da zona, nao entrando em 
minudencias. E mesmo sob semelhante aspecto assi
gnalam-se as divergencias. Na carta está inscripta á 
margem direita do curso urna Cfldeia de serras, de que 
nao ha siquer indicios. O rio corre em cotovelos suc
cessivos e pronunciados, repartindo-se em numerosos 
bra<;os, formadores de vastas ilhas. Sobresae a vegeta
<;ao peculiar dos pantanos, em que se destacam maltas 
de embaúbas, ou os coqueiros bacábas e tucuns. 

A cac;a apresenta-se em quantidade prodigiosa e 
desprevenida, pouco se arreceando com a nossa appro
ximac;ao. Perseguimos na corrente um bello cervo, 
quando procurava atravessar de um lado par·a outro, 
e realizamos cac;ada sensacional. Nao ternos interesse 
em matar atoa os animaes. Desde que se garanta· o 
abastecimento diario de carne fresca, os mais exem
plares passam impunemente ao alcance das armas. 

Calculamos ter vencido 40 leguas da foz, oom 20 
horas de funccionamento do motor. "Apache" contor
na compridissima ilha de 4 leguas, que recebe o baptis
mo de ilha Grande. .. 

10 de Novembro 

Perdem-se aos poucos os cuidados com os amea<;a
dores chavantes, de que até ao momento nao topamos 
o minimo signal. Certamente por causa da entrada do 
inverno. agora rctornaram os seus guerreiros ás aldeias 
do alto espigao divisor do Araguaia e Xingú, onde habi
tam, na opiniao dos caraj'ás, no caso susceptivel de 
todos os visos de veracidade. Dessa arte cessaram as 
incursoes nos rasos campos do seu reinado, boje a se 
transf onnarem em charcos de impossivel accesso. Isto 

. ... 
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é o que concluo, permittindo-nos maior Iiberdade de 
acc;ao. Demais Almirante nao ha-de ser tao mau com
panheiro que nao brade o alarma da presen~a de estra
nhos. Dou-lhe excessiva alimentac;ao, saturando-o com 
as sobras dos bichos abatidos, e elle demonstra no. olhar 
plena satisfac;ao e amizade. 

O batelao pousa amarrado á margem, abandonada 
a precau~ao de deixal-o ancorado no centro do álveo. 
Vae daf, na madrugada passada, dispertei com os lati
dos do cacharro e sai com a carabina preparada para 
a eventualidade. Na praia um grande jacaré pretendia 
evidentemente abocanhar o nosso guarda, cujos berros 
e:vam o protesto pela semcerimonia. Atirei de poucos 
passos na cabec;a do monstro. O barulho fez com que 
os companheiros saltassem de bordo, assustados, com 
as armas engatilhadas, em perfeita demonstrac;ao de 
solidari-edade e de auto-garantía. 

Pescam-se as ta:rtarugas nos remansos dos po<;os, 
em cujo fundo demooom os amphibios, e para esse fim 
empregam-se anzoes sem aspas e providos de iscas de 
palmito. Cedo arranco 'duas dellas, de bom porte, pu
xando-as vagarosamente após denunciarem que se 
acham fisgadas. 

Excursionamos pelo interior de urna barreira ele
vada, em que se divisam muitas palmeiras guariróbas, 
privativas de logares a salvo das inundac;oes. Ray
mu.ndo derruba a mac;tiado alguns exemplares novos, 
afim de tirar os seus palmitos, de especial sabor amargo. 

Eu nao descubro por que motivo o nosso camarada 
seringueiro niio consegue dirigir o leme da embarca~ao. 
A falta de seguranc;a das suas maos inutiliza as tenta
tivas em collocal-o tambero nesse servic;o, pois o barco 
principia a fazer perigosos e constantes ziguezagues. 

Dezenas de j acarés emprestam sinistro scenario ás 
enseadas, onde ponteiam as suas chatas cabec;as, em 
situa<;óes impavidas, como que a nos desafiar. Howard 
traz um fuzil potentissimo da fabrica Mannlicher Schoe
nauser, apropriado para as ca~adas de elephantes. E 
sendo optimo atirador, nao perde nenhuma bala, arre
bentando as testas dos saurios, que saltam ás rabanadas, 

\ 
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emocionalmente, em brutal estertor, augmentado pela 
sanha terrivel das piranhas, que logo lhes devoram os 
miolos. . 

O motor, trabalhando sem descanso, produz serios 
aborrecimentos. Sao as algas que se enroscam na 
helices, os pinos partidos, as suj eiras que entram pelo 
tubo de resfriamento, as velas queimadas e boj e, final
mente, o desprendimento do tanque de gazolina, cujos 
parafusos nao ma.is o seguram. Entre as pe~as sobre
selentes, trazidas de Belem, nao constam parafusos, 
encommendados e pagos, 1nas esquecidos pela casa ven
dedora. E' preciso conformar-se com o auxiJio de fios 
de arame, que entanto nao tern nluita dura~ao, partin
do-se pelo trepidar da machina. 

< ' 

11 de Novembro 

Os días lr.anscorrem hum.idos, escuros, com chuvas 
de horas seguidas. 

Raymundo, gra~as ao quinino que vem engulindo, 
sente-se com mais disposi~ao na vida, melhoría advi
nhada apenas atrav,es dos infinda veis casos que conta: 
Porque a proposito de trabalhos, decido realizal-os no 
seu lógar, coisa m enos difficil do que esperar pela sua 
ajuda. Elle é viscel'almente um _typo inerte, inexpres
sivo, innocuo, e nao se lhe dá o que o mundo cesse de 
girar. Haward, dono de genio co1npletamente opposto, 
evita até de falar com o sertanejo, dizendo-1ne enraive
cido: "Que pensa este suj eito? Que tem dentro da 
cabe~a? Is to é urna desgra98 de mesti~':. Mas gosto 
de ouvil-o a narrar as historias das mattas amazonicas. 

A do Pélobo, por exem·plo, exprin1e o indice len
dario, phantastico, coexistente na s almas dos lidadores 
da floresta equatorial. Nos seus grotoes, nas furnas 
escondidas, afian<;am os caucheiros que vive o monstro 
a que chamam de Pélobo. A' semelhan93 de um ho
mem herculeo, de longos e grossos cabellos cobrindo o 
corpo inteiro, elle dá oa~a aos penetradores extraviados. 
Agarrando a victima, c-011000-a presa por baixo do bra<;o 
e displicentemente, com a outra mio, vae arrancando-
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lhe os pedac;os que devora satisfeito. Balas de carabina 
nao lhe oausam mal, pois amortecem na sua trinchéira 
de cerdas, e o unico modo de escapar do banquete ·con
siste em subirás arvores, onde o bicho nao póde trepar. 
O monstro exhala um cheiro intoleravel e urra medo
nhamente quando fica zangado. Essa grotesca appa
ric;ao, que o nosso Raymundo jura ter avistado por 
mais de urna vez, subsiste no espirito de todas aquellas 
gentes que peregrinam pelos meandros do imperio 
verde. E se acaso ref erem ao terrivel animal, fazem-no 
lastiJl1-osamente assombrados. As bravas feras, para os 
sertanejos nortenses, denominam-se "insectos", em ex
travagante e gaiatissima accepc;ao do tenno. O Pélobo 
é pois um horrivel "insecto" .. . 

Depois de 60 leguas de caminhada o rio continúa 
na direcc;ao sudoeste, com perto de 300 metros na lar
gura da caix·a. 

12 de Novembro 

A cada momento as ariranhas e lontras apparecem 
gritando á t-0na da agua, ace~cando-se da embarca<;ao. 
Depois sao os botos, qu·asi sempre aos casaes, que se
guem na esteira durante demorado tempo. Nos arvo
redos riheirinhos e1npoleiram-se incontaveis especies de 
a ves, destacando-se as cores vivas de milhares de j acús
ciganos, que saudam a nossa passagem com os seus 
grasnados fanhosos. Os animaes de pelo, na quanti
dade em que se divisan1, semelham deleitar-se na paz 
de immenso parque zoologico. O primitivismo estremo 
comn1unica-nos a serena melancolia de urn mundo dif
ferente, apartado nas éras postergadas. 

Hoje alcanc;amos as primeiras baixas praias de 
gorgulho, de seixos ordinarios, que gradaliva1nente vao 
\Uhstituindo as alluvioes de areia. Nesse interim des
¿mbocam na corrente 2 bra<;os com apparencia de fran
cos affluentes, vindos de margens oppostas. Todavía 
a nossa carta deixa de mencional-os. 
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13 de Novembro 

Pela primeira vez desde a entrada no rio, ternos 
o dia bonito e diaphano, dissipando-se o ennevoamento 
tristonho. As cargas f.aceis de estragar pela hwnidade 
sao r etiradas e expostas ao sol, afim de que enxuguem. 

Emquanto isso acontece, halemos mais de legua do 
campo extenso da rihanceira. E no interior surgem 
signaes evidentes dos indios, n~ indicios de um ac·am
pamento abandonado, possivelm,ente de ca~adores. Sao 
restos de fogos, derruidos estaqueamentos cobertos com 
palmas de coqueiro, ossos de animaes que mataram. 
Nas cercanías, galhos quebrados de piquizeiros, dos 
quaes arrancara1n as colmeias das abelhas tiuba, pro
ductoras de excellente mel. Elles aqui estiveram sem 
duvida, nao faz muito esp·a~o, e avalío, pelas observa
~óes, que en1pregam principalmente a for9a bruta para 
quebrar os paus de que carecem. Nada encontro que 
denuncie qualquer grau evoluido da civiliza~áo indigena. 

Da excursao aprov_eitamos wn porco cateto, abatido 
por Raymundo, que retalha o animal, facilitando a con-
duc~ao das post·as de carne. 

A clara luz enche Howard de contentamento, ahrin
do-lhe a alma nos seus enthusiasmos repentinos. Já 
vóou algumas centenas de horas de aviao, já viajou 
pelos mais dispar.es países 'do globo, j á conheeeu as 
dissonantes phases de urna existencia proteif orme, acci
dentada, ao extremo intensiva. Elle me fala assim, 
para concluir que acha o nosso empreendimento de 
interesse todo especial, proporcionaudo-lhe impressoes 
unicas, imprevistas. Percebo que o meu amigo está 
saturado das podridóes das gvandes cidades. E tenho 
razóes para admittir a inf elicidade de um caso senti
mental nos seus rijos 50 annos, apesar do pudor do 
soffrimento com que procura recatar-se. 

Partimos tarde , conduzindo na tolda do "Apache" 
maravilhoso bando de borboletas polychromicas, irrom
pidas nao sei de onde, como que a f~stcj aren1 o sol 
resuscitado. Navega-se no sentido oeste, e repetem-se 
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sempre as curvas apertadas da corrente, em esses inin
terruptos, serpeando a caixa entre renques de mattagal 
espesso. Na margem direita desagua um rio avanta
j ado de volume, na esquerda, para dentro, delineiam-se 
os esbo~ da serranía. Completamos boj e 40 horas de 
jornada, ou seJam 80 leguas approximadas. 

Quando aportamos a urna ilha, escolhida para o 
pouso, varias ariranhas fogem espavoridas d·a praia 
empedrada, largando nas nossas maos algumas bicudas 
e piáha~, peixes que haviam pegado e que apenas prin
cipiav·am a devorar. Isso resulta em urna pcscaria 
inedita e hemquista para o nosso jantar. 

Contraditando o enc·anto do dia, ao crepusculo 
desaha furiosa tempestade acompanhada de raios inf in
dav.eis. A r epeti«;ao desse espectaculo do inicio do 
inveroo é entretanto acontecimento excepcional na 
actualidade, pois os aguaceiros nao mais mantem o 
feitío tragico daquella epoca. Sao apenas desapieda
dos chuveiros a encharcar pacific·amente a terra. 

' 14 de Novembro 

Ainda cedo vencemos o priineiro pedral do rio, ao 
pé de urna ilha. Tocando-me o leme na occasiao, dirijo 
"Apache" pela agua lisa, evitando os logares emhorbu
lhados, que aoousam calhaus submersos. Novos rapi
dos enoobertos sao galgados facilmente no transcorrer 
da etapa. 

Altas barreiras modificam sensivelmente o pano
rama, desapparecendo aos poneos os esgalhamentos dos 
furos do baixo curso. -... 

Considenaveis cardumes de peixes come~am a subir 
o rio nesse mes, ero busca das zonas propicias para as 
suas nupcias. Algumas especies, a exemplo do corim
hatá, produzem entao estr.anho ruido dentro da agua, 
á maneira do ronco longinquo, que é ouvido distincta
mente fór.a da corrente. Explico o curioso phenomeno 
a Howard, quando no pouso percehemos semelhante 
zoada, cuja origem nao atina. Opera-se o connubio 
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annual dos peixes em regra nas enchentes, e nesta te
giiio, onde a sua riqueza é portentosa, a viagem que 
empreendem se , evidencía plenamente á flor dos leitos 
rasos. Nao raro· se admira a esteira tra~ada por mi
lhares delles, na jornada da procria~iio, demandando 
os altos cursos af im de ·ahrigarem a fu tura prole da 
voraeidade dos seus inimigos. Nas margens alagadas, 
ou nos resumidos riachos é que effectuam a desova, de 
sor te que os filhos ai crescem e preparam-se para af ron
tar as proximas luctas peJa subsistencia. , A esta mi
gra~iio chamam os ca.bocios de piracema, terJno con
servado da sua provenieueia indígena. 

• 

15 de Novembro 

A enchente nao nos permite experiencias de explo
ra~óes mineraes nas alluvióes do curso. Tanto o ouro, 
oom os diamantes e os seus satellites projectam-se no 
fundo das praias de cascalbo, até a camada de pi~arra, 
por motivo das suas densidades. E annullam-se as 
tentativas de cavar as zonas emergentes, pois a'.s aguas 
minam e enchem inunediatamente as covas iniciadas. 

Desprende-se completamente o tanque de gazolina, 
e de nada valem os apetrechos e ferramentas que tra
zemos. Ho,vard amaldi<;oa o commerciante de Belem 
que se esqueceu dos parafusos. De outro lado, apesar 
das 120 },eguas de traj ecto, ainda n{\o encontramos o 
mínimo indicio da a·pproxima~ao da cachoeira da Fu
ma~a, emquanto está gasta hem mais de metade da 
essencia. E completando as desditas, os mosquitos bor
rachudos, durante a lida inutil de ooncertar o n1otor, 
cevam-se cruelmente nas nossas pelles. 

Raymundo, sentado ao chao, sem se moJeS:tar por 
coisa nenhuma, permanece afastado de raciocinios. 
Digo-lhe que suba ao barranco, á procura de algun1a 
ca~a de penna. Segue armado de facao, revolver e o 
riffle auton1atico 22, enveredando pelo cerrado sujo. 
Descal~, com a roupa esfarrapada, eu nao sei como 
es.se misero consegue penetrar oo entrela~amento das 
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m~cambiras, das. j apecangas e das palmeiras maraj ás 
er1~ad.as de esp1nhos pe~nhentos. Allí vae o serta
neJ o, soberano dentro do habitat insolito e barbaro. 
~e aos da. sua estirpe, que siio a maioria dos sertanejos, 
1osse l!ºss~vcl arrancar as doeu~as que os abatem, certa-
1nente ter1amos nelles urna rat;a intrepida de vencedo
res. No oceaso do.sol Raymundo r etorna com um mu
lum de pennacho e um jaó, que abateu no matto distan
te. Magnüico e incompreendido ca~ador. 

. 
16 de Novembro 

No sertao a gente obriga-se ás mais desabusadas ·ini
ciativas. Falh~s ~e recursos mecanicos, que faremos 
nesta em~rgenc1a inso.luvel? Cabe a Howard planej ar a 
cons~ruc~ao, em made1ra, de extravagante pe~a inteiric;a, 
da forma de angulo recto, que será adaptada como sup
porte ao tanque de gazolina e solidamente amarrada ás 
óutrias partes do motor. Ha-de ·encontrar-se para isso, > 

um cerne que offereQa absoluta resistencia, tendo em 
conta o forcejamento próduzido pela trepida~ao. Sai
mos para o matto, á procura da arvore prestante. A 
fa va. d'anta, a jatobá, a sucupira podem servir ao fim 
deseJ ado, mas ellas ficam em paz <liante dos conheci
ment_?s d~ Raymundo, que indica a superioridade do 
bordao de velho. Derruha-se o gigante a machado, 
e~. pe~oso trabalho que comprova realmente a sua ri· 
g1dez incommum. O singular apparelho é feito com 
as ferramentas da pequena officina e finalmente fir
mado com exito no logar. Partimos ao ·meio dia. Os 
1!ossos rostos, hr~~OIS e pés estño sangrandot empipoca
aos J?elo a!aque incansavel dos borrachudos. Comtudo 
a satisf ac~ao pelo successo da industria nos faz esquecet 
tantas agruras. 

1 

Sobem as aguas a cada instante avolumadas pelas 
chu!as repetidas. Navegan1os geral~ente entre encos
tas 1ngremest que· denuncíam os morros das fralda.s da 
~e~a. Gr~pos de araras azues e bandos de gralhas 
gr1tam armude as suas estranhezas pela nossa invasio. 

,/ . 
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Essas aves, nos sertóes despovoados, nunca deixam de 
m-anif estar o rebate quando enxergam qualquer ente 
humano. · 

Dá-se a parada junto de uma clareira do cerrado. 
Eu ·a Raymundo ca1ninhamos a explorar o interior. 
Ando sempre descal~o, como é mais pratico para quem 
sing~a o rio. l\fas mesmo no chao de gramineas -
asperas como espetos no principio do seu crescimento, 
após as queimadas dos indios - as plantas de pés 
civilizados nao pisam impunemente. Teimo todavia 
em marchar assim, pela vaidade de igualar-me a Ray
mundo, ouj as solas sao f aquirizadas mesmo por sobre 
as brasas. Ora, elle vae na vanguarda, desimpedido, 
quando inesperadamente, ao seu lado, um urro forµtl
davel de on~a atroa de junto de um capao de coqueiros. 
Vejo-o pular para traz, com desconhecido e prodigioso 
desembaraQO, e em segundos atir.ar 3 vezes na cabe~ 
da fera, matando-a instanlaneamente, sem lhe permittir 
um unico movimenito. A enorme pintada, de malhas 

, largas, achava-se prompta para saltar, e o seringueiro 
certamente levaria o tapa fatal se nao fóra a rapidez 
instinctiva co1n que agiu. Elle fica demoradamente 
pallido e nem póde f alar coisa alguma, derreado pelo 
susto. Com o barulho dos tiros, Almirante apparece, 
vindo do ha.reo, <le onde j a·mais se af asta, dominado por 
entranhado e covarde amor á vida, a desmoralizar os 
elogios do dono. O cao cheira a on~a abatida, lambe
lhe o sangue e furta-se depressa pelo carreiro com o 
rabo mettido entre as ·pernas. De retorno mato urna 
paca, que passa a pouC-06 metros da nossa frente, carre· 
gando-a para o pouso. 

17 de Novembro 

.Abre-se um dia limpido. Largamos cedo, após a 
habitual refei~ao de carne assada e chá mate com leite 
cc;>ndensado. . Co~pletando 60 horas de navega~ao, di
v1sam-se as f1mbr1as de urna montanha, no sentido sul. 
A caixa do curso comprime-se, estreitada e sempre ero 
curvas pronunciadas, no meio de rampas abruptas. 

. . 

/ 
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Actualn1ente as ilhas sao espa~a<las e pequen.as, bor
dadas de palmeiras burity e de 1natto .ralo, com redu
zidas orlas de praias de gorgulho. 

Vencemos torrentozo raipido, e logo a seguir o motor 
c.ome~a a deitar grande fumaceira, obrigando a repen
h~a para~a. ~s cylindros quasi queimaram, o que in
dica a ex1stenc1a de algum entupimento no tubo refri
gerador. A pe~a é desarmada e apresenta-se sem ne
nhuma sujeira, importando o facto em enervante jogo 
de quebra-cabe~a, no intuito de desvendar a causa do 
desarr.anjo. E como trabalhamos com as pernas enfia
das na agua, um cardume de diminutos peixes rajados, 
u que no Araguaia denominam miguelinhos, executa 
contra nós perseverante offensiva de ferre toadas, á ma
neir.a dos beliscóes doloridos das mulheres de certos 
maridos. Se acontece ter-se alguma f erida no corpo, 
proveniente das mordidas de mosquitos e carra.patos 
ou da ingestao demasiada de carnes gordurosas, o ata: 
que ~ intensificado e é impossivel de aturar-se. Porem, 
depo1s de prolongada ·porfía, se descobrem no orificio 
de saída da agua, na helice, varios peda~ de pinos 
quebrados e encravados, o que oeff ectuára o contra
tempo. 

Para <liante perseguimos urna anta no leito do rio, 
atraves das sensacionaes peripecias dos seus suecessivos 
mergulhos e emersóes. Queremos que suba á barreira 
pa-ra atiral-a, .pois do contrario se perderá no fundo 
da corrente. O tapir galga a .rampa, afinal e recebe 
2 certeiros balazios de Howard, rolando a e~trebuchar 
para a margem, onde toma os tiros de misericordia. 

Esta é .a primeira noite da viagem em que as estrel-
las tremeluzem no firmamento. Linda, aben~oada noi-
te, festejada pela audacia de urna on~a que ronda o 
acampamento a csturrar alueinadamente. Nem maie 

I 

.. 

as murissócas realizam as investidas inf evnaes. Ascen
dendo .ª altitude pe,la serra afora, rareiam as lagoas e / 
alagad1~os dos ba1x1os, e por consequencia se redu~em 

. os focos originarios daquelles insectos diaholicos. 
Janta-sc a fartura de anta, paca e arroz. Depois, 

armada a fogueira, surge a prosa anin1ada e alegre, 

\ 
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' 
contrastando com a quietudc que perdura nos pousos 
a bordo de "Apache" . Howard está arrebatado, a sen
sibilidade influenciada pela bonan~a da natureza. Elle 
até conversa co1n Rayinundo, contando-lhe que na oc
casi.iio presente a neve anda a caír em Nova-York, en
rcgelan<lo tudo, matando de frio os pobres indigentes. 
É verdade que a praga dos inosquilos constitue tamben1 
insupportavel infortunio no nosso inverno tropical, mas 
é possivel evital-a, conslruindo-se u1n rancho bem feito 
,em logar elevado. Diz taes phrases ao seringueiro apar-
valbado e accrescenta: "Penso que será 1nuito bom 
passarmos uns ineses nas cabeceiras da serra". Neste 
ponto Ray1nundo desperta e lanc;a o consternado pro
testo: "Mas a f&rinha acaba logo, e faltando ella niio 
fico niio''. O a1nericano poe-se entáo a fazer longa pre
dica sobre a ausencia de riqueza alimenticia na farinha 
e defende patheticamente as vitaminas da -sua'" mono
mauía, enchendo o caboclo de doloroso confusionismo. 
Ouc;o-os deitado no couro e considero as vantagens da 
nossa existencia nobremente livre, liberta das hypocri
sias que eorroem as sociedades, enaltecida e m esmo pu
rificada pelos perigos e soffrimentos constantes. Toda
via na deteriorada civiliza«;ao ha miragens iuolvidaveis 
para quen1 lhe ·provou os proprios rcsaibos mais inj us
tos. Se lloward deseja encontrar o esquecimento na 
vida de asceta sertanejo, elle se illude. Nos ambientes 
de mysterios ensombrados crescem e avultam as tortu
ras dns maguadas recorda~oes. 

.... 

18 de N ovembro 

Pelo calculo das medi~oes do rio das Mortes, con
forme o mappa attesta, de ha muito teriamos topado a 
cachoeira da Fuma~a, avaliando-se o trajecto percor
rido em 135 leguas. E' que as distancias, na carta, ins
criptas por linhas quasi rectas, alcan~am na realidade 
para 1nais do dobro, assim auwneutadas pelas sinuo
sidades dos ininterruptos cotovelos em angulos agudos. 
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Nas 70 horas de marcha, observo com o binoculo, 
ao fundo de um largo de campo, alguns restos de ar
ranchamentos indigenas. Desembarcamos afim de ex
ploral-os. Sao de identica physionomia aos que atraz 
examinamos, accrescentando-se vestigios de peda~os de 
flechas e de grossa borduna partida. 

Na margem direita cae um rio estreito. De tarde 
an11-uncia-se o primeiro rapido de intensidade, a que 
inutilmente tentamos galgar, dada n insufficiencia da 
for{(a do motor. Dois con1pridos cabos, atados á proa 
do bateláo, siio conduzidos de longe para as nlargens 
a cima da corredeira . En e l{aymunrlo eff ectuamos o 
servi~o, sendo ora necessario varar a agua, ora se .agar
rar á espinhosa vegeta~áo das beiradas. E nesse en1-
penho sou obrigado a gritar e esbravejar com o admi
ravel companheiro, que titubeia em entrar pelos po~os 
empedrados, allegando que aí moram animaes phan
tasticos - sempre opprimido pelas supersti~óes vexa
tórias . . Entretanto Howard faz trahalhar o motor, ao 
mesmo tempo que estiramos as cordas, escoradas em 
troncos de arvores, e assim "Apache" é al~do lenta
m ente pelo declive. 

Pescamos ao crepusculo pacus e duas grandes pira
raras, sendo ·que estas, depois das piranhas, constituem 
seguramente o maior numero de povoadores do rio das 
Mortes. 

\ 

19 de Novembro 
' 

Estreita-se bastante o curso, com menos de 100 me
tros na caixa. Augmenta a velocidade das aguas, e de 
tal maneira a caminhada vae se reduzindo. Ao meio 
dia transpomos o segundo travessao, impondo isso ex
haustiva labuta com a ajuda dos cabos. 

Nas 75 horas de navega~áo, f.azendo barragem na 
margem esquerda de extensa r ecta para o poente, de
para-se um monte elevado, que contornamos durante 
dilatado tempo. 

\ 

\ 

' 
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20 de Novembro 

Faz duas se1nanas que iniciamos o emprehendi
mento. As 6 caixas de gazolina, pelo que sabiamos con
sumir o motor, sobrariam para a viagem de volta, con
siderando approximada .a distancia estabelecida no 
map~a. Guardamos entretanto a derradeira lata de 
essencia, e nclla reside toda a nossa esperan~. Serras 
escarpadas abarranqueiam-se actualmente de ambos os 
lados, em1naranhadas de florestas selvagens. 

Annoto 80 horas de jornad,a, quando (lanqueamos 
un1a ilhota. Na sua ponla opp-0sta percebemos dois 
vultos a acenarem de longe. O binoculo tira-nos a pre
occupa~ao de que sejam indios -audaciosos. Sao apenas 
christaos semi-nus. Aporta1nos cheios de alegria por 
encontrar patricios em um ermo <lestes. E logo conver
samos como antigos amigos. 

Sao elles José Francisco, branco e babiano, e o mu
lato maranhense Graciliano. No inicio da secca, fazen
do parte da turma do garimpeiro Firmino Costa, ten
taram subir o curso, a remo, pela róta que nós venc~
mos. Porem desistiram em meio do caminho, devido 
á vastidáo do traj ecto, em que 1lbsorveram as reservas 
de víveres. Novamente na foz do rio das Mortes, gal
garam o Araguia até Cocalinho, o villarejo proximo de 
Leopoldina. E de lá, sahendo da penetra~ao da comi
tiva do Joao. Frilz e do meu amigo Chico, e tambem da 
caravana do padre Fuchs, vieram a pé nas suas pegadas 
até a barranca de Mortes, estimando em 25 leguas tal 
percurso. Da vintena de exploradores que palmilha
ram semelhanle gleba no anno corrente, os primeiros 
a desbravar a zona, alem de ambos somente ainda se 
acha por aquí, pesquisando o interior de um ribeiráo 
por cuja bocea passamos~ o grupo composto do allemáo 
Fritz, do tcheco Carlos e do maranhense Jorge. Todos 
os demais, chegando as ch uvas f orles, rctrocederam a 
Cocalinho. 

Adianta1n-nos os lavristas insulados que o ponto em 
que alcnn~arnm o curso está cérea de 20 leguas atraz, 

. -
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rm urna encosta, em cujo topo o padre Fuchs fez le
vantar um cruzeiro e um rancho - local de que nao 
nos apercebemos na viagem. Foi alli que construiram, 
a machado e a facao, a ubá que lhes serve para percor· 
rer a corrente procurando garimpar nas praias de pe· 
drarias. Vejo as catas, ou covas que abriram, e junto 
os montes de cascalbo lavado. Na apura~áo das bateias 
invariavelmente se mostran1 ferragens, feijóes, lacres, 
pretinhas e azulinhas, excellentes satellites do diaman
te, surgindo tamhem r eduzidas folhetas de ouro. Toda
' 'ia nao houve nenhum exito na descoberta de qualquer 
pcdra ·preciosa, r epetindo-se tao somente aquelles at
trahentes indicios, que ·estao a aprisionar na solidao os 
dois homens espernn~ados. O crescimento das aguas 
impede as escava~óes profundas, e portanto natural
mente serño improficuos os trabalhos no sentido de 
achar as gemmas que ambicionam. 

José Francisco calcula que a cachoeira da Fuma~a 
dista para mais de 20 leguas .acima, tornando-se o curso 
accidentado de corredeiras, serpeando no abysmo de 
escarpas a pique segundo breve explora~ao que eff e
ctuou. Evidencia-se a impossibilidade de investiga~oes 
mineralogicas em plena enchente. De resto, possuimos 
unicamente 12 litros de gazolina e nao poderemos tocar 
o bateláo contra a torrente com a exclusiva ajuda de 
varejoes, por causa do seu peso vultosa. Deliberamos 
desistir da empresa, voltando á procura do tal rancho 
dos padres, onde demoraremos a ca~ar durante algum 
tempo. 

Os sertanejos teimam em permanecer mais urna 
semana na faina de furar o chao, devendo depois de
mandar Cocalinho, pela picada por onde vieram. De
mos-lhes balas de carabina, anzóes, linhas de pescar e 
fumo, artigos de que carecem. Elles nos presenteiam 
com ovos de t.artaruga cozidos e duas cuias de mel. 

De tarde partimos de retorno, descendo "Apache" 
á vontade da correnteza. A essencia que sobra ficará 
guardada para qualquer eventualidade. 

.. 

, 
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No raneho dos salesianos • 
Outros eompanhelros 
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'B AIXAMOs em silencio, sem o estrepitoso rugir do . 
motor, dirigindo o bateláo somente com um remo, 

á guisa de leme. Em meio da quietude toda a cria~o 
permanece impassivel nas margens, desvendando-se em 
grau ainda maior de que na subida. Na ramaria ha 
bandos de macacos, de periquitos, de araras, de aves 
innumeras - inclusive os curiosos recongos, jao-con
gos ou guachos, com as suas plumagens pretas, tingi
das as pontas das asas de amarelo. Esses passaros tem 
a particularidade de construir os ninhos dependurados 
nas comas das arvores, ~m agrupamentos, e possuem 
o poder extraordinario de imitar perfeitamente quasi 
toda a popula~ao alada das mattas. 

De tarde matamos duas capivaras, e quando Ho~ 
ward se dispóe a carneal-as, distrahido, de costas, a 
beira do álveo, delle se approxima um enorme jacaré, ~ 
chegando prestes a pegal-o. Por acaso volvo os olhos 
para o seu lado e grito ao amigo, que escapa com in
crivel rapidez, vingando-se após do monstro com urna 
saraivada de balas do seu possante revolver Colt 45. 

"Apache" deslisou pela noite toda sol to ao capricho 
da correnteza. Nós dormimos descansadamente a bor
do, cumprindo aos que despertaram por eventualidade, 
nas occasióes de encalhe da canoa, empurral-a para o 
largo com a ajuda do varejao. _ 

Pelo decorrer do dia '21 continúa a róta vagarosa 
e despreoccupada, rompida por. 2 horas de funcciona
¡nento do motor, em que st~himos cérto trecho de pe-

' 

-

• 

:N o s S e r t ó e s d o A r a g u a i a 249 

queno affluente da direita, viagem que resulta na co
lheita de 4 patos. 

Hoj e amarrainos a embarca~áo para o pouso, pois 
do contrario poderemos passar despercebidos pelo ran
cho, que deve estar bem perto. 

22 de Novembro 

Ainda cedo, a cavalleiro de urna rampa da margem 
direita, apparece o cruzeiro procurado. Aportamos e 
subimos á ribanceira. Para dentro fica o abrigo rudi
mentar, com dois compartimentos cercados e urna al
pendrada aberta, feitos de pau a pique e cobertos de 
palha najá. Sobre um girau está armado tosco altar 
com o crucifixo de madeira. Ao lado, escripto a tinta, 
os sacerdotes pregaram o seguinte aviso: "Quem man
dou construir este tancho foram os padres Joao Fuchs 
e Pedro Saielotti, da Missao Salesiana, com o intuito de 
fundar nas margens do rio das Mortes, Deus aj udando 
e N. S. Auxiliadora com S. Therczinha protegendo, urna 
colonia para os .indios chavantes. Saímos no dia 2 de 
setembro para regressar o quanto antes. Pedimos aos 
delicados visitantes, que por acas_o passarem ou pousa
rem nesta casa, nem derrubar arvores ao 'redor della, 
nem carregar objectos que deixamos para os indio~". 
Mas um caboclo f a~anhúdo, querendo demonstrar que 
sabia escrever, gravou na cruz, a canivete, o seu nome 
e a respectiva data. E dos objectos restam unicamente 
duas gaitas e dois facóes velhos, repletos de dentes, cer
tamente trocados pelos que os missionarios deixaram. 

Nas vizinhan~as do casebre, no chao limpo, sob 
as copas dos angicos, dos jatobás, dos paus de oleo, acha
se urna planta~ao de milho e de feijao. No grotao ao 
fundo, corre um riacho de leito arenoso e alvo, cuja 
agua entanto é salobra. 

Transportamos a carga do batelao para o rancho, 
onde as redes sao armadas. Urna cauan, ao crepusculo, 
canta proximo o seu canto tristonho, cr.uciante, a que o~ 
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sertanejos consideram convictamente como presagio de 
maus acontecimentos. 

23 de Novembro 

Sahnos a explorar o mattagal do interior. Almirante 
nao arreda pé do rancho, montando sentinella aos res
tos de ca~a que enterrou nas cercanías, por onde esvoa
~am urubus famintos. Parece que a copiosa al~enta
~ao entorpeceu inteiramente o guarda, que ass1gnala a sua presen~a apenas diantc dos jacarés, quando late 
angustiado. Eu nunca vi um cao assim desprezivel. 

A menos de kilomctro do acampamento abre-se, a 
perder de vista, o varj ao de pasta gens que come~á a 
crescer. Pelo que tenho indagado e observado, a nesga 
dos campos geraes do Estado do Pará, entre o Arag~aia 
e o Xingú, prolonga-se para o sul, nas f raldas d~ este 
do espigao divisor, varando o rio Tapirapés e o r10 das 
Mortes, até alcan~ar os cerradoes do rio das Gar9Qs. 
Entretanto a immensa extensiio deve ·estar transfor
mada pelas chuvas actuaes, como se certifica aqui, em 
brejos interminos e intransponiveis, pois nao é de ad
mirar que o diluvio constante, despejando-se sobre as 
depressóes da vertcnte amazonica, occasione semelhan
te scenario. 

IIoward abate magnifica veada sussuapára, que se 
levanta á nossa frente e nem faz men~iio de fugir, jul
gando-nos sem duvida animaes inoffensivos. Nas en
trauhas está crescido f ilhote, coisa que para alguns ca
~adores constitue appetitoso e disputado man}ar, da 
mesma f órma que os estancieiros gauchos cubi~am os 
churrascos de embryóes do gado vaccum. Felizmente 
nenhum de nós ·adopta o habito insolito. Ajudo R~y
mundo a tirar o couro do bello exemplar, e em seguida 
voltamos abastecidos dos mclhores peda~os de carne e 
assaltados de medonha copia de carrapatos invisiveis. 
Nem o banho com sabao de cinza destroe esta praga . 

• 

• 

' 
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Eu me esfrego inteiramente con1 fumo molhado, o que 
sempre arrefece a coc-eira. 

24 de Novembro 

Nao me demoro a annotar as chuvas incessantes, 
os dias escuros, brumosos e humidos, porque sao urna 
fatalidade. 

Fazemos a limpeza em regra em todas as armas, 
untando-as á vontade afim de nño pegarem ferrugem . 
Howard delibera bater algumas chapas photographicas, 
inaugurando finalmente a sua machina. Quanto a mim, 
de ha muito desisti desse intento, visto ter gasto todos 
os filmes que trouxe. 

Pela primeira vez na minha vida serlaneja entro 
cm contacto com mais um genero de formigas, as de
nominadas taiócas. Sao grandes, de cor pardo-clara, 
e costumam esconder-se no meio dos guardados de via
gem. Estou sciente que nada estragam, pois que retiro 
dezenas dellas d·a minha maleta. Em compensa~ao fer
retoam mais doloridamente que as tocandiras, affinna
~ao que sustento porque calcei urna botina em que tam
bero se haviam alojado. 

O rancho, apesar de recem-edificado, é refugio de 
perniciosas cria~oes d~ matta, .que nem se move~ com 
a nossa presen~a. A1nda hoJe Raymundo esm1galha 
um.a lacraia, ou. centopéia, mettida por entre as cargas, 
que certamente promettia más horas de soffrimento pa
ra algum de nós. Esse animal v.enenoso, conhecido 
scientificamente pelo nome de scolopendra, pertence ao 
sub-reino dos arthrópodos e caracteriza-se por numero
sas segmenta~óes do corpo, cada qual provida de urna 
só pata em ambos os lados. Isso basta par.a distinguil-o 
do inoffensivo piolho de cobra, ou gongolo, com o que 
é muita vez confundido, pois este possue um par de pa
tas em cada segmento. 

I 

/ 
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25 de Novembro 

Enveredamos a pesquisar o corrego, seguindo-lhe 
a margem de vegeta~o emmaranhada. Alem, após 
contornar o sopé de um cerro, elle ganha os pantanos 
da varzea, onde se formam as suas cabeceiras em urna 
pindahyba de coqueiros burity. Resolvemos atravessar 
para a banda opposta, segundo propoe Howard, que 
deseJa explorar as terras seccas preyistas na eleva~ao. 
Essa ideia melle-nos em iuimaginaveis dissabores, per-. 
didos no enorme atoleiro, em que somos obrigados, 
repetidas occasioes, a recorrer á estrategica posi~iio dos 
quadrupedes, afini de nao naufragar inteiramente na 

' lama. Suj am-se as armas, nós ficamos immundos da 
cabe~a aos pés, e ao cabo da vara~ao, no morro, nada 
se avista de con1pensador, a nao ser o delineamento, no 
horizonte do noroeste, de urna cadeia de montanhas, 
seguramente o "divortium-aquarum" do Xingú e Ara
guaia. 

Na volta, urna anta levanta-se do barreiro em quei 
chafurda e poe-se a olhar-nos tontamente, de sorte que 
morre sem se mexer do logar. O figado do tapir con
tinúa a merecer carinhosa preferencia da nossa parte, 
sendo prato maravilhoso quando frito no toucinho do 
proprio animal. Divisamos ao longe alguns veados, 
que pastam no melhor dos socegos. No sQlo ha rastos 
de variadissima representa~áo ,da fauna selvagem. En
tretanto ha outra fauna prodigiosa que toma a nossa 
atten~iio: a de moscas semelhantes as motucas, cujas 
f erroadas, em persegui~ao incansave.l, nos fazem de
sesperar. 

Chegamos na tapera ao entrar da noite. O banho· 
no rio dá-nos novas forc;as. Mas o infeliz Raymundo, 
logo ao deitar-se nu na rede, porque lavára as duas 
unicas mudas d~ roupa, recebe a dolorosa vaccin·a de 
um formigao cabo-verde, que o faz gemer e lamentar
se por muito tempo. . 
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26 de Novembro 

Arranco do rio varios peixes, entre os quaes um 
bello 1natrinchan, que é qúasi identico ao saboroso dou-

( rado das vertentes do sul, este raramente encontrado 
nas aguas septentrionaes. Howard, da porta do ran
cho, derruba um jaó imprudente que vem collocar-se 
defronte da mira da sua arma. 

Agradavel surpreza succede de tarde. Baixando o 
rio, desponta a ubá em qu_e viajam Fritz e Carlos, os 
derradeiros expedicionarios que ainda se achavam nos 
ertnos locaes, tendo-se apartado da comitiva de Joao 
Jés~ e 'do meu amigo Chico. Fac;o as apresentac;óes, 
vingando breve. o mais franco entendimento na estu
penda cidaqe cosmopolita, em que se alliam o ameri
cano (Howard), o allemao (Fritz), o tcheco-slovaco 
(Carlos), o caboclo sertanejo do Piauhy (Raymundo), e 
o mtu brasileirismo paulista. 

Fritz narra as novidades. A penetrac;ao que rea
lizaram na gleba desconhecida deu-se, desde Cocali
nho ao rio das Mortes, atraves de campos e de alguns 
cerrados, em terrenos baixos. Ao alcanc;ar o ponto em 
que deinoramos, a caravana procurou o rumo da ca
choeira da Fumac;a, mas as serras de densas florestas 
nao consentiram na realizac;ao do obj ectivo. A' beira 
do pri~eiro affluente da margem direita o cascalbo 
foi bateado durante poneos dias, trabalho que resultou 
no descobrimento de 3 pequeninos diamantes (chibios). 
Depois retornou o grupo a Cocalinbo, permanecendo 
apenas elle, Carlos e o maranhense Jorge a explorar o 
curso, para o que derrubaram um tambury e construi
ram a necessaria ubá. 

Jorge, entretanto, afastando-se sozinho, se perdeu 
dos companheiros, facto que Fritz leva á conta de ter 
sido assassinado pelos indios. "Realmente - refere -
naquella epoca do estío, no transcorrer da caminhada, 
nvultavam os signaes dos chavantes nos despojos de 
acampamentos dos ca~adores e urna vez até em pega
das recentes. E parece que somente atacam os chris-
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taos desprevenidos, esconden do-se para isso nas tocaias". 
Do mesmo modo que observei, o germanico julga-os 
ainda em estadio de absoluto primitivismo, nada ha
vendo topado que possa attribuir-lbes siquer o deseu·· 
volvimento rudimentar de outras tribus tapuias. Con
clue e1n seguida que a ca<;a é abundantissima -no terri
torio e que Carlos tem um dom genial para cozinha r. 

·Estes aventureiros trazem respeitaveis barbas, boas 
armas, urna porc;ño de cauros, regular sobra de víveres, 
nenhuma pedra preciosa. Pensam seguir a pé para 
Cocalinho, porque nao mais aturam as pragas do in
verno. Lembro comtudo que os alagadic;os aetuaes nao 
os deixarao passar f.acilmente, e dessa maneira com
bina-se a descida do curso no nosso batelao, o que se 
fará dentro de dias. 

27 de Novembro 

Adquiri em Conceic;ao f arto carregamento de pa
pel para cigarros, o que constitue entre os nortenses re
quintado substituto da classica palha de milho dos 
nossos caboclos sulinos. Fritz e Carlos associam-se com 
avidez á minha reserva, pois de muito empregavam 
para a feitura dos cigarros a seda (entrecasca batida) 
do pau d'arco e da palmeira assaí. Saimos em 2 gru
pos para breve cac;ada nas redondezas, de que obte
mos um mutum e 3 patos, ,estes gra~as aos novos c9m
parsas, que votam predilecc;iio á sua carne. Colhem-se 
tambem numerosos cocos de babassú, cuja casca enrija
da precisa ser partida a gume de machado. 

E por ser hoje domingo, ooncedemo-nos merecido 
descanso. Anima-se a conversa, desbordam as inevi
taveis reminiscencias, a nossa rude grei alarga os pen
samentos recalcados, voando para patrias distantes, ent 
factos que cada qual remem<>ra. Carlos e Fritz fize
ram a ultima metade da grande guerra, f oram inimi
gos de Howard. Todavia neste logar os preconceilos 
desapparecem, unem-se os espiri¡tos nas affinidades do 
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abandono, das agruras do ambiente, da perigosa vadia
gem bohemia. E' verdade que Howard mantem inuo
centes velleidades do titulo scientifico, da antiga situa
~ao economica privilegiada. Carlos, todavia, douo de 
profundo espirito critico, de um scepticismo anarchico 
alliado a agradabilissima serenidade, nao permitte CJUe 
o americano se converta em doutrinador. Carlos foi 
universitario em Praga, depois mechanico-technico de 
urna fabrica de armamentos. Fritz, ao contrario~ ra
ciocina coro disciplina prussiana, ama a ordem sobre 
tudo, tem um bello cora~ao ingenuo, acceita sem revolt~ 
as miserias do mundo. Elle foi socio de urna padaria 
e depois dono de um cabaré na capital de Goyáz. Sem 
embargo da sua ultima extravagante profissao, consi
dero-o um home1n digno e ao extremo leal. CompreE.-n
de-se a preci.osidade da nossa turma de typos contra
ditorios. 

28 de Novembro 

O abastecimento do dia accusa urna veada catin
gueira e um porco cateto, ambos baleados por Fritz. 
Carlos trouxe urna lata repleta de pimentas malagueta 
e do reino e com o concurso desses temperos1 que nos 
f altavam, r prepara magnificas peda<;os de churrascos. 
As sobra-s de toucinho da dispensa ·estao ran~osas e im
prestaveis, restando-nos apenas, como gordura, a derra
deira garrafa de oleo de bahassú, que fica destinada 
para o preparo do feijao. 

Chove continuamente, o que nos tolhe no abrigo 
da cabana. A' noite, achando-se deitados nas redes, 
somos alarmados com os gritos de Howard, que assevera 
a approxima~ao de indios, visto haver presentido o chei
ro acre- que exhalam. Em segundos ·estamos levanta
dos, a postos, arn1as engatilhadas na mao. Todos con
eordam em dar razao ao olfacto do companheiro, pois 
realmente a forte catinga peculiar dos gentíos, prove
niente das pinturas oleosas de urucum e genipapo, infil
tra-se pelo rancho, tangida pelo vento, vinda da bar-

' 
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ranca do riacho. Almirante é o unico que nao se com
move e resona enfarado. Entrementes esperamos qual
f{Uer successo, procurando cada qual o entrincheira
mento protector. O tempo decorre, o fartum dissipa, 
se, nenhun1 outro acontecimento quebra a quietude da 
noite escura. Se sao indios que unicamente nos esprei
tam - deliberamos - nao é humano· tiroteal-os somen
te porisso, nem nos interessa abrir lucta. Alguns dos 
foguetes de lagrimas armazenados na bagagem sobem 
ao firmamento, pois isto amedrontará os aborigenes, 
asson1brados com os chuveiros de luzes. Mas por pre
cau~ño natural organizamos os quartos de sentinella. 

, 

• 29 de Novembro 

A noite varou em tranquillidade. Com o dia des
pontado balemos o mattagal á procura dos presumidos 
indicios dos selvagens. Encontramos, de facto, a vege
ta~iio rasteira pisada e pequcnos galhos recentemente 
quebrados, perdendo-se depois, pela campina afora, os , 
rastos de rigorosa fileira indú. Patenteia-se que um 
grupo de chavantes esteve a espionar a nossa turma, 
sendo entanto impossivel avaliar com que intuito. ~ 
esse um velho costume que os sertanejos e os carajás 
do Araguaia lhes attribuem. 

Devemos partir rio ~baixo amanhii cedo. A inver .. 
nia torna cada vez mais insupportavel a estada de civi
lizados neste antro do sertiio, faltos de alojamento con
digno, entregues quasi á mesma existencia dos bugres 
embrutecidos. Carlos padece f ortes dores rheumaticas 
nas pernas, o que o leva ªº sacrificio de submettel-as 
ás picadas das f ormigas taiócas, esperan~ado· de que o 
acido formico expellido pelos insectos possa allivial-o. 
Os proprios sapos principiam a arranchar na nossa ha
bita~iio. A gente sente-se completamente impregnada 
de humidade. 

36 - Arara e papagaio depennados, dentro de urna palho~a indígena. 
37 - Cacetes com que os chavantes mataram um carajá abandonando-os 

sobre a victima. ' 
38 - Provando o ouro e o diamante no río das Mortes. 
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Pelo rlo ahalxo - Novas 
vletbnas dos Indios Cerozes 

l t ,, 

30 de N ovembro 

A velocidade das aguas augmcntou nolavelmenlc 
com a cheia, contribuindo assim para que o ba

telao des<;a com rapidez na borbulha, co1no o vocabu
lario sertanejo denomina a navega<;ao ilnpellida á ~im
ples f or~a da correnteza, sem o trabalho dos remadores. 
Nao ha ncccssidade de nos estafarmos atoa, e de resto, 
baixando tambem durante a noite, encurtaremos bas
tante o teinpo da viagem de retorno. 

Ferem as nossas retinas os costumeiros espectacülos 
da caminhada, quando o ronco do motor nao quebra o 
in1pcrturbavcl silencio que nos rodeia. Desacautelada 
nos ~eus ínvios dominios, vae-se revelando aos olhos 
toda a farta popula~áo irracional das selvas. Se fos
se1nos ca<;adores fanatizados, maniacos da destrui<;áo, 
havcria aqui verdadeira mortandade de aves e de ani-
1naes. l\las nenhum de nós cuida disso, e antes cada 
qual nlclhor admira os suggestivos scenarios de mara
vilhosa placidez, que bem evocam éras arredadas de 
1nillenios. 

Carlos tevc positiva felicidade cm desistir de voltar 
a pé para C-Ocalinho. Elle soffre o primeiro ataque de 
maleita, dominado pela febre intensa e dcpois pelos 
calafrios, a hatcr os dentes ininterruptan1ente. O acces
so é bastante forte, derrcando o seu animo alegre e 
saudavel. Ainda guardamos regular p<>r~ao de pilu
las de quinino, que o tchéco irá aj u dar Raymundo a > 
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cónsumir. Em urna das minhas' excursoes apanhei tre
m enda palustre no sul de l\latto-Grosso e porisso estou 
apto para avaliar os padecimentos do novo companhei
ro. Embrulhado en1 todas as mantas que possuimos, 
porque a molestia enregella até aos ossos, em seguida 
ao ataque todavia nao esquece de balbuciar as suas 
phrases ironicas. "Nao me importo de morrer. O infer
no nao póde ser muito pior que a desgra~a do sertao. 
Deixei de tomar cerveja nos "dancings" de Praga para 
vir bater nesta miseria. Que burro que sou." 

1 de Dezembro 

uApache" rodou a noite , ·arada, prendeudo-se u1na 
ou outra vez nas tranqueiras. Aos que por acaso acor
dara1n, cumpriu libertal-o, e1npurrando-o para o largo 
com a ajuda do varejao. Somos 5 pessoas que preci
sam abrigar-se sob o toldo que cobre a embarca~o, de 
tal arte que as camas, improvisadas por cima das car
gas, nao constituem leitos dignos de inveja. Os nume
rosos couros sempre evitam um pouco as quinas dos 
caixoes, mas o aperto do co1n1nodo nos obriga á pessima 
situa~iio de sardinhas em lata. Demais durmo ao lado 
de Raymundo, e este cidadao, infatigavel nas crendices, 
r csolveu de ha muito fazer resguardo porque toma qui· 
nino, seguindo o habito arraigado nos sertanejos quan
do ingérem remedios energicos. A tragedia, entretanto, 
está no systema do resguardo, que consiste em fugir da 
agua e portanto dos banhos, má ac~iio que lhe produz 
catinga asphyxiante. Prometto para commigo que boje 
o caucheiro fará as pazes com o precioso liquido, nem 
que seja por 1neio da violencia, pois do contrario mor
r erei suffocado. 

Junto a um travessao desemboca na margem es
querda pequeno rio, que deliberamos explorar, quei
mando parte da gazolina que sobra. Vencemos tal vez 
4 leguas do curso, e no traj ecto sao transpostos varios 
rapidos, quando luna trincheira de vastas lajas lisas e 
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juxtapostas atravanca e impossibilita a n,_av~ga~~o, cor· 
tando toda a largura da caixn. Tentamos inutilmente 
remover com alavancas os grandes blocos de . rocha 
(emburrados na expressao regional dos garimpos). Aqui 
somente a dynamite produzirá eff eito. Mas se fosse 
conseguido o intento, com certeza por baixo das pedras 
encontrariamos cascalbo favoravel e qui~á algum bo~ 
achado de minereos. O simples gorgulho grosso, reti· 
rado do fundo da agua, consigna auspicioso indice de 
alluviao diamantif era, descobrindo-se no piao da ba
teia ferragens magnetitas, pretinhas e outros satellites, 
ou fórmas. Durante as experiencias Raymundo rec·ebe 
a palavra de ordem para ensaboar-se, coi&a que afina! 
realfza depois de muita relutancia. 

A tarde volta1nos pa·ra o rio das Mortes, onde atra· 
camos proximo de um cocal de palmeiras babassú, aí 
colhendo quantidade de frutos. Howard mata uma 
paca, com que é composto esplendido jantar. Lamen
ta-se apenas que tenha acabado a farinha, a que nos 
acostumamos con10 genero imprescindivel no acompa
nhamento da alimenta~ao de carnes gordurosas. Ray-
1nundo, da sua parte, está integralmente desolado po-

• r1sso. 

2 de Dezembro 

Viaja1nos bastante pela madrugada, diminuindo <>s 
encalhes occasionaes devido a maior desimpedimento do 
curso, alargado desmesuradamente pela enchente. 

Carlos padece accessos diarios de malaria, em hora 
predeterminada, pois a doen~a ainda nao cedeu mau 
grado a medica~ao a que se vem submettendo. Elle per
deu o appetite e nada tem comido. Porem fa~o um 
caldo ralo de magras aves riheirinhas, com um mergu
lhiio e u1n n1anguari que abatí, conseguindo emfim. que 
o rapaz se alimente. Quaesquer das aves q~e hab1tam 
as vizinhan~as dos rios, sustentando-se de pe1xes, aban
donam o cheiro desagradavel da carne desde que se lhes 
arranque toda a pelle do corpo, juntamente com as pen-
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nas. E suhmettidas a esse processo, taes cac;as chegam 
a estimula r a forne nos doentes m ais enfastiados. 

Recome\ a ran1 os baixios alagados e os assaltos dos 
mosquitos. Na cla ridade do dia surgem os bor.rachu
dos e os polvoras, em avalanches de famintos do nosso 
sanguc, sendo logo ao caír da noitc revesados pelas 
murissócas de1noniacas. É un1 snpplicio lasthnavel de 
que nao podemos escapar. 

3 de Dezembro 

Ao .~n1auhecer Fritz qt~eixa-~e <le dores no corpo 
e de _enJoo no esto1nago. Sao evidentes sy1nptomas da 
n1ale1ta, breve seguidos da febre alta e dos calafrios. 
Elle tambero principia a engulir valentes doses de qui~ 
nino e fica arruinado, a trem er a um canto. 

Atiramos cm duas antas á beira da barranca. U1na 
dellas, . alcan~ada na testa pela bala da l\ilannlicher, 
m orre 1nstantaneamcnte com a cabe~a esphacelada. A 
outra salta ferida para a agua, onde se debate de de
sespero pelo ataque das piranhas, que a vao devorando 
ainda em vida. 

Ao subir a r ampa, se nao é Raymundo gritar em 
tempo, quasi piso sobre urna jararacussú. A gente, nos 
sertQes, deixa de precaver-se das cobras porque somen
te apparece1n co1n raridade. Semelhante ·phenomeno 
contradita o que geralmente se pensa lá fóra, na visao 
que estabelece terrivel e permanente arµ ea<;a das ser
pentes nas regioes inhospitas do país. Aquí a multi
dao das siriemas, dos lagartos, dos passaros cauans e 
de tantos outros inimigos das cobras coinbate-as inces
santem cnte, de 1naneira que o perigo apena s existe em 
grat~ l~astanlc r eduzido. Em todas as excursoes que 
r ealize1 venho observando esse facto, que já Up. de 
Graff consignava no interessante livro sobre "Os ca~a
dores de cahe<;as", escripto no periodo dos 7 annos em 
que vive u na Amazonia. Af ranio do Amaral, o illustre 
scientista que dirige o Instituto Butantan de Sao Paulo, 
escreve com a autoridade dos seus conhecimentos as 
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seguintes palavras a proposito do assumpto: "De 
accorrlo com as estatisticas do Instituto do Butantan, 
verifica-se que, ao contrario de estar ditninuindo em 
Sao Paulo e no sul do Brasil en1 geral a densidade da 
popula~ao ophidica, parece que está augmentando pari
passu com o desenvolvimento agricola que se tem obser
vado nessa regiiío. Effectivamentc, ha alguns annos eu 
venho mostrando, em trabalhos publicados na América 
do Norte e entre nós, que a cren~a de serem as nossas 
florestas i1úestadas de ophidios é absolutamente infun
<lada, pois nellas esses r cpteis encontram 1nuitos inimi
gos e innumeros concorrcntes na lucta pela vida . l~ogo, 
porem, que se derruba1n as florestas e se inicia1n as 
queimadas e a s culturas dos campos, nao somente se 
destroe1n quasi todos os inimigos das serpentes, mas 
tambem se propicia a vida dos ophidios, com o estimulo 
que passa a r eceber a cria~ao dos roedores. Este phe
nomeno, observado em Sao Paulo e nos Estados vizi
nhos, foi por min1 assignalado no sudoéste dos Estados 
Unidos e na America Central, e está s endo registado na 
Australia, em Java, na India, no Mexico e cm outras 
r egioes tr-0picaes e sub-tropicaes do globo." 

A jararacussú que n1e ia pegando é seguramente 
u primcira cobra que percebo nestes demorados meses 
de viagem. Nas cercanías das ro~as dos sertanejos, 
comtudo, dévcm ser multiplicados os cuidados, pois aí. 
os repteis pe~onhentos costumam habitar e1n vista da
quellas mesmas razoes citadas por Afranio do Amaral. 
Nós guardamos algumas empolas de soro anti-ophidico, _ 
mas apesar disso bemdigo os olhos attentos de Raymun
do e o se.u aviso. A mordida do terrivel animal traz 
em regra funestas perturba~oes. 

A r espeito do veneno das serpentes, os curandeiros 
do interior ahusam f artamente da ingenuidade dos 
povoadores ú custa de mezinhas e feiti~arias. Os 
technicos e mesmo os meros observadores diligencia
dos sabem perfeitamente o ridiculo dos r emedios e 
bemzimentos que avassalam ns crendices dos sertane
jos. Os caboclos mais espertos apenas ti.rain partido 
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intelligente de conhecimentos empiricos, que boj e a 
sciencia estudou e desvendou. Um dos factos, de appa
rencia banal mas ponderave1, prende-se a que nem toda 
a familia ophidica é portadora das presas ou do appa
relho inoculador. Ha muitos dos seus representantes 
que se tornam assiln inoffensivos, mau grado o susto da 
victima e o estranho poder miraculoso do "medico". 
O sabio Vital Brasil, no volume intitulado "La defense 
contre l'ophidisme", explica outro factor de immensa 
valfa para os charlataes: "A serpentc venenosa, quan
<lo morde, nao inocula sempre a dose mortal de vene
no, isto por motivos de or<lem biologica já expostos e 
que ire.mos repetir, porque sño esscnciaes para a com
preensao das fa Isas curas. A pe~onha é normalmente 
dispendida pela cobra para a cac;a dos pequenos ma
mif eros de que se nutre; ella funcciona, nestas condi
c;óes, como arma de cac;a e como fermento digestivo. 
Urna vez empregado, o veneno r eproduz-se muito len
tamente na glandula, de sorte que, em seguida á de
glutic;ao de urna pequena victima, a serpente estará 
desprovida do elemento toxico. Este será tanto mais 
abundante na glandula. até o seu limite maximo, quan
to maior tempo houver decorrido após o momento em 
que o reptil se tenha alimentado. A quantidade total 
de veneno se formará de 15 a 30 di as depois da ultima 
refei~ao. Portanto, se urna cobra bastante venenosa 
determina um- accidente no homen1, passados unica- . 
mente poucos días do esvasiamento da glandula, nao 
produzirá um envenenamento mortal por causa da in
sufficiencia da dose injectada. Muitos casos, aoompa
nhados de symptomas graves e impressionantes, termi
nam espontaneamcnte pelo restabelecimento, porque o 
veneno inoculado nao attingiu o mínimo mortal. E 
ainda outras circumstancias podem concorrer para alte
rar a importancia do accidente: a resistencia da victi
ma, muito variavel segundo a idade, o estado mais ou 
menos vascular da regiao mordida e o facto de ser ou 
nao coberta de vestuarios, a 1mplanta~ao de um unioo 
dente inoculador ou dos dois, etc," : 
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Nao obstante a dedica~ao dos scientistas - que 
se tem dado no trabalho de estudar os mais esdruxulos 
remedios em usan~a no interior - perduram inacre
ditaveis praticas nos accidentes ophidicos. E em certas 
occasióes sao ellas a verdadeira causa da morte da vi-· 
clima, como acontece co1n as celebradas po~óes de ke
rozenc, que é decisivo agente corroedor do figado. . 

4 de Dezembro 

O sol bemfazejo rompe a monotonía do firmamen
to carrcgado e bru1noso. Isto nos vale multo, pois os 
couros de bordo exhalam fetido insupportavel, achan
do-se completamente humidos. E tambem porque a 
lenha enxuta para a cozinha come~ava a faltar, arre
banhamos e puzemos a seccar vasta provisao de toras 
de pau d'arco e. de candeia, madeiras productoras de 
elevadas calorías. 

Urna on~a, em pleno dia, escaneara a garganta nos 
esturros intermittentes, repercutidos na distancia. Car
los, que principia a melhorar da maleita, póe-se a imi
tar os gritos da fera coma estupenda pericia que apren
deu dos sertanejos, fazend-0-a crer que se trata de algu
ma companheira enamorada. O jaguar nao possue 
qualquer perspicacia a respeito dos que arremedam os 
seus bérros, e pela vertente do Araguaia afora esse di
vertimento sempre constitue bello passa-tempo dos na
vegantes solitarios. Elles ainda costumam construir, 
com o concurso de urna caba~a, interessante instrumen
to que applicam á bocea, proporcionando assim perfei
tissima falsifica~iio dos desvairados esturros. 

l\[as Carlos está disposto a cobrar os dias em que 
permaneceu silencioso, anniquilado pela doenc;a. E ri 
gostosamente ao relatar a reconhecida sympathia que 
as on~as demonstram pelos negros a que fazem victimas 
preferidas da ferocidade. Os loiros estrangeiros ·guar
dam innata tendencia de desprezo pelas ra~as de pig
menta~ao escura, que inYariavelmente consideram de 
categoría racial inferior. Digo no tcheco que o seu ea.. 
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pi1rito, livre de preconceitos atrazados, jamais deveria 
agasalhar semelhante animosidade e appello para theo
rias philosóphicas e scientificas que, emhora por in
terpreta~oes divergentes, conclucm pela igualdade hu
mana. Carlos limita-se a sorri-r diante da· minha dis
curseira e accrescenta: "Isso que voce está falando nós 
acceitamos nos livros. Ninguem entende o mundo. 
En tao voce se j ulga igual a um indio, a um negro, a 
um mulato, a essa gente estupida do sertao, que netn 
póde raciocinar?" Nao ha o que d·emover o espirito 
critico dcsse pittoresco aventureiro. Nada respeita nos 
comentarios, nao ·segue 1nenhuma directriz de pensa
mento. Ho\vard, por exemplo, que apoia satisf eito as 
censuras aos pretos, logo depois discute e irrita-se pe,as 
aprecia~óes gaiatas que elle faz dos Estados Unidos, 
onde affirma "nao ha sentimentos artisticos, o dinheiro 
manda em tudo, os operarios tornam-se entorpecidos 
porque passam a vida inteira a fazer urna mesma pe~a 
nas fabricas estandartizadas, os contrabandistas dao 
tiros á vontade". Todavía Carlos tece os destruidores 
j ulgamentos com bom humor, sem exalta~óes, á manei
ra de zombarias inoffensivas. E ao fim, despreoccupa
damente, canta lindas arias ciganas oom a suá excellen
te voz de tenor, esquecido das immutaveis oontradi~óes 
do ítosso triste planeta. 

O rio. com as aguas crescidas, estahelece nestes 
pontos farta rede de furos navegaveis, que se esgalham 
pelos t~rrenos alagaveis. E de quando em vez, como 
que procurando a futura direcc;ao do leito, incerto nos 
haixios alluvionaes. a corrente envereda por entre bar
reiras recem-talhadas, margeadas de campos e cerrados 
elevados. 

Vimos topando muitos bandos de patos, dos quaes 
fa talmente aba ternos os necessarios para as ref eic;oes, 
abandonando cm paz as magras aves dos paludes que 
nos cerca1n, na infinidade de carócas. socós, mergu
lhoes, paturís, n1anguarís, jaburús. 

' 
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5 de Dezembro 

Apcsar do aguaceiro que se dcspejou durante a 
n-0ite, pela nlanha o ceu está desanuviado. O tempo 
vae mclhorando a propor~ao que nos distanciamos da 
serra, onde as chuvas ininterruptas e a friagem humida 
ato.rmentavam funestamente. Mas em contraposi~ao 
reappareceram os milhares de mosquitos, em tnn cerco 
in.solito e afflictivo de todos os n1omentos. 

Raymundo e Howard sobcm ao cerrado limpo em 
busca de mel e de paln1itos de guariróba. Elles se in
ternaram bastante, voltando com bom oarregamento do 
que procurava1n e com a novidadc do cncontro ele um 
arranchamento dos ca~adores chavantes, reduzido a 
escombros. 

Entanto Carlos, por impensado descuido, dá motivo 
á perda do leme do batelao, que ternos de construir no
vamentc, valendo-nos das tabuas de caixóes de gazoli
na. .Allí amarrára a linha crua de pesca, de meio cen
tímetro, armada em espinél, e quando menos esperava 
algum pcixe colossal, sentindo-se fisgado, arrancou o 
leme de um golpe, levando-o enla~ado na ·ponta do 
cordel. 

6 de Dezembro 

Nas ultitnas noites somos obrigados a f\SSisti,r a 
incdonhos concertos de sapos, cujos nlilhares de exe
cutantes, desoomhado o crepusculo, iniciam a sinistra 
symphonia inabalavel. Nas orchestras dos batrachios 
ha cantores de todos os tamanhos e de todas as vozes, e 
cada qual grita de accordo com a propria vontade, o que 
eff ectua urna dissonancia positivamente maluca . 

Nao é possivel avaliar o trajelo que ainda nos se
para do Amguaia. Baixando tambem .Pelas madruga
das, em viagens ús vezes interrompidas pelos encalhes 
nas tranquciras, porisso mesmo se annullam os calculos 
das distancias. E nem n1ais reconhecemos determina
dos accidentes de referencia assignalados na subida, 
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que se transmudamm pela inundac;ao do curso, ora 
~presentando muitas subdivisóes, ora se alargando em 
vastas lagoas. -

Hoje acabou a reserva de arroz e feijáo. Tambem 
as rapaduras faz dias que se substituem pelas latas de 
leite condensado misturado com chá-mate, ou pelo mel 

1 que apanhan1os. E as derradeiras migalhas de farinha 
f oram consumidas na semana passada. A situa~áo nao 
é risonha, tcrem-0s de nos contentar como que a natu
reza prodigalizar. 

7 de llezembro 

U1na límpida ma<lrugada enluaruda envolveu a 
terra de diaphana elaridade. 

Resolvemos experimentar na primeira refeic;ao a 
carne de jacaré, para o que matamos um desses ani
maes, cortando-lhe em seguida a cauda, do terceiro 
anel para a ponla, que é, o unico peda~ apropriado 
para a alimentac;ao. E comquanto nao mcr.ec;a rasga
dos elogios pelo paladar, o churrasco recebe unanime 
approvac;ao. Carlos afianc;a que essa carne precisa ser 
preparada frita, pois assim a gordura compensará a sua 
magreza. Mas infelizmente o abastecimento de touci
nho é presentemente apenas amavel recorda~ao. 

De tarde abalemos urna capivara e realizamos co
piosa pescaría, em que se contam pintados, matrin
chans, pacús, tucunarés e pi.ranhas pretas. 

"Um j acaré come u o Almirante!" :tsta é a phra
se de alarma com que Fritz alvoro~a a turma na parada 
para o jantar. Saira o companheiro allemao, conva
lescente da febre, a passear'pela extensa nesga de praia, 
sendo acompnnhado pelo medrosissimo guarda. O ca
chorro, ao chegar á beirada de uro po~o, teve a má 
ideia de beber água o que foi a sua perdi~úo, sen<lo ins
tantanenmentc abocanhado pelo n1onstro, que se encon
trava escondido por haixo de espessa n1oita de sarans. 
Assim se consummou, de modo tao tragico, a modesta 
v!da do pobre comparsa de aventura. Todos sentimos 
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a sua morte, comquanto fosse um ser inutil na carava
na. Almirante participava das amizades geraes, por
que sobre os sens vicios de covardia resaltavam senti
mentos de real bondade, traduzidos nos olhos sempre 
cheios de supplicas. O inesperado desenlace até parece 
uma vingan~a da illustre familia dos saurios, indigna
da com a refei~ao que fizemos pela manha. 

8 de Dezembro 

Muito cedo ainda, a~oitados pela chuva torrencial, \ 
attingimos o pouso inicial da excursao, constatando por-

. tanto a breve · approxima~ño da foz <lo río. Aqui as 
aguas tomam nreas incalculaveis, en1ergindo somente 
as zonas altas, os torróes 110 vocabulario sertanejo. 

O motor recome~a a trabalhar á vista do Araguaia, 
desli.sando celere o batelao no rumo do Posto lndigena. 

. Cliega a gazolina o essencialmente necessario para ven
cer essas 5 leguas, e "Apache" aporta afortunado en1 
Santa Isabel, onde os indios nos acolhem com gritos de 
cnthusiasmo. As nossas pessoas avultam nas almas in
genuas dos carajás, que certamen te consideravam fatal 
a jornada que empreendemos. O f eiticeiro Birihóra 
errou redondamente. Os cbavantes temidos desta feíta 
nao esmigalharam craneos christaos, e nós nos felicita
mos pela integridade que pudemos desfrutar. 

Benedicto acha-se totalmente confundido pelas in
cessantes liba~óes que vem effectuando desde urna se
mana, por culpa do proprie tario de um barco que pas
sou. O homem vendeu-lhe muita pinga, e assim se ex
·plica o seu estado, dizendo coisas que ninguem entende, 
entre abra~os interminaveis e rajadas de perdigotos 
suff ocantes. 

• • • 

NOTA - Um anno depois, em 1933, o rio das Mor
tes· foi explorarlo pelos senhores Oliveira Borges, pai 
e filho, pertencentes a distincta familia de Sao Paulo, 
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que chefiaram urna comitiva de cerca de 20 emprega
dos, conduzida em 3 embarca~oes movidas a motor. 
Essa expedi~ao topou tambero indicios dos chavantes - ' nao chegando entretanto a avistar os selvagens. E a 
parte mineralógica do empreendimento redundou uni
can1ente no encontro de bons satellites do diamante. A 
subida se deu no principio das chuvas, perdendo-se ló
gicamente a opportunidade propicia dos trabalhos nos 
garimpos. Aiuda no mesmo anno urna vintena de ser
tanejos penetrou por terra na regiao, nada tendo des
coberto de auspicioso, em vista principalmente da falta 
de recursos para investiga~oes de1noradas. No numero 
delles esta va o chef e lavrista Ju ca Ferreira, que partin
do de Registo (1\ifatto-Grosso) alcan~ou o topo da ca
choeira da Fnma~a, levando apparelhos de escaphan
dr-0s . em carro de bois. 

No estío de 1934 - conforme noticias recebidas 
pelos superiores salesianos - os padres Joáo Fuchs e 
Pedro Saielotti, na occasiao em que estabeleciam o pri
meiro contacto com um grupo de chavantes, foram 
massacrados pelos terriveis gentíos. Semelhante infor
ma~ao, conhecida por intermedio de um dos componen
tes da turma, que. escapou milagrosamente, adianta que 
os indios esmigalharam as cabe~as dos sacerdotes a ca
cete, abandonando após os carpos. Refere a triste 
nova, além desse successo, o desapparecimento na re
giao de um grupo de estrangeir-0s, que participavam do 
deshrava1nento da gleba atormentada. Estes·, luct.ado
res e audaciosos; aquelles, espirilos illuminados pelo es
toicis1no da fé inquebrantavel - todos merecem sem 
duvida o preito de reverente homenagem d~s civjliza
dos. Comquanto acalentassem ideaes diversos, reu
nem-se na phalange dos grandes sacrificados pela har
baría dos sertoes. O padre Fuchs, velho de mais de 
60 annos, sonhava pacificar os ferozes chavantes, a cujo 
cscopo vinha dedicando ultimamente f crvoroso e nobre 
empenho. De armas, ca:rregav·a exclusivamente urna 
desvaliosa espingarda de chumbo. que lhe valía para 
abater pequenas ca~as imprescindiveis á alin.ienta~ao. 

I 
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O seu. assassinio estatue com nitidez o indice dos incon-
taveis perigos e padechnentos r.eservados aos missiona
rios das nossas selvas. 

A trlb11 dos javahés 
· Excursño á aldeia do Imutf · 

D EMORAMOs no Posto alguns dias de r epouso, pas-
sando as horas na intimidarle das cho~as dos bu

gres, dos quaes adquirimos vasta collec~ao de armas e 
adornos. Howard quer enviar as lembran~as da via
gem para amigos dos Estados Unidos e mostra-se fu
riosamente. i~r!tado com urna lei do seu país que esta
tue a prolub1~ao da entrada de pennas de. aves. Inju
r~a porisso as suff ragistas e as senhoras desoccupadas, 
d1z.endo alterado: "Ao envez de cuidar das miserias 
humanas, vivem a proteger os animaes. E sempre 
arranj am politicos- para apoiarem as suas preten~oes 
:rµalucas". Elle seria capaz de aggredir as feministas 
por causa dos enf eites. que nao póde despachar. Mas 
em contraposi~ao approvo íntimamente o texto yankee, 
que me concede o direito de arrebanhar todas as bellas 
plumag~ns da garridice indígena. 

Acabou o sortimento alcoólico de Benedicto, e de tal 
modo o sertanejo retorna a ser elemento de utilidadc. 
Lamentamos comtudo a sua imprevidencia costumeira 
quanto ás pauperrimas reservas da dispensa, pois que 
os nossos recursos de alimenta~ao se esgotaram. Com 
o sal, a rapadura e a farinha, e mais o peixe, a mandio
ca e de vez em vez a carne de ca«i;a - o amigo sente-se 
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á vontade, assistindo atoa á successao dos ellas. Elle 
anda proxin10 da f elicidade, porque tem em Sebastiana 
urna cara-metade que o entende bastante. E se acaso a 
mulher fica adoentada, <> marido entao traduz o seu ca
rinho cxcessivo: muda-se-lhe o semblante em ar ex
traordinariamente sorumbatico, parecendo que até sof
fre o rcflexo das proprias dores physicas do outro 
sexo . . . Alias nisso Benedicto na<> realiza nenhuma no
vidade : os indios bororos, quando se iniciou a sua paci
fica~ao, chegavam a resguardar-se e ·a gemer convicta-
1nente nas occasioes em que as esposas davam á luz. 
Está deliberado que iremos visitar urna das aldeias dos 
javahés, denominada Imutí, que se situa no interior da 
ilha quasi no brac;o opposto. Para isso prendemos os bur
ros de montaria durante 2 dias afim de desbarri'garem, 
sem o que afrouxarao na caminhada. Leva remos o car
gueiro para transportar a lona e demais apparelhamen
tos indispensaveis na expedi~ao. E como guias devem 
seguir os indios Lauahúre e Ataú, que sabem da di
rec~ao atraves das campinas, onde nao ha nem signaes 
de trilheiros. Os carajás avistam-se com os seus co
nacionaes javahés em rarissimas occasioes e assim 
·poneos conhecem o traj eto que precisaremos percorrcr, . 
sendo que o facto significa á evidencia o isolamento das 
tabas longinquas daquelles gentíos. E quanto aos ci
vilizados, um ou outro é que se insinuou nos seus arran· 
chamentos, tratando-se as mais das vezes de missiona
rios em desobrigas. Sao todavia pacificos os j avahés, 
náo obstante a existencia arredada cm que se separam, 
sobresaindo sempre a hospitalidade com que recebetn 
os f orastciros. 

Envia1nos para Furo de Pedra, 30 leguas rio abai
xo, urna tripula~ao de subditos do capitáo Malohá; a 
qual irá adquirir manthnentos para a nossa volta a Leo
poldina. Rnymundo aproveita a conducc;áo e deman
da a villa em que reside, levando o conselho para pro
curar a salva<;áo das molestias na capital do Pará. Ex
plico-lhc que os filhos pagaráo as penas das inás enfer
midades e que sera o fa talmente do en tíos ou degenera-
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dos. l\fas retruca com fatalista e arrazada expressáo 
na physionomia: "Lá é terra grande e eu nao posso 
levar a familia. Gente pobre tem que morrer assim 
mesmo". 

Josias ( •) e a dra. Hetty, os chef es da ?vlissaó Ev-an
gelica, retornam de Goyaz, a onde f oram casar, pois, 
eram noivos affei90ados em meio das agruras dos desi
gnios religiosos. O hateláo nupcial, dirigido por cabo
clos de confianc;a, atraca no porto durante certo ten1po, 
dando ensejo a que. Josias nos afogue a curiosidade com 
tnil noticias do plan.eta de que nos exilamos. Cada qual 
deseja avidamente o punhado de novidades, e nem sei 
como póde o missionario desdohrar-se para attender a 
tantas perguntas. Elle prosegue afinal, certamente la
IDrcntando a aborrecida importunac;ao. Mas nós fica
mos a discutir, a fazer objecc;oes, a tirar hypotheses, se
riamente compenetrádos de que o mundo mudará pela 
determinac;ao desta assembleia inutil. 

13 de Dezembro 

Partimos na direcc;áo <le éste. Os víveres com
poem-se exclusivamente de sal, farinba, chá-mate e 
mandioca. Rompido extenso cerrado, logo come~am os 
campos interminaveis, crescidos regularmente depois 
do fogo das ultimas queimadas. No raso deserto verd<~ 
de quando eni quando a monotonia se quebra pelos ca
poes de coqueiros babassú e burity. Numerosos veados 
escapam ariscos ao tropel dos animaes, Clesabalando 
pelos planos abertos. . 

Depois de meio dia alcan~amos o tal corrego 23, 
do meu conhecimento na excursao que me.ses atraz 

(•) - Dias depois, já na Missáo Evangelista, Josias falle
cen victimado pela malaria fulminante, mau grado os carinho
sos soccorros medicos que lhe prestou a sua es.posa, ¡¡ dra. 
Hetty. -

Josias era uma personalidade extraordinariamente bemquis
ta no Araguaia. A sua morte abriu uma Iacuna nos sertoes, onde 
sempre se dedicou a minorar os soffrimentos dos habitantes • 
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eff ectuei com Cassio, Osear e Benedicto. Agora toda· 
via se transformou em verdadeiro rio, as aguas inun
dam as margens, e é sob prodigios de cuidados que con
seguimos passar o carregamento enxuto. E armamos a 
tenda cm logar afastado, prevendo a chuvarada que 
enegrccc o fir1namento. Emquanto isso acontece, os 
carajás fisga1n na corrente urna porc;ao de tucunarés 
saborosos, porque a fo1ne já .encolhe os nossos estoma
gos enf raquecidos. Empregando prqucnos arcos e fle
chas de taquarí, repletas de pennas na parte anterior, 
elles se collocam .em observac;ao na beirada do rio e, 
possuidores de maravilhosa vista, presentero desse 
modo a approximac;ao dos peixes. A flecha, atirada 
oom incrivel rapidez, era va-se inf allivcln1cnte na presa, 
que morre, permanecendo fincada na setta, a boiar na 
superficie, de onde é retirada. Sc1n 1naiorcs trabalho's. 
portanto, consegue1n arranj ar abundante alimcntac;ao 
. para a comitiva. 

Eu e Carlos baten1os os arredores á procura de 
algurna cac;a de pelo. O tcheco tem sorte f avoravel e 
abate um porco cateto, desgarrado dQ bando que fugiu. 

O farto jantar de peixe cozido, pirao de farinha 
e cateto assado no espeto entretanto de nada vale para 
proporcionar o ~omno reparador. As 1nurissócas, os in
f ernais milhoes de murissócas desde o crepusculo exe
cutam urna tyrannia j amais avaliada. ..\qui nem o fogo, 
nem a chuva as espanta. Dentro da barraca nós vemos 
o inf erno. Fóra, o aguaceiro ininterrupto. Os indios 
enrolam.se nas esteiras e parece que dormem, entre pa
lavras de esconjuros (tambem ha semelhante vocabula
rio na sua lingua). Nós outros preferimos aguardar o 
dia, andando como lunaticos debaixo do aguaceiro. 

14 de Dezembro 

Avan~amos sen1pre no rumo do nascente. Conti
nuam os paramos indefinidos. Sao campos e mais 
campos a perder de vista, em planicies ba.ixas, isentas 
de minimos accidentes de eleva~ao. l6to faz lembrar a 
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Va cea ria do sul de Matto-Grosso, na persistencia unif or
me e melancolica das distancias vazias, onde no hori
zonte delimitado, de todos os lados. a terra vae unir-se 
ao ceu. 

Marcha-se assim, ao passo lardo dos burros vaga
bundos, cujas gorduras flacidas os f azem insensiveis 
ás pancadas. Lauahúre, que é 1nagnifico typo varonil, 
faz-me entender que necessitan1os contornar distendi
das zonas em razao dos charcos e lagoas que se ori
ginam ¡>ela invernía. E realmente surge1n a espa~os, 
nos trechos de gramíneas rcn tes, espal11ados dcposilos 
de conchas que attestan1 a trans111uta<;ao a nnual do 
solo, onde breve se formarao verdadeiros inares. 

Na jornada inatamos 2 veados, e os tiros espanta
ram as montarias, que poem á prova as nossas quali
dades de cavalleiros. Ataú pore1n cae desastradamen-
te cm urna poc;a de lama, sujando-se con1pletamente . 
de barro, facto que nos proporciona gaiato espectaculo. 
Elle fecha a carranca, sente-se offendido e nao canta 
inais pela jornada afora. 

Ao entrar do sol estamos na margcn1 de outro rio, 
este bem avantajado no volu1ne e que tanto póde ser 
o Uabe indigena como o 24 christáo. Esses nomes, por 
aqui, consistem em varios baptismos á r.evelía. 

Mal armamos a lona, despenha violenta tcmpestadc 
acompanhada de raios apavorantrs. Os animaes ha
viam arrebentado na noite anterior as peias apodreci
das e escaparam, dando extenuante lrabalho para 
achal-os, de maneira que hoje foran1 presos pelos ca-

·brestos e amarrados a cordas improvisadas. Co1n os 
coriscos, entanto, o burro cargueiro ate1norizou-se, ro1n
peu o lac;o e zarpou assombrado, desapparecendo na 
escuridao. O acontecimento representa a perda insub
stituivel de um digno camarada, pois nenhum de nós 
poderá prestar os servic;os que elle prestava. 

Esta é mais urna madrugada tormentosa, inunda
da da incrivel penitencia dos mosquitos, e que positi- · 
vamente n9s redime de larga parcella de peccados. 

., 
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• 15 de Dezembro 

O rio está coalhado de j acarés, que pouco se im
portam com a nossa presen~a. Cardumes de piranhas 
infestam as aguas, e cada peda~o de carne que aí jo
gamos promove desusado reboli~o entre esses peixes 
vorazes, que saltara assanhados para cima da superfi
cie. De uenhum modo os burros resolvem atravessar 
o curso. 

Entao os carajás parte1n montados, a pesquisar un1 
logar de melhor passage1n, de onde devem rumar para 
a aldeia do lmuti. Lauahí1re explica antes que os ja
vahés tem ubás escondidas nas barrancas, e que avisa
dos virao transportar-nos para o outro lado. E mostra 
o sol, indicando que depois, a pé, em menos de 3 horas 
chegaremos na tribu. 

Durante o dia desforramos o somno das vigilias 
obrigadas, e os borrachudos j amais evitariam isso por 
1notivo da nossa prostra~ao. 

De tarde, reconfortados, saímos a investigar as 
margens. Fritz atira sobre immensa sucuri, que mer
gulha e se refugia na corrente. Essa cobra, que gosta 
de habitar as aguas ensombradas, apesar de nao ser 
venenosa, constitue um dos perigos dos sertoes em con
sequencia da sua for~a herculea. Arrebata animaes de 
porte, triturando-os ao ahra~o do corpo potentissimo. 
Depois baba sobre a ca~a e a engole, demorando-se 
empachada na digestáo por longo tempo, de maneira 
que se torna indef esa em tal estado. Nas regióes da 
cria~ao de gado os novilhos sao victimas das sucuris, 
que os enla~an1 nos bebedores, tendo a cauda segura, 
como apoio, a qualquer arvore. E os homens despre· 
cavidos certas vezes tambem servem de refei~áo á 
maior representante da familia ophidica do globo, a 
qual supplanta em tamanho a piton da Asia, perten
cente á mesma especie. A sucurí adulta chega a attin
gir 15 metros de comprimento, o que basta para figu
rar a sua monstruosidade. 

• 

• 
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Cabe-me comtudo derrubar urna anta de idade tao 
avan~ada que os dentes j á se acharo completamente 
gastos. Carlos examina-a e conclue ser esse o exem· 
piar macho que se salvou na arca de Noé. 

Entrementes nenhum gentío dá signal de presen~a. 
Nós murmuramos desesperados, pois a noite entrou e 
com ella irron1peu a praga sinistra e inflexivel. Mas 
de repente ouvimos batidas de remos e em seguida 
vozes de indios. Elles aportam e sobem á terra. Sao 
6 mo~os j avahés muito pintados, sobrac;ando arcos, fle
chas, csteiras e mandiocas. Collocam ludo no chao e 
batem tapas nas nossas costas, como se tratassem com 
amigos antigos, falando a linguagem dos carajás com 
sotaque penosamente intelligivel. Decifro a custo a 
explana~iio: os guias ficaram na aldeia; o ca pitao espe
ra-nos e mandou os commandados para proporciona
rem a passagem; elles dormirao comnosco e vao assar 
as mandiocas no borralho da f ogueira; amanhii cedo 
seguiremos. Isso tudo nao deixa de ter importancia 
diplomatica neste logar, sem embargo da deseducac;ao 
da embaixada, que occupa su1nmariamente a nossa bar
raca com as suas esteiras, enchendo-a de cusparadas e 
mexendo nos objectos ao alcance das maos. De resto 
Howard, Carlos e Fritz, que usam respeitaveis barbas, 
quasi ficam desprovidos dos pelos grac;as ao aff ecto de 
adll!irac;ao dos hospedes incorrigiveis. Os indigenas 
brasileiros sao imberbes, e estes, que talvez nunca pre
senciaram caras assim enfeitadas, visivelmente tomam 
os companheiros á f ei~áo de typos sobrenaturaes. Re
flectem os recem-.vindos um nivel de raciocinio apenas 
libertado da animalidade. 

16 de Dezembro 

O burro foragido nao voltou. Talvez tenha enve
redado para a séde do Posto, tangido pelo admiravel 
instincto de oricnta~ao da sua rac;a, ou talvez tenha 
perecido nas garras de alguma ont;a faminta. 

A ubá, rae.hada e alagada, por excessivo favor per· 
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mitte a conducc;ao de 8 homens no maximo. Combina
se que eu e Ifoward seguiremos com a tripula~ao para 
a aldeia dada a fraqueza de Carlos e Fritz, que ajnda 
se resente1n da maleita e náo quercm, marchar a pé por 
distancia unicamente caléulada pelos vagos signaes so
lares de I .. auahúre. Elles tomarao conta do acampa-
mento emquanto durar a nossa ausencia. 1 

O lastimavel estado da embarca~ao impóe constan
te retirada da agua que penetra e estabelece desagra
da ve! maneira de viajar. Por causa do fragil equili
brio da estreita e esguia canoa, precisamos todos sen
tar no chao do casco e sub1netter-se assim a importuno 
ref rigeramento das partes baixas. Navegamos perto de 
meia hora em um labyrint-0 de curvas e alagadi~os, 
rodeado de mattagal rachitico e crmnaranhado. E fi
nalmente se dá o desembarque na orla de vasta' cam
pina. 

Em fileira a comitiva avan«;a para nordeste, un1 
dos bugres carregando ás costas o sacco encauchado en1 
que levamos a machina photographica e o Í\lmO, colla
res, a neis, cspelhos e facas - para presentes e trocas 
com as preciosidades dos indios. Isto é pittoresco, ape
sar das inco1nmodas frieiras que se abrem nos nossos 
pés descal~s, cortados pelo capim. Repete-sc o pa
norama anterior: vastidoes nuas recamadas de oasis 
de coqueiros esbeltos, grupos de v«~ados ariscos, as 
grandes emas .esquiyas. E dando vida ao scenario, 
ecoa o cantico monotono dos jovens javahés, a reedi
tarem aquí um combolo de idades passadas. 

Decorridas 4 horas atravessamos outro rio, utili
zando a ubá aí postada, e caminhamos pequeno trecho 
patallelo á barranca opposta. Os nossos conductores 
gritam estridentemente, demonstrando a proxima che-

, gada ao termo da jornada. E coando-se por toda a ex-
tensño de urna barragem de matto, .em minutos surgem 
dezenas de javahés, as armas empunhadas, a correr 
e a berrar como doidos, em phantastica e temerosa ap
pari<;áo. Mas se avizinham e saudam as nossas pes
soas no melhor dos contentamentos, a rir satisfeitos. 
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evidenr.iando que somos bemvindos ~~s seus dominio~. 
E ~té entrarmos na palhoc;a do c·ap1tao s?ffr-c1nos mi
nucioso e impertinente exame no vestuario e na phy
sionomia, descjo realizado com os olhos espantados e 
tambem com as -multiplas maos que nos seguram. 

O governador do lmutí possue pert~ , de 150 subd~
tos, que diff erenciam um pouco dos caraJ as, sen do ma~s 
feios e apresentando crescida porcentagem de barri
gudos, opilados por ver.mes intestinaes. Parentes dos 
habitantes da beira do Araguaia, logicamente os usos 
e costumes, dos j avahés se idcntificam com as praticas 
daquelles, excepto em particularidades minimas. A 
tribu espalha-se cm urna duzia de aldeias semelhantes 
a esta, todas situadas no interior da ilha, nas cerca
nías dos seus limites do oriente. 

Mas Howard e eu estamos á frente do capitao, den
tro do rancho. Elle se acha sentado na esteira, como . -budha, e congregam-se em torno, na m.esma pos1~ao, 
Lauahúre, A.taú e os principaes da familia, inclusive 
mulheres e crian~as. As largas panelas de barro com 
alimentos, as araras e papagaios mansos, o a:rsenal de 
annas e enfeites completam o retrato da corte despida. 
Eu logo falo1 ao chef e : "Ichandinoclo, datereóboronam 
( capitiío, borh dia). Elle responde varias phrases pro
feridas com emphase, a cara muito seria, das quaes afi
na! entendo somente duas palavrus ele· paz·: "Tori' audf-. 
tire (christao muito bom)''. I~ accna para sentarmos,, 
afferccendo-nos coco de babassú ralad-0 e grandes inha-. 
mes cozidos que .engulimos varados de ftnne, dando
lhe em seg~ida varios presentes. A cerimonia termi
nou.. Agora somos- gente de casa. 

Howard, ex-tenuado, depois de tirar varias chapa$ 
photogra phicas dorme con10 Justo na pocilga do mai-0-
rnl, guardado pelos aborigenes que nao se cansa~ de 
admirar o seu relogio pulseira e a batida da 1nach1na ~· 
d·e tocar com os dedos a sua barba embranquic;ada; de 
espiar as bolsas de couro presas a ci~ta. Emquanlo. 
isso acontece, comsigo trocar alguns c.apacetes de pe~
uas, que me interessnm CQmo a.s mani.fest.a~fies mai.s. 
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artisticas destas criaturas. Os espelhos, os anéis ordi· 
narios, o fumo, os collares e principalmente as facas 
valem urna fortuna no ambiente dos j avahés, que se 
mostram encantados pela generosidade. Sirvo-me do 
facto para enveredar pelos ranchos, onde naturalmente 
gosto de apreciar as pequenas solteiras e bonitas que se 
segregam da agitac;ao exterior, acanhadas pelas pro
prias perfei~oes physicas. Em urna das casas, entre
tanto, descubro o maravilhoso Ataú em tao ridícula 
posic;áo que me faz pasmar: está de gatinhas no chao, 
assistido por urna india casada que lhe tinge o carpo 
com urucum e genipapo, desenhando figuras engenho
sas. Justifica entao o carajá que o acto equivale a tra
tamento distincto para a visita e que, sem isso, elle nao 
poderia ficar elegante, pois na sua aldeia a familia é 
que o pinta. Isto emfim constitue um refinamentp ra
zoavel para suj eitos que vivem nus. 

Howard acorda refeito. O capitao dá a ordem de 
r eunir aos homens. Demandamos todos o rancho do 
haruana. Fóra, no girau sobre o braseiro, está enorme 
pirarucú moqueado. Nas panellas, ao redor, ha outros 
peixes e mandiocas cozidos. O chefc brada termos 
obscuros, respondidos pela turba. Em seguida arran
ca 2 nacos do pirarucú e colloca-os nas nossas maos. 
Grita de novo, e o seu povo assalta os alimentos. Com
preendemos que se trata de urna homenagem. E par
ticipa1nos plenamente do banquete grotesco, immúndo, 
pondo de lado o corac;ao pelo determinismo poderoso 
dos estomagas vazios. Dedos sordidos entram, reme
x~m e saem das ca~arolas, os restos de qualquer pe
da~o mal servido voltam outra vez a boiar na sujidade 
do caldo, as boceas escancaradas cospe1n e.spinhas sem 
nenhum pudor. Parece inadmissivel que os avos de 
toda a humanidade culta tambem incorressem em ta
manhas indecencias. 

A chuva despenhou-se pela tarde e pela noite a 
dentro. Pousamos em um rancho hospitaleiro. 

/ 
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17 de Dezembro 

Cuidam os javahés das roc;as com r elevante cari
nho, empregando-se em toda sorte de planta~oes. Sen
do comtudo atrasadissimos, ainda abaixo do nivel dos 
carajás, e habitando urna zona extremamente fertil em 
cac;as, peixes e cocos é estranho esse devotado desvelo 
á cultura do solo, que nao reflecte para elles, sem du
vida, necessidade primordial. As grandes planta~oes, 
contem bananas, abacaxis, melancias, cannas de assucar, 
aboboras e mandiocas, de que nos trazem numerosas 
amostras p~ra a viagem de retorno, como conc:retiz·a~ao 
dos agradecimentos. Infelizmente nenhuma das offertas 
se acha em condi~óes de ser digerida, pois estao verdes. 
Mas cumpre levar os 3 balaios cheios ·e pesados, afim de 
nao desacatar a sensibilidade dos hospedeiros. Elles des
conhecem e revolucionam as normas decentes da .bygie
ne alimentar e nunca esperam que os productos cheguem 
a ponto viavel de amadurecimento. Daí a presumpc;ao 
de que tambem <levemos comel·os em semelhante esta-
do: a recusa traduzirá offensa grave. · 

As despedidas estáo feítas. E merecemos tao des
tacada estima na aldeia que o capitao é quem dirigirá 
a comitiva, ajudado por mais 4 jovens robustos. Os 
carajás partiram pela manha, explicando que demora
ráo na jornada todo o dia em vista do caminho reque
rer immensa volta, imposta para a passagem dos ani
maes pelos corregos extravaz·ados. 

No embarcador agita-se a sucia completa do lmu
tí. Á ubá deslisa veloz sob as acclama~oes dos bon
dosos javahés. 

E é lastimavel que os canoeiros do territorio goya
no, vadeando nas seccas extremas o brac;o direito da 
ilha, na ponla sul, venham atacar e matar .estes cida
daos pacificos, que se referem apavorados aos inexora
veis inimigos. E nao ha como reprimir o vandalismo 
daquelles guerreiros, que sao pelej adores audaciosos e 
bruta es. : . : 
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A marcha ... pelas campinas effectua-se debaixo de 
aguaceiro, r evesando-se os conductores no transporte 
dos balaios dos inuteis presentes. O proprio capitáo 
presta-se ao estaf ante papel de carregador, demons
trando ser um rei sem importancia, ou pelo menos de 
caracter francamente liberal. . . Ao entrar da noite, 
após a vara~iio do rio Uabe, atracamos nas proximi
dades do acampamento. Fritz, Carlos e os carajás 
estao angustiados por causa das murissócas. Os com
panheiros ahateram hontem e hoj e 3 veados e un1a 
anta. Só nos custa assa r algumas postas das cn~-as para 
o jantar. · 

Chovendo sempre, a tolda necessita de agasalhar 
a s 11 pessoas que aquí se r cunem. Fórn1a-.se um monte 
indistincto de gente, e ouvem-se de vez em quando as 
impreca~oes já de praxc contra as iniquidades da na
tureza. 

18 de Dezembro 

A existencia na ilha do Bananal evidencia-se into
leravel. F; sacrificio desmesurado supportar quasi ao 
r elento os castigos do inverno mortificante. Os pro
prios indios, acostumados á penitencia, sentem a trage
dia des tes tempos, embora fechados completamente nas 
palho~as durante as noites. Nao mais quere1nos de
morar aquí. E assim, mal surgem os primeiros raios 
da alvorada, ajuntamos a tropa, preparando-se a etapa 
a Santa Isabel, cujas 12 leguas hao-de ser vencidas no 
decorrer do día. 

O capitáo e os seus vassallos recebem novos presen
tes de bugigangas, que os enchem de intensa alegria. 
Admiraveis e sensatos individuos, que se contentam 
con1 tao despreziveis fortunas. Nós apanhamos mui
tos tapas nas costas e recebemos a derradcira offeren
da dos j avahés, que nos dao os seus arcos e flechas. 

A caravana está em movimento. Substituimos o 
burro cargueiro pela montaria de Carlos. O tcheco vae 
caminhar a pé metade do trajecto, e em seguida eu o 
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revezarei na prova~áo, cedendo-lhc o m eu animal. Dos 
companheiros, somos an1bos os unicos em situa~ao de 
realizar isso: Fritz acha-se co1n u1na ' pcr1ia machucada, 
e Howard, pela idade, r evela visivel abatimento por 
tantas vigilias e fadigas. E a proposito de Lauahure e 
Ataú, estes nao se submettcra1n a concorrer para atte· 
nuar o nosso cansa~o. Propuz-lhes tambem a alterna
tiva da marcha a pé, mas para isso exigiram compensa
~óes. ' A no~ao de estima e de r cconhecimento nao se 
agasalha nos seus espiritos con10 bcm fundamental. Ha
bitando as 1nargcns do Araguaia, os cara j á adquirira1n 
o vicio de n1ercnntilizar todos os servi~os prestados aos 
viandantes, con<licionando os mínimos trabalhos ao ex
clusivo interesse da paga. ()s guias j á ganharam oh
j ectos d e valor pa.ra e ff.ectuar a excursao, como facocs, 
r9upas, cobertas e algum dinheiro; entretanto a pre
cisao da ~mergencia lhes disperta a astucia, pela qual 
advinham agora a possibilidade de outros proventos. 
Combinamos todavia nao nos cingir ás atrevidas impo
si~oes e d esprezamos o concurso dos bugres relapsos. 
O episodio irrita Howard a tal ponto que proclama a 
sua raiva, allucinado: "Estes diabos só mesmo a bala. 
Na ¡>rimeira que fizerem descarrego o revolver directa
mente na cabe~a delles. Nao aturo bandidos sem ver
gonha". , E é a cnsto que conseguimos acalmar as iras 
do americano. 

Mas sob a chuva impertinente o sequito se adianta 
campina afora , segdindo o rnesmo traj ecto da vinda, 
ainda attestado no trilheiro da m acega machucada. En1 
diversos logares, porem, já a passagem se torna intran
sitavel por causa dos pantanos que os aguaceiros vao 
originando por todos os quadra~tes. Neccssitamos 
.assim de ladear zonas extensas após vas tentativas de 
travessia dos alagadi~os, onde nos atolamos e chafur
damos na lama. Ora o burro cargueiro é quem mais 
soffre nessas occasiocs e consequenten1ente nos dá gran
de trabalho. Nño tendo quem o estimule com briosas 
pancadas, urna vez nlettidas as patas no barro aí se 
planta pasmado e desacor~oado, inscnsivel As nossas 
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manüesta~oes de incitamento. É mistér desmontar as 
bruacas e cangalhas e transportal-as a terreno solido, 
para que emfim o animal se liberte, alliviado do 
peso. Multiplicam-se taes .occorrenc!a.s na. caminhada, 
motivando atrasos aborrecidos. Assrm, animamos Ho
ward a que continue a viagem na vanguarda, junto com 
os indios, afim de alcan~ar o Posto o mais breve possi
vel, pois o seu esgotamento physico. cau~a dó. Elle .. 
accede á proposta, e eu, Carlos e Fr1tz f1camos para 
traz a resolver as tristes situa~oes embara~osas do burro 
empacador. 

Provamos longas horas encharcados, enlameados, 
ás vezes desorientados na direc~ao da batida dos dian
teiros. No corrego 23 precisamos baldear a carga com 
agua pelo pesco~o, em urna passagem que nos custa 
larga demora a descobrir, e ternos de atravcssar a cor
rente completamente vestidos por precau~ao das pira
nhas f amintas. 1\fas tu do está bem quando acaba bem: 
apesar de derruidos, chegamos a Santa Isabel ás 10 da 
noite, trazendo nos pensamentos a unica, a simples am
bi~áo do somno confortador nas redes macias, sem os 
zumbidos insupportaveis e as mordidas infames dos 
milhares de mosquitos. Hoje, para nós, o mundo se 
concentra essencialmente nesse desejo. 

Mas Howard apparece furioso, apopletico, patro
cinado por Benedicto, que procura serenal-o. E logo 
nos' capacitamos do seu infortunio. Lauahúre e Ataú 
tocaram os animaes com pressa, na ancia de voltar á 
aldeia, e abandonaram o amigo, cuja montada nao se 
dispoz a identica correria. Howard, sozinho, perdeu-se 
em plena vastidao dos campos, topou urna lagoa im
mensa, andou caindo em loda~aes, até que por mero 
acaso cruzou novamente com os rastos de que se des
viára. De tal arte veiu a terminar a accidentada ex
cursao apenas urna hora antes de nós, o systema ner
voso descontrolado, exaltadissimo, o que tem valido aos 
carajás toda uma serie de improperios tremendos. En
contro Ataú no seu rancho, e elle poe-se a rir gostosa-
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mente dos acontecimentos. Lauahúre dorme profunda
mente. A inconsciencia dos gentíos manüesta-se clara 
no acto de irresponsabilidade. Elles nao dao inpor
tancia ao que houve. 

' 

A. llha do Bananal • O sen pa-
1 norama • Suppostas rlqueza4i 

1 . 

. A ilha do Bananal, ou. de Sant'Anna, Impóe este ca-
pitulo separado em que procuro gravar os seus 

aspectos ineditos no desenrolar do roteiro. Ella é 
ainda, nas nossas paginas geographicas, urna cita~ao 
de caracter informativo resumido. Os scientistas ja
mais pesquizaram o s·eu amago, o qual persevera obscu
ro e deshabitado por civilizados. 

Evidencia-se portanto a opportunidade de escrever 
as observa~oes que aqui colhi de viso e os esclareci
mentos proporcionados pelas pessoas que mais perf ei
tan1ente conhecem a gleba. Será, quando menos, urna 
r estéa de luz a illuminar-lhe a vastidao. 

• • • 

Segundo relatam as chronicas, a ilha foi descoberta 
e palmilhada interiormente em 1755 pela bandeira or
ganizada em Trahiras, estado de Goyaz, sob a direc~ao 
do sertanista José Machado, que procurava attingir, va
rando por terra, a ambicionada mina dos Araés, situa
da sem duvida nas barrancas do rio das Mortes. Ex· 
teriormente a sua existencia foi certüicada pelo nave-

' 
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gante alferes José Pinto da Fonseca, que lhe deu o 
antigo nome em vista de ter-se rezado a primeira missa 
no dia de Sant-Anna, cerimoniia seguida dos actos de 
fidelidade de alguus chefes carajás e javahés. E no 
passado aqui tamben1 acampavam occasionalmente os 
carajahys, tapirapes, chambioas e gradahus. Hoj.e, en
tretanto, em toda a sua extensa o vivem sornen te carajas 
(nas 1nargens do bra~o esqnerdo do Araguaia) e ja
vahes (no interior, perto do bra~o direito) tribus que 
nao mais guerreiam os christaos. 

Em 1920 o sertanc.lo goyano Pedro J ... uis Chapaden
se, vindo da villa de Furo de Pedra (estado do Pará). 
atravessou a ilha de norte a sul. E co1no conduzia 40 
cabe~as de gado, de mudnn~a para as pastagens de 
Goyaz, a penctra«;ao tornou-se demoracla e repleta de 
:accidentes, dando-lhe ensejo a que avistassc numerosas 
.~agoas, algumas das quaes de dimensoes formida':'eis. 

Nos ultimos annos realizaram-se diversas penetra-
1~es no inte rior, destacando-se as do hispo d. Sebastiáo 
(catechistas dominicanos), do pastor l\1c'Intire (missio
narios evangelistas) , de Darcy Bandeira de Mello (do 
extincto Posto Indígena Federal). Ainda outros nomes 
se aj untan1 aos desses desbravadores, mas seguramente 
na actualidade ningue1n m elhor que elles sabe dos se
gredos do patrimonio. 

Admitte-se que outrora se estabeleceu urna povoa
~áo nas cercanías do bra~o direito de Bananal, baptiza
da por Nova-Beira. Todavia nem vestigios persistem 
do supposto villarejo, sendo aquella regiiio totalmente 
rustica, deserta de qualquer palho~a de caboclos, li· 
mitada ao nascente pelos virgens dominios goy.anos dos 
indios canoeiros bravos. E no bra~o esquerdo, escolhi
do para a nnvega~ao por ser perf eitamente franco du
rante o anno inteiro, ha apenas 3 logares ltab.itados por 
forasteiros: o Posto Indigena, cm que nos· achamos no 
momento, abandonado pelo governo; o. sitio á f renté da ' 
foz do rio Tapirapés, onde 1noram 2 ou 3 familias serta
nejas; e o Pasto Evangelico, qua.si na pont.a }\Oxt.e.. No. 

1 • 
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mais estende-se o imperio livre dos carajás, dissemina
dos nas muitas aldeias da barranca. 

• • • 

O Bananal é talvez a 1naior ilha fluvial do globo, 
calculando-se o sen comprimento em 90 leguas appro
ximadas e a parte mais larga em cerca de 20 leguas. 
Pela sua configura<;ao, af itn de levantar a respectiva 
area, póde formar-se um parallelogrammo de 90 por 10 
leguas, o que nunca será excessivo. E teremos a super
ficie de 32. 400 kilometros quadrados, espa<;o immenso 
que equivale, por exemplo, ao territorio occupado pela 
Belgica. 

A sua vegeta«i;ao typica compoe-se de campinas na
tivas de j araguá e 1nhnoso, que se distendem pelos pa
ramos interminaveis. O garlo nao é atacado pelos ber
nes e bicheiras, mantendo-se o pelo limpo e luzidío, 
facto comprovado nas varias cabe<;as existentes no 
Posta. Pore1n infelizm.ente este mundo privilegiado 
para a cria<;ao vaccun1 possue entraves que estatuem 
uma fei<;ao altamente desfavoravel ao aproveitamento 
economico. o solo de toda a ilha, excessivamente bai
xo, submette-se a vastas inunda<;oes annuaes na epoca 
das chuvas, cobrindo-se de agua perlo de 2/3 da super
ficie. Semelhante phenomeno se opera de novemhro a 
abril, quando entao ascende ao m.aximo de intensidade, 
originando n1ares e banhados incommensuraveis. Assim 
é que nas grandes cheias os carajás des ta aldeia de 
Santa Isabel chegam a atravessar nas suas ubás a lar
gura do Bananal, indo visitar os javahés do Imuti. E 
no periodo das alaga<;oes milhares 9e murissóca6, 
como supplicio dantesco, transfiguram o paraizo de 
estio no mais detestavel dos infernos concebidos. 

Mas tao poderosos motivos nao impediram que um 
parlamentar patricio, em 1876, apresentasse á Camara 
do Imperio certo proj ecto necessariamente inexequi
vel. Tratava-se do dr. André Rebou<;as, nome de des
taque na cultura nacional, que pretendia se estabeleces-
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se aqui um parque nacional identico ao de Yellow-Sto· 
ne, nos Estados Unidos, afin1 de que nelle se pcrpeluas
sem a fauna e a flora brasilicas. A idea morreu no 
nascedouro, e isso foi melhor de que se chegassc a ten
tativa reaes, votadas indiscutivelmenle a fracasso cla
moroso. 

Todavia o aspecto physico da ilha, alem dos can1-
pos que a cobrem na maioria absolut1a da extensao, 
co1npreende manchas de florestas de palmeiras babRs
sú, zonas de cerrados limpos e apenas na ponla sul pou
cas 1nattas de carrascaes. 

. .. . 
Já m e tenho occupado bastante da faculdade de 

criat;ii.o phantasista dos sertauejos, coisa que lhes é con
genita. Quen1 se habituou a lidar com taes homens 
sabe que o segredo e o desconhecido exercem influencia 
de verdadeiro delirio nos seus cerebros. E' pois neces
sario tomar precauc;óes a respeito das miragens que 
constroem, responsaveis sem duvida por muitas affir-
1nac;óes invcridicas que se tecem nos centros populosos. 

O Bananal logicamente se presta bastante aos ca
boclos para que dem asas á sua capacidade lendaria: a 
rusticidade do seu deserto en1presta largos motivos para 
isso. ~:' assim que nos villarejos da barranca do Ara
:guaia nao raro se ouvell} noticias da existencia de ri· 
quezas de perolas nas lagoas da ilha, cm cujas aguas 
.ha de facto enorme~ quantidades de conchas. E algu
mas destas - dizem ~ contem no interior das cascas 
grandes gen1mas fascinantes, comquanto ningucm ainda 
as tenha avistado . . . ~fas as boas noticias de thesou· 
ros escondidos possuem um poder miraculoso em pro· 
pagar-se e merecem a mais sympathica acolhida entre 
<>s proprios civilizados. De tal arte um antigo e ingenuo 
chr-0nista, r efestelado no aconchego do lar, asseverou 
ao mundo as seguintes palavras de paladar attrahente : 
"O Bananal guarda avaramente no fundo das suas mys
teriosas lagoas e lagos, perolas de subito valor, como por 

3!> - Noss~ grupo no rancho dos padres, no rio das Mortes. 
40 - Batela~ _com Que exploramos o famoso curso. 
41 -· O cap1~0 Holman, Mackenzie e Priestley (da Miasio ln¡rleza) em 

companh1a de Osear e Casaio. 
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exemplo aquella que nos tempos coloniaes mandararn 
para a metropole portuguesa e a qual era bellissima e 
do tamanho de urna avela (?) Na n1aioria essas mar
garita8 sao do mais lindo oriente, urnas opalina8, azues 
brancas - outras roseas e negras". 

Ora, em toda a minha viagem vi somente 3 perolas 
retiradas na ilha, sendo din1inutas como bagos de arroz, 
lascadas e de feia cor amarelo-suja. Ellas nao apresen
tavam nen hum valor para a f aceirice humana. De 
resto, tratando-se de r egiao de accesso viavel, povoada 
por indios pacificos, amena de clima nos meses da 
secca - - deve es-tranhar-se que os aventureiros cubi<;osos 
esquc<;am de tao faceis fortunas, occultas somente al
guns palmos abaixo da superficie dos remansos ... 

Conforme me certifiquei, numerosos lagos do in
terior das margens do Araguaia, no trecho que medeia 
de Piedade até aqui, conservam identicos depositos de 
conchas. E sempre sao infimas as porcentagens de pe
rolas achadas, cujas propriedades nao offerecem por 
via de r cgra qualquer encanto. Os terrenos em ques
tao revelam f eitío semelhante ás paragens do Bananal. 
constituindo-se de vasantes do rio, talvez de antigos lci
tos da bella caudal. 

Quanto ao ouro e aos diamantes, a estructura geo
graphica da ilha ass!gnala claramente a carencia dos 
metaes preciosos, nunca passando de mythos as noticias 
que se propala1n sobre a supposta riqueza nesse pa1·
ticular. O solo raso e arenoso, despido de rochas e ma
trizes, é be1n a nega~ao em materia de garimpos. Aquí 
niio se constatan1 nem minilnos indicios ou satellites da
quellas j azidas ambicionadas. 

* * * 

O panorama do territorio inonotono - recentemente 
rado ao patrimonio do estado de Goyaz está pois 
do nos seus principaes tra~os genericos. Sio 

-.:)es que transmitto com rigorosa fidelidade, em-
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hora venham negar muitos dos fascinios que lhe attri
buem as imagina~oes exaltadas. 

Afinal sou o primeiro a lastimar que is to nao sej a 
urna Canaan mara vilhosa. 

1 

I• De retorno a Siio Paulo 

"N óS j á soffremos bastante neste anno. Isto niio 
é logar para pessoas que se prezam". Howard 

f ala-me assim, demonstrando ha ver desistido dos pla
nos anteriores de r.efugiar-se no esquecimento dos ser
tóes. A decisao era de esperar-se. 

De tal modo, escorra~ados pela inclemencia dos di
luvios e das pragas, repletos da saudade do progrcsso, 
partimos nos fins de dezembro rumo a Leopoldina, de 
onde finalmente alcan~aremos Sao Paulo. 

O batelao está transformado em extravagante e 
sujissima gaiola, abarrotado de gente e de bichos. E' 
que compoem a sua tripulac;ao actual Howard. Carlos, 
Fritz, eu, Benedicto e Sebastiana, estes ultimos de mu
dan~a definitiva para ·Goyaz, visto terem renunciado o 
cargo de "guardas honorarios" do Posto Indigena, can
~ados de esperar pela paga do governo . . . E como ho
n estos sertanejos ambos trazen1 na emergencia todo o 
lar completo: 6 cachorros, 2 gatos, 3 jacás de gallinhas, 
diversos papagaios e periquitos amestrados, bahus e 

.~ panelas velhas. 
Acontece entretanto que a viagem das 102 leguas de 

retorno, que deveria ser feita em urna semana, se pro
longa por um mes secular, devido a ter-se partido certa 
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pe~a insubstituivel do motor quando ainda nos acha
~os na 1netade do trajecto. Inicia-se a í o pior macty
ri.o que padecemos na aventura inteira. Durante 20 
dias: desde o amanhecer ao caír das noites, molhados e 
castiga.dos pelas chuvas interminaveis, assaltados pelos 
1no59u1tos - trabalhamos herculeamente afim de ina
pelhr a pesada embarca~ao contra a violencia da cor
renteza da cheia. Embora empregando o estafante 
processo do gancho e da forquilha, com o concurso dos 
reino~, unic.a n1aneira d~ navega~ao productiva para os 
ba~cloes galg~re·m os r1os na epoca presente, conse
g~umos exclusivamente vencer a media de 3 leguas dia
rias. E,' ~or assim dizer, uina inesquecivel vía-crucis 
a que precisamos de nos submetter. 

Depois, q!Iando terminam os dias, ao envez dos rc
pousos m erecidos, surgem as vigilias impera tivas até ao 
in omento e1!1 .q.ue a extrema fa diga vem immunizar as 
nossas sens1bibdades das f erroadas das murissócas in
suportaveis. E o Natal, o Anno-Bom, a Festa dos Reis 
encontram-nos mettidos nesses supplicios, que triste-
1nente avultam pel·as recorda~oes sugestionadoras que 
cada qua] n1aldosamente lembra, revivendo as bellas 
comemora~óes nas long es patrias. 

Mas as minhas festas vao alen1. A maleita ataca
m e sem piedade na occasiao em que nao mais possui
n1os qualquer dose de pilulas de quinino. E nao sei 
por que motivo, achando-me falto intearalmente de me-
dicamcntos, o sertao desiste de impor-~e o somno eter
no nus suas terras virgens. 
. E1n 'to~o caso atracamos no porto de Leopoldina uo 

findar de 3aueiro. Apesar de maltratados pela bruta
lidade das pri.va~óes e dos accidentes, a simph~s razño 
de nos approx1marll?-os do nosso mundo, agora tao ahcn
~oado, reergue admiravelmente os animos abatidos. ()s 
meus companheiros estao no mesmo grau de contenta
mento quanto eu. 

• * • 

' 

\ 
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As aguas do magestoso Araguaia, agigantadas pelas 
enchentes, vao alagando os baixios, vao occupando le
guas de varjoes. Desappareccm as derradeiras nesgas 
das alvas praias. Attestando os des1noronamentos das 
barrancas, descero, pela caudal barrenta, amontoados de 
galharias e de arvores, com-0 visóes de navios phan
tasmas. 

Chuvas e mais chuvas. O fir1namento sen1pre tol
dado por infinita cortina escura. Hurnidade doentía. 
Mol.estias. Pragas. Inverno da vcrtenle amazonica. 

Quando chegamos a qui, cn1 j unho, o ceu azul era 
radioso de luz, a natureza murmurava o grande poe-
1na da paz e da serenidade. Hoje ha o contraste alor-
1nentado, alguma coisa de terrivel puni~iio aos que vem 
ro1nper a beatitude das verdes distancias. Vinga-se o 
reino bruto da audacia dos conquistadores. Porque o 
Araguaia figura em numerosos pontos o simile do for
midavel Amazonas, em cujo estuario desemboca. E 
com-0 lá, entre o triumpho das mattas magestosas, tam
bero a qui se aj ustam as ni ti das impressoes de Euclydes: 

"E' a ultima pagina, ainda a escrever-se, do Genesis. 
Tem a instabilidade de urna forma~ao estructural acce
lerada. Um methaphysico imaginaria, allí, um descui
do singular da natureza, que após construir, em toda 
a parte, as infinitas modalidades dos aspectos naturaes, 
se precipita, retardataria, a completar de afogadilho, a 
sua tarefa, corrigindo, na paragem olvidada apr.essada
mente, um deslize. A evoluc;a.o natur.al colhe-se, no seu 
seio, em flagrante. O raio da vida humana, que nou
tros logares nao basta a abranger as v'icissitudes das 
transf-0rma~oes evolutivas da terra e tem de dilatar-se 
no tempo, revivcndo nas prophecias retrospectivas as 
cxtinctas existencias millenarias dos fosseis - allí 
abarca circulos inteiros de transmuta~oes orogenicas 
expressivas. A geologia dynamica nao se deduz, ve-se; 
e a historia geologica vae escrevendo-se, dia a dia, ante 
as vistai.S encantadas dos que saibam lel-a. Dai, as sur
prezas. Em toda a parte affei~oamo-nos tanto ao equi
librio das fórmas naturaes, que já se appell-0u para um~ 

,, 

; 
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tumultuaria hypothese de cataclysmos, afim de se lhes 
explicarem as modifica~óes subitaneas; na Amazonia, 
as mudan~as extraordinarias e visiveis resaltam no sim
ples jogo das for~as physicas mais communs. E' a 
terra mo~a, a terra infante, a terra em ser, a terra que 
a inda está crescendo. . . Agita-se, vibra, arfa, tumul
tua, desvaira. As suas energias telluricas obedecem á 
tendencia universal para o equilibrio, precipitadamen
te. A sua physionomia alter.a-se <liante do espectador 
immovel. Naquellas paisagens voluveis itnaginam-se 
caprichos de mysteriosas vontades. E, ainda sob o as
pectos seccamente topographico, nao ha fixal-a em li
nhas definitivas. De 6 em 6 meses, cada enchente, que 
passa, é urna esponja molhada sobre um desenho mal 
f.eito: apaga, modifica, ou transforma os traQ<>s mais 
salientes e firn1es, como se no quadro das suas planuras 
desmedidas andasse o pincel irriquieto de um sobrehu
mano artista in~ontentavel. . . Ora, entre as magias da
quelles scenarios vivos, ha um actor agonizante, o ho
rnero. No Amazonas acontece, de feito, boj e, esta cruel 
antilogia: sobre a terra f arta e a crescer na plenitud e 
risonha da sua vida, agita-se, miseravelmente, urna so
ciedade que está morrendo .. . " 

* * • 

Benedicto e Sebastiana vao ficar r esidindo no villa
rej o. Carlos e Fritz contam aguardar 'o novo estío em 
zona mais favoravel, mas aind.a naQ deliberaram par
tir. Ho'\vard e eu contl'actamos a tropa que nos trans
portará para a \Ca pi.tal de Goyaz, pois que nestes tempos 
a rodovia inundada nao permitte a passagem de autos. 

l\fais urna semana cavalgando pelos trilheiros, va
rando corregos avolumados, marchando sob o a~oite 
das chuvaradas. E em urna noite principiada a cida
de descobre-se nos nossos olhos, semeada de focos elf•
ctricos, escondida no fundo da serra Dourada. 

Quasi 9 n1eses de sertoes ao sabor do destino, na as
pereza da vid.a nomada e pobre, bastam para rehabili-

' 

I 
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tar as promessas da Civilizac;ao. 
cunda, desabrochada em sonhos, 
dade nostalgica dos exilados. 

Ella se annuncia fe
como fanal na ancie-

* * * 

Porem se plan tam para traz as choc;as dos miseros 
e anonymos vanguardeiros das solidoes, hostilizados e 
aniquilados pelas adversidades devastadoras das selvas. 

Neste instante o caminhao collocá-nos na ponla da 
estrada de ferro, em Leopoldo de Bulhoes. 

Araguary. Ribeirao Preto. Sao Paulo! Etapas 
ascendentes no indice das luctas e das victorias hu
manas. 

E desde os lin1ites do meu Estado, na ponte de Iga
rapava, sobre o rio Grande, eu vejo o rude resuscitar 
do passado. Sao as indomitas mon~oes dos nossos avós, 
cujos sacrificios se transfundem boje nos mil padroes 
de conquistas que podem f azer a uf ania legitima de 
qualquer povo. 

' Foi aqui o berc;o da ra~.a dos bandeirantes. Foi da-
qui que partiu, como tantos outros heroicos devassado
res do Brasil, o vulto soberano de Fernao Días. Porisso 
é que paira pelas dobradas do solo paulistá o echo dos 

' canticos de Bilac, glorificando o legendario Cac;ador das 
Esmeraldas: 

' \Nesse lou~o vagar, nessa marcha perdida, 
Tu f os te, como o sol, urna fon te de vida: 
Cad.a passada tua i0ra um caminho aberto ! 
.Cada pouso mudado, urna nova conquista! 
E em.quanto ias, sonhoando o teu sonho egoista, 
Teu pé, como o de um deus, fecundav.a o deserto! 

~for.re ! tu vivcriás nas estradas que abriste !1 

'fuu no1ne rolará no largo choro triste 
Da agua do Guaieuhy .. . Morre, Conquistador! 
Viiverits quando, feito em seiva o sangue, aos aTcs 
Subires, e, nutrindo urna arvorc, cantares 
Num.a ramada verde, entre um ninho e uma fiort 

' ,,. 
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Morre! germinaTáo as sagradas sementes 
Das gótias de suor, das lagrimas ardentes! 
Hao-de frutificar as f omes e as vigilias t 
E um dia, povoada a terra em que te deitas, 
Quando, aos beijos do sol, sobrarem as ct:>lhett~~· 
Qu.ando, aos beijos do amor, cresoorem as f am1has, 

Tu eantarás na voz dos sinos, nas charruas, 
No esto da multidáo, no tumultuar das ruas, 
No clamor do itrabalho e nos hym111os da paz! 
E, subjugando o olvido, através d·as idades, 
Violador de sertoes, plantador de cidades, 
Dent·ro do ·cora~ao da patria vi.verlts !,, 

J 
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O desappareelmento do 

Coronel Faweett 

1 • , .·v AE para quasi 10 annos que desappareceu nos ser
toes mattogrossenses o coronel Fawcett. 

O geographo e explorador inglez realizava urna pe
netra~áo destemida ás regioes ainda inaccessiveis aos 
christaos, onde hoje campeiam hordas selvagens na ple
nUude dos seus vastos dominios. Bosc~va seguramente 
bater o terreno enfeixado pelos rios Xingú, Mortes, Ara
guaia e Tapirapés. Porem desde 1925 cessaram as no
ticias a seu respeito, e até agora permanece viva a in
terroga~ao sobre o seu paradeiro. Teria perecido ás 
maos dos aborigen es? Ficari.a como prisioneiro em 
qualquer aldeia? 

O facto é que o motivo da duvida, aqui e no estran
geiro, se transformou em toda especie de absurdas mys
tifica~óes e mesmo de assaltos ás bolsas incautas. E' 
claro que o barbarismo daquelle interior do Brasil se 
presta aos mais extravaganfes enredos, que nascem da 
imaginativa de pessoas .de honorabilidade duvidosa. 
Urna serie de audaciosos individuos tem surgido a fa
zer declara~oes á imprensa, contando novellas pittores
cas e puerís dos seus conhecimentos da regiáo. De tal 
modo, illudindo a boa fé dos jornalistas, terminam obri
gatoriamente propondo-se organizar a comitiva que 
desvendará o extraordinario segredo . .. 

• • • \ 
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Ora, na realidade, uma unica expedi~ao, a do capi
tao Dyott, chegou até o ponto que as infonna~oes po
sitivas estabeleceram como derradeira etapa do roteiro 
de Fawcett, na j unc~ao dos rios Curisevu e Culuene, 
affluentes do Xingú. Entretanto o expedicionario ame
ricano era alheio aos costumes dos indios e talvez a isso 
dev·a o fracasso dos seus planos. Contou-me um serta
nejo empregado da sua caravana que elle presenteou 
bastante alguns bugres e que depois nao poude fazer as 
mesmas dadivas aos dem.ais, originando-se dai as 
a1nea~as dos que nao foram contemplados. De qual
quer fórma que se passasse o acontecimento, a verdade 
é que Dyott baixou o rio ás pressas, á noite, havendo 
abandonado um aparelho de radio na margem. E nada 
trouxe de novidade, a nao ser a declara~ao de que en
contrára, ou vira, urna medalha pertencente ao geogra
pho perdido. 

* * * 

' 
As cabeceiras do rio Xingú j á soff reram varias de-

vassas scientificas, que surpreenderam as suas tribus 
na plena nudez das selvas. Entre outros, aí estao os 
trabalhos e levantamentos de Von Steinen, dos officiaes 
do Exercito coronel Botelho de Magalhaes e capitao 
Vasconcellos. 

Nao se trata, portanto, de regiao que se preste ás 
pbantasias e ás mentiras ridiculas de aventureiros in
cultos. Os que se dedicam aos assumptos sertanistas e 
conhecem a sua bibliographia sabem disso perfeita
mente. 

A respeito de Fawcett, por exemplo, o general Ron
don, que foi o chefe do Servi~o de Protec~ao aos Indios, 
boj e ex tinelos, destruiu com a autoridade dos seus co
nhecimentos as invencionices que se aventaram. 

O testemunho do sertanista colloca a questiio nos 
seus devidos tennos: 

"O coronel Fawcett, alimentando a esperan~a de 

. ., 
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encontrar no cora~ao de l\ilatto-Grosso o "her~<> da ci
viliza~ao do Brasil", tentou por duas vezes, acompanha
do do seu filho Jack e do Sr. Raliegh Rimell, penetrar 
na invia mesopotamia do Xingú e do Telles Pires (ex
Joao Manoel). Isto em 1925. A insistencia do seu 
sonho tornára-o quasi um monomaniaco. Sonhava com 
fabulosas minas de ouro. Dizia·se possuidor de um ro
teiro mysterioso, que lhe indicaría os maiores thesou
ros escondidos no recesso das nossas florestas. Munnu
:rava aos amigos ter comsigo un1a flor maravilhosa, com 
a qual identificaría, com o encontro de urna semelban
te, a lendaria Atlantica, sonhos d·e tantos sonhos. Niio 
julgando bastantes as indica~oes dos simples mortaes. 
Fawcett recorría, na sua allucina~ao, ás luzes dos es
piritas. Ainda nas vesperas <la sua partida para o ser
tiio, foi a un1a sessao espirita ·em Cuyabá e de lá saíu 
muito satisfeito com as indica«;oes do Alem ... 

Nao conseguindo varar a mesopotamia, o coronel 
ingles desistiu do seu intento. Retrocedeu até ao posto 
Simoes Lopes (posto dos Ba~aeris), e aí pediu a estes 
indios que o conduzissem até o rio Curisevu, o que foi 
feito. Era sua inten~ao rumar para éste, na direc~ao 
d-0 rio das Mortes. Em meio do caminho, tendo en
contrado urnas canoas dos indios Ianahuquás, Fawcett 
dispensou o auxilio dos Bacaeris; f ez-lhes presente dos 
meios de condu~iio que trazia e, apropriando-se das re
feridas canoas, desee u o Curisevu até á confluencia do 
Culuene. Foi este o ultimo ponto da sua passagem, 
perfeitamente assignalado pelos indios da regiao e con
firmado mais tarde pela expedi~ao Dyott, vinda ao 
Brasil á sua procura. Daí (parallelo 12.0 21' - meridia
no 52° 30') desappareceu. 

Teria Fawcett sido victima dos Ianahuquás, indigna
dos coma apropria~ao indebita das suas canoas, quando 
se achavam ausentes, pescando e ca~ando? E' qma 
hypothese. 

No mais, tudo mysterio. Fawcett desappareceu 
com o seu grandioso sonho, tao bello como a sua linda 
flor ... ,, 

• 
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* * * 

Tambem se torna opportuno inserir abaixo as de
clara~óes do professor Metraux, director do Instituto de 
Ethnologia da Universidade de Tucuman, na Argentina, 
e real~ado perito na literatura indianista: 

"Scmpre me sq.rpreendeu o e.aso desse homem que, 
se nao é um ill uminado, um inystico, deve ser um mys
tif icador, ao menos que o nao sejam os que se tem 
occupado delle. 

Todas as novellas de sensa~ao publicadas sobre 
Fawcett respiram tnystifica~ao.- Parece estranho que 
se possam propalar coisas tao insensatas sobre urna r e
giao, que, se nao é conhecida nos seus detalhes o. é, pelo 
n1enos, nos seus tra~os geraes. 

A hacia do Xingú foi explorada ha 50 annos pelo 
grande sabio allemao Karl von Stcinen e depois por / outras missóes, principaln1ente a inissao Rondon. 

E' nada 1nenos que surprehendente ver-se que ho· 
mens serios atravessaram aquellas paragens, registando 
apenas aventuras hanaes e dcscobertas normaes, em
quanto que Fawcett e os que o procuram topam com 
maravilhas . . . 

Qualquer que seja a aventura de Fawcett, atira 
grandes descrcditos sobre a sciencia. E os que soffrem 
sao os ethnog:raphos conscienciosos, homens honestos e . ·- . coraJosos que percorrem essas reg1oes para enriquecer 
a sciencia de observa~oes novas. Desde algum tempq, 
na ethnographia sul·am·ericana, estamos senda envene~ 
nados pelos n1ystificadores, que enchem os jórnaes de 
narra~óes e descobertas fantasticas. Um dos meus mes
tres e um dos meus melhores amigos, o 'explorador sue
co Nordensckiold. conheceu Fawcctt e nunca o levou a 
serio. E' preciso acabar com historias desse genero!" 

• * * • 

Mas, voltando do depoimento do general Rondon, 
valem a pena algumas conj ecturas sobre o desappare
cimento do scientista inglez. 
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Será crivel que Fawcett esteja vivo, como prisio
neiro voluntario, ou como prisioneiro for~ado? 

A primeira supposi~ao é absurda. A um hoD?-em 
idoso culto rico e casado, acompanhado do seu fdho 
e de ~utro c~mpatriota , naturalmente nostalgicos do seu 
país, nao conviria semelhante situa~ao incommoda du-
rante longos annos. · 

A segunda supposi~ao tan1bem 11~~ possu.e funda- ' 
mento. Em tao dilatado te1npo surg1r1am nul oppor
tunidades para a fuga, j á escapando dos algozes, j á lhes 
illudindo a éonfian~a afiin de effectuar a retirada. 
Allás nas epocas coloniaes, Hans Staden e Léry, tam
bero presos pelos selvagens, conseguiram livrar-se con1 
a estricta ajuda da intelligencia, faculdade tao pouco 
desenvolvida naquelles seres broncos. 

Suppondo comtudo que continuasse o traj ecto para 
nascente, a partir do logar em que já se certificou a sua 
ultima passagem, ingressaria fatalmente nas terras dos 
chavantes, indios sobre cujas attitudes hostís ninguem 
mais duvida. Na peripheria dos seus dominios elles 
tem matado muitos christaos e os mansos carajás, que 
lhes guardam verdadeiro temor. Jamais fizer:un u~ 
prisioneiro, coisa provada pelo ahandono obr1ga.tor10 
dos corpos dos que caíram nas suas garras, depo1s de 
esmigalharem os craneos a cacetadas. 

Nao encontro explica~ao como se teceu no cerebro 
de Fawcett a utopía incrivel como a que o conduziu a 
um f im cruel. O destino nao poderia reservar·lhe sorte 
diversa, dado o absurdo de enveredar por regioes bra
vías com a comitiva de duas pessoas, somente. 

\ 

. Na explora~o que fiz ao rio das Mortes, subí parte 
de um dos seus afluentes que é contra-vertente do 
Culuene. Porem nunca me dispuz a saber do paradei
ro do coronel inglez. Eramos 3 homens na caravana, e 
eu nao quiz ir de encontro á fatalidade que me esperava 
se accaso me aventurasse a essa empresa . 

Nao tenho nenhum.a duvida em concluir pelo assas
sinio do coronel Fawcett e dos seus companheiros, nos 
quaes os indios veriam apenas inimigos, deix·ando de 
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considerar as suas qualidades britannicas e scientüi
cas. . . No mais, esse triste episodio, commum na vida 
dos nossos sertoes inhospitos, unicamente tem sido urna 
infatigavel fonte de romances puerís, em que se casam 
os interesses illicitos e a ignorancia clamorosa. 

A. JllssAo Ingleza para MaUo Grosso 

Sobre o llvro de Peter Fle1nl11g 

P E~ER. Fleming, o jornalista perlencenle á "British 
M1ss1on for Matto-Grosso", reuniu em volume as 

impressoes que colheu na sua viage1n pelo interior do 
país, denominado-o " Urna Aventura no Brasil". Tanto 
a personalidade do autor, como os f eitos da caravana 
de que participou foram fartamente esmiu~ados no de
oorrer das minhas narrativ.as, na fiel reproduc~áo dos 
factos que se passaram no Araguaia em 1932. Entre
tanto, transcorrido um anno, em Londres, saia á luz 
aquelle livro, o qual mereceu da critica estrangeira os 
mais rasgados elogios e teve formidavel acolhida por 
parte do publico, alcan~ando as suas successivas edi
~oes, actualmente, a cifr.a espantosa de 600 mil ex.em
plares. 

Porcm o trabalho de Fleming possue aspectos di
vergentes que precisam ser encarados. O primeiro, é 
no que respeita ao valor do estilo, á perfei~iio da lin
guagem, aos refinamentos do humor - qualidades ma
gníficamente maneja das pela penna do redactor do 
"Times". O segundo, refere-se á veracidade do expos
to nas paginas em apre~o, onde a cada momento sur-

~ 
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gem conceitos maldosos e irreaes, de par com farta 
materia de pura fic~áo . 

E' atraves deste ultimo prisma que o volume inte
ressa primacialmente a nós brasileiros. Aliás os auto
res de mero caracter· literario que visitam de quando 
em vez os sertoes costumam agir de tal fórma deprecia
tiva, chocando o sentimento de gratidao que guardamos 
por tantos scientistas allienigenas, a cujos estudos de
vem<>s vasta copia de conhecimentos a proposito do in
terior do país. A' guisa de impressionar os leitores, os 
imaginosos exploradores goslam de apregoar lá f ora os 
arrojos e as observa~oes inirificas, que obrigatoriamcn
te se convertem em perfidias e criticas intempestivas 
aos brasileiros. Albeados do meio em que pisam, nada 
saben do da nossa lingua, sem qualquér f inalidade no
bre .a desvendar - em seguida ao fracasso natural dos 
R~us planos elles se empregam a urdir romances entre
rneados de investidas biliosas. E ao acaso, aí está.o 
Dyott, Elisabeth Stinne, Rosita Forbes, cujas publica
~óes em nada sao am.aveis ao povo que os acolheu. 

• * • 

O livro de Fle1ning, _ mau grado o exito alcan~ado, 
tr.az na essencia reduzidissimas novidades a respeito 
da existencia dos sertoes. E' antes de mais nada um 
.apanhado critico de pessoas e coisas, onde todavía o 
seu autor se esqueceu lamentavelmente, em varias occa
sióes, da compostura de "gentleman" britannico. 

C. Y. Poore, encarregado dos commentarios de li
teratura de "Boock-Riview", supplemento do respeita
vel "New-York Times", occupando-se de "Urna Aven
tura no Brasil", tra~ou as linhas seguintes, que bem 
attestam que nao falo apenas tocado de exaggerado 
amor nacionalista : 

"O trabalho, é bom dizer, nao terá muito "succés 
d'estime" no Brasil. Mr. Fleming ataca os brasileiros 
impiedosamente com o gume do seu temperamento irri
tadi~o. Ref ere-se elle ao pais como sen do um logar 
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onde quatro quintos da popula<;ii.o é 'rl.nalphabeta e todos 
tem uma .mentaJidade suja. E' um logar onde é prati
camente zmposzvel obter-se qualque.r inf orma<;ii.o sobre 
qualquer assumpto com seguran<;a. E mais nenhum 
brasileiro, como vi, demonstra a m enor sur~reza co
lera ou resentimento quando é atrahi<;oado pelo colnpa
nheiro; .se1!1pre espera por isso. E assim por diante, 
co1n rar1ss1ma palavr.a amavel para uma paisagem um 
costume agradavel, ou . um individuo". ' 

.. Mas, retiradas ao sabor dos capitulos, quero exem-
pl1f1car alguns dos conceitos do publicista i.nglez: . 

"Para traz fiearam .as semanas passad.as alegre
mente ~m aventuras curiosas entre os indios sel':agens 
mas opilados, enfrentando a morte sob varios aspectos . 
com notav.el indiff eren~a, a trahi~ao dos companheiros 
a a lentidao dos brasileiros dominad06 pela pregui~a e 
pelas revolu~oes". 

"Os rojoes estiio para o calendnrio brasileiro como 
pont<~s de exc~amac;~? na carta de urna menina que se 
estre1a na sociedad e (Is to respeita ao uso dos fo gue-
tos nas festas). · / , 

"Cal~ando as nossas botas ferradas, tinhamos es
peran~as de que o interventor reconhecesse o velho 
la~ de Eton quando o visse". (A brincadeira é com o 
dr. Pedro Ludovjco, interventor de G<>yáz, que allás foi 
gef!-ti1is~im? com os britannicos. Eton é nipa cidade 
un1vers1tar1a da Inglaterra, e constitue motivo de vai-
dade o ter estudado allí). · 

. "Fomos a cabarés e vimos o maxixe, urna dansa 
CUJa natureza pode ser descripta como tentativa de ca
nonizar Siio Vito". 

"Quando um dos meus companheiros espancava 
um empregado, eu chamava a sua atten~ao". (No sertao 
~sso _seria imp?ssivel, porque a lei é a bala, raziio que 
impoe º. respe1to de homem para homem. De facto, de 
certa f eita l!m dos rapaz es esmurrou um remeiro, que 
~e emb;bedara no villarejo de Sao Vicente. Mas houve 
1mmed1ata reac~ao ar1nada de todos os sertanejos, e se 
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nao fóra a -diplomacia e energía dos meus amigos pau
listas, a estas horas teriamos novos Fawcetts por des
cobrir). . . .. 

Doutra fórma, o jovem excursionista aprecia tam
bero o auto enaltecimento dos seus f eitos destemidos 
nó mcio. das florestas ... 

Aqui vale a pena devolver a palavra áquelle criti
co do "New-York Times", pelo seu juizo necessaria~ 
mente imparcial: 

"A narrativa das terrivci$ caminhadas pela regiao 
de Fawcett ( ?) é a melhor parte do livro. Mas mesmo 
assim mr. Fleming insiste em dizer que tudo era muito 
facil: abrir picadas pelo matto a dentro a faciio, puxar 
as canoas pela agua, ou manobrar o dia todo com a agua 
até ªº joelho, ou até ªº pesco~o quando nao havia 
outra maneira de proseguir". 

Depois de alguns dias de luctas, innun1eras diffi
culdades for~aram mr. Fle1ning e o seu ultimo compa
nheiro ( ?) a desistirem tambem de saber mais da vidá 
de Fawcett, alem do que já foi narrado por Dyott, Ron
don, Petrullo, Ratin, Courteville e u1na duzia de outros 
exploradores ou impostores". (Note-se que o. general 
Rondon se acha confundido na tnrma pouco elogiavel). 

• • • - . 

1\ilas remen1oremos os factos. A realidade foi bas
tante differente nesscs sacrificios passados nas selvas 
inhospitas. 

A l\fissao desceu o Araguaia em 2 bateloes, levan
do cérea de 8 empregados. Subiu o rio Tapirrapés, ape
nas, sendo esse curso já explorado completament& desde 
20 annos. Allí alguns dos rapazes fizeram urna cami
nhada por terra que durott 2 dias, desistindo de conti
nuar a penetra~ao porque ficaram desarvorados, mor-
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didos por inosquitos e feridos nos pés. No resto do tra
j ecto saíram das embarca~oes unicamente para o pouso 
nas praias. Nada exploraram, tanto que a viagem f oi 
a mais rapida possivel, nao chegando a 3 meses desde 
a partida de Leopoldina até Belem, ou sejam 400 le
guas de navega<;ao. 

Avistei-me com elles até Barreira de Sant-Anna. E 
de Concei<;ao, onde permanecí, afim de retornar ao rio 
das l\fortes e á ilha do Bananal, tiveram por collegas de 
batelao os meus companheiros Cassio de Campos e Os
ear de Campos Vianna, que necessitavam de voltar 
breve a Sao Paulo. 

O que Fleming relata no concernente ás suas bravas 
investidas fogc portanto da cxactidao. 

• * * 

Sob o titulo "Tres Amigos", ha no volume um capi
tulo suggestivo pelas contradi<;oes que encerra. O hu
morista toma entao ares de psychologo, reproduzindo 
como tal as impressoes que lhe demos, eu e os meus 
amigos. . 

Transcrevo abaixo os termos dos seus conceitos, na 
tradu~ao literal : 

"Dominado pela torre já familiar (refere á igreja 
de Concei~ao do Araguaia), o amontoado de casas ap
pareceu entre as arvores. Na praia moviam-se vagaro
samente pequenas figuras, vestidas de roupas claras. 
Lembramo-nos de que era domingo. Todavia a nave
ga~ao se achava representada por urna unica lancha es
cangalhada e atirada na lama. Desappareciam assim 
as esperan<;as alimentadas pelo major Pingle (appellido 
designativo do chefe da expedi<;ao), de um transporte 
rapido e confortavel para Belem do Pará. 

O camarada Casimiro ficou tomando conta do ba
telúo, cmquan to invadimos a villa. Dinheiro algum, 
affirmaramos mutuamente, deveria ser gasto em ex
travagancias. l\fas urna das barracas do mercado es
lava aberta, e quasi sem percep~ao do que havia aconte-
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cido, nos permittimos urna rapida, terrivel orgia de 
bananas, biscoutos e cerveja. Dilatados ao limite do 
possivel, cheios de remorsos, promettemos entao guar
dar precau~ao para que aquillo nunca mais acon
tecesse. 

O. que se deu a seguir foi o repentino appareci
mento dos paulistas. Estes realmente merecem um ca
pitulo a parte. 

Eram 3 rapazes de bom nascimento, oriundos de 
Sao Paulo: Hermano (26 annos), Osear (22) e Cas-

~ sio (21). Tinham deixado aquella cidade antes da re
volu~ao come~ar, e o nosso primeiro encontro deu-se 
e1n Piedade, a meio caminho entre Leopoldina e a foz 
do rio Tapirapés. Vinham desce·ndo o Araguaia sem 
empregados e com poucos recursos, elles proprios cui
dando da cozinha. Nenhuma pressa os movía. Ali
mentavam planos audazes, um pouco vagos: iam Gtt
bir o rio das Mortes, iam subir o Tapirapés, iam pro
curar diamantes, iam ficar no interior durante a esta
~ao das ch uvas. Cada proj ecto, incendiando-lb es a ima
gina~ao por algum tempo, era eventualmente abando
nado e esquecido. N.a verdade nao se importavam 
muito com o que faziam, nao tendo preferencias parti-

,~ · culares para effectuar coisa alguma, excepto viajar sob 
as piores condi~oes possiveis, atraves de uma parte do 
Brasil que poucos dos seus concidadaos, e nenhum da 
sua classe jamais sonharam visitar. Eram vagabun
dos, alegres e sem destino, cheios de um empreendimen ... · 
, to que niio deixava de ser admiravel, apesar de mal 
coordenado. 

Abaixo de Piedade acampavam amiude na nossa 
vizinhan~a, chegando ao cair da noite, á procura de re
f ei~ao melhor de que poderiam conceder-se. Eu sem
pre ficava alegre de vel-os, porque se mostravam pes
soas encantadoras e intelligentes, repletas de estimula
doras, comquanto inacuradas, informa~oes sobre o país. 
O seu bom humor invariavel e o seu romantismo sem 
limites constituiam bemvindo contraste com as rela~oes 
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forc;adas, de mais ou menos obrigatorio cynismo, que 
predominavam no nosso pequeno, restricto mundo. 

O maj or Pingle, no entretanto, nao gostava delles. 
Tratava-os con1 polidez: as suas familias eram influen
tes n-0 Brasil. l\Ias para nós confiava as confusas sus
peitas a proposito da finalidade delles. Pensava, ou ~ 
tinha a impréssao de pensar que se achavam enviados 
pelo seu phantasma favorito, a imprensa. Para elle, 
!ratava-se de espias e de cspertissimos espias. Na des
cuidada, amigavel conversa<;ii-0 dos rapazes, conseguia 
discernir urna serie de armadilhas, profundamente dis
simuladas, contra as quaes nunca se cansava de nos 
prevenir. "Nao lhes contem nada", dizia, quand-0 a lon
ga e escura canoa dos paulistas deslisava sobre a agua 
ensombrada pelo crepusculo, em direc<;ao do nosso pou
so. HEstao nos procurando afim de especular sobre os 
n<JlSsos obj ectivos. Nao perceben1 como nos seguem ?" 
E partia, com urna tola rosnada atirada contra a Im
prensa. 

Nao havia utilidade de apontar-lhe os factos. l\fes
mo que nao acceitasse as declarac;oes dos paulistas so
bre a sua nao ligac;ao com quaesquer jornaes, haviam 
os rapazes perdido contacto com· a civilizac;ao antes da 
nossa partida de l~ondres e muito antes d~ ter sido pu
blicada no Brasil a primeira noticia a respeito da ex
pedic;ao. Emfim nao possuiam meios mais rapidos e 
·seguros de , que nós para mandar communica~oes aos 
seus suppostps representados. O major recusava dei
xar influenciar-se por essas considerac;oes: "Sao espías 
- r epetia sombriamente - conhec;o esses jornaes ... " 

Assim, aos poucos, os pobres paulistas, coro o seu 
contentamento e cortezia, com a sensibilidade facilmen
le impressionavel e os rapidos enthusiasmos, adquiri
ram, aos olhos dos nossos companheiros mais descon
fiados, urna apparencia sinistra, e eram tratados por 
alguns como condessas de extracc;ao estrangeira sao 
( ou devem ser) trata dos pelos mensageiros do Rei. Es-
ta vam longe de merecer isso. . .. 
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Hermano, o inais velho, era claro e extremamente 
bem parecido: muito mais semelhante a um escandina
vo de que a sul-nmericano. Demonstrava ser o mais 
confirmado romantico dos tres. Nelle havia essa coisa 
rara - nm homem nascido para vaguear, que reconh(.
ce essa necessidade da sua natureza e que póde falar 
~ob!c ella sem se tornar cacete. :E' ve,rdade que as suas 
ide1as a proposito do assumpto e as palavras com que 
as vestia mostravam-se desagradavelmente convencio.:. 
naes e derfvavam de baixas escolas de pensamento e de 
literatura. Mas o que nos labios do outro ho1nc1n pa
recería palrnc;ao intoleravel e gasta sobre Romance, 
A ventura, Sertao - surgía nos de Her1nano como real, 
verdadeiro e facilmente acceitavel. Aqui eslava, afina}, 
a figura mythica, o Aventureiro. Era defeito do mun
do, e nao seu, que as .phrases em que se r evelava fossem 
ocas, batidas, cheirando a logares communs dos jor
na~s de domingo. Mas a natureza simples e impetuosa 
brdhava atraves das suas palavras e as rediinia, esque
c~ndo-se a gente da inten~ao com que as e1npregava; 
v1a-se nelas apenas acurada analyse introspectiva, pro
fundamente sentida. Approximei-me muito menos de 
Hermano, como saherao, de que dos outros dois. Com
tudo quizera desfructar um conhecimento mais dilata
do, pois tratava-se de pessoa bastante attr,aente. 

, Cassio, moreno, de aspecto jovial e agradavel, pa-
recía o mais mo~o dos tres. Denunciava-se tambera um 
r-0mantico. Entretanto o seu capital no negocio conver
.gia para a ac~ao e nao, como Hermano, para os sonhos. 
A sua residencia espiritual .eslava em Zenda. Herdan-
do da familia (o seu pae fór.a presidente de Sao Paulo 
em 1924) essa paixiio instinctiva por politica - que é 
a ruina do Brasil - via-se contra urna miragem de bar
ricadas e golpes de estado, metralhadoras e manif estos. 
Era un1 idealista; mas para elle (apesar de nao o saber) 
a attrac~ao principal da Utopía residia no facto de po
der ser attingida por esses meios violentos e dramati
cos. Possuia maior alegria e vivacidade que os outros 
dois, e apesar da sua cultura niio ser muito profunda 
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revelava-se pessoa bem falante; a natureza substituia 
em espontaneidade o que lhe faltava em profundidade. 
Era muito sympathico. E possuia urna capacidade -
rara no Brasil - de trabalho, de que me aproveitava 
quando o mais lethargico Osear se abandonava naufra
gado no desespero; porque no mes seguinte muito a 
miude necessitamos a sua ajuda na lucta longa, sem 
esperan~as, contra as f or~as da incompetencia e das 
demoras. A valiando-se bem, para esse mistér nao se 
acharao muitos homens mais correctos que Cassio, na 
Amcrica do Sul ou em outra qualquer parte do mundo. 

Entao havia Osear. A coisa que mai.s despertava 
a atten~ao em Osear era como elle parecía antigo; isso 
feria as retinas cada vez que se o via. Aquella barba 
crescida; aquelles olhos grandes, solennes e líquidos; 
aquelle cabello preto á maneira de escova; aquelle cor
po volumoso e desgracioso, tendendo para a obesidade; 
aquellas nedias coxas, tao aperta.das dentro do culote; 
aquellas botas amareladas; aquelle ar de lamentosa e 
dyspeptica piedade, de desgostosa surpreza - tudo isso 
seguramente provinha de apagado retrato rememoran
do algum explorador do seculo dezenove. Até as rou
pas, certa vez brancas, tomar.am o tom encardido, in
distincto e antiquado, peculiar de urna copia photogra
phica desbotada. Elle parecía pertencer completamen
te a antes de hontem. 

Osear falava inglez com a voz profunda e receiosa. , 
Aprendera direito em Manchester, de onde nos contava 
historias turbulentas dos dias de estudante, as quaes as
sim terminavam usualmente: "Mas o meu amigo se 
achava muito beberlo, voce compreende Peter, de sorte 
que eu disse que nao mais o acompanharia naquella 
noite." As dissipa~óes da mocidade de Osear desco
hriam-se estreitas e reflectidas, de urna criatura boa, 
solida e innocua. Tinba mais lastro que Cassio, para 
quem ngia como especie de ancora, controlando a sua 
impulsividade, de maneira que se ambos ficassem so
zinhos nada produziriam. 

• 
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A digestiio de Osear eslava sempre a trahil-o, au
gmentando o seu ar melancolico. "Penso que é melhor 
nao comer boje, Peter" - dizia - olhando-me como 
gazela f erida; e eu concordava com emphase. Entre
tanto essas boas inten~óes se desvanecian1 e morriam 
ao cheiro das refei~oes, e vía-se o companheiro devo
rando a montanha de arroz e de carne dubia (o autor 
deprecia desse modo a carne secca). "Cassio falou que 
é melhor eu comer um pouco" - explicava, descul
pando-se. E no espa~o de hora ouviam-se gemidos aba
fados, e a voz repleta de arrependimento nnnunciava: 
"Oh, Peter, estou com urna dor <le estomago desgra
~ada." 

Foi sempre para mim um mysterio a razao por 
que Osear alli se achava. Que aproveitaria elle de ludo 
aquillo? Cassio e Hermano possuiam gostos e tempe
ramentos que explicavam a sua presen~a: eram, até 
certo ponto, nativos da terra do Alem. Porent Osear, 
aquella figura enorme, mais propriamente pathetica, 
com a m~ntalidade disciplinada e o aspecto serio; Os
ear, que tao claramente devia estar se preparando para 
exanies, infeliz e sem successo, e de repente casar com 
umn honitl;l menina - que se encontraria f azendo nes
sa arriscada ca~ada de patos selvagens, onde nada cn
~avam? Nunca descobri resposta para essa pergunta. 
Certo dia, sentado entre nós no bateláo abarrotado, com 
extrema attenciio principiou a gravar urna palavra no 
assento fronteiro. Quando terminou, triste, vagarosa
mente varreu com as largas maos os farellos de madei
ra. Vimos entao que havia inscripto um nome de mu
lher. Alli ficaram as letras, em desenhos grandes e 
re~lares - no desabafo á nossa curiosidade. Osear 
dobrou o canivete e foi dormir. Nenhuma referencia 
ao nome foi feita posteriormente. Lembraria elle a 
causa que o impellira a semelhante aventura? Essa 
theoria podía ser correcta, mas nao penso de semelhan
te maneira. O romantismo de Osear, como a sua barba, 
mostrava-se de um crescimento occasional. E julgo 
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que a verdadeira explicac;ño é mais simples e menos 
excitante : Cassio havia arrastado a ancora . .. 

Entretanto passamos por Hermano 3 ou 4 dias an
tes da nossa chegada ti C..onceic;áo, achando-se elle so
zinho, a tripular urna leve canoa. O cheiro da revolu
c;ao, que pairava no ar, aggravára o desassocego de Cas
sio e dividira a caravana: Hermano deixára-se ficar 
entregue aos proprios proj ect-0s vagos e sentimentaes, 
a que nao. dedica va a menor importancia, emquanto os 
companhe1ros se apressavam e1n descer o rio. Essa· 
anciedade de retornar á civilizac;ao era perfeitamente 
compreensivel, pois ambos tinhan1 as familias em Sao 
Paulo. :E segundo os hoatos correntes (aliás falsos) 

·S ' os res1uentes estrangeiros daquella capital estavam seu-
do evacuados, como 1nedida preliminar ao bombardeio 
pelas tropas do presidente da Republica. De maneira 
que achamos Osear e Cassio em Conceic;ao. 

Já ~ se demoravam allí durante 12 dias e mostra
vam-se mais gordos do que quando os vimos pela der
radeira vez, pouco inais de mes antes. Espantaram-sc 
da minha apparencia debilitada, da qual, porque nao 
carregava espelho, nao me apercebera até entao . . Nao 
possuiam batela.o, e apesar de varias , promessas de 
transporte, á ultima hora sempre surgia alguma coisa 
para impedir a partida do bote. Temiam, e com certas 
razóes, que o povo local suspeitasse dos seus sentimen
tos politicos, pois pÍsavamos no momento o Estado do 
Pará. E esta unidade, como todos os outros Estados do 
Brasil, excepto um, apoiava o governo federal contra 
Sao Paulo. Élles mal supportavam a demora, dese
j ando saír de Concei~áo o mais depressa possivel. 

Gostamos bastante de encontral-os. E depois de 
peq~ena discuss~o ficou estabt;lecido que nos acompa
nhar1am na d~sc1da do .i\ragua1a, como passageiros, pa
gando-nos um ter~o das despesas do traj ecto. Desco
briam-se muitas vantagens nisso: a principal esta va no 
facto de 6 pessoas poderem viajar quasi tao barato co
mo .4, o que redundaria no augmento do nosso escasso 
capital; alem disso, Osear certamen te se torna ria util 
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como interprete. Eu era o unico dentre nós capaz de 
falar o portuguez com um pouco de fluencia, e esse 
pouco nao era muito. l\fas dois inconvenientes appa
r eciam: primeiro, com tantos passageiros o barco iria 
tornar-se ainda mais desconfortavel; segundo, succe
dia o perigo de sermos envolvidos nas perturba~óes po
líticas dos paulistas. P-0rem no todo o arranjo parecia 
satisfa.torio. E provou assim o ser." 

Peter Fleming é um espirito pittoresco, nao ha du
vida. Entanto atirou injustamente as suas velleidades 
de psychologo improvisado sobre Osear, incorrendo as
sim no que antes affirmára do nosso povo: 

1

"Nenhum 
1irllsileiro, como ví, demonstra a m enor surpreza, colera 
ou resentimento quando é atrahi<;oado pelo companhei
ro: sempre espera porisso:' Elle devia a Osear, entre 
outras, a gratidao de nao ser baleado no acontecimen
to passado em Sao Vicente, quando os sertanejos se 
dispunham a vingar a brutalidade de um dos compo
nentes da comitiva. 

No que toca á minha pessoa, somente estranho o 
poder genial do autor. Vendo-me cinco vezes e por 
poneos momentos, entendendo-se commigo com diffi
culdade e exclusivamente a proposito de assumptos ba
naes da excursao - eu necessito de p.erguntar como 
pretendeu attribuir-me todas aquellas atitudes de reles 
literatura. 

Cassio teve melhor sórtc. Mas elle merece, por 
numerosos titµlos e sem favor, os juizos ama veis que 
lhe foram f eitos. 

Mas emfim Fleming possue bello talento. E esta 
faculdade obriga a gente a admiral-o. E' urna virtude 
preciosa e rara. Basta para adquirir a absolvi~ao. Nós, 
no Brasil, nao ternos a m entalidade .~uja que o autor nos 
attrihuiu. 
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