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V EM a lume a vida de Rondon, baseada 
em '"seus diários, dos quais era táo cioso, 

que náo h~via consentido até entáo que 
sobre eles fóssc calcada urna biografía sua. 

Coube esse privilégio a Esther de 
Viveiros. Amiga devotada que era de Ron
don, propusera-se distraí-lo, ocupando-o: 
havia ele perdido a sua Chiquita e a falta 
quase completa da vista obrigara a inativi
dade aquele homem que levara sempre urna 
vida do mais intenso labor. 

Assentaram ambos que Rondon passaria 
a limpo seus diários, escritos as pressas, a 
lápis. Esther de Viveiros ditaria e Rondon 
escreveria, quase tateando. Ficou por tal 
modo empolgado por essa tarefa, que um 

atraso de cinco minutos levava-o ao tele
fone para indagar se surgira algum obs
táculo ao trabalho daquela tarde. 

E assim, aos poucos, Esther de Viveiros 

foi colhendo notas sobre os episódios mais 
interessantes desses minuciosíssimos diários 
e condensando-os em capítulos que lia para 
Rondon, antes de continuar a ditar-lhe. 
E Rondon inflamava-se, rememorava pas
sagens curiosas, com aquela sua voz de 
timbre inesquecível, feliz, remoc;;ado. 

Comec;;ou assim a ser escrita a biografía 
e Esther de Viveiros, que o fazia com o 
corac;;ao, apressava-se o mais possível, traba
lhando as vezes 16 horas por dia - só 
assim pode realizá-la em 8 meses. Urgia 
colher os elementos de que necessitava 
naquele imenso emaranhado de notas 
lanc;;adas a esmo cada dia - e cada dia 
de Rondon era um prodigio de atividades. 
Nunca deixou de lhe levar um capítulo 
pronto e conseguiu que ele ouvisse a 
leitura de todos, mas náo conseguiu que os 
visse publicado! Partiu para a imortali
dade antes disso, náo sem ter acrescentado 
a sua biografía urna página que náo f oi 
escrita - o fim de Rondon, o herói, o 
sábio, foi o de um verdadeiro santo, pois 
como santo Guportou, 3em um queixume, o 
sofrimento atroz de seus últimos dias de 
vida. "Viveu para outrem". Até o último 
alento, foi o cavaleiro "sem temor e sem 
mácula". 
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nanimo que fases. 

Assini em cada lago a lua tOda 
Brilha, porqtte alta vive. 
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Rio, 14 de janeiro de 1957. 

Prezada D. Estner de Viveiros, 

Muitas vezes já VOS agradeci de viva voz o trabalho que, 
com tanta dedica<;áo e carinho, realizastes a meu lado, trans
crevendo em admirável forma literária fatos e recorda<;óes da 
minha vida; dese jo, entretanto, nesta carta demonstrar com 
maior calor e afeto a minha gratidao. 

Durante oito meses de convívio quase diário, admirei sem 
cessar nao só vossos dotes de inteligencia, como as qualidades 
de cora~o que vos levaram a desempenhar, junto a um an
ciáo tolhido pela cegueira, o papel da inais dedicada das filhas. 

Que os leitores do vosso livro vejam nele nao só as pas- . 1 

sagens da minha longa existencia, n1as também a máo hábil 
da escritora que cotn. tanto entusiasmo Q redigiu. , ' 

Aceitai, prezada D. Esther, o agradechnentd n1uito sincero 
e comovido do vosso amigo 



• 
, 

7 

:e.STE LIVRO E SUA AUTORA 

Difícil genero literário é a biografia: dependendo estrei
tamente da realidade dos fatos acontecidos e da realidade psi
cológica da personalidade retratada, depende também muitís
simo do tratamento literário que recebe, da mao de artista 
capaz de selecionar e reunir esses elementos naturais para 
tirar deles a figura viva, em carne e sangue, e assim viva 
apresentá-la ao leitor. 

Parece-me que a minha querida Esther de Viveiros con
seguiu obter esse difícil resultado com este seu "Rondon". 
Foi buscar o .sertanista nas suas infancias e antes delas, nas 
suas origens. Corac;áo cheio de ternura e entendimento, acom
panhou o menino naquele início áspero, desentranhou no velho 
ilustre de boje o homem na fórc;a da vida, o adolescente, a 
crianc;a, Direis talvez que a fac;anha nao foi tao difícil assim 
porque a autora dispunha de um diário do biografadO: e que, 
além do mais, a quantidade de documentos de que se serviu . 
é abundante e preciosa. E eu respondo ,que um diário é um 
elemento de perigo na mao <le um biógrafo inábil, e pode 
servir muito mais para o transviar do que para o guiar, em 
dadas circunstancias. Pois o que estamos procurando nao é um 
auto-retrato, n1as urna interpretac;ao "de fora" - de alguém 
que ve e estuda o modelo com olhos de espectador e de crí
tico. Os problemas pessoais, as af ei<;óes, os ressentimentos 
e entusiasmos, a natural falta de perspectiva de quem escreve 
sobre si mesmo, ªº dia-a-dia, a própria modéstia do diarista, 
contribuem muitas vezes para despistar o biógrafo, afastá-lo 
da justa compreensáo de fatos e pessoas. E quanto a do
cumentos outros - todos sabemos muito bem o que sao 
documentos. Documento prova tudo o que se quer, e só, 
talvez, em matéria de d~tas há o que fiar neles. Nao, diá
rios, documentos, tudo isso sao elementos valiosos sim, mas 
auxiJiares; o importante é á contribuic;ao pessoal que o bió-
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grafo póe na sua obra, a honestidade, a finura de entender, 
o talento de descrever e interpretar. Exigimos do biógrafo 
tudo que exigimos do romancista, sem lhe darmos a liberdade 
de criac;ao, que é o grande privilégio e o grande trunfo do 
ficcionista. 

Todas essas pedras no caminho a autora da biografia 
de Rondan soube transpó-las con1 tranqüilidade e elegancia. 
Deu-nos um Rondan vivo, e fez conhecido o Rondon prin
cipal, que é o ignorado, pois é esse o destino dos grandes 
homens : se estereotipam num gesto, numa frase, numa figura, 
ou quando muito numa campanha; e é através claquela cena 
única ou daquele fato único que o pavo se habitua a conhece
los e amá-los. O resto da criatura que eles sáo, vai aos pou
cos se esbatendo numa zona de sombra - (parece que nos 
repugna que os nossos ídolos participem do barro da condi
c;ao humana) e o nosso gosto é secioná-los, imobilizá-los na
quele momento de grandeza - rigorosamente transf ormá-los 
em estál'úas. 

Que sabe o brasileiro em geral de Rondon? Qiue era 
de origem índia e dedicou a sua vida a reabilitac;ao e a digni
ficac;ao do silvícola. Que hoje está velho e cego e que no 
corac;ao da nossa floresta ocidental há um i1nenso trato de 
terra batizado por Rondonia - en1 homenagem a Rondon. 
Nada n1ais. Quem foi esse hon1em, como viveu nos anos que 
lhe prepararam a grandeza, qual o tecido de f atqs, her:anc;as, 
influencias, responsável pela tran1a integral daquela persona
lidade de eleic;ao ? 

É a essas interrogac;óes que Esther de Viveiros nos res
ponde nas ricas páginas da biografía, realizando o f eito de 
tornar conhecido o Rondon amado sim, mas ignorado - o 
Rondon célebre e desconhecido. 

* * * 
Corre em minha terra um <litado curioso : "Compadre de 

santo, só outro santo". 
Foi o que aconteceu com este livro. A personalidade 

excepcional teve a estudá-lo outra personalidade excepcional 
- e daí o resultado feliz do encontro. Daí a justeza da 
interpretac;áo, a seguranc;a do desenho, a inteligente fidelidade 
ªº modelo que sao os tra<;os n1arcantes <leste livro. É que 
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se o protagonista é um grande homem, quem lhe conta a vida 
é urna grande mulher - dois santos, dois "compadres": o 
Marechal Rondon e D. Esther de Viveiros. 

Quem é Esther de Viveiros? 
Nao é urna mulher de profissao - aliás nao chega a 

ter o que se chama "profissao". Nos seus documentos de 
identifica<;ao, provaveln1ente, estará registrada na alí~.ea que 
trata da sua ocupa<;ao esta pitoresca expressáo consagrada pela 
burocracia brasileira: "Profissáo: prendas domésticas" ... 
Aliás, ~áo culpen1os os burocratas por esse "understatement". 
Con10 é que eles poderiam definir e1n tennos oficiais urna 
vida de mulher dedicada ao lar, sim, mas principalmente ao 
estudo e ao bem-fazer? 

Quando um homem emprega a maior parte do seu te1npo 
no estudo da moral, da religiao, dos conhecimentos metafí
sicos, diz-se que ele é filósofo. E quando emprega o seu 
tempo procurando melhorar a sorte das vítimas da injusti<;a 
social, diz-se que é um filantropo. Quando gasta larga mar
gem do seu tempo estudando, diz-se que é un1 "scholar" . . E 
se ele póe no papel sua experiencia humana e literária, diz-se 
que é un1 escritor. - Mas nenhuma dessas ocupa<;óes é ofício 
registrado, e o burocrata nao pode to1nar conhecimento oficial 
delas. Que lhe resta pois anotar, quando o filantropo, o filó
sof o, o scholar) o escritor, - é urna 111ulher? I gnorar tudo 
isso, recordar que está ali urna esposa, urna dona de casa -
e registrar: "prendas domésticas" ... 

Esther de Viveiros formou o seu espírito com as lic;óes 
de mestres pertencentes aquela escola de pensamento que flo
resceu no Brasil nós fins do século passado, escola que con
tribuiu singularmente para a nossa f ormac;ao republicana e 
que forneceu alguns dos homens mais irredutivelmente puros 
e idealistas da política brasileira : os positivistas. Mas posso 
acrescentar que, abeberando-se para suas noc;óes de moral e 
de rela<;óes humanas nos ensinamentos comtistas, ela soube fu
gir da estreiteza sectária e das limita<;óes naturais ao ortodoxo 
de qualquer crenc;a: a f eic;ao principal da sua nobre alma é 
a tolerancia e a compreensao, dentro de um amor entusiástico 
pela criatura hu1nana e urna tremen4a fé nas suas possibili
dades. Tanto a ela, con10 a Rondon, a chamada "Religiao 
da H umanidade" serve nao só de elemento de comunica~ao 
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e entenclimento recíproco ("os santos sao compadres" . .. ) mas 
principalmente como ponto de partida para urna vida de dedi
ca<s8.o, de sacrifício útil e de estudo. No Marechal heróico, 
com trac;os de epopéia ; na dama paulista, docemente escon
dido pela modéstia, pelo voluntário apagamento dentro do 
seu gabinete e do seu lar. 

* * * 
Suponho que a regra para ,quem faz pref ácios é analisar 

a obra - seu tema e seu desenvolviinento - 1que se apresenta 
ao público. Mas acontece que eu nao sei fazer prefácios. E 
a mim me pareceu que, sobre a figura humana estudada neste 
livro, eu nao poderia acrescentar urna palavra, e sobre a obra 
em si, - ela f alará por si mesma, ao ser lida. P ref eri por
tan to desvendar ao leitor um pouco dessa mulher excepcional 
que se esconde sob a assinatura da autora - essa linda figura 
de brasileira com seu rosto de moc;a sob os cabelos brancos, 
- essa mulher para quem o Brasil é urna paixao, para quem 
a assistencia social é um apostolado a sério, nao urna prenda 
de salao, - apostolado ao qual dedica o melhor do seu tempo 
e dos seus esfon;os. Com o seu talento natural, co1n a cul
tura que soube adquirir, Dona Esther poderia ser apenas -
e seria. 1nuito - un1a mulher de letras. Mas nao quís se 
encerrar na torre de rnarfim, desceu a terra rasa de nós to
dos, - e só ela e o seu Deus saberao as lágrimas que já 
en~ugou, as .vidas humildes que salvou da forne e da doenc;a, 
as jovens máes solteiras a quem deu amparo e dignidade, os 
milhares de "retirantes,, que o flagelo das secas a tira dos 
sertóes para a cidade e que ela acudiu, encaminhou, transfor
mando-Qs de fugitivos em cidadaos recuperados e úteis. 

I sto eu tenho para contar de Dona Esther de Viveiros, 
a autora do livro. De Ron don, o biograf ado, ela con ta. E 
verao como conta maravilhosamente bem. 

RACHEL DE QUEIROS 
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INTRODU(:ÁO 

Rondon : altura média, testa larga, fisio
nomia distinta,tra<;os finos, olhos amendoa
dos, queixo delgado. Herói que nasceu sol
dado· e morrerá soldado. Mas herói "sui
generis" que, para nao matar, nem deixar 
que se matas se um só homem, pr.ef eriu arros
tar cem vez es a marte ... 

FuAD CAR.IM 

Embaixador da Turquia no Brasil 

Coristituiu sempre para mim verdadeiro prazer sentar-me 
ao lado do Marechal Rondon, para o ouvir ... ouvir as ren1i
niscencias daquele para quem o "leit-motiv" de toda a vida 
tem sido servir a Humanidade servindo a Pátria e a Família. 

Aos poucos, inflama-se ele e os episódios seguem-se, em 
turbilhao - que tem sido essa grande vida sen;io cadeia de 
episódios aos quais imprime sua extraordinária personalidade? 
E com que vivacidade, com que colorido sabe ele narrar ! 

Ouvi-lo, nao é, entretanto, m.ero prazer espiri:tual. É 
m.,uito mais do que isso: é incentivo para encarar, sem desfa
lecimen.to, as dificuldades do Presente . 

Caminham os humanos através de sofrimento e árduo 
trabalho. Tem · avanc;ado através de brutalidade e de selva
geria, através da voracidade e da escravidáo; através de con
quistas cruéis e de reveses pungentes, nutridos ' apenas com 
frutas silvestres e raízes; através do pau e da pedra, casu
almente encontrados; através da vida em profundas silvas, a 
comer sementes e nozes, ou a margem de rios, con1 peixes, 
moluscos, crustáceos por alitnento; através da que foi talvez 
·a maior aquisic;ao - o fogo - e também da domesticac;áo 
do animal, do fabrico do adobo, para a construc;áo de habi
tac;óes; através da fundic;áo dos metais, da difícil formac;áo 
do alfabeto, da evoluc;ao da palavra escrita; através do lento 
alvorecer das artes e do árduo annazenar de dados cientí
ficos. 

2 
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Há milenios vero os humanos caminhando de conquista 
em conquista. E pálido reflexo bruxoleou desde logo, dei
xando entrever urna visao: a do paraíso que será a Terra, 
quando o an1or· afugentar os espectros da guerra, da miséria 
e da moléstia. 

1 

Luz tenue, a princípio, depois deslumbrante cintilar tor
nou nítida a visao. Essa luz, esse cintilar, difundia-os a ener
gía indómita dos heróis, o devotamento magnífico dos sá
bios, artistas e trabalhadores, o amor sublime dos Santos, con-. . 

sagrados todos, de corpo e alma, a tarefa de vencer as difíceis 
etapas da rude jornada. 

E, <liante dos olhos, tinha eu um desses f ilhos dile tos da 
Humanidade ! 

Era necessário partilhar essa emo<;áo. Pedi, pois, ao 
Marechal Rondon que me pern1itisse transmitir a outrem nos
sas conversas. 

Bem sei o que é isso para ele , pois que lhe aviva a 
lembran<;a da preocupa<;ao de sua Esposa em nao deixar que 
se diluíssem no tempo aqueles episódios. Adiara ele sempre 
o por em memc)ria as suas reminiscencias, einbevecido em seu 
sonho de amor -que os anos só fizeram dilatar e enobrecer. 
Separado da Esposa, repetidas vezes, pelas contingencias de 
suas rudes e longas tarefas, gozava, ao reunir-se-lhe, final
mente, as delícias da companhia e dos ternos cuidados. En
cant~do, nao se queria distrair. O Fado cruel fe-lo, entre
tanto, despertar brutalmente, arrebatando-a, sem q4e tivesse 
ti do ela tempo de lhe f ixar os tra<;os, como que em primorosa 
água-forte. 

Por outro lado, sua f ilha e minha preciosa amiga Marina 
- f alecida pouco antes da Mae - tinha a mesma preocupa
<;ao e disse-me um dia, referindo-se as memórias de seu ilus
tre Pai: se eu nao as escrever, fa<;a-o Voce. 

O Marechal acedeu ao meu pedido, porque sentiu que 
legar seu exemplo a Posteridade é, urna vez · mais, servir a 
Humanidade na Pátria e na Família. 

A escrita é impotente para reproduzir as pinceladas f ortes 
de suas narrativas palpitantes de vida. Sao, entretanto, abso
lutamente fiéis estas notas - aliás lidas para ele. 

E o ter-me proporcionado tao maravilhosa oportunidade, 
aqui agrade~o de todo o cora<;ao. 

ESTHER DE V1VEIROS. 

• 

\ 
FAMíLIA 

É minha ascendencia paterna luso-espanhola. , 
Meu avo, José Mariano da Silva, descendía de portugue

ses e minha avó, sua esposa, Maria Rosa Rondon, descendía 
de paulistas de origen1 espanhola, coro algumas gotas de sangue 
índio guaná - pelo lado de sua avó, Francisca Leonarda, 
esposa de Gaspar da Silva Rondon. 

Gaspar da Silva Rondon, rico fazendeiro de Cotia, casa
ra-se coro Francisca Leonarda, filha de um índio guaná e 
de Nhaua<;u, também índia guaná. Teve o casal quatro filhos 
- José, ardoroso republicano, J oao Pedroso, Curita que veio 
de Cuiabá para Miranda, onde se aasou co1n Generoso Ponce, 
chef e I político cuiabano, e Francisco, apelidado o "fugitivo de 
Grotas". 

Desentendeu-se Francisco com o Pai, a propósito d~ 
um seu projetado casamento. Depois de forte reprimenda, re
tirou-se cabisbaixo. Logo urdiu, porém, urn plano que pos 
em execu<;ao, por ocasiao de um baile en1 sua casa. Quando, 
no auge da animac;ao, torvelinhavam os pares, alegres e des
cuidosos, montou Francisco o cavalo que amigos fiéis haviam 
posto a sua disposi<;áo e partiu definitivamente para Grotas. 
Aí se estabeleceu e organizou sua vida. 

De sua uniao coro urna senhora viúva, Da. Esco!ástita, 
teve numerosa descendencia, sendo urna de suas filhas Maria 
Rosa Rondon, minha avó. 

Vieram os Rondon para Sao Paulo, no tempo do domí
nio espanhol. Entre eles um General Rondon, já amigo dos 
índios, que desapareceu coro a Restaurac;ao. 

Um <lestes Rondon de Sao Paulo, fixando-se em Mato 
Grosso, deu ongem a f amília Ron don de Mato-Grosso. 

. . 
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É minha ascendencia materna indígena - índios terena 
e índios bororo. Com os guaná de quem descendía minha 
avó paterna, Maria Rosa Rondon, sao tres as tribos de que 
deseen do. 

Eram n1eus bisavós maternos, país de 1ninha avó materna, 
Constantino de Freitas, de origem portuguesa, e Maria de 
Freitas, mesti<;a terena, nascida em Miranda. Teve o casal 
muitos filhos, entre eles, Ana de Freitas Leite de Queiroz 
(tia Aninha), que se casou com Antónic Caetano Leite e 
Maria Constan<;a de Freitas, minha avó. 

Os pais de meu avo materno eram José Lucas Evange
lista, bandeirante, e J oaquina Gomes, de Jacobina, localidade 
do Município de Sao Luís de Cáceres, mesti<;a de índios bo
roro da Campan ha. Tiveram os seguintes f ilhos : Ana Sil
véria, Tomásia, Maria Francisca, Maria Tomásia, Francisca, 
Antonia, casada com Manuel de Souza Neves, a qu~m eu cha
mava "dindinha", porque, com meu avo, me críou até 7 anos 
e, finalmente, J oao Lucas Evangelista, meu avó. 

Meus avós maternos, Joao Lucas Evangelista e ~.faria 
Constan~ de Freitas, casaram-se em Miranda. Foram os se
gtiintes os filhos do casal: Joaquim, Manuel, Joao, Miguel, 
Pedro, Francelino, Antonio, Bartolomeu, Antonia, Balbina e 
Claudina, minha Mae. 

Casaram-se meus País, Candido Mariano da Silva e Clau
dina Lucas Evangelista, no Mimoso. 

Foram meus padrinhos Antonia Rosa da Silva e Q:uinti
liano Pereira de Castro. 

Maria Antonia de Arruda, roulher do pescador Antonio 
Alves, foi " madrinha de carregar", isto é, ter nos bra<;os o 
neófito, até lhe ser ministrado o sacramentó do batismo. I 
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FILH OS, NORA E GENROS 

Heloisa Aracy - Emanuel Sylvestre do .A.marante 
Bernardo Tito Benjamin - Maria Muniz Rondon 
Clotilde Teresa - J oao Estanislau P eixoto do Amarante 
Marina Sylvia - Alvaro Berardinelli 
Beatriz Emília 
Maria de Molina 
Branca Luiza 

NETOS - Trinta 

BISNETOS - Vinte 
' 

(Até a presente data) 
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FRANCISCA XAVIER DA SILVA RONDON 
Vida de a1nor foi a tua, por isso eterna, por

que eterno é o "viver para outrem". 

2,2. b 
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BEATRIZ 

- V á, 111eu Pai ! Fico a espera. 

Partiste para sempre, antes que eu pudesse re
gressar. . . n1as a dor n1e fez con1preender o sen
tido daquelas palavras, as últin1as que de teus lábios 
ouvi: Esperas que an1or e entusiasn10 me torne1n 
capaz de galgar a altura, de onde 111e acenas n1ei
gamente ... 

' 

lVIAH.INA. 

um olhar suave, a refletir só pensamentos 
puros . .. 

Um gesto branclo, docemente f irn1e .. . 
Un1 sorriso sereno e sempre igual .. . 

f 
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A TERRA NATAL 

MIMOSO 

(SESMARIA DO MORRO REDONDO - 1806) 

lNVOcAc;.Ao: "Incomparável Jardim da Natureza, emoldu
rado de verdes morrarias, adornado de altaneiros buritizais 
e densas cordilheira de cambarazais; circundado de volumosas 
baías que escoam para o rio Ibitiraí ( C uiabá), o pantanal do 
Mimoso, bucólica localidade en1 que nasci, é o rincao ' pasto
ril mais belo da terra de Antonio Joao (*) do Brasil inteiro, 
qui,á do mundo!" 

Meus bisavós, José Francisco Lucas Evangelista e Joa
quina Gomes, escolheram para viver urna bela sesmaria, na 
regiáo do pantanal, a Sesmaria de Morro Redondo, mais tarde 
Mimoso, e, desde lago, a destinaram a seus nove herdeiros. 

Mimoso é Distrito <lo Município de Sto. Antonio de Le
verger ( **) antigamente Sto. Antonio do Rio Abaixo. 

(*) Era Antonio Joao Ribeiro oficial do exército, Comandante 
da Colonia Militar de Dourados, na guerra do Paraguai. Intimado, 
com seus 15 homens, a se render, preferiu morrer combatendo - aliás 
escrevera ele ao seu chef e, Tte. Cel. Dias da Silva: "Sei que morro, 
mas o meu sangue, e o de meus companheiros, servirá de protesto solene 
contra a invasao do solo de minha Pátria." 

(**) Augusto Joao Manuel Leverger foi vice-almirante da Ar
mada Nacional Imperial, embora frances de nascimento. Brasileiro 
pelo corac;ao, def endeu Mato-Gros so durante a guerra do Para.guai no 
M unicípio de Melgac;o (a que pertencia Sto. Antonio), baluarte avan

c;.ado onde o Govemo pretendia fazer a cobertura da cidade de Cuiabá, 
barrando a invasao paraguaia. Por esses e outros servic;os foi, mais 
tarde, agraciado pelo Imperador, com o título, com grandeza, de Barao 
de Melgac;o. · 

Foi também grande sua obra de paz. Com tenacidade, dedicou-se 
.a trabalhos de hidráulica, levantando ri9s e baías, localizando pantanais, 
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Mandei tirar cópia de um docu1nento de onde extraí os 
seguintes trechos: 

"A sesmaria Morro Redondo, ou J\1in1oso, é urna pro
priedade n1ais que secular, 1nedida que foi judicialmente, em 
1841, tendo acusado a superfície de 13 .086 hectares, medic;áo 
essa que foi aviventa:da judicialmente em 1893, pelos sucessores 
de Da. J oaquina Gon1es. 

' A dita sesmaria pertenceu outrora ao paulista José Fran-
cisco Lucas Evangelista que a transferiu, por venda, a Pa:ulo 
Luís Batata e este, a D. J oaqaina Gomes. Por mort~ desta, 
f oi a sesmaria par:tilhad,a entre seus f ilhos J oao Lu,cas Evan
gelista e suas irmas Ana, · Joaquina, Silvéria, Fraflcisca, To
mázia, Antonia,, Maria Tomázia, Maria Francisca, cabendo 
por conseguinte a cada um destes a área de ~ . 452 · hectares ". 

José Francisco Lucas Evangelista fóra~ com .efeit?, for
<;,ado a regressar a Sao Paulo, por questóes de .família . . D.e- · 
sejosb, entretanto, de garantir a D. J oaqµina e a seus f ilhos 

, a · posse do l\ttimoso, combinou com tun amigo, 9 p_óf.tugues 
Paulo Luís Barata, a venda simulada da fazenda: "Devo 
vohar para Sao· Paulo e nao , quero vender a fazenda do Morro 

· Redondo, hoje Mimoso, para nao ter que repartir . esse patri
monio. Passo a , fazenda 'para Voce, sem nada receber, e, . 
·quando eu partir, entregue-a a Joaquina". · E as

1

sim foi feito. 
Desde muito mo<;o, nutria eu o ardente desejo de cpn

tri,buir para a felicida.<;le de meus
4 
irmaos do J\tlim.oso. Por is~o, 

19go ao voltar d~ Es<:'.ota Militar, procurei intei.I"a,r-me ' da si
tu:ac;ao, tirando c:Ópias do Tombo de Sant0 Antonio e, quando 
se proclan1ou a República;, registei o l\l[imoso, como sesmaria, 
figurando, entre os rtomes dos herdeiros, o meu em primeiro · 
lugar, como possuidor da maior área, pelo fato , de · ter sido 
filho único. . 

Passou a sesmaria aos herdeiros de D. J oaquina Comes, 
em usufruto, sem partilha. Conseguí, · desde logo, que conti
nuasse essa disposic;áo, trabalhando por estabelecer perfeita bar-

tra<;ando ititJ.erários sobre regióes pouco conhecidas, sernpre determi-
' nando coordenadas geográficas, estudando documentos antig0s - a 

ponto de se tornar o melhor geógrafo da regiao. Sao nurnerosíssirnos 
seus trabalhos, inclusive urna carta de Mato Grosso, em 1862, de cujo 
original se serviu o Tte. Cel. Francisco Antonio Pimenta Bueno para 
a sua carta. 
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monia' entre os .descendentes de minha bisavó, divididos pela 
falta de um chefe. E assim se passa em Mimoso esta cousa 
assombrosa : sao todos donos de suas terras, sem contudo dela 
poderem dispor, e vivem en1 perfeita hannonia, em torno de 
um ponto convergente que sou eu. É imensa n1inha corres
pondencia con1 meus inúmeros . paren tes do Mimoso. Nada 
decidem sem me ouvir, acatando sempre minha Qpiniao com 
ó ma.is tocante ·respeito, ainda hoje, ~a situac;ao em que :i;ne 
encontro - quase sem vista, ab'.1tido pela perda objetiva de 
minha eterna Esposa e d.e mínhas Filhas, cheio de p~eocupa
~6es, entre outras as que tenho com: o "Servic;o .de índiosH 
ao qual dei o melhor de minha vida. . 

1 

Na correspündencia com o Mim0so, ocup~ eu tódas as 
• 

1 
Ha vi~ rosas no Céu, brisa fresca no a:r, rodo na erva. 

.Leves sussurros de asas, piados, , trinados principiavam a. a:ni
,fuar o pantanal. ' . · · " . 

Era ainda n1uito cedo, mas eu já corría ·e1n busca dos
companheiros para as excursóes que me ~mpolgavam, a 

1 

ponto 
d~ as .ter gravado na memória - ou <;> que eu 1 gravei foram · 
as reminiscencias contadas por Dindinha? 

O C~iabá ~altava todos ds aríbs os limites das margens, 
para vir 'beijar as ervinhas e .detinha:-se, preguic;oso, na cam-
pinfl.', · formando o panta11al. Lá ,é que ía nadar~ · ' 

'Depois do banho, subían1os nos banc~s, onde as Java
deiras patiam e esfregavam as roupás, cantando: 

"Carimpampáo, da cor do limáo, , 
Que1n cair mais primeiro 
S , . - 1 '' era meu 1rmao .... 

Fazendo do banco trrunpolim, lan<;áva1no-nos eq,táo n'água, 
o mais rapidamente possível - em competi<;áo de agilidade. 

1 

Outras vezes, montando bezerros, pof nós próprios aman-
sados, iamos a roc;a colher n1elancias. Era longa jornada, por
que a ro<;a era no Fundáo, a duas léguas do povoado. Lá. 
chegávamos cansados, suados, com sede. Corríamos a expe
rimentar as melancias, batendo-lhes de leve com os nós dos 
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dedos - pelo som, distinguíamos qual a mais madura - par
tindo-as depois, de encontro a um tronco. Que delícia entáo 
tirar-lhes a polpa rosada e sumarenta, as mancheias ! Mas em 
que estado voltávan1os para casa, con1 a poeira do caminho 
colada a calda que escorrera pelas faces e pelas roupas ! 

Era eu já um pequenino vaqueiro. Corría logo que al
guém ia tratar do gado ou tfrar leite. E nao era só do leite 
que eu gostava. Quando, segundo a expressao popular, "o 
homem transformava 1 0 touro, que Deus fez, em boí", corria 
para junto da fogueira onde se realizava a opera<;ao e onde 
se assava o que fóra extraído, e que todos nós saboreavamos. 

Iniciei, bem pequeno, as ca<;a<las, de que fui sempre apai
xonado - até que lhes compreendi a desumanidade. Minha 
arma era um bodoque com que atirava pelotas de barro. 

Vivia vida ao ar livre, vida sá e ativa, naquelas paragens 
pelos boróros denon1inadas Aquiríio - nome de um pequenino 
pássaro que vive e faz os ninhos no capim macio das cam
pinas. Voa para o alto, verticalmente, como urna seta, a subir 
cada vez mais, embriagado de luz e -:le altura, até desa
parecer no azul. . . para depois se deixar cair, com um lor:igo . . ' . . . . . assov10 aquin-1-1-1-1-1-,0 ... 

En1 n1im se desenvolvian1, assim, naturalmente, os ger
n1es de todos os elementos do sertanejo. 

. Meu avó materno, já viúvo, e Dindinha Joaquina que me 
criavam, nao se esqueciam, entretanto, de me instruir. · 

Terminada a guerra do Paraguai, em fins de 1871, veio 
para o Mimoso um ex-sargento de "Voluntários da Pátria". 
Propós aos f azendeiros de maior destaque - entre os quais 
Antonio Caetano, meu tio, e Joáo Lucas Evangelista, meu avo 
- ensinar a petizada, fundando urna escola de onde, ao ter
minar o ano, saía eu saben do ler e escrever. 

Usava o ex-sargento barba cerrada. Apesar do as
pecto severo, só lhe chan1áva1nos o 79, seu nún1ero no regi
mento. Seu non1e era Jacinto Heliodoro de Almeida e nascera 
em Niterói. 

Lembro-me de episódio interessante, a propósito de Mi-
moso .· ¡:-,1f l 

: ¡ 1 .. : ! ~' • : . ·.t~ :_ 1 
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~go que terminei o curso da Escala Militar, fui a Ma.to
Grosso, f azer minha primeira visita ao Mimoso. 

Nao deixei de ir a fazenda da Bocaina, onde residía Bar
tolomeu de Queiroz. F óra este um dos entusiastas daquele 
oue, bondosamente, considerava "menino prodígio" e muito 
insistira na necessidade de aproveitar tao "rara inteligencia". 

Era muito vivo, apesar de ignorante. Tornara-se rico 
fazendeiro e, como gostava de beber - embora nunca per
desse o domínio de si próprio -, tinha especial prazer em 
oferecer as visitas um cálice de restilada, "pinga" especialís
sima que, numa salva, servia em copinhos de cristal que lhe 
davam a aparencia de diamante líquido. Punha-lhe a<;Úcar, 
mexia vagarosamente, segurando entre os dedos, enegrecidos 
pelo fumo, o comprido cabo da colher de prata, aspirava com 
delícia o perfume e oferecia o copo ao privilegiado que assim 
queria distinguir. 

Entusiasmou-se com ininha visita. O oficial que ali estava 
era a prova de que soubera prever, quando anunciara brilhante 
futuro para o pequen o Candi do Mariano. 

Levantou-se para preparar, ele próprio, - distin<;ao es
pecialíssima - a deliciosa pinga. Voltou triunfante e apre
sentou-rrte o copo,. sorvendo o aroma da n1istura, levando-o 
a altura dos olhos para lhe ad1nirar a transparencia. 

Qual nao foi, porém, seu espanto, tjuando lhe declarei, 
coro o meu mais· persuasivo to1n de voz : 

- 'Fico11he mtiito · agr:adecido, n1as pe~ ique me per
doe. . . eu nao tomo álcool ... 

Bartolomeu enfureceu-se e pos-se a gaguejar, embrulhada 
a língua, mais ainda do que de costume : 

- Seu ca~olo ! Pensa que é mió do que caboco ! Nao 
qué bebe minha pinga! 

De seus tra<;os rudes, endurecidos pela cólera, desapare
cera a expressao cordial e alegre com que me recebera. 

E, quando me retirei, aflito, depois de haver tentado, em 
vao, explicar que nao tinha o hábito de tomar álcool, ainda 
murmurava o Bartolomeu : 

- ca,alo ! pensa que é mió que caboco ! 



CUTABA 

Em colóquio íntimo, transmitira meu Pai a meu, tto seus 
tristes pensamentos: . "Mano Manoel Rodrigues, sinto-me 
muito doente. Penso no pri]Ueiro filho que vou ter. Posso 
morrer antes que ele nas<;a. Meu irmao, se isso acontecer, 
e se o filho esperado for um menino, nao o deixe no Min1oso. 
Mande-o buscar, afim de o salvar da triste ignorancia em 
que jazem os filhos dos mimoseanos. Aqui, em Mimoso, será 
ele um vaqueiro ignorante; na Cidade, poderá se preparar para 
servir melhor nossa Terra". 

E realizaram-se aqueles tristes pressentimentos - nao 
pode ele estreitar nos bra<;os o filhinho. Veio a falecer em 
fins de dezembro de 1&>4, quando rebentou a guerra do Pa
raguai, e eu nasci a 5 de O:ª!º_ de 1865, no aceso da luta 
desumana. - -.. - --

Dois anos e meio depois, falecia minha Máe. 
Meu tio, Manoel Rodrigues da Silva, sem aquilatar o al- · 

c~nce do compromisso toinado, cumpriu-o religiosam'ente: 
mandou buscar-me, quando atingi a idade de 7 anos. E assim 
é que passei a segunda infancia e o início da puberdade em 
Cuiabá, em companhia daquele tio, realizador dos sonhos de 
meu Pai. 

Foi grande a relutancia de meu avo materno: 
- Diga que nao pcisso mandar meu neto ; que tenho muitos 

bois 'no campo, para o criar. 
E sucediam-se as viagens do emissário de meu tio, e as 

conferencias deste com seu grande amigo, o Dr. Malhado. 
Acabou, entretanto, depois de muito discutido o assunto, 

cedendo - <liante da promessa de meu tio de que eu regres
saria ao Mimoso, logo que houvesse completado minha edu
ca<;áo. 

Era solitária e triste minha vida, em casa do tio viúvo 
- perdera ele a esposa, dois anos depois de minha vinda 

RONDON CONTA SUA VIDA 29 

para sua companhia. Só tinha rela<;óes com a f amília de 
Manoel Lino de Christo, casado com Nhá Vita, irmá de sua 
falecida esposa, com Nhá J uvencia, outra irmá, casada com 
Joao Marques, o "palha<;o", como lhe cha1navam, pelas suas 
pilhérias e com Nhá Balbina, outra parenta. 

Minha convivencia era, pois, com f ilhos de trabalhadores 
que freqüentavam a escala. E, desde logo, con10 sempre, no 

. correr de minha carreira, puseran1-me como chef e, chef e da 
' menirtada. 

Aliás, nao tinh~ eu muito tempo para brincar. Quando 
nao estava agarrado aos livros, ia ajudar o tio na venda -
venda de ro<;a, onde de tu do se vendia, inclusive peixe frito 
que, com farinha, constituía a alimentac;ao dos trabalhadores. 

Minha maior distrac;ao era ir a praia do Areáo Grande, 
em frente a casa de meu tio, nadar, depois de minha ginás
tica predileta, andar de maos no chao. Com os anos, fui le
vando mais longe minhas proezas, chegando a atravessar a 
nado o rio Cuiabá. 

Ao chegar eu a Cuiabá, em 1873, estavam fechadas as 
matrículas nas escolas públicás e, para náo perder tempo, pos
me meu tio na escola particular de Mestre Cruz. No ano 
seguinte fui matriculado na escola pública do Prof essor J oao 
Batista de }l\lbt_{querqu~, u1na vez que 1neu tio nao tinha pos
ses para pagar ,urna escola. particular. 

Havi~ na escola de Mestre Joao um índio bororo, a que1n 
seu tutor, Coronel Raimundinho, que lá o matriculara, <lera 
o nome de Américo. Era filho de urna índia bororo, trazida 
em urna excursáo do Alf eres Duarte, pelos sertóes, numa 
tentativa de pacificar os bororos que mantinham guerra com 
os fazendeiros da regiao. O bororozinho envolveu-se na con
versa de urn grupo de meninos, do qual eu participava e 
insultou-me. 

- Aqui nao posso reagir, disse, mas lá fora voce me , 
pagara. 

Foi um alvoro<;o entre a meninada, ansiosa pelo espetáculo 
da briga entre mim, o chefe que haviam escolhido, robusto e 
belicoso, e o bororozinho. 

A sineta, anunciando o fim das aulas, foi o sinal de urna 
corrida para fora. 

, 
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E eu, descendente de boróros, seu futuro defensor 
surrei valentemente o pequeno bororo, meu colega, a ponto 
do Coronel Raimundinho se vir queixar de que "f ora pre
ciso por o menino em salmoura", tao machucado ficara. 

~.festre Joáo era severo. Interpelou-me e eu expliquei, 
no fundo, confesso, ufano de meu triunfo. 

- :file insultou-me. Nada respondi dentro da Escola, mas, 
lá f ora, tinha que bater nele. 

- Pois quen1 vai apanhar agora, é Voce. Vá buscar 
a palmatória. 

- Como quiser, retorqui. 
E assim recebi minha primeira - e última - dúzia de 

bolos : apresentava as máos, alternadamente, e a palmatória 
descia certeira e cruel, toda furada para dar passagem ao ar, 
impedindo que f ormasse este protetora camada entre a máo 
e o. temido instrumento de disciplina. 

Quando já Capitao, encontrei Mestre Joáo em Coxim. 
Abandonara o professorado e ali se tornara rico negociante. 
Perguntei-lhe: 

- Lembra-se da valente dúzia de bolos ... 
- Nao fale nisso, menino 1 interrompeu. 
É que. se tornara um de meus mais devotados amigos. 
Para a Comissao de linhas telegráficas, sob meu comando, 

era pequena a :verba, sobretudo porque eu só pensava em m~ 
desempenhar com zelo e presteza, comprando na casa de ne
gócio de Mestre Joáo aquilo de que necessitava a Comis
sáo, mesmo sem ter a verba correspondente. 

Alguém veio prevenir Mestre Joao: 
- Voce nao sabe que a verba da Comissáo é muito pe

quena e este mo<;o está sacando se1n fundos? Olhe que é 
pre j uízo na certa. 

- Fique tranquilo, respondeu, nao estou negociando com 
o Governo - COlTI este nao f aria eu transa<;ao alguma em 
que nao fósse a vista o pagamento. Estou tratando com Can
dido Mariano e só nele confío. 

Curioso é que m'inha letra se tornou identica a de Mestre 
Joao, a ponto de nao ser possível distinguí-las. Já casado, 
quando o encontrei etn Coxim, pedi-lhe que pusesse o ende
re<;o no sobrescrito de urna carta que acabava de escrever a 
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Travessa da :Marinha 

Casa do 11estre Cruz 

Escol.a do l\;f estre J oao, a segunda escola qu.e Ronden 
f reqüent0u! em 1873. 
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minha Esposa - e esta disse, mais tarde, que nao achara 
diferen<;a entre a letra da carta e a do sobrescrito. 

Passei, depois da escola de Mestre Joáo, para a do Pro
f essor Francisco Ribeiro da Costa, Mestre Chico, na qual 
completei o curso primário, em 1878. 

Por ocasiao dos exames finais, presiditt a mesa o Padre 
Ferro, V~gário da Igreja de Sao Gonc;alo, do 2.Q Distrito de 
Cuiabá, onde residia tio Manoel Rodrigues. A examinadora 
era u1na descendente de Vasco da Gan1a, Da. Maria J ustina 
Vasco da Gama, e as provas f oran1 rigorosas e festivas. Padre 
Ferro entusiasn1ou-se con1 o n1eu exan1e e Mestre Chico se 
mostrott muito satisfeito com o seu aluno. 

Matriculei-n1e em 1879 na Escala Normal - que tomott 
no ano seguinte o nome de Liceu Cuiabano - con1pletando 
com distinc;áo o curso norrhal, em princípio de novembro de 
1881, isto é, com 16 anos. Tornei-me assim, urna vez diplo
mado, apto a exercer as f unc;óes de prof essor primário, ten do 
sido nomeado. 

Sem conhecer ainda os sonhos de meu Pai a meu res
peito, inspirei-me nas resoluc;óes de 111eus colegas do Liceu, 
que assentavam prac;a para estudar na Escota Militar. Belo 
tempo em que urna simples prac;a de pré, paupérrima, podia 
111atricular-se na Escola Militar, para estudar e se preparar 
para servir a Nac;ao, sem outro recurso que nao fósse o n1in
guac1o soldo de 3$160 - que era o do soldado de entáo -
e etapa que variava entre $700 e 1$000. 

Por isso, pouco antes de me fonnar, procurei meu tío, 
para urna conversa. O bom Manoel Rodrígues assustou-se, 
quando lhe disse : 

- Meu tio, deixe-me estudar no Rio de J aneiro. 
- Como te poderei eu sustentar lá ! Procurei satisf azer 

teus desejos, nesse teu anseio de aprender, de progredir, mas 
mandar-te para o Rio, nao é possível, nao tenho recursos para 
isso ! 

- Nao lhe estou a pedir recursos, meu tio, e s1111 o seu con
sentimento. Quanto aos meios para estudar no Rio, há muito 
venho preocupado com o problema, e já lhe encontrei a so
lnc;áo. 

Estava meu tio habituado as minhas tiradas, mas, ainda 
asim, nao podia conceber a vida do sobrinho no Rio de Ja-

3 
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ne1ro, desde que ele, Manoel Rodrigues, lhe nao enviasse 
os necessários recursos. 

- Nao se preocupe, meu tío, terminado meu curso na 
Escola Norn1al daqui, assentarei pra<;a, com vistas a Escola 
Militar. 

- Sabes lá o que é ser soldado ! 
Aflito, ao pensar nas dificuldades que teria eu de enf ren

tar, como soldado, foi procurar seu amigo, o Dr. Malhado, mé
dico,' professor de pedagogía na Escola Normal, que nle der;¡ 
distin<;ao. Expos-lhe suas preocupa<;6es. 

Voltou Manoel Rodrigues satisfeitíssin10 e apress0u-se en1 
me con1unicar que decidira me adotar, para que, na qualidade 
de filho de Capitao da Gll¡arda-Nacional, me fosse possível 
iniciar a carreira como cadete, e nao como soldado. Dr. 
Malhado dar-1ne-ia carta de recomenda<;áo. 

Qual nao foi, porém, sua surpresa quando, em vez da 
alegria entusiástica com que contava, teve a minha resposta : 

- Fico-lhe muito agradecido pela sua idéia, mas nao 
posso aceitar que me adote. _ 

- Dizes-n1e isso a mim, que te criei, que f iz por ti tu do 
quanto ein n1itn coube ! 

- Pai só posso ter um - é o Senhor meu tio, um tío 
que muito prezo e a quem muito estimo. Nunca poderá, en
tretanto, ser meu ·Pai ! 

E ftti assentar prac;a. . 
Náo aceitei també1n ·carta de reco111enda~ao . 
- Se nao puder me encaminhar sozinho, renunciarei .a 

meus projetos e serei vaqueiro - garanto-lhe que bom va-· 
queiro ! 

- Para nao magoar Dr. Malhado, aceite a carta e de-ma. 
Inutilizá-la-ei. 

Tinha Manoel Rodrigues da Silva um homónimo cujas 
falcatruas andavam pelos jornais - resolveu, por isso, acres· 
centar ao seu nome o apelido de sua Mae: Rondon. E pa·::; · 
sou a assinar-.se Manoel Rodrigues da Silva Rondon. 

Ao formar-me, adotei o no1ne de Rondon, em homena
gem ao tio que quisera ser meu pai. Requerí, ao Ministro 
da Guerra, permissao para acrescentar Rondon ao meu no~e 
e passei a assinar Candido Mariano da Silva Rondon, depo1s 
de deferido meu requerimento. 

t 

SOLDADO 

Poucos dias, apenas, depois de ter terminado meu curso 
no Liceu Cuiabano, era eu soldado do 3.0 Regimento de Arti
lharia a cavalo, com prai;a verificada a 26 de novembro d1~ 
1881, no Quartel do antigo acampamento Cauto de l\!Iagalhaes. 
em Cuiabá, e com destino a Escola Militar da Praia Verme
lha. Para isso requerí, previamente, licen<;a para nela me 
n1atricular. 

Embarquei a 2 de dezembro desse mesmo ano de 1881. 
com destino ao Rio de J arieiro, onde cheguei a 31. 

Fui entáo mandado adir ao 2.0 Regimento de Artilharia 
a cavalo, onde iniciei a instrui;ao de recruta, e incluído na 
4.ª batería do Regimento, sob o comando do entao Capitao 
Hermes da Fonseca, com o soldo de 3$160. 

Nao tardou muito, poré1n, que reconhecessem em n1in1 
preparo acima daquelas fun<;óes e, como eu . tinha boa letra, 
fui designado para o cargo de amanuense da secretaria do Re
gimento. 

Tendo, inais tarde~ o Quartel Mestre General ·r'equisitado 
urna pra<;a, graduada ou nao, para o cargo · de amanuense, fui 
eu designado. 

Vinha a pé de S. Cristováo ao Quartel General - mas, · 
ªº chegar a esquina da prac;a, comprava pé de moleque a 
urna baiana. Sacudindo os balangandas e mostrando os dente::; 
alvos, em bondoso sorriso, oferecia ela gostosas guloseimas, 
avivando, de vez em quando, as brasas em que assava os beijus. 

Muito me fazia sofrer o alojamento com os cadetes. Mi
nha vida de menino que só tinha um sonho - estudar para 
bem servir sua Terra - náo me preparara para a convivencia. 
com rapazes de tao descabelada linguagem. 

Con10 a1nanuense do Quartel Mestre General, porém, 
poderia eu residir fora do alojamento. Desarranchado, passei 
a. rereber un1 soldo que me pern1itia pagar o aluguel do quartt) 

' 
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e f azer as ref ei<;oes em um frege-móscas. . . Vinha o bode
gueiro, um gordo portugues, ler o cardápio - deixava-o eu 
cantar a lista dos quitutes e invariavelmente pedía um prato 
de feijáo. . . que comia com páo. 

E assim vivia sem apuros. Arranjara um meio de pou
par lavagem de roupa; usa va um colarinho de celulóide na 
gola da farda irrepreensível, rigorosamente abotoada... para 
disfar<;ar a falta da camisa. 

Nao eratn válidos, para a matrkula nas Escolas Superio
res do Río, os exames do Liceu Cuiabano. Nao me foi assin1 
possível matricular-me na Escola Militar en1 1882. Nao de·· 
sisti, entretanto, como meus colegas de Cuibá, vindos ao Rio 
com o mesmo objetivo, que regressaram, convidando-me a que 
fizesse o mesmo. Mantive-me firme no propósito de contor
nar a dificuldade. 

Procurei imediatamente solu<;áo para esse novo problema 
e verifiquei que os exames, prestados na Instru<;ao Públi~, 
eram válidos para a Escola Militar. 

Inscreví-me, pois, em 1883, em todos os exames do Ex
ternato Pedro II e cheguei a prestar os de portugues e geo
graf ia cujo lente, o Dr. Xavier - que mais tarde viria a 
ser meu sogro - me deu plenamente. 

Choviam; entretanto, empenhos para que todas a~ pra<;as, 
aprovadas no exam.e de admissao, que tivessen1 requerido n1a
trícula na Escola Militar - era esse o 1neu caso - fóssern 
admitidas como adidas a n1esrna Escola. O Ministro Carlos 
Afonso, o Afonsinho, corno lhe charnavam, cedeu e assim nós, 
200 pra<;as, fomos adidos a Escola Militar. - Eram 200 
novos alunos acrescentados a matrícula de 1883. 

Iniciei, pois, em 1883 meu curso de preparatórios, de 
3 anos. Assim, só em 1886, no caso de ser sernpr~ aprovado, 
poderia eu iniciar rneu curso superior, para o qual trazia, do 
Liceu Cuiabano, todos os preparatórios necessários que só nao 
poderiam ser aproveitados por nao serem reconhecidos oficial
mente. Decidí, pois, cursar o 1.0 ano exigido pelo regula
mento e requerer, no firn do ano, exame vago dos 2.0 e 3.0 

anos. 
Meus companheiros f icaram estate lados ante minha auda

ciosa decisáo. RONDO N AOS 16 ANOS 
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Rondon aluno da Escota :Militar 
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Bicho peludo ! pensas que com 1natemática de Cuiabá 
vais vencer! É muito atrevimento ! Vai::; levar bomba, na 
certa ! 

- É possível, mas estou convencido de que sei e vou ten-
tar. 

E tentei. Con1 n1aten1ática de Cuiabá, tirei eu, o "bicho 
peludo", distin~ao no l.º ano e plena1nente nos exames vagos 
de 2.0 e 3.° anos. -

Nunca se havia realizado tal fa<;anha na Escola Militar 
cujo rigor . era inquebrantável, mas, vencendo, habilitei-me a 
me matricular no curso superior, o que realmente fiz, em 
1884. 

Como soldado, clava eu frequentemente guarda no Palá
cio do Imperador, na Quinta da Boa Vista. 

Passei por um período de recruta e, quando me tomei 
"pronto de recruta'', já era amanuense. Ainda assim era as 
vezes escalado para dar guarda na Quinta Imperial. 

Era muito acanhado. Fora das horas em que montava 
sentinela, f ugia ao convívio dos soldados. Pref eria vagar so
zinho pelas alamedas que árvores frondosas sombreavam. Gos
tava de ver, através da folhagem, a abóbada de claro azul, 
in1utável e eterna. 

As vezes deitava-n1e na relva, a ouvir a passarada, a ob
servar a cotia ágil, cavando com as patinhas para enterrar 
algum cóco e assin1 lhe amolecer a casca; ou l as antas. . . que 
eram meu n1aior divertimento ... 

Deitado na margem de um riacho claro nascido entre 
pedras e a fugir, sob a ramagem do arvoredo, para um tanque, 
esquecia-me, vendo-as banhar-se na água fresca, resfolegando 
ondas, borrifando-me. Sentia-me feliz naquele contacto com 
a r.atureza que sempre amei apaixonadamente. 
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Era minh~ vida austera e afanosa. 
Náo perdía um minuto, consagrando todo o meu tempo, 

tóda a minha capacidade moral, intelectual e prática, ao obje
tivo único de vencer com brilho - vencer para regressar a 
Cuiabá e, realizando o voto de meu Pai, servir a minha Terra. 

Nunca saí da Escola enquanto aluno. Nao conhecia dis
trac;oes a nao ser os poucos momentos de cavaco co1n os de 
"minha casa" - como eram chamados os agrupamentos na 
Escola Militar. 

Constituíra eu a "minha casa" com Ovídio Abranches 
(Goiás) e Fileto Pires Ferreira (Piauí), aos quais se vinham 
agregar tres maral.1henses, os dais Leais e Serejo, este ainda 
mais casmurro do que o matogrossense - eu - guardando 
silencio todo o tempo. Veio Alexandre Leal juntar-se a nós, 
quando eu cursava o 2.0 ano, ·pedindo transferencia da Escola · 
de Marinha para a de Guerra. J á era eu amigo de Antonio 
Leal, seu irmao, e logo n1e liguei também a ele. Nao tinha 
livros, porque os nao podía comprar. Minha atenc;ao se fi-
xava, por isso, a tal ponto, nas aulas de maten1ática que, co1n 
o auxílio de algumas notas, . a bem dizer estenografadas, con
seguía recompor, integralmente, as prelec;óes, quando voltava 
para a Companhia. 

Minha vida era, entretanto, até certo ponto, vida a parte, 
porque nenhum dos companheiros suportava meu duro regime. 

As 4 horas da manhá já estava de pé. la entáo tomar 
banho, na bica de José J ustino, o porteiro da Escola. 

Era essa bica um filete de água que descia, veloz, o 
dorso do morro da Babilonia, a cantar em surdina, claro veio 
perftunado pelas fólhas que viera beijando em caminho. E 
nessa água fresca me retemperava eu. 

... 
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o banho de mar substituía, as vezes, o banho de bica, 
malgrado os tubaróes. Ainda escuro, galgava a muralha 

e lanc;ava-me ao mar. Era um banho rápido, por causa da 
escassez do tempo. Urna boa fricc;ao e, antes de 5, já estava 
eu sentado, trabalhando com afinco, a luz de um candieiro 
de azeite de colza, enquanto os companheiros dormiam. As 
6 horas, quando tocava "revista", esfalfavan1-se eles para estar 
a postos; eu fechava caln1amente a gaveta, punha em ordem 
os papéis e descia apru1nado, co1n a córrec;ao que se1npre pro
curei manter e apurar. . . n1esn10 quando circunstancias pe
cuniárias n1e for<;avam a andar sem camisa .. . 

E o dia seguía seu curso, distribttído en1 exercícios 
de cavalaria, infantaria, artilharia - em aulas, ein revistas, 
até 16 ou 17 horas. 

Logo depois do jantar, as 17 horas, ia estudar, o que 
muito concorreu para minha moléstia, em 1885. Nao era 
possível fazer a digestáo, pedindo ao cérebro tao intenso tra
balho intelectual, principalmente a digestáo de refeic;oes pe
sadas, a base de feijao e carne seca, como eram as da Escola 
Militar daquele tempo. 

E estudava até 20 horas, sem interrup<;ao, sem me deixar 
distrair, sem me deixar vencer pela fa diga. Estudava em 
meio ao barulho, abstraindo-me, porque 1neus con1panheiros, 
ein torno de n1i1n, eran1J em grande parte, f olio,es. 

Mas as 23 horas, invariaveln1ente, já donnia, 1e.nquanto 
os con1panheiros, sonolentos; procuravam os livros, numa ten
tativa de recuperar o tempo, as vez es mal aproveitado ... 
Dormía um sono calmo que nada perturbava - premio dos 
que viven1 plena1nente, empenhados en1 que cada dia seja tao 
perf eito quanto possível, sem temor de sof rimen to, sem afli
c;ao de viver; premio dos que procuram fazer da vida larga 
sementeira de altruísmo, com os olhos pos tos em um ideal ... 

Cursei, em 1884, o l.° ano de infantaria e cavalaria -
o chamado "curso de alfafa" - passando para o 2.0 ano, onde 
me matriculei em 1885. Deveria estudar, nesse mesmo ano, 
além de outras matérias, matemática superior : cálculo dife
rencial e integral e geometría analítica. Era professor da 
Cadeira ·Benjamín Constant Botelho de Magalhaes, tendo co1no 
repetidor o Capitao Trompowski. 
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Estudava con1 meu habitual ardor, alcan~ando 10: em 
todas as sabatinas, ansiando, além de tudo, por conquistar o 
título de "alferes aluno". 

Minha saúde nao era, porén1, boa e, nesse ano de 1885, 
baixei freqüente1nente a enfermaria, com perturba~óes gastro 
intestinais - conseqüencia talvez do excesso de trabalho, logo 
depois das refei<;óes, ou da avitaminose causada pelas defi
ciencias alimentares anteriores - pao e feijáo, ·e?CcÍusiva111ente, 
constituíra1n, durante muito tempo, n1inhas ref ei~óes. 

Em junho, quando descia da 2.ª Companhia para urna 
aula de Benjamín Constant, sentí-me tao mal que caí sen1 
sentidos, rolando a escada. Só .dei acó:rdo de mim quando já 
em ·casa de um colega matogrossense que nao consentiu em 
me ver baixar a enfermaría, sem o carinho especial com que 
desejava cuidar-me. Era esse colega meu grande amigo 
Jorge Otaviano da Silva Pereira. Com ele vivía meu cón
terraneo, 1\IIanoel Fontoura, que me testemunhava especial 
apre~o. (*) 

Chamava-se a "república" dos dois, situada na rua D. 
Merenciana, travessa da rua da Passagetn, a direita de quem 
vai para o tunel novo, "República do Fontoura". 

Nos cuidados que me dispensava, era Jorge Otaviano au
xiliado por Fontoura e assim, tratado com todo o carinho e 
entregue ao zelo clínico do Dr. Brancante, médico em Bota
fogo, ia me deixando ficar. 

Passava horas e horas sozinho, enquanto 1neus amigos iam 
para a Escola Militar. 

Meu estado de fraqueza nao me pennitia esfór~o inte
lectual. Punha-me a contar as tábuas do teto, ou as manchas 
da parede. . . e meus olhos aos poucos se fechavam . . . Via
me entao junto de um rio que brotava no fundo de u1na grota 
e, volumoso, se despenhava num salto, ao lhe fugir o leito, 
em cachóes de espuma, envoltos num véu de gotas irisadas pelo 
sol. Sen tia o frescor dessa espuma e, em imagina<;áo, com 
ela me lanc;ava ao rio, a nadar em bra~adas vigorosas. . . E 
quando chegavan1 os amigos, dizia eu: 

Que vontade de tomar banho de cachoeira ! 

(*) Foi rnais tarde, já entao General, Chefe de polícia no Governo 
Arthur Bernardes. 
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·la ter ocasiáo de n1e sentir assim envólto em espun1a, de 
galgar a crista das Qndas furiosas com o n1eu atrevimento -
quando, nas f érias, acampávamos na Praia Vern1elha para 
escalar o Páo de J\~úcar - antes do carril aéreo. Mergu
lhava demoradamente, até o fundo do mar, para apanhar os 
peixes que lá se refugiavan1, atordoados pelas bombas de 
pescaria. Como n1ergulhava 1nuito bem, trazia, ao voltar a 
tona, muitos peixes - seguros pelos dentes os que minhas 
maos nao podiam conter. Divertia-n1e com o entusias1no dos 
companheiros, incapazes de igual proeza. 

Agravava-se meu estado, dia a dia: Perdí fór~as e ema
greci, a ponto de ficar reduzido a "pele e osso". 

Meus colegas visitavam-me com f reqüencia, mas, infor
mados por Jorge Otaviano de que o Dr. Brancante conside
rava desesperador o meu estado, decidiram que fósse um gru
po prestar homenagem ao enfermo. Voltaram desolados. Nao 
havia dúvida de que minha "brilhante" existencia, segundo 
diziam eles, terminaría antes de realizadas as fagueiras espe
ran<;as dos que em 1nim confiavan1. Seria eu fugaz meteoro. 
Consternados, resolveratn pro1nover u1na subscri~ao - para 
o enterro - praxe da, Escola Militar, ein rela<;ao aos alunos 
pobres. , . 

Mas houve sempre em minha vida muito imprevisto ex
traordinário. 

Chamei, certo dia, Jorge Otaviano e Fontoura: 
- Estou com 1nuita vontade de comer abacaxi, disse

lhes. 
Os amigos trocaram um olhar, receosos de que eu esti

vesse delirando. 
- Fac;am-me a vontade. É a única cousa que me ape

tece. 
Encontraram urna evasiva : 
- Vamos perguntar ao Dr. Brancante. Devemos, en

tretanto, prevenir a Voce que nao é provável o cons~ntimento 
dele - Voce nada suporta, além do bismuto. 

Veio o Dr. Brancante ver o seu doente no dia seguinte. 

' 
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Perguntem ao Dr. Brancante se posso comer abacaxi, 
pedi-lhes. 

Os amigos explicaram ao médico o nleu desejo. 
O Dr. Brancante deu de ombros e teve um olhar de quem 

pensa: para que contrariá-lo, se nada nlais há a fazer ! 
Compraran1 abacaxi e, cortado em pedacinhos, tiradas as. 

partes duras, me foi ele apresentado. Saboreei-o com delí
cia, cotn intenso prazer. Depois clormi - utn sono de crian<;a. 
Quando despertei, ·era como se vida nova me tivesse sido ins
tilada. Espreguicei-me com largo gesto de bem estar e de
clarei: 

Sinto-me táo bem ! Voces vao 111e dar sempre aba
caxi - e depois uvas ... 

- Mais devagar, o abuso poderia prejudicar tao surpre
endente melhora. 

Dois días <lepois veio o Dr. Brancante e constatou, bo
quiaberto, a maravilhosa rea<;ao, a verdade do que diziam 
meus amigos : "está restabelecido ". Suspendeu toda medica
<;ao, prescrevendo dieta de frutas e alimentos leves. 

E assim rapidamente 1ne ref iz. 
Pensei entáo em rea ver o ten1po perdido: Estávan1os em · 

dezembro. Queria fazer exames vagos, apesar das, pond'e-
ra<;oes dos <l:n1igos : · 

1 

- Pois se Voce chegou a ponto de nao mais saber' ler ! 
- Mas já voltei ao meu estado nonnal e estava adian-

tadíssimo meu estudo de matemática. Espero, pois, ·poder 
vencer. E requeri exame vago de química. 

Entretanto, traíram-me as f or<;as, o físico nao obecleceu 
ao comando do cérebro e perdí os sentidos na ocasiáo da prova. 

O exame fora requerido e assim for<;oso me foi levar 
minha única bomba. Náo f oi, entretanto, levada esta em con
ta, quanto ao título-premio de alferes aluno, u1na vez que, 
nao tendo eu sido arguído, nao houvera exame. Perdi o 
ano, mas nao fui desligado da EscoJa. Fez o Cel. Costalat 
questao que assim fosse, en1bora contrariando as normas esta·· 
belecidas, em vista de nlinha excepcional classif ica<;áo. 

Em 1886, foi o 2.0 ano cursado com a maior facilidade, 
• l 

po1s, quando adoeci, en1 junho do ano anterior, já estava 

I 
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senhor de quase toda a matéria. Tornei-me, por isso, o expli
cador dos companheiros mais atrasados, varando as vezes noite 
a dentro, para lhes ensinar o ponto sorteado. 

Cuidava, ao mesmo ten1po, de minha colaborac;ao na re
vista "Família Acade1nica", com Lauro Müller, Euclydes da 
Cunha, Moreira Guimaráes, Gon1es de Castro e muitos outros. 
Fortalecía-me e engordava, como um urso, depois de lon_ga 
invernada, sempre interessado em n1inha func;ao de professor 
de vários colegas. 

Em fevereiro désse mesmo ano, tomei parte nos exercí
cios da Escola Militar, realizados no espa<;oso terren9 situado 
em frente a mesma. 

Pelos meus amigos, Antonio e Alexandre Vieira Leal, foi 
o Dr. Xavier convidado para, com sua família, assistir aos 
exercícios. Eram meus amigos f ilhos do Dr. Antonio Henri
que Leal, Diretor do Colégio Pedro II, de que era o Dr. Xa
vier professor. 

Muito a1nigos da fanlÍlia Xavier e meus, haviam os dois 
contado a minha história, com todas as minúcias e pedirarri, 
nesse dia, p~rn1issao para me apresentar - ao que pronta
mente· acedeu o Dr. Xavier, interessado, como bom professor 
que era, por un1 rapaz que diziam tao estudioso. 

Em un1 dos intervalos, foram os Leais me buscar. 
- Apresentar-me a família do Dr. Xavier ! pois Voces 

nao sabem que sou "bicho do mato", que só sei lldar com li
vros e, a nao ser o de meus companheiros, qualquer contacto 
me faz morrer de acanhamento ! 

- Mas V üce nao nos vai deixar mal ! J á prometemos 
levá-l-0 a presenc;a do Dr. Xavier. 

Muito a contra-gósto, acompanhei os amigos. 
- É este o melhor aluno da Escola, foi a apresentac;ao 

f eita por Alexandre. 

Acolheram-n1e muito gentilmente Dr. Xavier, D. Teresa, 
sua Esposa, e as Senhorinhas Teresita e Chiquita, suas filhas. 

I 
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"Manteve-se em silencio, ante a cordialidade com que foi 
recebido, impertigado como se estivesse en1 forma. Depois fu
giu, eclipsou-se", tal foi o comentário de Chiquita aos meus 
amigos. É que eu a ouvira dizer a irmá: "Con10 é gordo!" 

Nao lhe passava, pela mente que viria a amar aquele tími
do e gordo aluno da Escola Militar, que acabava de conhe
cer, com todos os extremos de seu nobre corac;ao, a ponto 
de, já no fin1 da vida, repetir freqüentetnente que preferia 
sobreviver-me, para que me f ósse poupada a dor da separa<;áo, 
para que nunca n1e visse privado de seus ternos cuidados. 

Matriculava-me, em 1887, no 3° ano da Escola, onde, 
além do estudo das outra disciplinas, completaría o de mate
mática superior com mecánica racional, ensinada pelo Cel. 
Manoei Cursino Peixoto Amarante, comandante do Corpo de 
Alunos. · 

Havia na turma dois alunos cuja nota habitual era "dis
tinc;ao grau 10", em primeiro lugar, eu, e, em segundo lugar, 
Anibal Cardoso, irmao <le Licínio Cardoso, que cursara a Es
cola Politécnica nos anos correspondentes a Escala Militar e 
pedira transferencia para esta. 

Em urna sabatina foi-nos dada para ser resolvida, entre 
outras, urna questao simples cuja soluc;áo poderia ser encon
trada por meio de cálculo aritmético. Mas, "vaincre sans pé- ' 
riP' seria "triompher sans gloire". Preferi, pois, exprimir o 
problema por urna equac;áo diferencial e, integrando-a, encon
tré¡lr a soluc;ao. 

Ao dar os resultados da sabatina, anunciou o Cel. Ama
rante: - Distinc;áo grau 10: em 1° lugar Anibal Cardoso, e 
em 2º lugar, Candido Mariano da Silva. E, <lirigindo-se a . 
m1m: 

- Nao foi desta vez seu o 1º lugar, porque, para urna 
simples questao aritmética, embrenhou-se e Senhor nas com
plicadas dificuldades de cálculo diferencial e integral. · 

Eram sempre muito vivas minhas emoc;óes - e a válvula 
de seguranc;a eram, freqüentemente, as lágrimas. 

Nao disse palavra, mas os olhos se me marejaram. 
Na sabatina seguinte, entrega va eu a preva em branco. 

Interpelado, respondí ao Cel. Amaran te que nao mais f aria sa
batinas. 
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Mas vai o Senhor perder o ano ! 
- Reprove-me ... se puder. 
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E a média pos-se a descer, urna vez que a nota era adi
cionada a da sabatina e ' dividido o total por 2 -- ora, em 
branco, a nota da sabatina era O. De 1 O passei pois para 5 
e, na última sabatina, desci' a O. 

Nao era permitido entrar em exame cotn O - mas o Cel. 
Amarante restabeleceu a nota que sempre fóra a minha: 10. 

Para assistir ao meu .. exame - verdadeiramente exa1ne 
vago ~ é'onvidou o Cel. Amarante o Co1nandante da Escola, 
mas este acabou por se retirar, ante minha atitude agressiva. 
Ferido ainda pela lembran<;a <lo 2° lugar, classifica<;áo que 
considerava injusta, espicac;ado pelas perguntas fora do pon-_ 
to, quebrava o giz e, observando-me o Cel. Amarante que de
veria alinhar melhor os algarismos, retruquei: 

- Pec;o licenc;a para lembrar que náo é de aritmética o 
exame que estou f azendo. 

O Major Antáo, repetidor que fazia parte da mesa exa
minadora, pediu permissáo para me argüir, quando o Cel. 
Ainarante n1e mandou sentar. Prosseguiu o exan1e vago, con
servando eu a n1esma atitude provocativa. 

Observado sobre a re<lac;ao de um enunciado, respondí, 
ainda urna vez, desabridamente. 

- Nao é de portugues o meu exame. 
A prova fóra excepcionalmente brilhante e o Cel. Ama

rante bateu-se para que fósse 10 a nota. Mas os seus co1npa
nheiro.s de mesa a isso se opuseram : que o moc;o precisava 
ser punido por sua atitude de indisciplina, e que pricao de al
guns dias nao seria punic;ao para ele, e sim a perda do lugar 
que sempre mantivera. 

Chamou-me entáo o Cel. Amarante ao seu gabinete e sou
be tocar-me as fibras mais delicadas do corac;ao. 

Como quando fora classificado em segundo lugar, a res
posta foram lágrimas insopitáveis que n1e rolaram pela face 
impassível ... mas eram estas bem diferentes das primeiras ... 

E por isso, minha nota f oi, naquele ano, 9,5, embora a 
prova escrita fósse considerada n.0 1, e o Cel. An1arante, cha
mando a atenc;ao para meu esfón;o excepcional, concluísse: 

\ 
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- N ós, quando al unos, também f ómos assim, com san
gue na guelra ... 

"Alf eres aluno" era um título academico, premio conce
dido aos que no 1° e 2-° anos nao tivessem tido nota inferior 
a "plenamente" em nenhuma 1natéria - do mesn10 modo que 
só poderia1n seguir o curso de engenharia militar os alunos 
que nao tivessem nenhum "si1nplesn1ente" em sua vida esco
lar preparatória. "Alf eres aluno" era premio muito difícil 
de obter. 

E ra eu o 1° na lista de 1886, para a promo<;ao a "Al
feres aluno". En:1 tao pequeno quadro havia, entretanto, pou
quíssin1as vagas. Nao me resignava a essa indefinida es
pectativa. Dirigi um requerimento ao Comandante da Escola, 
pedindo que providenciasse para a promoc;áo pela qual, 1° na 
lista, há dois anos eu esperava. 

O Comandante chamou-me ao seu gabinete e mostrou-me, 
com bondade, o quanto é a disciplina indispensável a vida mi
litar - de que é a base. Explicou que meu requerimento 
constituía grave ato de indisciplina, passível de prisao na for
taleza de Santa Cruz, mas que, conhecendo-me, de limita
ría a afetuosa admoestac;ao. 

Erecto, firme, a olhar para o Comandante nos olhos, bor
bulharam-me ainda un1a vez lágritnas grossas e silenciosas. 

Fui pouco depois pron1ovido a "Alferes aluno", a 4-7-
1888, passando meu soldo a 50$000 mensais - tuna fortuna 
naquela época, sobretudo para: mim que me habituara a urna, 
vida estóica. 

O primeiro pósto de oficial me fóra atribuído quando já 
tinha os cursos de Infantaria, Cavalaria, Artilharia e quase o 
de Estado :Niaior de 1 ª classe, como simples soldado aluno. 
Mas nesse mesmo ano, decisivo en1 minha vida, tirei o curso 
de Estado Maior de 1 ª classe, ten do estudado astronomía com 
o Major Oliveira. 

Ainda em 1888 criou o Governo a Escola Superior de 
Guerra, ficando na Praia V ermelha sornen te os al unos cade
tes. Os oficiais foram transferidos para a nova Escola, com 
sede no Edifício do antigo Arquivo Militar . 

Na Escota Superior de Guerra tenninei o estudo de 1na
ten1ática superior - cálculo das func;oes - com Benjamín 
Constan t. 
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Criara o Governo a cadeira de alemáo, regendo-a um gen
ro de Benjamín Constant, alemao, e nesse curso me matriculei 
também. 

Fui desligado da Escola Superior de Guerra a 8 de ja
neiro de 1890, 55 dias depois da Proclama~áo da República, 
recebendo entao o título de Engenheiro 1nilitar e o diploma 
de "Bacharel em Matemática e Ciencias F ísicas e Naturais." 

. 1 
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Tive a honra de participar de dois movin1entos cívicos 
que, logicamente, se encadeiam: a lei áurea (libertac;ao dos 
escravos) e a proclama(fíro da República. 

1888 foi ano de intensa preocupac;ao social, reflexo da 
grande crise que abalara a Franc;a. 

Lá, 1novimento negativo, conduzido pela metafísica - fa
se iniciada em fins do século XIV - oscilava entre a escola 
filosófica de Voltaire e a escola política de Rousseau, pro
clamando urna a liberdade, pretendendo outra ~ igua:ldade, in-
capazes arribas de construir. · 

Mas no trinomio lendário da Revolucac Francesa - "li-
~ 

berdade, igualdad e, f raternidade '' - represen ta va esta a parte 
construtiva, constituindo todo o programa de reorganizac;ao so
cial. Sustentada pelos Enciclopedistas, com Diderot, Hume, 
d' Alembert, Condorcet, era def en di da por Dan ton. 

A esta escola se ligaram os ardorosos moc;os da Escola 
lVIilitar, orientados pelo Tte. Cel. Benjan1in Constant Botelho 
de Magalháes, o Mestre amado. Por ele esclarecidos, com
preenderam que o caos tren1endo, em que as cabec;as de um 
Lavoisier e de um Condorcet tinhan1 sido lanc;adas, sem hesi
ta<;ao, como alimento ao novo l\iloloch, nao representava de 
modo algum as fraternais aspirac;óes <los Enciclopedistas. Nao 
mais confundiram os esforc;os construtores de Danton, Hoche, 
Carnot, com a f úria assassina e os processos sanguinários de 
Robespierre. Einbeberam-se na essencia regeneradora claquela 
explosao, cujos reflexos iluminavam novos horizontes. E fo
ram abolicionistas e foram republicanos. 

J á era antigo o anseio de libertar os escravos. Mesmo 
antes do grande José Bonifáci-0, os conspiradores da "Incon
fidencia", em 1789, os patriotas revolucionários pernambuca
nos de 1817 e os chefes de outros movimentos republicanos 
projetavan1 suprimir a escravidáo, caso fóssem vitoriosos. 

• 
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Por outro lado, a nacionalidade se viera formando e as:
pirava a independencia sob . a forma republicana: fóra o pa
triota Bernardo Vieira de Melo, em 1710 (guerra dos Mas
cates). os conspiradores mineiros de 1789, as grandes revolu
<;óes de 1817 e 1824, a guerra civil dos Farrapos, no Rio 
Grande do Sul, além de outros movimentos de menor gravi
dade. Desde 1870, era a propaganda republicana f eita com 
mais firmeza, formando-se clubes, c01nbatendo-se a monarquía 
pelos jornais, en1 reuni6es cívicas, 

Os of iciais quase nao permaneciam inais na Escola, em
penhados ein conferencias políticas, sobretudo nas de Silva 
J ardim. Advertiu-os o Comandante da Escola de que se de
veriam abster de comparecer a essas conferencias. - Pelo 
menos, acrescentou, nao o f izessem fardados. 

É inútil dizer que eu me entregara de corp.o e alma a 
essas aspirac;6es renovadoras. Ao ouvir a advertencia do Co
n1andante, levantei-me e declatei: 

- Nao posso ir a parte alguma sem ser fardado; o Snr. 
Co1nandante fará o que julgar de seu dever. 

P rincipiou o Governo a se preocupar, sobretudo com o 
efeito dessa atitude dos oficiais no animo dos alunos. Daí 
a reorganizac;áo a que me referi: na Escola Militar da Praia 
Vermelha continuaram os cadetes e passou a funcionar a Es
cola Superior ele Guerra, para os oficiais, no edifício do antigo 
Arquivo Militar, <lef ron te do quartel do 2° Regin1ento de ar
tilharia a cavalo, a Av. P edro 11, depois Pedro Ivo. 

Aí estudava eu alen1áo e 1nate1nática superior - cálculo 
das f un<;óes, mas o estudo caminhava paralelamente as preo
cupacsóes sociais, ao entusiasmo com que prometera dar a vi
da pela organizac;a.o de urna sociedade melhor, mais fraterna. 

A questáo militar vi ria agravar a efervescencia, questáo 
esta, em parte, conseqüencia do erro político da monarquía de 
manter a escravidáo, deixando que o nlovimento abolicionista 
se fizesse a revelía do Governo, apesar <lo magistral projeto 
de José Bonifácio, concebido desde 1823, segundo o qual o 
tráfico seria extinto dentro de 4 a S anos, abo lindo-se gra
dualmente o cativeiro. 

No regime antigo, em que a civiliza<;áo era militar, com
punha-se a sociedade de vencedores e vencidos, praticamente, 
de soldados e escravos. A estes cabiam as fun¡;6es in<lustriais, 

4 
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aqueles a profissáo da guerra. As lutas quotidianas punham 
em evidencia a superioridade dos chef es, dando-lhes inexcedí
vel prestígio sobre as tropas que os seguiam como prediletos 
da vitória. A partilha do perigo e das privac;óes, a ansiedade 
com que, temerariamente, buscavam as posic;óes mais arrisca
das, a in1perturbabilidade com que arrostavam as mais duras 
prova<;óes, acendiam no anin10 dos soldados verdadeiro entu
siasmo pelos seus chef es. A estes, por outro lado, a convic
<;áo de que eram seres superiores, ele origem sobre.-hu1nana, 
pelo direito divino, a venerac;ao extrema de que se vian1 cer
cados, davan1 urna dignidade de que debalde se procuraría hoje 
equivalente. Tudo concorria, pois, para a mais co1npleta obe
diéncia dos subordinados, base de perf eita disciplina. 

T al regitne, porén1, se f oi diluindo e acabo u por se esgo
tar em fins do século XIII, quando se iniciou a longa tran
si<;áo revolucionária que se agravava día a dia, buscando, de
sordenadamente embora, atingir o regin1e pacífico-industrial. 

E ra o Imperador, pela sua origem, um chefe n1ilitar -
nunca, porém, pelas suas tendencias. 

A índole simpática do povo brasileiro, que leva os pró
prios n1ilitares a se subordinaren1 a influéncia da opiniao civil, 
garantiu-lhe a obediencia de oficiais saídos de classes imbuí
das de constitucionalis1no e ligadas ao trono por interésses di
versqs. ' A disciplina f oi fácil, também, por ser din1inuta a · 
f or<;a annada de terra e n1ar, até a guerra do Paragu~i. Pas
saran1 entao as solicitudes. para com o 1Exército e a Marinha 
a preponderar no Govérno, pelo fato do príncipe consorte ter 
chefiado o desfécho da Guerra. Assin1, o desenvolvimento do 
espírito militar depois desta e, paralelan1ente, a evolu<;ao de 
senti1nentos e opinióes, que se vinha processando, desde Ti
radentes, tornaram precária a obediéncia ao I1nperador e a di
re<;áo política foi saindo das maos dos civis para as das cor
pora<;óes militares. 

O díssídio se alargava. 
Em 1888, enviou o General Manoel' Deodoro da Fonseca 

urna representa~áo a P rincesa, para que nao obrigasse o Exér
cito a colaborar na captura dos escravos. Esta va assim f eita, 
de fato, a aboli~ao, certos os fugitivos de que ficariam im
punes, urna vez ·que o Exército nao n1ais colaboraría nas bati
das para os capturar. Nao tendo a Monarquía maís for<;a para 
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manter a escravidao, a abolic;ao se fez "porque a Nac;áo o 
quis e assim o quis" dísse J oao Alfredo, o autor da "lei áu
rea". A fraqueza da Monarquía nao decorreu, pois, da abo
lí<;áo e, sim esta é que proveio daquela. 

Eis um trecho da representa~áo que o General Manoel 
Deodoro da Fonseca enviou a Princesa: "<liante de homens 
que fogem cahnos, sem ruído, maís tranqüilamente que o ga
do que se dispersa pelos campos, evitando tanto a escravídáo 
como a luta, e dando, ao atravessar cidades inermes, exen1plo 
de n1oralidade cujo esquecín1ento ten1 feíto 1nuitas vézes a de
sonra dos exércitos n1ais civilizados, o exército brasileiro es
pera que o Govérno Imperial lhe concederá o que respeitosa
n1ente pede, em nome da honra da própria bandeira que de
f ende". 

Como castigo, e para o afastar da Capital, pelas suas ati- . 
tudes nas qu~:tóes mil~tares, foi Deodoro, einbora amigo pes
soal da Fam111a Imperial, destacado para Corumbá, como Co
mandante das Armas e das f ón;as de observa<;ao na f ronteira 
com a Bolívia. 

Em come<;o de 1889 retírava-se éle, com suas for<;as, 
para o Río. 

Exultou a Escola Militar, projetando, desde logo, estron
dosa n1anífesta\ao - mas o Governo In1períal proíbiu que os 
al unos º· f 6sse1;n receber. 

Submeterah1.-se eles~ aparenten1ertte, conservando-se na Es
cala, encerrados pelos seus altos 1nuros e pelos seus portóes 
trancados. 

Entretanto, na noite que precedía a chegada de Deodoro, 
saltara1n os 1nuros, por meio de grandes escadas, obtidas sob 
as vistas complacentes dos oficiais de servic;o. E, fardados so
lenen1ente, foran1 recebe-lo com todas as honras. 

No dia seguinte, o corpo de alunas formava e o coman
?ante da Escola lhes passava revista, ao mesmo tempo que os 
1nterrogava, para abertura de rigoroso inquéríto. 

Ao chegar junto ao Alf eres-aluno Euclides da Cunha ex-
' probrou-lhe asperamente o Ministro Tomás Coelho, também 

presente, o nao estar ele na forma, ªº aue resPondeu Eucli
des da Cunha quebrando a espada e de~larand¿ que deixava 
de pertencer a Escola. , 

, : 
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Preso imediatamente, foi destituído do posto de Alferes
aluno - mas nada f oi possível fazer contra a Escola, urna 
vez que houvera unanirríidade na atitude tomada. Viu-se, 
assim, o Governo Imperial forc;ado a ''nao tomar conheci
mento do sucedido". 

Quanto a Euclides da Cunha, foi reintegrado por Ben
jamín Constant, ao ser proclan1ada a República, a pedido de 
todos os seus colegas. 

Feíta a aboli<;áo, repontou, como transformai;ao iminente, 
a Rep6blica. Nao ocultava Benjamín Constant suas convic
c;óes republicanas, ao contrário, expunha-as. Convencido -
pelos ensinamentos de Augusto Co111te, transmitidos, princi
palmente, por :rviiguel Lemos e Teixeira l\1endes - de qu~ 
a sociedade e o homem, tal como o mundo, obedecem a 
leis naturais, compreendeu que a reforn1a das institui<;óes de
veria ser precedida pela regenerac;ao de opiniáo e costumes. 
Decidiu empregar todo o esfóri;o para poupar a Pátria per
turbac;óes e desordens, para transformar urna revoluc;ao, que 
vinha <le longe e nada poderia conter, em evolu<;ao - ensi
nando. Foi da cátedra que espalhou as sementes ele idealis
mo que frutificariam a 15 de novembro. A Escala Militar 
da Praia Vermelha e a Escola Superior de Guerra f ormaram, 
de modo decisivo, em torno do idolatrado l\!Iestre. Por oca
siao do banquete que a Escola Militar da Praia Vermelha of e
receu a oficialidade chilena do navío de guerra "Almirante 
Cochrane", foi o discurso de Benjainin Constant, pronunciado 
na presenc;a do Ministro da Guerra, verdadeira profissao de 
fé. O Mestre nao foi preso e os alunos fizeran1-lhe espon
tanea e entusiástica manif esta~ao, nao permitindo que solda
dos, e sin1 eles próprios, remassem no escaler que o conduzi
ria para a Praia de Botafogo - faziam os lentes o trajeto, 
entre aquela praia e a Escola, naquela época, por mar. 

Firmaram-se pactos de sangue ! Co1npro111issos cheios de 
ardentes protestos <le o acon1panharem até no terreno da re
sistencia armada : 

"Mestre, náo sao arroubos de mocidade, nem tao pouco 
explosóes de entusiasmo exten1poraneos o~ motivos que nos 
guiam no passo que hoje dan1os, nao sao flores que vos tra
zemos, nem o aplauso, embora merecido, pelo ato que ainda 
onte111 praticastes, quando, no meio do júbilo que nos invadía, 

.. 
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ao receberinos a visita dos . bravos filhos da grandiosa Repú
blica do Chile, com a vossa palavra clara, que es1naga gigan
tes, mostráveis a um dos Ministros da Coroa que ainda há 
muita dignidade no exército. 

Nao vimos também vos trazer alento, porque os titas nao 
se cansam. 

Vimos apenas dizer-vos, l\ifestre e grande Amigo, que, 
nos dias desgra<;ados que atravessa nossa Pátria, ai deles, os 
que já estáo procedendo a partilha do segundo ' reinado, se ou
sarem tocar naquele onde se guardam puras todas as nossas 
esperanc;as, urna preciosa ·que encerra o que pode haver de 
mais caro e de mais grandioso". 

Era grande a apreensao pelo terceiro reinado, em maos 
de um príncipe estrangeiro. 

"Mestre 

Sede nosso guia em busca <lq. Terra da Promissao - o 
solo da Liberdade !" 

No dia 9 de novembro, realizava-se na ilha Fiscal um 
baile of erecido aos chilenos. Com alguns companheiros, as
sisti a chegada da Princesa. Dirigin1o~nos entao para urna 
sessao no Clube Militar, deliberadamente marcada para esse 
dia e hora e que só deveria ser iniciada depois de terem 
todos os convidados seguido para a Ilha Fiscal. 

Foi essa a célebre sessáo do Clube Militar que decidiu 
da sorte da Monarquía, sessao presidida por Benjamín Cons
tant, por se achar enfermo o Presidente, General Deodoro. 

"Sessao da Assembléia Geral, en1 9 de novembro de 1889. 
Presidencia do Snr. Tte. Cel. Dr. Benjamín Constant B. 

de Magalhaes. 

Achando-se presentes 116 sócios, o Snr. Presidente de
clarou aberta a sessao e tomou a palavra. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Terminava o seu discurso, quando pediu a palavra o Snr. 
Alferes-aluno José Bevilaqua e disse que ao venerando Mes
tre, Dr. Benjamín Constant, deveria ser dada pleníssima con
fian<;a para proceder como entendesse, a f im de que, em bre-
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ve, a todos fósse dado respirar o ar de urna Pátria livre 
no que foi coberto de unanimes aplausos. 

Tendo o Snr. Presidente declarado que resignaria a todos 
os empregos públicos que os homens da Monarquia lhe ha
viam confiado, caso nao lhe fósse dado colocar a classe 1V:Ii
litar na posi<;ao que lhe competía, pediu a palavra o Snr. 
Tte. Ximeno Villeroy e disse que o l\1estre, Dr. Benjamin 
Constant, náo deveria proferir aquelas pala ras, nem sequer 
pensar en1 tal cousa; parecia 11ao conhecer a política de hon1ens 
como O uro Freto. Oue se a Ouro Freto f ósse dado, n1es1no ...,., 
em sonho, saber que o Mestre havia pretendido f innar se1ne-
lhante pacto,. isto sómente seria suficiente para, dentro em 
pouco, o fazer vítima de urna cilada. Terminando seu dis
curso, pediu ao Snr. Presidente que retirasse aquela sua de
clara~áo. Em vista dos calo rosos aplausos con1 que f oram 
recebidas as palavras do Snr. Tte. Villeroy, acedeu o Snr. 
Presidente ao seu pedido. O Snr. Tte. Cel. Alfredo Ernesto 
Jacques Ourique disse que melhor que o Snr. Dr. Benjamín 
Constant ninguém para guiar, no caminho da honra, resolven
do de urna vez para sen1pre, do modo mais digno para a 
classe, todas as questóes. 

O Snr. Presidente, cha1nando a si tao alta quáo patrió·· 
ti ca responsabilidade, declarou que, se nao lhe f ósse dado con
vencer os homens do Governo de que n1archavatn em un1a ca,• 
minho errado e de que estavam cavando a ruína da Pátria; 
que se a calma que lhe é peculiar e os ineios legais e suasórios 
nao fóssem suficientes para mudar a dire~ao da política, es
taría pronto para ir morrer com seus discípulos, combatendo 
em pról da Pátria - para o que só pedía lhe fósse1n dados 
alguns dias para se desempenhar da árdua e difícil missáo de 
que fóra investido pela classe a que tinha a honra de per
tencer". 

Aconselhara sempre Benjamín Constant atitude digna e 
correta, "para que a vitória da causa se tornasse completa, 
sem que pudesse, de qualquer modo, empanar a majestade da 
lei " . 

"É esta a posi<;áo única a ser tomada", dizia ele, co1n a 
maior franqueza, "porque, se no regime democrático é con
denada a preponderancia de qualquer classe, muito maior con
dena<;ao <leve haver para o predo111ínio da espada que tem 
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sempre mais fáceis e melhores meios de executar abusos e 
prepotencias". 

Mas o dissídio se agravara; Benjamin pedía apenas que 
um certo prazo lhe f ósse concedido. 

Entregou-se a intenso trabalho, para ganhar a adesao de 
Deodoro e o convencer de que seria impossível dar soluc;ao 
a questao militar, sen1 muelar o regi111e. É que a Deodoro, 
militar de prestígio, queria Benjan1in Constant confiar a che
fia da Revolucao. 

.> 

,Q obstáculo a vencer era a dedica~ao de Deodoro ao Im
perador, a quem muito adn1irava. Cuidava en1 derrubar o 
Ministério O uro Preto, apenas. Sen1 aprof un dar a sitµa~ao 
até o án1ago, só via nas dificuldades do n1on1ento a questao 
111ilitar que o nao levava alén1 de u111a mudan~a de Ministério. 

Finalmente, assediado pela insistencia de Benjan1in Cons
tant, acabou por declarar : 

- Pois seja ! Já que V. assim o quer. 
Foram procurados todos os republicanos, entre eles Aris

tides Lobo, Quintino Bocaiuva, Glicério, etc. Tentou-se apro
ximac;ao com Floriano. Rui. Barbosa só entrou em contacto 
com os revolucionários na ante-véspera da proclama<;ao da 
República. 

Estava muito adiantada a organiza<;áo do movimento que 
deveria rebentar em breve. 

Mas o Cel. Solon, do 1.0 , Regimento de cavalaria, veri
f icou que, ·O Governo acaba va de 1ter denúncia do que se pas
sava e que, a qualquer mon1ento, poderia111 ser todos pre~o::;. 

Urgia precipitar a explosáo. A 14 de noven1bro, muito cedo, 
foi ele comunicar a Benjamín Constant o que sabia. l\.1ano
brou no sentido de, na noite desse mesmo día, reunir Ben
j amin Constant os oficiais do Clube IVIilitar e das Escolas 
Militares, no Quartel do 2.0 Regimento de artilharia a cavalo 
- para onde acorreram também os oficiais do 1.0 e do 9.0 

Regimentos de cavalaria. 

Realizava-se nessa mesma noite urna festa em casa da 
f amília Vicente 1\!Iarques Lisboa, un1 sobrinho do Al te. Ta
n1andaré. Vivia essa família na vizinhan<;a dos Leais, a quem 
a unia estreita amizade. 

... 
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Fazia anos Estela, a filha mais moc;a da fan1ília Lisboa, 
e era esse o n1otivo da alegre reuniao. Entre os convidados 
estava a fan1Ília Xavier. 

Sentia-me assim dividido entre o desejo ardente de estar 
ao lado de Chiquita e a preocupac;áo ,de estar alerta. 

Resolví, afinal, ir a festa, encarregando meus co1npanhei
ros de república, entre eles Fileto Pires, Ovídio Abrantes, 
Astínf ilo de Moura, de me prevenirem imediatamente do que 
houvesse. 

Para preparar os espíritos, estendi-1ne, em frases repas
sadas de tristeza, pela grave moléstia de meu amigo Abrantes 
e acrescentei: "Talvez me veja até forc;ado a deixar a festa, 
tal o estado de meu pobre amigo". 

· Nao danc;·ava. Passeava pela sala, de brac;o com Chi
quita, ou sentava-me a seu lado, sem me mostrar, entretanto, 
embevecido, como de costu1ne. 

N otou ela algo de estranho em mim : 
- Voce está muito preocupado ! 
- É verdade, penso . no Abrantes, no que se estará pas-

sando com ele, · enquanto eu estou aquí no céu. . . Fileto ~de 
vir buscar-n1e de un1 1nomento para outro. 

Daí a pouco ouviu-se, de fato, o rodar de un1 carro que 
se aproximava. Era um tílburi que parou em frente a casa 
da família Lisboa e de onde saltou Fileto. Nao entrou.No 
patamar da escada confabulou con1igo e com os Leais que tam-
bé1n se achavam na festa. · 

- Nao passará talvez a noite, disse eu - a pensar na 
Monarquía - repetindo a versao de Fileto, como se se refe
risse a Abrantes, 

Despedí-me, ficando todos compungidos e edificados com 
a dedicac;ao daqueles moc;os que deixavam a festa - e seus 
interesses a éla ligados - para acompanhar um amigo en
fenno. 

Os Leais partiram imediatamente, depois de prevenir a 
mae, D. Rosa, e as irmas que os acompanharam. 

Torriei, pouco depois, o mesmo tílburi em que viera Fileto 
e f omos buscar os Leais. J á estavam eles fardados, o que 
notou urna das irmas, percebendo sob a capa a ponta da espa
da, quando tomámos o carro, que mal comportava tres pes
soas. Fot!los em disparada, para a república onde eu mora-
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va, a rua Duque ele Saxe, en1 Sao Cristovao. Fardei-me e 
partin1os na mesma desaba1ada co'rrida, para o 2.0 Regimento 
que ficava próximo. 

Estava cheio o quartel. Chegámos na ocasiao em que era 
arrombada a Arrecaclac;áo. Pecli logo um dos revólveres nagan 
que estavam sendo distribuídos - arn1a que conservo, com 
a que me of ereceu Roosevelt, verdadeiras pec;as de museu. 

Benjamín Constant chegou as 2 da madrugada. Confe
renciavam os oficiais, entre os quais o Cel. Solon. Ficou re
solvido que se indagasse se a l\íiarinha pern1itiria a saída da 
"Brigada Estratégica" e foi, nesse sentido, redigido um ofício 
ao Alte. Wandenkolk. 

Escolheu Benjamín Constant, para portadores de tao im
portante mensagem, os dois discípulos ein quem n1ais confiava 
~ os discípulos amados - Tasso Fragoso e eu. Sería1nos a 
ligac;áo entre a "Brigada Estratégica" rebelada e os oficiais 
revoltados da Armada. 

As 4 . horas partimos ein cavalos cscolhidos para u1na 
galopada de Sao Cristovao ao Clube ·Naval, no largo do Rossio. 

O tropel dos cava1os cortava o silencio da madrugada, mas 
prosseguíamos sem obstáculos. Cauteloso, propus, ao sairmos 
da rua Gen. Pedra, para defrontar o Quartel General, que 
nos mantivéssemos cosidos com a grade do jardim, para nao 
ser percebidos. 

Estava o Quartel General todo iluminado, con10 que para 
advertit de que o Governo vigiava. 

Continuámos a cautelosa marcha, quase que sopitando o 
pisar dos cavalos, para que nao ressoasse na calc;ada, até de
sembocar na Camara Municipal. 

Ao f azer a curva, para ganhar a rua da Constituic;ao, o 
meu cavalo prancheou - mas o vaqueiro n1imoseano galo
pava firme na rédea e o animal que rodara, conseguiu f ir
ma:r-se. 

Seguíamos, insensíveis a tudo o que nao fósse o pensa
mento de chegar, o mais depressa possível, ao largo do Rossio, 
ao Clube Naval e, quando apeámos, estavam nossos cavalos 
brancas de esptuna. 

Levávamos a senha. Bate1nos, a urna portinha que nos 
fóra indicada, tres pancadas espac;adas. Depois de alguns mi
nutos, percebemos que alguém descia. Ouvimos, de dentro, 
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as palavras da senha a que respondemos, repetindo por tres 
vezes a contra=senha, segundo as instruc;óes recebidas. Abriu
se, entao, urna fenda na portinha, por onde introduzimos o 
ofício. Daí a pouco voltou quem recebera de nós o documen
to e, repetidas as 1nes1nas formalidades, foi-nos entregue, pela 
fenda, o ofício-resposta. 

O te1npo de montar de novo e lá partimo~ para o Con
vento de Sto. Antonio, onde estava aquartelado o 7.º. Bata
lhao de Infantaria, ai fim de informar da situa<;ao o Cap. Fer
raz. J á encontrámos todos a pastos. Depois de lhe falar e 
de lhe transmitir a n1ensagem de que éra1nos portadores, tocá
mos para Sao Cristováo a galope, sem acidente. 

O dia despertava. Súbito, tingiu-se o oriente sob urna 
chuva de ouro, pálida a princípio e depois cada vez mais ru
bra. . . e sobre essa cortina surgiría en1 breve o sol, a iluminar 
u1n novo dia, a iluminar, pela primeira vez, a República Bra
sileira. 

Apesar da notícia de que o Governo estava a postos, vi
bravam todos de entusias1no. Ao ser conhecida . a resposta 
do Alte. Wandenkolk, soara1n os clarins e, em 1neia hora, 
estava formada a "Brigada Estratégica" que se con1punha do 
l.º Regimento de Cavalaria, do 9.0 Regi1nento de Cavalaria, 
forn1ado como infantaria, por falta de cavalos, e do 2.0 Regí~ 
n1ento de Artilharia a cavalo. Quanto aos dois oficiais de 
ligac;áo, Tasso Fragoso e eu, fonnou ele no pelota.o de Alferes
Alunos, constituído em guarda pessoal de Benja1nin Constant 
que assu1niu o comando, e eu fui designado para comandar 
a 4.ª sessáo -da 4.ª bateria do 2.0 Regitnento de Artilharia,. 
sob o co1nando do Capitao Hermes da Fonseca. 

Quando os regimentas se puseram em n1ovimento, foram 
acompanhados pelas mulheres dos soldados, até certa distan
cia, no desejo de participar dos acontecimentos em que se 
achavam envolvidos os seus, ansiosas pelo que lhes poderia 
suceder. 

Um mensageiro f ora enviado a Deodoro, inf armando-o 
de que as tropas tinhain tomado posi<;áo. Ignorava-se, entre
tanto, se sua saúde lhe permitiría assumir o comando, embora 
tivesse ele ton1ado o compron1isso de, a 1nenos de absoluta 

' 

RONDON CONTA SUA VIDA 57 

impossibilidade, comandar o movimento, mesmo doente. Era 
indispensável e urgente que o fizesse. Quando nos aproxi
mávamos do Gazometro, percebemos un1 carro que vinha a toda 
a brida - era Deodoro. Parou a tropa e ele, com esfórc;o, 
montou o cavalo que lhe ofereceu um oficial, assumindo o 
comando. 

As 7 horas formava, em pé de guerra, a "Brigada Estra-· 
tégica ", estendida em toda a prac;a, en1 frente ao Quartel Ge
neral, onde se achava reunido todo o Ministério, co1n excec;áo 
do Ministro da Marinha, o Barao de Ladário. 

Estava a tropa revolucionária a postos, quando ele chegou. 
Foi detido pelo Alferes-aluno Adolfo Pena Filho que lhe 

deu voz de prisáo. O lVIinistro disparou a pistola - que fa
lhou - sobre ele, mas f oi f erido no brac;o pelo oficial que, 
revidando, o prendeu, iinpossibilitando-o de se reunir aos seus 
colegas. 

Conservavam-se fechados os portóes do Quartel General, 
salvo urna portinhola na porta principal, que se abria de vez 
em quando - e por ela falavam oficiais revolucionários ao 
ouvido do oficial que se achava dentro. 

Passava o tempo. As for<;as do Quartel General conti
nuavam inativas e as fórc;as revolucionárias, em linha de com
bate. 

É que Floriano desempenhava seu grande papel na pro
cla1nac;áo da República - evitar dertan1an1ento de sangy.e. 
Aliás, embora nao tivesse nunca Benjamin· Constant podido 
ter com ele entendimento decisivo, confiava inteiran1ente no 
seu patriotismo. 

Finalmente, o Ministro da Guerra, Visconde de Maracaju, 
dirigiu-se a Floriano a quem, como Ajudante General, com
petía dar ordens as tropas : 

- Voce nao está vendo que os revolucionários estáo pron
tos para atacar? Fa<;a sua tropa sair ! 

- Infelizmente, Snr. Ministro, nao posso cumpnr essa 
ordem. 

- Voce, um herói da guerra do Paraguai, teme dar so
lu<;ao a urna questao política? 

- É que lá se tratava de inimigos e aqui iríamos n1atar 
irmaos. 
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Seguiu-se animada discussáo, mas Floriano se manteve 
inabalável. 

Eram de 8 para 9 horas. 
Um oficial comunicou, para fora, o que se passava. 

Abriram-se entao os portóes do Quartel General, deram-se 21 
tiros, vivas a República, sobretudo para abafar o inadvertido 
"Viva o Imperador" de . Deodoro. 

' :Bste e Benjamin Constant, junto de quem me achava eu 
- que deixara o comando da 4.ª sessao da 4.ª bateria -
deram voz de prisao aos Ministros, declarando que estavam 
destituídos e a disposi<;áo da Revolu<;ao. 

Nao deixava Ouro Preto de olhar fixamente para Ben
jan1in Constant - previra ser:ppre que aquele mo<;o daria com 
a Monarquia em terra. 

Quando saíam, os 1\IIinistros f oram a pupados pelo povo, 
com excec;áo do Conselheiro Lourenc;o Cavalcanti de Albu
querque, Ministro da Agricultura, que a todos impunha res
peito. 

Houve en tao um desfile pela cidade, em 1neio ao\ mais 
vivo entusias1no. 

Dr. Xavier, ignorandó o que e passava, acompanhava as 
filhas a Escola Normal. Ao passar em frente ao Quartel Ge
neral, fe-lo u1n oficial conhecido voltar para Cascadura: 

- Onde vai, Xavier ? nao é momento para passear com 
as filhas. 

E os repetidos "Viva a República", co1npletavam a ad-
vertencia. · 

O herói da 1nemorável jornada, Benjamín Constant, le
vou a grandeza ao ponto de tudo atribuir a Deodoro, mesmo 
depois de rotas as relac;óes entre ambos. 

Das inúmeras manifestac;óes recebidas por Benjamin, aqui 
registo duas. Urna delas foi dos JOvens das Escolas Mili-· 
tares: 
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"Cidadao 
É de joelhos, ante a imagem sacro-santa da P átria, sobre 

a qual o sol da liberdade bate em cheio que nós, soldados da 
República, neste n1omento nos achamos. 

Nessa posic;áo, Mestre que ouvistes o nosso grito de dor, 
quando os abutres famintos da Monarquía despedac;avam o 
corac;áo da Máe Pátria; amigo, que f6stes o nosso guia no 
oceano de perfídias e de n1isérias en1 que por tanto tempo nos 
debatemos, ouvi a voz da gratidao, a voz que nunca 1nentiu. 

Flores, só flores junca1n o solo puro por onde, vitorioso, 
haveis passado, conquistador sem rival, conduzindo um povo 
desgra<;ado a Terra da Promissao: luz, muita luz, ilumina o 
quadro que a América atónita contempla. Ante esse espetácu
lo que faz o espírito divagar até as raias do delírio, nós, os 
últimos soldados da República, que ontem tivemos a ventura 
de vos dizer : "Ai deles se tiverem a ousadia de em vós tocar, 
''vimos boje acrescentar: "ai dos desgrac;ados, dos miseráveis 
traidores que tiverem a loucura de erguer o brac;o contra o 
edifício que acabais de construir. 

Fanatismo ou dedicac;áo, gratidao ou patriotismo, que im
porta o nome inscrito em nossa bandeira? ! 

Mestre, em vós personificamos o Governo da República; 
sede o intérprete dos nossos sentin1entos, junto dos lutadores 
que convosco venceram en1 15 de novembro. 

PAZ E FRATERNIDADE 

Rio de Janeiro, 17 <le nove1nbro de 1889". 

Proclan1ada a República, os n1en1bros do Apostolado Po
sitivista - que grande influencia tivera nos acontecimentos 
- levaram, incorporados, urna mensagem de solidariedade ao 
fundador da República, discípulo de Augusto Comte. 

Avisado, veio Benjamin Constant recebe-los no vasto sa
láo da Secretaria da Guerra, cheio de pessoas curiosas ou que 
desejavam oferecer o seu concurso, e os abra<;ou enternecido 
até as lágrimas. 

Proferidas algumas palavras por lVIiguel Lemes, Diretor 
do Apostolado, no ato de entregar a mensage1n, passou Ben
jamín Constant a explicar em termos simples, despretenciosos, 
mas com voz, a espa~os, embargada de comoc;áo, as tremendas 
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responsabilidades, cuidadÓs e sobressaltos que tivera, a parjir 
de quando resolvera to1nar a si a dire<;ao do movimento re
publicano, no curso dos correspondentes preparativos e a hora 
em que a luta estivera prestes a se travar. Disse que, muitas 
vezes, no meio dessas suas patrióticas vigílias, lamentara as 
divergencias que o haviam privado da colabora<;ao de 1v1iguel 
Lemos e de Teixeira Mendes, e como se sen tia feliz de contar 
com seu apóio moral e intelectual ! Declarou, por último, que 
nao poderia a República ter n1elhores conselheiros do que esses 
jovens cidadáos a testa do Apostolado Positivista de Brasil. 

COMISS.AO CONSTRUTORA DE LINHAS 
TELEGRÁFICAS DE CUIABÁ AO ARAGUAIA 

1890 - 1891 

I 

(DE SÁO BENTO A CAPIM BRANCO) 

Era plano do Governo n1onárquico estender as comunica
c;6es telégráf icas da Corte a capital brasileira . mais ocidental, 
Cuiabá. 

Assim é ·que f oi criada a "Con1issao construtora de linhas 
telegráficas", destinada a ligar Franca a Uberaba, a Goiás, a 
Cuiabá. O Chef e da Comissáo era o Cel. Evverton Quadros, 
tendo como ajudante o Major Antonio Ernesto Gomes Car
neiro que deveria fazer a ligac;ao entre Franca, Uberaba, Goiás, 
margem direita do Araguaia. 

l · Mais tarde, o Capitao de infantaria Cunha l\1atos, rece
beria a incu1nbencia de ir de Cuiabá a n1argem esquerda do 
Araguaia, vindo ao encontro de Ewerton. 

Tinham os trabalhos ultrapassado Uberaba, quando foi 
proclamada a República. O Capitáo Cunha Matos atingira Sao 
Bento, a 42 k. do ponto de partida, Cuiabá. 

Para chefiar a Comissáo Cuiabá-margem esquerda do Ara
guaia, longo trecho de cerca de 600 quilon1etros através das 
terras dos tao te1nidos bororos, designou o Ministro da Guer
ra, Benjan1in Constant, por indica<;ao de Floriano Peixoto, o 
Ajudante de Ewerton Quadros, Major Antonio Ernesto Go
mesmo Carneiro. 

Era este oficial de grande valor. Fizera toda a campa
nha do Paraguai, com brilho, na qualidade de voluntário e, 
ao regressar, como Alferes, requerera matrícula na Escala Mi
litar ( 1871) onde se tornou a111igo íntimo do Cel. An1arante 

, 
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e discípulo querido de Benjamín Constant. Inauguraría Go-
1nes Carneiro o pren1editado projeto da jovem República de 
prosseguir o plano do Governo,.. monárquico, ao mesmo tempo 
que o desenvolveria, levando as linhas telegráficas as frontei-
ras do Paraguai e da Bolívia. 

Con1 excepcional rapidez, foi a organizac;ao da Comissáo 
levada a cabo, pelo Governo Provisório da República, de que 
era Presidente o Marechal Manoel Deodoro da Fonseca, Mi
nistro da .Guerra, Benjamín Constant Botelho de Magalháes 
- ·que .depois ocupou a Pasta da Instruc;ao, recétn-criada -
e Ajudante General, Floriano Peixoto. 

I 

Tinha Gomes Carneiro a preocupac;áo de conseguir mais 
um ajudante matogrossense, pois o 1.0 Ajudante, Capitao Ma
nuel Caetano de Faria Albuquerque, que o era, candidatara-se 
a un1a cadeira de depu~ado. Ficou, pois, encantado con1 a no
tícia de que eu, classificado em primeiro lugar na Escola, e 
matogrossense, ia ser desligado da E scola Superior de Guer
ra. Incluíu-1ne, desde. logo, como Ajudante na sua Comissáo 
e, sem n1e consultar, propós meu non1e a Benjan1i11 Constant. 

Era eu Alferes-aluno quando, en1 23 de dezembro de 
1889, fui non1eado. 

Desligado a 8 de janeiro de 1890 da Escola Superior de 
Guerra, co1n o título de engenheiro militar e o diploma de 
bacharel em matemática e ciencias físicas e naturais, fui pro-
movido a 2.° tte. de artilharia. 

N este pósto f iquei apenas tres di as, sen do logo promo
vido a "l.º tte. de Estado n1aior de l.ª classe, por serv1c;os 
relevantes". 

Foi se1nelhante promoc;áo sugerida pelo Engenheiro Mili-
tar Serzedelo Correia: formadas as t ropas em parada, em fren
te ao Itamarati - o primeiro Palácio do Governo - presen
tes Deodoro, Benjan1in Constant e demais próceres da Repú
blica, subiu Serzedelo a tribuna e, em vibrante discurso, pro
pos que fóssem promovidos ao posta in1ediato todos os que 
ton1ara1n parte no " 15 de Novembro", que, de tenente-coro
nel, fósse Benjan1in Constant pro1novido a general e Deodo
ro, a generalíssin10. 

' 
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A sua própria promoc;áo tenazmente se opos Benjamim 
Cons~nt - ?º~re ex:mplo de buscar o premio apenas na 
alegna da propna dedicac;áo. Foi, entretanto, necessário ce
der, para nao susceptibilizar Deodoro : "Cedo, para que Deo
doro poss~ ter a recompensa a que se julga com direito". 
Mas frequentemente repetia: "~stes galóes queimam-me os 
pulsos". 

Foi a Con1issáo Construtora da Linha Telegráfica de 
Cui~bá a~ Araguai~ a primeira comissáo de penetra<;á.o dos 
sertoes cnada pela )Ovem República. Era essa comissao assim 
constituída: 

Chefe - Major Antonio Ernesto Gomes Cameiro. 
Ajudantes - Capitáo Manoel Caetano de Faria Albu-

querque. 
Tte. José da Cunha Pires. • 
Alf eres-aluno Candido Mariano da Silva Rondon. 
Comandante do contingente - Capitao de infantaria re-

formado, nomeado inspector de l.ª classe da Reparti~áo Geral 
dos ~elégrafos para servir na Comissáo - Carlos Augusto 
Ferre1ra da Assun<;á.o. 

Pagador - Manoel da Cunha Moreno. 
Subalterno - Alferes Luís Perrot. 

Ao partir para Cuiabá, a f im de assumir a chefia da 
Comissao, dissera-me Gomes Carneiro: 
, - . Seguirei ~om os outros dois ajudantes. O Senhor que 
e,~ ma1s ~oc;o, f1cará no Rio, a fim de praticar no Observa
tono Nac1o~al, no morro do Castelo, observa<;óes astronómi
cas, detenruna<;áo de coordenadas geográficas. 

. No Observatório, de que era Diretor o Dr. Luís Cruls, 
praticava, na mesma ocasiáo, meu companheiro na jornada de 
15 de novembro, Tasso Fragoso, e ambos fomos trabalhar 
sob a direc;áo do astronomo Dr. Morize. 

Findo o estágio, determinado por meu chefe, partí, a 6 
de marc;o de 1~, do p?rto do ~io de J aneiro para Cuiabá, 
onde só chegue1 em comec;o do mes seguinte. 
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É fácil avaliar minha emo<;ao ao rever meu estado natal, 
depois dessa longa ausencia de 8 anos. Partira empolgado 
pelo ardente desejo de vencer e voltava feliz, porque propor
cionava ao tio que, sob a inspirac;ao de meu Pai, me educara, 
a alegria de ver coroados de exito seus esf or<;os. Meu cora
<;áo transbordava de grato afeto para com aquele que me fizera 
as vezes de Pai e cujo nome - nome de minha avó paterna 
- usava eu agora, para o homenagear. 

Nao era, entretanto, tudo. Um outro poderoso estímulo 
havia, a me fazer en1pregar toda a minha vontade, tóda a 
1n~nha inteligencia na realiza<;áo do progr.ama que a mim pró
pho tra<;ara: a N oiva · adorada que eu havia deixado no Río 
a minha espera, malgrado o escrúpulo do 'Dr. Xavier que me 
nao queria prender por tao longo comprom.isso ; bem sabia 
ela que meu corac;ao nao n1udaria e que, como declarei a ·i.o 
de fevereiro de 1890, ao fazer o pedido, daí a dois anos, dia 
por dia, seria realizado o casamento. . . E assim foi. ~sse 
programa, como todos os que tracei, f oi executado a risca e 
com a mais rigorosa poµtualidade. 

Depois de abrac;ar o tio, comuniquei-lhe meu co1npromisso: 
estava noivo e marcara o casamento para l.º de fevereiro de 
1892. Finda a Comissao - que deveria durar un1 ano -
regressaria ao Rio, com tempo suficiente para preparar os ele
mentos para o meu lar . . 

O bom Manuel Rodrigues e.ntusiasmou-se: 
- Pois irei assistir ao seu casamento 1 - promessa que, 

infelizmente, nao pode realizar. l 

Ao terminar a Co1nissao, acompanhou-me, com a idéia 
de comigo pennanecer no Rio, até o casamento, isto é, n1a1s 
ou n1enos seis meses. 

Estava ele habituado a vida remansosa do tranqüilo dis
trito do Porto, em Cuiabá. Ao chegar ao Rio, foi viver co
migo no Catete, na pensao de urna senhora portuguesa. 

A noite, nao mais gozava aquele doce silencio que o cricri 
dos grilos cortava, de· quando en1 quando - mal ia adorme
cendo, despertava-o o barulho dos bondes a rodar nos trilhos 
e a fazer estremecer a casa. 

E as manhás ! Nao mais podía dar bon1 dia a Venus 
que, no seu Cuiabá, piscava n1eigamente para ele; nao podía 
contemplar o disco rubro do sol a se erguer rapida1nente no 
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horizonte; nao podía encher os pulmóes de ar puro e per
fumado, nem ouvir os passarinhos ro1nperem alvorada. 

Ao abrir a janela, deparavam-se-lhe as fachadas poei
rentas dós prédios f r..onteiros, atordoavam-no os garis a fazer 
a limpezaJ a remover detritos com grandes pás... Venus se 
envolvía, triste, en1 um véu e o próprio sol parecía pálido e 
des botado. 

No fim de um mes, -nao se pode conter: 
- Nao aguen to mais. 1Quero dizei::, a f an1ilia de sua 

N oiva, a Voce, a todos, que tudo <leixei, pela alegria de assis
tir ao casamento de tao querido sobrinho; que levo de todos 
as 111ais gratas recorda<;óes - mas que, se for forc;ado a ficar 
mais 6 meses no Rio. . . levará Voce para Cuiabá. . . o meu 
cadáver. 

E, apesar de n1eus esfon;os, lá se foi ele. 

Ao chegar a Cuiabá, apresentei-me ao meu Chefe, no 
acampamento de Sao Ben to, e assumi as f un<;óes para as quais 
me designou ele, já entao promovido a tenente-coronel, ªº 
mes1no tempo que eu era graduado no posto de Capitao de 
engenheiros. 

E ra a Comissao constituída de tres turmas : 
a) a da vanguarda, a· qual competia locar a estrad~. 
b) a do centro, encatregada da constru<;áo, isto é, de 

abrir a picada, colocar os postes e esticar a linha. 
' c) a da retaguarda, a qual competía fazer os levanta-

mentos topográficos da linha construída e determinar as coor
denadas geográficas dos pontos mais importantes. 

Coube-me esta última. Operava eu, as vezes, quatro lé
guas a retaguarda da turma central. 

Recebendo os instrumentos necessários ao trabalho, in
clusive um grande aparelho Stampfer-Estádia, que pela pri
meira vez era empregado na Comissao, procurei organizar mi-
nha turma, composta de 20 soldados. -

Principiou Gomes Cameiro inspecionando a linha já cons
truída, de Cuiabá a Sáo Bento, numa extensao de 42 quiló
metros. Désse ponto en1 <liante come<;ava nova linha. 
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Pouco depois de ter eu as sumido minhas f unc;óes, recebeu 
Gomes Carneiro comunicac;áo do Quartel General de ter sido 
eu, por indicac;áo de Benjamin Constant, nomeado l~nte subs
tituto da 1. ª se~o da Escola Militar, C;\Tgo vitalício. 

Tal comunic~áo muito perturbou Gomes Carneiro. Te
legrafou, por isso, ao Ajudante General Floriano Peixoto, nos 
seguin tes termos : 

"Acabo receber seu telegrama infelizmente nao posso 
curnprir orde1n fac;o seguinte consulta sendo esse ajudante in
dispensável recolher-se-á quando terminada comissao assumin
do en tao f un~o para que f oi nomeado Gomes Carneiro ". 

"De acórdo consultei Ministro guerra", respondeu Flo-. 
nano. 

E assim foi. 

De Sao Bento, seguiu a nova linha, atingindo Rancháo 
( nome provindo do grande rancho que aí havia e que servia 
de pouso aos viajantes) situado na fralda da serra do Capis
trano. Pertence essa serra ao sistema orográfico da serra da 
Chapada pela qual se galga o planalto leste - 400 a 500 qui
lómetros de campo. 

O pou~ seguinte foi junto ao ribeiráo Tijuco, seguindo .. 
se o do rio Manso, cabeceira do rio das Mortes, a esquerda 
da linha, do lado de "Casa de Pedra", onde se instalou, mais 
tarde, a estac;ao do rio Manso. 

Pela estrada e pela cabeceira do Sao Lourenc;o, ganhá
n1os, depois, a fazenda de Diogo Borges, em Buriti, a 692 m. 
de altitude. Eram os Borges família muito conhecida no 
Triangulo Mineiro, de onde alguns de seus membros emigra
ram para Mato Grossó. 

Em Sangradouro-grande iríamos encontrar outro Borges, 
Teófilo, que muito cooperaria com a Comissao. 

Nos 84 quilómetros que iam de Sao Bento a Capim Bran
co, e da grande extensáo que se percorria dessa última loca
lidade a Sangradouro-grande, eram os pontos citados os úni
cos habitados. Tudo o mais era sertao bruto. / 
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Eram 583 quilómetros . de linha sobre o desenvolvimento 
dos 600 quilómetros da velha estrada do Anhanguera -. 
Cuiabá-Goiás - construída pelos Bandeirantes. Quatrocen
tos desses seiscentos quilómetros eram habitados pelos boróros. 
Embora já pacificados alguns, os do babeo Sao Lourenc;o, eram 
os de Leste guerreiros primitivos, habituados a ver, nos br~n
cos que atravessavam a estrada, inimigos armados para os 
matar e com quem, por isso, se consideravam em permanente 
estado de guerra. 

Foi entao que Gomes Carneiro se revelou o grande co
nhecedor do problema indígena, o nobre defensor dos do nos 
das terras que atravessávamos, nossos irmáos .das . selvas. 
Proibiu, terminantemente, em cartazes que mandou aftxar ao 
longo da linha, que neles se atirasse, ainda que f ósse para os 
assustar. "Quem, dora em <liante, tentar matar ou afugent_ar 
os índios de suas legítimas terras, terá de responder, por esse 
ato, perante a chefia desta Comissá.o". 

Só em junho atingimos Capim Branco, depois de atra
vessar saltos no río Sao Louren<;o ( Pogabadoren) que rece
beriam os nomes de Benjamín Constant, Floriano, Demétrio, 
próceres do "15 de Novembro". 

A 509 metros de altitude achava-se Capim Branco, hoje 
Coronel Ponce. Situada . a cerca de 126 quilómetros a Leste 
de Cuiabá, distava 47 4 quilómetros da Vila de Registro do 
Araguaia, termo da Comissáo. 

Lá havia antigos moradores, entre os quais o velho preto 
Góis. Tropeiro, abastecía as redondezas do rio a que os Ban
deirantes chamaram Sao Louren<;o, julgando tratar-se das ca
beceiras <leste último. 

Estendia preto Góis, freqüentemente, suas viagens até Sao 
Paulo. 

Certa vez, em Campinas, entrou em urna confeitaria, com 
alguns companheiros. Tinha vontade de saber o que era o 
tao falado sorvete. O grupo de matutos, em trajes domin
gueiros, chapéu no alto da carapinha, provocou curiosidade -
mas ninguem pensou em os servir. Depois de esperar, du
rante algum tempo, perdeu preto Góis a paciencia. 

- ó mo<;o, bote sorvete aí ! Voce nao conhece as cer
constancea.s do sojeto, mas eu tenho dinheiro. 
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E jogou sobre a mesa urna massagada de notas einbo
ladas. 

- Bote j á sorvete aí ! 
Dele diría Gomes Carneiro, ao apreciar, en1 urna reuniao, 

os moradores da zona: 
- É o único branca ... 

Mandou. Gomes Carneiro preparar aí a primeira Esta~ao 
telegráfica que se chamo u Esta~áo telegr:ífica de Capim 
Branco. 1 

Era um rancho de .pau a pique, rebocado e caiado, muito 
bem coberto de sape, chao de piso forte - terra bem batida 
- esquadrias bem feitas. Possuía as divisóes necessárias -
sala do aparelho, cómodos para habitac;áo do funcionário e 
de sua família. 

Montezuma, praticante da estac;ao de Cuiabá, que acon1-
panhara a Comissao, foi 'escolhido para encarregado da ªEsta
c;áo Telegráfica de Capim Branco", solenemente inaugurada, 
com grande e festivo banquete aos soldados e com a presenc;a, 
de, entre outros, preto Góis. 

COMISSAO CONSTRUTORA DE LINHAS 
TELEGRÁFICAS DE CUIABÁ AO ARAGUAIA 

1890 - 1891 

II 

(RECONHECIMENTO) 

Inaugurada a primeira esta~o telegráfica, em Capim 
Branco, iniciar-se-ia nova fase de trabalhos, o reconhecimento 
no sertao de Leste de Mato-Grosso, a fim de estatuir as mi
núcias do trac;ado previamente escolhido para assentamento da 
linha telegráfica que viria acelerar a comunicac;ao já proje
tada pelo Governo da 1'1onarquia. 

Era necessário f ixar os pontos obrigatórios de passagem, 
ao longo da lendária estrada que liga as duas capitais mais 
centrais e ocidentais do Brasil. 

1 ' 

En1bora send<l eu o n1ais jove~n dos ajudantes de· Gqmes 
Carneiro, fui o escolhido para o acompahhar nesse re'conheci
mento. 

' 
Quanto aos outros dois ajudantes mais antigos, ficou o 

primeiro, Capitáo lVIanoel Caetano de Faria Albuquerque, 
em Cuiabá, cuidando do material e da correspondencia, isto 
é, receben do e despachando material, f azendo aquisi<;óes, des
pachando as tropas abastecidas em Cuiabá. Tinha ele neces
sidade de permanecer nessa cidade, por se haver candidatado 
a urna cadeira de deputado federal. O segundo ajudante, Tte~ 
José da Cunha Pires, seria o encarregado da construc;áo. 

Chamou-me Gomes Carneiro, para deliberar: 
- Era o sertao, até aqui, mais ou menos conhecido. Se 

se encontravam índios nas estradas, nao havia, no entanto, 
aldea1nentos nas redondezas. 

,, 
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Mas a situa<;áo seria agora diferente - íamos penetrar 
no táo por eles habitado, seguindo a estrada antig1 que deve
ríamos utilizar, de Ponte de Pedra a Sangradouro, e daí a 
Registro do Araguaia, perigosa, por causa dos índios que 
a freqüentavam e que atacavam, malgrado a prote~o dos des
tacamentos de 20 a 30 pra<;as semeadas por essas localidades 
do sertáo. Era, entretanto, estrada muito mais curta do que 
a derivante construída peio Governo de Goiás, passando pela 
povoa~o goiana de Ma~edina, e que os viajantes preferian1 . por ser ma1s segura. 

Nossa missáo era, pois, levar a cabo o reconhecimento 
da perigosa estrada velha, abandonada pela variante que pas
sava em Macedina. 

Seguiríamos de Capim Branco até Ponte de Pedra, onde 
a turma de vanguarda nao tardaria a chegar 

Iniciaram-se os preparativos de viagem : distribuíram-se 
as fun<;óes, trocaram-.se telegramas, com Cuiabá, com a turma 
de constru<;áo - já em lagoa Formosa - cu jo chef e, Capitáo 
Assun<;áo, estava de posse de um aparelho telegráfico portá
til. 

Constou, en1 "ordem do dia", que ficaria sendo esse ofi
cial o chefe da Comissáo, na ausencia de Gomes Carneiro, ca
bendo-lhe ordenar, requ'isitar, determinar a loca<;áo e a cons
tru<;ao da linha. Era o Capitáo Assun<;ao - Carlos Augusto 
Ferreira de Assun<;áo - · ~ntigo oficial · da guerra do Para
guai e companh:eiro de Gomes Cameiro. 

Dadas as necessárias instru<;óes ao substituto, partimos a 
30 de julho de 1890, Gomes Carneiro e eu, com duas ordenan
c;as, tendo escolhido muares capazes de suportar a viagem. 

Levávamos organizada a expedic;ao que seria comple
ta da em Ponte de Pedra, com a turma de loca<;áo que lá se 
achava. ~ 

Ponte de Pedra, local de antigo destacamento militar, 
assim se chamava por causa da ponte natural que um roch~do 
aí fonnava. Sob ela passava um córrego, antes de se pre
cipitar em f ormoso salto, o Salto de Ponte de Pedra. 

Era aí o ponto de encontro dos índios de Oeste (do río 
Sáo Louren<;o) recentemente pacificados pelo Alf eres Duarte, 
com os de Leste, dos ríos das Gar<;as e Araguaia. Pont~ de Pedra - com o Gen. Gomes Carneiro 
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Nao desprezava Gomes Carneiro minúcia alguma, cons
cio de quanta cautela e prudencia lhe eram necessárias. Que
ría o grande chefe ter, por si próprio, idéia exata das con
di<;óes da regiáo onde teriam de traba:lhar as suas turmas. ; 

Partimos de Ponte de Pedra en1 come<;o de agosto de · 
1890 e rumámos para Sangradouro, etapa menós perigosa do 
que a desta localidade a Registro do Araguaia. 

E, nessa viagem, ficá1nos, chefe e ajudante, estreitamente 
ligados para o resto da vida. Nunca pude ·esquecer o mestre 
que f oi ele. Naturalista apaixonado, satisf azia meu ardente 
desejo de saber, dando-me os nomes científicos e vulgares de 
todas as plantas, familiarizando-me com os animais que en
contrávamos, explicando-me a constitui¡;áo das rochas, pigir
ras, carbonatos - ao mesn10 tempo que fazia observa(;Sóes e 
cuidadosamente anotava localidades e acidentes geográficos. 

Foi verdadeiramente meu mestre prático do sertao do 
_.qual me pude assim tomar perfeito conhecedor, nas duas via
.gens - ida e volta - que juntos fizemos. 

Deixando Ponte de Pedra, f omos ter a faz en da do Jus
tin:o, a di~eita do córrego daquele nome, a f azenda do alemáo 
Germano, a cabeceira dos V eados. É esse pouso assim cha
mado pela quantidade de veados que aí existem, veados do 
sertáo, chamados veados brancos, embora seja avermelhado o 
seu pelo - mas é branca a parte inferior das pequenas cau-
4as, que. erguem quan?o correm, como urna flamula branca. 

Fomos ter a Buracáo, grande depressáo de terreno de cada 
lado da estrada. É interessantíssima zona, com mataría de 
aroeira, muitas depressóes e cabeceiras. Urna destas, vestida 
de buritizais, era tao bonita que resolveu Gomes Cameiro dar
lhe o nome do f ilho querido : "Cabeceira Mario" - mais 
tarde, mandei eu afixar no local urna placa com esses dize
res. 

E relembrou a tragédia de sua vida - o menino, vivo 
e alegre, a correr pelo convés do navío que os trouxera do 
Ceará, curioso, querendo ver a manobra na chegada ao Rio; 
depois o tombo, as pesadas correntes do leme a lhe envol
verem os pés, decepando-os ... 

E a bondade do Imperador ! Ordenou que, em homenagem 
ao bravo do Paraguai, se lan<;asse mao de todos os recursos 
da moderna ciencia, senda todas as despesas a expensas de 
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sua casa. E o menino pode viver, pode andar, vindo a ser 
mais tarde Ministro do Supremo Tribunal Militar. 

Era certan1ente a esse episódio que se referia Floriano 
Peixoto em seu diálogo con1 Deodoro, de que1n solicitara, para 
Gornes Carneiro, a promoc;áo a tenente-coronel. O chefe do 
Govérno Provisório reteve o decreto da pl,"otno<;ao, observando 
a Floriano, em bilhete pouco an1ável, que Carneiro nao · era 
republicano, nen1 participara das questáo militares. Floriano, 
o Ajudante General, com a sua fleuma de caboclo, respon-
dera : · 

- Maneco Carneiro é soldado de perna e espada. É ho
mem de caráter, mais republicano do que nós. Vocé sabe que 
tinha motivos de cora<;áo para nao tomar parte na proclama
c;ao da República ~ mas se algum dia correr esta perigo, nas 
inaos dele é que se há de salvar. 

Impressionou-se Deodoro com a profecía e assinou a pro
inoc;áo. 

Malgrado a melancolía qas recordac;6es, nao deixava Go-· 
mes Carneiro, ao atravess<\r a mataría de aroeira de Buracáo, · 
de se entusiasn1ar com a quantidade de futuros postes tele
gráficos que, por todo o lado, ainda de pé, sacudiam ao vento 
suas f ronclosas comas. 

Atingimos afinal a grande várzea já conhecida pelo nome 
de Vargem Grande, a 672 m. de altitude, vertendo para o rio 
Manso. A estrada seguia, paralela a éste, cabeceira do rio 
das Mortes - assim chamado abaixo da cachoeira da Fu
mac;a. 

Chegámos a Sangradorzinho, depois de atravessar diver
sos cursos dágua, a cavalo, sem que estes tivessem contudo 
de nadar, por ser época de poucas chuvas - só em setembro 
con1ec;ariam as chan1adas "chuvas de caju". 

Partitnos, entao, -para Sangradouro Grande, centro do ser
táo - n1ais ou n1enos equidistante de Cuiabá e de Registro 
do Araguaia. 
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Nessa magnífica regiáo, corn ótitno campo para criar, se 
estabelecera Teófilo Borges, irmao de Diego Borges, fazen
deiro com quem traváramos conhecimento ern Buriti. Os ín
dios nao ousavan1 atacar os vaqueiros da fazenda de Teófilo, 
por ser a zona mais segura, grac;as a protec;ao do n1aior des
tacamento do serta.o. Cornandava-o um cuiabano de boa fa
mília, o sargento Pedriel, genro do fazendeiro. 

Aproveitava éle, ao 1nesn10 tempo, nossa passage1n pa~a 
fazer· bons neg6cios corn a Comissao. Só nao lhe foi possí
vel conseguir os bois de carro que Go111es Carneiro desejava: 
- Obte-los-á ·o Senhor em Registro de Araguaia, afirmou 
categórico. 

Restava a etapa mais difícil da expedic;ao. Tratava·-se 
de percorrer 300 quilómetros de sertáo bruto, na estrada aban
donada pelos viajantes, ·por estar ern poder dos índios que a 
marg1navam com suas malocas. 

Nao seria, talvez, possível atravessá-la sem luta. 

Detiven10-nos tres dias na · fazenda de Teófilo, sendo a 
cxpedi<;ao minuciosamente planejada. Ficou assentado que 
este tudo forneceria aos viajantes, abastecendo-os, no acam
pamento, por mei0 de seus carros de bois. Seria un1a bas.e 
inaravilhosa, naq.uela travessia, pois só em Registro do Ara·
guaia, encontraríamos· seres humanos que nao fóssem índios. 

Tinha Gomes Carneiro o nome de todos os pousos que 
1na encontrar, com as respectivas distancias. Conhecedor do 
itinerário, governaria os acontecimentos, para se nao deixar 
por eles arrastar. 

Tu do perf eitamente ordenado, reiniciámos a viagem. 
Compunha-se a expedic;ao, como ao sair de Capim Bran

co, de Gomes Carneiro, seu ajudante e as respectivas orde
nan<;as. Foram os muares cuidadosamente escolhidos, assim 
como os caes, fiéis companheiros do sertao, guardas vigilantes 
do acampamento, alerta ao menor ruído. 
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Levávamos do que nos pode fornecer a f amília Borges, 
tudo quanto era possível carregar - sem cargueiros. As ma
tulas iam nos sapicuás ( 1), um para cada viajante, e as orde
nan<;as carregavam sacos de mantimentos. Cada um levava, 
além disso, um saco de mala, para a roupa. 

- Nao acha, Candido, que nao ternos necessidade de 
mais pessoal? 

- Até sozinhos levaríamos nós ambos a cabo a expedi
c;áo, meu Coronel. 

Antes de partir, tomou Gomes Carneiro notas sobre o 
destacamento, grande destacamento central do sertáo - de 
Sangradouro - do qual era comandante o genro de Teófilo. 

Partimos muito cedo - e assim seria sempre. 
Em marchá regular, para náo fatigar os anima.is, percor

ríamos de cinco a seis léguas por dia e chegávamos aos ~u
sos mais ou menos as 16 horas, tendo descansado urna hora 
durante o dia. E aí, enquanto matulávamos, rolavam e se 
espojavam os animais, livres das selas, antes de pastar. 

Nao acampávamos antes de percorrer, em um raio de um 
quilómetro, os arredores da paragem escolhida - próxima, 
quase sempre de riachos, onde sao melhores os pastos. Apeá
vamos, entáo, e cuidávamos de preparar o pouso: tirávamos, 
nós próprios, os arreios dos animais, entregando-os as orde
nanc;as só com os cabrestos. E assim ficavam pastando por 
perto. Iam, entáo, os soldados colocar os arreios em ordem 
e escolher o lugar para pendurar as redes - as deles ªº lado 
das nossas. Cuidavam depois de lenhar e preparar o café 
ou mate que devia acotnpanhar a matula - passoca, rapa
dura e queijo, trazidos da fa.zenda do Teófilo - bem como 
a comida dos cachorros. 

Depois de novo reconhecimento em torno do pouso, con
versávamos, sentados nas redes, sobre o trecho percorrido, pla
nejávamos o dia seguinte, enquanto os soldados levavam as 
2nulas, com as patas dianteiras presas por f ortes peías de couro. 
para os pastos, em geral magníficos, onde passariam a noite. 
Acendíamos, entre as redes, a f ogueira que deveria ser man
tida viva. Para isso, revezavam-se as ordenanc;as. 

Deitávamo-nos afinal. Gomes Carneiro, nervoso e 
preocupado, nao dormía - eu, ªº contrário, adormecia ime-

(1) Saco de matalotagem. 
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diatamente. Mas imediatamente também despertava, desde que 
Gomes Carneiro pronunciasse, ainda que muito baixinho, o 
meu nome: 

- Candido! 
Muito cedo, as 4 horas, mergulhávamos no córrego, antes 

do café. 
Preparava-se entáo a partida: tirava1n-se as peias dos 

animais, passava..,-se-lhes a raspadeira, dava-se-lhes milho -
quando havia - arreavam-se. 

Era a viagem reiniciada co1n o nascer do sol, um pouco 
antes, as vezes; ia Goines Carneiro f azendo anotac;óes minu
ciosas, sobretudo dos capóes e 1natas, onde, co1n a sua turn1a 
de construc;ao, encontraria ·o Capitao Assunc;ao madeiras para 
postes. 

Depois de deixar Sangradouro, fomos atingir o pouso 
junto ao rio dos Macacos, a 550 metros de altitude, onde 
roc;as abandonadas nos ofereceram algumas canas-caianas. 
Havia em torno 1neia légua de mata de aroeira, a melhor ma
deira do serta.o, resistente como ferro, conservando-se mais 
de um século, depois de cortada. 

Prosseguindo a caminhada, alcanc;ámos as paragens pouco 
conhecidas de Samambaia, junto ao ribeirao do mesmo nome, 
chapadáo con1 urna légua de capóes ein volta do riacho, a 
640 m. de altitude. 

Depois de passar pela cabeceira do Golpe e pelo morro 
do Paredáo, a direita da Cabeceira da Fumac;a, chegátnos as 
cabeceiras do Paredao, depois de marcha f orc;ada para supe
rar a grande distancia, antes do anoitecer. 

Era Paredao grande morro de arenito, situado no centro 
do chapadao, a beira da estrada. Belíssimo local. Ficou assen
tado que aí pennaneceríamos no día seguinte, para, com os 
binóculos, devassar do alto do morro toda a redondeza. Po
deríamos, em seguida, percorrer certos pontos a cavalo. 

A escalada foi de 200 a 300 metros de morro, a princípio 
por estreito ca1ninho, depois por degraus escavados. Atingi
rnos, finalmente, o alto, área regular de campo, onde encon
trámos vestígios de viaiantes. Aí permanecemos algum tem
po, a observa~ a morra.ria ao Norte, com Morro Redondo em 
destaque. Locámos, calculando com a bússola, a distancia 
aproximada de n1atas a explorar, mais tarde. Deseemos en-
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tao para percorrer os capóes que assinaláramos, de preciosas 
madeiras, como aroeira e piúva, magníficas para postes. 

Regressámos ao acampamento, e o novo rumo foi Ca
choeirinha. Era ribeiráo profundo, de 5 m. de largura, situado 
a 558 n1. de altitude. Ponto interessantíssimo, f oi ligado 
em todos os sentidos, ao ser construída a linha. N um raio 
de 55 n1. era a mata rica em madeira de postes. Houvera 
aí pesquisa de diamantes e, ao se banharem, costumavan1 os 
viajantes apanhar areia nas maos, na esperan<;a de encontrar 
alguma pedra preciosa. 

Depois de passar pela cabeceira do Guarandi, deparámos 
com Paredaozinho que já havíamos avistado do alto do morro 
do Paredáo. O aspecto da regiao era o mesmo - chapadáo 
planalto, com capóes e cursos de água, a estrada consolidada 
e livre. O planalto estreitava-se, marginado por acidentado 
terreno, furnas a direita. As águas corriam para as verten
tes do rio das Mortes que cleságua no Araguaia, µiuito abai;<o 
de Registro. Caminhávan1os sobre Ul11 divisor secunclário, en
tre o rio das Mortes e o rio Barreiros, afluente do rio das 
Gar<;as que por sua vez era tributário do Araguaia, aci111a de 
Registro. 

A tarde estávamos em Paredáozinho, perto do córrego do 
mesmo nome, de boa e abundante água. Fazia o niorro, com 
outros, parte de um espigao . .que descia .• do . .Nru:te~ Antigo 
pouso se1n mato, bastou ro<;ar o capin1, para preparar o acam
pamento. 

Ocupámo-nos, até ao escurecer, ein reconhecer os pontos 
accessíveis e nao nos deitá1nos sem a rotina de todos os días : 
comentários e planos de trabalho para o prosseguimento da 
expedi<;ao. 

E a n1archa continuava - a esquerda a sub-hacia do rio 
dq.s Mortes, a direita, a do río Barreiros, ambas fazenclo parte 
da grande bacia do Amazonas. Depois de córregos, rios, ca
beceiras, atravessá1nos para a n1argen1 direita do rio Barrei
ros e atingimos Taxos. Tinha aí o rio cerca de 60 m. e assim 
n1e foi possível nadar - o meu esporte favorito. 

Abundantes e preciosas notas f oram tomadas nessa exu
berante zona de rio largo e muita madeira. 

_A.. partir de Barreiros de Cin1a, tornava-se a viagem cada 
vez ma1s pengosa. Eram n1uitos os vestígios de índios e, no 
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reconhecimento em torno do pouso de Taxos, encontrá111os 
ranchos de cac;a. Passá111os por muitas cabeceiras, até chegar 
a Agua Emendada, local assim deno1ninado por ser un1 cha
padao entre duas cabeceiras, nascidas em um brejo, vertendo 
urna para o rio Barreiros, outra para o das Gar<;as. 

Chegámos entao a Barreiros de Baixo, antigamente Passa 
20,. pass~gem onde existiu o destacamento de Passa 20 e que 
sena ma1s tarde a Esta<;ao General Carneiro. 

Era belíssin1a a regiao. Na parada durante ' o dia, deti
ven:io-nos deslumbrados em Duas Aguas, chapadao limitado 
por duas cabeceiras. 

Desde Barreiros de Cima a estrada, a direita do rio das 
Garvas, p~rcorria urna¡ regiao cortada de cursos de claras 
águas, desde pequenos regatos, até o grande rio Barreiros 
magníf i~o afluente do rio das Garc;as no qual se precipit~ 
em formoso e pujant~ salto. Muito mais tarde, na recons
tr~<;,áo, chamei:.o Salto Aracy - non1e de minha prii;neira 
filha. 

Seguin1os entao por 1'Iato Seco, Agua Quente - cuja 
fonte termal ficava a 5 léguas - até ribeirao Bateia, assim 
chan1ado porque nele houvera n1inera<;ao de diamantes. 

As precauc;6es eram cada vez maiores. Nos comentários 
d:, Gomes Carneiro era a presenc;a dos índios o assunto prin
c1p~l. o pouso foi ainda a marge1n direita, junto a con
fluencia do rio Barreiros co111 o das Garc;as. 

A esta altura já faltava o milho para os animais. Con
.servavan1-se, entretanto, em boas condic;óes, porque as via
gen_s nao excediam 8 horas e, qúando o sol estava a pino, 
faz1amos alto, para que as montarías repousassem, sem arreios 
- para se espojarem e rolarem na relva ~ e aproveitassem 
as r:icas· pastagens sempre presentes. Além disso, quatquer 
interrupc;ao na 1narcha, para algum reconhecin1ento, vinha em 
benefício dos animais. 

Atravessá1nos o río Barreiros, voltando" para a sua mar
gem esquerda. Era o rio encaixado entre altos barrancos e 
mu~to profundo. Na barra, porém, espraiava-se, pern1itindo 
fácil travessia, sobretudo por estarmos em agosto, época de 
grande seca. A passagem de bolapé era franca, isto é, nao 
era necessário desmontar, como fazíamos, quando a profundi-
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dade era maior, porque os muares nao resistem, con10 os cava
los, a prova de nadar' levando o cavaleiro. 

Atingimos o grande ribeirao Voadeira a cuja margem 
havia belo pouso de barrancas altas. O nome se explicava pela 
abundancia de peixes voadores, da espécie da piraputanga e 
do matrinchao do rio Paraguai. 

Partindo de Voadeira, transpusemos diversos acidentes, 
inclusive duas cabeceiras que se chamaria1n mais tarde Chi
quita e Teresa, nomes de minha Noiva e de sua irmá. Para 
Jnatular e para dar f olga aos animais, detivemo-nús em Ponte 
Queimada. A próxima meta foi o passo do ribeirao de 1nsua, 
distante do Araguaia, cerca de 42 km. Luís Albuqu,erque de 
Mello Pereira e Cáceres, quando por aí passou, mandou ins
talar a sua margem um posto fiscal com o nome de Registro 
de lnsua, posteriormente transferido para a margem esquerda 
do río Araguaia, sob a denominac;áo de Registro de Araguaia. 
Registro de lnsua passou a se chamar Fogac;a. 

Tinha o Ribeiráo de fnsua diversos afluentes, próximos 
uns dos outros, circunstancia que nos permitiu improvisar um 
potreiro, ligando duas cabeceiras por pequenas cercas. Pode
riam os animais aí ser soltos. 

Tendo encontrado vestígios de fogueiras recentes, estava 
Gomes Carneiro, mais que nunca, de sobreaviso. Foram por 
isso os animais levados para o cercado com suas peias, mesmo 
porque ' o potreiro era grande e a viagem, no dia seguinte, 
seria de madrugada. 

Preparámos o pouso com o cuidado habitual. Depois de 
tudo disposto, ficaram os animais pastando até a hora de ir 
para o potreiro cuja cerca fóra reforc;ada pelas ordenanc;as. 

Após a refeic;áo de fim de jornada, feíta a bóca dos 
sapicuás, ªº anoitecer, fomos nos deitar nas redes armadas a 
beira da fogueira. Conversámos sóbre a viagem f eita e as 
surpresas possíveis, antes de chegarmos ao Araguaia. 

Despedimo-nos, afinal, para dormir. Como de costume, 
peguei no sono imediatamente. Mas, por volta de meia noite, 
acordei em sobressalto : 

- Candido, chamava Gomes Carneiro, V oce está ou
vindo? 

A mata se anin1ara. Em tórno do pouso e a certa dis
tancia, urravam bugios, uivavam guaribas, assoviavam macacos-
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pregos, piavam jaós e perdizes ... era como se toda a fauna, 
em tomo, confabulasse. 

- Üu<;o pios de perdizes e estas a noite nao piam, como 
os jaós. Além disso, nao é natural que toda a bicharada re
solvesse conversar a estas horas da noite. 

- Que pensa Voce entáo? 
- Que sáo índios comunicando-se a distancia. 
Gomes Carneiro levantou-se. , 
- Estou no firme propósito de nao lutar nunca com os 

índios. Seria, além de injusto, comprometer os resultados da 
expedic;ao. Só nos resta um recurso - levantar acampamen
to e partir. Pre gamos, além disso, um logro aos boróros que 
contam se desf orrar sobre nós dos ataques a mao armada -de 
que tem sido vítimas. 

Chamámos as ordenanc;as que participavam de nossass 
suspeitas. 

Rápidos, avivámos a fogueira, fomos ao encosto buscar 
os animais e tudo preparámos para a partida. Os índios, que 
nao atacam a noite, estavam, por certo, organizando urna ofen
siva para a madrugada, ao romper do dia. 

. . Estava escuro, mas a estrada, larga e batida, permitía 
viajar nas trevas, mesmo porque, no sertao, é habitual viajar
se a noite. Em breve deixávamos para trás a Serra do Fo
gac;a, o Ribeirao José Días, lagoas e outros ribeiróes, atingln
do o majestoso Araguaia. , Vencemos, sem acidentes, os• 42 
km. que separavam fnsua de Registro de Aragua1a, causando 
grande surpresa a popula<;ao que, de há muito, nao tinha li
gac;ao com Cuiabá, seudo suas rela<;óes comerciais mantidas 
tao sümente de Goiás com aquela Capital, por Macedina, via 
Destacamento militar do Sangradouro. 

Fo~,. para aquela gente, dia de grande júbilv, receber di
retamente do próprio chefe da Comissao a alvi<;areira infor
ma~o do assombroso acontecimento : a reabertura das comu- -
nica<;óes. terrestres com a capital do Estado, mediante liga<;áo 
telegráfica, que as estabeleceria imediatamente, vinda de lá -
quando esperavam todos que o anunciado reatamento telegrá
fic? viesse da anfiga Vila Boa de Anhanguera, para prosse
gu1r até Cuiabá. 

Chegámos a Registro ao amanhecer,. fdizes por ter levan
tado acampamento a tempo de evitar qualquer hostilidade. A 
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resolu~o do chef e, de evitar luta com os índios, para nao pa
recer que éramos invasores de suas terras e desrespeitadores 
de sua vida e propriedade, calou profundamente em meu es
pírito, consolidando a lic;áo recebida anteriormente, pelas ordens 
que fizera circular, através do sertao, proibindo terminante
mente que se hostilizassem os índios habitantes da regiao etn 
que íamos operar. Era, além disso, nova oportunidade de 
aprender a servir a Pátria com desprenclimento pessoal, sub
inetendo o orgulho militar a compreensáo do dever de con-. 
centrar esforc;os para levar a cabo a missáo a desempenhar. 

Havia en1 Registro grande destacamento, co1nandado pelo ' 
Alferes Teixeira. Povoado por duas ou tres centenas de ha
bitantes, possuía u111a Igreja mantida pela popula<;ao, embora 
nao houvesse padre efetivo. O comércio era com Goiás. i\{ 
ficámos 2 ou 3 días, tomando notas a respeito do povoado, 
dos recursos em redor, da viagen1 a Goiás, da configurac;áo 
do ~erreno, dos rios a atravessar, sobretudo o principal deles, 
o no Claro. 

Registro era o ponto· terminal da Comis5ao. Deixaria Go
mes Carneiro a Fnha na margem esquerda do Araguaia e a 
Comissáo, vinda de Uberaba, deixaria a sua na margem direi
ta. Seriam entao ambas ligadas sobre o río, nun1a largura 
de cerca de 200 metros. 

.Estava Gon1es Carneiro muito preocupado em conseauir 
bois de carro - que nao pudera obter de Teófilo Borges.

0 

É 
que a construc;áo deveria atravessar vasta regi.ao desahitada e 
a principal dificuldade seria o transporte de material pesado, 
só possível em carros de bois. Foi quando Carvalhaes, mi
neiro idoso e simpático, conhecedor da regiáo, a quem deveu 
a Comissáo preciosas informa<;óes, indicou a 12 on 15 lf>!!uas, 
rio abaixo, a grande fazenda de cria<;áo de gado, Itacaiú Gran
de, de propriedade de outro mineiro, Capitao Antonio Gomes 
Pinheiro. 

Ofereceu-se o Alf eres Teixeira para nos acompanhar até 
lá. Era, aliás, a estrada que levava a fazenda, batida pelo 
destacamento e pelos viajantes que comerciavam com Goiás. 

O Ca pitao, ativo, f orte, era relativamente moc;o, embora 
já há muitos anos atrás - em 1867 - tivesse prestado rele
vante servi~o. 
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Couto de Magalháes, organizador, com o Almte. Leverger, 
dos "Voluntários da Pátria" da guerra do Paraguai, resolve
ra, pouco antes de assumir a presidencia de Mato Grossó, 
transportar o vapor "Cuiabazinho" do río Cuiabá para o rio 
Araguaia. Já em 1862, subira o "Cuiabázinho" pelo río Ta
quari, com um destacamento de 20 prac;as, levando a seu bor
do o Ca pitao de inf antaria Antonio Maria Coelho, indo fun
dear a margem do río Cotim, em frente a, pe quena povoa<;áo . 

Para 1evar a cabo seu intento, mandou Couto de Maga
lhaes ·que fo·sse o "Cuiabazinho" desmontado e conduzido em 
carrQs de bois, depois de transposto o mesmo percurso da via
gem de 1860. 

. Eram 18 carros, puxados, muitos deles, por 20 juntas, 
isto é, 40 bois - o que fora prévia e cuidadosamente cal
culado. Quem organizou e dirigiu o servic;o de carros f oi o 
Capitao da Guarda Nacional Antonio Gomes Pinheiro. Dias 
e días viajaram pela estrada batida pelos carros. Atravessa
ram as cabeceiras do Araguaia, rumaram para Río Bonito, 
onde havia um povoado e daí para a margem do Araguaia, em 
frente a f azenda de Itacaiú Grande . 

Foi entáo remontado o navío, depois de longos días de 
trabalho, beneficiado, a pesar de tu do, pela proximidade de 
Goiás, onde era fácil adquirir o que falta va. Completaram-. 
se os preparativos em Leopoldina, a n1argen1 esquerda do Ara
guaia, abaixo de Itacaiú, situada a direita. Foi ehtao o na
vío, qu.e passóu a se chamar Araguaia, lanc;ado ao rio - o 
mais central do Brasil -, malgrado as grandes dif iculdades 
de navtgac;áo, pelas muitas cachoeiras. Seu priineiro Coman
?ante f oi o Capitáo-tenente Balduíno, a quem coube, assim, 
inaugurar a projetada navegac;áo para o Pará, passando pela 
barra do T ocantins. O General Couto de · Jvf agalhaes, que 
ordenara o servic;o, veio ao Araguaia assistir ao lanc;amento. 

Descer o rio foi fácil, mas a subida f oi tremenda. O Co
m~ndant: ordenou que se desse toda a f orc;a as máquinas : cum
pna subir, a qualquer prec;o. Como o maquinista declarasse 
que era impossível, puxou o Comandante o revólver e decla
rou : "Pois en tao, aqni ficaremos todos ! " Subiram, a final, 
mas. só aquela vez. A navega<;ao fazia-se depois até as ca
c?oe1ras, ganhava-se a estrada de rodage1n, e fazia-se baldea .. 
c;ao para outro navío que esperava além delas. 

I 
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Informado pelo Alferes Teixeira sobre os planos de Go
mes Carneiro, acolheu Gomes Pinheiro a Comissáo com alvo
ro<;ado entusiasmo. Ativo, previa as possibilidades de grandes 
negócios. Pediu Gomes Carneiro informac;óes sobre o gado. 
Com grande alegria verificou que Gomes Pinheiro poderia for
necer-lhe os 100 bois de carro que lhe eram necessários. Sur
gía, porém, urna dificuldade. Como conduzi-~os? 

- Muito f acilmente, respondí. Nao é o Senhor mineiro? 
todo o mineito é vaqueiro. Por meu lado, mimoseano, filho 
de vaqueiro, vaqueiro sou e sei aboiar, cantando,. a moda de 
minha ter~a, para conduzir os bois. Assim, será o Senhor, 
como bom mineiro, o chef e que toca e vai atrás; eu, como 
guia, irei a frente, cantando, aboiando, a encher a estrada de 
música. . . Os soldados irao aos lados para auxiliar. 

Gomes Carneiro entusiasmou-se. 
- Magnífico, repetía. 
Ficámos urna semana em Itacaiú Grande, a escolher os 

cem bois que deveriam ser os melhores, os mais mansos e fá
ceis de manejar, os mais habituados a estrada. Ofereceu-se 
o Alferes para nos acompanhar até 1nsua, mas Gomes Car
neiro nao achou isso necessário. 

Concluídos os aprestos, partimos, levando aqui~o de que 
mais carecíamos - bois de carro. Gomes Carneiro exultava. 

' 
Iniciámos erttáo os preparativos para a longa viagein de 

retorno. Eram os bois pa~toreados de dia, durante a penna
nencia em Registro ; a noite dormiam no curral. Eram bois 
de boa rac;a, do triangulo mineiro, gado f ranqueiro - grandes 
bois de chifres desenvolvidos - ao contrário do gado comum, 
chamado curraleiro, ra~a pequena. Com tais cuidados, estava 
a boiada em ótimas condi<;óes para suportar a viagem. F oi 
Carvalhaes de grande auxílio nos preparativos - bondoso e 
solícito, tu do facilitou e tu do f orneceu. Por seu lado, esme
rou-se o Alferes Teixeira. 

Foi, entretanto, a volta muito demorada, por causa dos 
bois. As etapas tinham que ser mais curtas, os pousos tinham 
que ser escolhidos, atendendo também as suas necessidades .. 
Procurávamos chegar cedo aos pontos de parada, f azíamos 
um rodeio, isto é, pastoreávamos os bois até que se deitassem 

l 
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para passar a noite a ruminar, pois a noite nao pastam. Essa 
combina<;áo supria a falta de curra!. De madrugada, leva~
tavam-se eles, mas os homens também - já era hora de parbr. 

Foi tao bem conduzida a boiada pelo tocador, o guia e 
os dois ajudantes, que nao se tresmalhou um só boí, nem um. 

, 
so morreu. 

Depois de passar a noite em urna paragem intermediária, 
pousámos no segundo día em lnsua, onde chegámos cedo. ' ' , Graras ao porteiro nao f oi necessário pastorear o gado ate 

"J ' ' f 

que se deitasse. Sentados em nossas redes, con1ent~vamos a 
noite que, no mesmo lugar, tínhamos passado, na v1agem de 
ida, noite cheia de sobressaltos e perigos que nos levaram a 
levantar acampamento. Na volta, ao contrário, tudo era tran
quilidade. Os índios que tinham pretendido atacar o acam
pamento, vendo que os supostos inimigos se h.a~iam a f astado, 
resolveram partir, talvez para longe. E a fehc1dade acompa
nhou os viajantes até o fim da viagem de regresso - nao 
encontrámos índios. . 

Seguindo o método adotado desde o início, conservando as 
posic;óes sugeridas pelo guia aboiador, tudo executámos com 
magnífica precisáo e chegámos, finalmente, a Sangrado uro 
Grande, saos e salvos. 

Acolhet1-nos Teófilo, com alvoroc;o. 
- Nao lhes disse que conseguiri'am bois de carro, com 

mett conterraneo Antonio Gomes Pinheiro ? E que esplendi
do gado trouxeram ! \'-

' Ficou combinado que Teófilo conservaria os bois em sua 
f azenda. Serviriam eles para substituir os bois empregados 
pela Comissao, cans<i;dos e necessitad?s. da boa invernada que 
lhes proporcionaría a fazenda de Teofilo. 

Tudo assentado, preparámo-nos para recolher ao acampa
mento. A viagem seria curta, porque a base <leste já estava 
em Ponta de Pedra. Além disso, os animais, sentindo-lhe a 
proximidade e revigorados pelo milho que lhes fora. genero
samente distribuído em Registro e Sangradouro, cam1nhavam 
velozmente. 

Eu era ardoroso cavaleiro - longe de reter o animal, in
citava-o, ao contrário de Gomes Carneiro que nao tinha o mes-
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mo entusiasmo. A certa altura, voltei-me e nao vi ninguém. 
Nao há de ser nada, daqui a pouco me alcan<;ará, pensei. 
E continuei, por isso, a marcha, atingindo, a tarde, o 

acampamento. 
- Onde está Gomes Carneiro ? perguntaram todos. 
- Ven1 aí, con1 certeza! 
- Con10 ! Vocé deixou-o só? 
- J ulguei que estivesse apenas encoberto por alguma 

curva da estrada ... 
·urna hora n1ais tarde, chegava ele. 
- Bela pec;a 1ne pregou V océ ! 
- Nao su pus que me tivesse adiantado tanto ... 
Capitao Assunc;ao interveio : 
- V océ con1 éste está mal, porque é tre1nendo ! 
- Assim mesmo tremendo, deixando-me só no me10 da 

estrada, é com ele que me quero haver ... 
Comunicaram-se ao Capitao Assunc;áo os resultados da 

expedi<;áo de explora<;áo e grandes foram a alegria e o entu
siasmo no acampamento. 

COMISSÁO CONSTRUTORA DE LINHAS 
TELEGRÁFICAS DE·CUIABA AO ARAGUAIA 

1890 - 1891 

III 

Permanecemos, Gomes Carneiro e eu, dois dias no acam
pamento. Explicámos ao Capitáo Assunc;áo tudo quanto ha
víamos podido realizar e as providencias tomadas para os fu
turos trabalhos. Os que fóssem agora, marchariam, pois, com 
seguranc;a, firmemente baseados nas copiosas anotac;óes de Go
mes Carneiro. Chamámos especialn1ente a atenc;ao para as 
cautelas necessárias en1 relac;áo aos índios. Náo deveria a Co
missáo, de f arma algu$, entrar em luta com eles. 

Havia eu reassumido o comando de minha turma, a da 
retaguarda, encarregada dos "levanta1nenio5 topográficos da 
linha · construída e determinac;áo das coordenadas geográficas 
dos pontos mais importantes,,. 

Fóra ésse trabalho interrompido a 15 de julho, em Ca
pim Branco. Preparei-me, pois, para regressar a essa loca~i
dade. Despedi-me de Gomes Carneiro e Assunc;áo, partindo 
para ir pousar em Lagoa Formosa, além de Ponte de Pedra. 
Atravessei a Cabeceira dos Veados, Lagoa Seca, e outros lu
gares, chegando ao meu destino, Capim Branco. 

Lá estava Montezuma, com sua estac;áo em pleno funcio
namento. Comuniquei-me com Cuiabá e enviei cartas para o 
Rio. Continham essas cartas, dirigidas a meu futuro sogro 
que, por sua vez, as comunicava a minha Noiva, minuciosa 
descri<;áo de tudo quanto se passava comigo. Era o início 
da eterna vida subjetiva de minha eterna Esposa, vida em que 
nao existe ausencia, vida contra a qual nada pode, nem a· pró
pria morte. 
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Permaneci alguns dias em Capim Branco, reorganizando 
a turma - n0 que muito me auxiliou o preto Góis - e re:. 
tomei os trabalhos em come<;o de setembro, com o início das 
chuvas e das trovoadas. Nao era oossível caminhar depressr 
e havia dias em que o levantamento nao passava de 6 a 8 km. 
Por esta altura, já se achava a turma de constru~áo além de 
Sangradouro. 

Em fins de setembro, antes de eu lá chegar, armou-se . ' 
um dia forte trovoada. · Estava com meu grande guarda-chu-
va que nao só protegia o Stampf er, como abriga va alguns ho
mens. 

Era o levantamento f eito sob a linha, de poste a poste. 
Foi tá.o forte a chuva que teve o servi<;o de ser interrom
pido e, sob o guarda-chuva, cuja haste eu segurava, se abri
garam os que lá couberam. Foi quando, com terrível fragor 
e claridade ofuscante, caiu urna faísca elétrica. Felizmente o 
poste, munido de para~raios, conduziu para o chao a eletrici
dade do ar e boa parte da descarga. O Stampfer tombou, 
assim como os homens que, descal<;os, pisando o chao molha
do, receberam forte descarga pelas plantas dos pés. Só eu, 
por estar cal<;ado, permaneci de pé, porém, com o bra<;o que 
segurava o guarda-chuva, paralizado pelo choque. 

Fóra grande o abalo sofrido pelos homens. Levantaram
se, entretanto, logo depois,: a gritar : 

' 
-,- Ai meus pé ! ai meus pé ! e, apavorados, fugiram en1 

corrida desabalada. Tive grande dificuldade em os reunir, pa
ra levantar o aparelho - que, felizn1ente, nao sofreu avaria 
de monta - e para os manter a postos, porque as chuvas na
quela época, "chuvas de caju", nao eram demoradas. Na 
realidade, foi o temporal amainando e daí a urna hora retoma
vam-se os trabalhos. 

Chegando a Sangradouro, algum tempo depois, comuni
quei-me com a turma de construc;ao, que se achava a frente, 
por meio do aparelho portátil .de que se serviam as tres tur
mas para sua inter-comunicac;ao. 

Haviam os trabalhos prosseguido, até aí, sem maiores 
trope<;os. Nao tardaríamos, entretanto, em sentir os obstá
culos do serta.o bruto. Avan<;ávamos, mas o transporte se tor
nava dia a día mais cust9so e mais penoso. O abastecimento 
de víveres, que se fazia de Cuiabá, por meio de tropas de mua-
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res e de carros de bois, se tomava cada vez mais difícil, a 
proporc;áo que penetrávamos o sertao do vale do Río das Gar
c;as. Aí viviam os boróros, f azendo suas aldeias as margens 
da velha estrada, chamada do Anhanguera. Faltavam já os 
víveres mais necessários. Atingimos o extremo de levar mes 
inteiro sem fornecimento algum. A penúria, quando atingi
mos o Ribeirao Bateia, obrigou-me a executar o servigo a mo
da dos antig{)S soldados do Paraguai - descalc;os - até que 
nos chegaram novas botas de Cuiabá. . 

A situac;ao se f oi complicando por doen<;as de oficiais e 
dificuldades a que se nao quiseram sujeitar e tive de acum_u
lar, com o cargo de Ajudante encarregado do servi<;o topográ
fico, o de Comandante do contingente e o de pagador da Co
missao. 

Sabia eu, felizmente, ter resigna<;áo e coragem para re
sistir aos contratempos, resigna<;áo ativa, como era de meu tem
peramento e como me ensinava o Positivismo, isto é, submis
sáo aquilo que escapava a minha a<;á.o, mas esfór<;o enérgico 
para atuar sobre as circuñstancias modificáveis. Assim é que 
tirava o partido possível da natureza, nisso empenhando todo 
o meu engenho. 

Era minha maior preocupa<;áo manter alto o animo da 
turma, adotando a regra: "Antes de tu do o soldado ; o chef e 
·fica com as sobras". 

Chamei o Sargento : , 
- Vamos fabricar a\Úcar para ado<;ar nosso chá de dou

radinha (rubiácea Saint Hilaire). Leve alguns homens e der
rubem alguns buritizeiros, de cuja seiva faremos melado. O 
buriti ( niaurícia vinífera) é a mais elegante e imponente pal
meira do Brasil central. Chamam-na também "árvore da vi
da" porque, além de frutos muito gordurosos, fornece exce
lente palmito e preciosa seiva. 

Depois de derrubado o buritizeiro, fizeram-se-lhe, ao lon
go do tronco, cavas quadrangulares, suficientemente grandes 
para conter a seiva que dele manaria. Esta, em breve, jorra
va copiosa, enchendo-se, com ela dois baldes. Levada essa sei
va ao fogo, num grande tacho, cuidadosamente areado, ferveu 
até ficar reduzida a grosso melado. Provámos - era sabo
rosíssimo. Exultámos. Poderíamos fabricar ac;úcar em gran
de quantidade, porque era o bttriti abundante naquela zona -
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atravessávamos cabeceiras e cabeceiras vestidas de buritizais. 
Isso nos garantia o chá de douradinha, com que nos prepará
vamos de manha para iniciar o trabalho, poupando-nos o tem
po que gastávamos em busca de mel que, as vezes, só se ¡)o
dia encontrar no interior da floresta. A seiva do buriti se
ria, além disso, excelente bebida, fresca ou fermentada - re
í resco ou vinho saboroso. 

E que precioso alin1ento nos forneciam as esbeltas pal
meiras - principalmente a inajá ! seu pahnito é talvez mais 
nutritivo do que qualquer outro, pela riqueza em substancia 
amilácea. Leite de soveira, urticácea pouco folhuda, esgalhañ
do alto do solo, era outro recurso. É um pouco mais denso 
do que o Jeite de vaca, ligeiramente adocicado e adstringente. 
Misturado com água e ac;úcar é bastante agradável. Havia 
também as frutas - estabeleci como regra que nunca falhou 
que as frutas doces nao sáo venenosas - as batatas silves
tres; a massa contida entre as f ibras do tronco da bacaiu
veira; as folhas do gravatá-a<;u, urna bromélia das matas do 
Sao Lourenc;o. 

Mas quando era possível "abrir um mel" exultávam_os. 
Ü mel da "tnanduri", da "tatá", da "urU\Un, da "bojuí" sao 
poemas de perfume e sabor de que nao f azem idéia os que 
só provaram o mel da "apis melífica". · 

No sertao de Mato-Grosso nao há, a bem dizer, árvore 
en1 que se nao encontre mel - era freqüente colhermos d~is 
baldes do rico alin1ento. Mel e palmito constituíam assim a 
base das refeic;óes dos membros da Comissao. Tudo o mais 
era incidente. 

Havia, entretanto, um suplemento alimentar : apaixonado 
ca<;ador, minha pontaria intalível provia de ca<;a a Comissao. 
Era a~ vezes um jacu, ou um mutum - que passeava descuidado, 
sacud1ndo seu penacho branco - que vinham melhorar o ca
dápio ; punham os caes, outras vezes, urna anta n' água - e 
e~a entao carne para urna semana. Freqüentemente, porem, 
f1cávamos reduzidos a. . . cobras, macacos, como carne. 

Nun1 dia de grandes dificuldades de alimento, vi um lo
bo, quando parámos para sumário almóc;o. Ordenei que ficas
sem todos onde estavam, dei, cautelosamente, volta pela mata 
e: saindo de chófre em frente ao animal, aba ti-o coro certeiro 
tiro. 
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- Vou f azer esta gente comer o antepassado do cachor
ro, disse ao Bené que me acompanhava. E todos comeram, 
embora murmurando : 

I - Onde já se viu comer cachorro! 
A única cousa que nao pude utilizar na alimenta<;áo, ein

bora fósse num día e1n que a abstinencia nos fizera apertar 
o cinto, até o último furo. foi. . . urubu. 

Entreguei un1 ao bagageiro, ordenando-lhe que preparasse 
conveniente1nente aquela .galinha preta ! 

- Mas isso náo cozinha, meu Capitao ! 
Obedeceu, entretanto. A parlela fervia, subindo a tona es

puma escura de cheiro nauseante. A ordem fóra cumprida -
o urubu cozinhou. . . mas ninguem con1eu, porque eu nao co
mí. De fato, a "bicharada" era ingerida. . . porque eu <lava 
o exemplo. 

A floresta que aprendí a amar nao nos deixaria nunca 
inorrer de fome. 

Prosseguiam os trabalhos, comunicando-me com Cuiabá, 
coro Capim Branco, com Gomes Carneiro. 

Em Sangradouro Grande encontrei, como por ocasiao do 
reconhecimento, o importante destacamento do mesmo nome. 
Gomes Carneiro já. estava muito a frente. Instalara a Esta
c;ao Telegráfica de Sangradouro Grande, reservando-se para a 
inaugurar n1ais tarde, con1 todas as outras, a exce~ao de Ca
pim Branca que já havia sido inaugurada. Empenhava-se em 
prosseguir rapidamente, para nao chegar ao Araguaia depois 
da linha vinda de Uberaha. 

Chegado a Sangradouro Grande, preparei-me o melhor 
possível, obtendo de Teófilo Borges aquilo que este me pode 
fornecer e que, intelizmente, nao f oi muito desta vez. 

Terminados os aprestos, comuniquei-me, como de costu
me, coro Gomes Carneiro que, onde chegavam os postes, insta
lava lago seu aparelho portátil, afim de se comunicar com 
Cuiabá, principalmente. Comuniquei-me também com o aju
dante Caetano Manuel de Faria, encarregado do 1naterial -. 
cabia-lhe providenciar o aprovisionamento da turma, através 
daquele longo caminho, por meio de tropa e carros de bois, 
assim como remeter a correspondencia. 

En1bora fosse ainda difícil a nossa situac;ao, nao consti
tuía agora obstáculo aos trabalhos a deficiencia de provisóes: 
havia carne, porque a turma tinha bois; recebíamos, as vezes, 
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farinha e milho, com que faríamos canjica e o mais obtinham
ho ':o engenho e a arte" no aproveitamento dos r~ursos na
tura1s : mel e a<;úcar de buriti, chá de douradinha palmito de 
uacuri, palmeira da f amília da uaua<;u. ' 

Continuámos a marcha, depois de nos despedirmos cor
dialmente de Teóf ilo Borges, do Destacamento e do seu Co
mandante. Chegámos a Voadeira. 

Reso~vi acampar alguns dias no belo pouso que o margi
nava, a f1m de me abastecer de peixe. 

A A pescari~ foi feíta a dinamite. A primeira bomba ati
rada sobre o cardume que coalhava o rio, junto a margem es
q~erda, ~omeceu boa pon;ao de pescado. Como as voadeiras 
nao se ttvttssem espantado com a primeira bomba, foi jogada 
\lma segunda. SurpreeDideu-nos entao enorme sucuri:, a fiu
tuar,. atordoada pelas explosoes que a f izeram deixar a toca. 
Co.rr1 ao ~cam~amento, em busca de minha Winchester e, com 
~01s certeiros tiros, abati o monstro. Puxámo-lo para terra -
ttn~a 25 palmos. Ord~nei que lhe tirassem a pele, para ser 
enviada ao Mu~eu Nac~onal, e aproveitassem a carne, apesar 
do pouco agradavel cheiro do velho ofídic. 
. C~rne e peixe salgados f orneceram abundante e substan

cial. altmenta<;áo por alguns dias - embora náo fósse a su
cu~1 saborosa como outras menores, abatidas em várias oca
sioes. 

. Prosseguindo a .m_archa, íamos encontrando' acidéntes já 
ass1nalados na expedt<;ao de reconhecirnento e todos anotados 
para serem depois desenhados. 

Em B~rreiros de Baixo, antigo Passa 20, já instalara Go
mes Carne1ro nova esta<;áo. 

A • Eram os pousos agora f eitos de acordo com as circuns-
tancias do momento. o levantamento ultrapassava, muitas ve
zes, ? acampamento - fon;oso era entao, retroceder, no fim 
do dia, para a pousada. Outras vezes, a turma de trabalho 
prossegu1~, enquanto a de acampamento fazia a mudan<_;a. 

Continuava o levantamento, 1seguindo a turma o rumo tra
<;ado na expedi<;áo de reconhecimento. 

Subsistiam vestígios de índios que acompanhavam a tur
ma de longe, f ugindo a aproxima<;áo dos soldados. 

A constru<;áo já estava próxima do Araguaia e, quando 
a turma de levantamento Iá chegou, encontrou Go1nes Carnei-
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ro com seu acampamento. Chegara ele ao Araguaia só com 
o Capitáo Assun<;áo e, ao f azer as inaugura<;óes, só eu esta va 
presente. Os demais of iciais haviam adoecido. 

Nao havia notícias da linha vinda de Uberaba e Gomes 
Cameiro nao a pode esperar. 

Desejava ele prestar homenagem ao General Floriano 
Peixoto, autor da nomea<;ao da nova Comissáo destinada a 
substituir a que a Monarquía havia estabelecido em Cuiabá, 
para vír ao encontro da .que vinha de Uberaba. Essa home
nagem seria prestada éom a maior pompa, inaugurando-se to
das as esta<;oes telegráficas ( com exce<;áo de Capim Branco, 
é claro) no aniversário de Floriano, a 30 de abril de 1891. 

Preparou-se a casa em que deveria ser instalado o apa
relho telegráfico, cuidando-se também do terreno em volta. Fi
zeram-se aprestos festivos, e realizou-se a inaugura~áo na data 
fixada, sendo assinalada em ordem do dia. 

Entretivemo-nos, Gomes Carneiro .e eu, em sonhos de fu
turo - ligar as duas capitais, Cuiabá e Goiás, por estradas 
de ferro. E Gomes Carneiro já formulava o projeto de se 

· interessar junto ao Governo, pelo prolong~mento da estrada 
de ferro de Uberaba a Goiás e desta cidade a Cuiabá. 

No mesmo dia da inaugura<_;ao, providenciou Gomes Car
neiro no sentido de que ficasse toda a Comissáo sob minhas 
ordens. Ao despedir-se de mim, a margem do rio até onde 
o acompanhei, abra<;ou-me dizendo: "Vou para o Rio e es
pero ainda voltar para, com Voce, levar a Estrada de Ferro 
a Cuiabá. 

O herói da Lapa desapareceu, infelizmente, antes de ter 
podido realizar seu patriótico intento. 

N esse mesmo dia atravessou ele o Araguaia, em demanda 
de Goiás e Uberaba, onde tomaría o trem de regresso ao Rio. 

Com a responsabilidade da chefia da Comissáo, tomei to
das as providencias para recolher a Cuiabá o Contigente e to
do o material de constru<;áo e em maio lá cheguei. Entre
guei. o Contingente ao Comandante do Distrito - passou o 
Capltao Assun<;áo a chefiar a linha telegráfica como "Inspe
tor de l.ª classe dos Telégrafos". 

Em treze meses <lava a Comissáo por findos os trabalhos 
514 quilómetros de linhas telegráficas. 

' 
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BENJAMIN CONSTANT E GOMES 
CARNEIRO 

Desejo encerrar esta .primeira fase de n1inha vida ativa_, 
com un1a homenagem aos dois homerts que maior influencia 
tiveram sóbre minha f orma<;áo, os meus dois Mestres - Ben
jamín Constant e Gomes Carneiro. 

Foste, Benjan1in Constant, o meu Mestre amado - que 
a todos se impunha pela extensáo do cultivo intelectual, pela 
integridade do caráter diamantino, pela pureza do cora<;áo. 
T rato ameno aureolado de do<;ura e bondade, absoluta e sin
cera franqueza, real<;avam aqueies predicados. E a todos, 
~tiestre, inspiravas venera<;ao. 

Transf igurou-te o 15 de Novembro, fazendo-te ultrapas
sar-te a ti próprio, para chegares a ser o patriota que soube 
pór urna sedi<;ao militar a servi<;o dos anseios da jovem na
cionalidade, táo nobremente expressos desde Tiradentes e rea
f irn1ados em José Bonifácio " ... o grande Anclrada, esse ar
quiteto ousado que an1assa um povo na robusta máo". Sou
beste orientq.r esses anseios 110 sentido da 1neta da evoluc;áo 
humana: a Fraterniclade Universal. 

E tanto é verdade que o an1or supera en1 valor a inteli
gencia, que nao foi pela tua ciencia e sim pela tua devoc;ao 
a Pátria e a Humanidade que penetraste no Panteon da Imor
taliclade: "O Fundador da República, Benjamín Constant Bo
telho de Magalhaes, passou da vida objetiva a in1ortalidade a 
22 de janeiro de 1891. O Povo Brasileiro, pelos seus repre
sentantes no Congresso Constituinte, se desvanece de lhe ser 
f acuitada a glória de a presentar este bel o modelo de virtudes 
aos seus futuros presidentes" - tais sao os termos da ino<;ao 
unanin1en1ente aprovada na sessao em que se elegeu o primeiro 
Presidente da República Brasileira, a 25 de f evereiro de 1891. 

Assim me ensinaste a nortear minha vida pelo ideal de 
servir a Humanidade, servindo a Pátria e a Família. 

' 
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Gomes Carneiro, meu amado Mestre do ser tao. Ali me 
ensinaste a ser soldado. Aprendí, nos teus edificantes exem
plos cívicos e militares, a ser dedicado ao servi<;o, inflexível 
nas maiores dificuldades e sofrimentos para nunca, ante o su-

. bordinado, revelar cansa<;o ou ignorancia - porque só assim, 
dizias, será a autoridade do chef e man ti da e respeitadas as 
suas ordens. Foi contigo que aprendi a amar o índio, já me
ditando nas ordens que fizeste cumprir em sua defesa e pro
te<;áo, ao longo da estrada marginada pela construc;ao da linha 
telegráfica, onde o bororo mantinha suas aldeias ; já no empol
gante exen1plo que me deste de nao insistir contra os avisos 
que nobren1ente dá o índio ao invasor de sua terras, antes . de 
fazer sentir, materialmente, que sua presen<;a é desagradável. 

I 

Por isso é que na minha sala, no "Conselho Nacional dos 
Indios", fica o retrato de Gomes Carneiro na parede, sobre 
minha cabe<;a, quando sentado a minha mesa de trabalho 
na parede fronteira, está o de Benjan1in Constant. 

Refletia-se a nobreza moral de Benja1nin Constant no 
porte, nas 1naneiras, na voz, na correta simpliciclade do tra
jar, o que o tornava un1 dos homens de n1ais encantadora pre
sen<;a. Disse Teix~ira Mendes que com ele privou: "pode-se 
assegurat que aquele que só o conhecesse pela fama de seus 
dotes morais e mentais, nao teria a mínima decepc;ao ao encon
trá-lo pela primeira vez, pois .nao descobriria a menor discor
dancia entre sua imagem e o tipo ideado para localizar tais 
qualidades - quic;á a realidade excedesse a expectativa." 

Tinha Benjamín Constant pouco mais de vinte anos. Foi 
quando se deu ruidoso incidente escolar de que resultou ser 
ele preso na Fortaleza de Santa Cruz. 

Surgiram suspeitas sobre a probidade dos alunas da Es
cala Militar, traduzidas em orde1n do dia do Comandante, lida 
em formatura geral. Avanc;ou Benjamín Constant para_ o 
oficial que a lia, arrebatou-lha das maos e, calcando-a aos pés, 
disse: 
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Esta ordem do dia é um insulto para os alunos ! 
Sete vezes entrara Benjamin Constant em concurso para 

a cadeira de matemática e fóra classificado em primeiro lu
gar, senda que, numa das vezes, um dos examinadores, o Dr. 
Augusto Dias Carneiro, notável pelo saber e pela probidade, 
propós a curiosa e expressiva classifica<;ao: "Em l.º lugar, 
com distin~áo, o Bacharel Benjamin Constant Botelho de Ma
galháes ; em 2.0 lugar, ninguém; em 3.0 lugar, ninguém, etc. 
em seguida, o . outro candidato." Ain9,a assim, fóra Benjamín, 
mais urna vez, preterido. 

Vago, mais tarde, o cargo de catedrático da Escola Mili
tar, a que tinha direito Benjamín Constant, determinou o Im
perador que fósse a cadeira posta em concurso. Todas as ve
zes que o Imperador se encontrava com Benjamin, insistia para 
que concorresse, ao que respondia ele sempre negativamente, 
urna vez que já <lera pravas cabais em público, nos sete con
cursos a que se submetera. Por fim, já impaciente, perguntou 
ao Imperador que novamente insistía, dizendo ser o concurso 
mera formalidade: 

- Nomear-me-ia Vossa Majestade no caso de me resol
ver a concorrer? 

- Claro que sim ! 
- Pois andaria muito mal Vossa Majestade porque, aqui-

escendo eu afinal, depois do que lhe tenho <lito e redito, <lana 
péssi'ma prova de caráter, o que me inibiria de poder bem cum
prir os elevados deveres do prof essorado. 

Caracteriza Benjamín Constant a sua atitude em rela<;áo 
a Família Imperial, a qual devia reiteradas provas de conside
ra<;áo, inclusive o convite para lecionar as filhas e netos do 
Imperador. 

U ma vez proclamada a República, partindo do princípio 
que a revolu<;áo visava a institui<;áo e nao as pessoas, cuidou 
Benjamín Constant nao só de cercar de aten<;óes a Família 
Imperial, como de acautelar escrupulosamente seus bens e pro
priedades, organizando para isso urna comissáo de pessoas de 
reconhecida probidade e fielmente dedicadas ao trono. Suge
riu, além disso, que o Governo Provisório desse ao Impera
dor a ajuda de custo de 5.(XX) contos de réis, para que se es
tabelecesse na Europa. Recusou-se o Imperador a aceitá-la, 
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mandando devolver o cheque, que, a sua revelía, recebera o 
Conde d'Eu. no Brasil. 

Ao assumir Gomes Carneir.o a Chefia da Comissao, co
municou-lhe o Capitao de infantaria Cunha Matos, comandan
te do contigente, que iniciara os trabalhos, haver contratado 
grande quantidade de postes, cumprindo a Cornissao n1anter 
o con1promisso por ele, Cunha l\í atos, assu1nido con1 ? fa
zendeiro f ornecedor dos mesmos. 

Gomes Carneiro foi, porém, examiná-los e verificou ser 
tal contrato lesivo a Comissao, nao só pelos pre<;os, como tan1-
bém porque eram de madeira de pouca ou nenhuma resisten
cia. Ser-lhe-ia, além disso, facílimo obter postes de primeira 
ordem nas matas que fosse atravessando e a medida de suas 
necessidades. 

Assim, depois de ouvir o fornecedor, recusou-se a con
sentir que a Comissao mantivesse o contrato. 

Quando partiu para a expedi~ao de reconhecimento, dei
xou Gomes Carneiro, em Cuiabá, um encarregado do material. 

Nao perdeu tempo o manhoso fazendeiro e f oi procurar o 
encarregado. 

- N ós poderíamos entrar em um acórdo. A final o Ca
piH'í.o Cunha Matos havia contratado os postes - e eles repre
sentarian1 bom número de vantagens para o Senhor ... 

O encarrega<lo f raquejou: 
- Bem, pode ser que acabemos nos entendendo . .. 

E ra de praxe enviar ele balancetes mensais para a apro
va~ao de Gomes Carneiro. Foi este, pois, surpreendido, num 
belo dia, com um grosso masso de recibos e documentos -
eram os recibos de pagamento dos malfadados postes. 

Só a noite tinha Gomes Carneiro ten1po para verificar sua 
correspondencia, depois de tern1inados os trabalhos. F ora 
aquele um dia especialmente afanoso e só muito tarde pudera 
passar a vista em sua volumosa correspondencia. Ao dar com 
os recibos nao podia acreditar no que via ! Nervoso, a fo
lhear a papelada, chamava em altas vozes : 

7 
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Assun<;ao ! Assun<;ao ! 
Dormiam todos. Como de costume, porém, ouvi-o eu, 

imediatamente, e compreendi que algo de grave acabava de se 
passar. Procurei, pois, chamar o Assunc;ao. Veio ele afinal e 
Gomes Carneiro mostrou-lhe os documentos e recibos. 

- Quero comunicar-me imediatamente com Cuiabá ! 
- Mas meu Coronel, Cuiabá só entra em comunicac;ao as 

4 horas da manha. 
- Fa~a, ainda assin1, urna tentativa! 
É que nao podia . dominar sua ansia ele ton1ar enérgica 

providencia. Quando, as 4 horas, lhe f oi possível con1unicar
se co1n Cuiabá, passou o seguinte telegran1a: 

"Expulso da Comissao, por desonesto, o encarregado." 
- Hei de me vingar, prometeu este. E, realmente, mo

veu sórdida campanha contra Gomes Carneiro que revidava 
sempre com a sobranceria de quem nada tem a temer. 

Em compensa<;ao, nunca pode o encarregado chegar a ge
neral, pela nota em sua f é de ofício: "expulso da Comissao 
por desonesto ". 

Tivera Gomes Carneiro notícia, ao ler, a noite, sua cor
respondencia, de q,ue havia um soldado muito doente, entre 
Sangradouro e Barreiros de Baixo. Era necessárja in1ediata 
assistencia n1édica de que dependía sua vida. 

Chamou o médico da Comissao, Dr. Nunes do Prado, e 
ordenou-lhe que partisse quanto antes, porque se tratava da 
vida de um de seus hon1ens. 

Mas Coronel, já é n1uito tarde, partirei ao amanhecer, 
o mais cedo possível. .. 

- Nao há hora quando se trata de servic;o, principal- · 
mente quando, como agora, é caso de vida ou morte. 

- Náo posso, de nenhum inodo, partir agora, C<;>ronel ! 
Só amanha. 

- Pois entao está o Senhor demitido de seu cargo de mé
dico da Comissao. Trate de regressar quanto antes, nao o 
quero mais ver. E deixo-.o entregue a sua própria sorte, co
mo o Senhor deixou nosso soldado. Arranje-se como puder, 
nada lhe mandarei fornecer, ·nem mesmo montaria. 

Procuraram os con1panheiros minorar a triste situac;ao do 
pouco solícito médico que se viu obrigado a regressar.. . a 
pe .•• 

I 

PROFESSORADO 

1891 - 1892 

Entregue o contigente ao Con1andante do Distrito, ficou 
o Capitao Assunc;ao apenas como Inspetor de l.ª classe dos 
Telégrafos, encarregado da linha telegráfica de Cuiabá ao Ara
guaia, a ligac;ao co1n a linha vinda de Uberaba. 

Pela portaría do Ministério <la Guerra, de 4 de mar~o de 
1891, fui mandado recolher a Capital F ederal, a fim de assu
mir meu cargo na Escola Militar. 

Preparei-me, pois, para regressar ao Rio e, a l.º de ju
lho, apresentei-me ao Ministro da Guerra. N esse mesmo dia 
assumia eu, na Escola Militar da Praia Vermelha, o cargo para 
o qual me indicara Benjamín Constant. 

Delineava-se-n1e o futuro, quando me punha a pensar na 
vida remansosa que passa.ria a ter entre a f amília que ia f un-
dar e as func;oes de lente, para as quais me sentia com ver
dadeira vocac;ao ... 

Mas todos esses planos teriam de ser modificados intei
r~mente: em vez da calma e metódica vida de professor, te
na de ser minha vida a de sertanejo, empolgante, mas rodea
da de perigos de toda espécie e. . . longe do aconchego fami
liar, aconchego que constituía para mim sonho dulcíssimo ... 

Era grande o empenho de Gomes Carneiro em estabelecer, 
d~ntro do menor prazo possível, comunicac;ao entre Cuiabá e 
R1~ d: / aneiro,. ligando, no Araguaia, a linha procedente de 
~u~a?a a. que v1nha de Uberaba. Era esta de construc;áo de
finitiva, . i,sto é, postes definitivos e fio de ferro galvanizado, 
de 5 m1hmetros. Chegou ela ao Araguaia muito depois da 
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que havíamos construído, Gomes Carneiro e eu, e na qual ha
.via sido en1pregado fío de cobre de 2,5 mm. Só o einprego 
de material leve e de fácil transporte havia permitido a cons
truc;ao de cerca de 600 km. de linha, em treze meses. Atin
gido o objetivo de, rapidamente, estabelecer urgente rede de 
comunica<;áo, e1npenhava-se agora Comes Carneiro em recons
truir e consolidar a linha. 

Pensou ele em mim. Considerava-me, <lizia, a única pes
soa capaz de ajudá-lo a realizar seus planos. Seria nomeado, 
pelo Ministério da Via<;ao, chef e de distrito telegráfico, ao 
mesmo tempo que, pelo Ministério da Guerra, seria inspetor 
geral dos destacamentos do sertao atravessado pela linha tele
gráfica. 

Passaria eu assim a depender de dois ministérios, urna 
vez que as linhas, construídas con1 verba e pessoal do Minis
tério. da Guerra, eram, depois de prontas, entregues ao da 
Via<;ao. 

Convidando-me Gon1es Carneiro para reconstruir a linha 
por ele construída, a isso nao me pude furtar. Eram gran
des a admira<;ao e o af eto que me havia ele inspirado, e nao 
via como recusar-lhe um servi~o que me pedia como um favor: 

- É Voce o único capaz de mo prestar. 
Mantive porém o meu ponto de vista de náo acumular as 

minhas novas fun<;óes com as de professor. 
Ao consultar minha Noiva, limitou-se ela a comentar: 
- Quem mais vai sentir é Papai ... 
Iniciávamos nossa vida, pondo ambos o interesse geral 

acima de quaisquer considera~óes de ordem pessoal, norma que 
seguiríamos ao longo dos anos. 

- Lamento, disse Gomes Carneiro, ter sido ele1nento 
perturbador na tranqüila vida de professóres que ambos, so
gro e genro, arquitetavam. Entretanto conhe<;o v-oce profun
damente - fará, neste campo, brilhantíssima carreira ... 

Sentira ele em mim os pendores naturais para as arroja
das expedic;óes desbravadoras e pioneiras. Compreendera a 
f ascina<;ao que sobre mim exercia a obra por ele iniciada, so
licitando-me irresistivelmente, ampliando em meu espírito o 
programa de "bem servir a Humanidade, servindo a Pátria e 
a F amília ". ' 
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N.on1ead.o _Chefe do 16º Distrito telegráfico de Mato Gros
'>~, ftu reba1xado do pósto de major em comissáo, ao meu 
post o real de ca pitao de .engenheiros. lVI as f oi sen1pre m1nha 
norma nao olhar para trás, viver tao intensamente quanto 
P?ssível cada novo dia, fronte erguida pelo pensamento -
" !tnporta, mais do que a própria vida, o espírito com que a 
v1vemos". E eu decidira mudar de rumo, depois de maduras 
reflexóes, trocando idéias com minha N oiva. 

. .Para obter n1inha exonerac;ao f oi necessário requere-la ao 
M1n1stro da Guerra, o General Bernardo Vasques. Inicial
mente indef eriu ele o requerimento, e só pela minha insisten
cia é que obtive o seu assentimento. 

En cerra va-se, des se modo, minha carreira de prof essor. 

' 

, 



CASA MENTO 

1892 

Meu curto período de prof essorado f oi de intenso traba
lho. Além de reger a cadeira de astrono1nia e ser repetidor 
da de mecanica racional, devia substituir os lentes de mate
mática superior em suas faltas - o que significava <lar de 
improviso a aula que deveria ser naque]e dia lecionada pelo 
catedrático, para o que precisava ter "na ponta da língüa" 
toda a matemática superior. E eu regressava de urna explora
<;ao em plena selva, onde passara mais de um ano, longe dos 
livros. 

Por outro lado, tinha o desejo de estar com minha Noiva, 
e ia visitá-la todas as noites ... 

A noc;a,o de dever nao era, entretanto, ml'!nor nela do que 
etn miin. Seu amor deveria ser benc;ao, estín1ulo e nao estór
vo a 1ninha carreira, prejuízo para n1inha saúde - fon;ando
me a estudar noite a dentro - dizia. E falou-111e cqn1 firme 
singeleza: 

- É preciso que nos resignen1os a só nos vermos aos do-. 
mingos. 

Subn1eti-n1e. E o regime de visita semanal prolongou-se 
até o encerran1ento das aulas, 12 de janeiro de 1892, quando 
retomei as visitas diárias. 

Aprendi assim, desde o início, a viver de saudade. Com
prazia-me na grata recordac;ao dos felizes momentos passados 
junto de minha N oiva, momentos tao breves, dentro de meu 
táo longo noivado. . . Parecía-me ainda um sonho, a minha 
primeira visita a casa de Dr. Xavier, anos antes, a convite dele 

, . 
proprio. 

Costumava haver ero casa da Família Xavier reunióes 
muito agradáveis, onde se conversava, a moda dos salóes fran
ceses, onde se fazia música, onde se dan<;ava, se ria, se brin-
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' cava e onde, pela elegancia e pelo espírito, se distinguiam as 
duas moc;as, as fi lhas do Dr. Xavier. Era aquela casa como 
~s belas árvores que em sua fronde acolhem os pássaros - e 
es tes as fazem palpitar de vida, com o f remito ele suas asas, 
enchen1-nas de cor e música. 

Aproximava-se· o dia 28 de dezembro, aniversário de Dr. 
~a~ie.r e preparava-se um concerto de violino e piano. o 
vioh:i1sta ~ra ?'1eu amigo Abranches - f azia parte daquela 
moctdade inteligente e alegre a que se achavam incorporados 
Alexandre e Antonio Leal, maranhenses todos tres. 

Por várias vezes Dr. Xavier reclamara do grupo o nao 
1ne terem levado a sua casa, depois da rápida apresenta<;ao nos 
exercícios da Escola Militar. Alexandre respondía que era 
impossível arrancar-me de minha vida retraída. 

Nesse dia teve Dr. Xavier urna inspira<;áo. Aproximo-a 
d~ de n:eu pai, ao pedir a tio Manoel Rodrigues que, se eu 
f 1c~sse orfao, me levasse para Cuiabá, onde melhor me po
de na preparar para servir minha Terra. Ambas essas inspi
ra<;óes f oram decisivas na minha vida. 

Disse Dr. Xavier ao Abranches: 
- Nao cessam Voces de f alar em Candi do Mariano co

mo fenix, avis rara . . . nunca mo trouxeram, entretanto. Nao 
imaginero que só devem convidar para esta casa - que é tam
bém de Voces - pessoas que possam concorrer coro aptidoes 
artísticas para o brilho de nossas reunioes. Desejo conhecer 
ele perto esse rapaz. Que venha cá no dia 28 - convidem
no em n1eu nome . 

Alexandre Leal n1ttito se r iu com a idéia de Dr. Xavier. 
- Trazer Candido Mariano! O Sr. nao avalia o quanto 

é retraído. Nao vai a parte alguma, agarrado aos livros, ou 
entregue as suas divaga¡;óes. · .. 

/ Adiantou-se, porém, Antonio: 
- Pois já que o Sr. assim o quer, hei de traze-lo ainda 

que seja arrastado pela gola da farda. Prometo. 
. Já era eu alferes~aluno. Tern1inara, portanto, o compro

m1sso que assumira co1nigo mesmo : o de nao por pé f ora da 
Escola enquanto simples aluno. Grande foi, pois, o espanto 
de Alexandre, quando respondí : 

- Está bem. Irei com voces. 
Fiquei encantado. 
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Foi a primeira familia que frenqüentei ... 
xaria ficar para sempre. 

Era um céu aberto, aqueta convivencia, para meu corac;ao 
ávido de ternura, da doce ternura f eminina de que me :vira 
sempre privado - porqµe minha Máe me fóra arrebatada aos 
dois anos e meu tio, viúvo, levava vida retirada. 

Conversei muito, a princípio, com Teresa, a mais velha, 
mas aos poucos me fui sentindo atraído pela doce figura de • 
menina da que . seria depois minha Esposa. 

ldentifiquei-me a tal ponto com o ambiente daquele lar 
- que pressentira, sen1 nunca dele ter gozado - que, aos do-
1ningos pe<lia sempre aos meus amigos : 

- Vamos a casa de Dr. Xavier? Que fazemos aqui, 
esperdic;ando tempo que tao bem poderia lá ser empregado? 

- Mas nao é todos os domingos que costumamos ir a 
casa de Dr. Xavier, respondiarh. 

Acabei por ir só e por lá deixar, para sempre, o cora
<;áo ... 

De acórdo com o comprotnisso tomado a l.º de fevereiro 
de 1890, quando fiz meu pedido de casamento, deveria ser 
este a l.º de fevereiro de 1892. E assim foi. 

Seria realizado na Igre ja Católica, de acórdo com o de
se jo da família Xavier, urna vez que minhas cren<;as positivis
tas nao 1ne impediam de receber a consagra<;ao católica, des
de que me dispensassem de certos co1npromissos, entre eles a 
confissáo. Meu sogro tudo conseguiu de seu an1igo, Frei 
Ambrósio, pároco da Igreja onde se deveria realizar a ceri
monia, a Igreja do Amparo, em Cascadura. 

Chegou enfim o dia l.º de fevereiro de 1892. 
Chovia. 
O cortejo nupcial deixou a chácara onde residía a famí

lia Xavier e dirigiu-se, a pé, para a Igreja do Amparo, dis
tante dali alguns passos. 

Esperava Frei Ambrósio a porta do n1odesto templo de 
alvas paredes caiadas. Por todo ele, lírios - a envolver a 
pureza de suas pétalas na esperan<;a das folhas, a misturar 
deliciosa fragrancia ao perfun1e levemente perceptivel do in
censo. Cintilava o altar - velas acesas, a Virgen1 do Ampa
ro a sorrir, a estender meigamente os bra<;os e, a seus pés, 
urna bra~ada de magníficas rosas brancas. Nas capelas late-

~ONDON CONTA SUA VIDA 103 

rais e em cada pequeno nicho, en1 cada pequeno altar, pare
ciam as velinhas pirilampos em noite de veráo. Silencio abso
luto, belo, repousante que o luzido cortejo quebrou, - ao en
trar a Noiva pelo bra<;o do Pai, encantadora, como que cin
zelada com justeza, para realizar na forma a perfei<;áo inte
rior... Envergava eu a farda de major em comissao. 

Parecia tudo u1n sonho. E nossos dois sonhos juntos se 
ajoelharam. . . depois a íelicidade do sini. . . depois coloquei
lhe no dedo a alianc;a, anel f eito todo de amor, a unir nossas 
duas esperan~as ... 

Apezar de seus 75 anos, viera de Barbacena o Avo de 
minha Noiva, para assistir a cerin1onia e eu lamentei que o 
bom ~1anoel Rodrigues nao tivesse podido prolongar sua es
tada no Río até aquel a data, para compartilhar da minha fe
licidade : é que, reservando no sacrário do corac;ao o primeiro 
lugar a meu Pai, tinha para meu Tio extremo an1or de filho 
e os olhos enchian1-se-me de lágri1nas com ésses pensamentos. 

Lamentei també1n a ausencia de Benjamín Constanf -
arrebatara-o a morte antes que se tivesse podido realizar meu 
ardente desejo : te-lo como padrinho de casamento. Sua viú
va, porém, estava presente, como madrinha. Presente tam
bém Go1nes Carneiro, o chefe atnigo, nessa ocasia.o coronel e 
comandante do corpo de bombeiros. Presentes todos os meus 
colegas. A banda de música da Escola f ora enviada pelo co-
1nandante, para abrilhantar a cerin16nia. 

Terminada a solenidade religiosa, realizou-se o casamento 
civil, na residencia da Noiva, onde já aguardava o juiz Pires 
F erreira, mais tarde senador pelo Piauí. 

Fez Gomes Carneiro, depois do b~nquete, calorosa sauda
<;áo a seu antigo ajudante e con1panheiro de sertao, estendendo
se e1n bondosas referencias que muito me comoveram, felici
tando-se a si próprio por ter cor;i.seguido de seu ajudante dileto 
que tomasse a si a reconstru~ao da linha. 

Chuva torrencial, caindo toda a noite, prolongava a reu
niáo. Foi, finalmente, necessário partir, noivos e convidados, 
malgrado a inclemencia do tempo. Tomámos o trem que nos 
deveria levar a Piedade, onde íamos residir e ao saltar a , ' 
chuva, tocada pelo vento, recrudescera a tal ponto que tive 
a idéia de carregar minha Noiva com o bra~o direito, defen
dendo-a da chuva com o guarda-chuva que segurava na máo 
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esquerda. E assim, a moda dos antigos romanos, transpuse
mos a soleira do lar que con1 tanto carinho eu Ihe preparara, 
ajudado pelo dedicado Manoel portugues, - que n1e lavava a. 
roupa na Escola Militar. 

Fundava a nossa fan1ília que, desde logo, consagrei ao 
servi<;o da Pátria e da Humanidade, como 1ne consagrara 1neu 
Pai, antes de eu nascer. 

Perma11ece1nos un1 n1es na casinha verde de Piedade, mes 
de encantan1ento, mas ta111bén1 de preparativos - porque teria 
eu de ton1ar posse de n1inhas func;oes · na reconstrw;ao da li
nha. Eram, pois, preparativos, nao só de orden1 doméstica, 
como também técnica. Cumpria aparelhar a Comissao de ma
terial adequado a nova tarefa. 

A 6 de man;o partíamos para Cuiabá, a bordo do paquete 
Santos que as 13 horas deixava o trapiche do Lóide em dire
c;ao a barra do Rio de J aneiro. Acompanhavam-me o ins
pector Rugo Figueiró e o telegrafista Ton1ás Rodrigues. 

Havia febere a1narela no Rio. Por isso, tendo chegado 
a Paranaguá as 18 horas do dia 15, ficá1nos de quarentena 
até 17; as 11 horas desse n1esmo dia, chegá1nos a Antonina. 
De bordo avistámos a igreijinha, pitorescamente pousada sobre 
un1 có1noro e 'a casaria na fralda dos morros, irregular e an1on
toada - parecía quere~ galgar o alto, en1 subida desordena
da. . . Cidade decadente, triste, que as duas pontes de atra
cac;ao tornavam ainda mais próxin1a de nós. 

Depois, S. Francisco. Organizei um passeio a Joinville, 
mas a travessia em lancha nao f oi agradável. O sol, etnbQra 
embac;ado por urna nuvem, dardejava com toda a intensidade. 
Percorremos a cidade risonha, os geranios as janelas, a inten
sificar a luminosidade com suas cores vivas. U1na casinha 
chamou-nos a atenc;áo, perdida, isolada do mundo, só vendo 
o rio que lhe corria ao pé, mas toda vestida de trepadeiras. 

Depois de passar por Florianópolis, que naquele te1npo 
ainda se chamava Desterro, fomos parar em Rio Grande. Dois 
óbitos se havia1n verificado a bordo, havendo suspeita de que 
se trata.va de febre amarela. Fomos por isso detidos, sofre~do 
muito co1n a. quarentena. Era rebarbativo o alojamento desig
nado - nem nos animávan1os a desfazer as camas para nos 
deitar, cobrindo-nos com as nossas próprias roupas. 
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A mobília de Piedade, de que nao nos havía1nos ~espren
dido, desconjuntava-se, com mármores e espelhos partidos. 

1'f as o pior f oi no U ruguai, detidos longamente em Isla 
de Flores. 

A distrac;ao era ouvir un1 canário hamburgues que eu com
prara e conversar com os con1panheiros de viage~1 : Hall, a 
senhora e urna tia; Dr. Correia da Costa, meu ant1go profes
sor de geon1etria en1 Cuiabá, e seu ir111ao J onas Correia; o 
Tte. Rivaldo; os telegrafistas Hugo Figueiró, Re111i e Ton1ás. 
Habitávan1os todos o quárto numero 3, que <lava fundos para 
o farol. 

Partin1os afina! da ilha a 7 de abril, para chegar a Mon
tevidéu a 14. 

Nao era, entretanto, o final de nossas aventuras. 
A 25 chegámos a Assunc;ao. Saltei primeiro, para tomar 

acomodac;óes no hotel Argentina e n1e apresentar ao Gen. 
Ewbank da Camara, comandante do Distrito de Mato Grosso. 
Estava ele detido com seu Estado Maior, do qual faziam parte 
os O'emeos JVIoraes Rego - capitáes Antonio e Alfredo -
sen1~re juntos no curso, como na carreira. Plena revoluc;áo. 

Só no hotel Hispano-Americano conseguí acon1oda<;oes 
para nós e para nossos tres co1npanheiros, Rugo, Re1ni e 
Ton1ás. 

Nao era possível sair de Assunc;áo. A passagen~ do _forte 
de Coimbra estava impedida pelos revoltosos que hav1am inter
ceptado a navegac;áo do rio Paraguai, tomado C?run1bá, cor-

' tado as con1unicac;oes com Cuiabá e as desta c1clade com o 
Rio. 

Havia o risco de ficarmos sen1 recursos, por isso a 30 
de abril oficiava eu a Dr. Assis Brasil, nosso ministro em 
Buenos Aires, pedindo-lhe providencias para que nos fósse 
pago tun mes de vencimentos. Ao inesr;io tempo t~legrafava 
ao Dr. Lemos Bastos, diretor dos Telegrafos, comun1cando-lhe 
o acorrido. 

Ein Assunc;áo ficátnos até fin1 de maio e, apesar _da si: 
tuar-áo consi O'nei em meu diário : "a estada em Assunc;ao f 01 

~ ' b , 

de inigualável ventura". Porque esta, para nos - con10 para 
todos - nao dependía do mundo exterior ... 

A 5 de maio co1nuniquei ao diretor dos Telégrafos que 
entrara no exercício de meu cargo, urna vez que, detido pela 
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revolta, teria de permanecer em Assunc;ao. O n1esmo em 
rela<;áo a Hugo Figueiró, inspector de 3.ª classe, que me acom
panhava. 

A 18 de maio aportou em Assunc;ao, vinda de Corumbá, 
a canhoneira "Iniciadora". Trazia a missao especial de for
necer informac;óes sobre o que se passara em l\1ato Grosso. 
Nao lhe pennitiram, porém, regressar, para que nao levasse 
aos revoltosos a notícia da prisao do Gen. Ewbank da Camara. 
Nosso Ministro em Assunc;áo, solicitou, por isso, do governo 
do Paraguai, a prisáo do comandante Alvim e do imcdiato 
Cruz, da canhoneira "Iniciadora.". 

Mas a 21 aportou e1n Assunc;ao, vindo de Corumbá, o 
"Humaitá", do Lóide, trazendo n1uitos passageiros. Confir
mou-se entáo o boato da morte do Tte. Ma1nede, oficial de 
artilharia que chefiava a revoluc;áo e que, a frente dos seus, 
fizera fogo sobre o povo cuiabano, con1 urna pec;a Krupp. 

Vencida a revoluc;áo, f oi possível prosseguir para Cuiabá, 
onde chegámos em junho - tendo partido do Rio a 6 de 
man;o ... 

Hospedámo-nos em casa de urna cunhada de tio Manoel 
Hodrigues, Da; Vitoriana Lins de Christo, residente . no Porto, 
bairro próximo da cidade, enquanto cuidava eu da nossa ins
talac;áo. Muito cooperou para que conse<;uisse urna boa casa 
o Dr. Antonio Correia da Costa. 

Instalámo-nos, finalmente, ao mesmo tempo que eu mon
ta va n1eu escritório de chefe do 16.0 distrito telegráfico en1 
un1 sobrado, onde funciona va a estac;áo telegráfica inaugu
rada por Gomes Carneiro, quando, em 1890, iniciot.t os tra
balhos da Comissao - antes que eu o tivesse ido encontrar 
em S. Bento. • 

• 

COMISSÁO CONSTRUTORA DE LINHAS 
TELEGRÁFICAS DE CUIABÁ AO ARAGUAIA 

(RECONSTRU<;ÁO) E ESTRADA 
ESTRATÉGICA 

1892 - 1898 

Fiz as necessárias comunicac;óes ao Diretor Geral dos Te
légrafos e as autoridades militares. 

Comec;ou entáo para mim vida nova. 

J á havia sido f eita a ligac;áo da linha, vinda de Uberaba, 
a marge1n esquerda do Araguaia. Havia, assim, comunicac;ao 
direta com o Rio - e, por essa via, foram feítas as trans~ 

missóes. 

Eram contínuos os trabalhos de conservac;ao da linha te
legráfica. O f io de cobre, de 2,5 1n. de diametro, usado a 
conselho de Capanema, nao tinha resistencia contra os f re
qüentes ten1porais daquela regiao e eram, por isso, quase se-
1nanais as interrupc;6es. Desdobrava-me eu em faina inces
sante, em permanente vigilancia por todo o sertao do Les.te, 
a fim de manter as linhas em comunicac;ao com o Rio e Goiá:; . 
Cumpria, além disso, verificar se inspetores e guarda-fios es
tavam a postos. 

Era assim forc;ado a freqüentes viagens. Nessa luta 
constante, e em estudos para a reconstruc;ao da linha, passa
ra1n-se os anos de 1892 e 1893. 

Só en tao pode ser reiniciada a reconstruc;ao e fui, desde 
logo, estabelecendo o lema que nortearía todo o meu trabalho 
no serta.o, em relac;ao a nossos irmaos os índios: "Morrer, 
se necessário f<}r; matar, nunca". 
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• 
Infelizmente rebentou no Rio, em 1893, a revolu<;ao de 

Custódio José de Mello e Saldanha da Gama, pretendendo 
"repor pelas annas aquilo que pelas armas fóra deposto". 

Telegrafei imediatamente a Floriano, Vice-presidente da 
República, no exercício da presidencia, of erecendo-n1e para 
participar da defesa da Re1?ública. A resposta foi pronta: 
Convinha ao interésse da N a<;áo a n1inha permanencia em 
Cuiabá. 

Ficou, depois, clara a razao dessa resposta. 
H aviam,.,se tornado tensas as rela<;6es entre o Brasil e 

a Argentina, que discutiam a questao do território das J\1is
s6es. O Govérno Brasileiro pensou em mandar tropas por 
terra - urgía, pois, preparar urna estrada estratégica de Goiás 
a Cuiabá. Eu me incumbiría do trecho de Cuiabá ao Ara
guaia, a ser ligado ao trecho do Araguaia a Goiás, a cargo 
do chefe do 15.0 distrito de Goiás, Capitao de engenheiros 
Eduardo Sócrates. F oi Gomes Carneiro quen1 me indicou a 
Floriano, o 11arechal de Ferro, como capaz de desempenhar 
tao delicada n1issáo, assegurando que, embora muito jove1n, 
ninguén1 melhor do que éu poderia f azer as suas vézes nesse 
trabalho. 

Acumulei pois duas fun<;óes - a <la reconstru<;ao da linha 
telegráfica e q. da constru<;áo da estrada estratégica. E ra, ao 
n1es1no ten1po, comandante de todos os destacamentos do ser
táo atravessado pela linha telegráfica. 

Quanto ao meu chefe e amigo, Gomes Carneiro, to1nou par
te a ti va na def esa da República. Enviou~o Fioriano para o 
Rio Grande do Sul, afin1 de combater os revoltosos que lá 
se haviam reunido. Organizava suas fór<;as no Paraná, quan
do os revoltosos vieram ao seu encontro na Lapa, onde a 
revolu<;ao teve seu desfecho - infelizmente com a morte do 
glorioso soldado. Ferido, continuou a comandar, proibindo 
que se propalasse que fóra atingido. E comandou até tom
bar morto - sendo, depois, pro1novido a general. 

N asceran1-pos, nesse período, do is f ilhos ... 
A 13-12-1892 nasceu "nossa prin1eira 1nin1osa filhinha1 

o encanto de nossa vida" - registei em rpeu diário. 
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Tomou ela o nome de Aracy - o da última filha de meu 
incomparável Mestre, o Fundador da República. 

O 2.0 filho, Benjamim, nasceu a 29-4-1894. 

En1 junho de 1894, isto é, 2 meses depois do nascimento 
de Benjamin1, vin1 ao Rio, trazer a família. Passei, por isso, 
a chef ia da Cornissao ao con1andante do contigente, a quem 
deixei instruc;oes n1inuciosas, de modo que, ein 111inha ausen
cia, prosseguisse a constru~ao regularn1ente. 

No dia da partida, já a bordo as bagagens, recebi um te
Ief o nema : os soldados da comissao haviam-se revoltado e, de
pois de expulsar os oficiais, entregavarn-se no acampaménto, 
em Quebra-Pote, a mais desenfreada org1a, quase todos em 
estado de embriaguez. 

O tempo era limitadíssimo para ag1r. Por outro lado, 
como partir, deixando a Comissao entregue a indisciplina? 

Náo hesitei. 
- Ordenanc;a, o meu cavalo. 
En1bora temen do que me nao f ósse possível regressar 

a tempo, acatou minha Esposa essa decisáo, habituada já a 
1ne ver sair vitorioso nos lances difíceis. 

Partí en1 desabalado galope. Montava um vigoroso ca
valo preto que, ao chegar ao acampa1nento, estava branco de 
espuma. 

Refreado de súbito, o anin1al sentou-se. 
Com um salto, desmontei. , 
- Corneteiro, tocar a reunir soldados acelerado. Repi-

ta ! Repita! 
Os soldados obedeceram ao toque, os embriagados instin

tivamente acompannando os que ainda conservavam o racio
cínio. 

- Corneteiro, gritei novamente, tocar a reunir of iciais, 
acelerado. Repita! Repita! 

Vieram éstes se aproximando, deixando a mata onde se 
haviam refugiado. 

Formados todos, fiz sentir aos soldados a gravidade do 
ato praticado. Tinham-se tornado indignos da farda que tra-. 
z1am. 
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Os of iciais f oram também severamente admoestados: 
- Um oficial nao pode abandonar o seu posto - nele 

morre, se necessário fór. 
Destaquei depois um pelotáo para ir a mata buscar varas. 
E durante urna hora, foram os soldados, em forma, ver

gastados. 
Depois de deixar cada um no seu posto, regresse1 an1ar

gurado. 
Doía-111e profundam~nte ter sido forc;ado a recorrer ao 

processo do Conde de Lipe. Entreguei-1ne a amargas refle
xóes sobre o fato 'de serem sen1pre enviados, para trabalhar 
na comissáo, homens indisciplinados, na fase ainda da "obe
diencia fon;ada". 

E sob a impressáo desse melancólico incidente partimos. 
Muito sofreu nosso filhinho recem-nascido, sobretudo em 

Buenos Aires, onde era intenso o frio. Foi por isso necessá
rio tomar um vapor estrangeiro, a fim de abreviar a viagem. 
Nao havendo, no porto, nenhum de passageiros, tivemos de 
viajar em um transporte de gado, o "Vercingetorix", que pela 
primeira vez viera a Buenos Aires, afim de levar gado para 
a Europa. 

Felizmente contá1nos com excelentes con1panheiros de via
gem, salesianos franceses. Procuraram éles auxiliar minha 
Esposa nos cuidados com o menino de que se encarregava o 
solícito n1édico de bordo, um russo que falava perf eitatnente 

. frances. 
Com a carinhosa preocupac;ao de nos alojar o melhor. pos

sível, conseguira n1eu Sogro alugar para nós urna chácara, 
junto a sua residencia, como esta, ao lado da Igrej a de N ossa 
Senhora do Amparo, onde nos casáramos. 

Fomos, pois, residir ein Cascadura. Mas nao seria de 
longa durac;áo essa temporada deliciosa, porque eu deveria re
gressar em breve para minhas func;óes em Mato Grosso. 

Ao partir, formara o projeto de regressar por terra do 
Rio a Uberaba, por estrada de ferro, e de Uberaba a Cuiabá, 
a cavalo. Para isso incumbira o inspetor Salatiel Candido de 
Moraes e Castro de me esperar en1 Uberaba, com a minha pre
ciosa besta, a Barétia. 

Tinha de ser rápida minha estada no Rio. U n1a yez 
instalada a família que aí deveria permanecer, urgia regressar 
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imediatan1ente, para continuar a reconstru<;áo da linha telegrá
fica e para dar início a construc;áo da estrada estratégica. 

A viagen1 realizou-se con10 planejara. Passei tres dias 
en1 Uberaba, reorganizando a volta pela picada da linha tele
gráfica de Uberaba a Goiás, passando por· Monte Alegre -
fronteira de Minas e Goiás - l\!Iorrinhos, Atolador e, final
n1ente, Goiás. Aí pern1aneci uns dias a fim de co1nbinar com 
meu colega o melhor meio de executar as ordens recebidas. Era 
esse o Capitao Eduardo Sócrates, chefe do 15.0 distrito tele
gráfico, a que111 cabia o trecho de Goiás ao Araguaia: O 
16.º distrito, a meu cargo, de Cui¡ibá ao Araguaia, prolonga
va-se agora até a estac;áo Marechal F loriano, instalada en1 
Goiás, a n1argen1 do rio Claro. 

Prossegui, entao, viage1n para Cuiabá, passando pela ci
clade de río Claro, ainda en1 Goiás, e Registro do Araguaia. 
Cheguei, finalmente, ao acan1pamento da reconstruc;ao da li
nha, onde, pelos oficiais, tive notícia de graves acontecimentos 
passados em minha ausencia. Fóra necessário que o coman
dante do distrito militar enviasse um refon;o com oficiais da 
guarni<;~o, para ton1ar conta do acampa1nento e restabelecer 
a orden1. 

Tudo estava sanado quando cheguei, inas a atitude dos 
soldados era de franca indisciplina - nessa situac;ao é que 
retomei 1ninhas difíceis tarefas. 

A constru<;~o da linha telegráfica exigía trabalhos peno
sos a que se nao qqeriam subn1eter os soldados - era1n por 
isso contínuas as deserc;oes no contingente, a ponto de ser 
necessário n1andar prender os desertores, para manter o prin
cípio de autoridade. É que os soldados enviados ao conti
gente da Con1issáo eram os maus elementos indisciplinados, 
entre eles os cen1 revoltosos da fortaleza de Santa Cruz. 

Resolveram eliminar-me : na hora do pagamento, rnata
ria1n os oficiais e tomariam conta do cofre do contigente. 
Mas vinte prac;as, que estavam envolvidas na conjura, se aco
Yardaran1 e fugiratn a noite, Sendo descoberta a fuga na cha
n1ada do dia seguinte. Foi quando un1 sargento revelou o 
plano que u1na das prac;as levara ao seu conhecin1ento, antes 
de fugir. 

Mandei organizar dois contigentes, f ortemente annados, 
con1 orden1 de prender os fugitivos ou atirar, caso nao obe-

8 
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decessem. Seguiram os dois pelot6es pelas duas estradas que 
conduzian1 a Bolivia, e uni,. deles conseguiu reconduzir os 
transfugas presos ao acampamento. 

Expliquei-lhes a gravidade do que havia:1n praticado e, 
mais ainda do que haviai11 planejado. Expliquei-lhes, por ou-

' -tor lado, que a disciplina do sertao tinha de ser a disciplina 
de un1 lugar onde nao havia cadeia. 

Resolví desligar os menos culpados e f aze-los recolher ao 
batalhao. ,Mandei, porém, que o cabec;a f icasse em frente a 
minha .barraca, as 1náos amarrados ao pau da bandeira, a 
olhar para o seu con1andante, a meditar sobre a sinistra idéia de . 
o querer assass1nar. 

O soldado comec;ou a chorar. 
- Voce se em10ciona. ·ag«o.ra, mas nao deu pravas de 

sensibilidade quando planejou n1atar seu comandante e o do 
contingente. 

Assim f icou ele durante un1a semana, levando as noites 
a chorar em altos brados. 

Nao convinha torná-lo objeto de pena, por parte dos 
co1npanheiros. Chan1ei, pois, o comandante do contingente: 

- Van1os soltar o soldado. Que ele venha a ininha pre
senc;a, en1 frente ao contingente forn1ado. 

Disse-lhe, entao, depois de remerorar a culpa: 
- Voce· vai ser percloado, prin1eiro, porque f oi antes 

levado pela energía de seus sentin1entos egoístas sem ser pro
prian1ente cruel; segundo, porque é un1 covarde, incapaz de 
arrestar con1 as conseqüencias de seus atos. Quero, porém, 
declarar que é indigno de ser soldado. Vou mandar que se 
recolha ao batalháo urna vez que na Comissao nao poderá 
continuar. Procure lá dar pravas de que se regenerou. 

.A.. efervescencia continuava, porém, ben1 como os planos 
de assassinar o chefe, os ofidais e to1nar conta do contin
gente. Assin1 é que fui fon;ado a ir de encentro a meus 
princípios religiosos e lan<;ar novamente mao do processo do 
Conde de Lipe. 

Foi quando o Capitao Távora, comandante do 8.0 bata
lhao de infantaria, en1 ofício que n1e dirigiu, recla1nou contra 
medidas disciplinares e métodos de trabalho que considerava 
prejudiciais aos soldados, entre os quais figurava1n prac;as do 
batalháo por ele comandado, em servi<;o da constru<;áo de 
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linhas. Tratava-se de um ofício de um capitáo para outro, 
de un1 co1nandante de un1 batalháo de infantaria para um chefe 
de i1nportante con1issao técnica. Aliás, em boa ética, deveria 
o Capitao Távora ter-se dirigido ao Capitáo Chefe da Co
missáo Telegráfica, por intermédio do Comandante do Dis
trito Militar e da Diretoria de Engenharia. 

Minha resposta f oi altiva, reac;ao de intensidade igual a 
da agressao. 

Lanc;ara eu n1ao do único n1eio de n1anter disciplina no 
sertao, entre hornens que eran1 afastados de suas fun<;5es, 
no Rio, justamente por sere1n insubordinados. Sempre 1ne 
repugnara o processo do Conde de Lipe, porque, con10 meu 
grande chefe prático, punha o bem estar do soldado acima do 
meu próprio: " primeiro o soldado, o oficial fica con1 as so
bras",Aquele processo ia, além disso, de -encentro a n1eus prin
cípios religiosos. Fóra e1n desespero de causa que me vira for
\ado a dele lanc;ar máo. 

Nao se conforn1ou o Capitáu Távora com a minha res
posta. Pondo a questáo no pé de ser ele meu superior hie
rárquico, pelo fato de ser capitao n1ais antigo do que eu, deu 
itnediatan1ente parte ao con1andante do distrito n1ilitar, a quen1 
enviou cópia da n1inha respostá e exigiu inquérito militar. 
Atendendo a requisic;.ao <lo Capitao Távo1a, foi no111eada urna 
co111issao para instaurar o inquérito tnilitar, scndo eu argÜído, 
e diversos soldados. 

Sustentei que f6ra levado a to1nar medidas excepcionais 
pela necessidade iniludível de manter a disciplina e a ordem 
n1ilitar. 

Resultou desse inquérito a nomeac;ao, pelo comandante do 
distrito n1ilitar, de un1 Conselho de Guerra a que respondí 
en1 Cuiabá, sendo o processo enviado para o Rio, ao Ministro 
da Guerra. 

Tao penosas ocorrencias nao me desviavam urna linha das 
minhas tarefas: a reconstru~ao da linha telegráfica e a cons
tru<;áo da estrada estratégica. 

A situac;ao prolongou-se e, só depois de alguns n1eses, en1 
janeiro de 1895, fui chan1ado ao Rio, para responder ao 1nes
n10 Conselho de Guerra a que respondera ein Cuiabá. 

N orn1alizadas, felizmente, as relai;6es con1 a . República 
Argentina, abandonou o Governo o plano de construir a es-
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trada estratégica, destinada a .passagen1 de tropas, e suspen
deu os trabalhos. Pude, pois, ficar no Rio, a espera da so
lu<;áo do triste incidente. Foi o caso confiado ao General Be
larmino de Mendonc;a, ajudante general. Depois de minucio
so estudo do processo, enviou-o ao I\1inistro da Guerra, com 
as informac;6es necessárias, de acórdo com as provas déle 
constant<:s e o lVfinistro determinou que f ósse "arquivado por 
in1procedente ". 

Mais tarde, 111andou o comandante do distrito que fósse 
eu en1 ordem do dia "louvado e agradecido por servi<;os pres
tados". 

A reconstru<;áo se achava antes do no _>\ricá, no no do 
Peixe, mais ou menos. 

Daí continuei. 
En1 1896, nomeou o Govérno outra comissáo, para cons

truir a linha que deveria ligar Cuiabá a Corumbá e de que 
eu, ocupado com a reconstruc;ao, nao me poderia encarregar. 
O chefe da nova comissáo era o Major Bento Ribeiro Car
neiro. Entre seus diversos ajudantes, oficiais de engenheiros, 
achava-se o Capitao Alberto de Aguiar. 

Coube a éste f azer o grande' reconhecimento entre Cuiabá 
e Corumbá, a fim de escolher o 111elhor trac;ado da linha. 

Recebida essa orden1, organizou o Capitao Alberto de 
Aguiar urna expedic;ao de reconhecitnento, com o necessário 
pessoal. 

Trabalhando na reconstruc;ao, estava eu acampado a mar
gem do Aricá-a<;u. Num belo dia, lá se apresentou o Capi
táo Alberto de Aguiar. 

Foi con1 grande satisfac;áo que acolhi a n1eu colega, con
vidando-o para pousar. Trocaríamos assin1 idéias sobre o 
servi<;o a ser realizado. Aceitou ele, pressuroso, o convite e 
passou un1 dia no acampamento, discutindo as condic;óes da 
expedic;ao. 

Comecei observando que sua expedic;ao nao chegaria ao 
fim, com a organiza<;ao que lhe <lera ele, a con1ec;ar pela mon
taría, cavalo, que nem 15 días poderia resistir. Propus-lhe 
que deixasse seu cavalo no aca1npamento e eu lhe emprestaría 
minha 1nula Barétia, traquejada no sertáo, mula crioula -
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melhor do que qualquer outra - que eu adquirira na fa zenda 
do Arrozal, en1 Mimoso, do fazendeiro Prudente Gon<;alves 
de Queirós. 

- É essa a primeira idéia prática incutida neste novo 
servi~o em Mato Grosso, disse o Capitao Alberto. 

Chan1ei-lhe tan1bén1 a atenc;áo para a regiao pantanosa 
entre Coxin1 e Corun1bá, regi.áo difícil, sobretudo por ser o 
serv1~0 f eito en1 época de chuvas, quando o pantanal f icava 
cheio. 

Montado, poré111, na Barétia, animal de inteira confian<;a, 
poderia ele transpor ésse obstáculo. Seria entretanto in1pres
cindível substituir as n1ontarias do pessoal, e111 Coxim. 

Passados 2 ineses tive notícias da expedic;ao, por u1na 
carta do Capitáo Alberto) cheia dos mais calorosos agradeci-
111entos pela acolhida e, sobretudo, pela colabora<;áo, sem es
quecer a dos preciosos servic;os de Barétia. Con1unicava-me, 
também, que a bésta me seria devolvida pelos soldados e ca
maradas portadores da carta. 

Infelizmente, porém, f ora Barétia ro u bada em um dos 
pousos, sem que os soldados o pudesse1n explicar. 

Procuraran1-na inutilmente, dando-1ne conta do roubo, ao 
chegar apenas com a carta. 

O Ca pitao Alberto Aguiar viera a Cuiabá por água, f i
cando preocupadíssimo con1 o extravío do precioso animal, n~as 
tranquilizei-o - to111aria eu mesmo providencias para reaver a 
n1inha Barétia. E no fim de 15 días conseguia, reahnente, 
localizá-la - estava. en1 un1a fazenda, para onde a levara un1 
f orasteiro que a roubara. 

O chefe da Comissao Cuiabá - Corun1bá, Bento Ribeiro 
Carneiro, depois de receber o relatório do Capitao Alberto 
Aguiar, dando conta do reconhecimento, projetou o trac;ado 
Cuiabá - Corumbá, através do pantanal. Reconhecendo, en
tretanto, ser o servi<;o penosíssin10 e a verba insignificante, 
resolveu partir para o Rio, deixando o início da constru~áo, 
que deveria partir do rio Manso para o Sao Lourenc;o, sob a 
responsabilidacle do Ca pitao ... <\ssun<;áo que f ora requisitado para 
o cargo de con1andante do contingente e que, prosseguindo os 
trabalhos, atingira o Sao Lourenc;o. 

Nao regressou do Rio o Major Bento Ribeiro, por nao 
ter conseguido o que pleitea va. E f oi extinta sua comissao. 
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A reconstruc;áo da linha telegráfica a meu cargo con
tinuava com intensidade, na dire:;áo do Araguaia. Durante 
todo o período da reconstruc;ao, nao me afastei un1 só día 
de ineu trabalho. Minha presen<;a era necessária, a be1n dizer, 
ao longo de toda a linha - do acan1pan1ento ao ponto ter
minal do 16.º distrito, a estac;ao Marechal Floriano que eu 
inspecionava con1 os n1ais 1ninuciosos cuidados. Ao chegar 
a essa estac;ao, co1nunicava-me com o Capitáo Sócrates, chefe 
do 15.° distrito. Terminado o servic;o, levava-111e Barétia, en1 
un1 galope, a Goiás, onde se achava n1eu colega - que eu ia 
já encontrar dorn1indo. 

Só aos don1ingos interrompia os trabalhos. Entregava-n1c 
entáo a leitura do Catecismo Positivista, en1 lac;o subjetivo com 
rneus irn1a·os ele crenc;a que, no T emplo, assistiam, na n1esma 
ocasiáo, a explicac;ao do mesmo. 

Os telegrafistas procuraram saber qual era o livro que 
assim absorvia seu chef e. Co1no se mostrassem interessados, 
prontifiquei-me a fazer urna leitura em comu1n . E essa lei
tura do1ninical, con1 as necessárias explicac;óes, f oi f eita até 
o f in1 da reconstruc;áo. Dentre os que a ela assistia1n, dois 
telegrafistas, Germano Silva e Frutuoso 1\t1endes, se tornara1n 
positivistas. Só Germano Silva, entretanto, persistiría. Pro
curou desenvolver seus conhecimentos da Doutrina, auxiliado 
por n1i111, e acabei pondo-o en1 contacto con1 o Apostolado, para 
a requisic;.ao de publicac;6es. 

Essas leituras, alé1n de trazer par?- o gren1io positivista 
um novo pr0sélito, consolidaram as minhas crenc;as e assim, 
en1 f ins de 1898, ao regressar ao Rio, pedi minha adn1issáo 
na Igreja Positivista. 

Até essa época se prolongaran1 os trabalhos de recons
truc;ao. 

Além da inspec;ao constante ao longo da linha, fazia eu 
excursóes extraordinárias, com penetra<;áo, as vezes, de 60 
quilón1etros. Nao só ficava, assim, co1n idéia exat~ do te:
reno e dos ele111entos para a construc;áo, co1no ta1nben1 colh1a 
dados preciosos, para futuros trabalhos - 1neu sonho de cor
tar meu Estado natal de linhas telegráficas. 

Foi quando houve um incidente con1 o Diretor Técnico 
da Repartic;ao Geral dos Telégrafos, o engenheiro alen1ao Dr. 
Waiss. 
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Recebi dele, certo dia, u1n telegrama chan1ando a atenc;~o 
para pormenores do servic;o de reconstruc;ao, com os quats nao 
estava de acordo. 

Respondí con1 minha habitual firmeza, discordando das 
observac;óes e fazendo sentir que só quen1 agia no local, em 
face das dificuldades, estava ein condic;6es de decidir sobre 
n1odi f icac;óes a introduzir no servü;o. 

Con1unicou éle essa resposta ao diretor dos Telégrafos, 
que se li1nitou a ponderar que poderia ela ter ti do "outra 
fo.rn1a". 

Cun1pria, entretanto, levar a termo a reconstruc;ao e, por 
isso, empenhavan1-se em nao criar casos. Terminados os tra
balhos, em 1898, consultou-111e o diretor dos ;Telégrafos so
bre se pretendía eu continuar em meu cargo, pelo Ministério 
da \ Tiac;ao, de chefe do 16.º distrito telegráfico e, em vista 
de n1inha divergencia com o diretor técnico, pedi demissáo -
ao mes1no ten1po que o Ministro da Guerra pedia ao da Via
c;ao que me dispensasse. 

.. 
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AUXILIAR TÉCNICO DA INTENDENCIA 
GERAL DA GUERRA. (SOB A DIRE<_;.AO DO 
GENERAJ_, FRANCISCO DE PAULA ARGóLO) 

ESTADA EM BUARQUE DE MACEDO 

. 1899 - · 1900 

En1 2 de janeiro, vindo de Mato Grosso, apresentei-n1e 
ao meu Corpo de Exército, e por portaría do Ministério da 
Guerra, do dia 21, era nomeado auxiliar técnico da Inten
dencia Geral da Guerra, cujo diretor era o Gen. Francisco 
de Paula Argolo. E tn seu gabinete servian1 os dois innaos 
Moraes .·Rego, Alfredo e Antonio, entao capitaes. Era un1a 
comissáo passageira, intermediária entre a 2.ª e a 3.ª fases 
da minha vida, nos trabalhos de constru<;ao de linhas telegrá
ficas e de explora<;ao nos vastíssirnos territórios de Mato Gros
so, Goiás e Amazonas. O Ca pitao Alexandre Leal f ora ta111-
bé1n nomeado auxiliar técnico, antes de 111in1. 

A convivencia me aproxin1ou n1uito do Gen. Argolo. Nao 
perdía ele ocasiáo de me patentear estiina de un1 n1odo que 
muito n1e desvanecía. E cada vez maiores eran1 as pr~vas 
de confian<;a com que n1e honrava. 

1'1as 1ninha Esposa chegara ao fin1 do ano exausta e 
abatida. 

Por isso é que, depois de n1aduras reflexóes e de ouvir 
meu colega Lafayette Rodrigues Pereira, resolví levar a Fa-
111ília para Buarque de Macedo, próximo da fazenda perten- ' 
cente ao pai de Lafayette, Dr. vVashington. Lá se encontra
vam, tan1bém, seus f ilhos, \Vashington, Renato e Amélia. 
Aluguei urna casa, a 1nargem da Estrada de Ferro e partí 
co111 a Família a 7 de janeiro de 1900. 

' 
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Aí passei 100 días - de doce caln1a e trabalho 
construtivo. De regresso ao Rio, trazia, alén1 de 111na planta 
há ten1po projetada, preciosas an1izades que conservaría du
rante toda a vida. 

E atingitnos nosso principal objetivo - n1inha Esposa 
recuperou completamente sua preciosa saúde. 

A 9 de mar<;o terminava eu a planta, come~ada en1 junho 
do ano anterior, mas en1 que, ef etivamente, trabalhara nos 
'100 dias de Buarque de Macedo. 

.. 
' 

. 
~ 
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C01\1ISSÁO CONSTRUTORA DE LINHAS 
NO ESTADO DE 
GROSSO 

TELEGRÁFICAS 
1fi\TO 

(DE CUIABA A CORUMBA, PROLONGANDO-SE A TÉ AS 
FRONTEIRAS DE PARAGUAI E BOLIVIA) 

1900 - 1906 

I 

Ao chegar ao Rio, de regresso de Buarque de !viacedo, 
apresentei-me ao Gen. Argolo, na Intendencia Geral da Guer
ra, retomando os trabalhos de que, co1no Intendente Geral, 
ine havia ele encarregado. 

Tiv~ra notícia, logo ao chegar, de que o Governo cogi
tava restabelecer a Con1issáo Cuiabá-Corumbá - frontei
ras da Bolivia e do Paraguai. 

Era do n1aior interesse, para o Governo, ligar a Capital 
da República as f ronteiras ele Mato Gros so corn a Bolivia e 
o Paraguai, porque esse conjunto ele con1unicac;6es tornaria 
o Estado de lVIato Grosso a,pto para a defesa do País, se 

, . 
necessario. 

Seria1n, por outro lado, einpregados soldados no desbra
van1ento dos sert6es - que só poderia1n ser povoados depois 
de cortados por viac;ao i é:rrea e rodoviária, be1n como pelo 
telégrafo. E era esse trabalho impossível para a iniciaÜva 
particular. N ele en1pregando soldados - como nunca cessei 
de acentuar - se lhes modificariam, gradativan1ente, os hábi
tos guerreiros, ao mesn10 tempo que se lhes incutirian1 aspi
rac;oes sin1páticas, idéias de f raternidade. Atendía-se, assim, 
dentro de certos lin1ites, a palpitante necessiclade de povoa
mento e de civiliza<;iio do interior do Brasil. 

Cuidava reahnente o Governo de criar nova Con1issao que 
efetivasse o trac;ado estudado pela Comissao Bento Ribeiro, 
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modificando-o no sentido de seren1 evitados os pantanais do 
Taquari e do Paraguai. 

Discutía-se, no 1\ifinistério da Guerra, a que oficial seria 
entregue tao in1portante 1nissao - que nao puclera ser levada 
a cabo por un1 oficial da co1npetenc~a do engenheiro n1ilitar 
Major Bento Ribeiro Carneiro Monteiro, traquejado nesse 
genero de trabalho que já executara, com pleno exito, no Rio 
Grande do Sul, seu estado natal. 

Entre os non1es le1nbrados, estava o n1eu - pelos 1neus 
servi<;os, como ajuclante do Tte. Cel. António E rnesto Gon1es 
Carneiro, e pelo fato de me ter ele indicado para reconstruir 
a linha Cuiabá - margem esquerda do Araguaia. 

Fui eu, por isso, desligado da Intendencia da Guerra a 
16 de julho, con1 as tnais cordiais e lisongeirás expressóes do 
11-itendente, e a 18 nle apresentei a Direc;ao Geral de Engc
nharia, a f i1n de seguir para o Estado de ~tiato Grosso. 

Era en1presa cheia de dificuldades e diversas tentativas 
para a levar a cabo havian1 resultado infrutíferas. 

A Deodoro é ,que primeiro fora confiada a execuc;ao do 
plano de ligar, pelo telégrafo, Cuiabá a Corumbá, tentativa 
de pequena envergadura, ainda no tempo da monarquia -. quan
do o General f ora afastado da Corte. J)esignara-o o Governo 
para con1andar a tropa de observac;ao en1 Coru111bá e depois 
a própria Regiao Militar ( Co1nanclo das Arn1as). Foi nessa 
ocasiao ordenada a construc;ao da linha telegráfica entre aque
la cidade e o Forte de Coin1bra ( 1888 - 1889). 

. Recebera tan1bén1 o Gen. Cardoso ele Aguiar, ein 1892, 
a 1ncun1bencia de construir a linha Cuiabá a Corumbá. Cur
vou-se, entretanto, o Governo as suas ponderac;óes de técnico 
acatado. De tal modo se lhe apresentava essa construc;ao dis
pendiosa, difícil, penosa, que achava preferível expor sua opi
niao franca, antes de insistir sobre un1 trabalho que nao cor
respondería ao esfon;o empregado na sua execuc;ao. 

O Gen. Bento Ribeiro sentiu, em 1893, iguais dificulda
des, quando tentou executar essa ligac;ao. 

A própria Reparti<;ao dos Telégrafos, tendo mandado exe
cutar u1n ramal telegráfico que, entroncando na linha 11aro-a
rida-Porto lVIurtinho, servisse Sao Carlos, na fronteira do Pa
raguai, f oi f orc;ada a n1anda1 , mais tarde, fechar a Estac;ao, 
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pois a linha desabara, sendo os fios furtados, e julgou-se im
possível a sua conserva<;ao. 

Para os trabalhos da nova Con1issao, era necessário u1n 
número grande de trabalhador~s e, . por isso, foi sugerido que 
se retirassen1 50 prac;as do 20.° Batalhao de Infantaria, co1n 
sede na capital de Goiás, a sere111 incorporadas ao contingente 
f ornecido pelo Distrito Militar de 1\1ato Gros so. 

E ra un1a idéia faciltnente realizável, un1a vez que eu deci
dira viajar por via férrea, prosseguindo, depois, a cavalo, co1no 
fizera en1 1894, sendo que a estrada de ferro, que naquela 
época só ia até Uberaba, já atingira o Araguaia. 

Propus a diretoria da Repartic;ao Geral dos Telégrafos 
a 1101nea'iao de funcionários dessa repartic;ao, para n1eus auxi
liares, entre eles F rutuoso Mendes. 

Desejava ter como ajudante o Capitao Alberto Aguiar, 
oficial co1n quem travara as melhores relac;óes e a que1n 
<lera indicac;óes para o reconhecin1ento Cuiabá-Coru1nbá, sobre 
o qual baseava o ~lfajor Bento Ribeiro o trac;ado da linha do 
rio Manso ao Sáo Louren<;o, construída pelo Capitao Augusto 
Ferreira de Assunc;ao. 

Nao n1e anünava, entretanto, a convidar o Capitáo Al
berto Aguiar, porque éran1os an1bos oficiais da mes111a patente. 
Afina!, depois de o ter sondado, interpelei-o e tive a alegria 
de receber a seguinte resposta: 

- Nunca trabalharia, por princípio, i. con10 subordinado 
de u1n oficial do mesn10 posto. Mas con1 V oc e o caso é di
ferente, terei o n1aior prazer en1 ser o ajudante do Capitáo 
Rondon. 

Abracei-o, agradecido pelo grande prova ele esti111a - e 
foi o Capitáo Aguiar inigualável ajudante. 

Para co1nandar o contingente, escolhi o alf eres de cava
laria Joaquim Leite Lima. 

Partí para Mato Grosso a 21 de julho via Araguari, com 
intuito de receber as 50 prac;as f ornecidas, con1andadas por 
un1 alf eres de cavalaria que se me apresentou, por orden1 do 
Gen. Argólo, entao Ministro da Guerra. Seria o 1.0 núcleo 
da fon;a que havia de constituir o contingente de sapadores 
da constru~áo das linhas, até as fronteiras da Bolívia e do 
Paraguai, a partir da estac;áo telegráfica de Sao Lourenc;o -

\ 
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a única que o entáo Nlajor Bento 1\1anoel R ibeiro Carneiro 
havia construído. 

Acompanhava-me o comandante do contingente e o tele
grafista Frutuoso Mendes. O Capitáo Aguiar, o inspetor de 
2.ª classe I-Iugo Figueiró e o praticante Patrício Esteves se
guiran1, concluzindo o material, pelo paquete de 1.0 de agós!o, 
do qual transbordariam, em Montevidéu, para o da carreira 
de Coru111bá. O resto do pessoal e·stava en1 Mato Gros~o, 
onde seria inc.')rporado a Comissao, logo que estivesse esta 
organizada. 

Ao meu embarque, pelo noturno de 21, compareceram, 
entre muitas outras pessoas, lVIiguel Lemos e Teixeira N1endes. 
Chegávamos a Sao Paulo na manhá de 22, ficando reti~~s 
dois días pela Repart ic;ao de Higiene, por estar a pes~e in
diana grassando no Rio, malgrado o empenho do Presidente 
do Estado en1 facilitar a viage1n da Comissao. 

Chegámos, a 27, a Araguari - naquela época extremo da 
Estrada de Ferro 1\1:ogiana. Aí nos esperava o Inspetor Sa
latiel Candido de Morais e Castro, encarega<lo da tropa de . . 
an1n1a1s. 

Iniciou-se, entáo, a viagem a cavalo. A 29, atravessá
mos o Paranaíba e a 2 de agosto atingían1os Morrinhos. 

. Ao passar por Atolador, encontrán1os, con10 encarregado 
<la estac;ao telegráfica, o ex-soldado Basílio, do 2.0 regimento 
ele artilharia, onde eu servira antes de entrar para a Escola 
Militar. Deu-n1e éle informa<;ao de interésse local. Estivera 
em 1856 en1 Nioaque cuja alfandega funcionava nun1 rancho 
de telha barroteado de taquaruc;u - aí aportou o prin1eiro 
vapor que subiu o Cuiabá - o Maracaná. 

A 5 pousámos na Vila do Alemao, onde providenciei so
bre o transporte de víveres que teria de adquirir em Goiás. 
P rossecruimos, e en1 Mata-R ica comprei urna besta de monta
ría pa;a substituir a que n1e trouxera de Araguari . E ra tao 
bonita e valente que me custou 750$000 - quando o prec;o 
corrente de urna besta era de 200$000 a 300$000. 

A 8 de agosto chegávamos a Goiás. Apresentei-n1e ao 
comandante da guarni<;ao e a Delegacia - era necessário en
tendimento sóbre as medidas financeiras a to1nar, para a mar
cha até Sao Lourenc;o. 
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A 14 partira, sob o comando do alferes do 9.º reo-in1ento 
de ~avalaría, o contingente formado pela? cinqüenta pra;as for-
11ec1das pelo 20.0 Batalhao de Infantaria. Acompanhava-o Fru
tuoso Mendes. Só a 16 é que pude seo-uir com o inspetor 
S 

. b 

alatiel e outros funcionários, indo alcan<;ar o contino-ente em 
Brejo, onde se achava acan1pado. -

0 

Encontrei o acampamento em ordem, apesar de un1 o-ar
:a!ao de parati que 1nandei fosse jogaclo fora, proibinclo ~er
m1nantemente con1ércio de bebidas con1 ineus cornanclados -
cleviatn estes litnitar ..ise a oportuna e COtneclida distribuii;:ií.o. 

Seguin1os afjnal todos a 17, pou~mndo na fazenda de San
tana, onde pern1anecen1os do is dias, a f azer o arrolamento de 
todo o material do contingente e dos generas conduzidos pela 
tropa. 

Havia exatamente um n1es que eu partira do Rio, quando 
chegámos ao lugar denominado Serradinho, após marcha f or
<;ada de 7 léguas. E, como era praxe no exército, scmpre 
que se fazia1n n1archas for<;adas, houve distribuic;ao de parati, 
antes de ser preparado o acampamento. Houve também festa 

. ' 
distribui<;áo as prac;as de generas para tres días. 

As n1ulheres dos soldados que havia1n preferido arros
tar as 130 léguas que separatn Goiás ele Cuiabá a ficar, por 
ten1po indeterminado, separadas de seus maridos, longe de 
pesarern a Comissao, foran1 útil ele111ento, facilitando a al i-
111e11ta<;ao das prac;as na dura travessia do extenso sertao de 
Leste. Era1n elas que preparavan1 as matulas con1 os gene
res fornecidos pela Comissao e que, con1 sua presen<;a, con
corriam para 1nanter alto o inoral e a disciplina do contingente. 

Depois de passar por Marechal Floriano, chegán1os a Re
gistro do Araguaia. Acima do Registro, onde o rio das Gar
c;as deságua na 1nargem esquerda do Araguaia, encontrei curio
sa inscric;ao gravada em un1a pedra, talvez do te1npo e1n que 
a povoa<;áo histórica de Registro era passagen1 de governado
res e capitáes generais de l\1ato Grosso, quando iam asswnir 
o governo dessa capitanía. Havia, além da data de 1609, u1na 
n1ao, indicando o rio das Gar<;as. 

E recordei o histórico daquela regiáo: em 1869 partira 
o Capitao Antonio Gon1es Pinheiro de Registro, em direc;ao 
a Sangradouro, atingido depois de 11 1neses de contínuo tra
balho . . . que custou 30 cantos. Foi esse o primeiro serta-
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nejo a encontrar a foz do rio das Gan;as no rio Barreiros 
- as cabeceiras daquele rio já haviam sido descobertas por 
um tal Esteves, morador no l\/Iacaco. 

Pe,r111aneci ern Registro do Araguaia até 26, dando des
canso as prac;as e tomando providencias para a travessia do 
inajestoso rio, indo chegar a 31 a Esta<;áo General Carneiro, 
onde recebi diversos telegramas e a con1unicac;ao do lVIinis
tro da Guerra de que f ora a Delegacia Fiscal autorizada a 
pagar o crédito que eu havia pedido. · 

Depois ele passar pelas estac;6es de Presfrlente M 1frtinho, 
Cel. Pon ce ( antiga Capin1 Bi;anco) e Rio lVIanso, f amos che
gar a esta<;ao de Sao Louren~o, a única instalada pela Con1is
sao Bento . Ribeiro. Acan1pán1os na n1arge1n direita do S'ao 
Lourenc;o - un1a vez que a esquerda era pantanosa - na 
antiga colonia 111ilitar T eresa Cristina. 

Apesar das duras dif iculdades a vencer, vinha o contin
gente se portando admiráveln1ente, atingindo, depois de penosa 
marcha de 798 quilómetros, em 36 dias, o término dessa etapa. 

Na esta<;ao de Sao L ouren<;o encontrava-se o alferes de 
infantaria Ribeiro, com 16 prac;as e un1 sargento. Constituíam 
os destacamentos de Gen. Carneiro e Presidente l\llurtinho. 
Incorporados ao contingente que a Comissáo trouxera de Goiás, 
con1 ele seria o núcleo do grande contingente a que cabia es
tabelecer a . con1unicac;ao entre a fronteira da Bolívia, Coru1n
bá e Cuiabá já ligada a Capital F ederal. 

Por outro lado, havia eu ordenado, por telegran1a pas
sado da Estado Gon1es Carneiro, que f6ssen1 ter ao Sao Lou
renc;o os oficiais e prac;as do 8.° batalháo de infantaria, de
signados para a Co1nissao, que se achava1n ein Cuiabá. Real
n1ente aí os encontrei. 

O Capitáo Aguiar, que por água havia conduzido o 1na
terial, chegou ao Sao Lourenc;o depois de mim. 
. A 22 de seten1bro foi o trabalho iniciado pelo reparo da 
l~nha construída pela Comissao Bento Ribeiro - 113,S qui
lometros do río Manso ao Sao Lourenc;o, e 10,S quilómetros 
<leste a Arareau (abreviatura de Araro-ei-auro, rio da Pira
putanga). Nesses reparos foi empregado todo o mes de ou
tubro. 

. . Depois de tudo ordenado, aproveitei a oportunidade para 
v1s1tar meus parentes, em caminho para Cuiabá, onde me fui 

\ 
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apresentar ao con1andante do Distrito, Gen. Arthur O~car, e 
ao Presidente do Estado, Alte. Alves de Barros. Quena con1 
este tratar da construc;ao da linha Corutnbá, de in1ediato inte
resse para 0 Estado, e pleiteava um auxílio <leste, urna vez 
que era din1inuta, en1 face do vulto da obr~, a. verba de que 
dispúnhamos. O auxílio do ~st~do se, d~stinana a despesas 
iinprevistas, absolutan1ente 1nd1sper:save1.s. Concordou o 
Presidente Alves de Barros en1 por 1n1ed1atan1ente 20 contos 
a disposi<;ao da Con1issao, pro1netendo auxiliá-la na n1edida 
do possível, no correr dos trabalhos. 

A 30 de noven1bro chegava eu ao Sao Louren~o. Soube, 
entáo, do falecin1ento do alferes Lin1a, co1nandante do contin-

gente. 
Acon1panhava-me em minha viagem a Cuiabá, inas fi-lo 

regressar por ter adoecido. F aleceu A n~ lanch~ que ? con
duzia, senda sepultado em Santo Antonio do R10 Aba1xo. 

Depois de con1unicar o triste acor:tecin1ento .~ família e 
as autoridades militares, segui para Ua1au, onde Jª se achava 

0 acampan1ento do Ca pitao Aguiar que f icou responden do pelo 

serv1<;0. 
Antes, porén1, procurei e1n sua aldeia e.fe Kejare _(bur~co 

ele 111orcego) o capitao boróro dos aldea1nentos do Sao I~ou
ren~o, Cheme'jera (chef e, cacique) Oarine Ecureu ( andonnha 

a1narela). 
Encohtrei-o en1 can1inho, con1 u1na tunna de boróros -

ian1 pescar. Deu-n1e o cacique as necessá~ias indica~óe__s pata 
que o fósse esperar, con1 os n1eus, en1 KeJa~e, onde 1:ªº tar
daría a n1e vir encontrar. Ao regressar, fo1 o chenie1era re- -. 
cebido con1 as forn1alidades habituais. Seguiram-se longas 
narrativas dos sucessos da pescaría. Houve depois un1 ban- · 
quete: para que os mortos dele pudessen1 participar, foram 
invocados con1 gritos rituais. 

No dia seguinte, distribuí os presentes que trouxera parl 
todos os índios. Pediu-n1e entao o Chernejera Oarine Ecureu 
que 111e de1norasse dois días na aldeia. Os índios quer!~1 
prestar-1ne un1a ho1nenagem. Tive assitn ocasiao de ass1stir 
ao o-rande bacororo que constava, alén1 de cantos que se ouvem 

o ... - . . 
a grande distancia, de duas partes. Na pr11ne1ra - pa~1ioarvere-
1"udo - só os ho111ens tomavan1 parte, usando os enfe1tes carac
terísticos. Na segunda - iparea.rvererudo - entravam 111ulheres 
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e crian<;.as, pitorescamente vestidas de fólhas. Constituí o con
junto um bailado em que se admira nao só a leveza e a gra<sa 
de movin1entos, como a originalidade das atitudes, hieráticas as 
vezes, que de ninguém aprenderam. Parecian1, a luz dourada do 
poente, figuras de bronze. 

Foi o bacororo especialn1ente dedicado a mim, o pagmejera 
(grande chef e) que viera abrac;ar seus atnigos do Poguba, na 
aldeia do Kejare. Tiraram-se fotografías, malgrado a luz já 
pouco f avorável. . 

Despeditno-nos a S de dezen1bro de nossos amigos boró
ros, dizendo: Are godo Aúga.i curimata ( adeus, partimos, mas 
voltaremos) e a 6 chegámos a Uaiau, passando por Piebaga e 
Arareau, onde inspecionei os trabalhos executados. 

Foi a nova construc;ao iniciada a 3 de novembro, partindo 
do poste 113, fincado na margem esquerda do córrego Ara
reau. 

Ao meu ajudante, Capitao Aguiar, confiei a explora~ao 
e a locac;ao da linha, assim como a determinac;ao das coorde
nadas geográficas, sempre que possível, dos pontos mais im
portantes atravessados pela Comissao. 

Eran1 os reconhecimentos parciais, urna vez que nao havia 
pessoal suficiente para um grande reconhecimento até Itiquira. 

Grandes as dificuldades. b terreno, encostado a serra, 
era cheio de grotóes e a parte plana, de alagadic;os, de minho
cal - o que significava, de atoledos. 

Convidei meu ajudante para tnn reconheciri1ento alén1 de 
Uaiau. Pensava eu, pelo aspecto <la regiao do pantanal, que 
seria possível chegar a Itiquira por duas grandes tangentes, 
corda dos grandes arcos que aí descreve a serra. IVIas em 
breve reconheci que tal tra<;ado atravessaria terreno de mi
nhocal que obrigaria a dispendiosíssima constru<;ao. E meu 
ajudante, fornecendo-me dados que havia colhido em um re
conhecin1ento que f izera até Itiquira, firmou-me na resolu~ao ... 
de f raldear a serra de Sao Jerónimo - onde seria encontrada 
aroeira para postes. Pena é que, por esse tra<;ado, tivéssen1os 
de lutar com a travessia dos n1últiplos córregos e cabeceiras 
que desciam da serra para se espalhar no pantanal, até 18 
quilómetros. 

De regresso a Uaiau, cuidei de aí estabelecer meu escri
tório, n1andando buscar a estac;ao provisória do acampamen
to, que se achava em Arareau. Daí clirigiria os trabalhos, mar-

9 
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chanclo na frente meu ajudante, Capitáo Aguiar, encarregado 
da explora<;áo. 

Era justa1nente o dia 13 de ¿ezembro~ aniv~rsário ~e 
minha primeira filhinha, Aracy. Fo1 para 11110:, po1s, um d1a 
de festa subjetiva. Passei-o con10 que embevecido - sem que 
n1eus subordinados o percebessem. A noite pude, finalmente.!. 
en treo-ar-me a n1ais funda e pura alegria - a n1ágoa conso
lador: da saudade daquela que sintetiza minha Fainília, a 
n1inha eterna Esposa. 

Pennaneci em Uaiau até 24 de janeiro de 1901. 
A 22 aniversário da transforn1ac;áo subjetiva do funda

dor da R~pública,Benjan1im Constant, transmití a nobre ;i~
va o se(Yuinte telegran1a : "A imagem veneranda do egregio 
Fundad~r da República domina neste ~ia aniv~rsário de ~ua 
transformac;ao a alma de todo ver~adeiro patriota. ,~um~lde 
discípulo do venerando Mestr~, envi?-':'os, co~o angel,1ca ins
piradora que fostes _de sua vida ob}e.ttva e 1ncomi:_aravel ze· 
!adora que tendes sido de sua memoria, as expressoes de um 
saudoso e terno culto". 

A 25 f oi o acan1pamento transferido para Boco~di.guro, 
onde já se achava o Capitáo Aguiar, n1as só ~ 30 f?1 tn~t~
lada a estac;ao telegráfica. E a 1.0 de fevere1ro, antversano 
do meu casamento, pude telegrafar a n1inha E:posa: "~ste 
dia traz-nos doce recordac;ao do passado. Res1gnen10-nos a 
nosso triste viver. Saudade profunda abrac;os". 

Os trabalhos gerais continuava1n, con1 a preocupa¡;ao de 
produzir 1 0 máximo. Mas eram poucos os recursos de trans
porte e pessoal e eran1 necessárias muitas, ~ur1?1as: de extra
<;áo de postes, de transporte dos mesinos ate a picada, de trans
porte de material, de abertura de picada, de levantamento. ele 
postes, de esticamento de fio - além de pessoal para cuidar 
do gado de corte e do campeio, de modo geral. 

Nao foi tudo - ia eu ficar sem meu ajudante. Recebera 
ele carta de sua velha Máe cujo estado de saúde o forc;ava 
a se recolher ao Rio, para cuidar dela. Pr9curei tranquili~á
lo quanto a 1ninha própria situac;ao com que estava mu1to 
preocupado - vendo-se forc;ado a deixar sózinho seu chefe, 
en1aranhado em verdadeiro labirinto de di f iculdades. E aca
bei dizendo : 
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- Vá. No seu caso ~ra o que eu fana. 
Ficou combinado que a 8 levaría ele o pique até alén1 

de Quidaiguro-Iguro. Seria a despedida de seu ingente tra
balho, através de traic;oeiro terreno, onde tivera de lutar con
tra toda sorte de dificuldades, para cun1prir seu dever. 

Acon1panhei-o até o córrego Ariguro··Canadabigeu, onde 
o abracei con10vido, desejando-lhe boa viage1n ·e as n1elhoras 
de sua Mae. E desde entáo o passo Canadabigeu se cha1nou 
passo Aguiar. 

Regressei ao acan1pan1ento a pensar na tre1nencla respon
sabilidade, quase insuperável, que ia enfrentar etn n1inha vida 
de soldado e de engenheiro. la acun1ular as func;oes de meu 
ajudante, de explorador e locador, as minhas próprias, já 
tao difíceis, sobretudo porque estava a Comissao incompleta. 
Mas tudo enfrentaría com a finneza habitual, sem vacilac;ao, 
olhos fitos no objetivo que me havia imposto a inim próprio. 
E o servic;o continuou no ritmo habitual, basta ler os diários: 
"distribuiram-se e prepararam-se postes, f izeram-se huracos, 
continuou o trabalho na picada ... " con10 se tu do estivesse cor
rendo norn1aln1ente. Claro que os trabalhos de explorac;ao e 
loca<;áo passaran1 a ser feitos por 1nin1. 

Foi quando recebemos a visita do Che11'Lejera Oarine 
Ecureu e do gagé Báru ( céu) acompanhados de seus respec
tivos estados n1aiores e de turmas de ca~ada. Eram índios de 
Kejare e de Tatarimana. Partiran1, depois da demora habi
tual, para Itiquira, prometendo visitar a Con1issao, quando esta 
chegasse aquela localidade. 

A 9 recebia telegrama do presidente de Mato Grosso, 
Alte. Alves de Barros. Animava-me a prosseguir nos tra
balhos sem intern;ipc;ao e assegurava que tudo seria provi
denciado. Alegrei-1ne, a despeito do telegrama do Vilhena, 
informando que nao pode ria atender ao meu pedido de saque, 
por nao haver verba especial para a constru<;áo naquele ano, 
pelo fato de nao ter sido ainda aproveitada a verba de 100 
contos votada no ano anterior. Felizn1ente um telegrama de 
Dr. Manoel Murtinho comunicava ter o ~1inistro de Indústria 
pro1netido abrir novo crédito de 100 contos. 

Era1n cada vez n1aiores as dificuldades com o pessoal. 
As 81 prac;as com que haviam sido iniciados os trabalhos esta
vam reduzida.<;: a 30. ,Q impaludis1no e a polinevrite grassa-

• 
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vam; houve muitos casos fatais, tornou-se necessário evacuar 
os mais doentes para a guamic;ao de Cuiabá. Deram-se, além 
disso, 17 deserc;óes. 

Em táo desanimadoras circunstancias, len1brei-me de nieus 
amigos boróros. Haviam-me eles prom~ti~o visitar-me, para 
assistir a inaugurac;ao da Estac;áo de Ittqu1ra (Macheau, que 
quer dizer mosquito). Nao me negaria1?, certa1nente, o dese
j ado auxílio. Lancei-lhes, pois, un1 apelo. 

Realn1ente, a 20 de marc;o chegava ao acan1pamento de 
Curucrugua-bárado ( ninho de gaviáo) o Pagé Báru, acon1pa
nhad~ de mais de 120 índios, entre homens, mulheres e crian-
cas. 
~ 

Recebi-os com a cordialidade habitual e, enquarito nao 
chegava a gente do Cheniejera Oarine Ecureu, combinei com 
o Pagé Báru o trabalho de seus índios - fariam. a limJ?eza 
da picada, trabalho que a remoc;ao de troncos, de1xados pela 
derrubada, tornava penoso. 

Urna semana depois chegava um emissário do Chemejera 
Oarine Ecureu. Estava ele acan1pado nas proximidades, sen1 
poder prosseguir, por causa de un1 índio doente, ~ara o qual 
pedía rernédio a pagniejera. Ao chegar a MeaJau hav1a1n 
os cachorros do índio - da tunna de cac;ada - acuado urna 
onc;a. Correu ele a acudir-ihes e travou luta com a fera. 
Tratava-se porém, de un1a onc;a preta ( adugo choreu) e "quem 
matar adugo-choreu, ou veado mateiro", dizen1 os índios, "mor
rerá dentro de pouco tempo e nao de morte natural". O 
índio limitou-se, pois, a defender-se ficando bastante ferido. 

Enviei medicamentos, com as instruc;óes necessárias e, 
passados alguns días, chegava ao acampamento de Cugarobo
reu (areia preta) onde nos encontrávamos, o Chemejera Oa
rine Ecureu, com 150 índios, entre eles o índio ferido, con
valescente e com as feridas cicatrizadas. 

Como a tunna do Pagé Báru, traziam tudo quanto lhes 
pertencia, inclusive seus papagaios e araras. 

Depois dos habituais discursos, longos, cheios de p~la: 
vras amáveis e expressivas figuras de pensamento, comb1ne1 
com os dois chefes que seriam seus companheiros utilizados 
na derrubada e Umpeza da picada. A fim de se nao rompe
rem os hábitos dos índios, seria, para esse trabalho, urna 
turma diariamente designada pelos chefes. Forneceria a Co-
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missao alimento para os índios que trabalhassem e suas famí
lias. Co1no essas tunnas se revezavan1, continuariatn os ín
dios, de niodo geral, entregues as suas ocupa~óes habituais 
de cac;a e pesca, para as quais era muito propícia a regiáo. 
Por outro lado, poupava a Con1issáo víveres que serian1 insu
ficientes para tanta gente. 

Facilmente se sujeitara111 os índios ao regime militar e 
ao trabalho acurado, con1 a condic;áo de seren1 con1andados 
pessoaln1ente por pag1nejera e por seus chef es. "AJferes nao 
ve, nao entende nada, nao sabe - ioroduo boqua - pag-
1nejera é que os trata co1n paciencia e bondade e que lhes 
fala en1 língua boróro. É que, durante a reconstru<;ao da 
linha de Cuiabá ao Araguaia, após a pacifica<;áo dos índios do 
rio das Gar<;as e depois de ·conseguir deles amizade e con
fianc;a, aprendi a sua língua - língua dp Bóe. 

Dei ao chemejera e ao pagé urna corneta. Assim, ao 
toque de faxina do acampamento, respondía a dos índios. Di
zia o chemejera: a corneta do acampamento fala braide, bra
sileiro, e a corneta que nos deu pagmajera fala língua boróro. 

E seguia1n os dois contingentes. Os índios carregavam 
un1 quarto de boi e um saco de milho que eram postos a co
zer, logo que chegavam ao local de trabalho, em grandes ta
chos cuidadosan1ente areados. Assin1 estava, pelo meio-dia, 
o alimento perf eita1nente cozido. Enquanto os soldados co
n1ia1n a sua niatula (abreviatura de matalotage1n) contorna
va1n os índios os grandes tachos de onde retirava cada un1 
o que desejava, para pratos ,de barro, por eles fabricadost de
liciando-se co1n abundante caldo que bebiam, servindo-se de 
ato (conchas) existentes no fundo das baías. 

No repouso que se seguia a refeic;ao, recordavam seus 
antigos feítos ou comentavam os dos antepassados que, na
quelas mesmas paragens, tinham enfrentado os civilizados, en
táo seus inimigos, ou repelido, em seus próprios aldeamentos, 
ataques dos f azendeiros do Piquiri e do Sao Louren<;o. 

Quando se recolhian1, a tarde, recebiam farinha, carne, 
n1ilho, rapadura e fumo, para si e suas famílias. 

Fóra muito bem resolvido o problema de incutir respeito 
as f an1ílias dos índios que nos vieram auxiliar quando o de
sanin10 ameac;ava desorganizar o servic;o. 
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11andei forn1ar o contingente e os ínclios, com seus che
fes . Falei-lhes entao com so1enidade : 

- Fican1 os soldados proibidos de 1r ao aldea111ento, a 
nao ser acon1panhados e com autoriza<;ao. Por outro lado, para 
evitar que seja essa ordem esquecida, devem os índios agar
rar quem a transgredir e trazer a pagniejera o faltoso, para 
o merecido castigo. 

Tudo correu as n1il 111aravilhas até que un1a noite des
pertei co111 vercladeiro alarido no acan1pan1ento. . Nao tarda
ran1 en1 aparecer, seguidos pela tribo a gritar e gesticular, 
quatro índios trazendo suspenso, acima das cabec;as, un1 'sol
dado desobediente. 

Reunidos, com solenidade, contingente e tribo, exp·robrei, 
com energía, a grave falta do soldado, que atraíra, com sua 
conduta irregular, tamanha vergonha para o contingente. 

Como já fósse alta noite, adiei para o día seguinte o 
julga~t1ento definitivo, deixando o culposo entregue a urna 
escolta. Ninguén1 dorniiu. 

Logo cedo estava111 os índios a postos, ansiosos por co
nhecer a decisáo de pagmejera - que foi a prisáo do soldado, 
no tronco, urna vez que nao havia cadeia. Oarine Ecureu 
exultou. 

Infelizmente o incidente se repetiu, ·quase ao findar a 
expedic;áo. Pensou un1 soldado poder penetrar no aldeamento 
sem ser pressentido. Agarrado, como da prin1eira vez, fui 
f orc;ado a agir co111 n1aior energía e usar o processo do Conde 
de Lipe. Ao dirigir-n1e ao culpado, ante contingente e índios 
formados, disse : 

- Esta surra é a que os índios tinham o direito de lhe 
aplicar. Penso que, para sua dignidade, é melhor que seJa 
vergastado por orden1 de seu próprio con1andante. 

Houve triste ocorrencia a registar : 
Quando o aca111pamento f oi estabelecido, na pon ta do con

traf orte Agua Branca, souben1os que havia saran1po em Co
xim. Procurei iinpedir que os índios lá f óssem, mas sua 
aguda curiosidade os levou a transgredir a orden1 de pagnie
jera e, assim, em breve irrompia violenta epidemia no acam
pamento. Atacou de preferencia os índios, que morreram 
en1 grande número porque a febre os levava a se banharem 
110 córrego, para suavizar a alta temperatura, malgrado os 
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esfor<;os do n1édico; só pagmejera conseguía, embora a custo, 
dissuadi-los de tal prática, infelizmente depois de n1uitos ca
sos fatais. 

Tem os bororos muito desenvolvido o culto dos mortos 
e viam-se, no acampamento, privados de realizar integralmente 
as cerimonias fúnebres; embora, afastados do contingente, 
sentiam-se fora de seu ambiente. Foran1 todavía, cultuados 
os mortos. Regavam-lhes abundantemente as sepulturas, para 
apressar a clecomposic;áo e assin1, ao partir, f oi possível exu
mar os ossos e guardá-los cuidadosan1ente en1 baquités enfei
tados com carinho. De regresso a aldeia seriam completados 
os ritos do culto que mais empolga os boróros. 

A mulher do Boemejera Oarine Ecureu, atacada pelo sa
rampo, f icou cega. 

Lamentava, em gritos, a cegueira que a privava de ser 
útil ao marido. Ao n1esn10 ten1po que priocura,va consolá-lo 
pela perda da felicidade que haviam desfrutado até aí, esfor
<;ava-se por convence-lo da necessidade de se unir a outra 
tnulher, capaz de o servir, de fazer por ele o que lhe era 
agora vedado. 

Inaugurou-se a E sta<;áo telegráfica do Itiquira, cotn es
trondosa festa cívica, a 21 de abril de 1901 - dia de Tira
clentes. Houve un1 banquete aos soldados e aos índios qt,e 
participaram dos trabalhos e, a noite, n~alizaram estes formi
dável :bacoróro, organizado pelo Cacique Oarine e pelo Pagé ~ 
Báru, apresentando-se n1uitos dos índios com mantos de pele
de onc;a, con10 traje de gala. 

Depois de tao valiosa e eficaz coadjuva<;áo, foram bem 
merecidas as n1anifesta<;óes de júbilo e reconhecimento que 
receberam. Um ano inteiro trabalharam os índios conosco, na 
melhor hannonia, estreitando-se cada vez mais as relac;óes de 
amizade entre os chef es. 11as o pantanal Já esta va seco, era 
época de realizarem as ca~adas prediletas - de onc;a. Assim, 
a 17 de maio, ao atingir a Comissáo a zona de Coxiin, ence
tando nova campanha para a f rente, separámo-nos a n1argem 
do río Tauaari com a frase de Oarine Ecureu: 

- Aqui f ico, boróro nao entra em terra de caiamo, terra 
de terena, guaiacuru, uachiri ... 

Foi tocante a despedida dos indios. 
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Carregando os baq_itités que levavam para sua aldeia de 
Kejare, repetiam, cada um por sua vez: 

- Quiaregodo-augai ! Quiaregodo-augai ! Hú ! Arego
dugue. . . que saudades! que saudades de voces! Sim ! Nao 
n1ais voltarei. 

Partirain a 19; u1na turma, a de Oarine Ecureu, seguiu 
rumo do Piquiri, para onde se encaminhava o tra<;ado da linha, 
declarando o cacique que voltaria1n de te1npos a tempos, para 
nos ajudar. A turn1a do Pagé Báru desceu o Itiquira, en1 
busca do baixo Sao Louren<;o. 

Com a verba do Alte. Alves de Barros, comprámos valio
sos presentes para esses bons am1gos. 

I 

' 

COMISSÁO CONSTRUTORA DE LINHAS 
NO ESTADO DE 
GROSSO 

TELEGRÁFICAS 
lVIATO 

( DE CUIABA A CORUMBA, PROLONGANDO-SE ATÉ AS 
FRONTEIRAS DE P ARAGUAI E BOLfVIA) 

1900 ~ 1906 

II 

Inaugurada a Esta<;áo Telegráfica de Itiquira, veio nos 
visitar o fazendeiro lVIoraes, da marge1n do Corrientes, acom
panhado de Manoel Firmino de Arruda, seu encarrega9o do 
Retiro e 1neu antigo condiscípulo na Escola Primária de Mes
tre Chico Ribeiro. Pusemo-nos a recordar peripécias daquele 
tempo. Como sói acontecer len1brando fatos longínquos, pa
recía-nos esse passado risonho de· sol sem nuvens, tal como 
as montanhas que, conten1pladas a distancia, nos parecem -re-
vestidas de 111acia relva. . . ¡ _ 

Aproveitou o fazendeiro o ensejo da 1naugura<;áo da Es- . 
ta<;áo telegráfica, para se comunicar com Cuiabá, entusiasmado 
pelo fato de ha ver estreado a "maravilhosa novidade do ser
táo ". E regressou a fazenda, depois de combinarmos o for
necimento de víveres para a Comissáo, acon1panhado de um 
tropeiro com um lote de mulas que traria1n os mantimentos. 
J á ha vi a eu tomado igual medida em rela<;ao a outros f azen
deiros das circunvizinhan<;as do Itiquira. 

Muito me auxiliou nessas providencias o fazendeiro goia
no Antonio Candido de Carvalho, recentemente estabelecido 
em Itiquira com fazenda de criac;áo de gado. Nos arredores, 
agregado como ca1narada de confian<;a, vivia um tio materno 
meu, Manoel Lucas Evangelista, que era, corno bom filho de 
Mimoso, hábil vaqueiro. Outro tio meu, Miguel Lucas Evan
gelista. servia na Comissao, cuidando do gado. 
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Da esta<;áo de Itiquira para Coxim, foram executados 
planos e estudos, continuando o picadáo a f raldear a serra 
de Sao J eronimo. 

Transportán10-nos para a n1argen1 esquerda do Itiquira, 
onde aca111pán1os provisoria1nente, passando depois para as 
n1argens do Adugo-jarecurirau ( córrego grande do buraco da 
( on<;a) e, depois, para as 1nargens do Buieugueau ( córrego da 
piranha), tan1bé1n chan1ado Bica d' Agua. A esse acan1pa111en
to chegaram, a 14 de junho, o meu novo ajudante, Tte. Joao 
Dionísio, e o n1édico da Comissao, Dr. Costa. Ta1nbém foi 
nomeaclo, para servir na Comissao, n1eu cunhado, o agrim.en
sor Francisco José Xavier, a quen1, co1no inspetor de 2.ª clas
seJ caberia chefiar o servic;o da linha. 

Do :-... campamento de Buiegueau passámos as margens do 
río Novo, onde fóra estabelecido o grande acampamento e 
instaladas as diversa~ dependencias da constru<;áo e para onde 
se transferiu a esta<;áo provisória da linha telegráfica. 

Prossegui com a explora<;áo para a escolha do tra<;ado, 
rumo do passo do rio Correntes, acon1panhado pelo Tte. J oáo 
Dionísio. Vencendo tódas as dificuldades do pantanal crivado 
de 1ninhocais, através de densos buritizais de cabeceiras bre
josas .que descia1n dos contra-fortes da serra, passámos u1na 
pequena garganta do morro que anteriorn1ente denomináramos 
do Gaviao - por ter abatido aí urna dessas aves - e conti
nuán1os através de terrenos de cerráclo, vazante, campestre, 
charravascal, taquaral. 

Depois de atravessar un1a teá ( deno1nina<;ao boróro de 
campo circular formado por bacía alagadi<;a, em grande bo
caina) fomos dar com recente quein1ada e depois rastq de 
pessoas, talvez dos índios que tinhan1 feíto a queimada. 

Na luta para enco11trar varadouros, através da multipli
cidade de cabeceiras brejosas, ·envoltas em tremendos minho
cais, tivemos urna surpresa: canto de galo, a riscar o silencio, 
indicou-nos o rumo do Retiro do fazendeiro Moraes - para 
onde seguían1os e onde obtivemos de Manoel Firmino infor
ma<;óes sobre o passo do rio Correntes. Lá chegámos a 21 
de julho, saos e salvos, após 1nil dificuldades vencidas a gol
pes de energia. "V oce vence sempre, disse-me alguén1, por
que é obstinado con10 a onda. Aquilo que se lhe opóe só faz 
co111 que lance n1ais alto seu penacho de espuma". 
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A margem direita do río Correntes encontrámos apenas 
grande ~asa abandonada, con1 un1 cruzeiro en1 frente. Pesqui
sámos sobre o que nos era necessário saber e a 22 regressá-
1nos ao acampamento, onde chegámos a 23, cansados, esfar
rapados, trazendo, porén1, o trac;ado da linha, rumo ao passo 
do Rio Correntes, na tapera do Moraes. 

Prosseguira a construc;ao na n1inha ausencia, com o mes-
1110 ritn10 inicial e, o que é mais, 00111 vivo entusiasn10: aber
tura ele picada, extrac;ao e afincan1ento de postes, estican1ento 
de fio. 

No acan1pan1ento esta va á estac;ao provisória, com todo 
o pessoal necessário ao reconhecimento definitivo e a loca
c;áo do trac;ado da linha. Aí ficámos até 28, organizando a 
turnia que seria dirigida pelo novo ajudante, o engenheiro 
militar Ca pitao J oao Dionísio, integrando-a o guarda Evaristo, 
17 prac;as e 2 índios bororo. 

A 29, partünos rumo do rio Correntes. 

No contraforte de Cuna-Esquenoa se achava, a minha 
espera, u1na turn1a de 8 índios, con1andada pelos Boemejeras 
Marcelino e Piquiriri. Inf orn1aran1 eles que, alé1n do rio Cor
ren tes, havia gran~e pantanal, cortado por um rio brejoso ins
tranponível, o Baia1no-dogue-itugo-butuie ( rio ponta de flexa 
de caiapó). Só seria possível passar para a outra n1arge1n, 
nas proximidades de urna cachoeira na serra, antes clessa ca
choeira cair no patanal. Depois de se entenderem comigo, 
pagniejera ( nosso grande chef e), a quem tinham vindo pedir 
conselhos, regressaram ao seu acampamento de ca<;ada. 

Tenclo atravessado c6rregos e rios, chegámos a margem 
do rio Correntes. Para prover a alimentac;áo do pessoal, m<\
tou-se a bala urna vitela do gado do f azendeiro Moraes. 

O pessoal do pique regressou, f icando o Tte. Dionísio, 
o guarda Evaristo; índios e camaradas a espera do barco que 
deveria trazer material a Comissao. Na manhá desse dia 1na-

/ 

tou-se urna porca que apareceu no porto, para alimentar os 
que ficavan1 a espera do barco. Chegou este no dia seguinte, 
deixando o n1aterial já na margen1 esquerda, onde ia ser uti
lizado e onde acondicionámos 4 barricas de piche. 
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O !azendeiro Moraes veio assentar, com a Comissao e 
com o barqueiro, urna série de providencias. Voltámos entáo 
ao aca1npa1nento de Aroi-paro (Rio Novo). 

Passando pelo bivaque de Noidoguro, dei ordin1 ao Mes
quita, que aí se achava trabalhando na tunna de constru<;áo, 
para n1e acon1panhar na próxi1na explora<;ao dos rios Itiquira, 
Piquiri e Correntes. 

Encontrá111os, ao regressar ao acan1pa1nento, o servic;o de 
ronstruc;ao etn regular andan1ento; cuidei de iniciar a mu
danc;a para N oidoguro, onde se instalara a esta<;ao provisória 
- o que se fez a 18 de agosto, sendo logo ligada a linha. 

Nesse mesn10 dia, chegava a boiada de 24 reses, encomen
d~d~ ao Moraes - mas, infeliztnente, a 20, na derrubada 9a 
picada, foram os soldados Frutuoso e José Pedro desastrosa-
1nente f eridos. 

Tomadas todas as providencias para que nao ficasse a 
construc;ao prejudicada com a minha ausencia, parti de novo 
para o rio Correntes, a fim de efetuar prévio reconhecimento 
no grande pantanal que lhe ficava alén1 e de que haviam fa
lado os índios. Cheguei a tarde, atravessando o río a nado, 
para fazer pouso na n1argem esquerda. Só no dia seguinte foi 
possível completar a passage1n do material, em jangada pre
parada pelos índios. Prosseguin1os, ganhanclo o grande pan
tanal do Caia1no ( dogue-itubo-butuie) onde pousámos, depois 
de forte carga de água. 

Iniciámos entao, a 28, pela 1nargen1 do rio, a explora<;ao 
da serra por onde seria possível atravessár, acima da cacho
eíra, segundo a inforn1a<;ao dos índios. Tinham eles ra
záo : o itnponente rio, através de urna natureza de indescrití
vel imponencia, corria em brejal de luxuriante buritizal. Se
ria impossível transpo-lo. -Tive a inspirac;áo de crismar o 
Caiamo-dogue-itugo-botuie com o non1e do Fundador da Re
pública, aproximando a majestosa grandeza de ambos. De
clarei solenen1ente perante os co1npanheiros de constru<;ao, en
tre os quais alguns índios : "quando a construc;ao chegar a 
este río, passará ele a chamar-se Benjan1i111 Constant". 

Prosseguin1os a explora~ao. A turma chegou cedo a ser
ra e verificou haver no alto, próximo a cachoeira, un1 ponto 
onde seria possível passar a outra margen1. Retrocedeu, en-
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tao, para o rio Correntes que atravessou em un1a canoa. en
comendada ao fazendeiro Moraes. 

Regressámos. 
Depois de passar pelo acampamento dos índios, en1 Ocuri

guro, chegán1os ao nosso, em Quidauguro-Iguro. Aguarda
vam-nos más notícias - un1 soldado tivera de amputar urna 
perna · e outro, atacado de impaludisn10, piorara consideravel
me ... nte. F~leceu no día seguinte ao de nossa chegada, 31 de 
agosto. Tivemos, em compensa~ao, boas notícias, por comu
nicac;.ao de Itiquira: o Tte. Heron, o farmaceutico Torres e o 
Alf eres Queirós estavam a caminho do acan1pa1nento, vindos 
de Cuiabá. Chegara, por outro lado, a Itiquira, a tropa goia
na do Dr. Caiado, trazendo víveres para a Comissao. 

O dia 7 de sete1nbro, foi comemorado - em formatura, 
assistiu o contigente ao hasteamento da Bandeira. Telegrafeí 
as autoridades da República, com elas me congratulando. -

Seguiam os trabalhos normalmente. Tomei todas as pro
videncias necessárias, preparando a explorac;ao projetada e o 
levantan1ento dos rios Itiquira, Piquiri e Correntes. 1\1andei 
recolher a Corun:bá o soldado que amputara a perna, para com
pletar o tratamento. E a 16 de setembro partía1nos, após a 
mudan~a de parte do acan1pa1nento para Quinaquigadojau-iguro 
( córrego da capivara branca) isto é, a mudan~a da esta<;ao pro
visória, da farn1ácia, do depósito. 

Na tarde de 17 chegávan1os ao porto da estac;ao de Iti
quira, sendo recebidos pelo encarregado e pelos moradores das 
vizinhanc;as - inclusive tío Manoel Lucas Evangelista, em 
éuja companhia se achava tio l\tiiguel. Foi tio Manoel quem 
me hospedou. Aí me demorei até 19, em correspondencia com 
as autoridades do Río e de Cuiabá. 

A 20 iniciei, finalmente, a explorac;áo do rio Itiquira, pelo 
p~ocesso expedito de bússola e velocidade média de canoa, pre
viamente calculada. Deixámos o porto as 9 horas, f azendo 
alt? cedo, para completar a organizac;ao da marcha. E prosse
gu1mos o levantamento expedito, levantando-nos sempre de 
madrugada, a fim de preparar o almoc;o, a tempo de partir as 
6 horas. A confluencia do Piquiri co111 o Itiquira chegámos 
a 25. Era necessário explorar essa confluencia, calcular o 
v?lume da cada confluente e por isso aí pern1anecemos dois 
d1as. Aproveitei o ensejo para percorrer o ca1npo e apreciar 
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o imponente panora1na. Levávan1os nossos caes de viagem, 
todos onceiros. N u1na das excursóes, acuaram eles urna onc;a 
canguc;u, espécie das n1ais ferozes, que tnatán1os na vazante do 
Arrozal. Prosseguimos depois, n1uito cedo, Piquiri abaixo. 
Embora seja o I tiquira mais volu1noso e de cabeceiras mais 
avanc;adas para S. E., toma, ao recebe-lo, o nome de seu tri
butário Piquiri ( Cadamógua-corureu, ou rio da taquara de 
água escura). E.stabeleceu-se o pouso na t11argen1 direita, e1n 
frente a baía da Ponta do Coqueiro. E foi un1 cleslumbra
mento ao a1nanhecer .: centenas de mutuns rompera1n alvorada. 
Eram 5 horas quando continuán1os a explorac;ao, passando 
pela f azenda do Pindaíval, onde o fazendeiro, Cel. Paes de 
Barros, nos deu as informa-c;óes de que carecíamos. Partimos, 
entao, em demanda da barra do P iquiri, no Sao Lourenc;o, 
debaixo de íorte chuva, lá chegando no dia seguinte, 2 de 
outubro. 

Detern1inados os volun1es dos dois rios e to1nadas as no
tas necessárias, providenciei o regresso. Partindo do pouso, 
acin1a de duas ilhas existentes antes da barra, f omos agrada
velmente surpreendidos pela chegada da lancha do Cel. Paes de 
Barros que vinha con1 a recomendac;ao de nos auxiliar na su
bida do rio. Conduziu-nos a lancha ao porto da fazenda, onde 
o Coronel. nos recebeu muito cordialn1ente, convidando-nos a 
demorar algum tempo - teria grande prazer ein nos acon1pa
nhar en; excursóes pelos setores 1nais interessan.tes de sua or
ganizac;áo pastoril. Foi para nós agradável estada que fixá-
1nos em fotografías, inclusive de n1e1nbros da fan1ília. 

Mandott depois que a lancha nos levasse até a barra do 
Itiquira, onde nos detivemos tres días. subindo e explorando 
os ríos Itiquira e Correntes. É regiao ainda virgem, de exu
berante vegetac;áo, rica de cac;a, muito f reqüentada por on<;as 
-- n1atámos duas, dois belíssin1os exemplares. 

De1norán10-nos 1nais do que prevíra1nos - por ter acloe
cido o Alferes Mesquita. Prosseguimos, porém, logo que ioi 
possível, no levantan1ento expedito do Piquiri e do Correntes, 
levantamento que f ize1nos até o pórto da f azenda do Morais. 

Recolhemo-nos, entao, ao acampamento, com todo o ser
vic;o de explora<;áo dos ríos Itiquira, P iquiri e Correntes con-
cluído. . 

• 

COMISSA.O CONSTRUTORA DE LINHAS 
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GROSSO 

TELEGRÁFICAS 
l\IIATO 

(DE CUIABA A CORUMBA, PROLONGANDO-SE ATÉ AS 
FRONTEIRAS DE PARAGUI E BOLíVIA) 

1900 - 1906 

III. 

. ~e vo~ta . d.a explorac;ao e levantan1ento expedito dos rios 
It1qu1ra, P1qu1n e Correntes, encontrei já avanc;ada a constru
c;ao na direc;ao do Passo do rio Correntes. Tendo lá instala
do urna estac;áo provisória, verifiquei a conveniencia de urna 
estac;áo definitiva, a fim de facilitar o estabelecin1ento de 
núcleos de povoamento. 

A linha atravessou, depois, o rio, marchando a Comissáo 
para a frente, na direc;ao da Vila de Coxim. 

Continuou o reco~he~in1ent? deíinitiv?. para além de Cor
~:ntes, en: demanda <lo no Ca1a1no-dogue-1tugo-botuie que eu 
Ja c~nhec1a pelo reconhecin1ento expedito que até ele levára, 
depo1s de ter chegado até a n1argen1 do Correntes. 

. A c?nstruc;áo operou no trecho alén1 <leste rio, na pri
me1ra qu1nzena de novembro. 

Estávan1os acampados a n1argem do Caiamo-dogue-itU<YO
botuie, quando, na 1nanhá de 9, ouvi1nos o ganido de um 

0

de 
noss~s caes. Devia estar ele abaixo do acampamento, a beira 
do no. Corren1os para lhe acudir, arn1ados de f acao, certos 
de q.ue o pobre anin1al havia sido preso por alguma sucuri. 
Efettvam~nte. Ao chegar a margem do rio brejoso, vimos 
um torveltnho na água onde se divisava enorme massa escura. 
Era urna sucuri que havia apanhado um dos caes onceiros, 
envolvera-o e1:1 seu tre~endo amplexo e procurava esmagá-lo 
para o deglutir. Chega1nos, felizn1ente, a tempo. Os solda-



r 

• 

142 ESTHER DE VIVEIROS 

dos caíram de fadío sóbre o fom1idável ofídio que só soltou 
a presa depois de n1uitas cutiladas, desaparecendo no rio, sen1 
que o tivéssemos podido matar. 

Tirou-se o cao de dentro d'água e, tentando salvá·lo, man
dei ao acampamento buscar urna corda, para o pendurar de ca
be<;a para baixo. Expeliu assin1 a incrível quantidade de água 
que havia absorvido na sua luta con1 a .sucuri. F icou algum 
ten1po deitado no chao e depois se levantou, ca111baleando, a 
nos olhar co111 expressao quase hun1ana. 

~sse incidente alvoro<;ou todo o aca111pan1ento. Os solda
dos ficaram preocupados co111 o perigo a que se achavan1 ex
postos río pantanal ... 

Chegou a construc;ao a 1nata do Caiamo-dogue-itugo-ho
tuie em 13 de novembro de 1901. A frente da construc;ao 
esta va o Alferes Candi do Cardoso que se esf orc;ava por ter
minar a derrubada da nlata da bocaina para que fosse possí
vel encontrar meios de transpor o rio. 

J á havia o reconhecimento sido levado ao alto da serra. 
Havia lá un1 ponto que nos pennitiria atravessar, acima da 
primeira cachoeira encontrada, e nele se construiu u1na ponte. 

No dia 15 de noven1bro estava a Comissao preparada para 
inaugurar a ponte e con;e1norar a data n1agna da República. 
Na prac;a do acan1pamento, forn1ou o contingente para assis
tir ao levantatnento da Bandeira e eu pronunciei, sobre a da
ta, algun1as palavras que constara1n em "orden1 do dia". Cris
mou-se entao o rio Caiamo-dogue-itugo-botuie co1n o non1e de 
Benjamín Constant. Inscrito em urna placa, foi esta coloca
da na ponte. Telegrafei depois a minha Esposa, aos direto
res do Apostolado Positivista do Brasil, a viúva de Benjamim 
Constant, as autoriaades federais e estaduais. A 16, reton1a
ram-se os trabalhos de reconhecimento expedito, para firmar 
o trac;ado da linha até Coxi1n. 

Pousámos na fazenda Santa Luzia, outrora importante fa
zenda onde se criou bom gado vacum. Só possuía agora urnas 
2.()(X) cabec;as, em sua maior parte gado alc;ado ou bravio -:"' 
espécie de gado que, perto do Piquiri, encontrámos em mana
das, pois, n1esmo em estado selvagem, prolifera prodigiosa..1 
mente. 

RONDON CO NTA SUA VIDA 143 
• 

• 
Prosseguimos com o levantamento expedito ·- por meio 

de bússola, passometro e aneróide, - percon:endo em tres horas 
a distancia até Pin1enteira, onde pousán1os. Que belo local e 
que excelentes pastagens ! É u1n r ibeirao, vindo da serra, que 
ao se estender no pantanal, se cobre de aguapés. Presas u1nas 
as outras, fonnan1 espesso tapete, onde mal podetn as águas 
correr, dando assitn orige1n a corixas e baías. Revoadas de 
patos bravos, gan;as, marrecas, tuiuius, cabec;as secas, dao vi- ~ 
da, cor, n1ovin1ento aquelas paragens pantanosas que recebem 
freqiientes visitas das onc;as, ein busca ele capivaras que aí 
abunclan1. Sao catnpos de criac;ao ad111iráveis os que se esten
den1 em torno, predominando, nas baixadas, o arroz silvestre, 
e, nos terrenos altos que se lhes intercalan1, o capim branco. 

Continuámos a 18 pela estrada existente que se desenvol
vía em múltiplas voltas, em demanda da casa do morador An
tonio Henrique. 

Tendo parado em Retiro Velho para almoc;ar, só chegá
mos a Buriti a tarde, acolhidos por humildes sertanejos que 
nos receberam como sói acontecer entre a nossa gente simples, 
con1 a 1nais atenciosa hospitalidade. -

De manha partían1os para a Vila de Coxim. Apeán1os 
na casa do Cel. Albuquerque, onde diversas pessoas aguarda
van1 a chegada da Con1issao. O prin1eiro a 111e abrac;ar f oi 
meu antigo professor de primeiras letras, Joáo Batista da Sil
va Albuquerque, irn1ao do Coronel. Profes sor público em 
Cuiabá, anteriorn1ente, era, no 1non1ento, o n1ais forte nego
ciante de Coxim. Na escola pública, por ele regida, é que me 
1natriculou n1eu tío Manuel Rodrigues quando, em 1873, che
guei de Mimoso. 

V eio também cumprimentar-me um homem que reconheci 
como o assassino de um camarada da fazenda Santa Luzia. 
Sem olhar para a máo que me estendia ele, perguntei-lhe se 
nao era desertor do exército. Gaguejou e, disfarc;ando, esguei
rou-se, desaparecendo antes que tivesse sido possível tomar 
qualquer providencia. 

Esta va o Coronel -Albuquerque, infelizmente, multo aba
tirlo, com grave perturbac;áo cardíaca. 

J antá1nos e f icámos conversando até 20 horas, quando nos 
recolhemos aos nossos quartos. Escrevi a minha Esposa e fi
quei depois a pensar no encontro com n1eu antigo professor, 

10 
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após 28 anos . .. nas boas gargalhadas que déran1os ao reme
morar o incidente com o borórozinho, tao valentemente surra
do por mim que foi preciso mete-lo em salmoura... a lem
brar as nao n1enos valentes palmatoadas que me valera a proe
za . . . e ri-me sózinho. . . acabando por adormecer e sonhar 
que atravessava o Cuiabá a nado ... 

Realizou-se o reconhecimento até Coxim por ter eu veri
ficado que nao convinha insistir em mudar o trac;aclo da linha 
para cima da serra, como já fóra tentado, logo após a inau
gurac;ao da estac;ao de Itiquira.. Cheguei a essa convicc;ao de
pois de um eficaz reconhecünento, de cerca de 52 quilómetros 
por cin1a da serra ~ a partir da cachoeira do Benjamim Cons
tant, onde se fez a ponte para a travessia, até ganhar a planí
cie do alto P iquiri, do lugar onde se con1ec;ava a avistar o 
morro da cidade de Barretina, nas proximidades das cabe
ceiras do rio do mesmo nome. Nao sen do, infelizmente, pos
sível conseguir um melhor trac;ado, voltei ao acan1pamento do 
rio Benjamim Constant, transpondo-o para ir a Coxitn, dei
xando as necessárias instn1c;óes para a descida da linha pela 
margem esquerda, cortando a espessa mata até a ponta do 
contraforte em que se apoia essa margem. Daí seguiria, se 
possível, diretamente para Santa Luzia, através de cerrados e 
pantanais. 

Cheguei ao acampa1nent9 de Coxin1 ao meio día de 21 ele 
11oven1bro e combinei l~go, com J oáo Batista da Silva Albu
querque, o f ornecünento de tu do que viesse a ser necessário 
a Con1issao até chegar a f uturosa Vil a de Coxitn. 

Ia n1inha viagem de regresso ao aca1npan1ento ser aprovei
tada na explorac;ao de alguns pontos que eu j ulgava conve
niente conhecer, para poder facilitar o reconhecin1ento final do 
trac;ado. Foi assün explorada a garganta do contraforte se
cundário que desee até Agua Branca, situada a n1il n1etros do 
caminho que rodeia Morro Redondo. 

Encontrámos boa passage1n para a linha e para os carros. 
A garganta era de mato de taquara; havia porém muita aroei
ra, madeira boa para fazer postes. 

Permitiu e·sse reconhecimento trac;ar a melhor variante de 
Buriti para Agua Branca, no caso do trac;ado da linha para 
a fronteira poder ser levado pela 1nargen1 direita do Taquari, 
em den1anda do pantan~l do Paraguai-mirim. Ficaria Buriti 

I 
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entao sendo, na linha de Corumbá, o entroncamento do sub
ran1al para Coxim. 

De Buriti, onde pousámos, partimos logo no dia seguinte 
para Santa Luzia. Foi necess~rio, entretanto, pausar em Pi
menteira, porque o índio Naburecudo, ·que nos acompanhava, 
esta va a pé, ten do o seu ca val o af rouxado e1n caminho. Só 
no dia seguinte é que chegámos a nosso destino, tendo parado 

, en1 Laranjal, para aln1o<;ar. 
En1 Santa Luzia encontrei tio Miguel Lucas, in~talá.do 

con1 a fa1nília. Aí ficán1os, para que n1e entendesse co1n ele: 
pedia para se retirar do servi<;o de gado da Comissao, porque 
desejava organizar sua fazenda, nas bandas do rio Sao Lou
renc;o, em local já escolhido - seria a fazenda de Anhumas. 

Tive entao notícia de que a ponta da construc;áo já esta
va perto de Santa Luzia, em Lagoa. Para lá seguimos a 24. 
Demorei-me um pouco -com os companheiros, para me inteirar 
da marcha da construc;ao, prosseguinclo depois para Benjamim 
Constant, onde ainda se achava a esta<;áo provisória. 

Encontrei acampamento e servic;o sem novidade - postes 
levantados e linha esticada já haviam atingido a ponta da ser
ra, na extremidade da picada. Esta, porém, já se prolonga
va quase até Lagoa. Continuaran1 os servi<;os de constru<;áo 
para a frente, sen1 'interrtip<;ao, até Santa Luzia. 

.Qrdenei, a 30, a mudan<;a para a margen1 esquerda do 
Piquiri, servi<;o que f oi executado co1n n1orosidade, por causa 
de chuvas intensas e constantes. Assim é que nisso levá1nos 
alguns dias, aguardando, ao mesn10 ten1po, nova canoa para 
substituir a que desaparecera no porto e que deveria trans
portar oara a n1arge1n esquerda do Piquiri todo o material que 
se achava depositado no rancho da fazenda de Santa Luzia. 
Deu-se, con1 esse ineio de transporte, um desastre e, sem o au
xílio dos boróros que, por f elicidade, haviam chegado, teria a 
Comissao sofrido grande prejuízo. É que a canoa que trans
portava 1nantimentos e material, ernborcou; pronta1nente entra
ran1 os índios em ac;ao, conseguindo retirar do fundo do rio 
r?das de arame, caixotes de isoladores e brac;os, sacos de man
tlmentos. Tudo foi salvo. E náo se limitaram a tao relevan
te servi<;o - transportaran1, a ombro, 1naterial e mantin1entos 
para o depósito do acan1pamento de Pec;as. 
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Nao menos relevantes servi<;os prestaram os boróros atra
vés da Cori."'Ca do Estouro - que nas suas cabeceiras, onde 
a linha a atravessou, toma o nome de Corixao. Teve a Co
missao de aí enfrentar as mais tremendas dificuldades, en
quanto eu era forc;ado a reconhecimentos expeditos nas fral
das e no alto da serra, a fim de estabelecer variantes no tra
<;ado geral, que pern1itissen1 atravessar, do melhor modo pos
sível, aquela vasta extensáo brejosa. Sen1 os boróros que car
regaram 1naterial, bagagens, víveres a ombro, con1 água até a 
cintura, teria a Comissao sof rido demora - qui<;á insucesso 
- por isso que os soldados teriam que ser desviados do ser
vic;o de construc;ao para resolver os inúmeros problemas que 
se apresentavam. 

Além de dificuldades quase insuperáveis, suportava a Co
missao angustiosa falta de víveres, urna vez que nao chegavam 
mantitnentos de Coxim. Estávamos há mais de um mes sem 
generos, dispondo apenas da carne que nos proporcionava a 
f azenda, com o fornecimento de gado magro. 

O descontentan1ento e o desaniino don1inavam as tropas. 
O oficial do contingente, que dirigia a turn1a de soldados a 
quem cabía a derrubada da picada e outros servi<;os da linha, 
veio um día comunicar que nao mais lhe seria possíyel exigir 
das prac;as tao árduo trabalho ante a reclan1a<;áo de etapas 
completas. Ouvi esse oficial, o Alferes Queírós, cónf irmando 
os companheiros essa reclamac;ao. Ponderei que o dever teria 
de ser ctunprido, custasse o que custas~e, e que eu nomearia 
outro oficial para dirigir a turma, urna vez que o Alf eres Quei
rós nao se sentía com for<;a para dela obter no<;.ao de respon
sabilidade e de cumprimento de dever. Designei entao o Al
f eres Candido Cardoso para assumir o comando. 

Principiou. ele fazendo um eloqüente apelo aos soldados, 
mostrando-lhes o exemplo do chefe que tomava para si o maior 
quinhao de dificuldades e privac;óes, sem conhecer obstáculos. 
Depois dessa perorac;áo, pos maos a obra, a frente da turma, 
conseguindo tocar fundo o sentimento cívico dos companhei
ros. Desde entáo, via1n-se as prac;as a conduzir pesados pos
tes ao ombro, quatro a quatro, duas em cada extremidade. E 
foi o servic;o executado. Felizmente. em breve chegava a tro
pa com n1antin1entos de Coxim. 
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Gra<;as aos reconhecimentos expeditos realizados até Co
xim, em novembro, foi possível fazer o trac;ado da linha até 
lá, sendo a loca<;áo desse trac;ado levada a cabo pelo inspetor 
F rancisco José Xavier Junior, auxiliado pelo guarda-fío Eva
risto. 

Co1n tamanhas dificuldades a vencer, só en1 fins de de
ze1nbro pode a linha deixar Santa Luzia e atravessar o rio 
Taquari. 

Leván1os 1n uito tempo acampados nas proxiiniclades da 
margem esquerda do Piquiri, preparando o aca1npan1ento de 
Pec;as - assim denominado, em lembranc;a de um destacan1en
to co1n algumas pec;as de artilharia, organizado ern Coxim. 
Aí acampara ele, visando invadir a f ronteira do Paraguai, mas 
tern1inaria a aventura com a lendária e gloriosa "Retirada da 
Laguna" tao brilhantemente descrita pelo Visconde de Taunay. 

Instalou-se af inal, a 31 de dezembro, a estac;ao provisó
ria en1 P e<;as, depois de preparado o acampamento. Pude 
assin1 transmitir congratula<;óes pela festa da Humanidade, a 
1.0 de janeiro, a n1inha E sposa, aos diretores do Apostolado 
Positivista, aos Ministros da Guerra e da Viac;áo, ao Coman
dante do Distrito e Fronteira de 11ato Grosso. 

Enquanto éran1os obrigados a pennanecer en1 Pec;as, em 
obediencia a marcha da construc;ao, continuei os reconhecimen- -
tos expeditos, ao 1nesmo tempo que cuidava do relatório e das 
plantas da construc;áo, relativos a 1901. Iniciado esse traba
lho a 23 de dezembro desse· ano, foi o mesmo terminado a 12 
de janeiro de 1902, sendo as plantas copiadas pelo inspetor 
Xavier. Concluiu ele sua tarefa a 17, nas vésperas da minha 
partida para a explora<;áo do rio T aquari e pantanais respec
tivos, até os do Paraguai-mirim, a f im de estudar o melhor 
trac;ado para a linha Corumbá. 



COMISSÁO CONSTRUTORA DE LINHAS 
NO ESTADO DE TELEGRÁFICAS 

MATO GROSSO. 

(DE CU:IABA A CORUMBA, PROLONGANDO-SE ATÉ AS 
FRONTEIRAS DE P ARAGUI E BOLfVIA) 

1900 - 1906 

IV. 

Levaram-n1e os reconhecimentos expeditos de dezen1bro 
a janeiro a decidir a travessia do pantanal e brejos do Cori
xao, n1esn10 en1 baixo, no ponto iuais estreito, descoberto pelo 
inspetor Xavier, encarregado da loca<;ao. 

O pique atravessaria esse Corixao e continuaria, através 
de un1 cerradao de taquaral, até Retiro Y;elho, cortando ora 
vargedos de buritizais, ora cerrados ralos, ao passar pelos mo
radores Antonio Henrique e Gregório, estabelecidos en1 Bu
riti . Acompanhando o contraf orte, seguiría depois até o ex
tremo <leste, em Agua Branca, e deflexionaria para o Nas
cente, em busca de Coxim, run1ando afinal diretamente para 
essa Vila, onde entraría, finahnente, pela pra<;a da Igreja. 

Só a 21 de janeiro de 1902, é que me foi possível ence
tar a viagem. Fui pousar no CorL"<ao, onde n1e despedí dos 
companheiros, e a 23 seguí para Coxim, pousando no Gregó
rio - aí estava1n os cargueiros que ñaviam seguido na f rente 
e logo chegaram os guardas, José Gon<;alves e Francisco Car
valhais, que me devia1n acon1panhar. Nao me esqueci de meus 
soldados - comprei-lhes rapadura, farinha, n1andioca. 

A 24 parti be1n cedo, chegando as 14 horas a C-Oxim. Aí 
fiquei organizando a expedic;ao que deveria descer o Taquari, . em canoa. 

RONDON CONTA SUA VIDA 149 

A l.º de fevereiro despertei sob a impressao da mais fun
da saudade - o "delicioso pungir de acerbo espinho ". E ra 
a alvorada do dia em que completa va 1 O anos de casado..._ .. 
longe de minha Esposa, "a incon1parável Companheira de to
dos os dias, de todos os instantes, sempre junto a n1in1, sub-
jetiva1nente".. . escrevi em nleu diário. . 

Nesse nlesmo dia deixá1nos, logo cedo, o capao de Ta-
. curizal. Dirigimo-nos a fazencla do José ·Go1nes, já na zona 
do pantanal, cada vez nlais profurido. Pousámos nessa fazen
da - aproveitando eu a oportunidade para explorar o panta
nal do Paraguai-miritn - e run1ámos para a fazenda Santa 
Cruz. O fazendeiro pos-se logo a minha disposic;ao para for
necer tudo quanto fosse necessá.rio a Comissao, inclusive ani
mais capazes de varar o pantanal, un1a vez que, daí en1 <liante, 
prosseguiria a explorac;áo por terra. 

A grande e antiga faz en da de Santa Cruz, fundada ha
via 40 anos por Antonio Jorge, era agora propriedade de J oáo 
Jorge da Cunha. Possuía urnas 10.000 cabec;as de gado e no 
pon1ar havia, nao só laranjeiras, cajueiros, man1oeiros, etc. co
mo, entre outras palmeiras, a carandá. Utilizada em terra 
firme e cortada na lua cheia, fornece ela, segundo inforn1ou 
o capataz, madeira capaz de durar nluitos anos. M·oiroes de 
carandá, em um retiro da fazenda, contavan1 mais de 20 anos. 
Verifiquei assim que, no pantanal, só se poderia e1npregar ca-
randá, a título provisório. · 

Deu-nos també1n o capataz inforn1ac;oes sobre o pantanal 
chamado Felpudo, antes do Paraguai-mirirn. Co1nec;a a ene.her 
em man;o, atingindo a água, naquelas zonas, cerca de 20 pal
mos, só sendo entáo possível atravessá-lo etn en1barca<;oes 
grandes. A vazante é em agosto. Há, entretanto, secas -
citou as de 1888 e 1889: é, entao, relativamente fácil atra
vessar o Paraguai-mirim com água pela canela. 

Nao me foi possível encontrar um prático na fazenda do 
Morcego. Foi quando me chegou a notícia de que nessa fa
zenda grassava a "peste das cadeiras" ( tripanosomíase). É 
un1a epizootia vinda da Bolívia, sempre fatal aos eqüinos. Co
mo expor a este terrível mal animais emprestados ! O recur
so que 1ne restava era ir ao Paraguai-mirin1, atravessá-lo e 
procurar, no pantanal, o caminho séguido pelos boiadeiros que 
transitavam para Corumbá. Em vista de tais dificuldades, 
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ofereceu-se o fazendeiro para mandar um portador a fazenda 
do Morcego, a fim de obter um prático, se possível o Agos
tinho Queixada, o n1elhor prático do pantanal do Paraguai
n1irit11. Infelizn1ente voltou o próprio, a noite, co1n u1na res
posta negativa. 

Resolví, entao, prosseguir con1 um camarada da fazenda, 
de non1e Joaquin1. Dizia ele ter feito, havia quatro anos, duas 
viagens a Coru1nbá, atravessando o pantanal. Seguiría eu até 
onde dessen1 os conhecimentos do J oaqui1n, regressando desde 
que tivesse podido observar a natureza do pantanal. Partitnos 
as 7 e 30 e logo perden1os o trilho, acabando o J oaquitn por 
conf essar que nunca atravessara o pantanal do Paraguai-mirin1, 
partindo _da fazenda de Santa Cruz. Perdidos em pleno pan
tanal, salvou-nos a minha precauc;áo de tomar, ao partir, o 
rumo do porto da f azenda. Acabámos chegando ao Paraguai
mirim e dormindo a beira de un1 corixao, sen1 saber onde nos 
encontrávamos. Felizmente nao chovia. Regressámos a Santa 
Cruz, no dia seguinte, encontrando trac;os de nossa n1archa 
na véspera, e chegando encharcados por urna chuvinha que nos 
nao deixou aln1oc;ar, em paz, nossa carne seca con1 farinha. 

Náo foran1, entretanto, baldados nossos esforc;os. Havia 
eu conseguido chegar ao Paraguai-mirim e observar que a li
nha poderia ser aí ben1 consolidada, con1 postes de aroeira, 
abundantíssin1a entre Manga e Corumbá. 

:r;>ousámos etn J atobá e, no dia seguinte, pélrtimos para 
Corumbá; onde pern1aneci urna semana; apresentei-n1e ao co
mandante da fronteira, Cel. Bello Brandác, e obtive da Casa 
Albuquer:que e Can1pos tudo aquilo de que necessitava, inclu
sive a casa onde nos aboletámos, no largo da Igreja, con1 seu 
pátio sombreado por urna grande paineira. Cuidei, logo no 
dia seguinte, de registar minha correspondencia oficial, meus 
diários para minha Esposa e fui almoc;ar com o Egídio, um 
primo de Mimoso, f uncionário da Alfandega, ten do a alegria 
de rever minha velha tia Clara. Fui, depois do almoc;o, visi
tar a f amília de n1eu bom amigo Germano José da Silva que 
veio ao Positivismo pelas minhas leituras dominicais de Ca
tecismo em plena selva. Tendo utilizado minha pausa forc;a
da para por em dia correspondencia e contas, parti afinal para 
o porto do Nheco, ein Manga, a fim de continuar a explora
<;ao do trac;aclo da linha de Corumbá. 
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Ao porto de Manga nao havia ainda chegado a comitiva 
que aí me deveria esperar, nen1 dela havia notícias, mas, a 
tardinha, apareceu um batelao tripulado por mangabeiros. In
formaram eles que a campanha, ªº fundo da fazenda, era to
talmente f irn1e, com u1na grande extensáo de terreno alto e 
arenoso onde havia abundancia de mangabeiras · - de onde vi
nha1n extraindo látex. E dera1n-nos urna boa notícia: que 
havia tan1bén1 grande quantidade de aroeira, angico e outras 
macleiras de leí, p~óprias para po~tes. 

Por esses mangabeiros, escrevi ao encarregado da fazen
da, por se achar ausente o proprietário - J oaquim Eugenio 
Gomes da Silva, vulgo Nheco. Pedia-lhe o favor de me en
viar animais que n1e conduzissem a f azenda, para que eu lá 
pudesse aguardar a comitiva que me deveria acompanhar na 
explorac;ao rumo a Coxim. A noite chegavam os animais, fa
tigadíssimos, tendo urna mula afrouxado em caminho. Foi, 
pois, necessário esperar um día - que eu aproveitei para me
dir o Paraguai. Galgámos o passo do rio Negro e f 01nos ter 
a fazenda. Tinha cerca de 12.000 reses e 200 muares, mas 
era muito n1al administrada: todos na n1aior pron1iscuidade -
camaradas, cachorros, galinhas, porcos e até duas onc;as can-
gu<;u que, acontecimento raríssimo, procriavam e1nbora enjau
ladas. O dia 23, passei-o na fazenda, cuidando de arran
jar animais para a explorac;ao. A ausencia do fazendeiro tor-

' nava difícil obter o auxílio de que eu necessitava; assim, só 
a 25 conseguí que partíssemos - eu, o inspetor Xavier, Car
valhais, os bororos Tobaro e Bocarepa e e guia-prático Ma
nuel, um índio guaiacuru. Destínávamo-nos ao Retiro do 
Chapelado, mas, sem o perceber, ultrapassámo-lo, indo por isso 
pousar junto a urna lagoa e um cerrado alto. 

Do pauso em <liante comec;aram a aparecer os cerrados 
com a vegetac;áo característica. Se conseguisse que o tra<;a
do fosse por essa zona, seria ele 1nuito facilitado pela abun
dancia de madeira de lei, ótima para postes. 

Pousá1nos entre duas lagoas, urna doce, outra salobra, se
paradas apenas por 2(X) metros urna da outra. Ainda ouvi
mos o canto do aracua, habitante do pantanal. A marcha fora 
de 28 quilon1etros e só tive1nos para jantar uns pedacinhos de 
carne seca e u1na 1narreca; a farinha só daría para mais dois 
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días; foram, po1s, utilíssimos dois caitetus que os cachorros 
mataram. 

Continuáva1nos a a travessar terrenos de cerrado. A ca
randá, característica do pantanal, havia desaparecido - apenas 
alguns pés junto a lagoa do nosso pouso. Os caes, n1uito a 
propósito, mataram no día seguinte outro caitetu - já nao 
havia n1ais carne, tendo o almoc;o constado de dois patos bra
vos, cac;ados pelos nossos bororos Alexandre e José. Muita 
dificuldade tiven1os em atravessar u111a corixa, ao longo do 
grande campo em que penetrámos e de onde só nos f oi possí
vel sair na hora do pouso. Aí cac;ámos duas onc;as. Deram 
os cachorros com elas e matámos logo a que ia na frente; re
trocedemos, entao; para acudir aos cachorros que estavam as '
voltas com a segunda - conseguira o índio guaiacuru lac;á-la, 
n1antendo-a naquela difícil posic;ao até nosso regresso, quando 
foi tan1bém morta. E ficou esse capá.o se chamando " das 
d uas onc;as ". 

Atravessávamos agora grandes cap6es de uauac;u, campos 
a. perder de vista - já nao era o pantanal. Preparáva1no-nos 
na n1anha seguinte para prosseguir, quando nos apareceu urna 
vara de queixadas. Conseguimos matar cinco. Detive1no-nos 
para, coro a carne dessa espécie de porco do n1ato, preparar 
carne seca e 1noqueada. Esta:va assim garantido o alimento 
para o final da explorac;ao . que cohtinuou felicíssima, sem chu
va, em um terreno ótimo para o trac;ado e con1 fartas 
aguadas. 

Curioso é que havia muitas lagoas de água doce, ao lado 
de outras de água salobra. Caracterizavam-se estas pelas pe
quenas praias de areia nas margens e pela ausencia de vege
tac;áo, a nao ser de tabua de que se fazem esteiras no Rio. 
As lagoas de água doce, ao contrário, eram emolduradas de 
plantas herbáceas e contornadas de capim. 

A 3 partitnos rumo a Coxiin. As 14 horas divisá1nos o 
vulto imenso da serra. Atingimos f inaln1ente a beira de um 
grande campo, ten do a serra a nossa frente. Lavrei aí dois 
pés de madeira 1norcego, para neles n1arcar o termo da ex
plorac;ao: "Ca1npo do fim da explorac;a;0 da linha telegráfica 
do Firme, partindo ele Coxim". 

\ 
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J á tinha opiniao formada sobre a exeqüibilidade de urna 
linha di reta, de Coxitn a f azenda do F irme ; iniciei, portan to, 
a viagem de regresso. 

Urna grande vara de queixadas nos deteve, inas, em com
pensac;ao, ficán1os com carne suficiente para a viagem. Logo 
adiante, n1atá111os u1na onc;a parda. 

Fo1nos de 1nadrugada despertados pelo n1avioso canto do 
aracua, do carao e de outras aves dessa zona, fonnando n1ag
nífica orquestra. Logo depois partin1os para o Finne. In
f eliz1nente a cachorrinha Vinganc;a que, fatigada, se refugiara 
no 1nato, nao apareceu, ne1n a encontrei depois do almo~o, 
quando a fui procurar. 

O almoc;o ! Nove días leván1os a comer porco moqueado, 
valendo-me a sobriedade con1um nos filhos das selvas e que 
eu vinha cultivando. 

Chegámos, felizmente, a f azenda do Firn1e, tarde, porque 
os animais já estava1n frouxos. Enc-0ntrán1os, muito próxi
mo da fazenda, urna onc;a que Bocoarepa nao conseguiu matar, 
a nao ser no dia seguinte, com o auxílio da nossa Góia. Des
tinei a belíssitna pele ao Gen. Arthur Osear. 

Perdemos tres ou quatro dias, a espera de que se cam
peassem todos ·os burros, para prosseguir até o Aquidauana, 
passando na f azenda do rio Negro, propriedade de Ciríaco da 
Costa Rondon. 

Estava ele ausente e, enquanto o esperávan1os, aproveitá
mos para lavar e secar toda a roupa, ponches, arreios, real- ' 
mente em estado lastin1ável. 

Chegou o Capitáo Ciríaco as 10 horas. Disse ser meu 
parente - e na realidade o era, pois q ue descendia dos Ron
dons de Grota e Brotas, onde nascera minha avó paterna, Rosa 
Ron don. 

Partimos para a fazenda do Rebojo, pousando em Caran
dá de galho, nome que lhe valeu curioso f en61neno - se~do 
urna paln1eira, além do altivo leque de f ólhas, ao alto, nasce
ram-lhe galhos no tronco, como os das árvores en1 geral. Nao 
pudemos ir alén1. Meu cavalo, com um tre1nendo corcovo, ati
rou-n1e da sela - eu caí em pé, n1as os arreios, con1pleta-
1nente arrebentados, dispersou-os ele pelo campo. 

A 16 alma<;ámos na fazenda Rebojo; passán1os pela fa
zenda J atobá, ben1 cuidada, f ornecendo lenha para as lanchas 
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que navegan1 pelo Aquidauana, a cuja margem direita se en
contra; e, f inaln1ente, estivemos na f azenda Boa Vista. onde 
f icaram os bororos Alexandre e José e onde nos hospedou o 
Cel. Trindade, para quem levava eu urna carta do Cel. Ma
noel Antonio Paes de Barros. 

Partimos depois para Aquidauana, vila fundada ein 1894 
e de muito promissor desenvolvimento. É muito ben1 coloca
da, en1 planalto, com algu1nas baixadas apenas, junto as bar
rancas do rio. 

Passámos pelo local onde <leve ter sido Xerez, fundada 
pelos espanhóis e depois abandonada, por terem estes sido ex
pulsos pelos paulistas e pelos portugueses, vindo a desapare
cer, com o correr do tempo, a cidade que talvez tivesse encer
rado grandes riquezas acumuladas pelos jesuítas. Daí a lenda 
de que, nao podendo levar seus tesouros, deixaram-nos enter
rados junto ao córrego, inclusive um ·grande Cristo ele ouro, 
en1 ta1nanho natural. Na serra próxin1a se enconttava ouro, 
em um veeiro antigamente explorado. 

Continuámos pousando em diversas f azendas, até chegar 
a f azenda Pombal onde nos hospedou fidalgamente o Snr. 
Américo de Souza, concedendo-nos animais que nos conduzi
riam a Coxim - onde chegámos as 17 horas do dia 26. 

Dei logo comec;o ao desenho da planta da excursáo reali
zada, mas a 29 partía, depois de ter providenciado sobre a 
restitui<;áo dos animais que nos haviam sido emprestados. Che
gámos a noite ao acampamento - que se achava no Antonio 
Henrique - depois de ter atravessado a nado o ribeiráo do 
Salto. 

Fui informado da captura de um soldado que desertara e 
da fuga de dois outros. Depois de diversas providéncias, pre
parei-me para seguir para Pec;as - em caminho, no Corixao, 
onde estava a estac;áo provisória; esperaría tio Miguel com 
dois animais de que eu tinha necessidade e cuidaria de minha 
correspondéncia telegráfica. Encontrei, infelizmente, o prati
can"'e Josino, encarregado da esta<;áo, eden1aciado, com forte 
ataque ele 1n1paludismo e a esta<;áo, pela deficiencia de conser
vac;áo, com a batería muito fraca, nao podendo superar as de
rivac;óes da linha. Nao me f oi, por isso, possível transmitir 
telegramas, apesar das tentafivas para refor<;ar a bateria com 
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sulfato de cobre. Resolvi por isso partir para Pe~as, con1 tio 
J\1iguel, passando pela aldeia de ca<;a do Chemejtra Oarine
Ecureu. Quería pedir-lhe auxílio, no transporte de material da 
margem direita do Piquiri para a esquerda e depois para Pe
<;as. Atendeu-me, prontan1ente, meu a1nigo chemejera e, ª? 
partir para Pe<;as, acompanhavam-me 7 111dios. A 9 de abril 
estávan1os em Santa Luzia, assistindo ao trabalho dos índios, 
en1 chalanas. Só eles terian1 podido. realizar tal f ac;anha -

\ . ·1 , d. t 
0 transporte O.e tao pesado materia atraves o imenso pan a-
nal - mesmo porque só éles o conhecian1 a fundo. 

Segui depois para Antonio Henrique, par~ onde viera a 
esta<;áo que se achava em Corixáo. Encontre1 telegram~ do 
J\1inistro da Guerra, a quem eu submetera os tra<;ados da hnha, 
aprovando 0 trac;ado por Aquidaua~a e o:denando o prosse
guimento dos trabalhos, com a ma1or rapidez. Receb1, tam
bém, entre outros, o seguinte telegrama: 

''Cap. Rondan Clube Militar resolveu saudar-vos apr.eci
ando inO'entes esfon;os vencer obstáculos zona reputada 1na
cessível, b honra engenharia militar, orgulho Exército Nacional, 
glória da República". 

Era o dia 14 aniversário de minha Esposa. Enviei-lhe 
af et u oso telegram~. Passei o dia com meus mais queridos 
companheiros; com o inspetor Xavier, - o Chico, irmáo .. de 
n1inha Esposa - e no banquete houve un1a sobren1es~ ~spec1:l: 
pao e marmelada que de Coxim me 1nandou o negociante Joao 
Batista Albuquerque, Mestre J oao. 

Mandei chamar Alexandre Tobaro - fazia-me falta ésse 
bom amigo bororo. 

Escrevi a meu tio Francelino, convidando-o a vir a Co
xim, para claí seguirmos juntos para Mimoso. 

Desn1011tou-se a esta<;áo provisória, a fim de se transpor
tar para Coxim, para onde partimos a 29 - dia em que meu 
querido Benjamim completou seis anos. 

J\i.luito se trabalhou na prepara<;áo de postes, na ornamen
ta<;áo do edifício da esta<;áo. A l.º de maio entrou a linha 
na Vila, sendo ligada a estac;ao, ao mesmo tempo que o acam
pamento era instalado na prac;a da Igreja. O dia 2 foi en:
pregado em ultimar os preparativos para a inaugura<;ao da h
nha: tern1inou-se a limpeza da prac;a e da rua, preparou-se um 
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caramanchao, colocaram-se bandeirinhas, deran1-se os últimos 
retoques. 

No dia 3, data do descobrimento do Brasil, foi solene
mente inaugurada a esta<;ao com um banquete e um baile, sen
da, no ato da inaugura<;ao, f ranqueada ao público a sala dos 
aparelhos. Fiz um discurso, exaltando a l\1ulher, pensando 
quanto devia eu a inspira<;ao da n1inha, 110 cumpriinento de 
1neus árduos deveres. 

Houve 111ais discursos, brindes, alegria. . . e os compa
nheiros vieran1 pedir folga no día 4, o que concedí - mas no 
dia 5 f ugiu-me o soldado 11arcelino, descendo o rio num ba
teláo que roubara ao Caetano García ... 

COMISSÁO CONSTRUTORA DE LINHAS 
TELEGRÁFICAS NO ESTADO DE 

MATO GROSSO 

(DE CUIABA A CORUMBA, PROLONGANDO-SE ATÉ AS 
FRONTEIRAS DE PARAGUI E BOLfVI:A) 

1900 - 1906 

V 

A 6 de maio de 1902, terminámos os preparativos para 
instalar em Taquari o novo acampamento. 

Iniciou-se o prolongan1ento da picada. 

Seguia a linha na dire<;áo de Porteira, através de cerra
d6es, de córregos, pois o terreno pecorrido até aí era bastante 
acidentado. Espig6es de contraf ortes secundários lanc;avan1 
suas extren1idades até próximo do Taquari-1nirim cuja 1nargem 
direita era, em alguns pontos, guarnecida de grossa n1ataria 
que subia até a cristá dDs n1ontes divisores das águas do Ta
quari-n1irim e do Coxi,111. Eram esses contrafortes constituí
dos de arenito vern1elho, duro, aparecendo etn alguns a porfi
rita e o xisto. Quase todos os córregos que saíam desses con
traf or tes corriam sobre estas rochas, despenhando-se de de
grau em degrau, até se atirarem na bacía coletora. 

Chegámos, com 112 estacas locadas, ao Rio Claro, ribei
rao de aspecto risonho, com as margens guarnecidas de im
ponente vegetac;ao e o leito forrado de fina e al va areia sobre 
a qual urna cristalina corrente deixava ver as belas pirapu-
tangas a se n1overem em todas as dire<;oes. · 

A 21 almo<;ámos, ein córrego Fundo, cuja água era tam
bé1n extren1amente lhnpida, ligeiran1ente azulada, como sói 
acontecer nas correntes sobre terreno de alvas areias. 
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A parti~ daí, seguiu a Iinha o can1inho velho trilhado pela 
coluna que operou no N. do Paraguai, após a invasáo de Ma
to Grosso pelas fór~as dessa República. 

A 30 levei o pique até a estaca 873, dando-o por concluí
do, por se ~ornar c_onvenie~te e necessária urna explorac;ao aci
m~ da bac1~ do no N egnnho, no rio Negro. Regressán1os, 
po1s, a 31, mdo pousar em río Verde, na fazenda do An1érico 
de Souza, paulista que levou tropeando de Sao Paulo para l\1a
to. Grosso, até se fixar nesse recanto que f azia sua riqueza. 
R10 Verde, non1e certan1ente ton1ado das suas próprias águas, 
era um recanto que proporcionava ao viajante extenuado mo
mentos encantadores. O terreno da f azenda, constituí do por 
campos abertos, semeados de espessos cap6es, possuía florestas 
~e. madeira de lei, terras apropriadas para lavoura, pastagens 
ottmas, soberbo pomar. 

A_ 1.0 de junho voltei ao aca1npan1ento, em Taquari, e fui 
a Cox1m - a audiencia especial que solicitei do juiz, como 
procu:a<lor ?e D. Jacinta Ferreira da Silva. Fuáo · Joaquim 
Ferre1ra . fo1 cobrar violentamente da senhora 500$000, por 
quatro d1as de tra~alho, querendo forc;á-la a passar um do
c,un:1ento de <lívida daquele valor. Mostrou-se o juiz parcia
hss11110, procurando torcer os depoimentos das testemunhas. 
Depois de n1uito trabalho, conseguí que fósse Ferreira conde
nado a pagar as custas. Mas tive de pern1anecer em Coxim 
até o día 5, porque Ferreira se ausentou e foi preciso mandar 
ttn1a escolta prende-lo. Tinha, além disso, de obter do cole
tor de re.ndas Aestaduais, que recebesse o depósito de 38$ que 
D. ] oaqu1na fora condenada a pagar pelos servic;os devidos a 
Ferr~~ra. .Pude, felizmente, regressar ao acampan1ento, já en1 
Inda1a, de1xando a senhora con1 a sua situac;áo regularizada. 

O dia 8, no acampan1ento, f oi muito agradável : recebi 
telegrama do l\1al. Mallet, comunicando ter sido urna quota de 
50 :000$000 destinada a construc;ao de linhas telegráficas no 
Estado de Mato Grosso; chegaran1, por outro lado, 19 bois 
de corte. 

A 14 n1udámos o acampamento para córrego Fundo, em 
carros que nos mandou o Américo e a 17 estava1n todas as 
barracas armadas e levantado o depósito. 

Pena f oi que a boiada de corte nao tivesse querido en
trar para o curral novo, malgrado os esfon;os dos cavaleiros. 
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A 18, porém, reiniciava-s~ a abertura da picada, do Areao para 
a frente, e conseguía-se meter a boiada no curra l. 

Parti para Coxim, ao encontro dos companheiros, o Ca
-pitao Sena Braga, o Tte. Heliodoro, o Dr. I vo Soares. Apro
veitei o día aí passado para cuidar de interesses da Comissao 
e para telegrafar ao l\1inistro da Guerra nos seguintes termos: 
"Havendo se apresentado ao acampamento meu ajudante, Ca
pitao Sena Braga, oficial já experimentado no servic;o de cam
po, tendq os trabalhos de se prolongar por mais tempo e achan
do-me eu ausente de minha fa1nília há 23 meses, período en1 
que a saúde de minha Esposa tem sofrido, rogo ·vos permi
tir-me ir a essa Capital a fím de que possa minha Esposa vir 
'para mais próximo de 1nim. Servirá minha ida, ao 1nesi:no 
tempo, para me dar a oportunidade de vos expor as dificul
dades de nossos trabalhos, sua marcha e suas necessidades. 
Saúdo-vos cordialmente Ca pitao Rondon." 

A 27 recebia eu a resposta, detern1inando minha ida a 
Capital. 

Prosseguindo, pousámos a margem do rio N egrinho -
quem pousa nesse passo ouve sempre o canto de anhumas 
que vivem no brejo, ao mesmo tempo que o urro de onc;as 
ferozes, em busca de capivaras e porcos do mato. 

Era muito acidentado o terreno - a diferenc;a de altitu
de, entra a raiz e o alto da serra 11aracaju, p6e em evidencia 
.as dificuldades que foi preciso vencer, para assentar a linha 
em condic;óes de estabilidade - com um desenvolvi1nento de 
.apenas 1.595 metros, passámos da altitude de 644 metros, no 
:alto da serra, a de 300 n1etros no sopé. 

Para que os carros e carretas aí pudessem descer lenta
mente, foi necessário amarrar árvores derrubadas no recav,ém 
de cada viatura. Os galhos, pelo arrastamento, auxiliavam os 
bois a impedir o rolamento morro abaixo. 

Mas que beta paisagem se descortinava do alto da serra 
Maracaju que se estendia desde a serra Azul até os últimos 
<:ontraf ortes onde nascia o rio Apa ! 

A termina<;áo da grandiosa serra coincidía com o comec;o 
dos ca1npos que be1n mereceram o nome de Campo Formoso. 
Dessa serranía fata Taunay em sua "Retirada da Laguna", 
na marcha do Taquari a Miranda. 

11 

( 



/ 

160 ESTHER DE VIVEIROS 

A 12 de julho ainda estávamos em córrego Fundo, onde 
desenhei os reconhecimentos a que procederamos, achando 20 
quilómetros para a variante executada, que passava pelo alto 
·da serra. 

A 14 de julho houve urna festa cívica, formados todos 
para o hasteamento da Bandeira, e a 16 transmitia eu ao Sena 
Braga a dire<;ao dos trabalhos e a chefia da Comissáo, du
rante minha ausencia, o que constou em ordem do dia. 

Q¡uando transmiti a chefia da Comissáo, disse-me Sena 
Braga, ao se inteirar da parte financeira : 

- Voce vai direitinho para a cadeia, no fim do servic;o. 
- Voce tem esse receio, porque nao é mato-grossense. 

Nao me importa ir para a cadeia, desde que o servic;o se faca. 
É que eu levava a linha para a frente, contando que a 

verba acabaria por chegar, usando de meu crédito na regiáo 
A 17 de julho, parti de córrego Fundo para Coxim, com 

destino ao Rio. Depois de ajustar contas com a casa Albu
querque ( Mestre J oao) prossegui, encontrando no Corixao o 
Chemejera Oarine Ecureu a quem entreguei muitos brindes a 
serem distribuídos na tribo. 

A 24 passei em Itiquira, detendo-me quatro dias com 
meus tios queridos, Hor~encia e Miguel Lucas, que me acolhe
ram carinhosamente. Fui depois ao Mimoso, com tio Fran
celino - longo percurso através de cabeceiras, d.e trilhos de . 
índios - indo chegar a Mimoso a l. 0 de agosto. Detive-me 
aí com tio Francelino, completamente identificado com a vida 
de vaqueiro, preparando um curral e cuidando de gado pata 
nossas futuras expedic;óes. 

Na primeira vaquejada, poucas reses foram recolhidas ; 
voltámos, porém, ao campo trazendo 35 delas, todas de um 
ano para cima, e passei o dia ferrando animais, castrando 
garrotinhos e assinalando bezerros. 

Afinal a 6 cheguei a Cuiabá, onde me hospedei em casa 
do Frutuoso, outro positivista surgido de minha propaganda 
no sertáo. .. ···· 

Levei días e dias de ansiosa espera pelo paquete que me 
deveria levar ao Rio. 

O tempo nao passava, embora muito cheio, empregado em 
receber e retribuir visitas e em preparativos de viagem. 

, 
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Partimos, finalmente, a 29 de agosto, encalhando diver
sas vezes, parando, quando eram más as condic;óes de nave
gabilidade, nao viajando a noite, recebendo visitas e sendo ho
menageado com banquetes, nas cidades onde parávamos -:-- o 
que quase aumentava minha ansia de andar depressa, m1nha 
sensac;áo de estar prolongando o tempo que me separava do 
momento de abrac;ar os meus. 

Em Buenos Aires fiz compras e levei ao J ardi1n Zooló
gico o chef e índio Adriano que viera . c~migo, por ter neces.
sidade de operar urna vista. Depois, Montevidéu, R.io Gran
de Desterro onde nos acossou f orte temporal, ass1m como 
ao' chegar a 'Paranaguá. Entrámos em Santos e, finalmente, 

A d • ' na baía de Guanabara a 30 de setembro - um mes e v1agem . 
As 11 está vamos f undeados no poc;o. Esperei algum 

tempo 'pelos meus e é fácil avaliar com que sofreguidao, de
pois de tao longa ausencia! Tomei, enfin;, urna lanc~a do 
Arsenal rumando para o cais, quando cruzamos, no me10 da 
baía c;m a lancha em que vinha minha Família ! O primei
ro ~ me beijar foi Benjamim e logo depois Clotilde. Só en
tao é que me f oi possível abrac;ar minha incomparável Espo
sa que durante tanto tempo f icara ~zi~ha, gu~rdando no~so 
lar; porque era eu for<;ado a urna vida ardua, toda .de renun
cia de coraaem e resignac;ao, de devoc;ao ao cumpnmento do 

, b ,,. 

dever, por isso vida empo1gante, a pesar da provac;ao que era 
para mim mais dolorosa do que todas as dur;za.s a suportar, 
do que todos os perigos a arrostar - a ausencia do ~ar, do 
lar com que eu sempre sonhara, do meu lar que era ceu, que 
excedera todas as minhas mais caras e altas aspirac;óes. 

Logo no dia seguinte, l.º de outubro, fui me apresentar 
as autoridades e visitar a Mae do Sena Braga. 

Era o dia 4 aniversário de 1neu af ilhadinho, Paulo Es-' . 
teves - Paulo Carneiro, hoje membro da ONU e fomos Jan-
tar com os compadres. 

Foi vida muito intensa a que passei na Capital. 
Muitos era1n os problemas a resolver, de ordem ~éc~ical 

e estava em constante comunicac;áo com Sena Braga, pnnc1pal
mente. Ü<:upava-me também, o acurado trabalho com o meu. 
4.º relatório parcial, com as plantas da linha construída e. do 
reconhecimento executado para a escolha do trac;ado Coxim
Corumbá, com o esquema da linha telegráfica de Cuiabá ao 
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Araguaia. Organizava, ao mesmo tempo, um álbum de foto
graf ias dos acampamentos, dos servi<;os, das localidades atra
vessadas pela Comissao, das paisagens imponentes que as ve
zes se nos deparavam. Preparei também inventários e livros 
de postes. A 27 de outubro entregava eu tudo ao Ministro da 
Guerra e a 5 de nove1nbro manda va ele que eu f ósse elogiado 
em ordem do dia "por te.r demonstrado inteligencia, zelo e 
energía no desempenho de meus deveres, como chefe da Co
missáo de Linhas Telegráficas". 

Além das minúcias de servi~o da Comissáo, devia eu tam-· 
bém me ocupar da sua vida f inanceira o que nao era tare fa 
nem menos demorada, nem menos difícil. 

E nao f oi só. Para minhas observac;oes e determina<;óes 
astronómicas tive de ir ao Observatório Nacional, malgrado 
urna ~ebrezinha que me vinha perseguindo. 

Náo menos intensa foi minha vida religiosa. Além das 
conferencias no Templo da Bumanidade, assisti a festa de 
Augusto Comte e Clotilde, a 8 de outubro, com solene come
morac;áo no Templo, seguida de urna reuniáo em casa do Di
retor da Igreja e Apostolado Positivista do Brasil, Miguel Le
mos. Fomos, também, a 12 de outubro, a conferencia apostó
lica em que se co1nemorava Colombo e o lan<;amento da pe
dra fundamental do Templo,. ben1 como a de l.º de janeiro, 
festa da Humanidade, da Fraternidade Universal. Foram tam
bém conferidos sacran1entos: o da apresentac;ao de meu afi
lhado Paulo Esteves Carneiro, o do casamento de sua tia, He
loísa Carneiro. 

A 8 de janeiro de 1903, celebrou-se nosso casamento 
positivista, ao mesmo tempo que se realizava a apresenta<;ao 
de nossos tres filhinhos - Aracy, Benjamim e Clotilde. 

Recebera Miguel Lemos, jubiloso, o pedido de renova
~ao de meu casamento, segundo o ritual positivista, e f oi gran
de a concorrencia de amigos e confrades que assistiram a 
cerimónia e a urna reuniáo em nossa casa, a noite. 

Muito nos alegrou o sucesso da operac;ao do chefe boróro 
Adriano (Cogurica-xoreu, galinha preta). Levei-o ao Dr. 
Abreu Fialho que lhe examinou o olho furado. Operou-o 
em nossa casa e .colocou-lhe um olho de vidro. Nao podia o 
boróro ·acreditar que era a sua 1magem que lhe reenviava o 
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espelho, tao diferente do reflexo que via antes da opera<;áo, 
com um olho vazado que lhe deformava as fei<;óes. 

A 17 embarcava com minha Família para Corumbá. A 
viagem era muito diferente da que eu fizera sozinho. Os 
meus vinham agora a meu lado e o 1.0 de fevereiro, aniver
sário de meu casamento católico e civil, passámo-lo juntos, em 
Rosário. 

A 2 recebia eu, quase na hora de partida do paquete, um 
telegrama do Francisco Bueno Horta Barbosa - que tao 
tragicamente morreria no cargo de auxiliar da Comissáo, para 
o qual solicitava que eu o indicasse ! 

Prosseguimos, suportando os habituais tropec;os pela difi
culdade de navegac;ao, inclusive longa parada em Angostura, 
~ espera de chatas que viessem aliviar o Mercedes, em que 
viajávamos, para que pudesse subir o rio. 

A 21, chegávamos felizmente a Corumbá. Foi um de
sembarque muito concorrido, comparecendo altas autoridades 
- urna delas o Gen. Marciano, irmao de Ben j amim Constant 
- e a banda de música do 2.0 batalháo de artilharia. 

O dia 23 foi destinado a instala<;áo de minha Família. 
N es se mesmo dia, entretanto, reassumi a chef ia da Comis
sáo. 

Tomadas todas as providencias em relac;ao ao contingenté 
e as prac;as desligadas do 2.0 batalháo de artilharia para ser
vir na Comissao, inclusive distribuc;iáo de generos, prepará~ 
mo-nos para reencetar os trabalhos. 

Chegaram os animais para a explora<;áo e logo a 3 d~ 
mar<;o iniciei, com meu dedicado ajudante, Capitáo Avila, um 
reconhecimento expedito para projetar o trac;ado da linha Co
rumbá-Coimbra. 

Seguiríamos pelo caminho do Pau Brancal, Tarumá, Agua
c;u e Piúva. No retiro de Aguac;u encontrei um amigo de 
infancia, César Cárcano, proprietário de fazenda, nova e re
cém formada. Nesse fazenda assistimos a interessante episódio 
que me fez refletir no concurso que podem os animais prestar 
ao homem. 

? protagonista era um cao de fila, grande, corajoso, com 
aparencia de ferocidade capaz de por em fuga qualquer agres
sor. Logo de manhá, depois da primeira ref eic;áo, partía ele 
para pastorear as ovelhas que seguiam aconchegadas urnas as 
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outras, com receio de ataque de surpresa, a ponto de parece
rem, a distancia, massa compacta a se mover. 

·Compenetrado da f un<;áo de guarda, que lhe ensinara o 
f azendeiro, nao as deixava, saltando para a frente, ao primeiro 
movimento de espanto de alguma delas e afugentando o ini
migo com o seu retumbante latido. A tardinha voltava o re
banho para a f~zenda, guiado pelo mastim que levantava a 
ca:bec;a, con10 se se ufanasse de entregar as ovelhas sás e salvas 
ao .seu dono. Ia entao comer e estirar-se com o contenta
mento que sentem os humanos ao cun1prir o seu dever ... 

E transpúnnamos corixas, e atravessávamos ríos, as vezes 
a nado, como o rio Novo, carregando cada um, inclusive eu, 
h2lgagens e materia!. 

• 
Afinal, beirando o rio Paraguai, chegámos a tarde ao 

forte de Coimbra onde se achava o 25.0 batalháo do qual era 
cabo o ex-presidente Getúlio Vargas. 

Aproveitei para visitar a Gruta do Inferno. 
A entrada da gruta é um simples buraco que dá aces

so a ante-sala de um verdadeiro "Palácio de conto de Fadas". 
Ensombra-a urna grande figueira de fólha larga, Ficus Do
liaria, cujas raízes penetram pelas frestas e gretas das pedras 
soltas, semi-engastadas no maci<;o que constitui o morro do 
Buraco Soturno, ou Gruta do Inferno. Há aí urna escada que 
permite descer para a ante-sala. Ve-se, ao lado direito da 
entrada, um segundo buraco por onde é iluminado o compar
timento, constituído por grandes peda<;os de pedras sóltas, ati
rados desordenadamente aqui e ali e, entre eles, depósitos de 
carbonato de cákio, verdadeira argamassa f eita por máo in te · 
ligente. Para lá chegar, é necessário passar por dentro d'água, 
nadando e com luzes, porque a escuridao é completa. Assim 
'ie passa de salao en1 saláo e há verdadeiro deslumbramento 
quando a luz se reflete nas estalactites e estalagmites de cris
taL raras na ante sala. É um palácio encantado que os séculos 
-construíram, com a concre<;ao sucessiva de cada gota. Obser
vámos, entretanto, consternados, que a selvageria de alguns 
visitantes, sob pretexto de colecionar minerais, destruíra, a ala .. 
vanea e martelo, grande parte das estalactites. Será necessá
rio proteger tao maravilhosa beleza natural contra tais van
.dal~. 
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De Coimbra, regresei a Coru1nbá, onde organizei a 2.ª 
s.e.<;áo que, chefiada pelo Capitáo Marciano Avila, deveria en
cetar ,a constru<;áo da linha telegráfica, a partir de Corumbá, 
para encontrar no rio Paraguai a que, chefiada por mim pró-
prio, vinha de Corumbá. · 

N essa mesma ocasiáo f oi decidida a constru<;áo da esta
~ªº telegráfica de Corumbá, confiada ao Alferes-aluno ,Nico
lau Bueno Horta Barbosa. 

Depois destas providencias, segui, entao, para Aquidaua
na com a Família, en1 lancha que rebocava duas 'chatas, numa 
-Oas quais íamos nós - o nosso pequeno Benjamim, bastante 
<loente; na outra viajavam o Alferes Candido Cardoso, . que 
reingressava na Comissáo, os índios Tóri e Adriano, o Dr. 
Carlos Costa e o ajudante 2.0 Tte. Renato Barbosa Rodri
gues Pereira. Transformou-se este em emérito astrónomo e, 
quando me encontrava ausente,. além de tomar conta do escri
tório que instalei em Aquidauana, se . encarregava das obser
vac;óes astronómicas. Passou ele a viver em nossa compa
nhia, desde que aí nos estabelece1nos - na ótima casa, em 
frente ao porto, que para nós conseguiu o J ango. 

Depois de instalada minha Família, seguí para Prote<;áo. 
Antes, porém, de avan<;ar daí com o servi<;o para Aquidauana, 
resolví fazer, acompanhado pelos Ajudantes Sena Braga e Re
·nato Rodrigues Pereira, urna inspe<;áo da linha até Coxim. 

A 7 de 1naio prosseguia o reconhecimento para a frente, 
-com o intuito de estudar urna variante para Taboco, busca.ri:do 
a linha a fazenda do mesmo nome. Foi aí que, pela primelra 
vez, vi índios nachiri ou guachi. Desciam, na seca, pelo rio 
Negro e estendiam suas incursóes pelo pantanal afora, em 
busca de ca<;a. · 

Seguíamos, com grandes dificuldades de terreno e defi
-ciencia: de alimenta<;áo, ten do sido f orc;ados a apanhar urna 
vitela pertencente a f azenda do Taboco, o que comunicaríamos 
:a.o dono, indenizando-o, como era norma. 

Nao me foi possível solenizar a nossa grande data, o 13 
<le maio, pela urgencia do servi<;o - mas no vasto campo 
alagadic;o de meu querido Mato Grosso pensei nos esfor<;os 
ingentes dos abolicionistas brasileiros, de Norte a Sul, no de
-votamento dos positivistas a . grande causa da liberta<;áo dos 
.cscravos, no grande preto Toussaint Louverture. 
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Depois de atravessar o rio Taboco, de retroceder, em vista 
de corixas e pantanal quase intransponíveis, cuidei de encon
trar urna variante para Aquidauana e para lá partí. 

Fiz, pois, urna surpresa a minha família, com a minha che
gada, assim como ao Francisco Horta Barbosa, a quem eu 
<lera ordem de servir nessa sessáo ... 

Continuei o servi<;o no dia seguint~ cedo. Entregara ao 
Tte. Renato Rodrigues Pereira o tra<;ado de alinhamento ; tive,. 
porém, de substituí-lo porque, _na derrubada do pique, picada 
estreita para passagem, um pau lhe fraturara a cabec;a. 

Continuávamos o alinhamento, chegando ao córrego do 
Limáo Verde, dormindo sobre as caronas, sem cobertas, com 
forne, porque nem tropa, nem carreta haviam chegado, ten do 
<::sta virado, ao bater um tronco, e ficado imprensada no pique 
- felizmente acabaram por atingir o acampamento, sen do en
táo possível a distribui<;á.o dos víveres. P or outro lado, o Tte~ 
Renato nao estava bem. 

Atravessámos terreno difícil antes de chegar ao bivaque. 
Aí me veio procurar Ciríaco Rondon e tive a alegria da visita 
de meu Benjamim. Também, no dia seguinte, depois da mu
danc;a do acampamento para a margem do córrego J oao Días,. 
tive a surpresa de ver aparecer o Chico. 

Pouco avanc;ávamos, porque os soldados estavam esgota
dos, mas a 36 de maio entrávamos na Vila de Aquidauana. O· 
pique foi recebido festivamente, como prenúncio da chegada 
da linha. Houve foguetório e música. Mandei distribuir vi
nho as prac;as que tiveram descanso. . . relativo. 

Devia eu, porém, conseguir urna casa onde fosse possíveI 
instalar a esta<;áo. telegráfica p_ois, regressando ao acampa
mento, encontrara resposta negativa de D. Antonia J atobá a 
urna proposta minha, feíta por intermédio de Círiaco: ceder 
ela a Comissáo a casa de sua propriedade, com um contrato.,. 
f azendo-~e-lhe os reparos necessários. 

O acarripamento mudou-se para o Taboco e partí para 
Campo Formoso cuja esta<;ao devia ser inaugurada no mesmo. 
día que a de Aquidauana. Para isso se construiu urna casa 
junto a urna fonte de bastante água. Para proteger o manan
cial, mandei fazer um grande alambrado de 400 m de face, 
cercando a estac;áo. Adquiriu a Comissao esse terreno do fa-
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zendeiro Zeferino Rodrigues, pela quantia de 1$500 (mil e 
quinhentos réis) . Foi um meio de fazer pronta doa<;áo do 
terreno, urna vez que nao havia tabeliáo naquelas paragens. 

Segui para Aquidauana - o meu f ilhinho adoecera. 
Preocupado e aflito, tive, entretanto, a alegria de o encontrar 
restabelecido. Foi necessário resolver ao mesmo t~mpo o pro~ 
blema da casa para a esta<;ao telegráfica. Nao havia outro 
recurso senao construir urna. Escolhi um lote de 36 m de 
frente, no único largo da Vila. O acampan1ento, quando p_ara 
cá fósse transferido, ficaria na pra<;a, ou na rua da esta<;5=o. 

Cuidei também de determinar a latitude por observa<;ao 
circum-meridiana do sol, medindo duplas distancias zenitáis. 

Segui a 15 para o acampamento, a fim de tornar mais 
rápida a marcha do servi<;o, e a 21 estava a constru<;ao em 
caminho de Limao Verde para a Vila, onde chegou a 28 -
chegada que o espoucar de . foguetes anunciou. Mudou-se en
táo o acampamento, empregou-se todo o pessoal na limpeza, 
nao só dele como da pra<;a e da Vila, e cuidou-se dos pre
parativos para a festa de inaugurac;áo, na qual tomaría párte 
a banda de música do 7.0 regimento de cavalaria. 

As 9 horas de l .º de ·agosto inaugurava-se a esta<;ao de 
Aquidauana - ao mesmo tempo que a de Campo Formoso. 

A chuva nao permitiu que estivessem presentes muitas 
famílias. · 

Ainda assim, f ormou o contingente: li urna ordem do dia 
sobre a inaugura<;ao, houve discursos - inclusive o do Sr. 
J oáo Augusto da Costa que, em nome da popula<;áo, da va 
o meu non1e e o do Marechal Mallet as duas principais ruas 
da Vila e o de rua do Telégrafo aquela por onde entrara á. 
linha. -

A Comissáo ofereceu um baile a popula~áo e, no dia se-
guinte, suspendeu o acampamento, indo bivacar no córrego 
Joáo Dias. 

.. 
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FRONTEIRAS DE PARAGUAI E BOLfVIA) 

1900 - 1906 

VI 

Depois da inaugura<;áo da esta<;ao de Aquidauana, reto
mámos os trabalhos, a partir da ponta do morro do Guachi. 

Prosseguimos. Embora o vaqueano Tobias tivesse ma
tado, a zagaia, urna capivara que vinha corrida pelos ~aes, 
fomos fon;ados a abater um boi do fazendeiro da Esperan~a. 
Partimos depois em dire<;ao da f azenda do Firme. O terreno 
era, entáo, crivado de lagoas, baías, vazantes. Terreno de es
tratifica<;ao sedimentar de base arenosa, era dificílimo o afin
camento de postes. A chamada areia-manteiga nao permitia 
que se fizessem huracos - era, pois, necessário f azer pon ta 
nos postes, para que se cravassem pelo seu próprio peso, até 
encontrar argila. Impossível, nessas condi<;6es, levantar mais 
de 6 postes por dia, quando era de 100 a nossa média diária. 

Foi tra<;ada urna tangente, através de capóes com ta
quara, cerrado e lagoas, indo cair já em terreno baixo de 
panta_nal, entre os rios Taboco, Aquidauana e Negro. Seguiu 
depois sobre campos pantanosos, aproximou-se da fazenda do 
Rebojo e atingiu os belos campos entre o Aquidauana e o Ta
boco, campos de minhocais, completamente nivelados, entre os 
dois rios. A época das chuvas transformara esses campos em 
extensa baía que se prolongava até o brejao do rio Negro. 
Piranhas, pacus, piraputangas, dourados percorrem esses vas
tos pantanais e aí desovam, aí se cria sua extraordinária prole, 
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aiimentada pela variadíssima vegeta<;ao local. Continuou o p~
que, voltando a turma ainda ao acampamento da lagoa d~ Coatt ; 
a 15, chegaram todas as carretas que tinham ido a Aqu1dauana. 
buscar gen eros. Levá1nos para a frente o pique, indo bivacar 
na lagoa da Figueira. Prosseguimos, acabando por penetrar 
transversalmente Pantanalzinho e atravessar o rio do mesmo 
nome. 

É esse terreno, como o de todos os pantanais, de forma
\ªº seditnentar, com urna camada, de terra vegetal, coberta 
de caramujos. Aí predomina . a carandá, junto a qual o 
terreno, geralmente salino, apresenta na superfície eflores
cencia de sais diversos. Os animais procura1n esses pontos 
e com a língua, etn busca do alimento, f ormam buraco~ a que 
se chama barreiros. 

Fiz eu mesmo o balizamento até Carandá de galh<?, por 
ter adoecido o encarregado, parando na fazenda Rio Negro, 
a 26 de agosto, porque as pra<;as tinham necessidade de des-
canso e de lavar as roupas. 

A 5 de setembro, bivacámos na f azenda do Firme. Era 
a data aniversária da morte de Augusto Comte, o graride Re
generador. N aquela vasta planície despovoada e alagadi<;a, 
sentí vivamente a intensa desgrac;a que foi o prematuro desa
parecimento objetivo de tao preciosa existencia e a necessi
dade que é propagar os principios por ele ensinados e que se 
resumem na subordina<;áo do egoísmo ao altruísmo. 

C-Ontinuámos em dire<;ao a Manga, onde f omos bivacar 
e onde terminámos a explora~o - 1113. 877 m., a partir do 
rio Neo-ro. Demos <;:ome<;o a passagem dos animais para a 

b • • 

outra 1nargem, a fim de, logo cedo, no dia segu1nte, seguir 
para Corumbá, acompanhado pelo Tte. Renato Rodrigues Pe
reira, e inspecionar os trabalhos da 2.ª se<;ao. 

Chegamos a C-Orumbá a 1 O e fui diretamente a casa da 
esta<;ao que se estava construindo, para verificar o andamehto 
da obra. 

V eio visitar-me o fazendeiro Nheco que me deu diversas 
informa<;óes sobre a travessia do pantanal, até Manga. 

Chegou-me carta do Frutuoso. Comunicava-me o fale
cimento de meu querido tio Manoel Rodrigues, gra<;as a cuja 
bondade pude seguir a carreira militar - o que me pern1itiu 
organizar a adorada Família que é meu enlevo, n1inha razáo 
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de viver. Bem sei que n1eu pobre tio muito sof reu por te-lo 
eu deixado, por nao ter tido junto a si, na velhice, seu único 
filho pelo corac;áo, f ilho que ele ama va acima de tu do e que 
constituía sua única f elicidade, como tantas vezes repetía. Que 
pesar náo lhe ter acompanhado os últimos momentos e dado 
o último adeus f E isso é irrevogável, porque, em verdade, 
"nada há de irrevogável senáo a morte"; soube, porém, su
portar a dor para, com resignac;áo e energía, continuar a cum
prir meu dever ! . 

N esse mesmo dia continuei a inspe~áo. Pousando no 
grande estabelecimento industrial do U rucum, propriedacle de 
meu amigo Cárcano, partí para o acampamento. Publiquei 
ordem do dia elogiando o Cap. Avila e o Alferes aluno Fran
cisco Horta Barbosa. O irmáo <leste, Alferes aluno Nicolau 
l:f orta Barbosa, preparou-se para me acompanhar ao acampa
mento das Piraputangas. 

Cheguei a conclusao de que nao era possível trac;ar um só 
alinhamento da fazenda do Firme a margem esquerda do Pa
raguai, pelo obstáculo que representava aquele terreno, ra
rc~mente seco, mesmo na estiagem, entre o Japorá e o capá.o 
do Ca1nbará. A linha seguiu, pois, para o capáo do Rodeio, 
em vez do Japorá, formando urna curva em cuja concavidade 
ficou o brejáo. No capáo do Rodeio é que a 14 de dezembro 
se faria a junc;áo das dua~ sec;óes, partindo a l.ª sec;áo de 
Campo F ormoso e a 2. ª. de Corumhá. 

25 de setembro ! O céu an1anheceu lindo, com grandes 
franjas de um rosa pálido, como que pintadas por gigantesca 
brocha. A sebe de espinheiro de nosso jardim deixava pas
sar, entre as suas capelas de . flores, o sol que pousava no 
chao quadrados de luz, como se tivesse atravessado um vitral. 
E o perfume incerto, sutil, transpostava-me, em pensamento, 
ao Templo. Sentia o corac;áo a transbordar de amor e reco
nhecimento. É que nascera minha Marina Sílvia ! 

Continuei por alguns dias em Aquidauna. l\1inha Esposa 
refazia-se e Marina parecía-me um botáo de rosa, desabro
chando ao sol. . 

A 6 de outubro estava eu ainda em Aquidauana. O ser
vi<;o de construt;ao estava sendo prejudicado pelas grandes 
ch uvas e pela falta de carretas. Minha Esposa teve altera5áo 
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de temperatura - 390 - e eu devia partir! E partí, afinal, 
preocupado com o seu estado de saúde. Além disso, a cons
tru<;áo realiza va-se em difíceis condi<;óes : Na vazante do 
Mangaba!, por exemplo, para afincar um poste, eram necessá
rios, as vezes, 30 hotnens e levavam-se tres horas. N em n1es
mo a 2 de novembro foi possível suspender os trabalhos. Fui 
a 12 pousar no Firme e daí segui para 11anga, onde já en
contrei vestígio da 2.ª sec;áo da linha, vinda de Corumbá. 
Cinqiienta e um quilo1netros _de mato ~lto deram que fa:er 
ao pessoal bisonho dessa se<;ao - por 1sso, estava o serv,.u;o 
atrasado e muito teríamos de lutar para vencer os tremendos 
obstáculos criados pelas chuvas e pelos pantanais. 

Nao deixei, entretanto, ficar despercebido o 15 de no
vembro, passado em Manga : publiquei ordem do dia, em co
memora<;áo, e passei os habituais telegramas. 

Continuavam os weparativos pa:ra instalar o acampa
mento na Manga ~ tao demorados pela necessidade de der
rubar grande área de mato, a fim de afastar dele toda a 
umidade. Fez-se, final, a ·mudanc:;a. Chovia torrencialmente. 
encharcando-nos a todos. o pessoal ia se abarracando, a 
medida que chegava, conduzindo cada pra<;a a sua bagagem de 
campan ha. 

Lan<;ámos um cabo de tres condutores para atravessar os 
259 m. de largura que tem o rio Paraguai, nesse ponto. Para 
a ligac;áo do fio aéreo ªº condutor sub-fluvial foram cons
truídas duas guaritas de n1adeira, travadas de vergalhoes de 
ferro e cobertas de zinco. O cabo sub-fluvial subia por urna 
coluna oca, de madeira, e entrava e1n cada tuna das guaritas, 
por baixo de mesas de angelim, providas de pára-raios, OI].de 
se f aziam as ligac:;oes com o cabo aéreo. F oi este servi<;o con
fiado ao Inspetor Francisco Xavier. 

Fui correr urna variante da ponta do cabo subfluvial da 
margem esquerda do capá.o de Rodeio, atravessando tres zonas 
de pantanal muito baixas e só pudemos pousar num pequeno 
grupo de carandás, no meio do grande banhado do Rodeio. 
Foi urna noite infernal, pela quantidade de mosquitos, mal
grado o mosquiteiro. Os pobres animais, atropelados pelos 
culicídeos, passaram a noite en1 torno de nossas redes, tendo 
um deles vindo se coc;ar na minha. Acorclei com a idéia de 
que era urna on<;a - "A on<;a, dizem os vaqueiros, nao ataca 

, 
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homem barbado, nem se ~ira a gente que dorme sob mosqui-· 
teiros, porque nao sabe de que lado está a cabec;a ... " Mais 
de um, entretanto, dormindo no campo, tem sido visitado, alta 
noite, pela on<;a, cujos fios de bigode áspero chegam a atra
vessar o mosquiteiro de algodaozinho ... 

A 28 de novembro seguiu urna turma de levantamento 
de postes, dirigida pelo -Alferes aluno Francisco Bueno Horta 
Barbosa, que foi trabalhar no trecho entre Saram e a guarita 
da margem direita. 

A 3 de dezembro, nao tinha ele regressado. Partira eu, 
a ·4, para a l.ª se<;áo - a que vinha de Campo Formoso -
aproveitando para encaminhar de lá o Adriano e o Tóri, que 
levaram a minha Esposa os medicamentos trazidos de Corum
bá por meu cunhado Chico ; na manha do dia seguinte, regres
sei ao acampamento da 2.ª ser;áo. Desviara-me para a direita, 
adiante de Caldeirao Rachado, indo sair na lagoa da Quina, 
quando, ao deixar a picada, avistei um cavaleiro, que vinha do 
lado do Paraíso, no qual reconheci o soldado Louren<;o. So
bressaltei-me, prevendo que algo de extraordinário sucedera 
- de fato, anunciou-me ab-rutamente o falecimento do Alfe
res-aluno Francisco Horta Barbosa, entregando-me urna carta 
do Chico e outra do Heliodoro. O pesar impedía-me de pen
sar em outra cousa ·que nao f ósse a cruel e inesperada notícia. 
As lágrimas corriain, sem que .as pudesse conter. Viajei como 
um autóinato, através dos banhados, o corac;ao dilacerado por 
imensa dor. Só ao meio-dia pude chegar ao acampamento ch 
2.ª se<;ao, onde os companheiros me deram pesames. Meu 
desventurado companheiro de trabalho, meu inesquecível ami
go, a que morte trágica te levaría o teu devotamento ao cÜm
primento do dever ! 

Tendo-se dado, nas águas de urna baía próxima do Saram~ 
o extravío de um dos postes que estavam sendo arrastados por 
meio de carretáo, deixou ele algumas pra<;as incumbidas de 
retirar o poste do fundo da baía e foi, pessoalmente, verificar 
qµantas estacas estavam ainda sem poste. 

Até o escurecer nao tinha ele regressado, mas as pra~s 
eram for<;adas a pemoitar no capá.o que na noite anterior 
servira de pouso, por .ser o único que náo estava submerso. 
Foi, pois, necessário deixar para o dia seguinte as pesquisas 
na corixa do Saram - que encontraram completamente cheia. 
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Próximo daí, o muar, que servira de montaria ao desventu
rado oficial, pastava tranqüilamente, tendo apenas o cabresto
Os arreios estavam dentro dágua. Alarmadíssimos, sem po
der atravessar a corixa para obter notícias da turma da frente, 
tiveram de esperar que ela voltasse - ignorava o paradeir<> 
do oficial. 

Proceden do a novo exame, nada f oi encontrado. Leva
ram, entáo, o ocorrido ao conhecimento do chefe da segunda 
sec;áo, Capitáo Ávila, que, na noite de 4, enviou um guia e 4 
prac;as para fazer pesquisas. Encontraram no fundo do Pas
so da Corixa Saram o esqueleto do brilhante alf eres-aluno. 
As piranhas, pequenos e voracíssimos peixes, só nao tinhatn 
podido devorar as pernas, na parte protegida pelas botas. O 
esqueleto estava limpo. Foi, entretanto, possível identificá-lo 
pelo vestuário e por alguns objetos que lhe pertenciam. 

Ao mesmo tempo que me comunicava o resultado de suas 
investigac;óes, providenciou o Capitao Ávila para urna inuma
c;ao provisória. Estavam todos consternados e havia lágrimas 
nos olhos de muitos daqueles homens que a vida do sertáp .. 
cnnJara. 

Procedí eu mesmo a um inquérito sobre o f alecimento do 
desventurado mor;o - nao encontrei indício de crime. Foi
me, entretanto, possível reconstituir a tragédia: Era neces
sário atravessar a Corixa .do Saram. O pantanal estava en
chendo e o oficial encarregado da travessia, Alferes-aluno José· 
Pompeu de Albuquerque Cavalcanti, nao sabia nadar - of e
receu-se, pois, o meu pobre amigo para trocar servi<;o. Pas
saram os soldados na frente, na canoa - na qual teria, certa
mente, tomado lugar o oficial que nao sabia nadar ! 

Seguiu Francisco Horta Barbosa depois e, no meio da co
rixa, o burro em que estava montado o atirou a água. o animaJ 
estava certamente ferido, porque as temíveis piranhas se en
furecem e se reunem em cardumes, aos quais nada escapa,. 
quando há sangue. A mordedura das piranhas fez o animal 
corcovear e correr para a margem, deixando o cavaleiro entre
gue aos f erozes peixes. 

Cessou assim urna tao promissora existencia. Até fisi
camente era um belo rapaz; fóra o l.º aluno da Escola Militar, 
era a esperanr;a de Teixeira Mendes... Foi vítima de sen 
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excessivo zelo no cun1primento do dever, de sua extraordiná
ria dedica<;áo ao bem comum ... 

A 9 de dezembro, Nicolau, irmáo de meu inesquecível 
amigo, veio para procedermos a exumac;ao e ao meio-dia re
gressavámos como corpo, a fim de ser sepultado em Corumbá. 
Fiquei eu preso ao servi<;o - que, nas condic;6es em que se 
encontrava, nem por um minuto, poderia deixar - e divi
dido entre o pesar de na.o poder acompanhar o corpo de meu 
amigo até o fim, e as preocupa<;óes con1 a saúde de minha 
E~ó~. . 

Encarreguei, entretanto, Francisco Xavier de fazer tudo 
para que a Comissao manifestasse . seu pe~ar e sua gratidáo de 
1naneira -digna do inesquecível companhe1ro e de seu grande 
merecimento e, ao mesmo tempo, de acórdo com os nossos 
profundos sentimentos. Recomendei que fósse depositada em 
sua sepultura urna coroa em non1e de minha Família e mandei 
que na corixa do Saratn fósse colocada urna placa de bronze, 
no local onde se supunha ter ele perecido. 

E o trabalho continuava. A 16 estava eu em Manga, ter
minando o que falta va para a inaugurac;.ao. Fizemos expe
riencia do cabo sub-fluvial, con1 ótimo resultado. 

Co1nec;ando em 23 de setembro de 1900, a construc;áo da 
linha de Corumbá, na estac;áo telegráfica de Sáo Lourenc;o, 
pude inaugurar a daquela cid3;de em 1.0 de janeiro de 1~4, 
ao mesmo tempo que as linhas e estac;5es de Fazenda do Fir
me e Rio Negro. 

Cumprindo a determinac;ao do Governo, agira a Comissáo 
com a necessária rapidez para apressar a liga<;ao da Capital 
Federal con1 a fronteira boliviana. 

Verif icou-se a possibilidade de um corpo de Exército 
manter sempre, em campanha, comunicac;áo co1n a base de Aop~
rac;óes, ªº 1nesmo ten1po que foi posta a pr9va a competencia 
do Exército Nacional para realizar construc;óes onde sao im
prescídiveis resistencia física, tenacidade de caráter, an1or a 
Pátria. 

Fixára eu a inaugurac;ao da linha · Aquidauana-Corun1bá 
para 1-1-1904, quando ainda estávamos a grande distancia de 
Corumbá e f ore; oso era atravessar extenso e tremendo pan
tanal para lá chegar. 
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Quando alguém me ponderava quáo difícil sena realizar 
tal programa, replicava eu : 

- Está marcada a data em que deveremos chegar a Co
rumbá. Cumpre-nos agora f azer tu do quanto em nós couber 
para o conseguir. 

· E, realmente, a 1-1-1904 chegava a linha telegráfica a 
Corumbá. 

Viria o Gen. Sampáio inaugurar a linha. Estava ele na 
f ronteira - em vista de certas demonstra<;óes pouco amistosas 
de nossos irmaos bolivianos - comandando u1na divisao f or
mada por batalhóes de diversos Estados; no do Río Grande 
do Sul, servia Getúlio Vargas, co1no. cabo de esquadra do 25.0 

batalhao de infantaria de Pórto Alegre, para onde se recolheu, 
aliás, no f im de pouco tempo. 

Dissera eu ao Gen. San1páio: 
- Nao me poderei demor:ar, nem um minuto, depois do 

me,u discurso e de lhe dar cordial e agradecido aperto de máo. 
Deixe-me partir imediatamente, sem que ninguém o perceba, 
para junto de minha Esposa enferma. 

E assim foi. 
O pantanal estava cheio - entretanto, nada me poderia 

deter. Cumprida minha taref a, corrí para junto dela corrio 
agulha que ím~ irresistivelmente atrai. Viajava noite e dia, 
seguido pelos meus dois fiéis bororos Cogurica-choreu e Tóri 
(pedra) que me seguiam como se fóssem minha ' Sombra. A 
água chegava as vezes a barriga dos cavalos, mas nao havia 
dificuldades, cansac;o, forne e f rio que me fizessem consentir 
en1 retardar de um minuto siquer o momento de chegar a 
Aq~idauana, onde es~ava ela. 

Os corumbaenses, vendo-me sair antes de terminada a 
solenidade, convenceram-se de que a linha nao f óra concluída 
e que me retirara apressadamente para completar os trabalhos -
eram os que faziam essas aprecia<;óes sabedores das dificul
dades do trecho e nao acreditavam na p'ossibilidade de termos 
transposto tais obstáculos, em tao curto prazo. 

Tiveram, porém, de se render a evidencia. Como Sao 
Tomé, só acreditaram quando, depois da inaugura<;áo, lhes foi 
possível falar com Aquidauana. Conseguira eu,· ainda urna 
vez, realizar com rigorosa pontualidade o programa trac;ado. 

12 
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COMISSÁO CONSTRUTORA DE LINHAS 
TELEGRÁFICAS NO ESTADO DE 

MATO GROSSO 

(úE CUIABA A CORUMBA, PROLONGANDO-SE ATÉ AS 
FRONTEIRAS DE PARAGUAI E BOL1VIA) 

VII 1 

Em conseqüencia de solicita<;óes do Comandante ~? . 7 ."' 
Distrito Militar, determinou o Ministro da Guerra que OÍlClaJ.S e 
pra<;as de nosso contingente aguardassem, em Corumbá, nov~s 
ordens, podendo o pessoal de escritório permanecer em Aqut
dauana, de onde continuariam os trabalhos. 

Apenas SS pra<;as, das 100 que constituíam o contingente,. 
acompanharam a Comissáo. Era, pois, coro diminuto pess~al 
que íamos iniciar servi<;o em que a natureza do terreno x:nu~to 
ida dificultar a constru<;áo: cerradóes, capees de taquara1s in
trincados, veredas, isto é, vales estreitos das cabeceiras do~. 
córregos que desaparecem nos pantanais. 

Inagurada, entretanto, a Esta<;áo de Corumbá - linha 
Aquidauana-Corumbá - a l.º de janeiro de 1904, ia eu reor
ganizar a 2.ª sec;ao - chefiada pelo Tte. Nestor Passos -
encarregada da construc;áo da linha de Corumbá para o Forte 
de Coimbra. 

A 1. ª sec;áo comec;aria os trabalhos da construc;áo do ra
mal de Miranda, a partir de Aquidauana. Fiz antes um 
reconhecimento: Aquidauana-11iranda-Porto Murtinho-Mar
garida-Nioaque-Aquidauana. 

Iniciei, entáo, a partir do alto río Negro, a explora<;áo 
des te rio, do ponto em que é atravessado pela linha telegráfica. 
Aí, a margen1 direita, foi sepultado o Gen. Galváo que 
comandara o infeliz corpo expedicionário destinado a invadir 
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o Paraguai pelo Norte, e que, após tantas vicissitudes, reali
zara, sob o comando do Cel. Camisáo, a célebre retirada da 
Laguna. 

Seguíamos o rítmo habitual de trabalho, com relógio e 
bússola, medindo a marcha da embarcac;ao, fazendo observa
c;óes do sol para as determinadas astronomicas necessárias. 
As embarcat;óes, para a descida do río Negro, urna chalana e 
urna canoa, foram conduzidas até aquele ponto em carro de 
bois. Acompanhavam-me o Alf eres-aluno N icolau Horta Bar- • 
bosa, o Tte. Renato Rodrigues Pereira, o cabo de esquadra 
Joao de Deus, corajoso e dedicado, sua mulher, nao menos 
corajosa e dedicada - tendo prestado ótimos servi<;os como 
cozinheira e lavadeira - o guarda-fios Delfino, desanimado 
e medroso, e u1n velho zagaieiro. Demos, nessa viagem, com 
urna turma de índios, denunciados pelo latido dos caes que 
conduziam. Corriam assustados, mas, recorrendo ao meu 
vocabulário da tribo uachiri, chamei-os, dizendo-lhes que é:i,-a·· 
mos amigos, até que se aproxirnou primeiro um, com urna 
grande ferida no peito, feíta por unha de on~a. Presenteou
nos com um papagaio. Agarrou as máos de Nicolau e, pu
lando rapidamente, sobre um e outro pé, pronunciava, cantan
do, palavras ininteligíveis. Nicolau, sempre entusiasta, imita
va-Ihe os gestos e ofereceu-lhe o seu bom cobertor. Torna
ram-se entáo confiantes. J antaram, assando carne que lhes 
demos ; relutaram, porém, quando pedimos que nos levassem 
ao seu acampamento. Nao compreendiam que, a: essa hora,. 
quiséssemos penetrar na 1nata - mas, no dia seguinte, pre
cisava eu comunicar-me com Nioaque e, por isso, insisti e aca
baram por ceder. Ao chegar, porém, perto de urna corixa, 
dois dos índios desapareceram, talvez para avisar da importuna 
visita. Tínhamos ainda de atravessar urna grande e funda ca
beceira e o aldeamento era distante; resolvemos, pois, retro
ceder. Demos-Ihe~ nossos facóes - que pediam com insis
tencia - e os presentes que trouxéramos para os da aldeia; 
despediram-se contentissin1os. Nao ti vemos dif iculdade em 
encontrar nosso acampamento porque havíamos tomado a 
precau<;áo de acender grande f ogueira na nlargem direita, a 
entrada da mata. Deparámos, ao voltar, coin o acampamento 
onde haviam estado os índio5 e onde tudo abandonaram ame-

' drontados com a nossa aproxima<;áo. 

' 
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Até tarde ouvíamos pios, assovios - comunicavam-se uns 
. com outros. 

Prosseguindo, fomos chegar a fazenda Rio Negro, pro
priedade de meu tio Ciríaco. Apareceu-nos aí un1a turma de 
oilo desses mesmos índios uachiri que nos haviam seguido de 
longe. Álarmou-se D. Tomásia, viúva de n1eu tio Ciríaco, ~ 
os camaradas, prontos para a proteger contra a suposta inva
sáo, armaram-se para a luta. Garanti-lhes que nenhum perigo 
corriam e fi-los voltar .as suas ocupa<;oes. Cuidei, entáo, de 
vestir os índios e de os apresentar a fazendeira, ,como nosws 
amigos. Dei-lhes de comer e distribui fartamente carne e fa
rinha, para que levassem alimento aos ~eus. Partiram a tar
de, f icandq, porém, um deles que conhecíamos desde o pri
meiro encontro. E acompanhou-nos na explora<;ao. 

Continuava esta com dificuldades cada vez maiores -
agora por causa da seca. Verdadeiras lagoas quase desapare · 
ciam e a fáuna lacustre modificava seus hábitos. Os jqca
ré3, arquejant~s pela falta de água, saíam pelo campo a pro
cura dos veadinhos que vinham matar a sede. Certa ve7., 
tínhamos parado e admirávamos um lindo cervo que pastava 

· despreocupado. · Ao lado, urna po<;a de água lodacenta, o que 
restava da lagoa. Pé ante pé, arrastando-se, saía d'água un1 
voraz e faminto jacaré, em marcha imperceptível. Mais al
guns passos, atingiria o veadinho e o arrastaria para a po<;a 
d'água barrenta. . . Claro que interrompemos esse bem cal
culado ataque. A noite, a água escura tomava tons violeta 
e distinguiam-se os bugios cinzentos e peludos e as bugias pre
tas. De dia, estridulavam as cigarras e, enfileirados nos ban
cos de areia, batalhóes de guarás pareciam observar nosso rude 
trabalho. E as cegonhas hieráticas e as gar\as alvas trans
formavam aqueles estiróes de rio em paisagem encantada ... 
mas onde atravessáyamos as mais duras dificuldades. 

A correnteza do rio diminuía, assim como a profundidade. 
A turma lutava com o lodo e com camalotes de todo o genero. 
O rio se transformava em pantanal e brejo; mais adiante, po
rém, as águas certamente se canalizariam e procurariam a sua 
hacia principal - era isso que eu queria verificar. Acabou por 
desaparecer completamente o leito do rio - estávamos em 
presen<;a de vasto pantanal, coberto de vegetac;ao característica. 
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Tentávamos empurrar as chalanas para a frente, a ver se d~ 
novo descobríamos o leito, atolados, a pisar em sucuris. O 
índio uachiri parecia um jacaré, mergulhado no lodo, com a 
corrente da embarcac;áo nas maos, puxando-a, sempre que pos
sível, com admirável bon1 humor. E assim foi, até que, con
vencido de que convinha adiar a explorac;áo, suspendi tempo
rariamente a realizac;ao <le meu sonho ! Náo me era lícito 
a ele sacrificar o principal objetivo de meu trabalho. . 

Quando deixámos río Negro, despediu-se de nós nosso 
amigo uachiri, contente com os presentes que lhe fizemos. Ór
ganizei entáo urna expedic;áo cujo objetivo era decidir sobre 
o melhor trac;ado da linha que devia ligar Aquidauana a Porto 
Murtinho e a Bela Vista. Havia dois alvitres - prolongar 
o ramal de Miranda até Pórto Murtinho ou partir de Aqui
dauana e ir a Pórto Murtinho, passando por Nioaque. Foi 
preferido este tra<;ado, o mais curto e em melhor terreno. Era 
urna linha de 67 quilómetros -Aquidauana-Miranda-tra<;ada 
com 4 alinhamentos, sendo o 4.0 trac;ado para a entrada pel~ 
rua do Carmo, em Miranda, onde se instalaria a estac;áo. . 

Prosseguimos de Aquidauana, para onde eu regressara, 
, acompanhando-me o meu Benjamim. Levei-o ao alto da serra 

Amambaí e ele soube sentir a majestade da paisagem que se 
estendia até aos últimos contraf ortes, planícies polvilhadas 
de pontos brancos - o casario das f azendas. 

. Fomos pousar nos campos de piqui do Cel. Alves Fer
reira, proprietário da fazenda Cutape, a mais importante das 
quatro atravessadas pela linha. Nessa zona, a do !pegue, es
tava o limite das terras dos terenas, os mais <lóceis dos ame
rín<lios. J á catequizados pelas Missóes, nao conhecian1 arco 
e flecha, andavam vestidos e, além de excelentes vaqueiros, 
eram agricultores, portanto, sedentários. Muito procurados 
pelos f azendeiros, contentavam-se com pequena remunerac;ao, 
sendo, em geral, pof eles explorados. Raramente se encon
trava um camarada terena que nao devesse os cabelos da 
catJ:<;a ao fazendeiro - seus servic;os nao eram pagos pelo que 
vaham e, nas vendas efetuadas pelo patrao, eram tristemente 
roubados. Daí urna escravidáo de nova espécie, porque ne
nhum camarada de conta poderia deixar o patráo antigo sem 
que o novo se responsabilizasse pela <lívida_ E, se tivesse a 
ousadia de fugir, correría os maiores riscos de vexames e até 
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de morte, porque, nos povoados e vilas, estava a polícia sernpre 
em maos dos fazendeiros. 

Do pauso adiante de !pegue, segui para Miranda. Acam
pámos a meia légua da vila e prosseguimos para o 
acampamento de Acogo, de onde fui a Aquidauana ver minha 
Esposa doente, seguindo depois para Ipegue, onde deveria 
esperar a tropa cuja demora muito nos estava prejudicando, 
urna vez que tínhamos data fixa para chegar a Pórto Mur
tinho. 

A 2 de junho achava-me ainda no Ipegue, na fazenda 
onde fidalgan1ente nos hospedou o Capitáo Tavares, e onde 
meu Benjamim se fartou de chupar laranjas. Vieram me pro
curar cerca de 20 índios terenas. Falei-lhes sobre a con
veniencia de se mudarem para junto de seu capitao, retoman
do as antigás moradias, e eles se mostraram satisfeitos com 
~s garantías que lhes <lei, prometendo voltar para o aldea
m'ento. Presenteei as nlulheres e as crian~as com erva mate 
e bolachas, aproveitando a oportunidade para enriquecer meu 
vocabulário de língua terena. 

Chegou, finalmente, a tropa - haviam os muares dis
parado, etn frente ao aramado do fazendeiro Alvaro, . perdendo 

' -as canastras que conduzian1 o dinheiro e o sextante. Foi, entaot 
-o Tte. Renato Rodrigues Pereira tomar providencias sobre 
.as canastras extraviadas. 

Continuán1os e, ao chegar a Chapena, estávamos perdidos, 
-po¡ culpa do guia :Qamásio ; tomámos outro prático que se 
perdeu no primeiro campo que atravessámos, ind<;> nós encon
trá-lo etn Pitangueira. Seguimos, levando terc~iro prático, ~e 
Pitangueira, mas ti vemos, a pesar disso, de pousar def ron te da 
tapera de Laudejá, onde passán1os muito mal a noite, sem ter 
onde dormir. Tornando mais difícil a situa<;áo, chovia tor
.rencialmente. Fomos for~ados a desmanchar um peda<fo do 
cercado da tapera para fazer f ogo, porque, completamente en-

·charcados, tiritávamos de frio. A fim de resguardar o pequeno 
Benjamin1 da chuva, o Tte. Renato fez construir, com as can
galhas, um abrigo, segund~ o estilo mineiro - onde pode a 
crian<;a dormir, embora se queixando do cheiro de suor dos 
animais. Essa a pior aventura, antes de chegarmos a Miran
da. Prosseguindo, atingi o galpáo Sao Roque de onde partí~ 
.a 12 de junho <le 1904, para Porto Murtinho. la esperar 
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a passagem do Ladário, a cujo bordo estavam minha cunhada 
e minha sogra. Vinham assistir ao casamento de meu cunha
do Chico, o Inspetor Francisco Xavier, em Corumbá. Ficaram 
surpresa~ com a presen<;a do Benjamim que nao cabia em si 
de entusiasmo com "a explora<;áo em que auxilia va o Papai ". 
Acompanhou a avó e a tia. Eu regressei ao galpáo Sao Ro
-que ~ seguí depois para Margarida, depósito central da Com
.p~nhra ~ate Laranjeira. Todo o mate da Companhia Laran-
1e1ra, CUJOS ervais estáo na proximidade de Ponta Porá é 
~epasitado em Margarida e depois remetido. para Porto M~r
tI~h?, onde está o principal estabelecimento da Companhia, com 
of1c1nas e casa de comissariado. 

. , Partimos ?e Margarida a 25, passando por Nioaque, opde 
fic:1mos um d1a, para observa<;óes astronómicas, seguindo de
po1s para Aquidauana. 

. . O trabalho de constru<;áo prosseguia no meio das maiores 
d1f1c?ldades. No trecho entre o ribeirao da Caieira e ~s 
mornnho: de Margarida, f oi preciso f azer fortes paredes de 
pedras so.Itas, de 1 metro e 20 de altura, em torno ·de cada 
pos~e, po1s era.m i~suficientes os pequenos huracos que per
~uravamos a dinamite nas consideráveis pedreiras que aí exis
ttam. 

a Po_r outr~ lado, os aterradores .pantanais e atoleiros, na 
~· se~~o - hnha para Forte de Co1mbra - tornavam quase 
1mposs1vel. a constru<;ao. A f ebre assolava o pessoal estando 
fora de servi<;o para m~~ de 20 pra<;as. Telegraf¡va cons
~antem:_nte ao meu aux1har, Tte. Nestor Passos, - dando-ihe 
1nstru<;oes, enquanto lá nao podia ir pessoalmente. 

A M~s, apesar ?e tantas dificuldades, ' quase insuperáveis as 
vezes, ta consegu1ndo, como até aquele momento, realizar 0 
progra~a tra<;a~o. e a 1.0 de janeiro de 1905 inaugurávamos 
a esta~ao telegraf1ca do Forte de Coimbra. -

Ficava este entre dois picos - sentinelas que a natureza 
1evanta~a .nas duas margens do Paraguai. Apoiava-se na mar
gem diretta, dependurado na aba da colina, ar melancólico 
<le castelo, co~ ameias e baluartes. Dois ou tres canhóes co
rno que admirados de ainda aí estar, pareciam quietos 'caes 
de ~arda. l!m cais de madeira lembrava antiga ponte le
vadi~a. Depo1s, palhrn;;as claudicantes, capoeira, os serros que 
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pareciam polvilhados de • ciríza: . . paisagem triste que só as. 
chuvas vestiam de folhas ... 

Altas autoridades, oficiais do Forte e até convidados de 
Corumbá estavam presentes a inaugura<;ao que foi precedida 
pela leitura de minha ordem do dia. Os soldados seguiram, 
depois, para a frente da casa do Comandante do Forte, onde 
esta va urna mesa de SO talheres, que f oi por mim presidida, 
sendo os soldados servidos pelos oficiais. Viva alegria, brin
des, discursos, música pela 'banda do 2.0 batalháo. A noite, 
animado baile. Havia eu programado, para o dia dois, urna 
visita a gruta do inferno, mas os convidados tinham préssa 
em regressar. Houve, entáo, um almoc;o com brindes cordiais 
e f omos <lepo is acompanhar nossos hóspedes · até a pon ta norte 
do morro da marinha. 

Transmití telegramas as autoridades e a minha Esposa ... 
fomos forc;ados a no~a separac;ao, em benefício da educac;áo· 
das crianc;a:s, já crescidinhas ! e lá partiu ela em dezen1bro ... 

Era agora necessário resguardar a construc;ao aí reali
zada, a custa de tantos sacrifícios. Nao fora possível empre
gar postes senáo de carandá, madeira de pouca durabilidade· 
no pantanal. Para deles obter o máximo, mandei preparar 
eones de zinco que se lhes adaptaram nas cabe~as, presos por 
meio de parafusos longos, com porcas. Colocaram-se também 
escoras nos postes assentados em pantanal brejoso. ~xigia,. 
além disso, a conservac;ao das linhas nos pantanais, vigilancia 
especial para evitar que caíssem os postes com as enchentes, 
principalmente por causa dos camalotes que se deslocavam 

, 
nessa epoca. 

lnaugurada a esta<;áo de Coimbra, iniciou a 2.ª sec;ao seus 
trabalhos em Porto Bela Vista. A linha passava por Nioaque 
e Margarida - desta localidade prosseguiria para Porto 1-fur
tinho. Ordenaría eu, depois, que se fizesse a jun<;áo das duas 
sec;óes em Sao Roque - o que aceleraría o trabalho. 

Curioso episódio se passou aí, quando estávamos em ser
vic;o na f ronteira, nas proximidades de Nunca Te Vi. Em 
território brasilejro embora, era a populac;ao de Nunca Te Vi 
paraguaia - guaranís industriosos que desenvolviam suas la
vouras, vi vendo pacatamente. F oi quando revolucionários, 
expulsos do Rio Grande do Sul e que, vindos pela f ronteira 
em busca de local onde se estabelecessem, deram com Nunca 

.. 
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Te Vi. A pretexto de que nao .eram brasileiros, expulsaram 
os pobres guaranís de suas terras. Vieram eles procurar-me 
e eu consegui que o Presidente do Estado Ihes reconhecesse 
e mantivesse a posse. Munido dessas credenciais, pude con
vencer os invasores de que se deveriam retirar padficamente. 

Sentiram-se os guaranís, entao, no dever de me dar urna_ 
prova concreta de quanto me eram agradecidos e, ero solene 

. reuniáo, vieram me oferecer, de um em um, o que tinham de
n:iais precioso. Agradeci-lhes, comovidíssimo e, com palavras. 
vindas do fundo do cora~ao, fiz-lhes sentir que nao poderia 
aceitar aqueles presentes, objetos de família que deveriam ser 
transmitidos aos descendentes, e que, agora, eram tarr,ibém a 
recordac;ao de uro gesto de rara nobreza ... e separámo-nos os
melhores amigos do mundo, com manif esta~óes de entusiasmo 
delirante ... 

A 8 de janeiro mandei contratar o Jauru para o trans
·porte do contingente e do material. 

A 10, recebi o telegrama de 8, de minha Esposa, lem
brando a consagra~o religiosa que nessa data recebera nosso 
casamento, na Igreja Positivista. Anunciava-me, ao mesmo 
tempo, ter ton1ado urna casa na rua Santo Amaro, a pequena 
distancia das de Miguel Lemos e Teixeira 1'.ifendes, pois es
tava situada quase em frente a travessa do Fialho. Que pu
desse eu, ao menos, estar tranqüilo quanto a seguranc;a dos 
entes que sao meu enlevo, minha vida, f oi o que pensei. 

A 12 segui para Porto Murtinho, onde nos instalá1nos 
numa casa alugada ao Capriota, ficando junto a ela acampada 
a for<;a. Iniciei a locac;ao e a picada, assim como a distribui
~ao de postes e o preparo de huracos. Foi trabalho ingente, 
porque os bois se enterravam no atoleiro, ficando as vezes 
presos, só sendo possível safá-los depois de horas de verdadeira 
Juta - as vezes até alta hora da noite se prolongava a faina. 

Foi necessário abrir a avenida 11urtinho a meio, para 
dar passagem a linha, até a rua B onde ficaria instalada a 
estac;ao. Fez-se, entáo, a mudan<;a do acampamento para Sao 
Roque. 

Trabalhei, durante alguns dias, no relatório, continuando 
o servi<;o com regularidade. Parti de Porto Murtinho para 
Margarida, passando em Sao Roque onde a turma já estava 
atacando o servic;o de jun~áo. Mata alagadic;a, águas estag-
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nadas e podres, a exalar mau cheiro. Prossegui para Marg.t
rida, onde só encontrei o J osino com a mulher. A enchente 
do Miranda nao permitira que a turma passasse para a mar
gem direita, nao sen do, por is so, possível f azer a inaugura<;áo 
da esta<;áo de Miranda - seria feita a 24 de maio, data em 
que se inauguraria a esta<;á.o de Porto Murtinho. Chovia e 
eu, muito resfriado, continuava o reconhecimento, já para Bela 
Vista. Parámos . no pequen o povoado paraguaio, Nunca Te 
Vi, onde um casal de velhos nos acolheu amavelmente. ' Con
tinuámos para Margarida, chegámos ao acampamento de Va
.cadigo, onde me detive para conferenciar com o Ávila. Iam 
agora reunir-se as duas se<;óes. Urna vez chegado a Marga
rida com o servi<;o, partiria o Ávila com o levantamento da 
estrada, até Sao Roque, a fim de se incorporar a 2.ª se<;áo, 
-com a qual atacaría todo o servi<;o para a frente. ' 
• 

Mandei .depois remover para Margarida um doente grave 
-que encontrara no acampamento, acompanhado pelo médico e 
pelo enfermeiro, e parti para Jardim, atravessando terreno 
·péssimo, onde as cabeceiras de brejos eram constantes, sem 
pontilhóes nem estivados. 

Passán1os, em viagem de retorno, perto dos tí:i.1nulos do 
Tte. Camisáo, do Tte. Cel. J uvencio e do guia Lopes, heróis 
-da Retirada da Laguna, sendo este . último o guia da coluna 
que operara contra os paraguaios e os repelira até Machorra, 
:além de Bela Vista. Reservei para mais tarde urna piedosa 
homenagem a estes bravos. Parei em casa da viúva do guia 
Lopes, D. Senhorinha, que vivia ainda na fazenda do Jardim. 
Embora muito velha, tinha perf eita memória. Tipo de , mu
lher do can1po, gorda, baixa, vivos olhos azuis, gostava muito 
-de conversar e de tudo se lembrava. Nascera em Minas Ge
rais e supunha ser aparentada com os Horta Barbosa. Fora, 
por duas vez es, aprisionada pelos paraguaios. Na prin1eira, 
acabava de perder o 1.0 marido e tinha-lhe nascido um filho, 
quando se apresentaram 500 éavaleiros paraguaios - leva
ram-na, com todos os da fazenda, em falta do marido, só 
sendo postos em liberdade gra<;as a interven<;ao do Sr. Pedro 
Nolasco que se achava hospedado em sua casa. Na segunda 
vez, já casada com o guia Lopes, fora de novo presa, em lugar 
<teste. 
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De Jardim para Ma.rgarida era bela a paisagem - que 
justificava o nome de Jardim, dado a fazenda pelo guia L:o
pes. Campos ondulados, a perder de vista, a princípio de 
cerrado, depois dobrados, lombas descobertas, um verdadeiro 
chapadáo, todo coroado de cabeceiras cujas vertentes osten
tavam capóes de vegetac;áo alta. 

Chegámos a 4 de mar<;o a Aquidauana, hospedando-me eu 
na esta<;áo, porque a casa alugada ao escritório fora comprada 
por um alemao que a ocupara vio~enta1nente - · tendo o sub
delegado aconselhado ao cabo que dela tomava con ta. . . que 
náo criasse um caso . . . 

Em Aquidauana nao me deixava1n as visitas trabalhar -
recebendo-as e retribuindo-as passava eu a maior parte do 
tempo em que, ansioso, aguardava telegran1a de minha Esposa. 
Esf or<;ava-me também por salvar um membro da Comissáo 
que se embrulhara em questoes administrativas, porque me pa
recia ser ele suscetível de se regenerar. Pobre amigo que se 
deixara arrastar pelas sugestóes do egoísmo. . 

Parti, finalmente, a 10 de mar<;o para o porto da fazenda 
de Aquidauana, com o Tte. Renato Rodrigues Pereira, meu 
companheiro desde a partida do Avila para o Rio. Claro é 
que levava, como sempre, os meus cachorros, auxiliares dedi
cados que muit:a.s vezes nos defenderam e nos mataram a fome, 
ca<;ando. 

· Estáva1nos sem carne, porque nao encontrarámos nenhuma 
para co1nprar antes de partir e fomos, por isso, f on;ados a 
nos contentar com o que se nos deparava e até a n1atar um 
aracuá, apesar de ser un1a ave pequenina, de beira de rio, que 
canta deliciosan1ente pela madrugada. Utilizámos também, 
como alimento, urna onc;a parda - felizmente, é sua carne 
menos almiscarada do que a da oni;a pintada. 

Atingimos, por f im, nosso destino, porto da fazenda de 
Aquidauana, aí encontrando a viúva de meu tio Ciríaco e toda 
a família. Possuía ele um porto seu em Aquidauana, em 
comunica<;ao com o da fazenda Rio Negro de sua proprieda
de, daí as constantes comunica<;óes entre os dois portos. 

Inauguradas as estac;.oes de Miranda e Forte de Coimbra, 
em marcha -0s trabalhos. das linhas de Porto Murtinho e 
Margarida, poderíamos eri'fim, retomar a explora~ao do Rio 
N~ro. .~ 
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COMISS.~O CONSTRUTORA DE LINHAS 
TELEGRÁFICAS NO ESTADO DE 
MATO GROSSO E EXPLORA(ÁO 

DORIO NEGRO 

1905 .- 1906 

VIII 

Por se tratar do que foi considerado um descobrimento . ' aqu1 transcrevo, para os que se interessarem pelas minúcias 
dessa expedic;ao ao rio Negro, as notas de meu diário que 
a ela se ref erem. 

"Sexta-feira, 10 de man;o de 1905 - Eram 5 e 40 
quando partimos para o pórto da fazenda de Aquidauana, na 
chalana em que Renato e Nicolau f izeram a explora<;;áo e o 
1~vnta1:1ento dos rios Aquidauana e Miranda. Com a partida 
do Áv1la, será Renato meu ,companheiro e ajudante. As 7 50 
pass~1nos pelo port~ do 'Buriti e, logo adiante, pei'o do FelÍpe 
Pere1ra. Prossegu1mos e, as 17 horas parámos, para pre
parar o pouso - ameac;ava muita chuva, era, pois, necessário 
armar as barracas, a tempo. 

Sábado, 11 de marc;o - J atobá, as 11 horas. Pouso pela 
margem esquerda. 

Domingo, 12 de marc;o - Prosseguimos - Rebojo. Pau
so pela margem esquerda, com ameac;a de muita chuva -
felizmente nao passou de ameac;a. 

Segunda-feira, 13 de man;o - Chegámos ao pórto da 
f azenda de Aquidauana. 

Terc;a-feira, 14 de marc;o - Resolvi seguir para Rio Ne
gro em urna canoinha, devolvendo a chalana para conduzir mi
nha bagagen1 e a tripulac;ao. Céu nublado. Seguirpos sem 
nenhum embarac;o. Embora o nível do pantanal já tivesse 

I 
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abaixado muito, havia água suficiente para pequenas emhar
cac;óe~, se.ndo que, no chamado pantanalzinho, qualquer barco 
podena a1nda navegar. Com menos de tres horas f izemos a 
travessia de duas léguas e meia, até o porto da fazenda de Rio 
Negro. O pantanal tinha as águas encostadas a casa. Nunca 
haviam os moradores desta zona presenceado tao grande en
chente, nesta extensáo de 36 léguas - margem esquerda do 
Paraguai, entre os rios Negro e Aquidauana. 
' Quarta-feira, 15 de 1narc;o - Na Fazenda Rio NeO'ro -

os dias 16 e 17 também. · º 
Sábado, 18 de man;o - Partimos as 6. e 20, saindo no 

~io Negro as 6 e 35. Está ele ainda muito cheio, despe
Jan<;lo suas águas nos pantanais que já baixaram muito. Se- · 
gui1nos o brac;o da esquerda, mas navegámos pouco, pois ve
rifiquei ser ele inviável. Retrocedi as 9 e 50 e retomei 0 

brac;o da direita. Aí navegámos mal, porque a enchente modi
ficou o regime das águas ; as 13 horas metemo-nos no pantanal,. 
pela margem direita, até sair na vazante do Ranchinho que o 
Rio Ne gro transf ormou em rio. N avegámos desimpedida
mente até o capao da Barrosa, onde fizemos pouso. Os ca
malotes foram arrastados pela enchente, deixando o rio com
pletamente livre. Se assim f ór, para baixo, iremos rapidamente. 

Domingo, 19 de marc;o - Partimos as 6, continuando 
nossa rota. Fiz urna digressáo para explorar urna corrente 
quase paralela ao bra<;o que tomámos pelo lado do Sul a 1 
quilómetro da Barrosa. É urna derivac;áo das águas d~ rio 
que se espalham pelo pantanal. Almo<;ámos num grande ca
pa.o de bacurizal e aí mesmo pousámos, para cuidar das peles 
de duas on<;as cangu<;us que matámos. 

Segunda-feira, 20 de mar<;o - as 5 e 30 continuávamos 
a descer o rio, ainda desimpedido, mais largo e mais profundo. 
Pa:ámós no porto do Socó e, para almo<;ar, no capao das 
Ariranhas (lontra grande). Encontrámos o rio tapado no 
Buritizinho, percorrendo um trecho de aguapés com cerca de 
800 m. As águas desviaram-se para a direita e para a es
querda e tornaram a voltar ao rio. No pantanal, é a aguapé 
que mostra o canal. Até ao capáo das Colinas, onde as 16,40 
parámos para pausar, permaneceu o rio largo e profundo -
nao seria possível pousar mais abaixo, senao no capao da Ara
runa, onde iríamos chegar muito tarde. 
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Ter<;a-feira, 21 de marc;o - Seguímos para a baía do 
Amparo. O rio, aberto durante a primeira hora de viagem,. 
apresentou dois estiróes com tapagem de camalotes, e assim 
continuou até que desviámos para o pantanal. Parámos para 
almoc;ar, a beira de urna baía e prosseguimos viagem, procuran
do novamente o rio. Saímos no Passo do Rolo de Sucuri -
nome que lhe deu um rolo de sucuri que aí encontrámos o 
.ano passado. A tapagem era mais densa e com di ficuldade 
fizemos avanc;ar as chalanas, saindo, / af inal, no leito do rio 
coberto de vegetac;áo. Continuámos por aí, com muita dificul
dade, até a barra de urna vazante, derivac;áo do rio, no ponto 
onde matámos, no ano passado, um jacaré furioso. Metemo
nos no pantanal, para ganhar a vazante que passa atrás da· 
baía do Amparo. Aí pousámos. 

Quarta-feira, 22 de marc;o - Saímos cedo para explorar 
o pantanal do Desengano e a grande cordilheira que o limita 
pelo Sul. Em duas horas e meia, vencemos o pantanal que 
ainda tinha bastante água. Pelos vestígios, na vegetac;ao do 
pantanal, percebia-se que estivera muito cheio, tendo baixado 
cerca de tres palmos. As águas ainda correm, apesar disso. 
Chegámos a cor<lilheira, formada por urna série de capóes de 
buriti e bacuri. Encostada ao capá.o comprido e apoiada em 
urna série de capóes de buriti, corria mansamente urna grande 
vazante, em vez do rio que supunhamos encontrar. É água 

·do Ri0 Negro que despeja seu grosso volume pelos va~tíssi
mos pantanais encostados ao rio Aquidauana. E interessante 
esse pantanal - cortado de capóes secos, baixos, de buriti e 
bacuri, sendo que a única vegetac;áo é arroz silvestre e algu
ma aguapé. Tudo o mais é seco. A quantidade d'água é,. 
relativamente pequena, pouco profunda. Nao pu demos regres
sar ao acampamento do Amparo, porque nao o akanc;aríamos 
antes do fim do dia, quando é perigoso viajar nos pantanais, 
por causa dos camalotes que é preciso evitar. A noite teria 
sido má, se um dos can1aradas náo tivesse improvisado redes 
com as lonas das chalanas, amarradas pelas pontas. Fiquei, 
assim, a me embalar, para n1e livrar do calor e dos mosquitos. 
Fizemos também urna grande f ogueira, para afugentar a escut"i
dao, n1ae de todos os medos e inimiga da coragem. . 

Quinta-feira, 23 de marc;o - Cedo largámos as chalanas 
na dire<;ao E. S. E. Qualquer rumo seria possível naquele: 
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pantanal - vastíssimo, coalhado de capóes de mato alto de 
bacuris e buritis, a se estender por todo o váo entre o rio 
Negro e o Aquidauana que o alimenta no tempo das águas. 
Quando cessam as chuvas, toma a parte central do pantanal 
o aspecto de grande brejo, porque lhe fica apenas o fundo· 
lodoso - alimenta-o, entáo, o Rio Negro. Nao dá entrada, , 
nessa epoca, nem mesmo a canoas, e nem se pode atravessar 
a cavalo, porque é atoladi<;o. É a regiao dos buritizais que os 
ca<;adores de pena de garc;as, vindos do rio Aquidauana, avis
tam de longe e que denominam Brejáo dos Buritizais, supon
do ser aí a origem do rio V ermelho. Os que penetram pelo 
rio i\bobral dao também notícia do Brejáo. Nele nao pene
tram, nem uns nem outros, urna vez que os canais dos rios· 
Vermelho e Abobral desaparecem, para dar lugar ao referido 
brejo, talvez navegável de dezembro a abril. Naveguei cerca 
de. tres léguas, na dire<;ao E. S . E ., parando em outro capao, 
de1 volta para N. N .O., percorrendo os grandes buritizais. 
Verifiquei saída d'água para o Sul e para o Poente. Vin1os,. 
nessas vazantes, piraputangas - o que indica comunica~áo 
com o Paraguai. As águas que se dirigem para o Sul sao 
as ·que, canalizadas mais abaixo, dao lugar ao suposto Rio· 
Vermelho, urna das bocas por onde saem as águas do Rio 
Negro. As que váo para o Poente se canalizam, igualmente,. 
mais abaixo, formando o também suposto rio Abobral. :óe
pois do almóc;o, a margem esquerda da vazante que corre para·.· 
o Poente, penetrámos no grande pantanal do Desengano, onde 
<lesapareceu o brac;o do Rio Negro, por onde navegámos as 
duas. vezes. Chegámos ao acampamento da baía do Amparo, 
depo1s de atravessar o pantanal do Desengano, cerca de meia 
Jégua abaixo do ponto em que o rio se sumiu definitivamente. 
Verif iquei, pois, que ele nao se canalizou abaixo, como eu 
supuser~. Suas águas se espalharam na grande hacia, para 
se canaltzarem, certamente, em outro rumo. É o que verif i
carei. aman ha, pelo exame que f arei das vazantes e pantanais, 
na dire<;áo No rte. 

Encontrámos nosso acampamento sem novidade. A tri
pulac;ao das chalanas, que chegou bastante fatigada, teve um 
bom sono reparador, no meio de suas relativas comodidades. 

Sexta-feira, 24 de marc;o - Com o intuíto de descobrir 
a saída desejada e necessária, saí as duas da madrugada, com 
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:as duas chalanas, penetrando na vazante que corre atrás da 
baía do Amparo, pelo lado do Norte. Naveguei a princípio 
para o Norte, virando para Noroeste, depois de cerca de 3 
quilómetros. Verifiquei que a vazante despeja suas águas 
·para o Noroeste. Penetrámos por urna dessas direc;oes e saí
mos numa bonita baía, quase do tamanho da baía do Amparo. 

Sábado, 25 de n1arc;o - Tornámos a sair para reconhecer 
·os pantanais do Norte e descobrir o canal do rio que desapa
·receu no grande patanal do Desengano. N aveguei na direc;áo 
N. N. O. Depois de urna. rota de n1ais de urna légua, verifi
·quei que as águas se dirigian1 todas para o Noroeste. Tomei 
un1a dessas correntes, saíndo em tun canal maior, cotn feic;áo 
de corixa. É naturalmente o rio Negro canalizado com as 

;águas que tombam do Canal de Campo Grande. Estava des
vendado o mistério. Ao capao que o riozinho contorna e onde 
-saímos, dei o nome de Capao do Achado. Lavrei aí urna 
·piúva do pantanal e deixei a seguinte inscri~o: "Explora
c;ao do Rio Negro. Aqui saí com duas chalanas, tripuladas 
-por seis remadores. Capá.o do Achado, 28 de Aristóteles de 
117 (25 de marc;o de 1905). Major Rondon." Descoberto 

-0 canal, regressámos ao acampamento, já tarde. 
Domingo, 26 de marc;o - Partimos pelo Pantanal do De-

sengano, para o Poente, beirando os capees. Deseemos bem 
'-C c9rroborou-se rpinha hipótese : .. as águas desse pantanal sao 
·as que do Rio Negro se dii:igem por' diversas vazantes para O. 
N. O. no run10 do grande canal que onten1 achámos. Está 
assim dyscoberto o segredo do rio que nenhum explorador ou 
·curioso se havia dado ao trabalho de pesquisar, em benefício 
da geografia de Mato-Grosso. Mandei entao navegar para 
N. N. E., E. S. E. e S. Chegámos ao acampamento do Am-
·paro, último clia de nossa estada aí. 

Segunda-feira, 27 de marc;o - Partimos para Manga, 
·com o levantamento do pantanal compreendido entre a baía do 
Amparo e o rio canalizado. Navegámos rumo O.S.0. Sal
támos no rancho do Chaves, a margem direita da corixa co
·nhecida pelo nome de rio Negro." 

Parámos no rancho do Chaves, para preparar os couros 
·de urnas onc;as que cac;ámos. A 30 partimos para a Fazenda 
-O.o Firme. Prosseguimos, sempre pelo pantanal, deixando o 
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levantamento próximo da baía Grande, defronte da Fazenda, 
até o río Paraguai, para quando tivéssemos de ir to1nar a lan
cha, para Aquidauana, no Porto de Manga. 

A 31 chégamos a Fazenda do Firme, tendo atingido nosso 
objetivo - descobrir o río Negro. 

Durante o percurso, encontrámos várias onc;as nas mar
gens do rio. 

Vimos a primeira grande onc;a pintada, na n1argetn esquer
da. Como f ugisse sem dar tempo a que se atirasse, mandei 
encostar as en1barcac;óes e soltar os caes. Atr.ás íamos nós, 
em rápida corrida, armados de carabina, o zagaieiro con1 a sua 
zagaia. Pouco acima, atravessou ela o rio e os caes no seu 
encal<;o. Apesar da oposi<;áo dos companheiros, atirei-me na 
água, carabina ao alto na máo direita, desacompanhado inclu
sive do zagaieiro, porque nenhum podia, a nado, atravessar o 
rio correntoso. Ten do gritado pela chalana, que f icara mais 
abaixo, poucos minutos depois correram em meu auxílio Re
nato, NicolauÍ o zagaieiro e o Cabo Joáo de Deus. Havia-me 
embrenhado na mata da margem direita. Antes de tomarem 
a chalana, viram eles apontar na rnargem oposta un1 grande 
c;ao, mesti<;o de fila, ensangüentado, língua de f óra, camba
leando. Reanimou-se quando o chamaram, atravessou o rio e 
veio deitar-se arquejante, com grande ferimento no pescoc;o, 
produzido pelas garras qo felino enfurecido. Transposta a cor-
ren te, penetraram na mata e vieratn me encontrar ineus co1n-

< 

panheifos no meio de un1a zaniboada, com o corpo arranh~do 
pelos espinhos, procurando descobrir o animal acuado pelos 
caes. Comec;ou, entáo, o Cabo Joáo de Deus a limpar o ter
reno, com o seu facáo, para que o zagaieiro, pudcsse operar, 
em caso de súbito ataque. Denominam os sertanejos, ésse ata
que, o bufo da onfa, porque, de onde se acha, dá ela um salto 
de vários metros, bufando, para cair repentinamente sobre o 
cac;ador. Verificou-se, porém, com grande decepc;áo, que ela 
já tinha escapado, e que os caes, amedontrados, estavam acuan
do o cadaver de un1 cáo morto pela fera, porque náo a pu
dera evitar, tendo-se embarac;ado num tronco de grossa árvore 
caída. Fomos encontrá-lo encostado ao tronco que nao tivera 
tempo de transpor. O outro, o mestic;o de fila, morreu pou
cos dias depois, apesar dos esforc;os do Nicolau para o salvar. 

13 
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Náo havendo tempo disponível para perseguir a fugitiva, re
tomou-se a explorac;áo. 

Poucos dias depois, numa elevac;ao seca da margem direi
ta pantanosa, esbarrámos com duas onc;as que desapareceram 
logo que nos perceberam. Mandei atracar a chalana no lugar . 
onde as vimos ; soltámos os cáes que seguirarn em perseguic;áo da 
fera, .seguidos por nós, através do pantan'1;l. com água as vezes 
pelos joelhos. A frente ia eu acompanhado pelo zagaieiro, o Joáo 
de Deus, o Renato e o Nicolau. Seguimos até urna corixa funda , 
que atravessei a nado, como Cabo Joao de IJeus. O Renato e o 
Nicolau regressaram ao ponto onde atracara a chalana, atentos e 
com cuidado porque, nao raro, a onc;a f ica para trás. Chegaram, 
contudo, a chalana, sem novidade. Esta, onde tinham ficado a 
mulher do Joáo de Deus e o guarda-fio, estava atracada sob urna 
árvore frondosa, em torno da qual ladrava furiosamente um 
cáozinho sem nimguém lhe desse aten<;ao. Poucos minutos de
pois regressámos eu e o Cabo, depois de ter perseguido, sem· 
exito, a on<;a ou onc;as, até encontrar o rio mais acima. Em
barcámos todos, más, quando íamos largar, gritou o Cabo, da 
popa - .Sr. Major, olhe a onc;a na á rvore. Lá estava ela; 
grande, majestosa, cabe<;a para baixo, uns tres metros acima 
de nós, em posic;ao de descer. Vendo-a, preveni: - Esta 
onc;a vai saltar na chalana ! - e pulei para terra, de carabina 
engatilhada. Assentado na chalana, Renato fez fogo; a balá 
penetrou num dos olhos da f era que se. manteve imóvel. Sal
támos, entáo,- todos em terra. A onc;a, ferida de morte, con
tinuava na mesma posic;ao: Ordenei entáo : - Cabo, sobe a 
árvore, pega a on<;a ( suposta morta) pela cauda e a tira-a ao 
chao. 

Caiu ela ainda viva, e, para mostrar aos novic;os neste ge
nero de ca<;adas a ferocioade de semelhante anin1al, quando 
acuado, procurei enfurece-lo, estimulando a matilha. O felino 
muito combalido, nao reagiu, a principio, a ponto de Nicolau 
o puxar pelo rabo, com reprovac;áo nossa á sua imprudente 
ousadia. Pouco a pouco, porém, a fera foi-se animando e sal
tou sobre um cáo, metendo-lhe as garras acima dos quadris~ 
Renato deu-lhe, nesse momento, o 2.0 tiro na cabec;a e esten
deu-a morta. Náo atirei quando saltei em terra, porque quis 
que colhesse Renato a glória de matar a sua primeira onc;ai. 

' 
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Verificou-se, entáo, que o belo espécime era um macho, 
com o corpo cheio de arranhaduras que denotavam recente 
luta, o que conduziu a hipótese de que, na ilhota, estavam tres 
e náo duas onc;as, como nos parecera de longe, sendo dois ma
chos e urna femea. Víramos fugir um casal e nao reparámos 
na que trepara na árvore. 

A 24, deparou-se-nos urna bela baía. Mandei que encos
tassem e soltassem os cachorros. Antes que as chalanas fós
sem an1arradas, saltei para atender aos latidos de acuac;áo, se
guido do Tobias coma sua zagaia. Recomendei que nao deixas
sem que nos acompanhasse ·a Santuzza, - f erida em cac;ada 
anterior em que f ora morta nossa Minerva --- mas, nao estan
do ela amarrada, foi inútil recomendac;ao. C-Orreu ao nosso 
primeiro "busca" e ao acuado dos companheiros. Urna onc;a 
estava trepada no galho de urna grande figueira~ e dei-lhe um 
tiro na axila, quando se preparava para descer. Foi quando o 
Tobias me despertou a aten<;áo para urna segunda onc;a, um 
macho enorme que nos olhava feroz, dentu~a arreaanhada. 
Preparei-me para lhe dar um tiro, ao mesmo tempo q~e o 'fo
bias se punha em guarda com a zagaia - na qual se vem es
petar a on<;a quando se lanc;a sobre o zagaieiro. 11as a onc;a 
teve medo e f ugiu, perseguida pelos caes que a acuaram. Pelo 
ganido do Guarda Casa compreendi que fóra atacado pela onc;a 
e estava morrendo ! Vimos entao, distinta111ente, o n1acho, num 
cl~r.o da zan1boacla, a farejar 0 chao, a procura da femea que 
sub1ra numa árvore. Um tiro meu acertou-lhe no ouvido, e 
ele caiu de joelhos, enterrando o focinho no chao, sendo, en
tretanto, necessário ainda outro tiro para o acabar. Enquanto 
isso, a femea fugiu, procurando esconder-se sob os ramos de 
urna f igueira caída. Subí pelo tronco da f igueira, para melhor 
ver a f era que ronca va ameac;adora, e esta va procurando fir
mar-me para ati rar, quando escorreguei, e teria ido cair junto 
a onc;a, se urna raíz nao me tivesse deti<lo. Ao mesmo tempo, 
com o movimento, dispara va a Winchester e a onc;a f ugia .... 
F oi en tao novamente acuada e morta com um tiro na testa. 
Dei a baía e ao capá.o o nome de Guarda Casa, em lembranc;a 
do nosso fiel amigo, e voltámos para o acampamento, a fim de 
preparar as peles. 

Nao f oram poucas as onc;as que avistámos nas margens 
m~s a brevidade do tempo disponível náo nos permitía perse7 
gu1-las. Matán1os ainda, contudo, urna que estava estirada, 

\ 
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aquecendo-se ªº sol, nun1a árvore seca atravessa<la sobre o rio. 
Ainda outra transpos o rio entre a nossa chalana e a que vi
nha atrás e aproximou-se tanto desta, que os seus tripulantes, 
sem armas, se levantara1n con1 os reinos en1 punho, a fin1 de 
a rep~lir. Com os gritos, ela se desviou, felizmente, e f oi pu
lar, airosa, na outra margen1. Era1n todas on<;as pintadas de 
grande porte. Chegán1os a contar 11 durante o percurso. 

A 4 ~e abril, chegán1os a barra do Paraguai - nas en
chentes, circulam as lanchas francan1ente no pantanal. Era 
agora a viagém de retorno a Vila Aquidauana. Ton1eÍ a lan
cha Aurora, deixando a chalana Taboco destacada no servi<;o 
de conserva<;ao. Os pantanais n1arginais do Aquidauana· e 
Paraguai, totaln1ente cheios, pareciam urna vastissin1a baía -
vendo-se pelas moitas e galhos de árvores caídos, cap1varas, ta
manduás-bandeira, etc. 

la. em caminho, tirando fotografias. 
Na tarde de 9 de abril, diluía-se a luz nas prin1eiras som

bras. Urna on<;a atravessou, justan1ente quando passava a lan
cha, e alvejei-a, sem a ~tingir, porque era pe.queno o alvo -
ela só tinha a cabe~a fora d'água, e o reflexo · de un1a faixa 
de luz, com que se despedía o sol, perturbara a pontaria. Dei
lhe outro tiro, quando ela saltou en1 terra. Atingida, n1ordia
se de raiva, virando-se e revirando-se en1 cambalhotas. De
pois, fragor de gal~os que se partiam, fólhas secas a crepitar, 
e a onc;a, mal divisada, sun1iu-se pela ramaria a dentro ... 
autentica cena de sertao. . . enquanto aquí o motor, filho da 
ciencia, pulsa va ... 

A 12, cheguei a Aquidauana, seguindo para Nioaque, Ta
pera ·da fazenda do Canindé e Jarditn, onde visitámos D. Se
nhorinha. Parei nd' cen1itério, para ir en1 piedosa ho1nena
gen1, aos tútnulos dos heróis da Laguna. tirando algun1as fo
tografías. Prosseguin1os depois viagen1 até Margarida. A li
nha desta se<;ao ia para Porto Murtinho e para lá n1e diriO'i 

' • b • 

Quando, poré1n, cheguei ao acan1pan1ento, encontrei o Capitao 
Avila con1 f 9rtíssimo acesso de impaludisn10; assumi por isso 
a chefia do servi<;o, seguindo ele para Porto l\1uttinho. Acon1-
panhei-o até o Lajeado e, ao regressar, fiz a niinha mudanca 

·' 
para o acan1pamento. 

F ui a tarde a picada, ver o servic;o - chegavatn pra<;aS 
trazendo correspondencia. Deram notícias da inunda<;ao do 
pov-0ado, da· popula<;ao aterrorizada que pedía socorro. 

\ 
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O trabalho prosseguia morosa.rnente, 111algrado o esfon;o 
ingente, em vista das dificuldades. E no 1neio destas terríveis 
preocupa<;óes decorreu o aniversário do meu Benjamim. Só 
em pensamento podía fazer votos pela sua felicidade ! Havia 
onze anos que se repetía esta data tao grata a nossos cora<;óes, 
sem que nos tivesse sido dada a alegria de estarmos reunidos 
metade desses aniversários. 

A 3 de maio partí cedo para Porto :Niurtinho, para pro
videnciar o salvamento do material e da carga amea<;ados pela 
enchente. ]\llal acabava de atravessar o río Perdido, desabou 
forte chuva que durou todo o dia; ti ve de meter a besta pelos 
córregos, totaln1ente cheios, sendo necessári0 passar a nado 
roupas e material, puxando a besta também a nado, com o 
resto dos arreios. Cheguei a Sao Roque a noite - o galpao 
estava cercado de água. Noite escura e tremenda. Tendo 
partido sem almó~o, só tive para comer, aquela hora da noite, 
algumas galhetas (urna espécie de páo) e uns pedac;os de car
ne quase crua. 

Atnanheceu o día quatro, nublado, com tempo duvidoso. 
Partí para Porto M urtinho cedo, depois de ter ton1ado chá 
com galhetas. Cheguei a boca da linha, pelas 10,30. Aí es
perei até a tarde, quando o Alferes Aluno Pompeu, nun1a cha
lana:, 1ne veio buscar. Seguimos para o porto, rta lancha Sao 
Louren<;o que rebocava urna chata para nela se fazer o carre
gamento. Fui entao ver. o deplorável estado em que f icara

1 
o 

povoado. Com água pelas ruas e dentro das casas, mantinham
se estas profundamente mergulhadas numa desolac;áo aterra
dora. O povoado só era habitado pelos peixes que boiavam ,nas 
ruas e prac;as, co1no se estivessem nas baías. Viam-se para
guaios em embarca<;óes de toda natureza. Com seus hábitos 
semi-selvagens, gritavam, enquanto percorriam as ruas, em ca
noas. Fui ao escritório em chalana. Lá encontrei o Modesto, 
o J úlio, o Antonio e o soldado Marcelino. De cal<;as arrega
c;adas e pernas nuas, mantinham-se dentro d'água, na porta, 
para me receber. Antes de chegar, pus-me no 1nesmo unifor
n1e, para desembarcar . . Entrei no escritório, abrac;ando primei
ro os náufragos. Era desolador o estado de tu do e de todos. 
Gritando desesperadamente dentro de u1n caixote, os dez f ilhi-
11hos de nossa cachorrinha Puga ; e eram galinhas empoleira
das pelas fólhas das janelas, cachorros em cima das rodas de 
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arame que ainda estavam fora d'água, redes armadas, camas 
de vento abertas, caixotes amontoados, formando jiraus, latas 
de sardinha, bolachinhas e bolachas por cima dos trastes que 
ainda nao estavam submersos, panelas de comida por cima das 
mesas e o fogo, por ironia, ardendo no fogao cercado por 
enorme massa d'água. Era tudo verdadeiro descalabro. Ra
pidamente vi o que convinha fazer. Ordenei o embarque dos 
que estavam em casa, gente e cachorros, e fon1os jantar a bor
do. No dia seguinte desmontou-se a Esta<sao, sendo todo 0 

material existente no escritório transportado. Dormimos na 
chata da lancha Sao Louren<;o. 

A 5, demos logo cedo come<;o ao servi<;o de carregamen
to. Fui ao escritório da Comissao, novan1ente, ao Trony, que 
se achava a bordo do Sao To111ás, e depois ao escritório da 
Empresa Mate Laranjeira. Fui também ver a casa e111 pin
tura, destinada a instala<;ao da nova Estac;ao. Completei meus 
40 anos de modo bem original. Almocei a bordo do Sao To
más, em companhia do Sr. Alfredo Alves, irmao do Major 
Sebastiáo Alves, e do Sr. Araújo, além de outros. Sentámo
Iios a mesa todos de pernas a mostra, com cal<;as arrega<;adas, 
alguns em mangas de camisa, porque estávamos carregando a 
chata com material da mesa de Rendas. N essa hora chegava 
,a lancha da alfandega, a Rodrigues Alves. Partimos para o 
Bacaiuval já a tardinha. Dormitnos lá, mas ainda na chata 
que nao pudéramos descar,regar. 

~o dia seguinte cedo despachei a lancha Sao Louren<;o 
para 1r b~scar os trastes da · casa de D. Rugo, situada em , sua 
f ~zenda, a margem do riacho Guaicuru. Enquanto isso, fa
z1a-se a descarga da chata. Foi quan<lo apitou a Floriano que 
entrava no Bacaiuval. Estive com o seu comandante, dei to
das as ordens indispensáveis ao Alferes Aluno Pompeu e ao 
Alferes Mela e dirigí-me a picada da linha, para de lá partir 
rumo a Sáo Roque e ao acampamento. As 13 horas, seguía 
eu viagem para o interior, súzinho, na minha bestinha negra. 
Cheguei a Sao Roque a tardinha. 

O servi<;o prosseguia, apesar de tudo, depois de tomadas 
as necessárias providencias para fazer face, ainda, ao desani
·mo e as deser<;óes. O Tte. Nestor pedira exonera<;ao. "Apu
ro de servi<;o e falta de víveres", eis como poderia ser resu
mida a situac;áo. 

t 
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Preocupavam-me, além disso, os futuros trabalhos, para 
Bela Vista, já na fronteira. 

No meio de tudo chegou-me confortador telegrama do 
Mal. Argolo, exaltando minha "proverbial dedica<;~o". 

Mas, depois de me multiplicar, estando diarian1ente pre
sente em todos os setores de trabalho, cheguei a 23 de maio, 
mais urna vez dentro do programa tra<;ado, e, ao anoitecer, li
gamo-nos ao aparelho de Margarida e a linha de Porto Murti
nho. Entusiasmo indescritível ! Em 8 dias construíramos 21 
quilómetros de linha definitiva, consolidada e perf eita ! J á era 
correr. Sem imodéstia e sem receio de contesta<;ao, afirmo 
que foi a primeira vez que se fez tanto e tao be1n. 

No dia seguinte, com céu claro, tempo fresco, dei, as 9 
horas, comec;o as transmissóes de meus telegran1as de comu
nica<;áo da inaugura<;áo. Cedo apareceu Porto Murtinho, sen
do este o primeiro sinal da perfei<;áo da constru<;áo. Ao meio 
dia houve formatura para a leitura de minha ordem do dia, 
concernente a solenidade que nos entusiasmava a todos pelo 
hercúleo esf ór<;o empregado. A pesar dos mil contra tempos 
<:ausados pelas intermináveis chuvas, pela inunda<;áo de todos 
os, ríos transbordados, além de incontáveis dificuldades, con
seguíramos realizar nossos planos de trabalho. TantQ vale o 
querer e o saber executar. Depois da leitura de minha ordem 
,do dia, terminada por um entusiástico "Viva a República'', dei 
por inaugurada a Esta¡;ao e o servic;o telegráfico, entregando 
ao tráfego 120 quilómetros de linha ~.s'sentada, de Margarida 
a Porto Murtinho. Em seguida pediu a palavra um operário 
paraguaio e leu admirável discurso, revelando espírito positivo 
e .adiantado. Chamava-se esse operário Antonio e era simpá
tico ao positivismo, conversáo espontanea, depois de simI?les 
palestras comigo, nas quais se revelava ardoroso e cheio de 
preocupac;óes soc1a1s. Nas ligeiras explica\óes com que prQ
curei responder a suas indagac;óes e perguntas, encontrou esse 
digno proletário a necessária satisfa<;áo que procurava suc;t alma, 
perturbada por inexplicável mal-estar, no meio revolucionário 
em que sempre vi vera.. Era digno tipo da rac;a guaraní, , tao 
mal apreciada ainda e só bem compreendida pelo nosso incom
parável Mestre. Dei completo descanso aos solados e trab~
lhadores civis. O acampamento f oi estabelecido, en tao, pela 

1

margem esquerda do Córrego Noquem, do ' lado op~sto a Esta~áo 
e ao Estabelecimento da Empresa Mate 

1

1.aranjeira. 



COMISSÁO CONSTRUTORA DE LINIIAS 
TELEGRÁFICAS NO ESTADO DE 

MATO GROSSO 

(DE CUIABA A CORUMBA. PROLONGANDO-SE A TÉ AS 
FRONTEIRAS DE PARAGUAI E BOLfVIA) 

IX 

Depois da inaugura<;áo de Porto Murtinho. encetei os 
trabalhos da linha de Bela Vista, sendo iniciada a constru<;áo>
propriamente, a l.º de junho. 

A 4 fez-se a n1udan<;a para Retiro <los V elhos, a 9 para 
Ubocajá. 

A ten1peratura caiu terrivelmente, descendo o tern1ome
tro abaixo de zero, sem que f rio tao rigoroso constituísse obs
táculo. A 15 passámos para Guavirá, onde matei uma on<;a 
parda. Em cada um dos pontos onde nos detínhan1os, cac;a
va eu tres ou qt,Iatro onc;as, a ponto de já ter perdido a conta. 

N em sempre corría o trabalho como eu dese java: a 18, 
por exemplo, só se fincaram 37 postes - porque tiveran1 de 
ser transportados a ombro, e, além disso, era necessário es
corá-los, por causa do brejo. 

Mudámo-nos para Piripicu, continuando ativamente o tra
balho, malgrado as dificuldades, e a 30 conseguía inaugurar 
a Estac;ao de Bela Vista. Coroámos, assim, nossos trabalhos 
no sul do Estado com um golpe de ac;áo, construindo essa li
nha em um mes, com 100 prac;as apenas - 61 quilometros e 
590 metros de linha assentada de Bela Vista até Margarida_ 

Telegrafou-me minha Esposa, felicitando-me pela termi-· 
nac;áo desta parte dos meus penosos trabalhos. Quanta resig
nac;ao, que esfórc;o o dela para resistir a esta cruel separac;áo 
que generosamente me perdoa, compreendendo que nos sacri-

I 
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ficamos por obediencia ao que determina o cun1prin1ento do
dever. 

Nao foi possível tra~ar un1 só alinhan1ento ligando aque
les do is pontos, porque extenso e f ormidável brejo se lhes in
terpunha. Foi necessário projetar diversos alinhan1ento, a finl. 
de contornar as cabeceiras do brejao, entre os córregos de Gua
viara e Derrota. 

De julho a novembro, explora<;áo no sul do Estado. i\_ 
8 recebi telegran1a do General Girarcl, pennitindo que o con

. tingente se recolhesse a Cuiabá, e a 9, ordenava o Ministro 
da Guerra que a Comissao se transferisse para aquela cidade. 

Enquanto se efetuava a mobilizac;áo da Comissáo, de Bela 
Vista para Cuiabá, onde deveria ser iniciada a construc;áo do· 
ramal de Cáceres, resolví fazer um reconhecimento pela f ron
teira, entre Bela Vista e os arredores de Ponta Porá. 

Realmente, ordenada a 14 de julho a partida do contin
gente e do comboio de bagagem, encetei a projetada explora
~áo. Acompanharam-me o Alf eres Aluno N icolau Horta Bar
bosa, o Tte. Renato Rodrigues Pereira e o fotógrafo Braud. 

Depois de passarmos pela f azenda da Machorra, antiga 
propriedade de Solano Lopes, seguimos na dire<;áo de Ponta. 
Pora. A 22, a besta do práÚco <lisparou para trás, seguindo-a 
a tropa, indo todos parar na fazenda Bojaguá (cobra). De
veria ser esse um dia acidentado. Ao · transpór o arroio da. 
Vaquilha, a besta em ·que viajava o Tte. Renato corcoveou, 
atirahdo-o, e111 cheio, ao chao. Levantou-se com muita difi
culdade, e só pode andar · a cavalo até o arroio do Duro, onde 
bivacámos, f azendo eu retroceder a tropa que tinha avanc;ado. 
E stá vamos, felizmente, a pouca distancia da f azenda Monjo-· 
Jinha, propriedade de Clemente Barbosa, onde mandamos pedir 
socorro, enquanto o querido doente, encolhido sobre baixeiros 
e caronas, curtia dores atroz es. Estirados ao lado da f ogueira 
que f izémos, dormitavam os caes, exautos com o estiráo. 
Pensávamos na sorte do dedicado companheiro, o insubstituí-
vel astrónomo. Nem fome sentíamos. Um jacu que a orde
nanc;a assara, aguardava, no espeto, o regresso do Braud, com 
a carreta. 

Era necessário, entretanto, sustentar a ingente campanha 
- quando um soldado é ferido na batalha, acode-se-lhe e pros
segue-se na luta. Era este o nosso caso .. 
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Deixámo-lo entregue aos cuidados da hospitaleira família 
do Sr. Clemente Barbosa, e, a 24, retomávamos o curso do 
reconhecimento. Rumámos pela estrada carreteira da Cia. 
Mate Laranjeiras. Logo adiante, porém, próximo de Agua. 
Amarela, a besta rosilha derrubou o guia que muito se machu
.cou. Póde, felizmente, continuar viagem. Seguimos, passan
do pela antiga colonia militar dos Dourados, da qual poucos ves
tígios restam. F oi aí que o Tte. Antonio J oao heroican1ente 
defendeu, até a morte, a Bandeira Brasileira, a fre_nte de 15 
¡Soldados de cavalaria. Existía, na antiga colonia, u1na pec;a 
de bronze La Hite. Segundo nos informaram, levara-a u1n 
coronel para a sua fazenda de Ipehum. Fomos ter ao ~1arco 
da principal cabeceira do Apa - marco mal conservado, com 
as inscri<;óes quase apagadas. 

Na barra do rio Dourados achavam-se localizados os ín
dios caiuá, da nac;áo Guaraní, índios pacíficos e empregados 
nessa zona na extra~o de erva mate. Existiam também os 
<>taiés que f reqüentavam o rio Paraná. 

A 26 chegámos a Ponta Porá, povoado com rancharia de 
zinco e capim, numa planície imensa, sem rio que o abasteces
se, apenas urna lagoa para servidáo pública. Havia, entre
,tanto, nos arredores, cabeceiras que poderiam fornecer boa 
água aqueles 1000 habitantes. O comércio fazia-se com Con
cepcion, através da ~élebre picada de Ciriguello, por onde pas
,sou Lopes na retirada para Cerro Corá. Era a parte de Pon
ta Porá pertencente ao Paraguai, muito inaior do que a parte 

' brasileira, e chama-se hoje Juan Caballero, nome do patriarca 
da Independencia daquele país. 

Passámos o 28 de julho em S. Tomás, hospedados por D. 
Ruf ino e D. Risquin, fazendo observa~óes astronó1nicas. · Fi
zemos interessante visita a Rancho de Rincón de J úlio, onde 
se prepara a erva mate. Compunha-se o estabelecimento de 
um depósito para a erva preparada - boroviré - fornos para 
-torrar a fólha - barbaquás - e ranchos onde estavam as má
quinas para preparar o boroviré. 

O estabelecimento de Sao Tomás era, na verdade, um con
junto de galpóes dispostos nos lados de um quadrilátero, onde, 
além da casa da administra<;áo e dos depósitos, havia casa dos 
comissários, as casas para camaradas e operários, as oficinas. 
Eram estes ranchos, em cada um dos q~ais trabalhavam cerca 

RONDON CONTA SUA VIDA 201 

de 300 ervateiros, administrados pela Empresa Mate Laran
jeira que possuía, para o norte, a fazenda Santa Virginia, com 
cerca de 12.000 cabe<;as de gado. 

Prosseguia a explorac;áo, de S. Tomás em direc;ao a Va
caría, através de fazendas e cabeceiras, cujos nomes o guia 
em geral ignora va . como ignorava, as vezes, qual a melhor _di
re<;áo a tomar. Na margem esquerda do Brilhante perdi o 
n1eu guan1po - u1n belo copo de chifre com lavores de prata 
~ que usava desde 1894. 

Depois passán1os pela fazenda Boa Vista, de um gaúcho 
-simpático que, a meu ver, um governo clarividente aproveita~ 
ria para chef e político desta zona. 

Continuámos a explorar rios, varar cabeceiras, passar em 
fazendas, tirando fotografias em todo o percurso. 

Perto da cabeceira do Pulador, viam-se uns blocos de pe
dras de grés - Ped'rasBrancas. Fotografei-me em cima desse 
bloco, pensando no esf ón;o que faz cada um de nós para ser 
o melhor instrumento possível na obra de eleva<;ao da Espé
cie, pensando no grande Regenerador e na necessidade de se 
dif undiren1 seus ensinamentos, para favorecer aquela eleva
~áo ... 

Chegámos, a 6 de agosto, ao novíssimo povoado de Entre 
Ríos, fundado a l.º de janeiro de 1904 pelo Sr. Chico Car- , 
.<loso. O povoamento come<;ara, realmente, em setembro e fó
ra tao rápido que as observa<;óes astronómicas já haviatn sido 
feitas na frente da casa da escola. Ocupado nesse servic;o, nao 
me fóra possível receber pessoas que me vieram visitar. Ti
rei depois f otografias da es cola e dos habitantes da povoac;áo. 

Depois de passar na fazenda do Lajeado, de propriedade 
da viúva Pereira, tia de Inocencia, a doce protagonista do ro
mance de Taunay, chegámos a Campo Grande. Hospedou-nos 
no Quartel o Tte. Gomes, sub-delegado e comandante do des
tacamento policial. Recebemos manifesta<;óes de agrado, com 
banda de música e f oguetório. Com sua polícia bem vestida, 
limpa e disciplinada, mantinha o Tte. Gomes perf eita ordem 
na povoa~o, sobretudo depois que obrigou o famigerado Se
bastiáo Lima a se render, depondo armas e dissolvendo a sua 
turma de assassinos. Bela .fotografía tirámos - o povo sain
do da Igreja. Eram duas promissoras cidades do sul de Ma-

f 
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to Grosso Ca1npo Grande e Aquidauana. Muito feliz n1e 
senti por verificar a 1narcha do povoamento e do progresso 
desta zona do meu Estado. 

Entrán1os na bocaina, por onde desee o Aquidauana. Pa
rámos para apreciar a paisagem e saciar a sede, sorvendo a 
água fresca e cristalina que borbotava en1 cataratas, de degrau 
em degrau da rocha que se rompeu para dar passage1n ao be
líssimo rio 1ue J'aunay cantou ao atravessá-lo, em demanda 
da fronteira. 

E ra essa garganta - a única - no talhadáo do Amam
bai, 'que certatnente dará passage1n a estrada de ferro que 
buscar a f ronteira. 

Fon1os, afinal, ter a aldeia terena do lpegue. Em casa 
do terena Capitáo José Caetano Tavares, vieram n1e procutar 
diversos índios. Combinámos tudo o que se deveria fazer 
para dar início aos nosso trabalhos. É que clesejava eu de
marcar a aldeia terena para resguardar as terras dos índios,. 
bem como sua vida doméstica e suas atividades. 

Dei con1e<;o a medi<;ao a 27, a partir do n1arco do Piri
zal. Intin1ei os donos de terras limítrofes, e verificámos que 
havia rnuita fraude, muito3 1narcos divisórios fora do alinha
mento. Um dos confinantes confessou que seu marco da es
trada velha do Agazi devia estar colocado na barra da vazan
te da cachoeira, m~s supos, disse ele, que, modificando-lhe a 
coloca<;áo, nao prejudicaria os indios - quando o rumo con
signado no título de posse dos terenas abrangia toda a cachoei
ra.. . Depois de intima<;óes, audiencias, entendimentos, res~lve-· 
mos tudo amigavelmente. Cuidei, pois, de abrir a picada lar
ga, porque já se tratava da linha definitiva da aldeia do !pe
gue. Colocámos os n1arcos de quilómetros de pedra canga,, 
com "testemunhas", da mesma pedra, de cada lado. Colocá
mos tambén1 n)arcos de madeira, para indicar o aJinhamento,, 
de 40 em 40 metros. 

A 2 de setembro havia concluido o levantamento e dei au
diencia para explicar os trabalhos executados e o projeto das. 
linhas divisórias, já desenhado. Recebi resposta do Presiden
te, a quem consultara, mandando observar a Lei n.0 610 e acei
tar os protestos dos confinantes, para que o Governo julgas
se como fósse de justi<;a. 
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F oi todo este trabalho espontaneo, por preocupa<;áo so
<:ial, sem receber eu re1nunera~áo de espécie alguma e setn pre
judicar o servi<;o. 

É que tetnos para con1 os índios grande <lívida contraída. 
-desde o ten1po dos nossos tnaiores que lhes f.oran1 invadindo 
OS territórios, devastando a Ca\a, furtanclo O 111el. para nao 
falar en1 1nales muito mais graves. 

De Ipegue parti para Aquidauana e daí para Guial;>á. Re
<:ebi, felizn1ente, notícia do restabeleciinento do n1en Benjamim, 
que estivera enfern10. Telegrafei, agradecido, ao nosso amigo 
Dr. Soares Rodrigues, a <!ujos cuidados o entregara minha Es
posa. Atravessara esse n1omento ele angústia, na grave molés
tia do nosso f ilhinho, sem que pudesse seu con1panheiro estar 
-a.o seu lado ! 

Depois Ressaca, Campo Forn1oso, Godin1, Itiquira onde 111e 

esperava o Chemejera Oarine Ecureu e onde dan<;aran1 os ín
dios un1 bacoróro, para o Nicolau ver. Detive-n1e para co
lher orquídeas e trouxe algumas varieaades d~ cataléia Mari
na ( nome que lhe dei ) . Prossegui111os até _ ~qui nabo - é que 
eu ca<;ara urna onc;a parda e queria oferecer o couro, as unhas 
e os dentes ao n1eu amigo Oarine Ecureu. Fo1nos encontrar 
os índios en1 Bocoacliguro, e alguns voltara111 conosco para 
aproveitar a carne da -onc;a. O .chen1ejara continuara, en1 di- . 
rec;áo a sua aldeia de IZejare. Chegá111os a Colonia, para vi
sitar ,os índios que encontrá111os en1 estado lasti111ável) de ver
dadeira escraviclao, e, tendo concluído n1eu servi<;o de Iongitu
<le até Sao Louren<;o, partí para l\1imos<?, visitando, ein can1i
nho, diversos parentes. 

Estavam todos alarmados por causa das elei<;óes de 1.0 

<le novembro. O célebre Tomás vinha praticando toda sorte 
de desatinos, para obter votos. 

Do Mimoso fui a Campo Novo, onde vaqueján1os, divi
·sando bezerros, gisando o gado para a contagem. cuidando dos 
bois. O boi é, alén1 de tudo, o cargueiro - o boi-cavalo, co
mo se cha111a no Maranháo o boi de cangalha. Com urna so
vela perfuran1-lhe o septo nasal, passando pelo orifício Ü111 
.anel de couro, preso. a soga que desee dos chifres. Bufando 
e lan1bendo a ferida fresca, o anin1al passa a noite an1arrado 
a estaca, n1ugindo furioso e in1paciente. No día seguinte, é 
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encangalhado. Arreado com urna albarda de pau e couro cru, 
acolchoada de palha, espinoteia, roja-se ao cháo, esfrega-se nas 
árvores, até conseguir tirar o arreio, cujas pec;as ficaram dis
persas. O vaqueiro recolhe-as e recome\a. . . até que o garro
te se submeta. Faz, entáo, sua primeira viagem e, se dispa
rar pelo campo, pisa, ao correr, na corda que lhe pende das 
narinas - o freio automático inventado pelo vaqueiro - e 
modera a 111archa. Trabalha até, tlm dia, cair exausto, "frou
xo", con10 se diz. Dividem, entáo, os tropeiros a carga que 
trazia, com os outros; tiram-lhe, depois, por piedade, a albarda 
e a deixam ao lado 

0

do infeliz. Exausto, com fome, com sede, 
ve, resignado, partir os companheiros e, sem forc;as, aí fica,, 
deítado a fio comprido. . . até que sua caveira alveje naquele 
longo caminho que vem do Norte! 

Sóbre o trabalho que tinha com o gado aqui, trabalho que 
tanto me empolgava, escrevi a minha Esposa. A 15 de no
vembro enviara-lhe eu um telegrama, bem como a irmá de 
Benjamim Constant e as autoridades. Nao posso conceber 
este dia sem intensa vibrac;ao patriótica pelos destinos da Pá
tria que tanto amo. E porque amor é ac;áo, é servic;o, pro
curo serví-la sem medir sacrifícios: "Nlelhor a1na sua Pátria 
quem melhor a serve e n~o quen1 diz que a ama." 

A 25 seguimos para a alcleia do Poc;áo, onde se achava o 
Chemejera Oarine Ecuretl que, em vírtude de sua hierarquía,. 
torno u a chef ia da aldeia e n1andou que os índios seguissern 
para Chimbuva, para trazer erva "mano", de que precisavam 
para o bacoróro com que pretendiam nos homenagear. De
pois da alegre festa dos índíos, da qual tírámos várias foto
grafías, partín1os para Cuiabá. 

Reassumi, a tres de dezembro, a direc;ao geral dos traba
lhos de construc;ao, ten do concluí do, com inteira ef ícácia, a 
explorac;ao que havia projetado e realizado de Bela Vista a 
Ponta Porá e Sáo Tomé e <leste ponto a Vacaría, Campo. 
Grande e Aquidauana, bem como a determinac;ao das coorde
nadas geográficas das estac;óes de Bela Vista, Margarida, Mi
randa, Coxim, Itiquira e Sao Lourenc;o. 

A l.º de dezembro, em Cuiabá, apresentei-me ao Co1nan
dante da Regiáo, receben do e f azendo visitas, inclusive ao 
Governador. 
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A 7, iniciava estudos para o melhor trac;ado do ramal de 
Sao Luís de Cáceres, já se tendo iniciado a construc;áo da li
nha, a partir de Cuiabá. 

A 10 deixávamos o pantanal do Mimoso e entrávamos no. 
de Paratudal, isto é, atoladic;o. Ao passar numa corixa, foi 
um dos nossos homens, o mimoseano Antonio Leite, atacado. 
pelas piranhas. Embora fosse acudido a tempo, ficou muito
ferido, a ponto de ser for<;ado a deixar o servic;o. 

Seguimos para · Cáceres; a marge1n do Paraguai, levando 
o caminhamento até junto ao quartel do 19º batalháo de infan
taria. Coru1nbá trepa margem direita acima ; espraia-se Cá
ceres pela modesta planície da esquerda. Interrompe-se a vi
c;osa mata do Paraguai nas· cercanías de Cáceres, que, assim, 
nua, sem protec;ao de árvores, sofre, no estio, os rigores do 
sol, e a poeira, fina e sutil, levanta-se ao menor sópro. 

Em Cáceres é a rua das Cabec;as recamada, para ser tran
sitada na época das chuvas, con1 os cranios dos bovinos aba
tidos. 

Fomos muito bem retebidos por um oficial de Estado 
Maior. Apresentámo-nos entáo ao Comandante e recolhemo
nos para passar a noite na prac;a da Matriz. 

Ocupámos o dia ein visitas, palestras, percorrendo a ci
sfade a cavalo. Fornas, a 13, pousar no Jacobina, antigo es
tabelecitnento agrícola que pertencera ao Capitao-mot Leonar
do Soares de Souza, acabando em máos de J oáo Carlos Pe
reira Leite, senhor absoluto destas bandas orientais da cidade 
de Mato Grosso, antiga Vila Bela. Foi ele proprietário da 
grande fazenda do Cambará, de Casalvasco, coJ.n cerca de 1 
milhao de reses, que a Cibilis & Cia. adquiriu por um décin10 
do seu valor real, e onde preparava extrato de carne. Pos
suía manadas que iam dos pantanos de Mato Grosso as fron-. 
teiras da Bolívia, gado arisco, abatido a tiro de espingarda, 
diziam os vaqueiros de Porto Descalvado. Aliás, era o meio 
empregado para resolver as questóes ali na f ronteira - a lei 
~ o artigo 44, parágrafo 32 ! - 44 é o calibre da \Vinchester 
e 32, o das pistolas de repeti<;áo. 

De Poconé, Livramento, acampamento em J oáo Lemos. 
Detive-me para examinar a escriturac;ao e outros servic;os e 
para reunir dados que me permitiriam saber com que dcficit 
encerraría eu o exercício de 1905. Aí me veio procurar tio 
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Francelino com a triste notícia de que o Benedito, irmao do 
bandido Tomás, havia assassinado tio Pedro! 

Depois do almó<;o parti com tio Francelino para Cuiabá~ 
-para as providencias necessárias a puni<;áo dos .ass~ssi~os. Fui 
ter co1n o Governador Totó Paes, a , quen1 ped1 energ1cas me
didas. Mandou chamar tio Francelino - que con1 ele almo
<;ou - e prometeu enviar ao Miinoso tuna fórc;a de polí~ia, 
-comandada por um oficial. 

A 'linha de Cuiabá até a Vila do Livran1ento f oi en tao 
inaugurada - 20 de dezembro - o que comuniquei as au~o
ridades. 

A 7 de dezembro expedira o l\finistro da Guerra um avi
so chamando-n1e a Capital. Era, pois, necessário cuidar da en
tre()"a dos papéis ao meu ajudante Ávila que me substituiria na 
che

0

fia da Comissao, em minha ausencia. Ficava terminado o 
desenho · do reconhecirnento até Cáceres. 

A 23 segui para Corumbá, onde embarcaría no Ladá:io -
-o velho vaporzinho que f oi construí?o em, 1888. D~v1a ter 
feito bonita figura no seu tempo, hoJe, porem conduzta .º pa
vilháo do Brasil, do rio da Prata a Mato Grosso, hum1lhado 
pelos garbosos navios da navegac;áo argen:ina ... 

Ladário era brasileiro, segundo un1 d1spos1t1vo. da Con~
tituic;ao sóbre a navega<;ao de cabotagem, mas. . . f 01 constru1-
-0o n,a Alemanha, gastava carvao da Inglaterra, o c~n;-andante 
era da Itália, o comissário, do Uruguai, .os maqu1n1stas, de 
Portugal, os ~1arinheiros do Paraguai. . . Sirn, n1as os pass_a
geiros eran1 brasileiros, funcioná;ios militares~ ~áo a_rr~1a, 
pela fón;a dos tratados, a bande1ra. . . que nao e br~s1le1ra, 
por.que tem 30 e tantas estrelinhas - mas urna de ma1s, urna 
de n1enos . . . diz o Comandante. 

Visitas, despedidas, telegramas, e lá se f oi arrastando ? 
pachorrento Ladário. O dia l.º de janeiro em , ~orto_ M~rt1-
nho. Depois, Assuncion, Concepcion. . . o Ladano nao tlnha 
pressa. Parava, quando havia perigo, av~n<;ava, en~alhava_ -
Ianc;ava-se, entáo, ferro uns 20 metros ad1ante e faz1a-se ?trar 
0 guincho, enrolando o cabo que ia arrastando o vaporz1nho. 

Montevidéu - fui a Tienda Inglesa f azer compras, pre
sentes que desejava levar, inclusive urna bola de futebol para 
o n1eu Benj amirn. Con10 o Citá di T orino nao tocava em :r-,.f ~n
tevidéu, tivemos de ir a Buenos Aires para embarcar. Fehz-
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mente, depois de boa travessia, chegámos a Santos a 15 de 
janeiro de 1906. Saltámos, para fazer a viagem ao Río por 
terra. Passámos, assim, em Sao Paulo onde, cordialmente 
recebidos, jantámos com o nosso confrade Germano Medeiros. 
Levou-nos o noturno ao Rio; amanhecemos a 16 na estac;áo, 
quando pude, enfim, abra~r os meus, assim como parentes, . 
amigos ... 

Apresentei-me ao Ministro da Guerra, ficando combinado 
o modo de completar o contingente da Co1nissao, e conferenciei 
com o Dr. Cesar Campos, sobre. a construc;ao. Entreguei-ni.e, 

1 

entao, a redac;ao do meu relatório, que a ·23 de janeiro estava 
em maos do ·General 1VIodestino. 

Só a 21 fui a Igreja .. Positivista. 

lt 



COMISSÁO CONSTRUTORA DE LINHAS 
TELEGRÁFICAS NO ESTADO DE 

MATO GROSSO 

(DE CUIABA A CORUMBA, PROLONGANDO-SE AT~ AS 
FRONTEIRAS DO PARAGUAI E BOL1VIA). 

X 

A 23 de marc;o de 1906, apresentava-me a Diretoria de 
Engenharia, a fim de seguir para Mato Grosso e reassumir a 
chefia da Comissao. A 27, embarcava no Clyde com o Tte. 
.Nicolau Horta Barbosa - mas o paquete nao saiu e a 28 
tive a alegria e o consolo da presen~a de minha Esposa, a 
bordo. 

Visitámos, em Santos, o túmulo e a casa em que nasceu 
o Patriarca de nossa Independencia, José Bonifácio de Andra
da e Silva. Além de poeta, cientista acatado no velho mundo 
e poliglota - falava 11 línguas - f oi o Patriarca um grande 
estadista, para o qual "a sa política é filha da moral e da ra
zao ", como dizia sempre. Tendo sido o autor de nossa inde
pendencia política, foi o sábio planejador da organiza~o na
cional. 

A 1.º de abril estávamos em Montevidéu, a bordo de n?s
so velho conhecido, o Ladário. A 3, nao tinha éle ainda par
tido e fomos, por isso, Nicolau e eu, alm~ar com o Geraldino 
- que me nao deixou partir no dia seguinte sem urna linda 
caixa de pessegos. A S - "Paixao Positivista", a morte 
de Clotilde - estávamos em viagem para Corumbá. Forte 
temporal. Prisao "a bem da disciplina" de um dos soldados 
transferidos para Mato Grosso e que cometera um roubo. Na
Tegámos toda a enluarada noite de 10, passámos por Bela 
Vista. Corrientes e. al.~umas horas depois, entrávamos no Pa-

' 
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raguai, abaixo da foz do rio Vermelho, fácil de conhecer, pe~a 
cor característica das águas. Humaitá, Pilar, Angostura, V1-
leta e Asuncion - comércio todo fechado, nao poden do eu 
comprar brindes para os bororos, nem o Nicolau adquirir urna 
espingarda de ca<;a de que tinha necessidade. 

1 • 

A 14 de abril, natalicio de minha Esposa. E escrev1 em 
n1eu diário : 

"Da solidáo em que me encontro - longe de ti estou sem
pre só - uno-me, em pensamento, aos f i~hos, ~os entes. caros 
que te rodeiam. Como teu melhor e ma1s dedicado am1g~, e 
com o fervor e o entusiasmo, se1npre crescentes, que me ins
piraste, presto ho1nenagem as excelsas virtudes da_:iuela que 
representa, para n1im, o que de mais puro e santo existe e que, 
aó surgir em minha vida, iluminou-a. Eras o encanto das reu
nioes em casa de teu Pai -- nada te <lesviou, entretanto, de, 
bondosamente, de dedicares a f elicidade do humilde órfao ma
togrossense. Com o cora<;áo cheio de tua imagem adorada, 
aqui renova este os votos e resolu<;óes de procurar tornar-se 
cada vez mais digno de teu incomparável amor." 

A 15 lan<;ávamos ferro junto ao Passo Recife, porque 
a noite nao permitía passagem franca; depois, Apa, Porto 
Murtinho. Aí me aguardavam as mais desoladoras noticias. 
Depois de inutilmente tentar, por todos os meios e modos, 
obter j usti<;a contra os que tao covardemente assassinarain 
tio Pedro, fizeram meus tios, e os filhos de tia Aninha, jus
ti<;a, por suas próprias maos ! Urna , vez que os assassino.s 
eram protegidos pelo governo, entenderam ser necessário su
primí-los. Fugiu ao castigo o cabe~, o célebre Tomás; que 
tudo foi relatar ao presidente Totó Paes - o mesmo que, 
na minha presen<;a, prometera a tío Francelino fazer justi<;a 
- e, déle obtendo urna fór<;a, aprisionou tio Antonio, tres pri
mos meus, degolando-os todos. Tio Francelino conseguiu es
capar, fu gin do para junto do Heron. 

Recebi telegrama de minha Esposa, pedindo que me ~áo 
envolvesse na questao, para tranquilidade sua e dos filhos, urna 
vez que nada poderia f azer pelos meus paren tes perseguidos. 
Mas devia eu tentar salvar a vida de tio Francelino - urgia 
ouvir o Heron, antes de tomar qualquer providéncia, já que 
nada se poderia obter de tal Governo para punir os celerados 
a quem tudo indicava estar ligado. 
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Esta desgrac;a vinha perturbar n1eus planos de trabalho. 
Náo poderia iniciar a explorac;ao imediatamente. 

A 18, chegámos a Corumbá, apresentando-me ao Coman
dante do Distrito, tao logo desembarquei. Ficou assentado 
que as prac;as seguiriam no ·día seguinte para Sao Luís de 
Cáceres - 100 apenas, porque eran1 necessárias algun1as para 
manter a ordem nas ruas da cidade, cujo polic.ian1ento e~a .i°Js~
f iciente . . Deixei de partir para Cáceres, a fim de ass1sbr tio 
Francelino _,... telegraf ei . ao chef e do Estado Maior e ao :Mi
nistro da Guerra, relatando o ocorrido erp Min1oso. Requerí 
habeas-corpus en1 favor de tio Francelino, de ~1eus prim~s 
Antonio e Domingos, e par ti para . U rucum, a f 1n1 de ouv1r 
0 primeiro. A tarde-'desse mesmo dia regressei a Corumbá 
e, de posse do despacho sobre a ordem de ~a~eas-c~rpus Pª1:°ª 
os tres foragidos, mandei-os vir para a c1dade, ficando bo 
F rancelino comigo, no hotel. 

Eu, Heron, Nicolau, tio Francelino, Antó~io, Domin~os 
e cinco prac;as partimos para Cuiabá, sendo multo concorndo 
nosso embarque - até com banda de música. Parámos no 
· Joáo Epifanio, co1n quem, ficaran1 meus primos, recomendando 
•eu que os fizessem seguir imediatamente para Poconé - po-
deriam, assim, estar daí a dois. dias, no aca1npaf!Iento. 

Passei o meu aniversário, 5 de n1aio de 1906, em viagen1. 
Ao almó<;o, brindou-111e o Dr. 'Alfredo Vieira e eu respondí 
saudando as famílias dos presentes. Tern1inei com o célebre 
pensamento de M.ontalverne: "Sabe-se hoje: m.el?or. do que 
nunca, que existe urna f órc;a contra a qual sao 1nute1s os ca
nhóes e as baionetas - . esta fórc;a é a opiniao pública". 

A 6, parámos no porto do Urbano. Tive entáo notícia 
dos horrores praticados em Mimoso e, por moradores na altu
ra da baía próxima, das minúcias do suplício de meus desven
turados parentes. 

Depois de resistirem durante algumas horas, entregaram
se meu tio Antonio Lucas e meu primo. Foratn entao leva
dos para o mato e trucidados com requintes de crueldade. 
Tambem prenderam e levaram ao Itaici a prima Mariqui~has 
- que, felizmente, foi, em seguida, sólta. Foram depots a 
casa do tio Francelino e saquearam-na. 

Na Usina das Flechas .saltaram tio Francelino, o Tte. 
Nicolau e 4 prac;as que seguiam para Mimoso. 
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A 8 cheguei a Cuiabá, jantei com o Heron Keller e reco
lhi-me a casa que mandara alugar para escritório da Comissao 

Recebi como ver<ladeira e expressiva manifestac;ao de ' . 
solidariedade, visitas sem conta - entre elas a de 1neu antigo 
professor Pedro Gardes. Pus-me a tecordar suas aulas de 
f rances e ingles e o seu " há-á seu Mariano!" con1 que me 
chan1ava a atenc;,áo quando me vía 1nuito irriquieto. Deu-me 
a notícia de que o governador tentava um acórdo com a o~
si<;ao, 1nas, dois días depois, eran1 boatos alarmant~s . de pn
s6es correrías con1 vistas a me indispor con1 o Ministro da ' , , 
Guerra. Encheu-se a casa da Con1issao de pessoas que a1 
iam procurar abrigo e logo se tentou fazer crer em atitude. 
hostil de nossa parte. Felizmente, presente o Cel. Fontoura; 
logo se restabeleceu a verdade. 

Partimos para o acampamento do J apao onde encontrei 
o Ávila. Todos a pastos, inclusive ele, o Boanerges e o Tte. 
H.enato. 

Efetuán1os, entao, a 19 de maio a mudanc;a do acampa
mento para a Tapera do Macaco, onde reassumi a chefia de 
Comissao. Distribuí o servi<;o, organizando urna turma de 
pique, a cargo do Cap. Avila - o Tte. Renato dirigiría, na 
frente, a turma de levantamento. De tres en1 tres léguas 
ren1eteria este aquele as . páginas da caderneta, pelas quais dese
nharia, pr-ojetaria~ e execnfaria o pique. 

A 29 de maio mudá:van1os o aca1npamento para a 1nargem 
esquerda do Sangradouro. 

' 

De passage1n, deu-me um próprio notícia de estar defla: 
o-rada a revoluc;ao para colocar no poder o Governador Toto 
Paes. Quanta desgra<;a, quantos inocentes inutilmente sacri
ficados - por meios violentos nada se constrói ! A revoluc;áo 
principiou, entretanto, pelos dirigentes, viol~ndo . eles as leis, .. 
pela sua injusti<;a e prepotencia. E em soc1olog1a, como em 
física. violadas as leis, é inevitável a explosao. 

A 6 de junho seguí para bivacar no Adao, no Sangra
dorzinho; a 9, no córrego da Forquilha; a 12, no das Flechas; 
a 17, no da Fazenda Velha - e o trabalho continuava no 
mesmo ritn10 : "trabalhou-se na picada ,abriram-se huracos, 
extraíran1~se as madeiras, prepararam-se e distribuira1n-sé os 
postes, juntan1ente con1 o fío". 
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Os revolucionários prenderam o telegrafista e o guarda 
da estac;áo de Livramento; meus avisos de servic;o foram devol-= 
vi dos por nao estar funcionando essa esta<;ao. 

A 2 de julho, bivaquei no Bacurizal. Nesse mesmo día, 
recebi grande elogio do Diretor Geral de Engenharia ... 

Constava ter fugido o governador Totó Paes, tendo-se 
empossado um coronel da Guarda Nacional. 

Por ordem do General Comandante do Distrito, tive de 
partir, a 12, para Sao Luís de Cáceres, a fim de abrir inqué
rito sobre os acontecitnentos no 19.0 batalhao de infantaria, 
servindo-n1e de secretário o Tte. Renato Rodrigues Pereira. 
Devia eu, em vista do dissídio entre o Capitáo Ortiz e o Tte. 
Osear, assumir o comando, por ser o oficial mais graduado. 
Era um caso muito intrincado e, por isso, fiquei satisfeitís
simo por nao ter o Ministro aprovado o ato do General Co
mandante do Distrito, afastando-me da Comissáo. Preparei
me, pois, para regressar, aproveitando minha estada ein Cár
~eres na procura de urna casa adequada a estac;áo. O Tte. 
Renato ficaria no escritório, em servi<;o de observac;oes astro-

1 "' . nom1cas. 
Fui encontrar o acampan1ento estabelecendo-se a margen1 

direita do córrego do Facao, onde reassumi a chefia da Co-
1nissao. Mandei que o Tte. Manuel Rabelo fosse praticar 
no sextante, com o Renato. 

Continuava intensíssimo o trabalho, inclusive preparando 
postes oitavados para a cidade, ben1 con10 cuidando da limpeza 
em torno da estac;ao. 

A 31, mandei melhorar o rancho das prac;as, para feste
jar a termina<;áo dos trabalhos. Era o último dia de acampa
mento e, por i?so, todos os oficiais e einpregados da Comissáo 
~stiveran1 presentes ao aln16c;o em ·que fiz 111inhas despedidas. 
. A l.º de agosto de 1906, foi inaugurada a estac;áo de Cá
ceres, 156 quilómetros de linha, a partir de Poconé. Presen
tes altas autoridades e convidados, li minha ordem do dia 
~ o Maj. Varela fez discurso laudatório a Comissáo. Dis
cursou tan1bén1, ein non1e do co1nércio de Cáceres, u1n' tal se
nhor Ragadiabo. Prolongaram-;Se por alguns días as home
~agens que nos foram prestadas e eu utilizei-os pondo papéis 
em ordem e acertando contas. 

Resolvi aproveitar o tempo, até o reg,resso ao Rio do 
pessoal da Comissáo, para o estudo do tra<;ado de urna linha 
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telegráfica que ligasse Cáceres a capital da antiga capitani.a 
de Mato Grosso, Vila Bela. · 

Assim, a 7 de agosto, acompanhado pelo Tte. Horta. Bar: 
bosa e o farmaceutico Canavarros, atravessei o Paragua1 e at 
comecei o levantan1ento expedito para a baía da Caic;ara. Car
ga, mantimentos e bagagem, viriam por água. 

Depois de providenciar sobre a entrega ao velho Lourenc;o 
Ron don de 1 S animais - saldo do material de transporte_ a 
servi<;o da Comissao - para que fóssem invernados, fomos 
fazer pouso em Cacimbas de onde partin1os para a f azenda 
do Sr. José Jorge, homem ativo e empreendedor que també~ 
se ocupava de lavoura e criac;áo. Havía na fazenda urna ofi
cina de pranchas ; com binei, pois, o alu?"uel d~ urna,, c?m a 
respectiva tripulac;áo para, na volta de m1nha v1agem a ctdade 
de Mato-Grosso, nela explorar o J auru, do porto do Salitre 
para baixo. 

Era a prancha barco regional - proa ,chanfr~da, l~rg~, 
sem roda. O leme perf urava a embarcac;ao, a mane1ra eg1~c1a 
e, fdepois do leme, urna espéde de caixa,. feita ?e barro, s,us
tentava um fogao de ferro. Na parte mediana da prancha, urna 
espécie de guarita, aberta para os lados, em quatro amplas 
janelas, por onde entrava a carga. A embarcac;a? era empur
rada por meio de urna zinga, vara de quase sets nlestros, e 
os zingadores, empunhando-a, marchavam, de popa a proa, 

H-A d . 1 T h, 1" A rrritando de vez em quando : .eta, ma etra. e a. 
~oite, encostada a prancha na ribanceira, armavam-se redes ... 
e as árvores que a enchente fazia pender, cobriam como um 
clossel, o imprudente bivaque ... 

Passámos pelo rio Aguapeí, de margens pantanosas ~té 
as cabeceiras, com apenas 3 m. de largura - aspecto de cor-

~ . . ' 

rego nesse momento. Nao set como os antigos o me.nc1ona-
vam como varadouro das águas do Amazonas, pelo no Ale
gre, para as do Prata. Mesmo no tempo das águas, só pe~
mi tia a navegac;ao a pequenas embarcac;óes. Creio que a lt
gac;ao das duas grandes bacías sul-americanas - a do Amazo
nas e a do Prata - pelos rios Alegre e Aguapeí nao passará 
nunca de fantasía de geógrafos mal inf <?rmados. 

Chegámos ao barracáo de Balbino Maciel,. á margem 
9ireita do J auru, no porto de Salitre e, em homenagem aos ser
vic;os prestados pelo engenheiro Espiridiao da Costa Marques, 
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crismei esse porto com o nome de Porto do Espiridiao. Daí 
e que me pareceu mais indicado partir urna estrada de ferro 
que ligasse as duas bacias, por intermédio do J auru e do 
Guaporé. 

A 13 de agosto, chegávamos ao Pól,"to do Guaporé, onde 
só encontrámos duas . pra<;as e o italiano Rosseti. Recebeu
nos efusivamente. Conversámos até muito tarde - o pobre 
hornero, aí degredado há 10 meses, ansiava por urna palestrar 

A 1 S de agosto mandei que a tropa partisse para a ci
dade de Mato Grosso, descendo nós em u1n batelao, a fim de 
explorar o río Guaporé. Fomos pousar no porto que deno
minei 15 de agosto, por ser o dia em que os católicos feste
jam Nossa Senhora da Glória e os positivistas, a Virgem 
Mae. 

O brejao come<;ava na ponta do morro que denominámos 
Morro das Palmeiras, pela quantidade de uaua~u. Seguimos, 
batizando os pontos principais, de acordo com a flora local 
como, por exemplo, o porto do A<;aí, o porto da Bacaba -
onde colhi urna muda da orquídea-cataléia Guaporé e onde 
dormin1os sobre grandes formigueiros. Continuámos a 17, · a 
descer o rio, nao parando para preparar almo~o e sim, a 
noitinha, a margem esquerda, num local triste, onde, pela 
1nanha, nem um gorj eio nos vei'> despertar e onde os gases. 
do pantano tudo envolviam em bruma - cha1námo-lo 1'Pouso 
Feio". 

Continuava a viag'em rio abaixo. Náo vía1nos mais a 
trepadeira de flor carnívora, própria dos tapados. M uita 
pomba torcaz cabocla come~ou ·a aparecer. Cedros, perobas, 
urna espécie de paineira que eu nao conhecia, cuja base tem 
a forma de um pé de pato; depois, brejáo de pindaíval e 
pouco buriti, abundancia de buritirana; jacus carijós. . . Con
tinua o brejáo com buritis altos e tucanos-cachorrinhos, de 
peito branco, bico escuro. O brejo se niodificou - é buri
tizal, porém, mais seco. 

Vínhamos, desde algum tempo, trazendo, a direita, urna 
densa mata de angical. Subitamente deparou-se-nos, como se 
se tivesse aberto urna cortina, a serra do Ricardo Franco. 
Que lindo panorama! Mais jacus carijós, patos e marrecas qu~ 
proveria1n o abastecimento. 

De madrugada ouvíamos as vezes gritos agudos de coatá¡ 
grande, 1nacaco preto, e lembrámo-nos do explorador Castelnau~ 

\ 
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Considera ele os coatás urna tribo indígena e diz : " os índios 
dessa tribo caminham, naturalmente, como os quadrúpecles, 
máos no chao; o corpo é coberto de pelos; sao pequenos, fero
zes e se servem dos dentes como armas ; dormem no chao, 
entre galhos de árvores, nao tfan indústria, nem agricultura, 
vivem de frutas, rafzes, peixes". Diga-se que Castelnau_ é 
entusiasta da nlagnificéncia de nossos ríos, de nossa selva de 
nossa opulenta natureza. 

Urna bela tarde, saíu Tarugo pelo brejo afora, fazendo· 
un1a corrida. De lanterna em punho e armado da n1inha 
Winchester saltei, con1 clois co1npanheiros, até u1n brejao para 
perseguir un1a on<;a; tivemos, entretanto, de retroceder exte-. 
nuados, com a roupa ·rasgada ... 

· Agora, mu ita palmeira castic;al - f ixa-se ao solo por 
1neio de raízes adventícias que nascem no tronco a altura -de 
mais de metro, o que lhe dá aspécto d(}- um grande casti~al, 
motivo do seu non1e. 

Passámos depois pelas V,oltas de Anhuma - onde co
n1~ava a aparecer a caeté .- bananeira brava. Sao as anhu
mas modélo de bem casados. Levanta1n voo pesado, indo pou
sar, sempre juntos, repetindo, no percurso, o seu dueto de 
eternos an1orosos. 

- T'ahan ; chama ele. 
- Tahin ! responde-lhe ela ... 
A 20 entrámos pela · boca do rio Alegre que ten1 na bar"'." · 

ra 10 m. de largura, água barrenta, apenas navegável por tn?n
taria ou bateláo. Mas logo atingitnos unJ trecho desobstruído 
e mais bonito, co1n largura de 25 n1. Nas árvores, sinais da 
última enchente. 

Fomos surpreendidos por urna ampla habitac;ao con1 va
randa e urna capelinha - ren1anescente da rica f azenda dos 
óculos. Em frente a vivenda, um velho e carcomido cruzeiro 
inclinava-se, em melancóliea decadencia. No pomar encontrá
mos belas laranjas que concorreram para suavizar as agruras 
da explora~o dentro dos brejais do Guaporé - cujo nome 
espanhol é !tenes, lutando sempre com resistentes tapagens 
do leito, formadas por aguapés e paus atravessados, por cima 
dos quais f omos, por vézes, abrigados a arrastar as canoas. 

Logo adiante, parámos para acudir os cachorros que perse-; 
guiam um casal de lontras com dois filhos, que por éles foram 

' 
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mortos. Aí almo<;ámos. O Alegre se apresentava largo e 
limpo, sem correnteza e fornas atingir a sua passagem na es
trada de Mato Grosso para Casalvasco, Salinas e Santana -
povoado boliviano. Come<;ámos daí o levantamento do Ale
gre, passando de novo pela baía e a f azenda dos Óculos e, 
a tarde, saindo outra vez no Guaporé que se apresentava gar
boso e belo, sem capim dentro de sua "caixa" e com belas árvores 
nas margens. ,Entrámos no estiráo da cidade de Mato Grosso 
- o mais belo trecho - de onde se comec;ava a avistar o porto, 
a Igreja de Santo Antonio dos Milagres. Desembarcámos, 
a tarde, tendo executado um levantamento expedito de 158 
quilómetros, a partir do Passo Pontes e Lacerda. Subimos 
<lo porto para a cidade, propriamente, pela rua Santo Antonio, 
até a residencia do Major Manoel Maria, o negociante mais 
-Opulento, que havia preparado un1a casa para nos hospedar e 
onde já encontrá111os pessoal nosso. Foi a cidade de Mato 
Grosso fundada em 1752, sob o nome de Vila Bela da San
tíssima Trindade, pelo Conde de Azan1buja, Antonio Rolirn 
de Moura, prin1eiro Governador e Capitao General da Capi
tania de Mato · Grosso, trisavó de Renato e Nicolau. 

J á era o local conhecido pelos bandeirantes, sob o nome 
de Pouso Alegre. Era agora Vila Triste - pelas ruinas da 
passada opulencia, pelo silencio e pela solidao. Abrigo de u1na 
popula<;ao de trezentos e quarenta habitantes, derrotados pelo 
impaludis1no e pela miséria, custava a crer que se estivesse 
na mesma cidade e1n que, havia apenas um século, mais de 
duas mil e trezentas pessoas assistiam ao aportar, no caís do 
Guaporé, das mon<;óes vindas do Pará ; ou enviavam a Lisboa 
arrobas de ouro; ou acolhiam, no meio de intermináveis festas 
e pomposas galas, os. Capitaes-generais. Da antiga \ Tila Bela, 
bem pouco restava. . . Daquelas quatro ruas que Severiano 
da Fonseca ainda vira em 1877, apenas existian1 vestígios. 
E os seus non1es - de Santo i\ntonio, de Sao Luís, rua do 
Fogo, rua do Mercado - nao era111 n1ais do que lembrani;as. 
Fara a funda<;áo de V'ila Bela conseqüencia das vantagens mi
litares e comerciais da comunica<;áo co1n Belém, através do 
M adeira. A jornada pelo Tieté era demasiado penosa e longa 
- através do Madeira, chegava-se ao Atlantico em pouco mais 
de quarenta días. Pombal pensou, até, em mudar a sede do 
Vice-reino para a capital paraense. 
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· Dentro em pouco, o comércio tornou-se freqüente - o 
famoso tabaco de Borba, as 1nanufaturas de ferro e pano, 
importadas de Lisboa pelos n1ercadores de Belém, trocadas 
J)elo ouro. 

Assim nascera Vila Bela, con10 base, assim se fundara 
·um registo, sob a invoca<;áo de Nossa Senhora da Boa Via-
gem. , 

Através das águas amazónicas, e cortando por varadou
·ros as cachoeiras do Madeira, é que seguiatn as barras de 
-0uro fundidas em Cuiabá. E con10 un1a so1nbra protetora, 
com seus quatro baluartes dedicados a Nossa Senhora (fa Con
<:ei<;ao, Santo André, Santo Antonio e Santa Bárbara, erguia
se, testemunha das lutas dos portugueses a Oeste, o Forte Prín
<:ipe da Beira, ao qual em muito se <leve a posse de parte da 
regiáo amazónica. 

Encontrei, em Vila Bela, un1a inscrito .gue nao pude ler 
sem emo<;áo : 

"R. F. de A. S. Cel. do R. S. D. F. que gloriosan1ente 
<lef endeu Coimbra em 1801 e no mesn10 lugar f aleceu e1n 
27-6-1809". 

Enchera o nome <le Ricardo Franco, durante quarenta 
anos, aquelas fronteiras. Recordei interessante episódio: 

Aliada a Espanha a Fran<;a de Napoleao, apresentou-se 
D. Lázaro Ribera, <liante do Forte, com tremendo poder bé
lico Eran1 os portugueses apenas quarenta e dois. 

Depois de desembarcar seus hon1ens da galeota "Nuestra 
Señora del Carn1en", dirigiu-se D. Lázaro ao comando do 
Forte: "Ontem a tarde, tive a honra de contestar fogo de 
V,. S. E, ten do reconhecido que as f Ór<;as com que vou in1e
-diatamente atacar sao muito superiores as de v. s., nao posso 
senáo vaticinar-lhe o último dos infortúnios. Mas, con10 os 
vassalos de Sua Majestade Católica sabem respeitar as leis 
de humanidade, ainda no meio da guerra, pe<;o a V. S. que 
se renda as ordens de meu Amo, pois, do contrário, a canhao 
e a espada decidirei da sorte do Forte". 

Ao que Ricardo Franco respondeu, no mes1no ton1 cava
lheiresco: "Forte Príncipe da Beira, 17 de setembro de 1801. 
Tenho a honra de responder a \ T. Excia., categoricamente, que 
a desigualdade de f on;as sempre foi uro elemento que muito 
animou os portuguéses. Estamos resolvido.s a nao desampa-
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rar nosso posto e a defende-lo até a última extremidade, a 
repelir o inimigo ou a sepultar-nos debaixo das nlÍnas do forte 
que nos foi confiado. Nestai resolu~ao está toda a gente <leste 
presídio que tem a distinta honra de ver, em frente, a pessoa 
de V . Excia. que Deus guarde". 

Diante da bravura dos defensores do Forte, foi ·n. Lázaro 
obrigado a recuar ... 

. }"'orte P ríncipe é agora u1na ruína, cuja grandiosidade 
surpreende. A portada parece a de 11111a catedral e f oi emo
cion~do que percorri, quando la estive, quartéis, paióis sub
terranéos, calabou<;os, capela. . . Arvores medravam entre as. 
pedras e a densa floresta, em torno, procurava recuperar 0 

terreno perdido ... 
, Evoquei a nobre figura de D. Luís de Albuquerque M~lo 

e Cac~r~s, Governador e .. Capitáo Geral, benemérito organizador 
e a.dm1~istrador ?ª Cap1tan1a de Mato Grosso, o mais fidalgo, 
ma1s ativo e ma1s fecundo de todos os que enviou Portu!!al 
para defende-la e governá-la. º 

Fon1os, no dia seguinte, 21 de agosto, visitar o palácio 
e o quartel e procurar local para as observac;óes astronómicas. 
Era o palácio um velho pardieiro por tern1inar, como mostra 
a assin1etria das janelas dos pavilhóes ao lado do corpo prin
cipal. No interior, abandono e 1nau trato - os soldados do 
destaca111e.nto aí se alojavan1 e cozinhava1n nas próprias sa
l~s. N o~avam-se, entretanto, ainda, restos da antiga opule~1- · 
c1a - pinturas a fresco de cenas históricas, tetos trabalhados. 
~os dormitórios, inscri<;óes sobre as portas, ein latitn, en1 f ran
ces, en1 portug~es. . . Ficava o. quartel. com suas tres pe<;as 
de fer.ro do reinado de D. 1\.fana I, e1n frente ao palácio e 
urna fiada de pedra canga <lava acesso aos dois edifícios ños 
dia~ .de chuva. Tinha o quartel melhor aspecto do q~1e 0 
palacio. 

A única pec;a habitada era o xadrez - coin um preso. 
Nas paredes da sala nobre, onde devia ter sido certan1ente 
a Secretaria do Comando da Fronteira, ainda se Íiam estrofe~ 
dos "Lusíadas ". 

A Quanto a Camara Municipal, era um montáo de pedras. 
Fo~a, segundo nos contou o negociante Manuel Maria, pro
po~1t.adamente destru~da por quem tinha interésse em alugar um 
predio de sua propnedade, para sede da Camara. 
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No corpo principal das Igrejas, urna delas, com as duas 
torres inacabadas, sepulturas de hon1ens eminentes f alecidos 
na antiga Capital ou para ela transladados, entre elas a do Cel. 
de Engenharia Ricardo Franco de Almeida ~ que deu o nome 
a bela serra a que me referi. Na Igreja do Carmo, um novo 
e ilustre morto - o Engenheiro Espiricliáo Marques. 

Vivian1 os habitantes desta velha e decadente cidade em 
luta con1 os índios. J á por duas vezes, e etn pleno dia, nela 
havian1 estes entrado, penetrando no quartel. Aprofundando 
as causas de tao dolorosos acontecin1entos, verifiquei que, no 
fundo, era a monstruosa teoria dos que, no gozo de todas as 
vantagens sociais, se recusam a reconhecer nos índios, brasi
leiros con10 eles, legítitnos donos das terras que habitavam. 

A 22, f ize1nos o levantamento da cidade de Mato-Grosso, 
na parte construída e habitada. T ambém tirámos fotografías. 
Por estas e pela planta, fazia-se idéia dos remanescentes da 
velha cidade dos Capitáes Generais, otitrora opulenta. 

Partimos a 23 ¡ om levantamento expedito para a ponta 
do alto Guaporé - onde fizemos espléndida colheita de orquí
deas. Atravessámos a majestosa tnata do Cravari, com quatro 
quilón1etros de extensáo, e fomos ter ao Retiro da Coceira. A 
nos espiar, na mata, um belo coatá preto que fugiu. Muita 
poaia - l\1ato-Grosso é, aliás, o maior fornecedor da rubiá- . 
~ea cuja extrac;áo exige cuidado, por causq. das cobras. É 
um arbusto com 30 centímetros de altura, f ólhas oblíquas e 

1 

opostas, com uns pelos nas axilas que as tornam f áceis de dis-
tinguir. Diz o matuto: "poaieiro carece de ter boa vista ... . 
vai andando no mato de cabec;a abanando, n1exendo com 
os olhos . . . senáo arranca mas nao é poaia, náo é nada ! ". Aí 
vive urna avezinha, do tamanho de um sabiá, cor de fólha 
seca, 'que assovia como um moleque. É o poaieiro, que nao 
se mata porque, com o seu assovio, indica aos poaieiros luga
res de farta colheita. Mas os arrancadores de poaia acre
ditavam que, com o fogo, poderiam limpar o solo das "imun
<lícies" que os atormentavam no seu trabalho. E assim pre
judicaram a galinha dos ovos de ouro. Destruindo a morada, 
diminuiram o morador, porque a poaia nao medra fora da 
mata - e quebraram o encanto da avezinha ... 
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Da cabeceira das Antas para Porto Espiridiáo seguiu a 
tropa na frente, enquanto eu e o 1"te. Horta Barbosa fazíamos 
urna excursao pela margem esquerda do Aguapeí, a partir da 
antiga fazenda do Pantanal. Deseemos pelo pantanal, matá
mos um cervo, para dar de comer aos cachorros, e continuámos 
para Porto Espiridiao, onde encontrámos o jantar pronto. 

A 29 encetámos o levantan1ento do J auru, da cachoeira 
da Anta até a sua barra no Paraguai - levantamento que 
completaría o reconhecimento. que me propus realizar, enquanto 
se preparava a retirada ·da Comissao para a \:apital Federal. 
Parámos na fazenda da Cachoeira e contratámos como seu amá
vel proprietário urna embarca<;ao tripulada, para a realizac;ao 
do levantamento. Realmente, quando chegámos a Porto Es
peridiáo, lá estava a prancha. A 30, continuámos a descer o 
río. A presenta o J auru, da Cachoeira para baixo, urna lar-· 
gura média de 60 m., vastos pantanais alternados com . barran
cas altas - até desembocar no Paraguai. Na embocadura da 
baía da Fuma<;a, a fazen<la Clo mesmo nome. Vivi~ o .seu prooo: 
prietário do roubo, acolhendo e aceitando todos os criminosos 
e desertore~ do exército. Enquanto esperávamos entre Poco
né e Cáceres, seis de nossas pra~as lá foram ter. Encontrá
mos, abaixo de J atobá, um pobre velho caboclo. Chamavam
no o solitário de Cacimba. Queimaratn-lhe o rancho os apa
niguados da fazenda Fuma<;a. 

Em Morrinh~, onde pousámos, vimos um curioso f enÓ-· 
meno. Um passarinho que nao podia voar foi agarrado por 
um dos nossos caes. Procurando salvá-Jo, verificámos que· 
estava completamente envolvido por urna camada de pelos vis
cosos, que veri fiquei serem da flor estrelada de urna árvore. 
Bastava que o animal a tocasse, para que a flor a ele se ligasse 
e em breve ficasse ele de todo envolvido, sem poder se me-· 
xer. 

Continuámos de Morrinho para a frente. Margens bai-· 
xas, grandes pantanais que se estendiam para o interior, baías. 
e corixas, depois a fazenda Nacional da Caic;ara, no Jauru. 
Nas suas margens, <leste ponto ao Paraguai, eram raros os 
trechos altos. Arancoas a cantar, anunciavam o pantanal. O 
rjo tinha aí cem metros. 

A 1.0 de setembro, boca do Jauruzinho. Daí por <liante 
o río se estreitou, leito com aguapés, tendo o canal descoberto-
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apenas vinte metros. Baías, escoantes, campo da Companhia. 
Produtos Cibilis, f azenda da Pederneira. . . a 3 concluimos,. 
finalmente, o Ievantamento do rio J auru. Continua va o pan
tanal até a sua confluencia. Nessse trecho, grande número de 
baías, corixas, f urados, num dos quais nos metemos, o que 
nos economizou 5 quilómetros de percurso. Terminámos o 
levantamento encetado na cachoeira da Anta, com 1% quilo· 
metros. É um rio diamantífero, aurífero, rico de cac;a e de 
peixe, flora exuberante, com barra de 90 metros. 

No mesmo dia entrávamos pelo Paraguai, ten do eu nele 
tomado meu banho frío as quatro horas, logo no dia seguinte. 
Passámos pela baía do Simao N unes, antigo escravo que fu .. 
gira ao seu malvado senhor, aquilombando-se nas bocainas 
desses morros - dai tomarem morros, bocainas, barrancas, o 
nome célebre desse vítima da barbárie dos brancos pseudo-. 
civilizados. Pousámos na ilha dos Colhereiros, e a S de se~ 
tembro entrávamos no porto de Cáceres, de onde, por terra, 
havíamos partido a 7 de agosto. 

Fazia o rio Paraguai outrora urna volta de 2 quilómetros, 
continuando depois em direc;áo paralela a anterior. Tao forte 
acurvamento prejudicava a cidade a sua margem, pelos seus 
desbarrancamentos. Foi mandado rasgar o pequeno istmo, for .. 
mado pela grande curva, e surgiu, entáo, pequena ilha alaga ... 
di<;a defronte de Cáceres. 

Nos dias que se seguiram, aí permaneci, f azendo obser· 
vac;óes astronómicas, para determinac;ao de hora e latitude dessa 
cidade. A 10 partía, em · chalana, com os Ttes. Horta Bar ... 
bosa e Manoel Rabelo, para Sepotuba, realizando a explorac;áo 
desse rio, antes de encetar o Ievantamento do rio Paraguai. 
Era nosso guia o Leite, o melhor canoeiro de Cáceres. Se
guimos Sepotuba acima e chegámos ao Porto · do Cedro, de 
onde comec;ámos o levantamento. Pousámos na barranca das. 
Pitas e daí partimos para a barra do Sepotuba no Paraguai. 
Prosseguimos o levantamento com o processo de relógio e 
bússola, verificando, por diversas vezes, a velocidade da em
barca<;áo. Seguimos para a barra do Jauru para fazer obser-. 
va~óes. Barras, taperas - numa das quais colhemos ótimas. 
oananas mac;as - pantanal do Corixáo, a esquerda o estabe
lecirnento do Descalvado da Cia. Cibilis, de extrato de carne,. 
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que visitán1os e onde tive grande decepc;áo. O aspecto do rio. 
mudara completamente, mais estreito e sem ilhas. 

A 20, tivemos interessante encontro com índios guatás, 
indios nómades, ca<;adores, que vendem, por bon1 pre<;o, cou
ros de on<;a aos viajantes que passam nas lanchas. Estava o 
grupo acampado num capáo de Uacuri. Eram onze, e o cI:e
fe da fatnília, Joaquim, era um índio velho e cego, filho de 
·cacique e, outrora, grande cac;ador de onc;as. Vivía sentado 
debaixo de u1na figueira ao lado da cabana, no "aterradÓ", 
ponto f ii-n1e no ' meio do pantanal, só co1n a sua guató, sua 

· -corajosa companheira, que o protegía e alimentava con1 o que 
cultivava ela própria. Era um drama de amor e de piedade, 
com tóda a beleza da verdadeira dedica<;ao - a que nada 
espera em troca . . . 

Den1os aos nosso amigos guatós paes, bolachas, rapadura, 
ac;úcar, anzóis e linhas de pescar - e eles nos retribuiram 
com bananas que plantavam em todos os capóes. F omos de 
pois ao rancho do índio Inácio, que estava ausente, mas, se
gundo o costume da sua gente, tinha, def ron te da porta, mon
tóes de caveiras diversas : de onc;a, de cervo, de macaco, de 
-0utros animais. 

Procedía cada aldeia _<lestes índios do niesn10 modo, e os 
trof éus assim constituí dos eram o 1naior padráo de glória ~ .. 

Prosseguin1os - porto da Conceic;ao, pouso do Caracará 
·Grande (brac;o do Paraguai que se comunica co1n o Sao 
Lourenc;o) baía de Uberaba,' até Bóca V elha, onde terminou 
o Ievantamento que vinha f azendo, a partir do porto do Cedro, 
no rio Sepotuba, tendo encontrado 407 quilómetros. A 27 
tomán1os a lancha Taquari, vinda de Cáceres, chegando no dia 
seguinte a Corumbá. Fui me entender con1 o General Dan
tas sobre servic;o, pagamentos, material, etc. Enquanto isso, 
continuava as observac;óes astronómicas e a troca de sinais com 
o 2.0 Tte. Eliseu da. Fonseca Montarroios. Fui com o Gen. 
Dantas examinar as obras dos bolivianos nos terrenos que, pelo 
tratado de Petrópolis, lhes pertenciam, ao mesmo tempo que 
cuidava de múltiplos assuntos, meus e alheios. 

A 24 de outubro transportávamos para bordo do Mato 
Grosso - no qual seguíamos viagen1 - os restos mortais do 
saudoso Chiquinho-Francisco Horta Barbosa, mas o vapor en
calhou, e fomos intimados pelo Comandante a retirar o ataúde 
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<lo camarote. Como nao nos resignassemos a que fosse trans
porta~o no porao, como bagagem, deixamo-lo em Coimbra, na 
~apch~ha do Forte, prometendo o Capitáo Tenório zelar por 
ele, ate que o Tte. Nicolau pudesse trazer un1a urna especial 
para levar os ossos. 

A 26 chegán1os a Porto M urtinho. Prosseguiu depois 
o Mato Grosso, parando, encalhando, sondando, procurando 
chatas para transbordar a carga, de modo a aliviar o seu peso. 

' Saín1os, afinal, no rio Paraná e chegámos a Corrientes. · Pas
seando, ton1á1nos un1 bonde que nos levou ao n1atadouro. A 
ida foi demoradíssin1a, inclusive abrindo e fechando porteiras 
de terrenos particulares. Mas o pior f oi a vol ta. Depois de 
p;r:orrermos o matadouro, aliás bem cuidado, veri ficámos que 
so as 17 horas regressaria o bonde. Os participantes dessa 
aventura éramos eu, Renato, Nicolau, Pompeu, Cavakanti e 
Rabello. Devia o Mato Grosso largar as 17 horas! Nao hou
ve outro recurso senáo marchar a pé os 1 S quilometros que 
nos separavam do pórto, vencendo-os em duas horas. . . De
pois desta marcha forc;ada verificámos que o Mato Grosso só 
partir~a muito mais tarde... Continuando urna viagem cheia 
de ac1dentes, chegámos, a 8, a Rosário, onde tomámos o trem 
para Buenos Aires. Embarccámos a 9 no Araguaia - que 
quase perden1os, em busca da carrocinha que conduzia nossas 
bagagens ... Viagem esplendida. A 14 de novembro chegáva
n1os ao R10. As 1 O horas estreitava os meus contra o corac;ao ! 

N es se niesmo dia me apresentei ao Chef e do Estado 
1\1aior e fui a Secretaria da Guerra - nao encontrando o 
lVIal. Argolo. A 15 de novembro já tomava eu parte nas 
homenagens cívicas a Benjamim Constant, pron1ovidas pela 
Igreja Positivista. 

A 17 apresentei-me a Diretoria Geral de Encrenharia por 
t 1 'd o ' er conc u1 o os trabalhos da Comissáo em que me achava. 

Por aviso de 20 de novembro do Ministério da Guerra 
fui mandado considerar em Comissáo até a entrc<Ya do rela~ 
tório dos trabalhos dos quais f óra encarregado. ,. 

0 

I 
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RESUMO: 

Na Coi.nissao 1900-1906, que acabei de relatar, nao se 
cogitava apenas de levar a cabo tentativas - entre outras; 
a do Major Bento Carneiro l\1onteiro - de assegurar as co
municac;~es da Capital com os lindes de Mato Grosso. Trata
va-se de obra muito mais extensa e completa: encerrar os 
principais pontos estratégicos, dos confins do Brasil com o 
Paraguai e a Bolívia, nas n1alhas de urna grande rede telegrá
fica que permitiria co!lstante comunicac;ao com aquelas lon
gínquas paragens e, desse modo, sobre elas exercer provei
tosa vigilancia. E o principal teatro de operac;óes de tal en
vergadura eram os insondáveis pantanais do Paraguai, atra
vés dos quais deveriam ser transportados far dos pesadíssimos. 
Por outro lado, era imprescindível que nessa difícil explqra
c;ao estivesse garantida. a subsisténcia do numerosíssimo pes
soal que tinha de ser empregado. Ainda assim, em 70 1neses 
- 1 . 1 O. 1900 a 1 . 8. 1906 1- construímos 1 . 7 46 quilón1etros 
de linha, servindo 17 estac;5es, para as quais fóra preciso cons-

. truir 8 casas. Ficar a a f ronteira · do Paraguai ligada por do is 
pontos principais - Porto Murtinho e Bela Vista - e a da 
Bolívia por outros dois - Corumbá e Coiinbra - sem contar 
com S. Luis de Cáceres, sede, con10 os dois outros pontos, de 
estacionamento de fór<;as militares, embora nao estando no li
mite do território brasileiro. --Como trabalhos preparatórios, realizaram-se 4 .100 qui-
lómetros de reconhecimento, mais de 600 de explora<;ao par
cial e cérea de 1 . 600 de locac;ao. 

Teria o servic;o sido feito em metade do tempo, se eu ti
vesse podido contar com os recursos necessários, inclusive 
ajudante - durante 15 méses fiz eu só todo o servic;o de 
engenharia. 

Realizei, ao 1nesmo te1npo, enonne série de explorac;6es, 
desvendando os segrédos dos pantanais, executando estudos 
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geográficos, fazendo determinac;áo precisa de coordenadas de 
P?1:tos que poderiam servir de base a fu turas operac;óes geo
des1cas, fazendo classificac;óes na flora e na fauna. E tive . . ' 
ass1m, a alegria de conseguir que a vastíssima regiao do sul 
de Mato Grosso se tornasse urna das mais bem conhecidas do 
território nacional, nao só sob o ponto de vista cartoo-ráfico 

b
, h ' 

como tan1 em quanto a populac;áo, riquezas naturais do solo, 
capacidacle de produ<;ao, recursos, vias de comunicac;ao. 

O meu incentivo era, entretanto, acima de tudo, o amor 
infinito ao homem. Nao existissem aquelas popula<;óes des
protegidas ~ muito piar do que isso, perseguidas, flageladas -
e creio que nao me teria entregue, de corpo e alma, a ingente 
luta para vencer o cansac;o de longuíssin1as viagens a pé, a 
cavalo, em canoa, debaixo de aguaceiros diluvianos, causticado 
pela ardente e impiedosa canícula, mal alimentado e, as vezes, 
sem alimento, com séde, tremendo de f rio e de febre, a pal
milhar léguas e léguas, carregando minha bagagem, dormindo 
mal, ao relento e as intempéries. E, pior do que tudo isso, 
sofrendo a auséncia do lar, do convívio da minha família de . ' 
m1nha nobre Esposa adorada, dos 1neus filhinhos . .. 

Aquela popula<;ao de brasileiros vivia na maior iniséria, 
desalojada de suas terras e, quando em contacto com os que 
se supunham civilizados, reduzida a urna triste servidao sen1 . , 
apo10 das leis, feítas para beneficiar os opressores. 

. No meio das tremenda~ dificuldades da construc;ao de 
1900-190? tive a felicidade de poder .acudit; sempre aos índios, 
refreando, ao 1nesmo ten1po, a insoléncia dos desalmados che
f etes que infelicitavam aquél es sertóes. Assim consegui, nes
se período, salvar, en1 !pegue e Cachoeirinhas, os últimos pe
dac;os da terra que aos terenas e quiniquinaus restavam de 
seus antigos vastíssiinos domínios. Procedi ao levantamento 
dessas terras e obtive que o Govérno do Estado reconhe
cesse o direito de propriedade dos índios sobre aquela gleba, 
com todas as formalidades legais. -

A custa de intermináveis esforc;os para proteger a segu
ranc;a pessoal e a vida dos silvícolas, conseguí salvar os re
manescentes da tribu dos ofaiés, das caibeceiras dos rios Ta
bóco e Negro. Estavan1 sen do caf ados e exterminados por 

" l" " um corone , porque matavam, para comer, reses da fazenda. 
Só a custa de energia, pertinácia e paciencia f oi possível ob-
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ter do Governo que reprimisse tais cac;adas e mais difícil aind~ 
foi convencer o fazendeiro de que eram essas proezas assass1-

. , . 
nios execrave1s. 

Urna expedic;áo de finalidade técnica tom_ou feic;áo de 
gesto - vindo do corac;áo - de paz e fratern1dade, que me 
levou desde o início, a estabelecer, como base dos nossos tra-' , . ,,, 
balhos, o lema: "Morrer, se necessario, matar, nunca. 

Ao mesmo tempo que introduzia no sertáo a linha tele
gráfica - a sonda do progresso, co?1o dfgo. eu, a 'flingu~ de 
Mariano" como dizem os meus amigos indios - esforce1-me 
para que 'a sociedade se interessas~e pelos_ irm~os , p:imitivos 
que le1nbram a modéstia da sua ongem, nao ha duv1da, .mas 
sem os quais nao me teria sido possível levar a cabo minha 
tare fa. 

As prac;as empregadas nos variados tr~balhos da . C?m~s
sao revelaran1 admiráveis qualidades de tenac1dade e res1stenc1a. 
A pesar de todas as pr?':idencias . para evita~ .falta de víveres, 
curtimos tremendas d1f1culdades nesse sentido, portando-se 
oficiais e prac;as com rara abnegac;áo e revelando grande re-
signac;ao no sofrimento inevitável. . 

Devo destacar neste rememorar dos trabalhos que C?h
maram com a inst~lac;ao do telégrafo nas fronteiras da Bolívia 
e do Paraguai, o auxílio inestimável prestado pelos índios bo
róros dentro de suas terras, quando nossos soldados atacados 
de p~linevrite e f ebre palustre· baixavam ao hospital de Cuiabá 
ou pereciam no acampamento. 

A boa vontade com que o Boemejera Oarine Ecureu 
atendeu ao meu apelo revela· como é exeqüível conseguir que 
os índios se nos afeic;oem, confiem em nós. Será esse, aliás, 
o único meio de, espontaneamente, irem assimilan~o a c1v1-
Iizac;ao, e acabarem por se incorporar a nossa soCTedade .. 

Sem o auxílio do boemejera, se nao chegassem a ser in
terrompidos, teriam os trabalhos sofrido irremediável per
turbac;ao em sua n1archa. Foi, pois, preciosíssima a c~labo
rac;áo dos boróros que substituiriam, de n1an;o de 1901 a JUn?o 
de 1902, os soldados que pereceram ou se recolheram a Cu1~
bá. Teve esse auxílio, além disso, elevado cunho de esponta
nea brasilidade. 

COMISSAO CONSTRUTORA DE LINHAS 
TELEGRAFICAS DE MATO GROSSO AO 

AMAZONAS 

I 

Quando me recolhi ao Rio de J aneiro, por haver termi
nado a construc;áo da rede telegráfica nas fronteiras paraguaias 
e bolivianas ( 1900 a 1906), já encontrei a notícia de que seria 
~u encarregado de urna Comissao ainda mais difícil. Desde 
1892, vinha Francisco Behring clamando pela extensao das 
linhas telegráficas ao vale amazónico, co1no problerpa de vital 
importancia. E a crise passada viera acentuar a necessidade 
de levar as comunicac;oes por meio dos sinais Morse, até aquelas 
longínquas paragens. 

Planejava o Presidente Afonso Pena a execuc;áo de me
didas que consolidassem a incorporac;áo ao Brasil dos terri
tórios do Acre, do Purus e do J uruá. E dese java que a to
mada de posse desse serta.o ,fósse feíta dentro d~ · un1 ponto 
de vista . que, aliás, f oi sempre o 1neu : seren1 a explora<;áo 
cienÚfica do território e a sua incorporac;áo ao n1undo civi
lizado elementos convergentes de um só objetivo. Assim, os 
trabalhos de reconhecimento e determinac;oes geográficas, o 
estudo das riquezas minerais, da constituic;áo do solo, do clima, 
das florestas, dos rios caminhariam, pari-passu, cotn os tra
balhos da construc;ao da linha telegráfica, do trac;ado de estra
das de penetrac;áo, do lanc;amento de futuros centros de po
voac;áo, da instalac;áo das primeiras lavouras e dos priineiros 
núcleos de criac;áo de gado. Só assim pudera eu, na explo
rac;ao anterior, entregar a Pátria nao só um território até 
aí desconhecido, como também as populac;óes desse territ9_rio 
já mansamente afeic;oadas a nossa gente, aptas para prosse
guir espontaneamente na sua evoluc;áo. 

Mandou o Presidente Afonso Pena chamar-me e expós 
em largos trac;os o que pensava. 
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_ Acha exeqüível semelhante projeto, naquelas zonas 
, . ? 

despovoadas e destituídas de recursos proprios . 
- É só querer, respondi. 
_ Pois eu quero, e confio-lhe a execuc;ao desse trabalho, 

com plenos poderes, tratando o Sr. do assunto diretamente 

com1go. 
Havia eu recebido dois convites: um do Dr. Teixeira Soa-

res, para estudar 0 trac;ado do prol~ngamen:o ,<la Estrada de 
Ferro Noroeste do Bx;asil, de Jup1a a Ctuaba; o out:o do 
Dr. Caltnon entáo Ministro da Viac;.ao, para a construc;ao do 
porto de C~ruinbá. Pref eri a taref a mais árdua, a que· 1ne 
confiava 0 Presidente, urna linha tronco de Mato Grosso ao 
vale do rio Madeira, a ser estendida a 1\1anaus, ao Acre, ao 

Purus e ao Juruá. 
É que o ponto de vista do Presidente Af onso Pena era 

0 meu - o único que poderia impedir, na penetrac;ao das 
terras dos índios, as calamidades que caem sobre as popula
c;6es locais, quando a seus territórios chegam estradas ou quan
do neles se realizam explorac;6es. 

Trata va-se, pois, de ligar, pelo fio telegráfico, os territó
rios do An1azonas, do Acre, do Alto Purus e do Altó J uruá 
a Capital de Mato Grosso, já ligada ao Rio de J aneiro. Os 
pontos extremos da linha serian1 Cuiabá e Santo Antonio d~ 
Madeira. A 18 de fevereiro fui pósto a disposic;ao do Minis
téri0 da Indústna, Via<;áo e Obras Públicas ; a 2.3, desligado 
da Direc;ao de Engenharia, para assumir a chef ia da Comis
sao Construtora de Linhas Telegráficas de Mato Grosso ao 
Amazonas, e a 4 de marc;o nomeado engenheiro-chefe do dis
trito. Seria urna grande Comissao : engenheiros militares e 
oficiais especializados, funcionários civis da Repartic;ao Geral 
dos Telégrafos, além de pessoal subalterno para os servic;os de 
linha. O S.0 batalhao de engenharia iria constituir o núcleo 
principal da tropa, para os servic;os de construc;áo, transporte 
e vigilancia. Foram nomeados os meus auxiliares. Destes, 
o Major Felix Fleury de Souza Amorim, o Cap. Estillac, o 
Tte. Gomes de Oliveira e o Tte. Bastos seguiram por Goiás; 
de onde levarian1 70 prac,;as do contingente aí destacado. 

A 6 de n1aio en1barcava eu no Araguaia, e a 10, em 
Montevidéu, passava para o Venus, rumo a Corumbá - As-
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sunción a 19. Estive ocupadíssin10, cuidando de carretas, cha
lanas, machados, correntes, utensílios e f erramentas diversos, 
um guampo com bocal e fundo de prata (por 28 mil réis), 
para substituir o que perdera no río Brilhante . . . 

Vinha eu, desde logo, planejando a constru<;ao. De modo 
geral, constituir-se-iam tres sec;óes: 

a) construc;ao de um ramal que, partindo de S. Luís 
de Cáceres, iría ter a cidade de Mato Grosso, na 

• f ronteira boliviana ; 
b) construc;ao da linha tronco, de Cuiabá a Santo Anto

nio do Madeira ; 
c) grandes reoonhecimentos do serta.o e estudos pre

paratórios para fixar o trac;ado da linha tronco. 
d) medic;ao das ter ras da fa zenda de Casal vasco, que 

se estendia da Serra de Aguapeí a frontei ra da Bo
lívia. 

Foi a sec;ao a) confiada ao Major Felix Fleury de Souza 
Atnorim, a sec;ao b) aos Capitáes Custódio de Sena Braga e 
Marciano de Oliveira Avila, a se<;áo d) ao Tte. Renato Ro
drigues Pereira. Da sec;ao c) encarreguei-me eu pessoalmen
te. Seriam os trabalhos dessas sec;oes distribuídos por quatro 
divisoes: l.ª) explora~ao do terreno; 2.ª) transporte do má
terial; 3.ª) servi<;o de acampamento; 4.ª) comboio ele abas
tecin1ento. 

Decidí que, quando se realizasse reconhecimento, iría um 
batedor, enquanto houvesse montarías, marcando o caminho, 
dando aviso por meio de urna corneta, e pelo mesmo processo 
o chefe da expedic;ao determinaría o rumo. U1n dos ajudan
tes de ordens levaria medido o passo do animal, tomaria as 
distancias com podómetros, faria o levantamento expedito, cui
daria da barometria. O guia marcaria o rumo nas árvores, 
e um grupo de foiceiros aqriria a picada de dois metros de 
largura. 

Depois das habituais escalas, passámos em Forte Coim
bra e continuámos para, a 27, 'chegar a Corumbá. Recebi do 
nosso velho conhecido Nheco o mais precioso e oportuno pre
sente - quatro esplendidos caes onceiros de rac;a . 
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A l.º de junho deixava Corumbá - visitas, manifes
tac;oes. A S passávamos em Descalvado. O diretor do Esta-· 
belecimento, an1abilíssimo, ofereceu-me champanha - e _eu 
n1e vi serian1ente embarac;ado para corresponder aos brindes ... 
sen1 beber. 

A 6 chegámos a Cáceres, tirando sen1pre o Leduc muitas. 
fotografias. Logo no dia seguinte partía1nos para o acan1-
pan1ento de Caic;ara. 

Vinha-n1e preocupando a epidemia' de varíola que irro111-
pera no acampamento, e, por isso, logo ao chegar, fui visitar 
os variolosos. Estavam instalados no local onde primeiro se / 
estabelecera o acampamento da l.ª sec;ao, defronte da cidade,. 
pela margem direita do Paraguai. 

Dirigi-1ne,' depois, para o nosso acampamento instalado 
agora na tapera da antiga residencia da Fazenda Nacional da 
Caic;ara. Mandei armar minha barraca-escritório, ficando co
n1igo o Leduc. Publiquei ordens do dia sobre a organiza~ao 
dos trabalhos da construc;áo e as instruc;óes para a 1. ª sec;áo. 
Detenninaria desde Iogo os trabalhos das duas primeiras se
c;oes. U ma vez estabelecidos seus respectivos acampamentos,. 
e1n Cai<;ara o da l.ª sec;áo e em Cuiabá o da 2.ª, atacaria 
esta a construc;áo da parte da linha tronco, co1npreendida entre· 
Cuiabá e Diamantino, e aquela a do ran1al de S. Luís de Cá-
ceres a cidade de Mato Grosso. ' 

Tive de principiar por exonerar, en1 poucos 1non1entos,. 
o Tte. Sabo que nao quis sujeitar-se as minhas detenninac;oes,. 
telegrafando eu imediatamente ao Ministro da Guerra, para 
lhe comunicar o acorrido. 

Fomos a vazante do Padre Inácio, exa111inar o local para 
o novo acampamento, tendo, na volta, c~mido ótimo doce de 
leite no rancho do preto Antonio dos Santos. 

A 10 de junho seguiram para o servic;o, na liñha para a 
cidade de 1'Iato Grosso, turmas de locac;ao e de picada; ini
ciou-se o arrastamento dos postes da mata para a beira do 
ca1npo, o servic;o de derrubada e ro<;ada, bem con10 o de lin1-
peza da picada, que, a 17, se completava na 1nata da marge1n 
direita do Paraguai, tendo já a turma da picada atingido San
gradouro Grande. Também se trabalhou na descarga de n1a
terial chegado a baía de Caic;ara. 

RONDON CONTA SUA VIDA 231! 

Tive, entáo, de ir a cidade de Mato Grosso, em explo
rac;áo e, ªº mesmo tempo, para providenciar sobre a parte· 
de nosso trabalho relativa a medic;ao da fazenda Casalvasco. 
Como os caes sofreram muito com esse início de viage1n, por 
termos saído tarde, resolví pousar no Pau Seco. 

A viagem prosseguia e um chuvisqueiro miúdo muito me· 
incomodou, por nao ter eu levado o n1eu ponche. Felizmen
te, a passagen1 na fazenda Caeté foi agradável, sobretudo pelas. 
laranjas que chupámos - presenteando-nos a proprietária, D. 
Feliciana, com um saco delas, para a viagem. A seguir fuí . 
dormir ... no laranjal da fazenda <lo José Jorge... E assin1· 
continuámos. . . Porto Espiridiao, Estiva Velha, Lavrinhqs,. 
Pontes e Lacerda ... 

O 28 de junho 'foi árduo - sol abrasador, e nao encon
trávamos água. Penalizava-nos o estado dos pobres caes, ofe
gantes, inquietos, língua pendente. Fomos procurar água no· 
extremo da cordilheira, e mais abaixo também. . . debalde. 
Avistei, afinal, alguns buritis - palmeira cujo "habitat" é o· 
terreno úmido - e aí encontr~mos urna poc;a em que se lan
c;aram nossos fiéis companheiro.s. Con~inuando a pesquisa 
ansiosa, demos, finalmente, mais abaixo, com água abundante. 
N es se oásis nos detivemos para nos desalterar e repousar - 
nao foi só: aí eucontrei curioso espécime de orquídea trepa
deira, co1110 a denon1inei, · com raizes no chao: 

No dia seguinte chegávamos a cidade de Mato Grosso. 
Apeán1os em frente ao palácio, seguindo a pé para a casa onde 
nos hospedámos e onde o Sr. Balbino Maciel nos mandou ser
vir esplendida refei~o. 

Combinámos entáo pormenores de servic;o. Regressaria, 
o 1\1 ajor Fleury para o acampa.mento da l.ª sec;ao e eu se~i
ria viagem com o Leduc para Casalvasco. 

Partimos a l.º de julho e, depois de atravessar a cam
panha, entre os rios Alegre e Guaporé, chegámos a Casalvasco, 
antiga Fazenda Nacional, onde veraneavam os capitáes-generais, 
vindos da cidade de 1\tfato Grosso, entáo capital do Estado. 

A 13 de julho regressei ao acampamento da l.ª sec;áo, 
já estabelecido em Pau Seco, depois de realizar a projetada 
explorac;ao e terminar a medic;ao de Casalvasco. Mandei tam-
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bém proceder as obras para conservai;ao do que ainda restava 
de aproveitável na cidade de Mato Grosso. 

Parti do acampamento para Sao Luís de Cáceres, tomei 
a estrada de Poconé, passei pelo contraforte do Mangaba! 
transpus o río Bento Gomes - que se perde no pantanal d~ 
P~ragu~i - e_ cheguei a Brota~ onde, ~ 15 de agosto, inaugu
re1 a 2. estai;ao do tronco, po1s que f ora anteriormente inau
gurada a de Guia, a 59 quilómetros e meio de Cuiabá. 

COMISS~~O CONSTRUTORA DE LINHAS 
TELEGRÁFICAS DE MATO GROSSO AO 

AMAZONAS 

II 

Em Brotas organ1ze1 a expedic;áo que ina descobrir o 
río Juruena, parte do programa da 3.ª sei;ao, cuja chefia to
mara a mim - grandes reconhecimentos do sertáo e estudos 
preparatórios para fixar a linha tronco. ' 

Antes de deixar Brotas, recebi um' telegrama do Mal. 
' Hermes da Fonseca, Ministro da Guerra: "Felicito-vos rá-

pido andamento vossos inimitáveis trabalhos que tem enchido 
satisfac;.3.o Presidente República, meu intermédio vos felicita. 
Providenciarei remessa homens. Saudac;óes". 

A 24 partí de Brotas, a fim de descobrir o J uruena. 
Digo descobrir porque v~gas e antigas indicac;óes era tudo o 
que sobre ele existía: as que se encontram na "Cidade de Mato 
Grosso" de Taunay e alguns docu1nentos cartográficos dos 
ten1pos coloniais, de apoucado valor. Nao havia documen
tos recentes, porque ninguém ousava atingir as passagens sul
cadas pelo grande río e que se supunham habitadas por antro
pófagos ferocíssimos. 

Apresentava-se, pois, o J uruena como incógnita, que só 
poderia ser desvendada por tentativas sucessivas. 

Estabelecera eu que o limite dos esf orc;os desta primeira 
expedi<;áo seria o rio Juruena, para fixar em pleno sertáo 
a base das futuras arremetidas ein busca do Madeira. 

É que, na dúvida sobre o rumo a seguir, pelo divisor das 
águas do Tapajós com as do Paraguai, ou por Alde1a Quei
mada, internando-nos na dire<;áo noroeste, nao queria correr 
o risco de estabelecer a base de operac;óes muito afastada do 
campo de a<;ao da coluna expedicionária. 
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Assentado este ponto, parti de Brotas para Diamantino,. 
depois de fixados mil pormenores. Passei pelo acampament<> 
da 2.ª se<;ao ( encarregada de construir a linha tronco de Cuia
bá a Santo Antonio do Madeira) que se achava no sítio do 
Sales, a n1argem esquerda do Cuiabá, e de lá passei meu últi
n10 telegra1na a minha Esposa, antes de me embrenhar. A 
seguir, Rosário, Tombador e, depois de atravessar o ribeirao, 
Amolar, considerado a principal cabeceira do Paraguai, chegá-
1nos a vila . de Diamantino, a 184 quilómetros a N. N.O. de 
Cuiabá. 

Daí partiu a expedi<;ao a 2 de setembro de 1907, rumo 
a serra dos Parecis que atingimos no lugar denominado Arroz 
sem Sal. 

A 4, subimos o último topo dos Parecis, passá1nos por 
Lagoinha e chegámos a Cágados, onde, a 7 de setembro, ao 
som da corneta, o índio pareci Iocuiere puxou a dri<;a para 
bastear a bandeira. A tarde desse mesmo dia, chegou-me um 
soklado da 2.ª se<;áo, com correspondencia, inclusive um 
telegrama de minha Esposa, anunciando o nascimento de n1i
nha querida Maria, a 31 de agosto. Tao grande felicidade 
proporcionar-n1e-ia coragem para enfrentar as peripécias da 
expedi<;ao que iniciávan1os. 

Partimos de Cágado, por Vargearia e diversas lo1nbas, até 
chegar ao buracáo, que consfituía o vale do Sao Francisco,. 
e ao Sepotuoa, cabeceira dos V eados. Pela distancia de Dia-
1nantino e pela conveniencia que havia de estabelecer os in
dios parecis em torno da l.ª estac;áo, resolví localizá-la aí e 
chan1á-la Esta<;ao dos Parecis. 

Deixando o grosso da expedi<;ao, fui, por um trilho de 
índios, reconhecer a ponte de pedra e o salto no Securiuinazá. 
Foi, na verdade, espetáculo de grande beleza o que contem
plámos e fotografámos. 

Pela a<;ao élas águas, deslizaram as areias do Jeito de are
nito formando um arco - a ponte de pedra, sob o qual pas
sava o rio, com grande volume, porque um pouco a jusante 
constitui ampla bacia onde tres grandes canais despejavam 
suas águas. 

O arco dividia o rio em duas belíssimas cascatas, origi
nais parábolas de águas cristalinas e irisadas co1no se fossem 
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pedras preciosas a adornar a vegetac;ao exuberante. Orquí
·deas raras - urna delas de flor azul. Embora empolgado pela 
beleza do salto, a minha formac;ao de engenheiro me fez pensar 
que ali se encontrava um potencial hidráulico de cerca de 
15. 000 cavalos. 

Regressei a Veados, e partimos para Buracao - Irutiá
-curusie -, maloca do índio cacique J oao F erreira, que mandou 
·chamar o cacique Anibal, e, grac;as a eles, ficaram a 17 de 
setembro estabelecidas relac;óes com os parecis. Partimos, 

·<Iepois de os obsequiar e tirar fotografias, para a maloca do 
José Laurindo. Atingimos o cruzamento dos caminhos dos 
parecis: descia um para a maloca do cacique Aníbal, outro, 
para a maloca do J oao F erreira, no Anhanazá ; ia o terceiro 
ter aos V:eados e o quarto a maloca do cacique José Laurindo, 
-em Sacuriu-iná. As planta<;óes dos índios desta maloca eram 
feitas a margem do rio e tinham eles seus jiraus bem provi-

<los de beijus - grandes bolos de mandioca que as índias· amas
sa vam e, depois de assados no borralho, depositavam no j irau, 
.como reserva alin1entar. 

Vivian1 os parecis em verdadeira comunidade, sob a che
fia do "ariti" e do "utiariti", chefe espiritual este. Além 
.da maloca - conjunto de habitac;óes - havia na aldeia a jara
raca ou tamacá-aná, onde nao entrav~m as mulheres e , que 
·COrrespondia a igreja. Aí depositavam os índios instrumen
tos e alfaias, usados nos dias de festa ao ídolo 1araraca. 

Depois de atravessar muitas cabeceiras, com um cami
nhan1ento de 25 quilómetros, e tendo estabelecido rela<;óes-'de 
:amizade com as aldeias visitadas, atingimos Aldeía Queimada, 
a 19 de setembro. Aí já se achava a minha espera outro 
grupo desses índios, chefiado por Toloiri, atraido pela notí
cia, já largamente propagada naqueles sertóes, de ser eu gr~n
de an1igo e protetor dos índios. Também já estavam a nossa 
e spera cargueiros nossos. Fomos ao rancho de :rvianeco Ron
don, onde encontrámos índios e seringueiros que nos forne
ceram informac;óes, e depois a cabeceira Manataco-sué, maloca 
<lo amure Uazácuriri-gac;u, que consentiu em ser o nosso guia. 
Segundo o Pascoal - nosso guia até aqui - nao era ele 
.estranho ao 1norticínio de urna expedi<;ao de estrangeiros na 
<:abeceira de Matacusue - que, por isso, passara a se chamar 
Cacan1anos. 

J 

.. 
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Em todo este percurso já se 1ne apre~entaran1, ao todo, 
mais de 100 índios, de bonita aparencia, sendo os filhos inte
ressantes caboclinhos. 

Fomos ter ao Tin1alatiá, ou Sacre - corruptela de sangue 
nome dado ao rio por causa de urna anta que os índios 

n1ataram e esfolaram na margem e que tingiu as águas. Que
ría eu determinar as coordenadas geográficas de um grande 
salto que aí existia, o Zuritó-Uamoloné - Salto de Mulher -
nome dado ein vittude da lenda de urna iara que para o abismo 
arrastava os incautos que se aproximavam. 

A 1.0 de outubro, nova digressao em demanda do salto 
de Saueru-iná, a uns 60 quilómetros da cabeceira do J acu, 

. onde nos encontrivamos. No. dia seguinte, b~m cedo, .atin
gimos urna grande depressao que constituía os vales dos rios 
Saueru-iná, 'Timalatiá e Irolaharuiná. 

Depois de tremenda luta co111 o charravascal das margens, 
fomos almo<;ar junto a urna corredeira. As 24 horas que 
acabávamos de passar, sem co1ner nem beber, transformaram 
em deliciosa iguaria a carne seca frita com farinha que pre
cedemos de "hors-d'oeuvre" fornecido pela floresta: frutos de 
jatobá. Deseemos, entao, até ao assombroso salto que deno
minei Utiariti - nome de um gaviao adorado pelos parecis. 
Corria o rio mansamente, com 90 metros de largura e, ao 
chegaT ao talhadao, subdividiam-se-lhe as águas en1 saltos pre
liminares, para se encontrarem, forma;ndo, entao, u1na cata
dupa que, de 80 m. de altura, se despenhava com fón;a de 
gigante no fundo da depressáo - urna grande hacia que bru- · 
ma irisada mal deixava perceber. Seguía depois, Iá em baixo, 
como urna · f ita esverdeada, .~ co1n 5 metros de .largura. A ve
geta<;ao era luxuriante, toda polvilhada de aljófares. Regres
sámos entáo ao acampamento do J acu, passámos por un1a 
cabeceira que denominámos Uaracuriri-sue, em honra ao no~so 
guia, e a 10 de outubro, distantes de Cuiabá 607 quilometrQs, 
atingíamos os confins do território dos parecis e penetrávamos 
nos domínios dos nhambiquaras. 

Até entáo pudera a coluna expedicionária marchar com 
relativa f acilidade, utilizando os trilhos dos parecis; porém, 
no território dos temerosos nhambiquaras, fazia-se mister abrir 
caminho a fo ice e a machado, através de cerrados e de matas 
virgens. Por outro lado, mal daría para a volta o que restava 

o 
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de provisóes e adotei o expediente de reduzir as ra~óes ao 
1nínimo, completando-as com os recursos que nos proporcio
nava a floresta. 

Durante dois dias, inclusive o 12 de outubro, estiven1os acan1-
pados a margem do Uatiáruiná - rio do Calor - cuja pas
sagem nos deu muito que fazer, pelas margens atoladi<;as, en
quanto me entregava a explora<;6es topográficas, de cujo re
sultado dependía o prosseguimento da marcha. No leito de 
um rio, que supus ser o Saue-uiná, e que · se ficou chamando 
Cristal, encontrei belo espécime de cristal de quar~zo, que faria 
parte da colec;ao da Comissáo, e matei um porco do mato, ali
mento de muitos dias. 

Resolví seguir a pé, abrindo pique até o J uruena. En
contrei um rancho de cac;ada de nhambiquaras - dois ranchi
nhos em forma de meio fuso, cobertos só de um lado, de modo 
a se completarem, tomandq o ~onjunto a forma de ogiva -
e segui um trilho que me levou até o riQ· Saue,-uiná, onde urna 
pinguela, grosseira mas segura, permitiu a travessia. Anoite
cera sem que encontrássemos a turma que eu despachara com 
o Lira para o levantamento do Cristal. Para aumentar as 
difjculdades da situac;ao, caiu chuva torrencial, e Are que, com 
o pai, Uanacuriri, me acompanhava e ia na frente, abrindo 
caminho a facáo, deu um golpe em falso, ferindo-se na rótula. 
Para nao ficar aí a noite toda, lancei máo do último recurso : 
abrir caminho, rompendo o ch<J.rravascal com o peso do corpo. 
Ao mesmo tempo gritávamos e dávamos tiros, finalmente cor
respondidos por outros, mas só cl.epois de urna hora de 
angustiosa luta pudemos chegar ao acampamento de reconhe
cimento, em mísero estado, com arranh6es profundos em todo 
o corpo, molhados até a medula, a ro upa em f rangalhos, ten do 
eu, entretanto, alcan<;ado o meu intento. Note-se que nem 
111esmo animais de certa corpulencia, como a anta, conseguem 
ro1nper a resistencia do espesso tranc;ado de v~ras finas, ta
quarinha e gravatá, que constituem os charravascais de Mato 
Grosso, sen1elhantes aos "espinhais" da Argentina e aos "ca
parrais" do Texas. O que me deu fór<;as para vencer tao 
tremendo obstáculo foi pensar na torturante perplexidade dos 
meus dedicados companheiros, pela rriinha demora. 

Esta va eu, a pesar de tu do, satisf eito com os resultados 
da expedi<;áo - conseguira encontrar um ponto em que a 
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-coluna poderia transpor o Saue-uina, safando-a dos brejais em 
que esbarráramos. 

Levámos no dia seguinte a explora<;áo da margem direita 
-do Saue-uiná - ou Papagaio - abaixo da passagem dos 
nhambiquaras, atingindo as vizinhan<;as de um grande rio, que 
parecia ser o J uruena. Entrando no espigao divisor do Ju
ruena como Saue-uiná, viinos o primeiro nhan1biquara. Adian
tando-nos utn pouco no run10 escolhido, divisámos, no meio do 
'cerrado, um índio completa1nente nu, que devia pertencer a 
lendária tribo. Para o nao assustar, fiquei imóvel. la ele 
-apanhar um· mel; chegou-se, descobriu a colmeia e prepar0u
se para abri-la. Depositou no chao o ma<;o de flechas, o arco 

.e um baquité que trazia pendente as costas e de onde tirou 
um machado. Com golpes apressados, abanando-se constan
ten1ente por causa das abelhas e ,mosquitos, cortou o galho 
e apanhou o f avo. Af asto u-se depois. Ao ouvir o b~rulho 
dos foiceiros, voltou-se sem se mostrar assustado, e conttnuou 
-0 caminho. 

Tudo nos leve.va a crer que estava muito próxima a gran
'<le alheia, as margens do J uruena. 

Voltámos ao nosso acampamento em Saue-uiná. A 17 
de outubro atravessámos em dire<;áo a sua margem esquerda, 
·aí deixando instalado o bivaque, para, no dia seguinte, muito 
cedo, partir em. de1nanda do Juruena. E prosseguimos: cha
pada.o com grandes Hxeiras, onde sabiás e patativas nos en
·cantaram; charravascal, "cabeceira do Bebedouro" (porque aí 
-bebemos água), onde bivacámos e f omos ter a urna tapera que 
devia ser muito antiga. SuputJ.ha nosso guia, Uazácuririga<;u, 
ser urna ruina pareci que tivera o nome de Zocuriú-u-iná. 
Eram evidentes os sinais da proximidade de aldeias nhambi
quaras - de onde certamente se haviam destacado guerreiros 
incumbidos de, ocultos pela mata, vigiar nossos passos. Talvez 
·estivessem com eles nossos . caes Africano e Batalha, que nao 
apareceram. 

Avan<;ávamos com precau<;ao, embora eu nao partilhasse 
do receio geral de ser hostilizado pelos índios. As 7 da ma-
11ha de 20 de outubro alcan<;ámos urna baixada que nos con
duziu a nova escarpa que tirou a coragem aos nossos cansados 
con1panheiros, pela perspectiva de mais luta com a imensidade 

.-do sertao. Eu, porém, quis ver do alto essa regiao parda- ~ 
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centa. Urna sucupira altaneira erguia a fronte para o céu, 
dominando toda a floresta, e eu, aproveitando-.me de sua excep
<":ional altura, pude devassar o horizonte e me orientar. Ins
talado no meu observatório, pude avistar ao longe, niticÍa
mente tra<;ado, algo que a meus olhos era o vale do caudaloso 
rio. Surpresa ~ contentamento.. Surpfesa porque üeveria 
1nudar o run10 de 1100 para 60º e depois para 400. Conten
tamento porque aquele escuro, lá em baixo, era, certan1ente, 
o vale do J uruena. 

, 



COMISS.AO CONSTRUTORA DE LINHAS 
TELEGRÁFICi\S DE MATO GROSSO AO 

A1\1AZONAS 

JURUENA 

III 

Deixando o meu observatório, já esclarecido acerca da 
direc;ao a tomar, parti para o rumo descoberto, com meu de
dicado ajudante Lira, o fotógrafo Leduc e mais cinco homens 
para os trabalhos de abertura da picada. Pouco enveredámo~, 
e logo ouvimos ruído de um cachoeira. Forno~ ter a um tr.1-
lho de índios que nos conduziu a excelente porto de um _no 
de cerca de 80 m. de largura, águas claríssimas a deslizar 
sobre leito de areia, margens emolduradas por frondoso arvo
redo que se estendia em majestosa floresta. No$SO entusias
mo foi indescritível - salvámos com tiros de minha Winches
ter e das ·colts. de meus co1npanheiros, exclamando: Que belo 
río! 

Recebemos o batisn10 do J uruena em delicioso 
Anauiná chamavam os índios ao famoso formador 
. , 
JOS. 

banho -
do Tapa-

RevigDrados, jubilosos, antegozando a alegria que ia cau
sar aos companheiros a agradável nova, volvemos ao acampa-
n1ento. 

Esta va descoberto o misterioso J uruena, depois de 48 días 
(de 2 de setembro a 20 de outubro) de marchas e trabalhos 
em que foram percorridos e explorados, reconhecidos e levan
tados 618 quil61netros de caminha1nento, por observac;oes as
trouomicas, e 10 posic;óes notáveis da regiao explorada. 

Entretanto, a pequena coluna estava esgotada. Partíra
mos de Diamantino com un1 total de 16 pessoas, 34 1nuares 
e 4 bois cargueiros - e só podíamos contar com 7 borneos, 
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inclusive eu, com relativa saúde. Os animais que restavam 
estavam estropiados pelo cansac;o e falta de pastagens. Quan
to as munic;óes de boca - nao existiam mais. 

Apesar <liso, nao desejava voltar a Diamantino sem dar 
aos companheiros a alegria de ver o J uruena, de se banhar 
em suas águas cristalinas, levemente esverdeadas. 

Pelo estado precário da expedic;ao, só pudemos partir 
a 22. . 

Preparava-me para visitar a aldeia dos ínclios e levava
lhes, para os presentear, tudo aquilo de que podia dispor, in
clushi:e dois machados - a libra esterlina do sertao - um 
novo e outro velho. 

Tomámos o pique aberto na ante-véspera. Na frente ia o 
Domingos, armado de urna Winchester, d~pois eu com a mi
nha Remington dé cac;a, o Lira e o Leduc, com as suas Colt, 
por fim o resto do pessoal. 

Ainda nao tínharnos percorrido um quilómetro. Nosso 
pensamento se dividía entre a lembranc;a das difi~uldades ven-, 
ciclas e das agruras curtidas e a alegria do triunfo, a satisfa
<;ao do dever cumprido. 

Súbito, senti no rosto um sopro e divisei algo, rápido 
e fugaz, como se fosse um pássaro que cruzasse o caminho,. 
na altura dos meus olhos, bem perto de mim. N um n1oví
mento instintivo, ;meu olhar 'procurou segui-lo, e o que eu vi 
nao foi um passarinho, mf.S a choupa erecta, e yibrante de urna 
flecha, com a ponta encravada no solo - errara o alvo ! 

Compreendendo o que se passava, alcei-me nos estribos; 
com um golpe de rédeas, fiz o animal ficar atravessado no ca
minho, frente a frente com quem me alvejara, e coloquei a 
minha Remington, que trazia a tiracolo, na bandoleira, em 
posic;ao de tiro. Mas, embora muito rápido o meu movimen
to, nao impediu que segunda flecha me viesse passar rente a 
nuca, roc;ando o capacete. E vi, bem próximo, dois nhambi
quaras possantes, peito largo, cabec;a grande, rosto de ma<;ás 
salientes. Firmes nas pernas, bustDs inclinados quase horizon
talmente, arco~ retesados, estavam prestes a desferir novas fle
chadas. Os olhos de an1bos f itavam os meus, duros, penetran
tes, implacáveis como as pontas das suas flechas silenciosas. 
Dois tiros partiram de minha Remington, sem pontaria. Tam
bém Domingos fora alvejado por duas flechas, e o guerreiro 
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que vi a minha direita desf eriu-me terceira flechada. Vinha 
essa d.ireita ao meu peito, mas a sua ponta se insinuou num 
furo da bandoleira de couro da espingarda e aí ficou engas
tada. Verificou-se, depois, se tratar de urna flecha envene
nada que figura no Museu Nacional (N.0 2.178). 

Todos esses movimentos foram sin1ultaneos, rapidíssin1os, 
e, por isso, os companheiros só os compreenderam depois de 
passados, ao ouviren1 o estampido dos meus tiros que fizeram 
fugir os índios. Queriam ir, entáú, ao encal<;o dos ousados 
nhambiquaras, n1as, fiel ao meu programa de só penetrar no 
sertao com a paz e j amais com a gurrra, nao consentí na me
nor represália. Nao viera eu conquistar índios pela violencia 
e sim trazer ao J uruena o reconhecimento indispensável a 
constru<;ao da linha telegráfica, meio de os chamar a civili
za~o. 

Nada nos resta va senáo regressar a Diamantino. O re
conhecimento estava feíto e acabado, e só o prazer de propor
cionar a todos ocasiáo de contemplar o rio que tinham bus
cado, a custa de tantos sacrifícios, nao justificaría urna insis
tencia que poderia degenerar em guerra com os habitantes da 
regiao, guerra que deveria ser evitada a todo o transe, nao só 
por dever de justi<;a, porque os índios estavam a defender o 
que lhes pertencia, como tan1bém no interesse das futuras ope
ra<;oes da Con1issao. 

Tao inesperado ataque tornou nossa situac;áo 111uito · gra.
ve, apavorante mesn10, pois só poderíamos permanecer no Ju
ruena coro os doentes, a tropa e o pessoal, se nao nos amea
c;asse nenhum perigo. Depositando ilin1itada confian<;a na no
breza de nossos selvagens, eu estava certo de que nao corría
mos perigo, sem refletir nos ataques, ainda recentes, de serin
gueiros a esses mesmos índios. Tomaram-nos, por isso, por 
inimigos iguais aos outros, de meses atrás. Resolví, imedia
tamente, pondo de lado qualquer orgulho militar, bater em re
tirada, dando ordens prontas nesse sentido. A tropa que che
gava na ocasiao regressou ao acampamento e um mensageiro 
f oi avisar ao Louren<;o e ao Soldado José Baiano que nao se
guissem para a aldeia. Examinando o lugar em que se encon
travam os tocaieiros, encontrá1nos grandes m~<;os de flechas 
envenenadas - tinham as pontas metidas em um tubo de ta
quara, precau<;ao que tomam os índios para que náo se des-

• 
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... 
prenda o veneno. Encontrámos a flecha quebrada e quatro 
enterradas no chao, desferidas todas pelos nossos agressores, 
duas sobre Domingos e duas sobre mim. Reunidos os tro
f éus, dirigimo-nos ao acampamento, onde encontrei o pessoal 
muito exaltado. Discutiam a vergonha que recairia sobre nós, 
se nao reagíssemos, mostrando nossa superioridade. Confesso 
que no primeiro 1nomento ia me deixan<lo convencer por esse 
ponto de vista n1ilitar. l\.1as voltei imediatamente ao ponto de 
vista humano. Tive muita dificuldade em fazer sentir quanto 
a nossa missao devia ser fraternal e pacífica - nunca de guer
ra! Fi-los compreender que estávamos penetrando em terra 
dos índios, sem seu consentimento e que estes, alén1 de tudo, 
nos conf undiam com os que vinham, havia tantos anos, depre
dando e correspondendo com morte e extermínio a generosi
dade com que os recebera o aborígene. Vali-me de um exem
plo e perguntei : - Se alguem penetrasse em casa de um de 
Veces para assassinar e rou:bar, que faria? - lVIatá-lo-iamos, 
sem dúvida alguma ! 

- E, como querem Voces que os índios procedam de ou-
tro modo? ' 

Conseguí mais: que se fizesse um jirau alto onde fora111 
depositados todos os presentes que trouxéra111os, insistindo eu 
com os soldados para que cada um nele colocasse tudo 
aquilo de que pudesse dispor. E preparámo-nos para a re
tirada - obtido, porém, o mais ' completo resultado~ . porque 
a expedi<;ao realizara eab.almente a pri111ei~a parte do progra-
ma: <lescobrir o J uruena. · 

\ 
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RETIRADA 

IV 

lniciou-se a retirada em perfeita ordem. Acampámos na 
margem esquerda do Saue-uiná, a 31 quilómetros do ponto 
onde f óran1os atacados, e aí permanecemos o dia 23 de outu
bro para nos reorganizar e para dar repouso principalmente 
aos doentes. Aproveitei também para tirar fotograf ias dos 
expedicionários que chegaram ao J uruena, da arma que rece
bera a flechada, das flechas quebradas e dos ma<;os de flechas 
deixados pelos atacantes. 

A 24 continuou a marcha. Os índios seguiam a coluna, ' 
negaceando. Encontravam-se rastos deles e, em falta de ou
tras vítimas, flechavam os pobres q.nimais f rouxos que érarno~ 
for<;a'dos a abandonar. 

Ansia va por encontrar 'algun1 ponto onde pudéssemos 
fazer pouso, pois muito me . preocupavam os doentes. A 28 
atingimos, felizmente, urna pequena cabeceira, no vale do Bu
riti, onde permanecemos o dia 29, para dar nova disposi<;ao 
a retirada. Mandei abandonar tóda a bagagem de que seria 
possível prescindir e, com o Lira, examinei as plantas para 
determinar nosso caminhamento. No estado em que se encon
trava o pessoal e os animais, nao mais seria possível varar a 
mata, abrindo picada. Era preciso encontrar um caminho, 
fugindo aos vastos brejais que contornam o Uatiá-iná. Por 
outro lado, ali 1nesmo, na ponta da cabeceira onde bivacáva
mos, descobriram os parecis que nos acompanhavam dois ran
chos de nhan1biquaras. Devíamos, pois, tomar nova direc;ao 
para evitar possíveis emboscadas. Por isso é que resolvi, con
tornando as cabeceiras daquele rio, descrever u1n arco de 90 .. 
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quilómetros e desenhar o caminhamento anterior marcando no 
itinerário da ida o azimute do ponto que convi~ha demandar, 
aquém do Buriti. 

A 31 encontrámos um ca1ninho de seringueiros. Nosso 
alimento nesse dia f oi um jabuti. 
" A 4 de novembro atingimos o Saueruiná com o pessoal 
\an.1into,. exausto, sem fórc;as nem animo para nada. Até os , 
m~1s resistentes, o Joáo de Deus e o Domingos, estavam ani
quilados. E tínhamos de atravessar o Saueruiná ! Na viagen1 
de ~da, havíamos utilizado urna canoa , par.a transportar o pes
soal e o n1aterial, enquanto os animais faziam a travessia a 
nado Ficara a canoa amarrada a margem esquerda e com ela 
contávan;os. para v?ltar "a margem direita - mas esquecera
mos os 1nd1os : hav1am eles soltado a embarca<;áo que desapa
recera na correnteza ! Foi tao grande a decep<;áo, que tirou 
aos me~s abatidos companheiros os últimos restos de coragem 
e cneng1a Como ~ranspor o rio? A nado? Seria impossivel 
para homens f am1n~o~,. derreados _pela fadiga, doentes, apa
vorados com a poss1b1hdade de um ataque : eles que viessem 
e pusessem termo aos seus esfor<;os de moribundos· ali fica-
riam no chao a sua espera ' 

Nao perdí, entretanto, a esperanc;a de salvar a Comissáo 
e de levá-la a bom termo. O J uruena nao voltaria a ser a es
finge, a se envolver no seu véu de .1nistério, de dentro do 
qual, durante tantos anos, propusera o seu enigma. 

.A sit~ac;áo nao comportava palavras e gestos inúteis. Era 
preciso agir. Com um couro de boi, revestido de um arcabou
<;o de varas ligeiramente vergadas e amarradas construí urna 
pelota. Carr~guei-.a com volumes de material ~ bagagem e, a 
nado, por me10 de urna corda presa aos dentes fui rebocando 
a improvis~da embarca<;ao, através da corrent~za. Depois de 
repetidas v1agens - das 13 as 16 horas - tinha eu transpor
tado os doentes, a bagagem e o material. Os homens incli
navam a cabe<;a para o peito e eu vergastáva-os com incisiva , 
apóstrofe: "Soldado nao abaixa a cabec;a como qualquer co
varde !" 

Estava salva a expedic;ao do J uruena ! 
Retomámos nossa dolorosa retirada. Só os doentes mon

~avam. Os outros, literalmente, se arrastavam . . ' ' 
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Um dos homens, completamente exausto, destacou-se da 
tropa, preferindo deixar-se exterminar 011 morrer de fon1e. 

Retrocedi e encontrei-o estendido no chao. Resolví corre
gá--lo nos ombros mas minha solicitude fe-:lo reviver: ergueu-se 
e n1e acompanhou. 

As provisóes se haviam· esgotado; o sal acabara desde o 
rio . Uatiá. Está vamos reduzidos aos recursos da floresta: mel, 
paln1ito, frutas. O jantar de 2 de novembro foi un1a pon1ba 
torcaz que cac;ou o Aré. M.andei .que os parecis seguissen1 na 
frente para se abastecerem do que fósse possível encontrar, e 
Are levou 111inha espingarda, pron1etendo esperar-nos con1 ca
c;a na aldeia de Timalatiá. N ós seguíamos atrás e pu demos, 
afinal, aí repousar junto a urna fogueira, dej:>ois de alimenta
dos com urna perdiz cac;~da por Are, pirao de maniquera e 
mandioca assada e a meia noite ainda tomámos, com excelente 
apetite, um mingau por ele preparado. 

No dia seguinte cedo vieram os indios dos ranchos a 
margem do Timalatiá, nos trazer presentes de chicha, beijus, 
ovos, polvilho, mandioca. . . Comprei-lhes um galo e outras 
provisóes. 

O velho U azácuririgacu entendeu dar largas ao seu rego
zigo, ingerindo grande quantidade de olóniti, bebida fermenta
da dos parecis. O resultado das fartas libac;6es foi que o ín
dio teimou em obter licenc;a para carregar com a sua bagagem 
um dos p0ucos animaís que haviam resistido ao cansac;o. É 
claro que náo acedi· ao seu desejo e, no estado em que se en
contrava, desandou em desabalada descompostura, equiparando
n1e aos seringueiros sem escrúpulos que, para obter guias que. 
os conduzissem na busca da cobic;ada hévea, fazian1 n1irabo
lantes pro111essas que nao cumpriam. Dizia o velho índio ·no 
seu qua se-portugués: 

- Océ seringuero memo, ladrau mén10. Pared leva oce 
longe, pareci cansado, mostra a oce seringa memo. Oce nao 
qué pagá pareci, coitado! 

E nesta toada se prolongava a furiosa catilinária que eu 
ouvia com serenidade, atento a que algum dos meus subordi
nados, zeloso das prerrogativas hierárquicas do seu chef e, nao. 
contivesse sua indignac;áo contra aquéle índio desrespeitador 
e indisciplinado. É (1ue só a f ón;a de bondad e e paciencia 
conseguira, invariavelmente, transformar os aborígenes em 
an1igos dedicados, fiéis, submissos. . . E eu tinha razáo. Dias 

.. 

, 
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depois, o velho só tinha urna preocupac;ao : que seu grande 
amigo e protetor esquecesse e perdoasse a cena provocada pe
los vapores do óloniti. Disse eu entáo aos que haviam presen- · 
ciado a cena: "Acima de tudo coloco o sentimento de justic;a, 
encarando com meditada reflexao os deveres morais que nos. 
sao impostos pela santa causa dos aborígenes brasileiros, os. 
·quais, há quatro séculos, vivem espicac;ados pelo aguilhao do 
mais requintado egoísmo, nosso e dos nossos antepassados ... " 

. A 11 despediran1-se de nós U azácuririga<;u e Are ; além~ 
de Ihes pagar os servi~Ó·s ptestados, presenteei cada u1n deles 
com urna clavina vVinchester, f ac6es, f oices, machado$ e· 
roupas. . 

A 13 chegávamos a Aldeia Q.ueimada e o 15 de noven1-
bro - · 18 anos antes seguira eu o Mestre amado, disposto a 
morrer pelo advento da República! - foi comemorado con
dignamente, basteando-se, ao toque da corneta, a Bandeira que-
era agora também a da coluna que atingira o Juruena. 

Em Aldeia Queimada, de acórdo com as ordens que err 
<lera, antes de partir para os sertóes do J uruena, um comboio, 
de víveres, vindo de Sepotuba, aguardava a nossa chegada. 

Tres dias permanecemos em Aldeia Queimaci.a descansan-
do, refazendo as fón;as para continuar a marcha, já entáo ein: 
terreno ainda nao percorrido por nós. 

A 17, depois de por o cozinheiro a pé e ton1ar n1eu ba-· 
nho, aln1o<;ámos as 5 horas e partimos para o pouso do córre-· 
go doSapezal. No dia segui.nte chegávamos ao Sepotuba, de-
pois de lauto almoc;o de galinha, na casa do Sr. Antonio Ma
ciel de Miranda, onde me aprovisionei f artan1ente. Depois· 
Tapirapoan, onde preparámos o regresso a Dian1antino, falhan
do nas fazendas, para descansar os expedicionários. Tínha
n1os vinte mulas que obtivera em Agua Branca con1 o Sr. Ju-· 
quinha Garcia. A 23 pousávamos na tapera do Pascoal, na:. 
serra de Tapirapoan - serra isolada que ficou de pé depois 
de grande erosao entre o mac;ic;o e os ríos Paraguai e Sepo
tu ba. É a serra de Tapirapoan contra-forte do grande n1a<;i-· 
<;o que foi denominado Serra dos Parecis e que avistámos de· 
um morrete próximo - coberta de pujante vegetac;ao, salien-

~tando-se das serras vizinhas para se projetar, como imensa. 
n1assa negra, sobre o azul do céu. 

E a 28 de noven1bro chegáva1nos a Dia111antino . 
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Terminara a expedi<;ao do J uruena com ta11ta f elicidade 
que nela nao se perdeu um só homem. Infelizmente, nao 
aconteceu o mesmo com a tropa, praticamente exterminada. 
Dos trinta e quatro n1uares que leváramos, só quatro voltaram 
e dos bois cargueiros só dois sobreviveram - mas todos inu
tilizados. 

Gastáramos na expedi<;ao dois meses e 27 dias, para per
correr 967 quilómetros. Quanto aos obstáculos e a luta que 
enfrentámos, conhecia-os antes de· c;i.ceitar' a indica<;ao do 1neu 
nome para chefe da Comissao e sobre eles assim me expri-
1nira: "As dificuldades da explora<;áo serao sobremaneira 
aumentadas pela novidade do itinerário a seguir. Teremos ·de 
varar sertáo no ·qual, urna vez embrenhados, ~ó com os recur
sos que levarmos poderemos contar. Nada poderemos espe
rar das facilidades da navega<;áo com que se aproveitam os 
rios, "os caminhos que andam ", porque nosso caminho será 
fon;osamente aberto a machado através de matas infindáveis. 
O problema de transporte do pessoal, do material e dos abas
tecimentos será de difícil solu<;áo, porque dependerá dos es
f ór<;os e da resistencia das tropas cargueiras e, portan to, das 
pastagens que nao existem nas regióes de florestas." 

Em Diamantino telegrafei a minha Espósa, as autoridades, 
ao Fleury. Fui, depois, com o Lira e o Leduc, ao acampa-
1nento da 2.ª se<;~o, a beira do córrego de Santana, a 30 qui..: 
lómetros ao N. de Diamantino, sendo recebido com demons
tra<;óes da mais viva alegria. Depois de examinar, com o 
Avila, a marcha dos trabalhos, regressei a Diamantino, onde 
a 3 de j aneiro se realizou a solenidade da re-instala<;áo da 
Vila. 

O Canavarros, o Pedrinho e o J oao de Deus recolheram
<se, entao, nos seus lares. O Avila, que viera entender-se co
migo, regressou ao acampamento. 

Eu preparava-me para partir para Cáceres, via Rosário, 
a fim de inspecionar o trecho Diamantino-Rosário e o servi<;o 
da l.ª se<;áo. 

COMISSÁO DE LINHAS TEI ... E·GRÁFICAS DE 
MATO GROSSO AO ATvIAZONAS 

V 

Por n1otivo de ordem técnica e administrativa, resolví 
n1udar a base das nossas opera<;óes de Diamantino para Tapi
rapoan, pórto do rio Sepotuba, afluente da margem direita do 
Paraguai. Levou-me esta resolu<;ao a estudar, com a expedi
<;.áo de 1908, novo caminho para o J uruena. Antes de partir, 
era, porém, necessário inspecionar o trecho de· Diamantino a 
Rosário, bem como os trabalhos da l.ª se<;ao. 

A 6 de dezembro de 1907 partíamos de Diamantino para 
Rosário, onde chegá1nos no dia seguinte, já tarde. Atraves
sán1os, entre outros acidentes, o ribeirao Nobre, que te1n co
mo cabeceira o córrego Piraputanga e como afluente o Tom
bador. O tra~ado da li~ha foi, depois de subir o 'fo1nbador, 
pelo divisor das águas. f-I-0spedei-me na esta<;áo, onde recebi 
muitas visitas, sendo que urna delas, o Sr. A.zambuja, me ce-, 
deu um seu arrieiro, Joao · Martins, para me servir de prático. 
Demorei-me em Rosário, para tomar diversas providencias, 
teudo recebido um telegrama do Fleury, que iria a Cáceres 
para se entender comigo. 

Partimos, entáo, eu, o Lira, o Leduc e o guia. Passá
mos por fazendas decadentes, pela de Maneco Rondon - com 
seus campos cortados por urna grande vazante - e fomos ter 
a um morador, na ponta de um morro, onde encontrámos um 
frade missionário preparando o altar para urna reza, a noite. 
Pousámos a beira do córrego. 

A 12 chegávamos a Cáceres. Aí encontrei o Fleury com 
sua con1itiva - abandonára ele o acampamento para procurar 
os lares goianos. Conversámos n1uito. Era ele de opiniáo 
que fóssen1 suspensos os trabalhos na época das águas. 
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- Voce tem esse ponto de vista ; o meu é que o serv1c;o 
em caso algum pode ser abandonado. Vou, pois, substituí-lo 
pelo Estilla e que, aliás, j á está f azendo as suas vez es. 

Permaneci em Cácere~ o tempo necessário para tomar cer
tas medidas, e, com o Leduc, parti para o acampamento da 
l.ª sec;ao, a fim de inspecionar os trabalhos. Levou-nos a 
lanchinha J uruena ao porto da Cai<;ara, onde encontrámos a. 
condu<;áp que nos havia sido enviada. Cacimba, Pórto Espi
ridiáo - onde nos hospedámos na estac;ao, tendo eu o prazer 
de verificar que a linha estava bem feita. Depois Areias. 
Estiva V el ha - j á n1ontada a estac;ao provisória - e a tarde 
chegámos ao acampamento da l.ª sec;ao - o do Major Fleury 
- agora instalado em Pau de Tolda. Aí encontrei o Estillac, 
o Amarante e o Tte. Virgílio Maronis. 

Depois de despachar o expediente, rumámos para a cidade 
de Mato Grosso, passando por Pontes e Lacerda, parando 
para beber em Agua Longa e inspecionando os trabalhos. Che
gámos a tarde. Fui diretamente ver as obras em Palácio -
nao havia ninguém, por ser domingo. Apeámos, entáo, na ca
sa do Sr. Antonio Alves, onde encontrámos o Renato J. á con-

' ' valescendo de grave acesso de impaludismo contraído em Ca-
salvasco. Dr. Calazans acabava de chegar, e ficámos muito 
satisfeitos por ~star o nosso caro doente já de pé, e o médico 
da Comissao, solícito e carinhoso, dirigindo o tratan1ento. 

Con1binei com o Comandante do Destacamento a organi .. 
za<;ao de urna turn1a de prac;as para o servic;o de locac;ao desta 
cidade de :lVIato Grosso ao porto do Guaporé, em Pontes e 
Lacerda. O Delegado também me cedeu dois policiais. Apre
sentou-se-me a turma e, como nao poderíamos partir sem que 
chegassem os generos que encomendára, mandei que se ocupas
sem da limpeza da rua em que nos achávamos, um verdadeiro 
campo de f edegoso. Está vamos a 24 de dezembro e essa fa
xina contribuiu para o brilho dos festejos de Natal. 

Teve o Nicolau de iniciar o trabalho de pique, porque eu 
esta va muito ocupado, concitando o f uncionário da Coleto ria 
do Baixo Guapore a cumprir o seu dever, def endendo a Fa
zenda Nacional contra sonegac;6es de urna firma de Corumbá. 

Só perto de n1eio dia é que n1e f oi possível substituir o 
Nicolau, levando o pique até próximo da ~orixa do Pari. Pros
seguimos - Cacin1ba, para onde f oi n1udado o bjvaque, lagoa 
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<lo Encantado, lagoa da Coceira. Regressámos, entáo, e a 4 
de janeiro suspendemos o bivaque para o porto do Guaporé. 
O servic;o atingira um campo próximo do pórto, onde me es
peravam o Estillac, o Amarante e outros companheiros. Fo
rnas a ponte que estava preparada para a inaugurac;áo e, num 
improviso, exprimi ao empreiteiro a minha satisfac;ao ao ver 
concluida a obra que vinha resolver o problema da via<;áo n~s
tas paragens e para cujo exito tanto se esforc;ara ele, felici
tando-o e aos seus operários. Continuei, no dia seguinte, o 
trabalho - ~ra agora possível pro jetar o prolongamento da 
reta ·que atravessava o rio. Mudámo-nos para o acampamen
to do Estillac ~ firmado no local onde seria a estac;ao Pontes 
e Lacerda. 

A 11 de janeiro terminámos a abertura do picadáo, na 
grande mata do Guaporé - estava vencida a maior dificulda
<le, o terrível espantalho na conquista dessas bandas pelo te
-légraf o. Mandei dar descanso ªº pessoal, entre "Vivas a Re
pública". Retomariam depois o servi<;o com maior entusias
mo. Principiámos, entre outros trabalhos, a preparar o local 
para a estac;áo Pontes e Lacerda, melhorando o porto em fren
te. Segui com o Amaran te para a Bóca da Mata, a f im -de 
nos incorporarmos a turma da vanguarda, dirigindo, pess0al
n1ente, O servic;,o de extra\aO e levantamento de postes, até a 
icidade de Mato Grosso, opde chegánlos a 25, concluída n1inha 
viagem de inspe<;ao. 

Tive contacto com o engenheiro e explorador ingles Tris
tan que me trazia urna carta de recomenda~o do Senador Aze
redo. Vinha ele estudar a regiao, por parte dos concessioná
rios da Estrada de Ferro do Guaporé ao Jauru. Ofereci-lhe 
dados topográficos do trecho compreendido entre Cáceres e a 
cidade de Mato Grosso, inclusive as cadernetas do nivelamen
to, do inventário e do livro, de postes, elementos que muito o 
interessavam para o minucioso relatório que pretendia apre-
sentar. · 

A 26, resolví promover urna faxina nas ruas da cidade, 
porque a Camara Municipal nao cogitava desse assunto ... 
como de nenhum outro. Diversos moradores se me apresen
taram, e apelei para eles no sentido de colaboraren1 nos tra
balhos de limpeza onde nova vida se iniciaria com a próxinm. 
inaugura<;áo do telégrafo. 



" 252 ESTHER DE VIVEIROS 

Prosseguia ativo o trabalho de extrac;áo, preparo, distri
bui<;áo e levantamento dos postes. O esticamento de f io es
ta va menos adiantado. 1'1udámo-nos para Cacimba, e a turma 
do Tte. G<:>mes, que passara para Tombador, quando de lá saí
ramos, também para aí veio. Depois Traíra. Apesar de 
estar sempre com febre alta, nao interrompia o trabalho. 
A picada estava muito perto da cidade de 1\1ato Grosso, e eu 
já havia comec;ado a preparar. a minha ordem do dia. O con
tingente mudou-se para o. Quartel, na cidade, fazendo limpeza 
em palácio, tambén1. A 20 ligou-se o f io no aparelho e trans
mitiu-se o primeiro telegrama - para minha Esposa. . 

A 24 de fevereiro inaugurán1os o ramal de Cáceres a ci-
dade de Mato Grosso, hoje Vila Bela, na estac;ao <leste nome, 
ben1 como as esta<;oes de Pontes e Lacerda, Porto Espiridiáo 
e Diamantino. Foram entregues ao tráfego 209 quilómetros 
da linha Cáceres-Mato Grosso e 83 quilómetros da linha que 
se dirige para o rio Madeira, a partir de Rosário-Diamantino. 
Li minha ordem do dia em frente ao contingente formado. 
Presente o chefe do Distrito, Engenheiro Agenor de Miranda, 
pedi·-lhe que, em nome do Governo, entregasse a Municipali
dade as esta<;oes e as linhas inauguradas. J antar íntimo, a 
noite, em palácio, música de fonógrafo e cinema, baile até de 
madrugada, n1anifesta<;oes entusiásticas ao Chefe da Comissao. 
No n1eu discurso de agradecimento, que durou hora e meia, 
respiguei acontecimentos históricos relacionados con1 esses ve
tustos edifícios, descrevi a atividade da Comissao tel~gráfica 
naqueles inóspitos lugares onde campeia a terrível moléstia 
chamada corruQa.o e teci considerac;oes sobre o futuro da len
dária capital. 

Havia eu convidado todas as autoridades f ederais, esta
duais e municipais daquela zona e destacara o Tte. Lira para 
acompanhar os convidados na travessia por via fluvial e por 
terrn, para ak an<;arem a antiga sede dos Capitáes-generais. 

Esperava numerosa comitiva e havia mandado restaurar 
um dos palacetes, entáo em ruínas, capaz de conter . algumas 
dezenas de hóspedes. 

No dia aprazado para a chegadá da esperada comitiva, 
surgiram de fronte a Esta<;ao Telegráfica. . . o Tte. Lira e o 
Dr. Agenor de Miranda - com a incun1bencia de represen-
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tar todas as autoridades convidadas. Claro que f oram abole., 
tados no saláo nobre dos Capitaes-generais . . _ 

~sse ramal de Mato Grosso custara-me e aos meus auxi
liares e prac;as gigantesco esfór<;o. Levado mui vagarosamen
te pelo primeiro ajudante, fomos fon;ados, para compensar o 
tempo perdido, a acelera<;ao fora do normal, já em plena es
tac;áo das águas. Foi depois necessário, a última hora, mu
dar a posteac;ao, para fugir aos pontos alagados e levantar os 
postes sobre os cocurutos do terreno ! 

Conseguí, finalmente, inaugurar o ramal e as estac;oes res!. 
pectivas na data nacional po'r mim pré-rixada, 24 de feverei
ro. Mas, após a leitura do meu discurso, t ive que me deitar, 
sob a ac;ao de violento acesso de impaludismo que n1uito assus
tou o dedicado e competente médico Dr. Calazans. Obrigou
me ~le a urna inje<;áo de quinino e, no dia seguint~, podia eu 
convidar o Dr. Agenor para o banho frio, as 4h. e meia, no 
caudaloso Guaporé - com grande escandalo de todos. 

Após a inaugura<;ao, concedi descanso a todo o pessoal. 
Dando, porém, exagerada expansáo a sua alegria, invadiram 
os soldados. as tavernas e abusaram das bebidas alcoólicas,. pro
vocando desordens e correrias. Revoguei a orden1 de descanso 
e n:iandei que retrocedessem a Sao Luís de Cáceres. Nao tar
dou, entretanto, que me viessem avisar de que as f or<;as nao 
queriam obedecer. 

~andei .arrear a min~a montada e fui, em pessoa, fazer 
·CUtnpnr a 1n1nha orden1. . Dirigi-me a mais concorrida das ta
vernas, onde era estonteadora a algazarra; alguns deram as 
de vila~diogo, outros, porén1, aguardaram em atitude displi
cente ou com ares de desafio. 

Espicace.i a alimária e, com espanto geral pelo inesperado 
do ataque, dei, sozinho, verdadeira carga de cavalaria, levan
do-os aos trancos e barrancos, saindo pelos fundos da vendi
nha, ten do entrado pela frente. 

. Tratou de se apresentar ao acampamento a turba espa
vonda, contando que Seu Major mandara quebrar todos os 
garrafoes de pinga existentes nas tavernas locais. 

Na tarde desse dia, seguíamos para Cáceres. 
Fui despedir-me-do J uiz de Direito, um preto simpático. 

. Agradeceu-me, comovido, os grandes benefícios propor
cionados a Vila Bela. "Mas ... "gaguejou ... " me desculpe, 
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·mas 0 Sr. cometeu violencias. . . exigiu de todos os homens 
válidos e desocupados, indistintamente, que trabalhassem na 
limpeza da cidade ... " 

Rimos muito e separámo-nos ?ons amigos. 
Fiz partir para Pontes e Lacerda, en1 retirada, grande 

_parte do pessoal e, realizadas observa<;óes astronómicas, para 
lá segui a 2 de marso. 

Todo o pessoal caiu com impaludisn10. Para distribuir 
,quinino a tanta gente, conduzia-se em urna bacia de rosto 
.era ingerido em pó, porque nao havia cápsµlas. 

Mandei buscar o Tte. Joaquim Gomes, para poder o Dr. 
.Calazans, mais facilmente, cuidar de todos juntos. Infeliz
. 111ente, a 30, falecia cercado pelos seus consternados compa
·nheiros, lendo eu, ao baixar o corpo a sepultura, ? nosso co
ilUovido adeus. Continuava eu com febre. O Lira acusava 
temperatura superior a 4QO. 

Seguí para Cáceres - pousando no sítio do José Jorge 
·para levar dois companheiros nossos que aí est~vam hosped~
·dos, em tratamento. Ali cheguei a 31. A 3 fui buscar o Li
·ra, que vinha viajando em prancha. Felizmente,, seu esta~o 
·nao era táo grave como eu ternera. Saltou em Caceres e po
·de caminhar a pé até a casa da noiva. · Tivf'. 4()0, 8 de tempe-
ratura naquele dia. 

Ainda em Cáceres, fazendo observa<;óes e trocando sinais 
·~om o observatório do Rio, passei o 14 de abril, aniversário 
-de minha Esposa e día do casamento de minha querida cunha
·da com o fÍlho de Miguel Lemos, Diretor da Igreja e Apos
tolado Positivista do Brasil. Representou-me, como padrinho, 
'º Chico. E eu tao distante! Como sofría com essa vida de 
beduíno, longe do lar, da Esposa, dos fi1hos, sem o carinho 

·dos meus! 
A meia noite de 22, partí para Lavapés e a 24, para o 

·-Córrego do Pai Congo, Cachoeirinha, Salobra Grande, Tres 
_Ribeir6es, Tapera do J anguara, pousando na tapera de Maneco 
Rondan. Aí pasei o 29.0 aniversário do meu Benjamin. 

Prosseguimos para Currupira, depois Moquena, Rosário 
·Oeste, onde pus em dia minha correspondencia. Feítas obser
-va<;6es astronómicas. Depois de certas providencias necessá
'rias, partimos para Parecis, inspecionando os trabalhos rea-
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1izados e urna ponte dentro da mata da Cabeceira do Sumi
<iouro, cuja margem esquerda, bastante larga, era brejosa, in
trincada de raízes e de paul. 

A Parecis, onde 1ne vieran1 visitar o Sena Braga e o 
Avila, cheguei a 21 de n1aio e a 28 ao acampamento de 
Santo Antonio (Ouzuí-inazá). Tendo saído de Cáceres a 23 
-de abril, determinei, ein viagem, as posic;oes geográficas das 
estac;oes de Rosário, Dia1nantino e Parecis. 

Encontrei os trabalhos adiantados, sobretu.do os de ex
trac;áo de postes, porque o Ávila utilizava urna madeira do 
brejo de nome "pau de bugre" ( tonó-etó), n1uito abundante 
nessa zona . 

Recebi visitas de índios parecis e cabixis que ficaram 
-contentes com os presentes de cal<;as de garan<;a e gandolas 
de baeta vermelha. Continua va com f ebre que atingia, as 
vezes, 40.º, para baixar depois gradualmente e recome<;ar, no 
<iia seguinte, por pequenos calaf ríos que levavam a alta tem
peratura. Continuavam os trabalhos ativamente. Mu<lámos o 
acampamento para Anhanazá. 

Mandei que os Ttes. Ferreira e Américo Vespúcio se
guissem para Tapirapoan, o primeiro para ton1ar conta do 
-contingente que ficaria no Juruena,· e o último para auxiliar 
<> Tte. Maronis no transporte e condu<;áo do contingente de 
274 pra<;as. 

Pern1aneci uns dias em Anhanazá, prosseguindo os tra·
balhos ativamente; e a 16 de junho, depois de inudar o acan1-
pamento para a Cabeceira Alegre, do rio Pared, parti para 
Tapirapoan, no rio Sepotuba, a f im de organizar a turma de 
explorac;ao e reconhecimento do rio J uruena, no lugar deno
minado Santo Antonio do Madeira. Lá cheguei a 24. 

Aí organizei a coluna que deveria partir para Aldeia Quei
mada, pela estrada ,que abríramos no ano anterior. Compu
nha-se ela de 127 homens, 96 bois cargueiros, SO burros de 
.carga, 30 de sela, 6 cavalos para o servi<;o de gado e 20 bois 
para corte. Nos 1277 homens estavam incluídas as 52 pra<;as 
-destinadas a guarnecer a base de opera<;óes que se ia criar na 
passagem do J uruena. 

Era, realmente, enorme massa, difícil de se mover em 
sertao bruto, sem can1inhos, sem os recursos de que precisa 
o hornero civilizado en1 certas eventualidades. O consun10 de 
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alin1entos an1eac;ava exceder a capacidade dos precários meios 
de transporte de que dispunha a Comissao. Pesei esse· grave 
inconveniente, mas pesei também os sentimentos de humani
dade e de justic;a que me compeliam a apresentar-me aos nham
biquaras com fór~a tao considerável, que af astasse qualquer 
veleidade de ataque. Evitava, assim, passar por duplo des
gósto : ser a expedic;ao hostilizada pelos índios; 8er eu com
pelido a n1e defender. 

E em ordem do dia de 20 de julho de 1908, dizia eu aos 
meus comandados que me sentia no dever de recomendar a 
todos os expedicionários, se1n excec;ao, o maior cuidado pos
sível, a fim de evitar qualquer surpresa por parte daqueles 
guerreiros que certamente aguardavam a expedic;áo para se opo
rem a conquista de suas terras. Apesar de se acharem todos 
armados, mandava o sentimento de justic;a que, antes de qual
quer represália, se pensasse nas cruéis perseguic;óes de que 
haviarp sido vítimas os aborígenes. 

Ainda mesmo que alguém fósse f erido pelos habitantes 
do J uruena, nenhum desfór~o deveria ser tomado contra eles; 
def endiam, dentro do seu justo direito, suas famílias e suas 
terras. E terminava com as seguintes palavras: "Sejamos 
f ortes contra nossos sentimentos de vinganc;a e tenhamos abne
gac;ao bastante para resistir a tentac;áo do orgulho, para . sacri
ficar certos preconceitos e melindres inerentes ao espírito n1i-
1itar". · 

Enquanto organizava a expedic;áo, tomava grande númeró 
de n1edidas : mandei visitar o· contingtnte que f icara de obser
va<;áo em rio dos Bugres, por causa de aíguns casos de va
ríola ; mandei adestrar nossos caes para a cac;a ·; combinei com 
o Man.eco Rondon o meio de 1ne auxiliar na abertura da 
estrada do Porto dos Bugres ao de Tapirapoan, empregandÓ-se 
nesse trabalho o contingente em observac;áo ; dei instruc;óes ao 
Avila e ao Sena Braga sobre o prosseguiinento da construc;ao 
de Ponte de Pedra ; <lespachei urna tropa de 30 bois de carga 
com generos para a explorac;áo ; despachei mais, para Ald.eia 
Queimada, tres lotes de burros, também com géneros ; fui a 
Porto dos Bugres organizar o servic;o da abertura da estrada; 
f iz seguir a boiada do Gigino, com 80 bois de carro e a boiada 
do Pedro Alexandrino com 82. Comecei também a fazer se
guir a carga. 
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Finaln1ente, a 21 de julho, deixei Tapirapoan, seguindo 
para Aldeia Queimada com todos os meus auxiliares. ~ntre 
éles Renato, Lira, Pirineus, chegando a 24. E a 29 de 1ulho 
de 1~ partia de Aldeia Queimada para o Juruena, tendo 
como diretriz geral de nossa marcha a linha geodésica deter
minada por esses dois pontos. 

' 
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COMISSAO DE LINHAS TELEGRÁFICAS DE 
MATO GROSSO AO AMAZONAS 

EXPEDI<;ÁO DE 1908 

VI 

A 29 de julho de 1908, partin1os de Aldeia Queimada 
em diferentes turmas, sen do a últin1a a dos exploradores. 

O que f icou di to na exposi<;ao do descobrimento do Ju
ruena dá idéia dos trabalhos, fa digas e sof rimen tos que te
ríamos de enfrentar. Limitar-me-ei, pois, a narrar o que de 
mais interessante sucedeu nesta segunda expedic;ao. 

Recomec;ámos as afanosas caminhadas, através de descam
pados, de matas, de cerrados intrincados, suportando soalhei
ras caüsticantes ou ch uvas torrenciais, descendo ao fundo de 
grutas para logo depois subir encostas, atravessando rios ou 
vencendo os indescritíveis atoleiros. 

E assim nos íamos internando no sertao, perdendo muitos 
dos nossos animais que caían1 exaustos, sob os rigores da 
canícula impiedosa, naqueles can1inhos desabrigados do cha
padao. 

De Aldeia Queimada a Rio Verde, Timalatiá, Ilió-se, 
Saueruiná, onde chegámos a 2 de agosto e onde foi necessário 
construir urna ponte. Fez-se o acampamento e, quando caiu 
a noite, tivemos o maravilhoso espetáculo de um incendio -
tinha sido irrefletidamente ateado fogo na macega da várzea, 
junto a lagoa Zoereke, por onde acabávamos de passar. Todo 
o chapadao em derredor de nós tinha· sido ton1ado pelo fogo. 
Línguas extensas lambiam a vegetac;ao ressequida, deixando 
após si o negrume da destrui<;ao. Insetos, répteis, pequet_!os 
n1amíf eros e até aves mal conseguiam . escapar a voracidade 
das chamas que rapidamente se propagavam, aos saltos, para 
touceiras distantes. Formavam-se círculos luminosos que iam 
inexoravelmente apertando, da periferia para o centro, tu do 

.. . 
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o .. que tinham ab:angido ~om o seu terrível a~plexo: . O com
boio, na travess1a da varzea, enfrentara senas <l1ficuldades 
para se salvar das chamas que já haviam invadido todo o 
caminho de nossa marcha. 

A noite o dossel do nosso acan1pa1nento era un1a abóbada 
rosada pelo 'clarao da enorme f ornalha. E aquel e círculo ~n
f ernal amea<;ava encerrar-nos. 1'1andei, pois, fazer um aceiro 
em tomo do acampamento e rodear os animais da tropa. E s
távamos alerta, atentos a n1archa do incendio - quando so
prava aura mais f orte e coincidia ter a cha1na alcanc;ado ma
cega mais espessa e mais seca, o fago se exacerbava. 

Depois de ansiosa expectativa, .Ievantou-~e. brisa benfa
zeja que dobrou as chamas no sentido contrario ao da car
reira desabalada em que vinham as labaredas e acabbu por 
afastar de nós as colunas invasoras. A<;oitadas, fugiram na dire-
~áo norte. 

Respiráqios e f omos repousar de tantas fadigas. 
Mas a queimada continuaría enquanto houvesse. ~acega 

que a alimentasse, permitindo-lhe alastrar-se pela vastidao dos 
chapadóes do J uruena. Daí a dois días, .. em .n~sso novo ª<:ª:11-
pamento, instalado na nascente do Saue-u-1na, fornas ser~a
mente amea<;ados e só depois de luta desesperada, que se pro
longou das 21 horas até ao amanhecer, conseguimos salvar 
barracas e material. 

Chegámos a Golaá-uiná (Buriti), rio que contravert: c~m 
o Guaporé e o J uruena, sen do a zona contravertente um 1ntnn
cado de cabeceiras. 

Nas do Guaporé ficava1n os últimos índios que tinha1n 
rebsóes com os que hapitavam daí para Aldeia Queim~d~. 
Chamava-se a aldeia Cavo-re-geoté e o seu cacique Macagoré. 
Segundo nos disse Toloiri, eram parecis todos os que se loca
lizavam de Sumidouro até o Guaporé, aléin do qual viviam os 
cabixis, inimigos dos civilizados e dos parecis. Habitava1n 
estes outrora a regiáo que atravessáran1os; foram, porém, ex
pul~os pelos nhambiquaras ou cabixis, denomina<;óes as quais 
o Toloiri <lava a mesma significa<;áo - urna vez que eram 
an1bas as tribos, aliás, distintas, inimigas dos parecis. 

Prosseguimos para Agua Quente, a 152 quil61netros de 
Aldeia Queimada. Preocupava1n-me os animais. O pasto, 
muito duro, era insuficiente para alimentá-los, e por isso defi-
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nhavam a olhos vistos. 
ao Juruena. 

Supus que nem a n1etade chegasse 

. A 11, despe~tou-nos o fogo a urna hora da madrugada, 
obngando-nos a intensa luta para dominá-lo - daí o nome 
de "Pouso de F ogo. 

Passámos depois pela cabeceira Anichi-sue ( mutum), e 
a 13 de agosto acampávamos em pleno território nhambiquara, 
recebendo as sentinelas recomenda<;oes para redobrar a vigi
lancia. Nao era só a prudencia que me levava a essas pre
cauc;óes, era também - e principalmente -· o amor a nossos 
í~dios. Conf rangia-me o pensan1ento de ser f or<;ado a repe
hr algum assalto e nao deixariam eles de nos atacar, se para 
isso lhes désse1nos ensejo. 

Era natural que, desconhecendo completamente nossa lín
gua, nossos costumes, nosso modo de viver e pensar, estives
se1n convencidos de que íamos as suas florestas, levando mor
te, incendio, extermínio. Para nao sermos injustos e desu
manos, deveríamos, antes de mais nada, dar-lhes provas das 
intenc;óes e projetos fraternais da expedi<;áo. Mas era pro
blema de dificílima soluc;ao conseguir tal intento - só muito 
tacto, muita prudencia e, sobretudo, muita bondade poderiam 
provar nossa sinceridade, e levá-los a modificar a sua atitude 
em relac;áo a nós. 

1 

Esforc;ara-me por ,eonverter os companheiros as minhas 
convicc;óes. 

Se conseguíssemos entrar em suas terras, armados como 
estávamos das melhores disposic;óes, e eles nos hostilizassem 
por nao teren1 ainda podido compreender nossas intenc;óes, que 
far,í~mos? Mataríamos alguns, f eriríamos outros, alegando 
leg1t1ma defesa? Seríamos, se o fizéssemos, injustos, contra
ditórios, cruéis - essa a minha maneira de argumentar. 

Injustos, porque lhes iríamos causar mal irreparável, quan
do nos atacavam certos de que o faziam em def esa dos seus 
lares; ainda mais - haviam sido por nós criadas as con
dic;óes especialíssimas indispensáveis a realizac;áo do ataque: 
volunt~ríamente nos expuséramos aos perigos de urna situac;áo 
por nos provocada. 

Contraditórios, porque, se nosso objetivo era convence-los 
de, que penetrávamos em suas terras con1 os mais fraternos 
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intentos, revidando o seu ataque, muito maior tornaríamos a 
oarreira de desconfianc;a e ódio que ansiávamos por destruir . 

"Bem sei", dizia eu, "que é problema tremendamente difí
cil de resolver mas que um ponto tem de ser definitivan1ente 
asesntado: é nosso dever iniludível nao aumentar o incendio, 
nao tornar mais tensas as rela<;óes com os índios, o que difi
cultaría a árdua tare"fa da sua incorporac;ao, já de si difícil e 
de1,noradíssima, porque te1n de ser espontanea. 

Comparada a vida da Pátria e da Hu1nanidade, é a nossa 
um mon1ento fugaz, só perceptível nos homens en1inentes. 
Seria criminoso aquele que sacrificasse a este n101nento fugaz 
QS supremos interesses da coJetividade ". 

Desejava tornar bem claras estas verdades, para que as 
incorporassem os meus companheiros as suas cogita<;óes, quan
do íamos agir em pleno território nhambiquara. 

Dizia-lhes também: "É inegável que estamos invadindo 
su as ter ras, embora pref eríssemos nelas penetrar co1n seu pré
vio assentimento. 11ostremos-lhes quanto almejamos n1erecer 
esse assentimento e como nos pesa nao nos ser possível falar
lhes para os convencermos de que só desejamos protege-los. 

E sejamos vigilantes para nao ceder a impulsos de orgu
lho militar que a coragem f acilmente exalta, fazendo esque
cer a prudencia e, sobretudo, a bondade". 

~stes pensamentos~ bem como o receio de ser, eu próprio, 
abandonado pela calma e pela reflexao, proporcionava1n-n1e 
noites em claro, malgrado as f adigas do dia. 

Continuávamos nossa marcha em direc;áo ao J uruena, en
contrando vestigios até de índios tivoe-sue (arara amarela) . 
Atingimos, a 15 de agosto, o quilómetro 179. Só até aí exis
tia caminho de seringueiros. E, para festejar tao belo dia, 
fui despertado pelo canto de "maria-já-é-dia" que, pela pri
meira vez, ouvi no sertao e me trouve tantas saudades do Rio. 

Prosseguimos: ~akoze, Uiakoakore, Cabeceira das Fur
nas - que verte diretamente para o J uruena - Tairiz6tere. 
A 17 de agosto estavamos no Buracao, contornando as cabeceiras 
que dao para o J uruena e as quais dei os nomes de V argem 
Con1prida e Bocaina. Estávamos a 44 quilómetros do cami
nho do ano passado, entre J ati e o porto do J uruena. Depois, 

\ 
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Cabeceira da Acua<;áo, Cabeceira Funda, Córrego Gralhao~ 
Córrego da Anta - a anta que aí matámos foi um festim 
para os caes que vinham passando forne. E animais afrou
xavam, e pra<;as desertavam... Para evitar maiores aborre
cit11entos, n1andei que, a noite, f óssem todos os armamentos 
das pra<;as recolhidos a urna barr3:ca. 

· Continuávamos nossa marcha, encontrando a cada passo 
vestigios de índios, indo ter a um grupo de aldeias evacµa-
das pelos moradores momentos antes da nossa chegada. Vi
sitei-as e examinei n1inuciosamente os objetos, os montes fÓr-
111ados pelos restos de cozinha, os artefactos, para ver se· con-, 
seguía formar u1na idéia da civiliza<;áo, da índole, das carac
terísticas dessa na<;áo de índios cuja confian<;a e amizade· 
ansi'ava por conquistar. Tentava formar urna imagem dos 
nhambiquaras tao aproximada, que por ela pudesse eu agir 
do modo mais agradável a sua mentalidade, ao seu estado d'alma 
e que melhor lhes fizesse sentir as inten<;óes do seu descobridor. 
Adotava, ao mesmo tempo, todas as medidas para que se nao
retirasse um único objeto dos ranchos, o que seria pura e· 
simplesmente roubar. Ao contrário, em todos lhes deixáva
mos brindes expressamente trazidos - machados, foices, len
<;os. fac;óes. Na queimada da aldeia, plantei milho, semeei jara-· 
guá na capoeira que a estrada atravessava, e deixei-lhes duas 
enxadas com cabo. Eu e:x¡ultava por me encontrar no ceñtro
de urna grande povoa<;áo nhambiquara - satisfa<;ao de que· 
nao con1partilhava a n1aioria. dos 111eus cornpanheiros. 

Verif iquei que nos sos agressores do ~no anteriÓr eram 
índios destas aldeias e, perdoando-lhes de cora<;ao, fiz os mais 
ardentes votos para que em breve fóssern nossos amigos, corno· 
já o eram os parecis. Mas isso concorreu para inda rnais 
apavorar os expedicionários. Pouco dormian1. Ouviam, alta. 
noite, sons de flautas indígenas e irnaginavarn talvez as tribos 
reunidas em ritos evocativos de deuses misteriosos e perver
sos, os anciaos e as velhas proferindo rnaldi<;óes, todos votando· 
os invasores aos demonios protetores das florestas e do povo. 
nhambiquara... Só este nome bastava para evocar as cenas 
de antropofagia - de que falam lendas seculares e1n torno· 
desta na<;áo - os aprestos para o sacrifício dos prisioneiros,. 
o infando banquete. . . E aquel es pobres homens, em vez 
de se entregaren1 ao repouso de que tanto careciam, passavam. 
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as noites a se debater com espectros que sua irnagina<;ao . 
cnara. 

Mas eu esperava conseguir, sobretudo pelo exemplo, des-
f azer es ses temores. 

E a 26 de outubro, isto é, vinte e nove días depois da. 
partida de Aldeia Queirnada, estáva1nos no J uruena, ten do· 
percorrido nesse temp~ 273 quilómetros, abrindo a estrada a. 
golpes de machado, construindo pontes, estivando atoleiros, 
explorando o terreno, procedendo ao levantan1ento topográ-
f ico do carninho percorrido e as observa<;óes astronómicas p;ira. 
a deterrnina<;áo das coordenada~ geográficas de vinte e quatro· . - , . posI<;oes necessanas. 

A rnargem direita do rio, onde tínhan1os chegado, havia 
vestígios de passagern recente de índios, seguindo em rnigra<;áo· 
maci<;a para o Norte. Nao era irnpossível que estivessem 
preparando urna emboscada, para cair de improviso sobre 
nós, qoondo ntrave-ssássemos o rio. Separei-rne, pois, do.s. 
sete hornens que formavam a vanguarda· e fui, ·com a rninha. 
matilha, explorar as redondezas, verificando, depois de urna. 
hora de pesquisas, que por ali nao havia nenhum índio. Y oltei· 
e rnandei abater urna árvore cu jo tronco nos daría excele--. . 
lente canoa. 

Foi quando ouvi clamor. entre os soldados da retaguarda .. 
Compreendi que era urn ataque de índios. Mesmo desar-· 
mado, acudí it11ediatarnente. Vinhan1 os meus homens, enl'. 
grupo confuso, correndo, ha frente de todos, \1111 anspe<;ada 
a gritar desvairadarnente: "Urna caboca me flechou ! " - 
isso porque usam os, nhan1biquaras cabelos longos. 

Mandei tocar reunir; rapidarnente entraram ern forma
tura e levei-~s ao lugar do assalto. A firn de mostrar que os. 
índios ali já nao estavam, entrei na mata e, para que os caes 
nos encontrassem, disparéi um tiro - foi quanto bastou para 
que todos atirassem convulsivarnente, a custo ouvindo minha. 
ordern de "cessar fogo". Pesquisando, verificámos que ti
nham os índios vindo em grupo numeroso e que muitos, para 
voltar, haviam at.ravessado o rio a nado. Sabiarn, evidente
n1ente, que éramos os mesmos invasores do ano· anterior e
calcularam que tentaríamos atravessar o rio naquele passo. 
Tornararn, pois, a dianteira, para nos embargar o caminho. 
Vendo, poré1n, que acampáramos na margem direita, planeja-

• 
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Tam um movimento bem ideado e executado co1n n1uita audá
cia: ir, por dentro da mata, atacar o pelotao de sapadores, 
-0cupados com a limpeza da picada. Para felicidade nossa, ne
nhnm dos atiradores acertou a pontaria, malgrado os gritos do 
·anspe<;ada de que urna caboca o havia flechado. 

Certos de que nada mais havia a recear, voltámos ao 
:acampamento. A vistei do outro lado, a um quilómetro de 
distancia, mais ou menos, pontos escuros que me pareceram 
~índios agachados - supunham meus companheiros tratar
se de ranchos velhos, de algum aldeamento provisório e, para 
me certificar, dei um tiro naquela dire<;ao, com paritaria -alta. 
Foi quanto bastou para que se repetisse a cena anterior: novos 
tiros para todos os lados. A descarga movimentara, todavia, 
:aquéles pontos escuros, provando que eu tinha razáo. 

31 de agosto - primeiro aniversário de minha últiina fi-
1hinha que ainda nao havia podido beijar. Confortava-me, 
nesta ausencia tao cruel, o pensamento de que era identico o 
nosso sentir, de que era o mesmo o nosso ideal, e de que 
minha Esposa saberia transmitir a nossa Maria a lmensa 
1ternura. com que a aben<;oava. 

A l.º de setembro concluíamos a canoa que vínhan1os pre
-parando desde o dia da chegada. Batizámo-la com o nome 
!de "7 de Setembro" e atravessámos o río com urna turma de 
16 pessoas. Galgando a colina que dorninava a margern, e -de 
r0pde, certarnente, nos espreitav~rn, vi, pelas irnpressóes deixa
·das na areia, o lugar onde haviam estado os índios ajoelha
<dos. Vi tarnbérn urna árvore altíssima que servira de obser
·vatório a urna sentinela encarregada de avisar os companheiros 
·da chegada dos expedicionários. Haviam sido improvisados, 
·nos últimos galhos, um assento e urna coberta de f olhas para 
-prote<;áo contra o sol. 

Transposto o rio, escolhi o local para construir o acam
-pamento que deveria alojar as prac;as do destacamento que 
;aí ia ficar, servindo de base a coluna que se ia internar em 
demanda do Madeira e de ponto de apoio as comunicac;óes 
.com o posto de Tapirapoan. Enquanto prosseguiam esses tra
'balhos, eu explorava a regiao e estudava cuidadosamente to
dos os dados obtidos nessas visitas as aldeias, chegando a cón
-clusóes precisas sobre grau de civilizac;ao, hábitos, pref eren
.etas dos nhambiquaras. 

.. 
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A 7 de seternbro pudemos, enfim, inaugurar a instalac;ao 
do acampamento do J uruena, constituí do de 52 pra<;as sob o 
comando do Tte. José Joaquirn Ferreire da Silva. 

Na alvorada rnandei tocar corneta e clarim, e o gramo
f one repetiu o hin o nacional, pela primeira vez ouvido na 

. regiao. Fogos subiram ao ar e dinamite troou no profundo 
vale do J uruena, riborribando para o Norte e para o Sul, 
ecoando perpendicularmente a direc;áo do vale maior, transmi
tindo-se pelos vales transversais que constituian1 as vertentes 
do rio gerador. As 7 horas, mandei reunir o pessoal e, em 
formatura, li minha ordem do dia - a segunda neste Juruena 
- dando por organizado o "Destacamento Central do J urue
na" que ficava instalado com aquele nome. Dirigi-me ao pes
soal do Destacamento e ao seu comandant.e, depois da conti
nencia a Bandeira, e entreguei-lhe o melindroso comando que 
reputava de importancia capital para a completa realizac;ao da 
tarefa confiada a Comissao. Exortei os soldados a que bem cum
prissem seu dever no posto perigoso em que, por meu inter
médio, o Governo os f ixava, incumbindo-os da guarda do P-es
soal e do· material que constituíarn a Comissáo a que perten
cíamos. Dei ao pessoal da Expedic;ao e~plica<;óes nítidas so 
bre o servi<;o que come<;aria daí para a frente, por terrenos 
até entao virgens de pés de hornens civilizados. Mostrei-lhes 
o verdadeiro objetivo que deveríamos atingir, custasse o que 
custasse. Repetí ainda urna vez tudo o que viera dizendo 
sóbre a nossa atitude em relac;ao aos índi0s e terminei con
gratulando-me com os companheiros - pela comemorac;áo da
quela data em que o Brasil glorifica o imortal Patriarca de sua 
Independencia, sob cujos aupícios era estabelecido o primeiro 
núcleo de protec;ao aos indígenas daquele vasto sertáo. 
• Durante o dia e a noite soltárnos muitos foguetes e fogos 
de artifício que deran1 a nossa festa, nestes inóspitos sertóes, 
cunho de verdadeira alegria, sa e impressionante. Muitos ba
lóes foram soltos, tomando todos a direc;ao de Norte-Noro
este. 

\ 
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Tres dias depois de inaugurado o "Destacamento Central 
do J uruena", isto é, a 10 de sete1nbro, prosseguí~1nos, inter
nando-nos cada vez mais nesse sertao inexplorado. Iniciei a 
n1archa pela aldeia de índios de que f ala va o Matias e onde 
havia interessantes elementos de estudo. 

Ao chegar ao Zocozocorerá só encontrámos vestígios anti
gos de índios. Fomos ter ao Zui-uiná, identificando-o como 
o J uína das cartas. Coincidia sua situa<;áo com o tra<;ado que 
desse rio fizera o Baráo do Río Branco - a dois ter<;os de 
grau do J uruena. Aí demorámos o necessário para preparar 
urna canoa que nos transportasse para a outra margem e, a 
18, atravessámos o rio - na frente o índio 1'1atias com 
o Domingos que seguiriam em reconhecimento, depois eu e 
o Nicolau, a fim de examinar o terreno onde seria estabelecido 

I' o acan1pamento. A canoa seria .a1~rastada para dentro · do 
brejo, para ser mais tarde utilizada. Inciciávamos, assin1, a 17 
de sete111bro, o reconhecimento para a passagem da linha, pro
curando o Santo Antonio do Madeira. 

O levantamento expedito era feíto a bússola de algiibeira,. 
1nedindo, porém, as distancias a corrente. Faziam-se, simul
taneamente, observa<;óes astronómicas, para determina<;ao de 
hora e latitude, e colhiam-se dados sóbre a constitui<;áo geo
lógica, a flora, a fauna da regiao. 

Deparavam-se-nos muitos ríos e, quando tinham de ser
atravessados, construíamos no local canoas ou pelotas de couro,. 
conforme a maior ou menor impetuosidade das águas. Pros
seguían1os - Tauriuná, ou rio Verde, Cabeceira de Barrinha, 
onde acampámos; voltou-nos o Matias sem o Domingos. Pre
parávamos-nos para ir a procura <leste, quando apareceu todo 

' 
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esfarrapado. Nao acompanhara o Matias, que f óra atrás de 
un1 veado branco, e se extraviara, perdendo o rumo do acam
pamento. Afastara-se muito para o Sul, e por isso nao ouví
ramos os tiros de sua \i\Tinchester - ele ouvira, entretanto, 
<>.s nossos, o que lhe perrnitira orientar-se. O Matias f óra ter 
a urna aldeia, de onde os ípdios se haviam retirado pouco 
.antes, tomando run10 No rte. Havia ainda f ogo aceso e res
tos de seus mingaus. 

Prosseguimos e; ·com 13 quilómetros de n1archa, chegá
mos a urna aldeia de índios que correram a nossa aproxima<;áo. 

' Encontrei urna argola grande dos arreios ,que deixara no ano 
anterior, entre o Zocuriú-iná e o Saue-iná. Isso mostrava 
que eram estes mesmos índios os nossos agressores e, por 
<>utro lado, como eran1 grandes as distancias por eles percor
Tidas. 

Com 13 quilometros e meio, a medi<;ao e o levantamento 
.alcanc;aram um córrego que denominei 20 de setembro, data 
gloriosa para o Rio Grande e para a República. Primavera, 
a esta<;áo que ora se iniciava, chamou-se o córrego que encontrá
mos a seguir. Se havia sido parco o nosso jantar da véspera 
-0 que dizer do almóc;o desse dia? Ficámos a espera da tropa 
que chegou completa. Tive a alegria de saber, pelos cam
peadores, que havia rastos de índios ao lado dos dos nossos 
bois. J á teriam cotnpreendido a nossa atitude pacífica? 
Deixaram os nossos ilesos, ao mesmo tempo que continuavan1 
a flechar os bois dos seringueiros. 

Os caes seguirani rastos de dois índios que se achavan1 
>Cscondidos, levando-os cerrado a dentro. O Matias, que f icára 
no chapadáo, cac;ando veado, encontrou um desses índios a 
correr pelo caminho a fora - ia, talvez, avisar seus compa
nheiros da aldeia vizinha de nossa presenc;a na sua própria' 
.aldeia, desocupada a ten1po. Perguntou-lhe, en1 parecí, por
que corria. Admirado, olhou o índio na dire<;ao da voz e 
.aumentou a velocidade da carreira cada vez mais, até desa
parecer. Ao se aproximar do acampamento, ouvira o Matias 
latidos e depois ganidos de animal f erido. Com ef eito, pelo 
balanc;o dos cachorros, verificán1os que faltava o meu Turco 
-que, no ano passado, me acompanhara até o J uruena. Su pus 
ter ele atropelado os índios que se achavam escondidos e que 
o flecharam, para dele se desvencilharen1. Mais tarde apa-
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receu o pobre cao, quase se arrastando - · duas flechadas ha.,. 
viam-no atingido. O Dr. Andrade f ez-lhe cuidadoso curativo~ 
liinpando as .f eridas, de onde as flechas haviam caído, e que, 
f elizn1ente, nao lhe ameac;avam a vida. · 

Seguindo, passámos por Zacamarere, Cabeceira da Canoa, 
a cerca de 80 quilómetros do Destacan1ento do J uruena, e onde 
estabelecemos acampamento; Chimarráo, Aricó, bra<;o · princi
pal do Cumarere, para onde nos mudámos. 

1 Estava decidido a varar o sertáo, até sair em Sto. Anto
nio do Madeira. A 4 de outubro, subi a fronde de tima árvo
re enorme, verdadeiro colosso da floresta, e tive a grande ale
gria de ver ao longe, a uns 20 quilómetros, na dire~áo O. N.O . , 
urna imponente massa azul que se levantava, limitando o hori
zonte. Era, certamente, a Serra do N°orte, anunciada por . 
alg11mas vagas informa<;óes dos índios que nos acompanhavam 
e nao menos vagas indicac;óes das cartas geográficas. Era o 
prin1eiro grande obstáculo que eu esperava ter de vencer, nesta 
travessia, e com o qual contava me deparar de um momento 
para o outro. 

Minha alegria deveria, entretanto, ser de pouca dura<;áo. 
Aguardavam-me no acampamento duas pra<;as do Destacamen~ 
to do J uruena. Trazia1n-me cartas do Ávila, do Sena Braga 
e do Alencarliense - esta última desoladora - todas, porém, 
afinando pelo mesmo diapasao, chamando-me ao Destacamento_. 
Das alturas azuis até onde me cilc;ara, ao avistar a Serra do 
Norte, despenhava-me no charravascal das más notícias: obras 
paralizadas desde agosto ; -servic;os desorganizados ; abasteci
mento de víveres inexistente; crédito de f ornecedor suspenso; 
deserc;óes em massa, para fugir as torturas da forne. Era ur
gente a presenc;a do chef e para recolher os destroc;os do nau
f rágio. 

Formidável decepc;áo ! Passei a noite toda a refletir nos 
n1eios de conjurar a crise. Era necessário, evidentemente, in
terromper os trabalhos de reconhecimento e explorac;ao, para 
reorganizar as turmas de construc;ao. Cun1pria, portanto, re
gressar. Mas nao o faria, antes de pisar a serra que entre
vira de longe ! 

Encarreguei o Lira de proceder ao levantamento expedito,. 
enquanto eu preparava minha correspondencia telegráfica para 
os Ministros, Diretores de Engenharia e dos Telégrafos, Pre- TTE. CORONEL 
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sidente do Estado e Comandante do Distrito. Despachei as 
duas pra~s vindas do Destacamento do Juruena, recomen
dando-Ihes que atingissem no dia seguinte o J uína. E pros
seguimos sófregamente: rio Camarare, rio Descoberto, rio 
Nhambiquara - assim chamado em homenagem a grande 
nac;ao de índios - a cuja margem seria instalada urna estac;áo:: 
Córrego do Veado Branco. A 8, penetrávamos em f orte de
pressáo da enorme chapada, continuando a transpor rios e 
córregos, a nos fazer interrogac;óes, cujas resposta9 só e1n. 
explorac;óes ulteriores poderíamos encontrar. 

' 
Chegara eu, entretanto, a un1a conclusáo: o conjunto de 

esboroamentos do chapadao, cujo nível ainda subsistía, indi
cado pela característica dos terrac;os ou mesas, era o acidente 
topográfico a que os geógrafos antigos havian1 dado o non1e· 
de Serra do Norte. Por isso é que os talvegues dos rios que 
aí se formavam eram em nível inferior aos dos que fluiam 
no grande chapadao anterior. Em frente a nós levanta va-se 
o dorso do grande macic;o que era, certamente, escarpa orien!al 
do grande planalto dos Parecis. 

A explorac;ao desses vales prolongou-se até 12 de outubro 
- tendo nós atingido 401 quilón1etros, além de Aldeia Quei
mada. 

A 12 de outubro acampávamos no local que denon1inei 
últiino Acampamento, na extremidacle Sul do que eu chan1ei 
Can1pos N ovos da Serra do Norte. Dei descanso ao pessoal 
e hasteámos a n1esn1a bandeira que a 7 de seten1bro de 1907 
f óra levantada no local onde instalei a estac;ao de Parecis e111 

Aldeia Queimada, a 15 de noven1bro do mesmo ano e a 7 de 
setembro de 1908, no Destacamento do Juruena. 

Atingimos ainda um riacho a que dei o nome de 12 de 
Outubro. Subimos, entao, a urna pequena elevac;áo onde fin
cámos o último marco e um mastro com urna ·bandeira na
cional e onde se tirou a fotografia dos 22 expedicionários. Foi 
aí que comuniquei minha resoluc;ao de dar por finda a 2.ª 
expedic;áo. Agradeci a cooperac;áo de todos, dando um viva ao· 
Brasil e a República. 

F óra muito proveitosa a expedic;áo, n1as urgia agora re 
gressar para que nao desmoronasse o gigantesco empreendi
mento. 
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Ton1ei todas as providencias necessárias a contra-marcha. 
mandando enterrar tudo aquilo que nao seria possível levar 
-por falta de cargueiros. 

E iniciámos o regresso. Continuava a mandar deixar 
n1uitos brindes para os índios, na esperanc;a de conseguir paz 
~ alianc;a com esses nossos pobres irmaos que insistiam em 
fugir de nós e tanto lucrariam com a nossa aproximac;ao ! 
Muito teríamos, entretanto, de nos esforc;ar para que se rea
lizassem nossos ardentes anseios. 

Chegámos a Vargem Grande a 20 de outubro. Encon
trán1os o campo preparado pelo Alencarliense - grande rancho 
-para depósito, curral para o gaclo. Havendo ficado no acam
pa1nento do Juína un1 boi frouxo, inandei que o Jerónimo e 
<> Francelino o fóssem buscar, logo depois do almO<~o. Em 
meio do caminho, encontraram eles urna flecha fincada na es
trada, o que lhes causou f orte abalo. Conti~uaram e, no acam
patnento do J uína, no local en1 que estivera a barraca do Lira, 
encontraran1 o boi morto com 16 flechadas. Trouxeram-me 
a ponta da flecha e o cabo da que fóra encontrada no caminho. 
Suspendemos acan1pamento para trás, passando em pelotas, 
no Passo da Linha, toda a carga, e a nado, burros e bois. 
Deixei no rancho, de presente aos índios, 2 machados, 4 facas 
grandes e 10 pequenas, alguns espelhos, lenc;os, 1 anzol e urna 
tesoura e amarrámos a flecha que encontrámos no boi que 
e les mataram, a um pequeno arco que in1provisámos como 
símbolo da paz que ardentemente desejávamos estabelecer. 

Em Ranchao, porém, aguardava-nos urna flecha fincada 
11a porta da maloca, junto a um feixe de milho novo, o que , 
o 'índio pareci Toloiri traduziu co1no símbolo de paz, modo de 
r etr ibuir nossos presentes. Os con1panheiros, com exce<;ao do 
Lira, viam, porém, na flecha um sinal de guerra. 

A 23 de outubro chegávamos ao Destacamento do Ju
ru~na, e eu dissoivi a expedic;ao, incorporando as prac;as ao 
Destacamento e agradecendo a cooperac;ao dos companheiros. 

Tinha pressa de chegar a Aldeia Queimada. O ardor 
.co1n que n1e entrega va a n1inha taref a nao me deixava sentir 
fadiga e, atrás de min1, n1archava1n os outros membros da 

C o1n issao, sem descanso. 
Perguntou-me, um dia, un1 soldado : 
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Senhor Coronel, quando poderemos descansar para la
v ar nossas roupas ? 

- Logo que chegarmos. Cuiden1os, pois, de andar ainda 
-mais depressa - para poder parar. 

Prosseguimos - lagoa Katere-sue, Timalatiá-se, Ilio-se, 
·Cabeceira do rio Verde e a 2 de novembro Aldeia Queitnada. 
Dissolvi a turn1a do reconheci1nento, determinando novos ser
vic;os. Eu seguiria para Sao Luís de Cáceres. Detivemo-nos 
'em Aldeia Quein1ada, tendo sido dispensado o etnógrafo Karl 
Camier, porque declarou nao nos poder acompanhar. Quando 
se formara, pedira ele ao Governo Alemáo que obtivesse do 
Brasíleiro sua adn1issao na Comissao de linhas telegráficas. 
1\ias nao suportava o meu ritn10 de trabalho, assi1n é que, 
·exausto, ficou satisf eito com a notícia de r~gresso. Nao tinha, 
entretanto, fór~as para suportar nossa contra1narcha, ainda 
niais rápida. Ficava sempre na retaguarda, e tínhamos de 
·nos deter, para . que nao nos perdesse de vista. Logo, porén1, 
que asson1ava, continuávamos e, assi1n, nao podia ele descan
sar. 

Ao partir de Aldeia Queimada, disse-lhe : 
- Agora vamo-nos embora. 
- Nao posso 1nais, responden ele, ineus pés esta.o incha-

dos, é-me i1npossível caminhar. 
- O senhor é n1o<;o, robusto, acabará por se. adatar ao 

nosso regime de trabalho ... 
- Impossível. E fac;o questao de declarar como estou 

maravilhado con1 o que acabo de presenciar. Nunca imagi
nara encontrar um chefe assim extraordinário - sempre 
-pronto a ., dar o exemplo, a realizar o que nao realizavam os 
subordinados, a vanguarda da expedic;áo, facao em punho, a 
tomar para si o 1naior quinháo de sof rimen to e privac;6es, a 
·enfrentar todos os perigos ... 

Combinei, entao, os meios de o fazer recolher ao acam
...... pa-n-nen-to geral, e parti1nos, indo, a 7, pousar em Tapirapoan 
- onde nos alcanc;ou ele. . . a cavalo ... 

De Tapirapoan embarcámos para Cáceres aí che2'ando a 
11. ' '-' 

Tele?Tama.s, providencias a tomar. . . e f ebre que aun1en
tava de 1ntens1dade, para descer e tornar a subir, depois de 
tremendos cala f rios. 
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Muitas foram as dificuldades que tive de vencer para 
remontar o vasto e complexo aparelho administrativo da Co
missao, cuja vida dependia nao só de consid~rável moví~<> 
de pessoal civil e militar - a operar do R10 de Janeiro as 
mais longínquas paragens dos sertóes que se estavam desco
brindo - como também do transporte de grande massa de 
material de obras e abastecimento. 

Nao era só. 
Náo me propunha, simplesmente, a explorar aquete, t~r

ritório, o que exigiría al(enas meios e recursos para urna un1ca 
travessia. Trata va-se de ocupa<;áo definitiva a exigir o ~
belecimento de núcleos de popula<;áo e a instala~o de vias e 
meios de comunica<;áo. _ 

O objetivo da expedi<;áo de 1907 fora descobñr o J~
ruena em marcha de simples travessia; rios transpostos a nado,. 
ribeiróes por n1eio de pinguelas e veredas, estritamente indis
pensáveis a passagem da coluna, abertas nas florestas. Já CID 

1908 íamos estabelecer no río Juruena um Destacamftlto -
marchávamos, pois, através do sertáo, abrindo estradas, COO: 
truindo pontes e estirados s?bre rios e br,ejais, ~ fim de f~
litar a passagem dos combo1os que por a1 devenam posterior
mente trafegar para abastecer a coluna de ocupa~áo. C-or
respondiam esses trabalhos preparatórios ªº~ ~ urna ~
de pontoneiros que, na vanguarda de um exerc1to, preparasse
o terreno e a él es deveriam seguir-se, f or<;osamente~ outros 
mais sólidos e duráveis que melhor correspondessem as neces~ 
sidades do t'ráfego. Por isso intensifiquei a cons~ da 
estrada de Porto dos Bugres, com dois caminhos, ao Sepotuba 
e ao Salto da Felicidade, nesse mesmo rio. 

t. 
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A 18 de novembro iniciei o levantamento- expedito de 
Cáceres para Bugres - Barranco, Porto do Campo, Porto 
dos Bugres - encontrando para a se<;áo compreendida entre 
Cáceres e Aldeia Queimada um desenvolvimento de 248 qui
lómetros., Depois Tapirapoan,1 onde me demorei, tomando 
providenéias, inclusive examinando a possibilidade de urna -in- -
vemada na cabeceira do Tarumá. 

Partimos para Parecis via Afonso, rio Santana, Lagóinha 
- onde encontrámos a turma de índios do Cacique Joao Hen
rique - Arroz Sem Sal, Parecis. Aí aguardavam-me tel~
gramas, responderido a urgente consulta a minha Esposa, sobre, 
a possibilidade de vir ela ao meu encontro, em Cáceres, já 
que eu nao podía ir ao Rio. 

A 13 de dezembro parti para Ponte de Pedra, e o Chico 
para Cuiabá, -de onde embarcaría para o Río. 

Seguí para o acampamento Esperan<;a, onde seria insta
lada a esta<;áo Baráo de Capanema, e reassumi a chefia da 
Expedic;ao, no. acampamento do Córrego do Caran<lazinho. 
Telegrafei r. minha Esposa e as autoridades. Procedeu-se a 
abertura da área para a esta<;ao Baráo de Capanema, cuidando
se de locar o núcleo Barao de Capanema e de ro<;ar os 3 . 600 
hectares désse núcleo. 

A l.º de janeiro de 1909 inaugurei a estac;áo de Baráo 
de Capanema, co1n 62 quilómetros de linha posta em tráf ego, 
desde Ponte de Pedra. As 9 ,horas transmiti telegramas. - O 
único morador das redondez;as nao con1pareceu, apesar de con
vidado, mas almo<;ámos juntos, eu e meus companheiros, .·e 
hasteámos a nossa Bandei'ra, em gala. 

A 2 de janeiro partí para Tendal. 
Prossegui - maloca do Sacre, Tauruiná e detive-me em 

Nace-macari Tianá-uiná, para assistir a celebrac;áo da Caúlo
mená. Depois, Mazaré Nace-macari, Tigore-sue, cabeceiras 
do Tauruiná, maloca do Toloiri. Fiquei a espera dele, por
que me acompanharia na explorac;áo das cabeceiras do rio 
Juba. Era este rio assim formado, partindo de Aldeia Quei
mada: Koterocó-sue, Kolui-ná-sué, Ariokó-sue, Mariotezá, 
Malamalazá, Mauerazá, Inatiá-se, Iiolazá, Kaiolozá. Fomos, 
entáo, atingir a casa do comando do contingente, em Aldeia 
Queimada, onde encontrei 200 índios a minha espera. Dis
tribuí brindes, ,solenemente fardado com a túnica azul ferrete; 
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para impressioná-los, captar-lhes amizade e confian<;a. Pro
cure1 entender-me com os índios do Guaporé, em benefício da 
tao almejada paz. Conseguí u1n excelente intérprete e, numa 
tentativa para que se estabelecesse a paz entre os índios e a 
depauperada popula<;ao da cidade . de Mat? Grosso, encarre
guei-o de levar un1a carta ao Balb1no Mac1el - recon1endava 
a este que desse tudo aquilo de que precisassem os portadores 
de n1inha carta, que supunham estar me prestando um servi
<;O. • . para o que n1ostravam a melhor boa vontade. 

Depois que se despediu o últin10 índio, parti a cavalo 
para Tapirapoan. Daí a Aldeia Queimada,. passando pe~a 
Invernada, e desta para o . acampamento, pelas cataratas do rto 
Verde. Comigo vieram os índios Major Miguel e Caetano 
Dias que me acompanhariam até Uariti-namolone, na explora
<;áo que pretendia f azer para a nova esta<;ao. 

A 29 de janeiro, Baráo de Capanen1a, e a 1.0 de fevereiro 
enviava a minha Esposa um telegrama transbordante de af~to 
e saudades. . . 17.0 aniversário de nosso casamento ! Tele
grafei ao Dr. Lacerda, Diretor do 1v1u~e~ Nacional, _juntando 
os meus aos protestos dele, do Dr. S1lv10 de Ahne1da e de 
Luiz B. Horta Barbosa contra a falsa, extravagante, desu
mana teoria do Dr. Bhering, diretor do Museu de S. Paulo, 
de que .se deviam exterminar os índios, a pretexto de náo 
serem ele1nentos de trabalho e progresso e siin empecilho a colo
niza<;ao das regióes ·que habitam ! 

.Sacre, Tendal, Salto Belo, como o chan1ei pela extraordi
nária beleza e regular distribuii;ao das águas que caem de urna 
altura de cerca de 40 metros em um grande arco. Em baixo, 
urna bacia, também circular, recebia toda a água do caudaloso 
Timalatiá. Momentos de puro gozo, ante tao empolgante espetá
culo. Tirámos fotografias. Fomos em demanda do salto Utiariti, 
no Saueruiná. Mandei alargar a picada, do nosso acampa
mento ao Salto, e foi um deslumbramento o panorama da 
enorme bada, com seu anfiteatro de luxuriante vegeta<;áo. 

Escondida na beleza do mais lindo salto vivia enorme 
for<;a. A água despenhava-se em un1 esguicho de 80 metros 
de altura por 90 n1etros de largura, com urna energia 9ue 
devena certamente atingir 80. 000 cavalos. , , 

O non1e de Utiariti que os índios dao aos seus pages e 
também o do pequeno gaviao, "totem" da tribu. 

.. 
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Chegando a Utiariti, vimos urna destas avezinhas. e 111n 

dos exploradores ia abate-la, para a cole<;ao destinada ao Mu
seu Nacional. Deteve-o o índio Toloiri, o Matias. 

- Nao o matero ! Se o fizerem, nunca mais poderao 
ser f elizes, porque da sua espécie provimos nós, os parecis ... 

Em homenagem as cren<;as do meu precioso auxiliar man
dei que fósse poupado o utiariti e dei esse nome ªº n1ara
vilhoso salto e ao rio. . . e fui feliz ... 

Deixei an1arrados, em un1a árvore junto ao Salto, muitos 
brindes para meus caros amigos uaikakores e prossegui, atra
vessando toda sorte de acidentes, tomando providencias para 
assegurar a estabilidade dos trabalhos quando se iniciasse a 
nova expedic;ao. 

Regressei entáo a Cáceres. Estaria minha família em Co
rumbá a 23. Foi quando recebi um telegrama do Gen. Gua
temosin, chamando-me a sede da Inspec;áo a f im de organizar 
o 5.0 Batalháo de Engenharia - poderia, assim, voltar com 
os meus ! Contratei a Nito para essa viagem expressa. Com 
os contratempos habituais nessas viagens, só a 24 cheguei a 
Corumbá. Já estava ancorado o Javari, em que vinha minha 
família que nao havia desembarcado porque o paquete chegara 
tarde. Passei .a noite sem dormir, ansioso pelo dia - para 
poder, enfin1, abrac;ar os meus ! 

Só a 1.° de inarc;o partimos para Cáceres, a bordo , do 
Etrúria. E fon1os nos arrastando, parando, avanc;ando; mas 
a 6 de man;o estávamos instalados na casa que eu alugara, 
depois de solene recepc;áo, com a banda de 1núsica do 19.º 
Batalháo. N essa temporada, pela qual tanto suspirávamos~ 
tivemos, entretanto, o pesar de perder a nossa Máeciana, a 
n1ae preta que, quando nos casámos, tudo abandonara para 
seguir a sua iaiá ! Morta embora, continuava ela presente ~em 
nossas conversas e em nossos corai;óes - como exemplo de 
vida dedicada aos entes amados. 

Dias tren1endan1ente cheios - que eu desejaria poder 
consagrar aos 1neus - acumulando as func;óes de Chefe da 
Comissáo e Comandante do S.° Batalhao, desdobrando-me nos 
preparativos para a próxima expedic;ao, elaborando o relatório 
cakado no seguinte resumo estatístico dos trabalhos realiza
dos pela Con1issao no ano anterior : 
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"Reconhecimento e explorac;ao, 1. 277 quilómetros; le
vantamento de estrada, 406 quilómetros ; locac;áo, 368 quilóme
t;ros ; nivefamerito, 11 SS ¡q;uiló~tros.. Posic;ó:es geográf i
cas determinadas, 2S, sendo a longitude obtida pelo telégrafo, 
nas estac;óes das cidades de Mato Grosso, Pontes e Lacerda, 
Porto Espiridiao, Sao Luís de Cáceres, Rosário d'Oeste, Dia
mantino e Parecis. Levantamento de rios, 100 quilómetros. 
Abertura de varadouros destocados, com a largura de 8 me
tros, para abastecimento de víveres a Comissáo, 171 quilóme
tros. 

Construc;áo propriamente dita: abertura do picadáo em 
terrenos diversos, 2.64 km, 34S m., correspondendo a urna su
perfície de roc;ada, derrubada, limpeza e destocamento de 
5. 719 .180 metros quadrados. Postes levantados, 3. 070, dis
tribuí dos na picada, 2. 996, fincados, 3 .290. Cavas para fin
camento de postes, 2 .731. Brac;os e isoladores, 3. 290. 

Esticamento de fio : emendas soldadas e f ixadas, 1.264; 
balas fundidas, 1. 237; amanilhos, 88; estais 186; ,escoras,· 383 ; 
fio esticado, 423 km, 73S m. Casas construídas, 4; palácio 
reconstruído, 1 ; ranchos• para depósito de víveres e material, 
34; currais para o servic;o do gado, 27; pontes, 4, sendo a 
que fóra construída sóbre o Guaporé com 2S metros de váo 
total; pontilhóes, 8; estirados, 9; estac;óes inauguradas, 6; 
destacamentos instalados, 4, sendo um deles na margem es
querdo do rio Juruena, na latitude de 12°-50'-8" su] e na lon
gitude lSº-57'-20" O. do Rio de Janeiro. 

Além <lestes trabalhos, a sec;ao de história natural apre
·sentou relatórios parciais dos servic;os e~peciais a seu cargo. 

O geólogo percorreu diversas zonas, coligindo alguns fós
seis de importancia, que enviou ao Rio para serem estudados 
pelo chefe do servic;o geológico do Brasil. 

O botanico herborizou mais de 350 espécies representadas 
por 1.023 exemplares que foram remetidos ao Museu Nacio
nal, acondicionados em latas soldadas, colocadas em caixas de 
madeira bem fechadas. ~sse material permanece,ria intacto 
no Museu, até que o botanico pudesse ir organizar as respec
tivas colec;oes. 
1 

O zoólogo coligiu 732 espécies representadas por 1. 543 
exemplares, também remetidos ao Museu Nacional, nas mes
n1as condic;oes. 
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O servic;o fotográfico produziu excelentes álbuns de fo
t-ografias dos trabalhos e de todos os lugares atravessados pela 

· Comissao, até a Serra do No rte. . 
O estado sanitário da Comissao, com excec;ao dos casos 

.<fe retirada da cidade de Mato Grosso, permaneceu, durante 
<> resto do ano, bastante satisfatório no planalto dos Parecis em 
.que operámos. 

Em virtude do aparecimento da peste aftosa que, dÍzi
mando o nosso gado, nos acarretou enormes dificuldades -de 
transporte, náo pode a constru<;áo corresponder aos esf orc;os 
'(}Ue todos empregán1os pela sua acelerac;áo. Tivemos os nos
sos trabalhos quase paralizados nos meses de julho a dezem
.bro, por aquel e inoti~o; e tambén1 por falta de fundos na 
Delegacia Fiscal de Cuiabá para atender as requisic;oes de su
primentos indispensáveis, a f im de acudir a remonta ime
<liata dos animais que se iam perdendo. 

A aula prática de telegrafía da Comissáo, a cargo do te'
tegrafista de 3.ª classe, Germano da Silva, funcionou com tóda 
a regularidade, preparando telegrafistas regionais para as es
ta~óes inauguradas e a inaugurar". 

Enquanto reorganizava a Coi:nissáo, realizava múltiplos 
.trabalhos, tomava milhares de providencias, estudava os pla
nos da nova explorac;ao, agora na calina do meu lar. 

Resolvi seguir trac;ado diferente - dirigir-me para o ponto · 
611 <!ue o _rio Abuna se entroncava no l\1adeira, para atingir 
depots o r10 Acre, em vez de procurar sair adiante de Santo 
Antonio. · 

Seria, por este plano, n1uito n1aior a travessia ·do serta.o 
·b~~o, _onde os ?nicos recursos eram ca<_;a, pahnito, mel, e a 
d1~aa acabana por tornar impossível o abastecimento por 
T~p1ra~n e J uruena. Era, pois, necessário instalar, no pró
pn? seto do sertáo, que se ia atravessar, urna esta<;ao de abas
teamento, e essa estac;áo só poderia ser estabelecida utilizando 
as facilidades ?-ª n~vega<;ao. Era preciso escolher ~m rio que 
descesse do 1ntenor da regiáo a explorar, subindo-o, de 
·poente para !'1ascente; a turma de refórc;o poderia aproximar
sc:__da_ exped1c;ao de n1odo a impedir que sofresse as conse
quenoas do afastamento da base. De acórdo com as cartas 
ecistentes. era o Jaci-Paraná o ri-0 que melhor parecia preen
cher os requisitos necessários. Afluente do Madeira, figura-

• 
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va1n suas niscentes · con10 quase saindo <la vertente ocidentaf 
da Serra do No rte. E esse rio pode ria ser f acihnente atin
gido por urna expedi<;áo que se organizasse em Santo Anto
nio, com homens e material levados de Manaus. 

E, assitn, chegou rapidamente o 12 de abril, último día 
em que teria comigo a n1inha família. A 13 levava-me o Etrú
ria o que de mais caro para mim existia ! 14, aniversário_ de 
nlinha Esposa, passámo-lo separados - tendo e~ ao menos~ 
consigo nossos f ilhos. 

"Minha incomparável Esposa, neste dia para mim tao 
caro, juro-te que saberei manter, con10 até hoje, a energía e 
a coragem necessárias a minha vida pública, qualidades (1tte 
vem sendo aperfei<;oadas pela tua grandeza n1oral e pela tua 
ternura. Saberei conservar-n1e para ti e para os nossos fí
lhos, desenvolvendo a prudencia no mais alto grau, dt modo 
a nao me expor, inutilmente, a perigos que nle possam roubar 
aos teus carinhos. 

. É a m~ior prova de an1or que te posso dar neste dia du..,.. 
plan1ente caro a todos nós ". 

A 17, deixava eu Cáceres; depois Barranco, Tapirapoan .. 
e Aldeia Quein1ada, para a grande explora<;áo que ian1os ini
ciar , 

. ' 
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COMISSÁO DE LINHAS TELEGRÁFICAS · DE'
MATO GROSSO AO AMAZONAS 

IX 

Compunha-se a expedi<;áo de 42 homens, levando con10-
principais auxiliares os Drs. Alípio de Miranda Ribeiro, geó
logo; Joaquim Tanajura, médico; Ttes. J05o Salustiano Lira, 
encarregado do servi<;o de observa<;oés astronómicas e servi<;o 
da vanguarda; Emanuel Silvestre do An1arante, incumbido dos 
levantan1entos topográficos; Alencarliense Fernandes da Costa, 
comandante do co1nboio de reforc;.os e Antonio Pirineus de· 
Souza, comandante de um pelotáo. Empreguei seis meses re
organizando e inspecionando os servi<;os a cargo de . meus aju
dantes, ao mesmo ten1po que preparava a nova expedi<;ao que· 
deveria sair <lo J uruena a 2 de junho de 1909~ en1 dire~áo a 
Serra do No rte. 

Firn1ara, definitivamente, o novo projeto de explora<;áo, 
até o l\i'.(adeira, que consis.tia em den1andar a foz do Abuná,. 
de onde, com maior f acilidade, nos 'dirigiríamos ulteriormente 
para o Acre, e, por un1 pequeno ramal, para Santo Antonio. 
Obrigar-nos-ia a realiza<;áo <leste projeto, <:orno disse, a enor
me travessia pelo sertao bruto e. a urna base de opera<;óes. es-
colhida de modo a poder acolher os expedicionários cujos ~e
cursos se haveriam, fatalmente, de exaurir, pelo grande afas
tamento dos apoios estabelecidos em J uruena e na serra do· 
Norte. 

o ponto indicado para este fim nao poderia ser outro,. 
segundo as cartas geográficas entáo existentes, senáo o alto
J aci-Paraná, ao qual se chegaria facilmente por vía fluvial. 

Confiei esta delicada missáo ao Cap. de Artilharia Ma
nuel Teófilo da Costa Pinheiro, tendo como auxiliares o 1.0 

Tte. Amilcar Armando Botelho de Magalháes, o inspetor dos . 

... 
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telégrafos Francisco Xavier Junior e o médico Dr. Paulo Fer
nandes dos Santos. Pelo Amazonas, ganharia o Cap. Pinhei
ro o Madeira e, <leste, o Jaci-Paraná que subiria até onde pu
·desse, aguardando aí a chegada dos expedicionários, vindos do 
s ul, através da formidável floresta da Amazonia. 

Antes de me dirigir para o Juruena, onde reuniria os ele-
1nentos co1n que formaria a expedi<;ao do sul, resolví fazer so
zinho un1a variante pela regiao da.s n1alocas dos Parecis, con1 

<> duplo in tui to de a estudar geograf ica1nente e de procurar. os 
índios Toloiri e Zoolo-Uaikiá. 

Era Toloiri precioso auxiliar, nao só para as ca<;adas de 
-que muitas vezes teria de depender nossa alimenta<;ao, como 
também para o servi<;o de batedor. Dotado de grande inteli
gencia, apreendia, com admirável tacto, as dificuldades a remo
ver na explorac;ao e abertura da picada. Todos os dias, de
pois da chegada ao lugar escolhido, de véspera, para acampa
mento, ia reconhecer a vanguarda, estudar o terreno, os matos, 
as passagens dos rios e dos menores acidentes, apanhai:ido a 
significa<;ao topográfic·a com tanta clarividencia que suas in
f orma<;óes nos davam sempre o melhor tra<;ado da marcha se
guinte. 

Zoóló, irmáo de Toloiri, conhecedor da língua dos nham
biquaras, deveria servir-nos como intérprete, nos encontros com \ 
esses índios. 1 

·Tern1inados os preparativos da terceira e úÍtima expedi
~ao de descobrimehto do sertáo n~rdeste matogrossense, dei
xei Tapirapoan, a 4 de maio, seguindo pela estrada de Aldeía 
Queimada e J uruena, inaugurada na véspera, com o servi<;o 
de transporte por automóvel, desde Porto dos Bugres até o 
Salto de Sepotuba. 

• Demorei-me dois días em Aldeia Queimada, organizando 
as tropas aí re~nidas e enviando aos índios das malocas do 
Poente os últimos presentes que lhes destinava. Daí segui para 
a aldeia do Toloiri, onde cheguei na tarde de 7. Hospedado 
em um rancho velho, tive talvez a noite mais aborrecida de 
minha vida. Primeiro foram os mosquitos que me atormenta
va1n mesmo debaixo do mosquiteiro; depois a febre cujos aces
sos noturnos voltavam com regularidade desesperadora e é:om 
evidente desprestígio para os vários preparados de quiniho ; 
finahnente o alvoró<;o no aldeamento, com a notícia de ter 
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morrido em viao-em um menino que vínha para Macuá-Tíaa
k~re, e~ compa~hi; de outras pessoas, dentre as quais duas 
índías se destacaram, para comunicar a triste ocorrencia - fa
zendo um percurso de 33 quilómetros, a noite. 

O "caulonená", ou grande festa com que a aldeia estava 
honrando minha visita, cessou como por encanto. Levanta
vatn-se, de todos os lados, choros e lamentos, seguidos de urna 
ora<;áo em coro, na qual tomava parte toda aquela gente. . 

"Nitiani-raque ! " Meu filho morreu ! clamava u~a mu-
1her, louca de dor, correndo, ora ·pela prac;a da alde1a, o~~ 
pelos campos próximos, ora se embrenhando pelo mato, na dt
rec;ao do ponto e1n que estava ,..º n1orto. A esses lamentos 
juntavam-se as palavras de consolo <lo Amure, em tom plan-
gente e magoado. . . 

Muitos pensan1entos me ocorriam, ao observar aquela afh- . 
c;ao geral e profunda, sobre as idéias a propósito .da í~do~e 
e da natureza dos pobres índios. Nossa orgulhosa 1gnoranc1a 
tem-nos feito escrever muitas tolices e maldades sobre o as
sunto. N enhuma é, entretanto, mais falsa do que a afirma
tiva de que s·ao os índios insensíveis e indiferentes aos alheios 
sofrimentos. Desmente1n os fatos tais opinióes e póen1 em 
seu lugar espírito de solidariedade qu~ até . nos. parecerá exces
sivo. Explica ele, porém, por·que tnbos 1nt~1ra se empenha
van1 na vinganc;a de ofensas e danos a qualquer un1 de seus 
me1nbros. 

( 

Se a morte de urna crianc;a era capaz de produzir emo<;~es 
tao profundas, a que ponto subiría o desespero dessa gente, 
quando colhida de improviso, as vezes no meio de festas, ªº 
ver dezenas e dezenas de crianc;as e mulheres, homens e ve
lhos, to1nbare1n sob as descargas de impiedosas carabinas?! 
· Compara va eu, ao mesmo tempo, o funeral dos parecis com 
o das outras na<;6es já minhas conhecidas. 

Ainda nao havia amanhecido e j á o Amure providencia va 
para a vinda do corpo que seria depois enterrado no interior 
da casa: colocavam o cadáver sentado~ no fundo da sepultµra, 
e deixavam por algum tempo, ou 1nes1no para sempre, aban
donada a maloca e1n que fora inun1ado o corpo. 
. Nao se cortava1n, como os bororos, co1n vidros e conchas, 
enquanto o parente mais próximo, a cabeceira do n1orto, deixava 
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que outro lhe fosse arrancando, fio a fio, os cabelos da cabe~a, 
com auxílio da cinza em que previa1nente mergulhara os dedos. 

Como é a última ocasiao em que me ocuparei dos usos e 
rostu1nes dos parecis, desejo descrever o rnatianá-ariti e con
tar urna lenda, a da mandioca, por exemplo, para que seja 
possível aferir do estado mental des tes índios. 

O matianá-ariti é um jógo en1 que dois partidos atiram 
urna bola, um ao outro, sem que toque o chao. Os jogadores 
só podem usar a cabe<;a, o que provoca posi<;óes e rbovimen
tos cheios de audácia e imprevisto. 

Sáo os parecís apaixonadíssimos por esse esporte que con
sidetam urna espécie de institui<;ao nacional, como o indica a 
própria denomina<;áo matianá-ariti - jogo de pareci. Nao 
há entre eles festa em que nao figure urna partida de matia
ná; mas, alé1n dessas, realizam-se outras maiores, para as quais 
concorrem os habitantes de todas as aldeias. Ferven1 as apos
tas, nessas ocasioes e, muitos indivíduos perden1 até o últin10 
objeto de seu uso particular - os adornos do corpo. 

As bolas empregadas neste jogo sao feítas pelos próprios 
índios : sobre um peda<;o de madcira, iigeiramente cóncava~ 
estendem um'a camada de leite de mangabeira. Quando esta 
ganha consistencia, retiram a película que entáo se formou e, 
dobrando-a sobre si mesma, fazem aderir as dttas fólhas por 
meio de compressáo digital, tendo o cuidado de deixar un1a 
pequena abertura. Por esta sopram, até obter urna péla pou
ca menor do que a de futebol. Vedam, depois, este furo, fa
zendo aderir os seus bordos e váo passando sobre a superfí
cie da bola, já formada, camadas de látex fresco, que, secan
do, aumentam a espessura da parede. 

Eis agora a lenda da mandioca: 
Kókóteró e sua mulher Zatiamári, casal de parecis, tinham 

dois f ilhos, Zokóoie, rapaz, e Atioló, rapariga. O ~ai só es
tima va o filho; quanto a filha, desprezava-a tanto que nao res
pondía ao seu chamado senáo por assovios. Desgostosa, pe
diu Atioló a sua máe que a enterrasse viva - ao menos assim, 
dizia ela, poderia ser útil aos seus e aos outros. 

\ 

RONDON CONTA SUA VIDA 283 

Resistiu Zatiamári, por muito te1npo, ao pedido da f ilha. 
Cedeu, afinal, e foi enterrá-la de pé, no cerrado. Mas a f!10-
<;a, importunada pelo calor' nao pode pern1anecer ali por mui
to tempo. Pediu a sua mae que a levc:..sse p:ira o can1po, 
onde , também nao se sentiu bem. Fez-se nova 1nudan<;a, des
ta vez para a mata. 

Agradando-lhe o lugar, pediu a Zatia1nári que se retiras
'Se, sem olhar para trás, quando a ouvisse gritar. Despediu
se a mae e partiu mas nao pode resistir ªº clesejo de olhar, 
quando ouviu o grito da filha, e voltou-se para a ver. Havia 
rela desaparecido e, en1 seu lugar, estava urna planta vic;osa 
que, no mesmo instante, se tornou rasteira. 

Aplicou-se entao Zatiamári a cuidar da sepultura da fillia 
-e, mais tarde, arrancando a planta, encontrou urna raíz que 
provou e achou muito boa - era a mandioca. Os pais de 
Atioló deno1ninaram-na jahore, nome que inais tarde se mu
-0.ou em kete. 

A 9 de 1naio partí com Toloiri do ranchinho de Macua
tiakere-sue em demanda da .estrada do J uruena. 

A 21, já em cotnpanhia do Tte. Lira e do Dr. Tanajura, 
,chegava ao Juruena, onde encontrei o geólogo Dr. Cí~ero de 
Campos, o botanico Hoene, os Ttes. Melo, Vilhena, o farn1a
ceutico Canavarros e outros companheiros da próxitna expe
.dic;ao. Tres días depois chegava de Utiariti o 'zoológo Dr. Mi
randa Ribeiro. 

Ficámos até 30, a espera do Tte. Amarante que se acha
va concluindo o pique do rio Buriti. Com a sua chegada, com
pletava-se o pessoal da e~pedi<;ao que pode, entáo, a 2 de ju
nho, partir rumo N.O., ainda desfalcada do geólogo Dr. Cí
,cero de Campos que, por estar doente, mandei recolher ao Rio. 
Toloiri, o bom e infatigável companheiro da expedic;ao passa
·da, também nao poderia seguir : j azia no leito, prostrado por 
urna pneumonia dupla, da qual o médico tinha pouca esperan
c;a de o salvar. Em compensac;áo, o Major Libanio Koloizo
rece, jovem herdeiro das tabas uaimarés, viera oferecer-se para 
preencher o claro assim aberto en1 nossas fileiras. 
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J á na véspera, partira o Tte. Pirineus, com ordem de nos 
esperar do outro lado do rio Zocó-Zocórezá, distante quatro 
léguas de J uruena. 

As 8 horas despedimo-nos dos que f icavam. Nossos adeu
ses encerravam mudas in~erroga<;óes e dúvidas nao formuladas. 
Conhecíamos os elementos de bom éxito de que dispunha a 
expedi~áo; mas também ' sabíamos que existiam falhas que a 
prudéncia e a previsáo nao poderiam eliminar. Eram dificul
dades inerentes a natureza do en1preendimento que iniciáva
mos ; urna vez embrenhados no sertáo, dizimador implacável 
das tropas de transporte e do gado <le consumo, nem mesmo 
com os recursos que levássemos poderíamos contar. 

Partimos. Tomei a dianteira e enveredá1nos, a trote largo, 
pela picada de Zocó-zocórezá. As 10 horas recolhíamo-nos 
ao acampan1ento preparado pelo Tte. Pirineus. Do nosso 
rancho, construído na expedi~o passada, restavam apenas os 
csteios e as linhas de cobertura - haviam-no incendiado os 
nhambiquaras. 

Ao partirmos na manhá seguinte, deixámos muitos pre
sentes para os índios, com urna aquarela em que o Dr. Miran
da Ribeiro os representara, confraternizando com os expedicio
nários qtte os recebiam entre abra<;os e festas. Era o eloqüen .... 
te cartáo de visitas com que lhes a.nunciáva1nos nossas pacífi
cas- inteilG5es,. ' 

Na n1anhá de 9 estava nosso acampamento na orla da ina
ta da Canga, densa faixa da floresta virgem, onde da vez an- · 
terior haviam os índio's flechado alguns bois. As 9 horas 
prosseguíamos a marcha, penetrando na n1ata. 1an1os e1n fila, 
eu na frente, o geólogo por último. Admiráva1nos despreo
cupados a pujam;a daquelas árvores enormes, o emaranhado 
das lianas e o cerrado dos bambus, quando, de repente, vi um 
grupo de 10 índios caminhando apressadamente ao nosso t::n
contro e tao distraídos que só muito de perto nos descobriram. 
Pararam e, depois de alguns instantes de vacila~áo, meteram
se por um taquaral a esquerda, af astan do-se de nós com passo 
calmo. 

Estavam todos armados com seus enormes arcos, de 2m1 

30 de comprimento, que exigiam um esfór<;o de tra<;áo equi
valente a 68 quilos para se curvarem até lan<;ar a flech4 de 
SO centín1etros. 
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Sopitei o passo do animal em que ia montado e acenei
lhes para que se aproximassem. Eu nao esperava que aten
dessem ao meu chamado, está claro, mormente naquele ins
tante em que, sem dúvida, iam com inten~áo de fazer urna ba
tida em nosso acampamento; quería, apenas, faze-los compre
ender que nao os hostilizávamos, nem mesn10 quando se nos. 
oferecia urna ocasiáo como aquela. 

A 11 de j unho acampámos na margem direita do rio· 
Nhambiquaras; havíamos, por ocasiáo clo regresso da expedí-· 
c;ao anterior, enterrado urna boa por~áo de comestíveis em la
tas e conservas Knorr, para poupar o trabalho de as conduzir
de un1 lado para outro. Idéntico depósito fizéramos nas nlar
gens do Mutum Cavalo - os índios o descobriram e incen
diaram algun1as pe<;as de fogo de artifício que lá existiam .. 
Talvez o estouro das bombas e o esfuziar dos foguetes os. 
tivessem fei to pagar caro táo imprudente curiosidade ! Nao po-· 
dia compreender como lhes viera a idéia de deitar f ogo ao, 
que encontraram, mas o certo é que o susto causado pelas ex
plosóes <leve ter sido grande, pois deixaram intactos os co-· 
mestíveis que recolhemos e incorporámos as nossas provis6es~ 

Akan~ou-nos, a tarde, un1a diligencia de dois soldados,.. 
portadores da correspondéncia de J uruena. Entre as notícias 
recebidas, urna nos causou grande pesar. O Amure Toloiri,. 
o grande amigo a quem devíamos servi~os inestimáveis na 
can1panha de descobrimento da Serra do Norte, havia morri
do. Eis um golpe para o qnal, apesar de tudo, nao estava- eu. 
preparado! Nos meus projetos de a~áo sobre os parecis, fi
g?rava ele con10 elemento decisivo, assegurador da rapid~z e 
f Irmeza de nossa a<;áo, visto o grande prestígio de que goz-ª'va 
entre a sua gente. 

Continuando a marcha através de matos baixos e cerra
dos, chegámos a 12, isto é, 10 días depois de partir de J urue
na, a um ponto de onde pudemos contemplar o esplendido pa
norama da Serra do Norte. Os esboroamentos do chapadáo 
lá estavam, formando vales enormes em dire~ao ao norte. O 
fundo desses vales, Jeitos de out ros tantos riachos e rios, era 
ocupado por extensos buritizais e matas abundantes de serin
gueiras. Os declives e terra<;os, testemunhas atuais do antigo 
chapadáo, vestiam-se de gramíneas claras que contrastavam· 
com o verde escuro dos portentosos buritizais. E tudo isso. 

\ 
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em conjuntos gigantescos, a perder de vista, em urna grada
<;áo suave para o azul escuro. ainda mais real<;ado, nessa ma
nhá, pela brilhante luminosidade de um céu límpido e trans
parente. 

Descendo os leves declives desses vales, ensombrados de 
buritis e bacabas, alcan<;ámos os Can1pos Novos e o último 
acan1pamento da expedi<;ao de 1908. 

Encontrámos ainda nosso marco, com o letreiro ben1 
Jeo-ível. O n1esmo nao aconteceu, porén1, com o mastro em 
q~e havíamos deixado flutuando urna peque~a ~andeira; vi~o

·10 por terra, naturalmente derrubado pelos inchos, com o ftto 
de tiraren1 o pano da bandeira. 

Tiven1os, em compensac;áo, urna surpresa muitissin10 agra
·dável e da mais alta importáncia para o futuro, nao só da Co
missao como também desses sertoes: ao retirarmo-nos daqui, 
no an~ anterior, havíamos soltado nesses campos sete bois, já 

. exaustos pelas longas caminhadas, e vínhamo~ ansiosos por 
ver o estado em que se achavam, prova experimental do va
lor dessas pastagens; poucos momentos depois de nossa insta
la<;ao em último Acampamento, avistámos alguns desses an-i
mais, gordos e bem nutridos. 

Grande e bem fundada foi nossa alegria, porque assim fi-
~cava provac\o que os índios dessa zona nao atacavam nosso 
gado que aí poderia contar com excelentes pastage~s para ~s 
invernadas indispensáveis as opera<;oes futuras. F tcou, pots, 
desde logo, resoívida a funda<;ao de un1a fazenda a qual demos 

~o nome de Retiro do Veado Branco. Para esse fitn, escolhe-. 
rnos urna eminencia rodeada de cabeceiras, com excelentes agua:.. 
·das " e sobre ela construímos· um bom rancho, modesto ínicio 

' de un1 estabelecimento que seria, dentro de poucos anos, o 
.abastecedor de todo esse noroeste, até o Acre e Alto Amazonas. 

Continuámos a marcha a 20, deixando o Retiro do Veado 
Branco a cargo de Severiano Godofredo de Albuquerque, com 

·ordens especiais de nao hostilizar os índios, ao contrário, pro
·curar atraí-los e com eles entabular relac;óes de amizade. Com 
Severiano ficaram 1 O homens que o auxiliariam no tratame12to 

. do gado e no plan ti o de cereais, mandioca e legun1es. 
Foi até aí nossa marcha de avan<;ada contínua, sem re

conheci1nento nem explorac;óes que haviam sido f eitos na ex
pedic;ao anterior. Desse ponto em <liante recomec;ariam esses 

\ 

RONDON CONTA SUA VIDA 287 

trabalhos e mais o de medi~áo dos caminhamentos, f eita, nao 
pela contagem, n1as sim com o auxílio da cadeia n1étrica, pois 
precisávamos suprir a deficiencia dos meios de determinar as 
longitudes, pelo transporte da hora. 

Conseguimos, a 29. retomar o 1nac;ic;o dos parecis, galgan
do a escarpa oriental da Serra do Norte, por u111 caminho 
abe'rto pelo Tte. Lira, em densa mata de elevadas árvores. 
Acampán1os na nascente de un1a cabeceira a que dei o non1e de 
Cómemorac;ao de Floriano.. Era esplendido ponto para base 
de operac;óes, 1nuito freqüentado pelos índios que aí vinhan1 
cac;ar. Entre dois capóes elevados e a extensa mata que aca
bávamos de atravessar, desdobrava-se, ao sul, um belo campo 
de gramíneas forrageiras, recentemente queimadas pelos ·índios. 
Nosso gado, que já comec;ava a afrouxar, poderia, assim refa
zer suas f orc;as . 

A alegria de nos havermos desvencilhado das enormes di
ficuldades da floresta. nao deveria. entretanto ter longa dura
<;ao. Pela manha do dia 30, chegavam-nos de J uruena as tris-
tíssimas notícias do falecimento dos engenheiros Cícero de 
Ca1npos e Antonio Lins, vitin1ados pelo iinplacável beribéri, 
e a do Dr. Afonso Pena, o· graµde an1igo e protetor da Co ... 
n1issáo de Linhas Telegráficas. Pesava luto sobre o acatnpa
n1ento. E o tempo mostrou como fóra para a Comissao per-· 
da irreparável o desaparecimento desse Presidente, . 

Falecendo o Presidente Afonso Pe':la, en1penhóu-se o no
vo Ministro da Viac;ao, J. J. Seabra, em que se dissolvesse a. 

1 

"Comissao Rondan". · 

A isso se opos o Marechal Hermes da Fonseca, o novo 
Presidente, que fóra Capitao na 4.ª bateria do 2.0 Regimento 
de Artilharia a cavalo. onde eu servira, no início de minha 
carre1ra. 

Nao se deu o Ministro por vencido e levou para ser assi
nado, entre outros decretos, o que extinguia a "Comissáo 
Rondon". 

O Presidente pós-se a assinar, rapidamente os papéis que 
Ihe ia apresentando o Ministro. Chamou-lhe, entretanto, a 
atenc;ao o nome de Rondon. Verificando do que se tratava, 
repetiu que nao assinaria esse decreto. o Ministro justificOU..i.. 
se, alegando que a situac;ao do País nao comportava tal dis .... 

19 
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pendio com o servi<;o através do sertáo bruto, que poderia ser 
adiado, sem prejuízo. 

Sabedor do acorrido, propus que as gratifica<;óes distri
buídas aos . 1nembros <la "Comissáo Ron don" f óssem assin1 re
duzidas: as dos of iciais, de SOo/o ; as dos soldados, de 25 % ; a 
do chefe da comissáo, de 100%. 

Terminada a comissáo, d9is ou tres deputados que ~o
nhecia1n essa circunstancia apresentaram um projeto, mandan
do dar 100 contos de pren1io ao chefe da 1fComissao Rondon'" 
e SO contos ao Cel. . Nicoláu Bueno Horta Barbosa que o acom
panhara na renúncia total a gratificac:;ao, durante os anos que 
durara a comissáo. 

Respondi, agradecendo muito sensibilizado, mas recusando~ 

Para n1ais agravar nossa depressáo, no reconhecimento 
feíto pelo Tte. Lira, no dia 30, descobrira ele a nossa frente 
urna floresta de nao pequena extensáo. Era, no entanto, pos
sível que esta regiao fósse de campestres, isto é, de coroas de 
can1pos entremeados de capóes. Para tirar a limpo essa con
jetura, continuou o Tte. Lira a explorac:;ao para o Poente, o 
A1nure Koluizorece e seu companheiro, para o sul, e eu, para 
o Norte. 

Quanto a mim, depois de curto pet;curso, tendo esbarrado 
com a n1ata, vültei para o Sul, fazendo u1n levanta111ento ex
pedito do trecho percorrido. Reconheci que estávamos sobre 
a Serra dos Parecis, num ponto em que se deram grandes ero:
sóes conseqüentes da formac:;áo do rio, que, pelos mapas, acre
ditávamos ser o J amari. A natureza do terreno permitiu ~ue 
as águas cavassem profundos vales, de cujo fundo o especta
dor vía a parte intacta do planalto desenhar-se con10 serra. 
O aspecto geral justificava plenamente o nome de Serra do 
Norte, dado pelos exploradores do sé~ulo XVIII a esses t~
ludes da fratura do chapadáo; mas, na verdade, náo exist1a 
serra propriamente dita, da mesma forma que nao existiam as 
que os habitantes dos campos interiores chamavam de Serra 
da Conceic:;áo, de Tapirapoan. 

Chegou-nos, a noite, um mensageiro enviado pelo encar
regado do Retiro Veado Branco, trazendo carta do fotógrafo 
Leduc, ali chegado com o ref Ót<;o vindo do J uruena. lnf or
mava-me o Sr. Leduc de ,que os nhan1biquaras haviam flecha-
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do 0 soldado Rozendo, tocador dos lotes de b~is cargueiros, 
componentes do comboio, no momento em que este ~travessa
va a mata da Canga. Estavam os assa~tantes esco~didos, per
to de urna árvore de enormes propon;oes, conhec1da dos e.x
pedicionários pelo nome de pau gigante. A Ningue!n ~abia ex
plicar de onde partira a flecha, nem se pode v.er indio al~111. 
F ora Rozendo socorrido pelos seus compa11he1ros dos outros 
lotes e, principaln1ente, pelo fotógrafo Leduc que, .na falta de 

111édico, ex.traíra a ponta <la flecha e pensara a fenda, de mo
do a conter a hemorragia. 

Para acudir ao pobre soldado, seguiu un1a diligencia de 
tres homens cliriCTicla pelo Dr. Tanajura. Continuávamos, en-

, 
5 d e -tretanto nossa afanosa campanha em torno e omemora<;ao 

de FlorÍano, a procura dos cámpos que nao pensávamos hou
vessem terminado assim tao abrutamente. 

Do dia 2 em <liante exigiram esses trabalhos de explora
<;áo e estudos a divisao do acampa1nento : o Tte. Lira, que 
estava con1 o reconhecin1ento a uns 14 quilómetros da base de 
opera<_;óes, estabeleceria o bivaque de sua turma no ponto em 
que terminasse o servi<;o de cada dia; o Tte. Amarante con
tinuaría o levantan1ento para a frente, até u111 rio a que dé
n1os o non1e de P irocoluina, a 50 quilómetros do último Acam
pamento e 160 do J uruena. 

Encontráva111os por todos os lados sinais de índios : ca
minhos n1uito batidos, esperas de ca<;adores e outros indídos 
de estarn1os próxin1os de urna ou 111ais inalocas. Víamos, para 
o lado de N.O., levanta.rem-se grandes nuvens de fumac;a das 
queitnadas coni. que eles respondiam as que fazíamos nos cam
pos secos que ían1os encontrando. Por isso é que nos n~o 
admirámos quando, na n1anha do día 6, o Dr. Miranda Ri
beiro e o Tte. Pirineus, voltando a cabeceira posteriormente 
denominada dos Dois índios con1 urna corc;a campeira, conta
ram-nos que, seguindo trilhos, foram ter a urna baixada, onde 
ouviram berros de veado. Guiados por eles, nao tardaram a 
avistar o animal, sobre o qual atirara1n, f azendo-o ca ir um 
pouco adiante, perto de urna moita de capim verde. Dirigin
do-se para lá viram sair da moita um índio que fugiu na di
rec:;áo da mata, logo seguido de um outro que se achava pou
co mais longe, escondido atrás de um rancho de caGador. 

Era evidente que, se1n o querer, os excursionistas acaba
vam de arrebatar ao dois c~c;adores indígerras o fruto de longo 
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e paciente trabalho. Pensaram em reparar as consequencias de 
tao intempestiva ca~da, deixando, no mesmo lugar, a con;a 
morta, mas, refletindo melhor, viram que havia risco dela nao 
ser por ninguém aproveitada, pois, certamente, os índios, assus
tados pelo tiro de espingarda, nao voltariam tao cedo aquele 
sitio. Resolveram en tao deixar no rancho facas e facóes, 
para que vissem eles que nossa intenc;ao era pern1utar os obje
tos e nao tomar o que lhes pertencia. 

A tarde tivemos outra surpresa. O soldado Gouveia, que 
andava no servic;o de campear o gado, voltando pelo mesmo tri
lho, encontrou a poucos passos doís cestos ou baquités de ín-· 
dios, cheios de muitas causas. inclusive cac;a moqueada. 

Trazidos para o acampamento, veri ficán1os que esses ba
quités continham artigas de uso dos índios : urna cabac;a ho
juda, para bebidas, urna panela de barro con1 maniqüera, pe
dac;os de tamanduá moqueado, cera, resina de uanam, pacotes 
de fólhas de palmeira, contendo feijóes indígenas, raízes diver
sas. urna cabac;a pequena com chicha de mandioca, sementes 
de urucum, batatas amarelas e roxas, urna cuia pequena, um 
machado de diábase e um pedac;o da mesma pedra para pre-

\parar outro. A parte inferior desse baquité, forrada de fo
lhas, estava cheia de mandioca ralada, muito fresca. No ou
tro cesto menor~ achámos urna cabac;a com fólhas picadas (tal
vez para serem usadas como f urna), ac;afrao, um pe da e; o de 
sílex, feijao fava vermelho e pampa, um mac;o de fibra .de tu'... 
cum, cuidadosamente embrulhado, um tubo de taquarinha, en• 
cerrando um pó denegrido, talvez veneno, e alguns outros 
objetos. 

' Duas hipóteses podiam explicar a presenc;a <lestes cestos 
tao perto de nosso acan1pamento : ou os seus portadores, mar
chando descuidosos, na ignorancia de nossa presen<;a, se assus
taram com os latidos dos caes e deixaram a carga, para ·me
lhor correr, ou quiseram retribuir os presentes que lhes haviam 
sido deixados no rancho, pelo Dr. Miranda Ribeiro e pelo Tte. 
Pirineus. 

Na dúvida, resolvi mandar repó-los no lugar em que os 
encontrou o soldado Gouveia, aumentando-lhe previamente o 
conteúdo com algumas facas. 

Recebi, a 8, comunicac;ao do Tte. Lira de que se achava 
a S léguas do acampamento, dentro da mata interminável, ca-
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da vez mais densa, de árvores de proporc;óes colossais, entre 
as quais o tucum gigante, urna palmeira semelhante a piac;a
va e ao anajazeiro. Conclui, destas informac;óes, que nao en
contraríamos novas chapadóes de campos gerais, no run10 do 
Poente; a mata prolongar-se-ia até a queda da vertente prin
cipal do vale do Guaporé, onde se intercalariam os campos ala
gadi<;os, compreendidos entre os ríos Cabixis e Corumbiara. 

Urna carta de 11, do Dr. Tanajura, datada de Mutum Ca
valo, deu conta do estado em que encontrara o soldado Ro
zendo. O f erin1ento era profundo e grave - mas o pulrnao 
nao f óra, felizmente, atingido. 

Por esse tempo havia minha saí1de melhorado : a f ebre que . 
me vinha atormentando desde o início da expedi\áo declinara, 
permitindo-me retomar, pessoalmente, os trabalhos de explo
radi.o. Sentindo-me melhor, saí do acampamento de Co1nemo
ra<;ao a 19, acompanhado pelo Dr. Miranda Ribeiro e pelo 
Leduc, en1 reconhecimento, na dire<;ao Noroeste. 

Chegámos até o ponto em que nitidamente pudemos ob
servar o divisor das águas do Guaporé e do rio inscrito nas 
cartas com o nome de J amari. 

O resultado desta ínspec;ao foi saber que nao havia es
peran<;a de encontrar de novo o chapadáo no run10 do Poen
te; era inútil continuar a picada que se estava abrindo nessa 
direc;ao. Resolví, pois, ir pessoalmente ao encontro dos Ttes. 
Lira e Amarante, pa¡;a os faz~r suspender aqueles trabalhos. 
Foi o ,que fiz a 27, ainda e1n companhia do Dt. Miranda Ri~ 
beiro, do Leduc e do sertan~jo Lúcio, enveredando pela pica
da a partir do acampamento de Comemora<;áo. Vencidos uns 
S quilómetros de campo, penetrán1os na mata. Só assim. en
tre essas árvores colossais, foi possível avaliar a soma de es
f ore; os que haviam custado a nossa vang-uarda os S 1 quilóme
tros de percurso já realizado. E o pior é que nao havia o 
menor indício de Ihe ver o fim ; estendia-se ela ininterrupta
mente até o Madeira. 

J á comec;avam os nossos homens a se ressentir do inees
san~e trabalho sob essa abóbada de folhagem que se nao dei
xava penetrar pelos raios do Sol. O Amure Koloizorece e 
mais dais trabalhadores, doentes. retiraram-se para Comemo
ra<;áo. E quanto a nós, que ainda tínhamos de palmilhar lé
guas e Iéguas, rompendo essa massa enorme de vegeta<;ao, co-
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·mo nos protegeríamos contra a a~áo deletéria ~a sombra e da 
umidade, de modo a poder conservar a necessária resistencia 
até o fitn? 

Apesar dessas apreensivas reflexóes, íamos notando a 
curiosa constitui<;áo da floresta. 

Separando-a do campo, havia urna espessa e larga f aixa 
de taquarinha, capaz de impedir a passagem de um hon1e1n. 
Depois, vinha um vercladeiro dique de vegetac;áo altíssima e 
assombrosamente prolixa, <liante da qual se quebravam as n1e
lhores energías, só ao ver quantos colossos seria preciso der
rubar antes de poder dar alguns passos. Nao havia nenhum 
vestígio de índio; essa tra floresta virgem, na mais rigorosa 
significac;ao do tern10. Fora, no can1po, a resistencia do solo 
favorecia a marcha; dentro da inata, caminhava-se sobre um 
alto tapete de folhas que de todos os lados cediam e recuavam. 
A custo podiam os animais fazer meia légua por hora e aca
bavam extenuados, vencidos pela pérfida 111aciez da alcatifa. 

Vencemos o ribeiráo das Duas Ün<;as, passá1nos o Piro
culuina e, ao chegar a Grota <le Agua, descobrimos, no alto 
de urna árvore, enorme coatá que abati. 

- ~ste, disse-me o Dr.' Miranda Ribeiro, é dos chan1ados 
ateles ater. Será n1esmo urna espécie diferente dos de cára 
vermelha? 

É bem de ver que nao pod~ríamos tirar a limpo tal clú
vida. Por 1nuito f elizes nos daríamos, no mon1ento, se, pu
déssemos enriquecer nossa tnesa com as carnes do pobre coatá 
e mais as de um filhote de tan1anduá bandeira, cac;ado pelos 
caes. Mas os interesses da zoología eran1 vivamente defendi
dos pelo Dr. Miranda Ribeiro, nao havendo outro re1nédio se
náo esperar resignadamente que o impassível naturalista con
cluísse a preparac;.áo dos couros, e chegámos mesmo a recear 
que, por amor a ciencia, ficássemos tan1bén1 sem aln1óc;o. Nao 
era só a zoología que encontrava, no seio dessa inata, maté
r1a para aumentar seus tesouros, a botánica muito exaltaria 
seu representante, ao deparar com exemplares como o que me
receu dos expedicionários o nome de árvore colosso - era 
sua base um polígono de 15 metros de perímetro, o tronco, urna 
coluna retorcida, de 20 n1etros de altura, tendo por capitel urna 
assombrosa ramalhada que se elevava até SO metros do solo. 
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N esse mesmo dia pousámos na margem direita de um rio 
.que o Tte. Lira já havia explorado, pensando ser o Cabixis, 
afluente do Guaporé, ao qual dei, mais tarde, o no1ne de Vea
do Preto. 

Era o seu leito forrado <le blocos de grés, muito regula
res e, pouco abaixo do ponto en1 que o encontrámos, fonna
va dois saltos que fotografámos. 

No día seguinte at~avessámos dois rios, o Alataguiri-sue 
-e o Zolozoló-sue, e a 30 chegámos ao bivaque do Tte. Ama
rante, en1 cuja cotnpanhia seguí para o do Tte. Lira. 

Descobri, percorrendo a picada, que estávamos no chapa
dao por mim atingido dez dias atrás, por ocasiao do reconhe
cimento de Noroeste. E . como era costume nosso ir deixan
do inscri<;óes e· outros sinais em árvores dos pontos <le nossa 
passagem, nao me foi difícil descobrir, a uns 700 metros, as 
que eu havia feito no dia 23 de juJho, quando reconhecera 
estar no divisor de águas do Guaporé e do suposto J atnari. 

Por un1a feliz coincidencia, minha explorac;.ao e a do Tte. 
Lira se ligava1n e cotnpletavam. Ficou assim formado um 
circuito fechado que corta va duas vez es o Piroculuína e che
gava até a vertente ocidental da Serra <los Parecis, no rio 
Branco, afluente do Guaporé. -

Estabelecido o acamnamento das tunnas, já reunidas no 
lugar a que chamámos Uru<;u, de onde f izemos. en1 dias su
cessivos, várias excursóes de reconhecimentos parciais, aí re
cebemos, a 5 de agosto, o comboio, vindo de Comemorac;ao, 
e com ele, o Dr. Tanajura que . nos deu a boa notícia de ter 
conseguido salvar a vida do soldado Rozendo. Assim, d~ to
das as pessoas ·que, desde 1907, havia conduzido a estes ser
toes, a única atingida por flecha nhambiquara estava viva e 
restabelecida de seu grave ferimento. Nosso contentan1ento 
subia de ponto quando nos lembrávamos que os índios nao ha
viam perdido nenhum dos seus, pois que as batidas f eitas nos 
matos, logo após os tiros <lados a esmo, por ocasiao dos assal
tos de 1907 e 1908. nunca haviam revelado vestígios de ter 
sido algum baleado. 

Pude1nos, pois, continuar os estudos desse emaranhado de 
cabeceiras, mais aliviados. A custo ía1nos formando o quadro 
topográfico. Em pequeníssima zona, encontrán1os cabeceiras 
de rios tributários de tres grandes bacias, de dire~óes bem di-
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versas: a do Guaporé, a do Tapajós e a do suposto J amari. 
O difícil era discernir a qual dessas bacías pertencia cada urna 
das cabeceiras que íamos descobrindo. 

Assim, por exemplo, um río encontrado a 16. com 12 me
tros de largura, 0,50m. de profundidacle e velocidade média, por 
segundo, de um decímetro, subterraneo em ce~tos trec~o~ e 
quase todo encachoeirado, mereceu o nome de no da Duv1da, 
porque ao Tte. Lira parecia que ele corria para o Guaporé, 
ao passo que a mim se me afigurava que seria um dos for
madores do J amari das nossas cartas. 

Para fazer luz sobre essas questóes e, também, para f ir;,, 
n1ar a escolha do melhor fra~ado que conviria a expedi<;ao se
guir, dividi, a 12, os servi<;os de explora<;ao, por tres turmas: 
urna, sob a dire~ao do Tte. Lira, para o N ascente; a segunda, 
dirigida pelo Tte. An1arante, para prolongar o reconhecin1en
to na dírec;ao do Norte; com a terceira fui eu examinar o vao 
encerrado pelas matas que descreviam grandes curvas, do Sul 
para o Norte e Noroeste. Da minha turma faziam parte ~ 
Amure Koloizorece e o cabo Lúcio, minha dedicada e prest1-
mosa ordenan<;a. 

Depois de trabalhos muito complexos para aqui serem re
latados, firmei, a 18 de agosto, a resolu<;ao de seguir pelo es
pigáo que s~parava o rio Come1nora<;ao de. Floriano do da Dú
vida, atravessar o vale <leste e, em seguida, romper para o · 
Noroest~, a procura do meridiano de 26°, no paralelo de 11:; 

, 1.daí desceríamos o vale· ·do Jaci,..Paraná, até encontrar a expe
dic;ao do Capitao Costa Pinheiro. 

Desde a nossa chegada ao acampamento de Co1nemora<;áo 
até a data do prosseguimento da marcha, decorreratn 50 días, 
todos eles en1pregados nos trabalhos preliminares exigidos para 
fixac;áo de nossa rota. Alén1 dos dados relativos a geogra- . 
fia, havíamos chegado a convic<;ao de que aí se acabavam os 
Campos dos Parecis e comec;ava a floresta amazónica. 

• 

COMISSÁO DE LINIIAS TELEGRÁFICAS DJ?: 
11ATO GROSSO AO AMAZONAS 

X 

Akan<;ou-nos o Tte. Lira ª. 21, n? acampan:ento do Ur~
c;.u. Suas plantas, executadas cita a ~ta, abrang1am un1 can11-
nhamento de 55 quilómetros, rumo 'N. E., em pleno campo. 
Mas semelhante dire<;ao era desfavorável a expedic;ao que pre
cisava avanc;ar tanto em latitude, como em longitude. 

Dentre outras informac;óes, trouxe o meu bravo ajudante 
as relativas a urna aldeia de índios recentemente abandonada 
pelos seus habitantes, talvez e~ coi:se~üencia de nossa aproxi
n1ac;áo. Em torno dessa alde1a ex1sttam quatorze ro<;as, c?m 
plantac;óes de mandioca, feijáo, n1ilho, carAá, batata, amen<lA01m, 
araruta e algodao. O Amure I{oluízore~e observou :iue ~sses 
índios tinhan1 muitas coisas semelhantes as dos parec1s ua1ma
rés : a peneira, o balaio, o coadpr, a maniqüera, as. presilhas 
dos tornozelos e da perna, fe itas de mangaba e seringa. Na 
Gasa do chef e, havia est.eios bastante grossos para poderem 
!!ervir de armadores de redes. 1 

Alcanc;ou-nos o Tte. An1arante a 22, no acampamento da 
cabeceira do Aborrecimento, a 7 quilómetros do Uruc;u e a 185 
do J uruena. Com os 14 quilómetros da explorac;ao por ele 
realizada, tínhamos estudado urna faixa de 60 quilómetros e1n 
Jatitude e 36 em longitude. 

Continuando a marchá, seguiu o Tte. Lira para a frente, 
a fim de fazer o servic;o de vanguarda. Auxiliado pelo Ama
rante, ia eu abrindo a picada, o levantamento e a medic;ao, 
sempre com o auxílio da cadeia métrica. O terreno que atra
vessávamos era todo de mata, argiloso-arenoso, coberto de 
·grossa camada de humus, excelente para a cultura da cana. 
A S{!rino·a a.bundava em todas as cabeceiras, ben1 como urna 
grande ~ariédade de p'almeiras, piac;ava, ac;aí, anajazeiro, tu-

... 
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cum, tucum gigante, bacaba, casti<;al, etc., inuitas n1adeiras de 
leí, próprias para marcenaria, carpintaria e constru<;óes, além 
de resinas preciosas. Chegando ao córrego do Barranco, atra
vessou a picada um espigáo de cascalho que nos pareceu aurí
fero, sendo a rocha de grés ferruginoso. 

Fauna riquíssima em pássaros e aves de cores brilhantes 
e exquisitas; quanto aos mamíferos - on<;as, antas, veados, 
porcos, 111acacos, além de urna in finidade de animais de inenor 
porte. 

Já come<;avan1 os bois a afrouxar, a 27, obrigando-nos a 
abandonar as coisas inenos necessárias; estávan1os a 219 qui
lón1etros do J uruena. A explora<;áo da vanguarda esbarrou ein 
un1 brf'jo, origem de várias cabeceiras. Por isso, a 28 e 29 
nao pude prosseguir na picada. 

Pouco depois de ter reencetado o servi<;o, no dia 30, veio 
meu ordenan<;a Lúcio trazer-me a triste notícia de se haver 
ferido o anspe<;ada-ordenan<;a Honorato, por um disparo da 
própria Winchester, no momento em que a limpava. O Dr. 
T anajura partiu imediatamente para cuidar do ferido. levando 
a ambulancia de que nos fazíamos sempre acompanhar nas 
picadas. Mas todo o seu saber e esfón;o seriarr. impotentes 
<liante da gravidade do ferimento - alojara-se a bala no baixo 
ventre, ro1npendo o peritónio. Suspendí o trabalho e retrocedi 
para o acatnpamento. O Honorato sofría horrívelmente e pas
sou o dia e a nojte a gen1er. E assiin foi até a n1ad1~ugáda, 
quando n1orreu. Pobre Honorato ! , Co1n um simp,les descuido 
aniquilaste urna modesta existencia, feíta poré1n de obediencia e 
<ledicac;ao ao trabalho. 

O enterran1ento f oi as 11 horas, len do eu nessa ocasiao 
urna ordem do dia em que procurei traduzir os sentiinentos 
de todos os expedicionários. Seguiram-se as salvas do fu
neral militar. Un1 n1arco, com inscri<;óes relativas ao morto, 
assinalou naquele desváo do vastíssin10 território brasileiro a 
modesta sepultura de nosso desventurado companheiro. Em 
lembran<;a dos bons e leais servic;os que lhe devíamos, passou 
a cabeceira em que se achava o acampamento a chamar-se 
"do Honorato". 

Pelo Amure Koluizorecé, ·mandou-me o Tte. Lira, a 1.0 

de setembro, notícia de haver conseguido transpór o rio Paul, 
por um caminho de índios, saindo 2 quilómetros depois de um 
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· belissin10 campo coberto de palmeiras, nascidas de sementes 
deixadas pelos indígenas que, séculas atrás, ali viveram e pros
peraram. A uns 10 quilómetros para o Norte do rio Paul, 
encontrára um acampamento <le cujos ranchinhos viu sairem 
do is ho1nens e duas mulheres. Procurou f alar-lhes, com o 
auxílio do Amure Koluizorecé. .ti.les, porém, nao responde
ran1 e retiraram-se para o mato próximo, de onde ficaram a 
ohservar os niovin1entos dos invasores. Depois de examinar 
o interior dos ranchinhos, retirou-se o Tte. Lira, deixando 
tudo como estava, e n1ais algun1as facas e facoes. 

Quando regressava para o hivaque, o zeloso oficial en
controu 11ma índia, aco1npanhada de un1a crianc;a, trazendo 
pendente da cabec_;a, sobre as costas, Um grande C\!StO OU ba
quité, carregado de ananás do can1po e outros comestíveis. Só 
o percebeu ela no últin10 instante, quase ao esbarrar nele; 
nao fez, entretanto, nenhum gesto de surpresa ou susto, afas
tando-se para o lado do caminho, para indicar aos estranhos 
o rumo que deveriam seguir. Perguntou-lhe entao o Amure, 
em parecí, sóbre o rio Grande o 1nodo de até éle cheg<;i.r. Sem 
saber se a índia estava compreendendo, viram-na mostrar o 
ruino do Norte. Nada entendeu o Amure do que ela disse, 
parecendo-lhe apenas haver distinguido a palavra "ihuan" que 
e1n uitnaré significa "aí vém os companheiros". O Tte. Lira 
falou a crianc;a, pegou-lhe nas maos e amimou-as. 

Foi um feliz encontro - pela primeira vez c-onseguitnos , 
falar a esses índios do vale do Jamari e do. seu divisor. Pare
cia-nos que esse grupo era de índios mais tolerantes, de cos
tu1nes 1nais brandos, menos guerreiros do que os do J uruena 
e do Ca1nararé. Essa diferen<;a podia ser facihnente expli
cada pelo fato de terem estado os últin1os em guerra com ·os 
civilizados, guerra provocada ou agravada pelas correrías dos 
seringueiros; ªº passo que os primeiros nao tinha1n idénticas 
razóes para nos tratar como inimigos. 

Instalava-se a 3 de setembro o acampamento, nos campos 
descobertos, a 31 de agosto, pelo T te. Lira. 

Na marcha, afrouxaram quase todos os cargueiros; do 
que era meu, só conservei a roupa de que necessitaria para o 
resto da travessia. 

Pude apreciar a beleza desses campos e reconhecer que 
eles se haviam formado pela ac;ao destruidora do fogo, ateado 
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pelos primitivos habitantes da zona, nas derrubadas prepara
tórias de suas ro<;as. Essas queimadas propagavam-se pelo 
interior da floresta e iam de ano a ano aumentando a clareira. 
A continuidade dessa ac;ao modificadora, prolongada por muitos 
decenios, acabara produzindo a transformac;ao definitiva das 
antigas matas em campos. 

As inúmeras palmeiras de bacaba, e também os troncos 
calcinados que víramos em alguns pontos, atestavam ainda a 
existencia da primitiva floresta. Co1n efeito, a bacaba só ha
bita as matas de terras elevadas e n.unca os descampados. Ela 
nao desaparecera co1no as outras árvore~, por duas razóes -
porque os índios nao a haviam derrubado, por terem no seu coco 
farto alimento e porque o fogo, que destrói as outras plantas, 
nao produz estragos sensíveis na sua estipe. 

A esta encantadora paragem dei o nome de Campos dos 
Palmares de Maria de Molina. 

Pouco depois de ser marcado o lugar do acampamento, 
seguí com os T tes. Lira e Amarante para os lados de N. O., 
com o intuito de fazer um reconhecimento. 

Pouco adiante da cabeceira 1'1aria de Molina, subimos a 
um espigao, sobre o qual pretenclia estabelecer a estac;áo José 
Bonifácio. Na vertente oposta, corria outra cabeceira que 
denominei Beatriz. Transpusemo-la, can1inhando pelo espigao 
divisor, pouco mais de urna légua, no fim da gual encpntrá
mos urna turma de sete ínclios que iam no mesn10 run10, éles 
pela cumiada e nós pela encosta ocidental. Logo que os avis
tei, parei' a espera do Amure Koluizorece, nosso único intér
prete. Antes, porém, que este ch:egasse, já haviam os índios 
atravessado urna nova cabeceira que, por isso, ficou com o 
nome de cabeceira dos Sete 1ndios. 

J á percorridas duas léguas, decidimos voltar, passando pelo 
ponto em que estivera o Tfe. Lira acampado a 31 de agosto. 
Depois de atravessar urna quarta cabeceira - que denominei 
Marina, contravertente de Beatriz - fui sair <liante de um 
pequeno acampamento de índios, constituído apenas de seis 
pali<;adas. Reconhecemos, de longe, que estava abandonado. 
Vimos que os índios haviam levado as facas e os facóes dei
xados pelo Tte. Lira, o que muito nos alegrou - era indício 
certo das boas disposic;óes dessa gente com quem terían1os em 
breve relac;óes de amizade. 

• 
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As 18 horas recolhíamo-nos ao acampamento no qual le
vantámos um marco com os seguintes dizeres: "Latitude S. 
12° 7' 12" - Longitude O. Rio de Janeiro, 17° 16' 29". Km 
329, 538. J uruena-Madeira ". As observac;óes astronómicas 
que nos deram essas coordenadas f oram as do dia 4. 

Mudámos o acampamento para a Cabeceira dos Sete ín
dios, a 5. Fazendo a explorac;áo de vanguarda, deparátno~ 
com numerosa turma de silvícolas, hon1ens, mulheres e crian
<;aS, que andavam por ali, ca<;ando. 

Infelizmente, antes que o pudéssen1os evitar, atirarám-se 
nossos cáes para a frente, fazendo enorme alarido. Apavo
rados, deitaram os índios a correr, abandonando tudo o qu'e 
possuíam. Eu e os dois parecis acudimos em socorro de um 
menino que, atropelado pela matilha, ficara isolado no campo. 
Chegán1os ainda a tempo de o salvar. Era um menino de 6 
para 7 anos. Tomámo-lo ao colo, enchemo-lo de carícias, pro
curando por todas as formas infundir-lhe confianc;a e acal
mar-Ihe a natural emoc;áo. Nao se roostrava, entretanto, as
sustado ; nao chorava e comec;;ou a talar com grande loqua
cidade, repetindo quase sempre as mesmas palavras. Acha
vam os parecis semelhanc;a entre o idioma que estávamos ou
vindo, pela primeira vez, e o salumá - assim a palavra maue· 
que voltava a cada instante, significaría "gente foi emcora". 

Resolvi levar: a pobre crian~a para o lugar em .que se dera 
a debandada, .e aí deixá-la, para que os seus a viessem buscar. 
Assitn, depois de lhe dar muitos presentes, prosseguimos para 
o Norte. 

tamos profundamente contristados com a cena de alarma 
\ 

que involuntariamente havíamos provocado. Ficariam naque-
les espíritos, para sempre, 'ligadas a nossa imagem, as im
pressóes de horror que lhes tínhamos deixado. Atormentado 
por esse pensamento, resolvi passar, de novo, pelo nlesmo sítio, 
a fim de verificar se haviam levado a crian<;a e os nossos pre
sentes. Encontrei tu do na mesma, só falta va o menino. 

Que se teria passado? Teriam os índios vindo buscar o 
filho, Otl fora-lhe este ªº encontro? Na primeira hipótese, o 
fato de só terem levado a crianc;a, abandonando tu do mais, 
significava que ainda continuavam temerosos, a fugir de nós, 
como de seres fantásticos e malfazejos. ' 
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Apesar disso, fomos examinando os ob~etos que est~
vam espalhados pelo chao. Vimos, entre multas outras co1-
sas, peneiras, maos de pilao, flechas de tre~ e q~at:o po~tas, 
próprias para pescaria, um caitetu morto, do1s ~enquttos vivos, 
presos sob um balaio, urna caba<;a com bebida f ermenta~a,, 
urna panela ~e barro. Havia, alé1n disso, tres cestos cheios 
de objetos vários: feixes de varas para fazer fogo, machados 
ele pedra, cera de abelha, um piláo p~queno, gorros ele p ele 
de n1acaco enfeitados com eordóes de fibra de tucum, cara de 
mato, assado, 1naniqüera enrolada em palha, sementes de uru-
cum, peda<;os de beiju, um sabiá n1orto, etc. _ 

Constituíam esses objetos riquíssima colec;áo etnográfica, 
de valor inestimável, por se tratar de artefatos de tribo des
conhecida. Cumpria, contudo, respeitar, acima de qualq~er. 
considera<;áo, a propriedade dos índios, ·~elo que det~rm1ne1 
que todos aqueles objetos ali ficassem, ~1spostos, po,r~1n, em 
melhor ordem, sobre um estrado construido de propostto. E 
no dia seguinte, quando a :eoluna expedicionária teve de passar 
por ali, postei urna sentinela, com orde1n de obst~r a que os 
soldados e trabalhadores danificassem qualquer coisa. 

Conquanto já estivéssen1.os em sérios a~ur~s, pela ~alta 
de víveres e pelo aniquilamento de noss?s anuna!s ~argue;~os, 
náo deixámos passar a data de nossa 1ndependenc1a pohtica, 
se1n a devida con1e1nora~áo. Construí111os, no acan1painento, 
um pavilhfto dedicado a José Bonifácio, ricainente or~amen
tado de fest6es, de folhage~s e flor~s. A alvorada t?c,ou o 
f onóo-raf o o hino nacional e o .Guaran1; pelas 7 horas, 1<;a1nos, 
solen~1nente, 0 pavilhao republicano, co1n urna salv~ de 21 
tiros de dinamite, ao som do hino e da marcha batida, tudo 
precedido da leitura da ordem . do dia, dedi7ada ~ ,r~lembrar 
os o-randes servic;os que o Brasil deve a Jose Bon1fac10. 

0 

Ao meio-.dia, vieram os meus caros companheiros a mi~ha 
barraca, cumprimentar-me, falando por todos Ao Tte. Lira. 
A noite houve fagos de artifício, balóes e concerto. 

Dali continuando a marcha para o Poente, chegámos, a 
14, a u~a aldeia de índios, desahitada havia já algum tempo,. 
mas náo abandonada. 

No interior dos ranchos, só encontran1os tres ma<;os de 
taquara preparada para flechas e um cesto com lenha. Em 
um dos mac;os de taquara coloquei um f acao, con10 len1bran<;a 
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de nossa passagem. Em torno dos ranchos vimos plantac;óes 
de mamona, algodáo, banana, urucum, araruta, ananás e bastes 
de milho já colhido. 

Consistian1 as casas de tres coberturas de folhas. talvez 
de a<;aí, de forma cónica. O eixo desses eones era un1 pau,. 
cuja ponta terminava sempre em forquilha e excedía a cober
tura. O formato dessas constru<;oes destoava inteirainente das 
usadas na An1érica do Sul e fazia le1nbrar as palho~as afri
canas. Conjeturei que os índios que as habitavan1 era1n ~s que 
estiveram em contacto com os pretos fugidos das minas de Vila 
Bela, fundadores de um grande quilombo no rio Quariteze, em 
época anterior a 1795. Ocupavam QS ranchos os vértices -de 
um triangulo, para cujo centro abriam as portas, muito b_ai
xas e estreitas. 

Nos entulhos, em derredor da aldeia, vimos ossadas de 
anta, parco do n1ato e outras, muita espinha de peixe, pre
dominando a traíra. Do ponto de vista arqueológico indí
gena, representava essa aldeia, talvez, a descoberta mais ori
ginal, nao só da expedi<;áo, co1no tambén1 de todas as reáli
zadas nestes últin1os anos. 

Quantas surpresas esperavam aí, debaixo dessa floresta 
secular, o investigador paciente das coisas do passado, tanto 
no que diz respeito a história da terra, como a do homem 
que a habitou ! E nao só o sábio, 111as tan1bém o artista en;
contraria nessas encantadoras paragens n1atéria para exercer e 
estimular o seu talento, numa série de quadros surpreendentes 
de novidade. 

Que impressóes nao receberian1, por exemplo, o sábio 
e o a rtista que tivessem chegado conosco, a 17 de setem
bro, as margens do rio a que havíamos dado, nas cabeceiras, 
o nome de Comemorac;áo de Floriano? Apareceu-nos ele .si
lenciosamente, surgindo <le um furo profundo, cavado no are
nito branco do seu leito; logo depois, despenhava-se em rápi
das corredeiras, espadanando raivoso, por entre as pontas ir
regulares da rocha, como que impaciente por encontrar ainda 
alguma resistencia da parte desses destroc;os, já gastos e car
comidos, do grande bloco que ali existira. N esse bloco, ta
lharam suas águas um rego profundo, de paredes quase ver
ticais, altas de 30 metros e cujo afastamento nao passava, as 
vezes, de dois. Deslisavam elas, antigamente, ao nível do ter-
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reno e chegadas a um certo ponto, despenhavam-se de UtllQ 

altura de 20 fuetros. :nsse leito primitivo era assinalado por 
caldeiróes carregados de seixos rolados e areia. O río., ao , 
emergir do sub-solo, alargava-se em vasta bacía, que fora es
cavada pelo tra:balho do jorro da queda de outrora. 

Todo esse trecho do importante formador do suposto Ja
mari era um escombro extraordinário de blocos de pedra, fu
rados de mil formas diversas e caprichosa1nente feitas; e .a 
superfície da rocha, seca no mon1ento de nossa visita, n1as co
berta d'água nas enchentes, q.tapetava-se de musgos, fetos, ca
Jádios e orquídeas , que também se apresentavam em profusao, 

dependuradas de graciosas lianas. 
Espécies raras aí estavam fartamente representadas. Deu

se mesmo o caso de encontrar eu urna que ainda náo conhe
t:ia: a uncidum flexuosa, de pseudo bulbo chato, rugoso e 
murcho, de folhas estreitas, compridas de 80 centímetros. Sua 
inflorescencia assumia proporc;óes desmedidas. As flores par
do-amarelas, cor de our<;>. e~ forma de passarinho de asas 
aberta~ e cauda distendida, de a~roma suave, dispunham-se 
alt,ernadamente, ao longo de Bequenas bastes que, por sua vez,, 
se alternavam de um lado e de outro de urna baste de ma:is 
de tres metros de comprimento, terminada em hélice. 

1 . 

Além do interesse científico e estético, prendiam-nos est-es 
sertóes a aten<;ao pelas incalculáveis riquezas que continham 
as suas matas, depósito inexaurível de seringa, resinas, plan
tas medicinais e madeiras de constru<;áo, marcenaria, etc. ~ 
pelo seu fertilíssimo solo adaptado as mais variadas culturas, 
encerrando tan1bém metais preciosos e diamantes. 

Na cabeceira que denominei, a 21 de setembro, Cacimba 
de Pedra, apresentava-se o terreno, de rocha gresosa, inter'7 
calado de grandes camadas de cascalbo aurífero coloidal. Exis
tiam. certamente, abundantes jazidas de ouro. A mesma coisa 
direi do río descoberto sete dias depois, ao qual chamei Baráo 
de Melga<;o. No seu vale de rocha vulcanica, encontrámos cas
calbo aurífero e tu do nos f azia crer que eram essas as cele
bradas minas· de Urucumacuá "de cujo sítio se perdeu com
pletamente a tradic;áo" consoante o dizer do Dr. J oao Seve-

riano da F onseca. 
Estávamos, a 11 de outubro, a 18º e 7' ao Ocidente do 

Rio de J aneiro, no paralelo de 11° 49' 15 ", distantes 354 
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:ilo~~:os de Juruena. Descobri1nos aí u1n rio que deno-
ne1 imenta Bueno - reconhecemos mais .tarde u 

h
cab:ceiras estavam em Comemora<;áo de Floriano !~e s~~s 

aviamos dado o nome de Pirocoluína. ' e 
Agravaram-se, neste ponto, as dificuldades da expedi ao 

com a entrada da esta<;ao de ch uvas. Desde maio t, f . <; d ' 
setembro nao tivéra1nos o mais leve chuv1ºsco a e ins e , , - a c:rora po-
~m, eram.os todos os dias inundados por grossos a;uac~iros. 

ossos v1veres est~vam ~sgotados, nossa alimenta áo ba
seav~~s: n? que pod1amos tirar do mato : ca<;a, mel e <; almito 
A . d1hgenc1~ mandada para a retaguarda, ao encontro do com~ 
b_o10 de r:efo:~o que noAs vinha de Juruena, voltara com a notí
~1a de ·qu~ Ja estava ele tao desfalcado que de muito pouco 
nos podena valer. 

Reso~vi, pois, modificar o plano que vínhan1os seO'uindo . 
em vez e transpo~te por tropa, nós mes1nos carreg:ríamo~ 
l)ossas cargas, reduz1das necessariamente de mu1·t . ciosas d d ( as co1sas pre-. 

h ' ~a . ver, ª. e como as cole<;óes de história natural as 
" ap~s doto gr~ Íleas, etc.) ' mas niio indispensáveis a CC:nti 
nua<;ao o~ ~rabalhos. Poderíamos, assim, acelerar as march -
porque .evita vamos a demora da abertura , d . d as, 
passagem dos animais cargueiros. a pica a, para a, 

. Aproveitei a data d 12 d . e e outubro para exortar meus 
-S:?mpanheiros a perseverarem na luta contra o , . 
~unda tínhamos de afrontar antes de pod . s ¡engos que 
gigatitesc~s. O exemplo de' Colombo most~v'a"'~ue e:t":at~:::~ 
:~mana t; ~paz de esfor<;os incomparavelmente maiores do que 
de q~e ttnb almos ~e empregar, para cumprir nosso dever E 

ma1s, o e o pav1lháo da Repúbr fl . ' terras b . ·¡ . 1 tea a utuar serenan1ente etn 
ras1 eir_as, embrava que a Pátria muito amada . amais 

~~sna1_abeanadonart~a ~' de todos os lados, nos estendia seus ~)raros 
man ISs1ma. -s 

n Man~ei iniciar, no dia seguinte, a constru<;áo de urna ca-
?ª pdara desc:er e explorar o Pimenta Bueno. Para es~e ser-

v1<;0 estacana urna t d 14 seria tirada d , ~rma. e . _pe~soas cujas alimenta<;áo 

f t
. o proprio no. D1m1nu1do assim para 28 

e e ivo da colun ¿· · , · ' ' 
0 

com os . 1 a expe ic1onana, seria mais fácil abastece-la 
. s1mp es recursos f ornecidos pela mata 

A 23 cheO'ou o Tt Al ¡ · · .comboio de ref°-- e.. h encar tense, com os destro<;os do 
os . . or?o que v1n a em nosso' socorro. Nao resisti-

.ram an1ma1s a marcha, desde o J uruena, de sorte que o 

20 
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Tte. e os seus oito homens entraram no acampamento carre
gados de volumes, tocando apenas dois burros e dois bois, esses 
mesmos tao magros e cansados, que mal se agüentavam de 

, 
pe. Dois dias depois desdobrei a expedi<;áo etn tres colunas : 
urna exploraria o J amari, no qual eu pensava (fundado nas 
cartas geográficas) que se lan<;ava o Pimenta Bueno; outra 
regressaria ao Retiro do Veado Branco e Juruena; finalmente 
a terceira continuaria o reconhecimento, para N . O . 

A primeira levaria o Tte. Alencarliense e os Drs. Miranda 
Ribeiro e Tanajura. A segunda, comandada pelo Sargento 
lndalécio Ronáon, iria recolhendo os animais, víveres e mate
rial que haviam f icado ao longo da picada. A últin1a, con
duzida por mim, compor-se-ia de tres se<;6es - urna encar
regada da abertura do pique, sob a direc;áo do Tte. Lira, outra, 
do levantamento, dirigida pelo Tte. An1arante, e a terceira, de 
carregadores e servi¡;os de intendencia, sob as ordens .do Tte. 
Pirineus. .. 

Pronta a canoa de 10 metros de comprimento e mais de 
um de boca, lan<;ámo-la ao rio, sob os auspícios de Colombo; 
oxalá seus valorosos tripulantes tivessem viagem tao propicia 
como a do imortal genoves. 

Feítas as despedidas, prosseguimos a avan<;ada para N. O. 
sempre a lutar com o emaranhado de matas altíssimas, 
abundantes de seringas, caucho, poaia e madeiras preciosas. 
Descobrimos muitos cursos de água, dos quais os mais im
portantes receberam os nomes de Luís de Albuquerque, Antó
nio J oao de Moura. Lacerda e Almeida, Luís D' Alincourt e 
~icardo Franco, todos. eles tributários do rio que ainda acre-

ditávamos ser o J amari. 
Saindo do vale do Ricardo Franco, comeGava o terreno 

a se apresentar acidentado, até conduzir a urna regiáo de 
serras. Contrafortes da Cor.dilheira dos Parecis lan~avam-se 
perpendicularmente ao rumo que íamos seguindo, formando a 
hacia de novos rios que só mais tarde soubemos serem o Uru-

pá e o Jaru. O trabalho de trepar, fadigosamente, por essas escarpas 
abruptas para nos despenharmos, do lado oposto, em vales. 
profundos, seria superior as f ón;as de nossos admiráveis ser
tanejos, sem o entusiasmo que os anima va. E tu do era f eito, 
ten do as costas pesados far dos, abrindo passagem a golpes 

RON DON CONTA SUA VIDA 305 

~:ii~:~c;ado e sempre palmilhando o itinerário com a cadeia me-

Do Pimenta Bueno, até o río . . - . . 
a assinalada nas cartas para fcluJa posI<;ao co1nc1de com 
d J um a u ente da m d · · 

o amari (de nome Candeia) habitam , . argem , ire1ta 
eu, nessa ocasiáo, supunha serem os ca~s ind~os urupes que 
empregavam na extrar-~o da b h gas-p1rangas que se · ~ orrac a. 

, Deles vi alguns vestígios. O Dr. Mirand R.b . 
rern, na foz do Pimenta Bueno co . a , 1 eiro, po-
recolher vários objetos - mdo Gt-Parana, conseguiu . um arco e 1 m. 48 cm d 
pr~me~to, de madeira negra e corda de tucu . e com
tres ftos torcidos; urna flecha de 1 m 30 cm ~, formada de 
duas penas e ponta de madeira . . . e taquara com 
formado de fita de casca de , branca 'bum ornat? de cabei;a 
penas <le arara t arvore, co erta exteriormente de 

, ucano e mutum e termínand 
grandes tectrizes de arara, vermelhas e azuis o em pe~acho, de 
duas plu1nas de garr-a 0 . <l. 'd , das qua1s sa1am 

-s • in 1v1 uo ornado e "' d · 
tomaria, certamente, aspecto marcial e mu1'toom esse. iadema A express1vo. 

13 de novembro havíamos h o· d 
o paralelo de 11 o é cortado pelo e ee.~d? ao ponto em que d , men 1ano de zry p 1 
~;!~so ev1amtosdestar pr?ximo das cabeceiras· <lo Jaci~Par:n~s 

encon ra o um nacho p , · aludidas caoe . ' ensamos que f azia parte das 
ce1ras e para o reconhe d ºdi 

longo do seu curso 'A 25 , cer, ec1 mos descer ao · encontravam ' · 
árvores lavradas C()ffi várias inserí - OS a. S~~ ~arg~ duas 
e uns 8 ºl" . . <;oes de in1c1a1s ma1usculas 
· qui ometros ma1s a baix t' · d 

vazias de leite condensado e con~' ves 1g1os e .. rancho, latas . 
colorida e outros objetos p . ervas, urna. bJela de· louc;a 
suposi<;áo de nos ach . arec1am es~as co1sas confirmar a 
portant , . armos na cabece1ra do Jaci-Paraná• e 

o, prox1mo do ponto em qu d , ' 
turma do Capitáo Costa .Pinheir pe .ev~namos . encontrar a 
panhar . A o. ers1st1mos, po1s, em acom-

? no, apesar dele levar a diredio de N E A . 
perscrutavamo , 'S • • no1te 

f 
. ' s o ceu, na esperani;a de ver os balo-es 

oguetes que se d b' , ou os d . , gun o com inarainos com 0 Capitao p· h · 
evenam ser soltados por esta , . in etro, epoca, para serv1rem de aviso. 

.. 
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COMISS.AO DE LINHAS TELEGRÁFICAS DE 
MATO GROSSO AO AMAZONAS 

XI 

Estava o Tte. Lira, a 26. co1n a tu~ma de vanguarda, 
entregue a sua f aína de abrir o pique, quando ouviu, de dentro 
do arvoredo, alguém gritar : 

- Estou perdido nesta mata! 
Cheio de emo<;ao precipitou-se o oficial n~ dire<;áo da voz, 

certo de que ia enc.::ontrar un1 hon1em da expedi<;ao do J aci
, Paraná. 

Nao precisou correr muito, para deparar com um indiví
duó alto, claro, de olhos azuis, cabelos louros e con1pridos, no 
último estado de miséria física a que pode ficar reduzido um 
ser humano, depois de longuíssimos padecin1entos e priva<;óes. 

Procurando inutilmente dominar a forte . emoc;áo que o 
empólgava e que o f azia chorar como crian<;a, declarou o des
conhecido chamar-se Miguel Sanka, de 24 anos de idade, em
pregado nos seringais do Urupá, no rio Machado ou Gi-Paraná. 
Residiam sttus pais na colonia Pariqu~ra<;u, ~stado de Sao 
Paulo, de onde se au~entara ele para "tentar a vida", pri
meiro no Rio de J aneiro e depois no Amazonas. Nao tendo 
conseguido empregar-se em Manaus, aceitara os of erecimen
tos do administrador do Urupá, para onde viera, já carregado 
de adiantamentos, em princípios de abril. A 21 desse m~s, 
chegara a Calama, ,na barra do Machado com o Madeira, su
bira o primeiro <lestes rios em lancha, até a cachoeira Dois 
de Novembro e, depois, em bote com outros companheiros. 
Desembarcando em princípios de julho, no barracao de des
tino, na barra do U rupá, decorrida apenas urna semana, caíra 
doente. 

No auge da febre, delirando, internara-se pela floresta a 
dentro, sem outros objetos senáo um terc;ado, urna rede velha, 

I 
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um terno de roupa, urna linha de pescar e u111 ahnanaque 
Ayer, onde fora assinalando os dias de sua estranha aventura. 
Muito tempo vagou pela mata, sem rumo nem destino. Quan
do deu acordo de si, era tarde ; j á nao sabia como voltar · ao 
barraca.o. 

Ouvira de seus companheiros que a Bolívia f icava para o 
~oe~te; deliberou, pois, caminhar nessa dire<;áo. Guiado pelo 
instinto de conservac;áo, ia tirando partido do que existía na 
mata. Alimenta va-se do coco de uaua<;u ( a.ta/,e1ia espectabili,~, 

ortius) e das larvas de um coleóptero, ainda náo conhecido 
A , 

que neles se desenvolve. Chegou mesmo a estabelecer urna 
regra para as reí ei<;óes : 30 cocos e 30 larvas de cada vez~ 

O rumo do Poente levou-o a urna serra, na qual, a 19 
de agosto, Ihe faltou água o dia inteiro. Nesse transe, já na 
vertente ocidental da serra, encontrou um corregozinho; des
sendentou-se e resolveu, abandonando o primitivo projeto, se-
guir, lentamente, córrego abaixo. · 

Caminhou assim o mes inteiro, até que a 22 de setembro 
descobriu urna castanheira, debaixo da qual se instalou. em 
um pequeno rancho construído por suas próprias máos. Dessa 
data em <liante. constou sua alimenta<;ao de castanhas, coco e 
larvas~ as ·quais junta va, as vezes. f atias f iníssimas ( beltong) 
de pequenos peixes. Tentou realizar novo plano de salvamen
to que consistia em descer o rio e1n urna jangada, construída 
com infinita paciencia. Mas os embates das primeiras cor
redeiras desmantelaram a pobre embarca<;ao. 

Já sem for<;as para recome<;ar a luta contra a sorte adver
sa, construiu um tapiri, pequena cobertura de palha, sobre 
travessas escoradas por quatro paus, onde resignadamente espe
rava o fim de sua aventura. Foi daí que o.uviu, prin1eiro, as 
pancadas dos ter<;ados e, logo depois, as vozes dos trabalha
dores. Compreendeu, entáo, que estava salvo e soltou o grito 
ouvido pelo Tte. Lira. 

As informa<;óes desse hornero faziam-nos duvidar do bom 
estado de sua razáo. Como seria possível ter ele partido -do 
barracáo do Urupá, no Gi-Paraná, dirigindo-se sempre para 
o Poente, sem atravessar nenhum rio? Pela nossa posic;áo, 
marcada nas cartas geográficas que trazían1os, nao pode ria ter 
chegado ali, sem ter antes transposto o Jamari, a menos que 
contornasse suas cabeceiras, mediante longuíssima digressáo 
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para S.E. Para admitir que Miguel Sanka tivesse vindo das 
margens do Gi-Paraná, pelo itinerário que nos descrevia, se
na preciso supor um enorme erro nas posic;óes assinaladas 
para esses dois rios por todos os nossos geógrafos. Mais 
fácil seria explicar essa contradi<;áo, como . ef eito da espantosa 
debilidade em que se achava o infeliz Sanka, embora tivés
semos várias pro vas de sua fortaleza de animo. A marca<;áo 
dos dias, por exemplo, feita no almanaque Ayer, apresentava 
insignificante atraso, dois dias apenas. 

Desanitnados de tirar algun1 proveito de suas informa
<;óes, aplicámo-nos em socorre-lo. Infelizmente já nos faltava 
tudo, até 1nesmo o sal, de sorte que lhe nao pudemos dar 
mais do peixe insosso, cozido com palmito e nlel, o n1ara
vilhoso reconstituinte das energias esgotadas nas longas cami
nhadas e dos depauperamentos provocados pela desnutri~áo. 

O reconhecimento de 27 convenceu-n1e de que este rio 
nao era afluente do Jaci-Paraná - soube depois, quando pu
demos verificar o erro das cartas, que era ele o Tramaco dos 
índios urupás e o J aru dos seringueiros, tributário da margem 
esquerda do Gi-Pataná. Miguel Sanka viera, oom -efeito, 
do vale do Urupá, transpondo o mesmo contraforte da cordi
lheira dos Parecis que nós galgaríamos <lepois. Resolvi aban
donar as suas n1argens e continuar a 1narcha para N.O. lVIas, 
nao podíainos esperar de Miguel Sanka o enorme esfórc;o ne
cessário para nos acompanhar. Decidí, pois, construir mais 
urna canoa que o levasse, juntamente com os nossos doentes, 
águas abaixo, até o Madeira. Ficou essa canoa pronta a 7 
de deze1nhro, quando f oi lan¡;ada ao rio con1 o no1ne de Mato
grossense. 

Fiz. no dia seguinte. a sub-divisao da coluna de explora
<;áo. Ficou o Tte. Pirineus encarregado de conduzir nossos 
treze doentes até encontrar a turma que descera pelo Pimenta 
Bueno - faria ele, ao n1estno tempo, um levantamento expe
dito do rio que ia percorrer. A canoa levaria também os 
objetos que ainda nos restavam e os instrumentos de engenha
ria. Pela primeira vez me separava do meu sextante. Quan
te a corrente métrica, fóra cortada na véspera, para de seus 
e1os se fazerem anzóis capazes de substituir os que as piranhas 
haviam tragado. Com o sitnples auxílio do fogo e das pe
quenás limas de cortar os tubos de cloridrato <le qu1n1no, con-
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s~c;uira o Tte. Am~rante fabricá-Ios, a custa de muita pacien
s1a e e?genho. Ftcaram comigo seis prac;as, seis civis e os 
Ttes. Lira e Amarante. Nao continham nossas mochilas mais 
do que a roupa de dormir. Assim prosseguimos em demanda 
do Jaci-Paraná. 

. Depois de cinco dias de marcha trabalhosíssitna, na qual 
t1vemos de vencer mais um contraforte da cordilheira dos Pa
recis, s_itua .. do entre o J aru e o verdadeiro J amari, descobrimos 
novo no, este, certamen te, um dos tributários do J aci. 

Nosso regozijo transbordava. famos finalmente encon
!rar noss~s bons .an1igos da turn1a do Capitao Pinheiro e, por 
eles acolh1dos cannhosamente, veríamos o termo de nossos tra
balhos e privac;óes. 

. Lavrám~s duas árvores e nelas fize1nos esta inscric;áo as
s1nada por m1m e por meus ajudantes: "C. L. T. E. M. G. A. 
Expedi~áo Exploradora da linha, tronco - Ponto de chegada 
- Km. 1. 297 - a partir de Cuiabá - 13 de <lezembro de 
1909." Nos~a alegria seria de pouca dura<;áo: acompanhando 
o curso do no. encontrámos um casal de serino-ueiros e por 
"1 b , 
e es, soubemos que nao está vamos vendo águas do J amari. 
Aquele rio que vínhamos margeando chamava-se Pardo e 
por ele já existiam muitos estabelecimentos de seringa. 

Confirmava-se assi"m tudo quanto dissera l\1iguel Sanka ~, 
-ao. mesmo tempo, desmoronava todo o edifício geográfico ar
qu1tetado desde os tempos coloniais, sóbr:e a f aixa que acabá
vamos de atravessar, entre os meridianos 17 e 20. Os rios 
que figuravam nas cartas como cabeceiras do J amari sao, de 
fato, formadores do Gi-Par'aná ou Machado. Estava este 
mais para o Poénte e nao o poderíamos atingir se1n primeiro 
transpor novo ramo da cordilheira dos Parecis. O erro das 
cartas havia inutilizado os cálculos de nossa previdencia a 
expedi<;ao do Capitáo Pinheiro ficara privada da satisfac;ao' de 
nos prestar o apoio de que tanto carecíamos. 

A amarga decep<;áo que estes fatos nos fizeram sofrer 
encontrava um derivativo na estupef ac;ao com que nos olhava 
o casal de seringueiros. Nao conseguiam disfarc;ar a emoc;áo 
que .lhes_ caus~va este grupo de homens. Dadas as primeiras 
exphcac;.oes, vu~os. aquele movimento de susto trocado pela 
proverbial h?sp1tahdade dos nossos caipiras. Quisemos com
prar-lhes f annha, sal e gordura - tu do nos deram, sem aceitar 
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.. . 
retribui<;ao alguma. Tivemos airÍda mais do que pedíramos · 
- carne salgada de coatá, farinha d'água, ·belas mandiocas e 
pousada em um rancho vazio, ªº lado do que servia de resi
dencia do casal. 

Continuán1os a marcha, no dia seguinte, em demanda do 
barracáo do proprietário dos seringais do rio Pardo. Encon
trámos no caminho várias barracas, entre as quais a de Joáo 
de Souza Fran<;a que tinha a originalidade de forrar as pare-
des de sua ha:bita<;áo con1 caricaturas do "·Malho." . · 

ChegámÓs a barraca cÍo ceareI}se Aracati. No terreiror 
n1eticulosamente varrido, náo havia cria<;áo; estava o rancho 
fechado e o fogo apagado. Etn redor, urna boa rocinha de 
milho, mandioca e verdura, além, um canaviaL 

Estando ausente o dono da casa, vi-me obrígado a tirar,. 
sem o seu consentimento, o feijao, a farinha, a banha e -o ac;ú
car de que havia necessidade, para a alimentac;áo do péssoal. 

Preparávamo-nos para partir, quando vi chegar um rapaz,. 
de porte airoso, franco ·e desembara<;ado, belo tipo dos matu-

l tos do norte.· Era o Sr. José Raimundo do Nascimento, po.r 
alcunha Aracati. Mal ouviu. nossas explica<;oes, foi logo di
zendo que nao precisava apresentar desculpas, sua casa per
tencia aos cidadaos que dela necessitassem. Todos nós admi
rávamos a gentileza desse homem rude, mas nobre, como ele 
1nesmo o dizia. E nao nos separámos sem prin1eiro tern1os 
aceito novos obséquios. 

Nao foi menos fidalgo o acolhimento que tivemos no bar
racáo do Sr. Frota, proprietário dos seringais do rio Pardo. 
Desse barraca.o, onde pudemos substituir os farrapos, com que 
nao nos conseguíamos cobrir, por fatos novos, dirigimo-nos 
a barra do rio Pardo, no Canaan, onde embarcá111os em um, 
batelao que nos levou, rio abaixo, até o barraca.o do Escal-
vado. Daí continuámos por terra, até o Bom Futuro, situado 
a margen1 direta do J amari, pouco acima da confluencia do 
Canaan, aos 10º 2' de latitude S. e 28º 18' de longitude O. 

No Bom Futuro, encontrei, em um jornal de 2 de outu
bro, a notícia do ataque sofrido, um mes antes, pela expe
di~o do Capitao Costa · Pinheiro, da parte de índios acanga
pirangas, saindo feridos o Dr. Paulo Santos e dois remado-
res. 

f 
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Veio esta dolorosa notícia reforc;ar os motivos que já ha
viam feíto com que eu abandonasse o projeto de seguir ao 
encontro da turma do Jaci-Paraná, através da serra divisora 
des se rio com o J amari, pois f icámos na dúvida se teriai11 ou 
náo prosseguido os seus trabalhos, depois do ataque. 

Embarcámos, a 20 <le dezembro, em urna lanchinha, mo
vida a querosene, descendo o Jamari, cujo curso fomos levan
tando, co1n o único auxílio da bússola, da velocidade e do 
tempo. E, na tarde de 25, avistávamos, finalmente, as águas 
do Madeira. O corneta deu o sinal de S.0 Batalhao de En
genharia-Vitória ! Afirmávamos, assim, o termo desta cam
panha de 237 dias, na qual venceramos a natureza selvagem 
do sertao, as f raquezas de nos so próprio organismo e as apre
ens6es, as dúvidas e os . sobressaltos de nossa alma. 

' 
Estávan1os a 31 de dezembro no porto da velha povoac;áo 

de Santo Antonio, sobre a barranca da margem direita do 
Madeira. Nao tenho lembranc;a de jamais ter visto outro po
voado de aspecto tao feio e tristonho. Consnituída a popula<;áo 
de aventureiros, vindos de todas as partes do mundo, cheia 
de vícios, alcoólatra, parece ter querido erigir em padráo de 
glória o desprezo pela higiene e o asseio. Amontoava-se o 
lixo no meio das ruas; ali mesmo se abatiam e esqtiartejavan1 
as reses destinadas a alimentac;áo; levantavam-se. de todos os 
lados. exalac;óes pútridas. Os generos de primeira necessi
dade, quase sempre deteriorados e imprestáveis, custavam pre
c;os exorbitantes, fabulosos. O principal ramo de comércio 
era o álcool. 

E1n resumo, depois de ver tao infeliz aldeia, despovoada 
de crian<;as, compreendia-se que só por milagre nao tivesse 
ela permanentemente a assombrosa mortalidade que a celebri
zou. Sua fama, injustamente generalizada, trazia, desde mui
tos anos, paralizado o movimento de conquista das margens 
<lo Madejra por urna populac;ao honesta e laboriosa, capaz de 
beneficiar-se das incalculáveis riquezas desse solo. 

Tive, na vila, informa<;oes da turma do Capitao Pinheiro. 
Cumprindo rigorosamente as instruc;6es recebidas, havia o dis
tinto oficial subido o Jaci-Paraná, até o lugar conhecido pelo 
nome de Campo Grande . Estabelecera aí o seu acampamento 
e, estoicamente, esperara os expedicionários do Sul, resistindo, 

J 
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com o Tte. A111ilcar Botelho de Magalháes, aos acessos de 
impaludismo. 

Essas febres atacaram duas ten;as partes da coluna expe
dicionária; recebiam os doentes ordem de se retirarem, desde 
as primeiras manif esta<;óes da moléstia, de sorte que, nessa oca
siáo, só resta va um ter<;o do ef etivo inicial. 

Houve, infelizmente. a morte de dois homens a lamentar, 
1.tm de beribéri e outro de desastre. ·Ocorreu este por ocas1ao 
do ataque dos índios caritians (e nao acanga-pirangas) con
tra a canoa da retaguarda do grupo que levava a expedi<;ao, . . . 
no ac1ma. 

Estavam os caritianas em. convívio com os seringueiros do 
Jaci-Paraná, para os quais trabalhavam na extrac;ao da borra
cha. Infelizmente, sao todos os negócios entre índios e civi
lizados feitos a maneira da cac;.ada, imortalizada na fábula, os 
civilizados sempre no papel do leao. Daí resultam conflitos, 
vingan<;as. mortandades, dos quais, em geral, só nos chegam 
os ecos vin<los de um lado e, ainda assim, já desfigntados, 
truncados em suas partes essenciais, an1pliadqs em ou~ras, de 
modo a nos dar 1nonstruosa impressao da selvageria dos ín
<lígenas. 

O ataque, de que resultou a morte do remador, tivera 
sua origem e1n urna dessas ·questóes. Receberam os cariatia
nas agraves de seu antigo patráo, o seringueiro Minervino, 
e queriam vingar-se. Desgra<;adainente o porte e o vestuá
rio do Dr. Paulo Santos deram lugar a urna confusáo: os 
indios acreditaran1 ter <liante de si o seu inimigo. Dado o 
assalto, ficou ferido o Dr. Paulo Santos e o inditoso remador, 
atirando-se ao rio, pereceu afogado. 

Mostraram o Capitao Pinheiro e seus dignos companhei
ros, nessa aflitiva con juntura, calma cheia de bon da de e f ir
meza. Nao atiraram contra os índios, de sorte que estes, tendo 
verificado o engano, se retiraram - nao tinham motivos para 
abrir hostilidades contra a expedic;ao. 

Firmada, assiin, a paz con1 os habitantes do J aci, só o 
impaludismo afligia o acampamento do Capitáo Pinheiro. 

Urgía dar-lhe aviso de nossa chegada ao Madeira e orde
nar a retirada. Providenciei nesse sentido. no mesmo dia de 
minha chegada a Santo i\ntonio. Por um próprio, enviei 
carta ao seringueiro boliviano, D. Fidelis, estabelecido no ponto 

RONDON CONTA SUA VIDA 313 

em que a estrada de ferro atingia o Jaci, pedindo-lhe que man
dasse um de seus camaradas, rio acima, levar despachos meus 
ao Capitáo Pinheiro. Com gentileza de fidalgo, fez D. Fide
lis equipar urna "montaria", embarca<;ao especial, para desem
penhar essa comissao. 

Nao pude, infelizmente, esperar pelos expedicionácios do 
Jaci. A febre com que eu iniciara os trabalhos, e que se ate
nuara em Comemorac;ao de Floriano, voltara com redobrado 
furor e a l.º de fevereiro tive tun acesso de 41.° Claro que 
seria impossível ficar mais tempo em Santo Antonio. Reem
barquei no mesmo navío que me trouxera, saindo a 6, com 
destino a Manaus. Ao passar pela barra do Jaci-Paraná com 
o Madeira. encontrei as turmas dos Ttes. · Alencarliense e Pi
rineus aboletadas em um barracao de Ascenzi & Cia., patróes 
de Miguel Sanka. Nao havíamos, felizmente, perdido nenhum 
de nossos homens. 

Conseguí obter dos Srs. Ascenzi & Cia. pro1nessa de res
tituirem a Iiberdade a Miguel Sanka. Causará esta linguagem 
estranheza aos que nao conhecen1 a vida nessas longínquas 
paragens; é ela, n9 entanto, a estricta representa~ao de 
fato comuníssissimo. Tendo Sanka recebido adiantamento, na 
ocasiao de se engajar como trabalhador de Ascenzi, já nao 
era livre, nao se podia desligar do barracao e, no caso de fugir, 

seria perseguido, preso e reconcluzido aos seus patroes. Estava 
eu, no entanto, decidido a nao abandoná-lo. Seria de qual
quer modo, libertado. E, f eliz1nente, assim f oi. 

Seguimos para J\tianaus, onde recrudesceram meus aces
sos f ebris, doentes ta1nbém os Ttes. Lira e A1narante. De Ma
naus viemos para o Rio, onde nao pude chegar com meus 
bravos companheiros de expedi~ao, por ter sido f orc;ado a desem
barcar na Bahía. 

Mais tarde, quando cheguei ( 6 de f evereiro) tínhamos, 
.além dos doentes já referidos, dois índios parecis e dois chi
quitanos, tratando-se em quartos particulares da Santa Casa da 
Misericórdia. Depois, ao passo que se iam restabelecendo; ia 
a comissao das linhas telegráficas reconduzindo-os ao ponto 
de onde tinham partido. 

Com a chegada do Capitáo Pinheiro a esta capital ter
minaram todos os trabalhos da expedi<;ao de descobrimento 
do Noroeste Mato-Grossense. 

~ 
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COMISSÁO DE LINHAS TELEGRÁFICAS DE 
MATO GROSSO AO AMAZONAS 

RESUMO 

XII 

Como disse, con1 a chegada do Capitáo Pinheiro ao Rio, 
tenninaram os trabalhos da expedi<;ao de descobrimento do 
Noroeste mato-grossense. Abrangeram éles mais de duzentos 
e trinta e sete dias, desde a saída de Tapirapoan até a che
gada a barra do Jamari com o Madeira. Percorreran1-se nesse 
período 1.297 quilómetros por terra e 1.138, por via · fluvial, 
e!'Il canoas, sendo 713 no Gi-Paraná, 135 no Jaru e 290 no 
Jaci. Se a éstes acrescentarmos os 200 quilómetros das va
riantes estudadas, no reconhecimento do divisor, em Come
n1orac;ao, teremos 2. 635 quilometros. explorados e levantados. 

E todo esse trabalho realizou-se com a perda, apenas, de 
tres hotnens, dois por desast,re e o terceiro de 'beri-béri. 

Malgrado tu do quanto sof remos, <levo dizer qhe vi vemos 
num novo mundo, cheio de maravilhas. 

Pois nao é realmente assombroso que, desde Sepotuba 
até o Madeira, os seringais se sucedam ininterruptamente? 
Para que falar nas outras riquezas - no caucho, nas plantas 
medicinais, nas n1adeiras de constru<;áo, na multiplicidade de 
palmeiras de cocos deliciosos e alimentícios, nas jazidas de 
metais e pedras preciosas, na fertilidade do solo - quando só 
o interminável seringa! representava fortuna maior do que a 
de qualquer país do mundo, mesmo dos que n1ais se tenham 
na conta de ricos ? 

E se com isso considerarmos a profusáo de rios, povoa
dos de excelentes espécies de peixes e a oferecer meios fáceis 
de comunicac;ao para o Amazonas e o Prata; as poderosíssi
rnas quedas d'água, dando centenas de milhares de unidades 

' 
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motrizes ! E tantos tesouros ainda desaproveitados e quase 
. d ' 1gnora os .... 

Tenho a satisfac;ao íntima de pensar que demos o prin1eiro 
passo na senda que nos há de levar a incorporac;áo ef etiva -
e nao de simples expressao geográfica - desses opulentos ter
ritórios e dos seus habitantes ao gremio da Pátria nossa muito 
amada. 

É .que a instala<;áo das linhas telegráficas exige urna série 
de trabalhos complementares que, u1na vez e~ecutados, deixa1n 
escanea.radas as portas desses sertóes, onde dantes nao se po
día penetrar senáo com forte companhia armada. Primei_ro, 
o picadáo de 40 metros de largura - em cujo eixo se plan
tam os postes - só por si constituí urna vía de comunica<;ao, 
infinitamente superior as trilhas primitivas. Mas isso ainda 
nao é nada, em compar'!<;áo con1 as vantagens oferecidas a 
seguran<;a de qualquer a~áo futura, pelos pontos de apoio que 
constituíram as esta<;~es e estabelecimentos, como o <lo Retiro 
do Veado Branco· e o dos Campos de Maria de Molina, para 
onde tínhamos mandado reprodutores das espécies de n1aior 
µtilidade e onde as culturas _de cereais e plantas frutíferas 
se iam desenvolvendo rapidamente. 

Quanto aos conhecimentos geográficos, n1uito longo seria 
entrar em minúcias sobre quanto se adiantaram eles com os 
trabalhos da instala<;ao da linha. Desde o Paraguai, cujo prin
cipal formador verificámos ser o Amolar (e nao as cabeceiras 
4e Sete · Lagoas, como, em geral, se ad1nitiu, malgrado a opi
niáo. de Bartolomé Rossi, já em 1863) até o rio 1\iladeira, ha
víamos assinalado ininterrupta seqüencia de descobrimentos e 
corre<;óes importantissimas. 

Para resumir, direi, apenas, que já tínhamos construído 
1600 quilometros de linha definitiva, com 13 esta<;óes, e 700 
quilometros, com oito estac;óes em vias de conclusá.o. 

Para o servi<;o de comunica~6es se entontrava aberta, e 
em tráf ego, urna estrada, que ia até Porto dos Bugres, com 435 
quilómetros, 206 dos quais percorridos por automóveis, haven
do, para os necessários reparos, urna oficina em Aldeia Quei
mada. 

Nao vale mencionar outros muitos trabalhos. 
Ao mesmo tempo que a linha permitía dilatar o território 

conhecido da Pátria, tornava possível aos seus filhos estende-



, " 
316 ESTHER DE V IVE IROS 

rem-se as maos, auxiliando-se mutuamente, conhecere1n-se me
lhor e melhor se an1arem, para mais cedo atingiren1 a unidade 
a que se refería José Bonifácio em suas preciosas memórias 
sobre a incorpora<;ao dos índios e dos escravos. 

É este o ponto que julgo culminante e1n meus trabalhos, 
nos quais sen1pre ine interessou acima de tudo o homem, neles 
agindo, assim co1no meus con1panheiros, indiferentes aos peri
gos, inflamados todos nós pelo calor cívico do cu1nprimento 
do dever e pela esperanc;a lun1inosa de estar concorrendo para 
o be1n comu1n. 

E estan1os certos de o haver conseguido nesse setor. 
E m 1901, quando Gomes Carneiro terminou sua Comissao, 

eram os boróros ainda bravios e durante a construc;ao f oi ne
cessário estabelecer pequenos destacamentos de protec;áo, c~m 
pelotóes de caes, sempre alerta ao menor sinal, estabelecidos 
ao longo das linhas, sobretudo em Barreiros de Cima e Ba
téia, lugares mais f reqüentados pelos índios. 

Apesar de toda a cautela, sof remos, por vezes, baixas. 
A verdade é que os índios, certos de agir em defesa pró

pria, acompanhavam atentamente todos os nossos movimento~, 
embora nunca fóssem vistos, porque fugiam a nossa aprox1-
mac;ao. Ao menor descuido, porém, atacavan1 os que ousavam 
atravessar suas terras. Aliás, o índio nunca penetra e1n ter-. , . . . . 
ntono 1n1mtgo. 

A experiencia ensinava-lhes, inclusive, a ver nos brancos 
traidores que tinham respondido co1n extern1ínio e guerra aos 
gestos de hospitalidade com que haviam sido recebidos - .:x
periencia transmitida de gerac;ao ero gera~áo, pelos anc1aos 
que contavam a história da tribo. 

Embora considerando-nos inimigos, davam-1).os, entretanto, 
nobremente, aviso de que lhes seria indesejável nossa presen
c;a invasora, por meio de sinais, e~tre outros, galhos amarra
dos e preso,s ao chao por setas. 

Exigia eu que sempre se - respeitassem tais sinais. "Na<> 
podemos prosseguir sem que nisso consintam ", repetia, acres
centando: "Nao é covardia correr dos índios, trata-se sim 
de respeitar sua decisao de que nao <levemos ir além do ponto 
por eles determinado". 

Em minhas expedic;óes, era preocupac;áo precípua conhe
cer o índio. Em cada lugar onde se encontravam vestígios 
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de sua passagem, deixava 'presentes de facas, machados, ferra
rnentas para os homens, panos vistosos e missangas para as 
mulheres. 

Achava-me em Cuiabá, em meados de 93, quando recebi 
urna comunicac;ao que me encheu de júbilo: Fóra o telegrª'
f ista da Estac;ao Gomes Carneiro surpreendido pela presen<;a,. 
em um morro f ronteiro. de um grupo de boróros que grita
vam, acenando. De acórdo com as expressas instru<;óes rece
bidas, respondeu com gestos de amizade, fazendo o possívet 
para Ihes dar a entender que muitos presentes lhes eran1 des
tinados. Nao desceram, mas, por meio de sinais, pediram que 
fóssem os presentes deixados no alto do morro - o que foi
feito - e, n1ais tarde, vieram buscá-Jos. 

Exultei com esse primeiro contacto que representava gran-· 
de progresso. Tinham os índios provado que nos nao coósi-
deravam mais como inimigos. 

Resolvi, pois, partir para General Carneiro. 
Foi com espanto que me viram chegar. As 1nulheres cor

reram e os homens esperaram o visitante, a tremer de emoc;ao. 
Receberam os presentes e, aos poucos, se foram familiarizan
do. As mulheres e as crian<;as, que se tinham refugiado nas. 
malocas, espiavam, tentando compreender o que se passava. 

Depois de me observarem a distancia. come<;aram os ho
mens a me apalpar, a me remexer os bolsos, encontrando o· 
revólver que se puseram a examinar, com curiosidade.. To
mei a arma e, <lepois de lhes mostrar as balas, aponte1 para. 

d b A " ,, o ar, fazen o com a oca pan, pan, pan, pan, pan, pan. 
Como aguardassem ainda, ·fiz os seis disparos para o ar. As 
mulheres e as crianc;as correram espavoridas, mas os homens. 
se mantiveram firmes e receberam, com agrado, as seis cápsu-· 
las detonadas que examinaram com atenc;ao. 

Daí em <liante, come<;aram entre nós as melhores rela<;óes
e tomaram o hábito de visitar a estac;áo telegráfica. Todos 
os aldeamentos de boróros vieram a esta<;ao General Carneiro. 

' - , Acabei f al ando boróro corretamente, mas nao era so por· 
isso que adquirira enorme prestígio. Era grande a conviven
cia e eu os convidava para ca<;ar e fazer excursóes, deixando• 
os maravilhados ao varar mato e taquarais, a correr, fardado". 
com a arma na máo; ou chegando junto a árvore em que se 
refugiara urna onc;a, ao mesmo tempo que os caes que a acua-
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vam. Seu entusiasmo atingiu o auge quando, depois de urna 
ca<;ada de on<;a, que nos arrastara para muito longe, propus 
que, em vez do longo percurso a pé, descessemos o río a na
-do, até a estac;ao, e realizei a proeza far dado e de botas. 

Vinhan1 pedir-n1e apoio e conselho. Assim é que urna tri
bo e1n luta com os goianos foi por estes atacada e a viúva do 
-cacique, que governava em seu lugar, copseguiu que os seus 
repelissem os atacantes, para alén1 do Araguaia. Resolveu 
que se transfeririam do rio das Garc;as para a zona do Sao 
Lourenc;o e comigo se viera aconselhar, pedindo que eu a apre
sentasse a Oarine Ecureu. Apressei-me em lhe dar todo o 
-apoio e .seu filho, passou a se chamar Capitao Antonio Ron
dan, por iniciativa própria.' Oarine Ecureu acabou tomando 
-0 nome de Candido 11ariano. Quanto a inim, deram-me o 
titulo de pagmejera, nosso chefe. 

N ós, os descendentes dos conquistadores destas terras, po
<iemos realmente fazer muito em benefício dos habitantes dos 
sertóes ; eles, porém, lá no seu meio, que conhecem melhor do 
que todos nós e ao qual já se adaptou o seu organis1no, pres
tam-nos servi<;os inestimáveis. 
. É simples .questáo de associa<;áo de esforc;os, sen1 preo-
~upaGáo de transfon11ar civiliza<;óes, hábitos, costumes. Já ti
ve ocasiao de contar co1no os boróros do S.áo Louren<;o, che
.fiados peló chemejera Oarine Ecureu, nos auxiliaram em 1891 
·- os 264 quilómetros de linha f oram construí dos quase que 
·sem outros operários, além desses índios. 

Mostrei também quanto devem as expedic;óes de desco
·brimento aos parecis. Ainda mais - por bastante 'tempo se 
achava a conserva<;áo da linha de Saueruiná até Juruena, nu
m a extensáo de cerca de 232 'quilómetros, a cargo de 60 pa
recis, chefiados pelo Amure Major Koluizorece que, para esse 
fim, se estabeleceu nas proximidades da estac;áo de Utiariti. 
~ara esse mesmo ponto se estavam mudando mais 200 índios do 
Amure Uazacuririga~u, nosso guia em 1907. 

Os habitantes de Campos Novos do Norte, gente dócil e 
.inteligente, provavelmente próximos parentes dos uaicocores 
.ou nhambiquaras, do grande grupo dos j es, nos prestaram, 
também, bons servic;os na constru<;áo dos ranchos, abertura 
,4e roc;as e acampamentos. 
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Quanto aos nhambiquaras, houve muito que retificar. A 
terrível senten<;a que os condena va como antropófagos f icou 
exuberantemente revogada, como injusta e descabida. Nas 
muitas aldeias por nós visitadas e cuidadosamente examinadas, 
nunca descobrimos o menor indício do infando costume ; nos 
entulhos, em que lanc;am. os restos de suas refeic;oes, só encon
trámos ossos de animais, caroc;os e cascas de frutas, espinhas 
de peixes. 

Aqueles que insistiam em nos assaltar, ou tentavam fa
ze-lo na mata de Canga, que parecia·nr ferrenhos na resolu<;áo 
de rtos hostilizar, principiavam a mostrar-se em vias de repro
duzir as cenas de confraternizac;áo figuradas na aquarela do 
Dr. Miranda Ribeiro, a que me referi. 

Que me seja permitido aquí citar dois episódios que, a 
meu ver, caracterizam bem o nosso silvícola. 

Alguns anos mais tarde, quando os nhambiquaras já en
tretinhan1 rela<;óes <le amizade conosco, promoví urna incursáo 
para a descoberta de urna maloca de um grupo que se obsti
nava em se conservar arredio e hostil. Fiz-me acompanhar do 
etnógrafo da Comissáo, Barbosa de Faria, além de dois ca
maradas, como ordenanc;a e bagageiro. 

Alcanc;ámos a taba já ao cair da ~oite e a recep<;áo f9i 
um tanto áspera, com demonstrac;oes" 1nais do que evidentes, 
de que nos consideravam pelo menos indese1' áveis. Os abra-' . ~ 
c;os e risadas com que eu procurava captar ' as simpatías do 
chefe, recebia-os este com fechado sobrecenho. Consentiram, 
afinal, em nos hospedar, mas meus companheiros puseram-se, 
entáo, a conjeturar se nao seria isso traic;oeiro ardil a enco
brir a idéia de nos massacrar durante o sono. Para obviar 
essa possibilidade, táo · perigosa quanto verossímil, ocorreu-me 
arrecadar todas as flechas, arcos e bordunas existentes na ma
loca, juntar todos esses petrechos guerreiros em vários feixes 
bem amarrados e ligá-los as redes em que íamos dormir. E 
cuidámos de cochilar, mantendo--nos, contudo, vigilantes. 

Súbito, percebi que o chef e indígena procura va, cautelo
samente, aproximar-se de minha rede, próxima a saída da ma
loca, e levantei-me bruscamente. O cacique e seus companhei
ros pusera1n-se, entáo, a imitar o coaxar das intanhas, pro
curando dar a entender que iam ca<;ar aqueles sapos e volfu
nam em seguida. . . De fato, regressaram depois de algum 

A 
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tempo, cada qual com as suas intanhas, gesticulando alegre
mente, para mostrar que se tratava de esplendido petisco ... 

Costumo interpretar este episódio como estupenda li<;áo 
de cavalherismo e de magnanima tolerancia - nao se magoa
ram com a nossa preven<;áo; antes, quiseram evitar que nos 
assustássen1os com o movimento de gente, durante as altas ho
ras da noite, e queriam sair sen1 nos despertar. 

Exemplo de altivez é o seguinte episódio. 
J á tive ocasiáo de relatar a interven~ao cirúrgica na vista 

de um chefe bororo, amea<;ado de cegueira. 
Hospedou-se em minha própria casa e, quando já em con

valescen<;a, costumava acompanhar-me por toda parte, man
tendo-se de pé, junto a minha escrevaninha, con10 carrancuda 
sentinela, sempre que me punha a escrever. Numa dessas oca
sióes, esquecido <le que se tratava de um cacique de alta linha
gem bororo, mandei que me fósse buscar detern1inado objeto. 
Perguntou-.me ele : 

- 'Voce nao tem pernas? 
- Tenho, sim. 
- Voce nao tem bra<;os e maos? 
- Tenho, sem dúvida, co1no voce está vendo ... 
- Entao, porque nao vai voce mesmo buscar aquilo de 

que está~ precisando ? 
Malgrado o tom tremendamente autoritário e os gestos 

enérgicos d~ cacique, n~o pude ,<leix~r de dar muito boas gar
galhadas . . . e acabou ele tambem nndo ... 

J 

COMISSÁO DE LINHAS TELEGRÁFICAS DE 
11ATO GROSSO AO AMAZONAS 

CONTINUA<;AO DO RESUMO 

XIII 

1 

A viagem que acabei de narrar, de Tapirapoan, no muni-
cípio de Cáceres, a margem do Sepotuba, a Sto. Antonio do Ma
deira, no Amazonas, durou nove meses, de 3 de maio a 21 
de dezembro de 1909. 

Foi ela realizada em penosíssimas condic;óes. Haviam-se 
esgotado as provisóes, inclusive o sal. Nos últimos quatro 
meses, vivíamos de ca<;a, n1el e frutas. Deparámos, felizmente, 
com abundancia de cocos, sem o que teríamos perecido. Sub
metiam-se os caes ao mesn10 regime. . . Passámos, de urna 
feita, 36 horas sen1 co1ner - conseguimos, depois desse tre
n1endo jejum, abater um veado, que devorámos, ficando a pele 
para os cáes. 

N~o tínhamos mais' bagagem. As roupas esta\ram em 
f arrapos e muitos de nossos companheiros reduzidos a indu-
mentária dos índios. · 

O impaludismo, mais grave naquela regiáo do que em 
qualquer outra dos sertoes brasileiros, irrompeu desde o iní
cio, e eram muitos os doentes, embora estivesse a coluna per
f eitamente aparelhada com os recursos e medicamentos acon
selhados para combater a terrível epidemia. Por isso é que 
de duzentos e um só nao se salvaram seis impaludados. 

Ao encontrar o primeiro río navegável, construímos urna 
canoa. Seria f eito o levanta1nento do rio ao mesmo ten1po 
que se transportarian1 os doentes, nela devendo seguir o Alen
carliense, o Dr. Miranda Ribeiro e o Dr. Tanajura que, por 

' 
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causa de um pé, mal podia andar. Alimentar-se-iam do peixe 
que pescassem. 

A coluna continuava, entretanto, vida norn1al de disci
plina 1nilitar. A 12 de outubro formaram homens esquálidos 
e quase nus - o Pirineus só tinha o quepi e as cuecas, mas 
o esf arrapado corneteiro ainda tinha a sua corneta. Com 400 
de febre, li a "ordem do dia", exortando meus companheiros 
a avan<;ar com a audácia dos bandeirantes e o an1or dos Anchie
tas, animo forte, a exemplo de Colombo, cujas dificuldades 
haviam sido ainda maiores do que as nossas. 

Mais onze homens cairam gravemente doentes e o Piri
neus com eles seguiu em urna segunda canoa. Enquanto isso, 
eu co'ntinuava com o Lira, o Amarante e os doze homens que 
me restavam. 

' J á havia eu iniciado a expedi<;ao de 1908 com febre alta. 
Nos pousos, sentava-me na rede para dar ordens com a fir
meza habitual - ·caía, depois, prostrado, em sonolencia. 

Certa vez, ao acordar, dei com o Tte. Amarante, o Tte. 
Lira e o Dr. Tanajura, meu médico e devotado an:iigo, a me 

, olhar en1 dolorosa inquietac;áo; ergui-me de un1 salto e disse ~ 
- Náo pensem que vou morrer ! 
O que náo me impedía de tudo dispor para o que pudesse 

sobrevir: 
- Se· isso suceder, entretanto, Voce, Lira, como meu 

ajuda~te, assumirá o · comando e continuará a marcha. Náo 
se esquec;a de que nunca retrocedemos ! 

Um soldado quis, certa vez, carregar a minha mochila. 
- Quando seu comandante nao mais puder carregar a 

mochila, terá deixado de ser seu comandante. Vá ajudar seus 
companheiros ! 

Intimou-me o Dr. Tanajura a que regressássemos, por 
lhe parecer fatal para todos a continua<;áo da viagem, espe
cialmente para mim que ele considerava graveme~te atacado. 
Respondí que eu era o único men1bro da Comissáo que náo 
poderia voltar atrás; que fóssem, pois, exa111inados e man
dados regressar todos os doentes necessitados de tal provi~ 
dencia - eu, porém, seguiría sempre, ainda que tivesse de 
ficar só. Fiz sentir que, no dia anterior, havia ainda sido 
capaz de andar seis léguas. 
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Como subordinado, nao podia meu dedicado an11go, Dr. 
Tanajura, sobrepor-se a minha decisáo. Ponderando, entre
tanto, sua responsabilidade, deliberou obter, ao menos, que eu 
seguisse montado, para economizar forc;as. Utilizaria um boi 
de montaría especial que, para um caso de emergencia, vinha 
agregado a tropa - era a preciosa alimária o Ara~á. O in
cansável Dr. Tanajura mandou, pois, arrear o Ara<;á e trouxe-o 
a minha presenc;a. 

Apanhado de surpresa, cedi a "doce violéncia" da son1a 
dos pedidos de tóda a oficialidade, ·a qual o meu devotado 
médico expusera os perigos a que estava exposta a expedi<;áo, 
com o colapso de minhas f ón;as. 

Montei, e assit11 marchámos uns 500 n1etros. :r..1as a tal 
ponto me sentia diminuído a meus próprios olhos, vendo-me 
pacatamente, no dorso do Arac;á, em posic;ao tao diferente da 
que fóra sempre a n1inha, de explorador incansável dos de
sertos da Pátria, que nao me pude conter - desmontei, com 
um salto, e mandei que a ordenanc;a conduzisse o Arac;á para 
a retaguarda. . ~ 

Eram quase moribundos - estando tres completamente nus 
- os homens que foram ter a um acampamento de serin
gueiros, a 13 de dezembro. 

So:bressaltaram-se éstes, fazendo menc;áo de se defen
derem daquele grupo de maltrapilhos, carregados de 
annas, •,que desabavam sobre o seu tetiro, vindos por caminho 
ignorado. Mas quando lhes disse "é de paz" e, em algumas 
palavras, expliquei a situac;áo, transformou-se aqueta atitude. 
de susto e defesa na generosa e franca hospitalidade do nosso 
sertanejo. 

Era, por feliz coincidencia, o día 13 de <lezembro, ani
versário de minha Aracyf. Foi }verdadeira fest>a. para . seu 
pobre pai ver que os companheiros podiam fazer urna ref ei
c;áo normal. Parecía que sonhávamos. 

Calorosa recep<;áo em Manaus. Regozijavam-se todos por 
estar, finalmente, estabelecida a ligac;ao entre Cuiabá e esta 
cidade, salientando os incalculáveis benefícios que isso traria ao 

, . 
comercio. 

Ofereceu-me a Associac;ao Comercial um banquete e o "ho
mem que estava para morrer" teve de responder a entusás
tica manifestac;~io. 

\ 
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Nao, foi, entretanto, a única resposta 
Decidira a Associa<;ao Comercial oferecer 
um colar de pérolas, bela e riquíssima jóia. 
vido disse, quando mo entregaram : 

' 

que tive de dar. 
a minha Esposa 
Enleado e como-

- Meu cora<;áo transborda de reconhecimento e vivo 
afeto, porqu~ como irmáos fomos recebidos, cuidando todos 
em nos fazer esquecer tu do quanto sof remos, ao calor de urna 
hospitalidade de que tem a nossa gente o segredo. Nao pos
so, entretanto, aceitar· o presente .com que quiseram mimosear 
minha Esposa, sentindo que urna homenagen1 a ela é o mais se
guro meio de me tocar. E corac;óes capazes dessa delicadeza 
compreenderao, certamente, o que se passa no meu. As pérolas 
do afeto que me quisestes testemunhar, sao a jóia mais preciosa 
e que guardarei para sempre. Nao é, entretanto, possível 
a minha Esposa, esposa de um simples oficial, usar as pérolas 
de um tao valioso colar, em desacórdo com o nosso modesto 
padráo de vida. Aceitai-o, pois, de novo, co'm os meus mais 
comovidos agradecimentos. 

Alguém, presente ao banquete, ouvia atento, sem perder 
urna só palavra, sem desviar os olhos de mim. Parecia admi
rado de ver um homem que se declarava pobre rejeitar urna 
fortuna, um homem, além de tu do, no mais triste estado de 
depauperamento. 

Quando terminei o discurso, disse ele : 
- Desejo · adquirir esse colar. Guardá-lo-ei como lem

bran<;a do fato mais extraordinário que me foi dado presen
ciar en1 toda a minha vida ... 

Era um senhor por nome Levy, que nunca mais encontrei. 

Embarquei, em viagem de regresso, mas meus padeci
mentos se agravaram por tal forma, que me vi f or<;ado a de
sembarcar na Bahía e submeter-me a tratamento ; só a 6 de 
fevereiro de 1910 é que cheguei ao Rio, gravemente doente. 
Era o último dia de carnaval. 

Depois de se pensar que fóra destroGada a . expedi<;ao na
queles famosos sertóes de Mato Grosso, onde pereceram tan
tas outras que tentaram atravessá-los, causou sensa<;ao nosso 
regresso, a ponto de se interromperem os folguedos de Momo, 
durante o meu desembarque no Cais Pharoux, com estrondosa 
e espontanea: manifesta<;ao. 
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Revestida de todo o aparato oficial, teve urna nota que 
me tocou fundo o corac;ao : a poesia com que me saudou o 
poeta positivista, J. Montenegro Cordeiro, exaltando a fina
lidade social da expedi<;áo. 

Na Capital da República permaneci até fins de abril de 
1911, retido nao só pelos cuidados que reclamava meu pre
cário estado de saúde como, também, para organizar plantas 
e mapas da regia.o explorada, prepar~r relatórios dos servi<;os 
realizados e outros de ordem técnica e administrativa da gran
de empresa. 

Foi também nesse período que organizei, no Rio, um 
escritório central destinado, principalmente, a atender as exi
gencias das rela<;óes entre a Comissao e os Ministérios da Guer
ra e da Via<;ao, o Tesouro Federal, a Reparti<;ao Geral dos 
Telégrafos, os f ornecedores, nacionais e estrangeiros, de ma
terial. 

Foi ainda nesse ano que organizei e dirigi os primeiros 
trabalhos da repartic;ao que o Governo da República decidira 
criar, para estender a todas as tribos os métodos de pacifi
ca<;áo e protec;ao que tantos benefícios vinham produzindo e 
das quais desejava eu ·que participassem nossos sertanejos. Q~e 
se lhes oferecessem instalac;óes em estabelecimentos agrícolas, 
nao tanto com o fito de se tirarem de tais estabelecimentos 
as vantagens económicas que poderiam dar, mas com a preocupa
<;ao de melhorar a situa~ao moral e n1ental dos habitantes de 
nosso abandonado interior, de aperf ei<;oar seus métodos de 
trabalho, de implantar hábitos de larga e sadia sociabilidade. 

Meus esfor<;os nao foram váos e, pelo decreto n.0 8.072 
de 20 de junho de 1910, era aprovado o regulamento que 
sistematizava os servi<;os de prote<;áo aos indígenas e da loca
liza~ao dos trabalhadores nacionais. 



OS íNDIOS 

Anhangá impiedoso nos trouxe de longe 
Os homens que o raio manejam cruentos, 
Que vivem sem pátria, que vagam setn tino 
Trás do ouro corr:endo, voraces, sedentos. 
E a terra em que pisam, e os campos e os 

[dos 
Que assaltam, sao nossos ! 

GoNc;ALVES DIAS 

Desde muito cedo me empolgou o problema do brasilíndio. 
Expulso da terra, de que era legítimo dono, pelo invasor que 
viera, com mostras de paz, trazer sangue, ruínas, destruic;áo, 
é ele o mais digno de benemerencia. Trata-se do resgate da 
mais sagrada <lívida de honra, da reparac;áo das mais dolorosas 
culpas e erros sociais de nossos antepassados. 

Legalr).1ente considerado filho menor da pátria, que fique 
sob seu amparo e protec;áo, com garantias de roupa que lhe 
cubra a nudez, de assistencia e hospitalizac;ao, de auxílio ma
terial e moral de que tant,o necessita na precária e cal~mitosa 
situa<;ao em que o deixou a impiedosa conquista de seus ter
ritórios. 

Haviam-se por tal forma integrado ta is pensamentos no 
meu ser, que cheguei a fazer a seguinte declara<;áo: 

Urna vez extinto o Servic;o de Protec;ao aos 1ndios 
disso se cogitou - sólicitarei reforma, sem perda de tempo, 
na carreira das armas, a fim de poder, como qualquer ban
deirante paisano, continuar a trabalhar pelos índios no terri
tório nacional, onde quer que haja silvícolas abandonados pelo 
poder público. 

Desde qué me fiz homen1, só deixei de prestar assisten
cia direta aos índios, quando outros servic;os - norteados tam
bén1 para os benefícios da paz, na America do Sul - recia-
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maram' minha presenc;a no estrangeiro : questáo entre a Co
lombia e o Perú, protocolo de Letícia. 

Tem sido, pois, minha vida, praticamente, delicada ao 
servic;o do índio, ao constante cogitar sóbre o seu proble1na, 
que é u1na faceta do grande problema hun1ano. ,, 

A ciencia transforma o mundo, e o paraíso sonhado pela 
gente de outras idades comec;a a se delinear aos olhos da ino
derna gerac;ao, com possibilidades Cbln que O passado nao 
ousava sonhar. 

' O aquecimento central e o ar condicionado resolveram · 
o problema do "espac;o vital", porque é possível obter, por 
tó_da parte, agradável ambiente, com a temperatura desejada. 

Há máquinas maravilhosas para tudo, deixando longe os 
aperf eic;oamentos do palácio do Jacinto, nos Campos Elíseos. 

Nao há distancias, porque o homem voa melhor que os 
pássaros e nada melhor que os peixes ; realiza aquí o que na 
véspera foi concebido noutro hemisfério, ou convida para jan
tar, no día seguinte, utn amigo que vive em longínquo Estado. 

Náo só das distancias, como tambem do tempo se liber
tou e ouve a voz dos que se foram, conservando-o em lami
nas, na sua luta contra a fatalidade da morte, em que ve1n 
tomando os redutos da moléstia. 

E que surpresas nos reserva ainda o emprego da fórqa 
atómica, aplicada na · modificac;ao crescente do planeta hun1a:
no, em benefício de crescentes necessidades ! 

O grande progresso máterial tornou o mundo nluito pe
queno, conduziu a estreita aproximac;áo os povos reunidos em 
um aglomerado de civiliza<;óes dispares. Gentes de todos os 
níveis culturais vivem em 1 con1um, agindo e reagindo u1nas 
sóbre outras. 

Vem tamanha diversidade social evidenciar que somente 
relac;óes pacíficas e f raternais poderáo fundir e homogeneizar 
os núcleos humanos, realizar a entrosagem imposta pela vitó
ria sobre a distancia. 

Mas o que torna possível essas rela<;óes pacíficas e fra
temais é o aperfei\oamento moral que nao tem caminhado 
con1 a 1nesma velocidad e. Preocupado com o mundo exterior, 
esqueceu-se o homem do que mais importa, o seu próprio 
aperfeic;oamento, e o desequilíbrio que daí decorre é a origem 
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de insatisfac;óes, ansiedades, psicoses. . . Há conflitos dentro 
de cada cabec;a, conflitos que se dilatam - como os círculos 
que o ro<;ar de urna asa forma na superfície mansa das águas 
- em cuja colisao tomam, preconceitos e antagonismos, 
caráter muito mais grave do que outrora. É que vivero todos 
lado a lado, a se acotovelar ... 

Mas. "o homen1 se agita e a Humanidade o guia". A 
compreensao do grande- ideal de fraternidade se vai impondo 
e ruem as barreiras criadas pelo egoísmo individual e pelo 
nacionalismo agressivo, conduzindo a verdadeira civilizaGáO que 
consiste em tornar o hornero cada vez mais apto para a vida 
em sociedade ; civiliza<;ao que nao é fim, n1as meio · de criar, 
desenvolver, aperfeic;oar urna ordem artificial que suprima ou. 
pelo menos, atenue as asperezas da ordem natural - o que 
equivale a condenar a elimina<;ao dos enfermos, dos incapa
zes de produzir, sejam éles indivíduos ou povos de pequena 
popula<;ao balda de recursos. 

A derrota das brutais teorías racistas é, felizmente, a 
vitória das concep<;óes dos grandes construtores do progresso 
social. Os mais seguros estudos antropológicos provam a iden
tidade fundamental das ra<;as humanas, o que permite prever 
que diferen<;as, aparentemente profundas, acabarao por desa
parecer gradualmente, quando os · poderosos recursos da cien
cia - sobretudo da Moral - e da indústria estiverem ao alcance 
de todos. 

\ 

E será atingida a unidade (nao igualdade) que Augusto 
Comte apontou como a meta para a qual caminha, inexora
velmente, a sociedade humana, como já é evidente até para os 

, . . . . 
que so se preocupam com os vertiginosos progressos matena1s 
da modernidade. 

A incorpora<;áo dos índios, sílvicolas, aborígenes - nun
ca porém bugres, descabida injúria de origem francesa -
assim como a das massas proletárias, ainda acampadas a mar
gem da civiliza<;áo, constituem casos particulares - de angus
tiante importancia e urgencia - do problema geral, problema 
religioso imposto com veemencia cada vez n1aior. É ele a 
unificac;ao de todos os povos da terra, n1algrado suas diferen.
~as, em torno do ideal comum de fraternidade universal. ' 

Foi Colombo, ao aportar a Ilha de Sao Salvador (Gua
naani), após sua longa e aspérrima viagem "por mares nunca 
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dantes navegados", quen1 denominou "índios" os aborígenes, 
supondo ter atingido as índias. 

Deles disse o grande nauta: "verdade é que, depois que 
se tranqüilizam e perdem o medo, sao tao sinceros e gene
rosos com o que tém, que só o acreditará bastante quem o 
tenha visto. Nunca deixam de dar o que se lhes pede, ao con
trário, eles o oferece1n e mostram tanto amor que dariam os 
corai;óes. E ficam contentes por qualquer cousa que se lhes 
de, quer seja cousa de valor, quer seja de pouco prec;o. · 

Nao conhecem seita alguma nem idolatría, salvo a crenc;a 
de que as fórc;as e o bem estao no céu; acreditam mui firme
mente que, com éstes navíos e gente viemos do céu e, por isso, 
nos tributam o respeito devido. E nao sucede isso porque 
sejam ignorantes, porquanto sao de espírito muito perspicaz, 
sáo homens que navegam todos aquéles mares e é urna mara
vilha a conta que dao de tudo". 

Sao análogos aos de Colombo os depoimentos dos pn
meiros portugueses chegados ao Brasil, entre eles Pero Vaz 
Caminha. 

Quando se leem as velhas páginas dos cronistas sobre o 
assunto. nao é a audácia dos navegadores o que mais fere 
a imagina<;áo, prende a curiosidade, encanta, deleita; nao é a 
aventura dos invasores que admiramos; nao é a situac;ao para
disíaca dos colonizadores que nos enche o espírito de sonha
doras divagaGóes. O que nos comove e entusiasma é a vida 
misteriosa do índio na selva, sua natureza altiva e cora josa, 
sua índole af etuosa e fiel, seus pensamentos simples e claros, 
a confian<;a com que recebeu os estrangeiros, com que os ins
truiu das cousas da sua terra e da sua gente. Grandes crian
c;as ingenuas, entregaram-se ao invasor, que nao os reconheceu 
como filhos americanos da pátria expedicionária. Graves de
ficiencias morais nao lhe permitiam ser o guia do generoso 
índio na senda do progresso. E os imensos recursos de que 
dispunha f oram postas ao servi<;o do egoísmo desalmado e 
infrene que caracterizou a atitude dos poderosos conquista: 
dores, bem merecedores do látego de Lope de Vega : 

·'No los lleva cristandad 
Sino el oro y la codicia" 
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E aqueles homens e !11ulheres que vinham receber os con
quistadores, trazendo todos ~lgo ~e comer. e de beber, que 
davam "com um amor marav1lhoso , como disse Colombo, aca
baram por compreender que nao era do céu que haviam descido 
os que tao generosamente acarinhavam, e grande f oi a sua 
dor: 

Nao sabeis o que o monstro procura? 
Nao sabeis a que vem, o que quer? 
Ve1n matar vossos bravos guerreiros, 
Vem roulbar-vos a filha, a mulher ! 
Vem trazer-vos algemas pesadas 
Com que a tribo Tupi vai gemer; 
Hao-de os velhos servir-lhes de escravos 
Mesmo o Pi~ga inda esc(avo há-de ser! 
Fugireis procurando um asilo. 
Triste asilo por ínvio sertáo ; 
Anhangá de prazer há-de rir-se 
Vendo os vossos quao poucos serao. 
Vossos deuses, ó Piaga, conjura, 
Susta as iras do fero Anhangá. 
~nitos já f ugiram da Taba, 
ó desgrai;a ! ó ruina! ó Tupá ! 

(G-Onc;alves Dias) 

A "cruz selvagem" bem sintetiza os atrozes sofrimentos 
d~s índios. Parece tragédia de remotas eras, velha história. 
lenda de antigos cronistas, mas é fato passado em 1911, a tres 
dias de viagem da cidade de Manaus ! 

"A dez milhas da pequena e silenciosa foz do igarapé 
Manoel de Miranda, levanta-se um lindo salto de seis metros 
de altura e trinta de largura, onde as águas, que de longe 
se vem represando, rolam e caem estrepitosamente com um 
len<;ol de espumas que se desmacham abaixo. 

Dois quilómetros depois da catarata, o igarapé. alarga. a 
praia, que assim se prolonga em terra, por ~m anttgo ace1ro 
em que os raros que freqüentam essas sohdóes costumam 
armar pouso. 

O agrimensor Paulo Cardoso chegava a essa praia, com 
sua turma de quatro homens, quando se deteve estatelado : A 
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. 
sua esquerda se erguia, listrado pelo claráo de grande f ogueira, 
o corpo nu de urna joven1 índia, tendo apenas um len<;o a cin
tura. Um toco de árvore servia-lhe de soco ou pedestal. O 
tronco delgado, as pernas tran<;adas, os brac;os bem distendi
dos horizontalmente e a cabec;a erecta, f ormavam admirável 
cruz latina, cuja armac;áo f ora disfarc;ada atraz do cadáver. 
.para dar impressao de cruz hun1ana. 

O agrimensor aproximou-se e viu, dentro do bra~eir?, 
já deformados pelo fogo, os 1nembros decepados de uína 1nd1a 
idosa e de um rapaz. Mandou retirá-los e recompó-los sepa
radamente, desligou de sua ináquina o corpo da índia que 
envolveu em um len~ol e, enquanto dois dos seus homens abriall'l 
as covas, saiu, co1n os outros dois, em demanda dos atrozes 
cnm1nosos·. Bateram mato até a tarde ; nada tendo podido 
encont~ar, regressaram para enterrar os cadáveres. 

Cinco anos depois, trabalhava Paulo Cardoso nas mar
gens do J amari. Depois de um día penoso, deitou-se, certa 
noite, em rede armada no alpendre de um barracáo onde se 
hospedava. No angulo oposto do alpendre, um grupo de 
"aviados" do seringa! entrou a comentar crin1es e crueldades 
praticados po~ D. Ramon Suarez, caucheiro peruano. A certa 
altura~ um dos aviados, depois de dez ou doze histórias de 
por os cabelos en1 pé, rematou contando a de urna india por 
quem se apaixonara o monstro. A moc;a, que morava com a 
máe e um irmao, aborrecia D. Ra1non e, por diversas vezes, 
se mudara para evitar o seu perseguidor. Um dia, em que os 
tres novan1ente f ugiam, alcanc;ou-os D. Ramon e, para nao 
se cansar, atirou na pobre velha - os outros, certamente, se 
deteriam para socorre-la, calculou. Mas o tiro atingiu a mo~a 
e 0 peruano, louco de desespero e f erocidade. mato u os sobre
viventes, separando-lhes o tronco, os membros, a cabe<;a que 
lanc;ou em urna grande fQgueira. Despiu depoi& a m0<;a e 
estaqueou-lhe o corpo de modo a formar urna cruz, dizendo: 

- Desprezou-me quando viva, a pretexto de honestidade, 
pois que, depois de morta, fique sua nudez exposta ! 

F oi quando se ouviram vozes e o bandido ganhou mato. 
Um dos que o seguiam, condoído. voltou a enseada e compós 
piedosamente o cadáver, amarrando-lhe o len~o a cintura". 

Quantas e quantas atrocidades! Batidas em regra, levan
do a morte a todas as malocas, a todos os papiris, a todos os 
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igarapés onde se refugiavan1 os perseguidos. E passada a re
frega, as n1ulheres nao sabiam das suas crian<;as, e a tribo 
errante e desvairada mal podia reconhecer os lugares das suas 
moradas de outrora - tal a devastac;áo ! 

É de desespero a voz do silvícola a ecoar nas brenhas do 
sertáo. voz de milhoes de índios barbaramente imolados ao 
egoísmo do conquistador, voz de doze gera<;oes a bradar con
tra quatro séculos de extermínio. E diga-se que f oi no Brasil 
menos sistemática e cruel a brutalizac;ao désses povos e mais 
precoce o despertar das consciencias e dos esforc;os em prol 
da sua redenc;áo. É que a bon da de do portugués f acilitou a 
feliz miscigenac;ao co1n as populac;óes autóctones e com as que, 
a fórc;a, vieram da África para o trabalho escravo. 

O toque fúnebre pelas tribos exterminadas até o último 
homem, pelas grandes multidóes que povoaram nosso litoral 
e nossos ríos, das quais só restam o nome e a memória dos 
sof rjmentos entre os quais expiraram, faz erguer os grandes 
'índios: 

Guairacá - ao Sul - "o lóbo dos campos e das águas", 
símbolo de comovedora heroicidade na defesa contra a usur
pa<;ao estrangeira, herói sím,bolo, porque "consiste a honra da 
virtude em combater e nao em vencer", como disse Montaigne, 
o entusiástico defensor do índio brasileiro. Foi Guairacá que 
proclan1ou ao invasor: "~ta· terra tem dono!" (Co ivi 
oguérico iara ! ) 

índio do planalto de Guarapuava, acolheu hospitaleiramen
te D. Alvaro Nunez e D. Hermano de Trejos, quando por 
aí passaram, pacificamente, em demanda de Assunc;ao. Mas 
quando Juan Garay tentou a instala<;áo de "pueblos", em 
nome do Rei de Espanha, aliou-se a mais doze chefes e ata
cou os adversários de sua terra e ele sua gente. Os próprios 
espanhóis diziam dele ser "astuto, sabio, artero y, mui va
liente". 

Ajuricaba - ao Norte - Resolveu o Governador da pro
vincia de Grao Pará apossar-se de terras cultivadas e ocupa
das por aborígenes, nos domínios do cacique Ajuricaba. Nao 
se conformou éste com as chacinas, prisóes e escravizac;ao de 
seus irmáos e, unido a outros caciques, nao deu tréguas aos 
lusitanos. Depois de anos de luta, conseguiram éstes f azé-lo 
cair em urna cilada, algemando-o para o transportar e enjau-
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lar em dura masmorra, depois de expó-lo, con10 troféu de 
guerra. 

~n<;ado ao chao do convés, levantou a cabe<;a, ao ver que 
o de1xavam só, com um sorriso que o transfigurou; arrastan
do-se, conseguiu lan<;ar-se as águas barrentas do rio que sou
bera defender até o f im e que agora imortalizava .. 

Era tal o seu prestígio, que gerac;6es que se sucederam 
por mais de .~m século, o esperavan1 - como os portuguese~ 
a D. Sebastiao. Sagrou-o a lenda cavaleiro, embalsamou-o 
com o perfu1ne do n1istério ... 

. Coaide, guerreiro je, lutou co1no herói em defesa da 
tnbo. ~encido, quis poupar os seus - baixou o arco e as 
fl~xas e avan<;ou para os atacantes, apontando-lhes 0 largo 
pe1to, para que lhe tomassem a vida, mas poupassem a de todos 
os seus. Os seringueiros bem compreenderam o crestb fidalgo . 
e generoso do bravo cacique, n1as gritando "Índi~ nao é o-en-
t ,,, . d b 1 b e: cnv~ra1n e a as o corpo do tuchaua, invadiram a al-
de1a, truc1dando até mulheres e crian<;as. 

Uirá - Atraído por falsas den1onstra~6es de amizade, 
empreendeu o velho cacique da tribu dos urubus com a 
mulher e dois f ilhos, urna viagem a S. Luís do lVIaranhao. 
Tremenda decep~áo o aguardava - foi achincalhado insul
tado e. até agredido ! Caiu en1 taciturna depres~ao de q~e nada 
o p_od1a a_rranc~r, e no regresso lanc;ou-se a um riacho onae 
havta . mu1tas p1ranhas, em tremendo . "harakiri". A inulher 
e os ftlhos con1preenderam e apoiaram a .sua resolu~ao de assim 
se desafrontar. 

.T~bira, o. "índio relámpago", que inoculou no Nordeste 
bras1leiro a se1va da bravura patriótica. 

. Haviam-se unido os colonos desalmados para lhe exter
m1n~r as hostes e ton1ar as terras. Reuniu os seus guerreiros 
e nao esperou o ataque. 

Todas as ~rmas fo~am. postas em a~ao pelos colo
nos, ~ e no . me10 daquele 1nferno, lutava Tabira como 
se f osse mu1tos, banhado em sangue, bramindo, desf erindo 
botes qual ~erpente, mordendo como cáo <lanado, espalhando 
terror - ate que urna flecha certeira lhe atingiu um dos olhos. 
Num momento. arrancou-a, saltando, com ela, o olho da órbita 
e, horrendo, attrou-se com redobrada fúria sobre os adversá-
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ríos, que acabaram por fugir, espavoridos, certos de que nele 
se encarnara o genio da guerra. 

Tabira caiu exausto, mas vitorioso, ao lado dos seus. 
E continuou, mais tarde, a luta pela liberdade da sua gente. 
Bastava-lhe gritar: "Eu sou Tabira ! ", para que fugissem 
todos, cheios de terror. 

Poti, D. Antonio Felipe Camaráo, deste1nido cacique I?º
tiguara que tao ativa e eficiente colaibora~o prestou, na ~ri
meira batalha dos Guararapes. 

J acaúna, seu irmao e dedicado companheiro. 
Tibirifá, Martim A

1

fonso II, cacique guaianá, sem cujo 
auxílio o vilarejo de Sao Paulo, fundado por Manoel da Nó
brega, teria sido destruído no ataque dos tamoios, confederados 
e insuflados pelos franceses; "o grande Martim Afonso", no 
dizer do Padre Vasconcelos, "era homem, na verdade, de co
.ra~o e valor", que tomou parte ativa no ataque a fortaleza 
Villegaignon. 

E Ararigboia e Caiubi, Abaigi#tija, Araruné e o indomito 
terena Paiaguá o tupiniquim Piragibe, brac;o de peixe, e 
I tagiba, brac;o de ferro, e os valen tes guerreiros da nac;ao 
tabajara, famosos em fac;anhas de lealdade para com jesuítas 
e colonos, na def esa do solo páttio, e muitos mais. . . J acua
gua<;u, Topoiri, Topiroaba, Tarapagong, Aparaiti<;abac;u, Apa-
raitic;amiri, Pindagua<;u, Ibitinga. . . · 

Mulheres índias tambéµi respondem a chamada de seus 
irmaos espoliados, trucidados, errantes nos campos j uncados 
de mortos, onde muitos mil homens viveram outrora. 

Clara Camarao que, ao lado do marido, D. Antonio Fe
lipe Camaráo, lutou em def esa do solo pátrio. 

Rosa Bororo, heroína, intéprete, guia na lendária e bene
merente pacificac;ao dos indómitos bororos do rio Sao Lou
renc;o. Mas cruéis decepc;óes a fizeram dar um conselho ao 
f ilho, antes de expirar: "Nao confies nos brancos. Sao ho
mens que manejam o raio, que vivem se~ pátria, que vaga?1 
para satisf azer sua sede de ouro, e nos acann~am quando de nos 
tem necessidade, porque a terra em que p1sam, e os campos 
e os rios que assaltam sao nossos. . . atingida a meta, sao 
falsos e traidores ... " 

K orikra, princesa dos botocudos que, urna vez perdido o 
terror que dela se apoderara ªº assistir, pequentna ainda, a 
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chacina da sua tribo, aprendía sófregamente para ficar em 
condic;óes de servir seus irmaos. 

Vanuire, a velha escrava caingang, que tanto se desvelou 
pela libertac;ao de sua gente. Utilizou a venera~áo que lhe 
valiam as suas prof ecias em beneficio da obra a que se entre
gou com verdadeiro amor - a salvac;ao dos remanescentes de 
seu povo ... 

Catarina Alvares, a esposa de Diogo Alvares, que tanto 
f acilitou o contacto entre gentío~ e portugueses. 

2Z 

• 
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A CONTRIBUI<;AO DOS íNDIOS 

" Amor e lealdade para com eles, meus ami
gos, e ternos homens." (MARLIER) 

" Sao mais f áceis de civilizar do que o co
mum dos .campónios franceses. 

(!VES d1EVREUX). 

" Parecem correr ao encontro da civiliza<;áo 
. .. que nenbum esfor~o faz para os receber. 
... Bastará dar-lhes um pouco de prote<;áo e, 
sobretudo cuidar de que os civilizados os 

nao explo;em e que os crimes cometidos con
tra eles sejam reprimidos, de modo a neles 
imprimir o sentimento de justi<;a, de equi
dade. (DR. AMED.ÉE MoURA) 

Pürtugal, pobre de gente e de recursos para obra .de tal 
vulto, nao poderia, por si só, conquistar e ser o fundamento 
da nossa nacionalidade. 

Foram índias as principais forn1adoras da nacionalidade, 
porque eram, em grande parte, as mulheres que encontravam 
os colonizadores. 

Foram índios os principais construtores dos núcleos urba-
nos que surgiram e se ostentam em nosso ~ito~a~ e em :iosso 
interior - Sao Vicente, Sao Paulo de P1rattn1nga, R10 de 
J aneiro, Niterói ... 

Cooperaram na conquista e defesa contra piratas e cor
sários, em quase tódas as capitanías. bem como na dilatac;áo 
do território do Brasil, muito além da linha f ixada pelo tra
tado de Tordesilhas ... 

Sem seu brac;o robusto, nao se teria feíto a exportac;ao 
da ibirapitanga, nem plantado a cana de ac;úcar, nem iniciado 

' . a pecuaria. 
Foi seu brac;o forte que salvou a expansáo portuguesa, 

ameac;ada pela Confedera<;áo dos Tamois. 

ROND-ON CONTA SUA VIDA 337 

Sem seu concurso, nao teria sido possível repelir as ten
tativas francesas da Franc;a Antártica e da Franc;a Equino
xial; as incursóes inglesas ; as duas f ormidáveis invasóes ho
landesas. 

F ormaram na van guarda das audaciosas e prolongadas 
bandeiras paulistas. 

Foram os cavouqueiros e abridores das lavras e betas 
auríferas, durante o grande ciclo do fulvo metal em l\.1inas 
·Gerais, Mato Grosso, Goiás. 

Foram, entre os tres elementos étnicos, urna das mais 
indómitas parcelas que confratemizaram nQ Arraial do Bom 
J esus, onde nas ce u e se f irmou a idéia da Pátria Brasileira. 

Transmitiram máscula energía, generosidade, pundonor -
desde o extremo sul até o extremo norte, desde os contra
f ortes da cordilheira andina até a· orla marítima - aos des
bravadores do Amazonas e do Acre, aos gaúchos das cochilas, 
aos vaqueiros do Mimoso, ao jagun<;o revel, ao sertanejo pací
fico 

Ensinaram a que se nao temessem os mistérios dos gro
t6es e matagais da regiáo central, os verdes mares bravios 
com que brincam praieiros e jangadeiros e, também, a que se 
vencessem as asperezas da terra, as procelas oceánicas, o pam
peiro, o minuano, a umidade da hiléia, o sol dos trópicos. 

Testemunha o Bispo de Elvas: "A conquista do Espí
rito Santo f oi 'devida a Tibiri<;á, a da Babia a Tabira, a de 
Perna1nbuco a Itagiba e Piragibe, a do Maranhao a Tama
gica". 

Sem o apoio dos caciques Tibiri<;á e Pequerobi, ligados 
pelo consórcio de suas filhas a Joáo Ramalho e Antonio Ro
drigues, aqui chegados misteriosamente, a conquista e a colo
nizac;áo de Sao Paulo e do Rio de J aneiro, a própria arran
cada das Bandeiras teria sido impossível. 

E, agora, o meu depoimento : Que precioso concurso f oi 
o deles, nos transes mais difíceis ! 

Na constrm;áo da linha telegráfica, através dos campos, 
pantanais, serranías e florestas mato-grossenses ; nos reconhe
ci1nentos em nossas linhas. 

No acesso ao Monte Roróimá, no vértice das fronteiras 
do Brasil, Guiana Inglesa, Venezuela, a 2. 850 m de altitude. 

Na condu<;ao da carga da expedic;ao, durante é>O días de 
marcha, a pé, pelos contra-fortes da Pacará-ima. 
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Na transposic;ao de cachoeiras e corredeiras, na abertura 
de varadouros e picadas, na instala<;3Q de pousos. 

Dando-nos guias experimentados. 
Fornecendo-nos frutos e produtos diversos de suas ro<;as 

e do seu fabrico. 
Salvando a vida de Polidoro Correia Barbosa. 
O conhecimento científico do brasilíndio, através de cos

tumes, língua, institui<;óes, f oi, a princípio, obra de sábios 
estrangeiros, entre eles Martius, von den Steien, Ehrenreich, 
seguindo-se-lhes Ferreira Pena, Couto de Magalháes, Ladislau 
Neto, Lacerda, Barbosa Rodrigues, Roquete Pinto. . . nomes 
inseparáveis da causa indígena no Brasil. 

Numerosíssimos foram os defensores do índio: 
Isabel de Castela - Na chegada da frota a Sevilha vie

ram ordens da córte para se venderem os índios como escra
vos - contran1andou a Rainha tal ordem, e foram eles reen
viados a Sao Domingos, com expressa determina<;áo de só se
rem aliciados com afagos e carinhos. 

Bartolomeu de Las Casas - "o apóstolo dos índios". 
Dizia ele: "Todos vós estais em pecado mortal e, nesse es
tado, viveis e morreis, pela crueldade e pela tiranía emprega
da contra essa gente inocente. Dizei, com que direito, com 
que justi<;a sujeitais esses índios a tao cn~el e terrível escravi
<láo? Con1 que autoridade f izestes essas guerras detes,táveis 
contra povos que, tranqüilos e pacíficos, estavam em suas ter
ras; povos que acabareis, certa111ente, por exterminar? A que 
título vos pertencem eles e porque os for<;ais a tantos traba
lhos e fadigas, sem lhes dar de comer e sem lhes curar as en
fermidades contraídas pelos excessos de trabalho? Ou, ex
primindo-me melhor' a que título sáo eles mortos, para vos 
dar cada dia maiores quantidades de ouro ? " 

Teófilo Ottoni, o grande an1igo e protetor dos índios. 
O Papa Paulo JI/ que, em 153-7 declarou os índios "ho

mens racionais e livres." 
O Papa Benedito XIV que, em 1741, fulminou excomu

nháo contra os que atentassem contra a liberdade dos índios. 
E Washington e Jefferson. 
E, entre nós, o Marques de Pombal, Nóbrega, Anchieta, 

Navarro, . Antonio Vieira, Miguel Lemos, Teixeira Mendes, 
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Nisia Floresta, Gon<;alves Dias, José de Alencar, Guido Mar
Jiere, Azevedo Coutinho, Do111ingos Alves Branco, Januário 
Barbosa, Joáo Francisco Lisboa, ·Gonc;alves Magalháes, Bar
bosa Rodrigues, Melo Moraes, e tantos outros ... 

Há, entretanto, um nome que merece referencia especial, 
o do Patriarca José Bonifácio de Andrada e Silva, o glorioso 
arquiteto da Pátria Brasileira, a cujo plano, sonhado há cento 
e vinte anos, procurei dar vida, com tódas as fórc;as de que 
fui capaz. 

Preocupavam o espírito de José Bonifácio, desde o tempo 
em que estudava em Coimbra, o índio e o escravo, datando daí 
os primeiros rascunhos de seus trabalhos sóbre estas duas 
questóes. 

Ante o doloroso martírio de nosso irmao1 indígena, ex
clamava: 

"Porque nao consentiu a Divina Providencia etn que o 
Novo Mundo fósse descoberto mais tarde, quando as na<;óes 
européias estivessem já mais cultas e civilizadas! Que de cri
mes, que de horrores se nao teriam poupado ! Nao existía 
equilíbrio algum entre o ataque e a def esa; toda a fon;a e tó
da a injusti<;a estavam nos europeus, toda a fraqueza e igno
rancia nos americanos, e por isso foram exterminados, quase 
de repente!" 

O plano de a<;ao do grande Patriarca foi baseado ein cin
co princípios gerais, dos quais os dois primeiros prescreviam 
justifaJ nao nlais esbulhando os índios das terras que ainda 
lhes restavam e de que eram legítimos senhores; brandura, 
constancia e sofri1nento, como cumpre a usurpadores crista.os. 

Compreendera o sábio estadista que, enquanto subsistissem 
os dois problemas - o do escravo e o do índio - nao esta
ria, realmente, fundada a Pátria Brasileira; haveria apenas 
um aglomerado de tres povos desirmanados e separados por 
interesses e sentin1entos antagónicos, e por isso, obediente a 
sua máxima de que "a sa política é f ilha da moral e da ra
zao", cuidou, na elaborac;ao do seu plano, de combinar sa
biamente "tantos elementos discordes e contrários ", a fim de 
obter um todo homogeneo e compacto, "condi<;áo indispensá
vel para formar, ein poucas gera<;óes, urna nac;ao verdadeira
mente livre, respeitável, feliz." 
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A efervescencia de paixóes políticas viria, infelizn1ente, 
anular tao generoso esfón;o, retardar a realiza<;á.o de tao mag
nanimo pensamento. 

Mas as constru-<;óes das grandes cabec;as resistero a pátina 
do tempo e ao escarcé u das vagas- enfurecidas, porque sao 
fórc;as permanentes, no sentido do movimento ascendente da 
Espécie. 

A alta e nobre visao do estadista máximo das Américas 
trac;ou os deveres para com os legítimos donos destas terras, 
delas esbulhados com viola~o de todos os preceitos de moral. 
E ficou estabelecido, perante a consciencia nacional, o pro
grama de protec;ao as tribos, outrora poderosas. 

A luz da sociología e da moral positiva, iria eu ter a 
f elicidade de trabalhar para a realizac;ao do sonho de José Bo
nif ácio, dos votos dos evangelizadores do século XVI - a 
incorporac;áo definitiva e espontanea do índio a civilizac;ao bra
sileira. 

Encontrámo-nos reunidos, Nilo Pec;anha, alma de verda
deiro republicano que sentiu ser a ínclol~ e o destino do regi
me fundar e fomentar a fraterniclacle entre os filhos da mes
ma terra; Rodolf o de Miranda, um dos seus principais auxi
liares e outro sincero republicano; eu que, nas décadas de 
íntimo contacto con1 o índio, vivera o seu incandescente pro
blema, realizara in vivo as experiencias dos princípios da n1o
derna sociología. 

Estudei, apaixonadamente, as tribos, desde as que já se 
encontravam em pro111iscuidade, mais ou menos estreita, com 
1noradores das zonas próxin1as, até as que viviam no fundo 
de suas florestas, en1 paragens quase inacessíveis, onde, com 
a pureza dos costumes e das instituic;óes herdadas de seus maio
res, conservavam o recato de suas mulheres e filhas. 

É o índio urna crianc;a grande - como toda crianc;a, por 
mais adi~ntada que seja a civiliza<;á.o em que surge, é um 
pequeno índio. Feiticistas ambos, irmanan1-se a tudo o que os 
cerca e einprestam seus atributos a todos os seres. 

A esse feiticismo aliava-se a atividade guerreira conquis
tadora - a que correspondía sociabilidade restrita ao grupo 
de f an1Ílias componentes de cada tribo. 
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Era a antropofagia, entre os brasilíndios, instituic;áo de 
culto cuja crueldade se revestía de caráter sagrado e nunca 
meio de se alimentar. 

"Acerva-se a len ha da vasta f ogueira, 
Entesa-se a corda da embira ligeira, 
Adorna-se a mac;a com penas gentís. 
Em tanto as mulheres com leda triganc;a, 
Afeitas ao rito da bárbara usanc;a 
O índio já querem, cativo, acabar." 

( Gonc;alves Dias) 

O sacrifício dos vencidos era, para eles próprios, honra 
que lhes perpetuava a coragem e a firmeza, mero de incorpo
rar aos vencedores essas qualidades tao apreciadas e, por isso, 
só os bravos eram imolados nesses terríveis f estins. Daí a 
imprecac;áo do chefe timbira "parte, nao queremos, com car
ne vil, enf raquecer os tortes." , 

Nao é o índio indolente; ao contrário, é sua vida série 
intérmina de trabalhos penosos e arriscados. 

O que nao representa derrubar urna áryore, na floresta, 
a machado de pedra ! E eram extensas as derrubadas que fa
ziam para as suas planta<;óes de mandioca, milho, etc. E as 
caminhadas a que eram obrigados para apanhar a cac;a que 
lhes devia servir de alimento, para tirar, em troncos de ár
vores gigantescas, os favos preciosos de mel, ou dos coqueiros, 
que abatiam com seus machados de pedra, o delicioso palmito ! 

Indolentes. . . e a delicadeza, a arte, a aplicac;ao com que 
fiavam, teciam, fabricavam objetos de cerámica e outros mil 
produtos de genio incansável e cheio de recursos ... ? 

Nao se pode exigir do índio o n1esmo genero de ativida
de, o mesmo sistema de trabalho do europeu. Acostumado aos 
horizontes sem fim de sua terra, julgar-se-ia asfixiado no es
treito am'bito de um lote e nao haveria meio de o manter aí, 
sen.a.o obrigando-o, a for<;a, a permanecer e trabalhar - o que 
sena a sua morte. 

Minhas rela<;6es com os índios foram sempre as mais cor
diais e deles obtive tudo, porque deles tudo se obtém com 
bondad e, depois de lhes ganhar a conf ianc;a - principiando 
por neles confiar ... 

I 
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Depararam-se-nos, no decorrer de urna expedic;ao, índios 
de aspecto bravío que nos convidaram a segui-los até a sua 
aldeia. Foi enorme o regozijo da tribo - e acenderam fes
tiva fogueira junto a qual um primo, que com seu pai me 
acompanhava, se deitou e, fatigadíssimo, adormeceu. Meu tio, 
porém, vigiava, cauteloso, sem querer abandonar as suas armas. 
Sentindo que urgia dar urna prova de confianc;a, pousei a ca
bec;a nos joelhos de um índio sentado junto a fogueira e ador
mecí profundamente. O índio, desvanecido pelo gesto de seu 
"pagmejera", permaneceu completan1ente imóvel... No dia 
seguinte, a tribo inteira me festejava como um dos seus ... 

·Quando algum grupo me vinha visitar, recebia-o como 
hóspede desejado, exigindo de meus subordinados que se tra

. tassem os caciques com honras de Chef es de Estado que, a 
mesa, tinham a minha direita. 

Apresentavam-se em trajes de gala, para honrar o seu 
"paigmejera" Mas do corpo que untavam de óleo para se de
fenderem dos insetos, exalava-se cheiro terrivelmente desa
gradável. 

Tinha dificuldade em me manter imperturbável, ante o 
discreto sussurrar dos oficiais: 

- Como pode o Com~ndante suportar este cheiro f 

SERVI<;O DE PROTE(ÁO AOS fNDIOS 

Nilo Pec;anha, Rodolf o de Miranda e eu demo-nos as maosT 
conjugán1os nossos melhores . esfor~os par,a: transformar em 
fúlgida realidade o .grandioso programa de }¡osé Bonifácio. 

Para alegria nossa, apresenta-se o 'Brasil, perante o mun
do cultural, co1no um dos pioneiros desse grande movimento 
político social pela redenc;ao do índio, pois cabe a José Bo
nif ácio, além da preeminencia política e intelectual, com que 
soube discutir o problema, a precedencia cronológica. . 

E que me seja permitida urna transcri<;áo de Miguel Le
mos, pois que é para mim, que me consagrei desde o inicio 
de minha carreira, ao problema índio, motivo da mais íntima 
satisfac;áo ter podido inspirar aos nossos dirigentes o desejo 
de lhe dar solu<;áo : 

"É sabido que foram os admiráveis resultados obtidos 
pelo Chefe da Comissao, Telegráfica, _na sua conduta para c~·m 
os selvagens, que mostraram de ante-mao, pratica1nente, a exe
qüibi.lidade do plano, e 'que determinaran;1 o Dr. Rodolf o .de 
Miranda a convidar o Chef e da Comissao para organizar tao 
inestímáve1 servic;o, confiando-lhe a escolha de seus auxHiares. 
E convém lembrar que esse Chefe nenhuma ren1unerac;ao pe
cuniária receben nem recebe por essa patriótica e humanit~
ria Comissao. '' 

E a 7 de setembro de 1910 fundava-se o "Servi<;o de Pro
tec;áo aos 1ndios e Trabalhadores Nacionais" - nao como g~a
ciosa liberalidade por parte do Governo Brasileiro, mas como 
resgate de avultada <lívida dos atuais brasileiros, herdada de 
seus antepassados. Porque a situac;áo en1 que ainda se acham, 
quer os selvagens brasileiros, quer os chamados trabalhadores 
nacionais, resultou, e continua a resultar do mais monstruoso 
crime social. 

Com o nosso "Servic;o", nao é ao suposto interesse da 
civiliza<;áo que visamos, mas ªº interesse real, definitivo e pal-

I 
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pável das pobres populac;óes, a cujo servic;o queremos por essa 
civiliza<;áo. 

Nao é o dese jo de · conquistar prosélitos entre nlentalida
des apenas balbuciantes, -mas o de tirar de doutrinas e cren
c;as as normas e os incentivos de nossa própria conduta, em 
proveito desses a quem queremos servir. 

Nao é a cobic;a de aumentar a riqueza do país, pelo apro· 
veitan1ento do esforc;o de tanta gente, mas o desejo de por 
todas as riquezas e todo o poder das nossas indústrias ao ser- 1 

vic;o dos índios, para lhes mitigar as asperezas da· vida pre
sente e as dores da miséria passada. 

É obra de reparac;ao, como convém a filhos de usurpa
dores, ansiosos por emendar as faltas de seus maiores. É 

obra de f raternidade, para que nao fique o índio em abando
no, sem que se lhe tolha, contudo, a liberdade. Respeitámos 
sempre e integralmente a vontade do índio. Para penetrar 
em suas terras, pedíamos licen~a. Assim f oi quando, há mui
tos anos, retrocedemos paci ficamente, embora expostos aos 
maiores perigos, porque, inadvertidamente, havíamos avanc;ado 
demais nas terras dos nhambiquaras, e estes, desconhecendo 
as nossas intenc;óes e tendo razóes de sobra para suspeitar dos 
civilizados, nos receberam com urna carga de flechas. Demos
lhes razáo, achando que eram donos de suas vontades e, por 
is so, sem f azer uso de nossas armas n1odernas. nos retirámos, 
certos de que, um día, se convenceriarn da sinceridade dos 
nossos propósitos. 

Assim fizen1os e vencemos, merecendo aplausos do "Con
gresso de Rac;as" reunido em Londres em 1908. ~sses pr_in
cípios, inspirados em idéias proclamadas em 1823 por José Bo
nifácio, foram seguidos pelos seus discípulos espirituais - em 
cujo número me encontro - levando-me a estabelecer a re
gra que norte6u todo o nosso trabalho: "Morrer, se necessá
rio fór, matar, nunca!" 

Os índios do Brasil, arrancados a voraz explorac;áo dos 
impiedosos seringueiros, amparados pelo "Servic;o" em seu 
próprio "habitat", nao ficaráo em Redu<;óes, nen1 em aldea
mentos adrede preparados; assistidos e protegidos pelo gover
no republicano, respeitados em sua liberdade e independencia, 
nas suas institui~óes sociais e religiosas, se civilizarao espon-
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taneamente, evolutivamente, mediante a educac;áo prática que, 
por imitac;áo receberem. 

Aqui transcrevo ...-a carta do Dr. Rodolfo de Miranda, con
vidando-me para chef iar o "Servic;o de Protec;áo aos 1ndios ", 
e a minha resposta : 

Rio de Janeiro, 2 de mar<;o de 1910. Exmo. Snr. Co
ronel Candido Mariano da Silva Rondon : 

Visa a presente carta revestir de cunho oficial o convite 
que, pessoaln1ente, vos dirigi em nome da causa dos nossos 
silvícolas. 

A espontaneidade da escolha de A v~sso nome ,Pª~ª f on:en
tar e dirigir a catequese que o Governo da Repubhca dehb:
rou empreender é a consagrac;áo formal d~ cond?ta huma~u
tária, generosa, que tanto vos recomendou a .confianc;a do tn-
dío-ena na longa e heróica jornada que re'ahzastes em zonas 

l::> ' -
até entáo vedadas aos mais audaciosos exploradores. 

·Quem, denodadamente e com rara ab~eg.ac;ao_, sacrificou a 
sua quietude, a calma do lar, a sua propria vida, por ~em 
servir a na<;áo ; quem pode f azer do indígena -. na plen1t~
de do seu domínio no seio das florestas, def end1do dos artl
fícios da civiliza<;ao pelas asperezas da vida inculta - um 
amigo, um guia cuidadoso, reúne, sem dúvi~a, os requisitos 
de bondade de altruísmo que devem caracterizar a can1panha 
que há de ;edimir do abandono os nossos silvícolas e integrá
los na posse de seus direitos. 

Nao cabe ao Governo insistir em práticas seculares que 
f alharam aos seus ideais, revelando-se, no longo decurso do seu 
predominio, baldas de prestígio para deter a cor~ente da ra<;a 
varonil que votava a escravidáo e ao extermín10. Cum~re
lhe ao contrário, constituir, em bases novas, a catequese, im
pri~ir-lhe fei<;áo republicana, fora do privilégio de cast~s, sem 
preocupa<;áo de proselitismo religioso, constituindo serv1<;0 es
pecial centralizado nesta Capital, com irradiac;ao pelos Estados 
onde se torne necessária a a<;áo que é chamado a exercer, pa
cientemente e sem intermissao de esfon;os. 

A direc;ao superior desse servic;o vos será confiada, ~e 
aquiescerdes a consulta que ora vos fa<;o, antes das for~ah
dades oficiais de requisi<;ao ao Ministério a que pertence1s, e 
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te~ho .bem rad!cad_a em r:ieu espírito a confianc;a de que será 
satlsfe1ta a aspira<;ao comum, mediante o influxo de vossa cul
tu:a científica, de .vossa capacidade moral, de vossa fé repu
blicana e da energ1a de vontade que vos faz o primeiro den
tre os exploradores do território lbrasileiro. 

Apresento-vos as seguranc;as de minha estima e legítima 
considera<;á.o." 

* * * 
Rio de Janeiro, 14 de man;o de 1910. "Cidadáo Dr. 

Rodolpho de Miranda, Ministro da Ao-ricultura Indústria e 
e , . b , 

omerc10. 
. Acuso recebida a vossa carta de 2 do corrente em que, 

nlantfestando os vossos -bondosos sentimentos e projetos em 
relac;.~o aos n~s~os ~n.dí.genas, reiterais o convite que em pes
soa Ja me h~v.1~1s ~<l1ng1do, p~ra chefiar os servi<;os que, agora 
e por vossa 1n1c1ativa, o Govemo da República vai instituir em 
benefício deles. 

Agradecendo-vos sinceramente a generosidade dos concei
tos com que vos aprouve distinguir-me, eu nao seria de ne
nhuma forma digno ..,deles, caso, acedendo ao vosso honroso 
apelo, vos deixasse sem . co~pleto conhecimento do modo pelo 
qual encaro o problema 1nd1gena, no que ele tem de realizável 
atualmente. 

~ c~tequiza<;áo ?os indígenas, compreendendo a sua incor
pora<;ao a nossa soc1edade pela assimila<;áo de nossa indústria, 
nossas artes, be1n como pela ado<;ao de nossos hábitos -. - que 
resul:am de no~sas cren<;as religiosas, no sentido positivo des
ses termos - 1ulgo-a ser um problema direta1nente inabordá
vel .. no. presente, em que por tantas cren<;as se repartem as pre
f erenc1as das popula<;óes. 

Como positivista e membro da Igreja Positivista do Bra
sil, estou convencido de que os nossos indígenas deveráo in
corporar-se. ao Oci<lente, sem que se tente f or<;á-los passar 
pelo teolog1sn10. 

Acha-se. tal pr~blema encadeado ao grande problema geral 
de nossos d1as, CUJa solu<;áo penso ter sido desvendada por 
Augusto Comte. 

E o nosso Governo que, reconhecendo essencialmente a 
situa<;áo revolucionária do Ocidente, se colocou, pelo advento 
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da República, na verdadeira atitude que lhe cabía, tanto pela 
abolic;áo do teologismo oficial, como pela nao ado<;áo de qual
quer outra doutrina metafísica ou científica, náo poderá, den
tro dos nossos moldes republicanos, levar aos indígenas a ca
tequiza<;áo sob qualquer das formas que derivam daquelas 
doutrinas. 

Assim, julgo que <levemos ficar em expectativa quanto a 
,esse problema, já que nao podemos abordá-lo agora, compe
tinclo a iniciativa particular todas as tentativas nesse assunto, 
e cabendo-nos apenas velar sempre para que dessas tentativas 
nao resultem opressóes e fraudes contra os indígenas. 

Se nada, porém, pode ser f eito oficialmente pela cateque
.se sistemática dos indígenas, muito, entretanto, se conseguirá 
pela institui<;áo de um servi<;o de prote<;áo, por meio do qual 
se estenderá a eles a vigilancia que as autoridades compete 
estabelecer para a salvaguarda dos legítimos interesses de to
da a popula<;áo, e, de um modo especial, mais minucioso do 
que o adota<lo para a parte oci°dentalizada do nosso país. 

Por sen1elhante instituic;áo, aos nossos indígenas seria, 
antes de tu do, garantida, de ora avante, a ef etividade da pos- , 
se dos terrenos em que habitam, restituindo-se as tribos sub
sistentes e cujos territÓrios foram· usurpados, os mesm<;>s ter
ritórios, sen1pre que possível, ou urna suficiente extensáo que 
1hes fixasse o Governo, .mediante acordos amistosos. 

Usando sempre de processos fraternais, poder-se-á mes
mo mudar a residencia de algumas tribos, quando isso con
vier aos interesses gerais do país, como acontecerá brevemen
te, segundo o acórdo que conseguimos estabelecer com os pa
recis. Efetivamente, devido a nossa interven<;ao, em breve 
abandonaráo estes os chapadóes que habitam há longos séculos, 
em troca dos campos e matas da Serra do Norte, junto as 
esta<;óes da Linha Telegráfica em constru<;áo, onde nao existe 
nenhuma outra tribo localizada, medida que tanto aproveitará 
a conserva<;áo da linha, como a eles próprios, pela prote<;á.o 
menos difícil <le lhes ser mais assegurada. 

J á lhes fiz ver que, habitando os chapadóes, lhes será 
.sempre necessária urna vasta pon;áo de terras para poderem 
viver, devido a escassez de recursos neles existentes. Mas, 
<.:oncedendo-lhes o Governo terras mais ricas e campos. <le ex-
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celentes pastagens, será de esperar que se contentem com urna 
extensa o menor. 

Sem demora se transf ormaráo eles em criadores, devido 
a facilidade de man ter ·o gado nos Campos N ovos da Serra 
do Norte e, ao mesmo tempo, poderáo continuar as suas plan
tac;oes, desenvolvidas, entao, pelos recursos de ferramentas que 
lhes f orneceremos. 

Plantando e criando, deixarao, pouco a pouco, a vida no
made de cac;adores, por terem junto as suas casas tudo aquilo 
de que necessitam para se alimentar, e só retomará.o os hábi- · 
tos antigos, episódicamente. 

O desenvolvimento dessas medidas, por si só, nos garan
tirá, etn futuro próximo, a amizade de nossos indígenas em 
todos os lugares onde ela se acha perturbada, e nos evitará 
os possíveis conflitos com as tribos ainda desconhecidas. 

Para facilitar o desenvolvimento dos trabalhos a que atual
mente elas já se entregam será preciso fornecer-lhes as ferra
mentas de lavoura, que lhes tornará.o menos pesados e mais 
rendosos os mesmos trabalhos. 

Ainda lhes serao fornecidas as máquinas mais simples 
para a preparac;ao da f arinha de mandioca e de milho que eles 
fabricam por processos rudimentares; máquinas para o desen
volvimento doméstico da pequena indústria de tecidos que já 
preparam para ocorrer as exigeD¡cias da pudicícia. 

Para ·lhes criar novas ocupac;oes, ser-lhes-á fornecido ga
do. sobretudo o bovino, bem como todos os animais domésti
cos de mais imediata utilidade. A fim de neles desenvolver 
o gosto da música, que já possuem em grau notável, se lhes 
dará.o os instrumentos mais · ao seu alcance; os pequenos obje
tos de uso doméstico e de enfeite completará.o, finalmente, a 
série de presentes de que necessitam e que tanto apreciam. 

O desenvolvimento dessas medidas, que deverá ser gra
dual e prudente, será, entáo, dirigido e impulsionado pela "Ins
petoria Federal de Prote<;ao Fraterna aos Indígenas do Brasil", 
nome que indica, imediatamente, nao só o limite de nossa in
tervenc;áo oficial, como também o modo de ser dessa inter
venc;áo. 

Estou certo de que, agindo com essa prudencia, nao te
remos, no futuro, que lamentar nenhum insucesso; e, dentre 
os indígenas que conhec;o, posso assegurar que tanto os pa,re-
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cis como os bororos poderáo, em breve, prestar excelentes ser
vic;os, com proveito próprio e do país, junto as linhas e es
tradas do sertao conservando-as e melhorando-as. 

' Muitos parecis já se empregam nos trabalhos de explo-
rac;áo da seringa, seja espontaneamente, se ja por contrato; se
rá fácil empregá-los na conservac;áo das linhas telegráficas do 
sertáo, conforme o desejo que muitos deles já manifestaram, 
certos de que o Governo lhes concederá melhor e mais justa 
retribui<;á.o do que as ilusórias vantagens que colhem ao ser
vic;o de particulares que os exploram desumanamente. 

A dita Inspetoria caberá ainda, naturalmente. tornar efe
tiva a puni<;áo dos crimes que se cometem contra os indígenas; 
fiscalizar o modo pelo qual sao tratados nas colonias e est~be
lecimentos particulares, de modo a evitar que sejam vítimas 
de explorac;óes, violencias e fraudes. 

Por intermédio de delegados especiais, manterá contínuas 
relac;oes com as tribos, fornecendo-lhes o necessário, velañdo 
por sua seguran<;a e tranquilidade, impedindo as guerras e cor
rerias que entre si mantem e restabelecendo a paz por toda 
parte onde se acha perturbada, nisso procedendo sempre com 
"constancia, amizade e sofrimento", conforme as palavras do 
velho José Bonifácio. 

Ainda por intermédio dos delegados especiais, a Inspeto
ria transmitirá aos indígenas os elementos ou no~oes de utili
dade imediata. sobre suas ocupa<;óes ordinárias de cultura, e 
sobre aquelas que vierem a ter posteriormente ; como também 
lhes mostrará as vantagens do nosso modo de construir i fa
zendo aceitar as divisóes internas das habitac;oes e outros me
lhoran1entos que sao capazes de apreciar - urna vez que lhes 
nao sejam impostos - e de que lhes explicaremos e de
monstraremos, pelo exemplo, a utilidade. Daí nascerá a ne
cessidade da aprendizagen1 de alguns ofícios, como o de car
pinteiro, ao menos no que há de rudimentar, cumprindo, en
tao, sómente, proporcionar-lhes os meios de realizar, nas suas 
próprias aldeias, essa aprendizagem. 

~sse exemplo indica como se procederá em outros casos, 
evitando-se o ensino for<;ado de cousas cuja utilidade desco
nhecem ou de que ainda nao houverem sentido necessidade. 

Ter-se-á sempre em vista que aos indígenas desagradam 
quaisquer obrigac;6es e ensinos sistemáticos, por mais .úteis que 
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par~am a nós ocidentais ; e que só gradualmente poderáo eles 
vir a sentir a utilidade, as vantagens e até a moralidade de cou
sas e atos a que prendemos tais atributos. 

Creio haver suficientemente explanado, e por exemplos, o 
modo que julgo ser o único eficaz e oportuno para preparar 
a fu tura incorpora<;áo do elemento indígena ao elemento oci
dentalizado de nossa Pátria. 

Dentro dos limites assinalados, poderei aceitar, portanto, 
a direc;áo dos servic;os que ides instituir,_.durante os quais te
rei ocasiáo de desenvolver; de um modo sistemático, o proce
<limento que de longa data tenho observado em rela<;áo aos 
nos sos inf elizes indígenas. 

~sse procedimento, cumpre notar, já se acha sancionado 
pela prática, havendo-me assegurado a amizade de todas as 
t ribos indígenas comigo relacionadas. E, mais do que sim
ples amizade, tem-me proporcionado um ascendente sobre to
dos os caciques que conhe<;o, permitindo isso o aproveitamen
to dos servi<;os das respectivas tribos em circunstancias táo 
críticas para o sucesso dos encargos a ·mim confiados, que, 
sem tais servic;os, fraternalmente solicitados e f raternalmente 
'<!Oncedidos, eu nao teria podido, algumas vezes, vencer passos 
dificílitnos. 

Junto a presente resposta, que fui obrigado a tornar, ex:
tensa, algttmas publica<;óes do Apostolado Pos~tivista do Bra
sil, através de cuja Ieitura podereis apreciar os fundamentos 
de tudo que aca:bo de vos expor e que resumem os .ensinos 
·do passado, sistematizados por Augusto Comte, os quais há 
-cerca de vinte anos constituem a chave dos meus sucessos 
junto aos nossos indígenas. 

Caso aceiteis, Snr. Ministro, o modo de intervir que dei
xei explicado, o qual, parecendo muito limitado, é, no entanto, 
já um grande esfórc;o e o único, a meu ver, capaz de resul
tados práticos e justos, estarei pronto para colaborar nos ser
vic;;os que espontaneamente decidistes instruir em nossa Pá
tria, os quais resolverá.o, no que é possível atualmente, o mais 
elevado problema que se apresenta a um estadista brasileiro, 
realizando os votos e os projetos daquele que, há cerca de no
venta anos, entreviu, a luz da moral e da razáo, o mesmo pro
blema, em toda a vasta complexidade com que se apresentava 
entáo. 11 
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Saúde e f raternidade - Candi do Mariano da Silva 
Ronden." 

Dirigiu-se-1ne, entáo, o l\!Iinistro Rodolf o de Miranda nos 
seguintes termos : 

" Li com vagar e cuidado vossa atenciosa carta, resposta ao 
n1eu convite para assumirdes a direc;áo do servi<;o de cate
quese dos indígenas, organizado ele acordo com a orienta<;áo 
republicana. Exposi<;ao eloqüente vosso programa ~ funda
mentado en1 tern1os que revelan1 conhecimento exato do assun
to, crit~rio observador e bondade de um homem de corac;ao -
assegurará exito da idéia que propugno, com o n1aior encare
cimento. Concordo sem discrepancia com as medidas que su
gerís, todas conducentes a proteger o indígena, defenQ.e-lo, 
a1npará-lo, sem o constranger a aceitar nossos hábitos e nossa 
religiao. Será mais um servic;o a reunir aos muitos que vos 
<leve a República. Saudac;óes cordiais." 

Manda a justi<;a que, falando no "Servi<;o de Prote<;áo 
aos fndios", se nao esque~a o nome do Dr. Getúlio Vargas. 
Reconhecendo a in1portancia da contribuic;áo brasileira para a 
soluc;ao da questao indígena - -que, sendo urna questao na
cional das mais transcende_ntes é, antes 

1 
de tudo, urna questao 

humana - deu-lhe decidido apoio e iin pulso. 

Caminha1nos com a esperanc;a de atingir o Reino da Fra
terniclacle ·u niversal - que. ela se estenda aos infelizes a1nerín
dios, subjugados pelos efeitos da guerra ele conquista dos in
vasores europeus, injusta e cruelmente levada a'.os ingenuos e 
hospitaleiros aborígenes do Continente descoberto. 
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