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O DESBRA V AMENTO 
DAS SELVAS 

DORIO DOCE 

NESTA HORA cm que o Brasil dinamiza o seu 
velho cspírito bandeirante, apoiado cm má
quinas gigantescas e de técnica assombrosa, o 
livro de Ceciliano Abel de Almeida tem um 
valor todo especial. Ele nos aprcsenta urna 
regiio da qual muito se fala, ·porém pouca 
literatura existe: o vale do Rio Doce. Conta
nos a luta do homem a desbravar as selvas 
de Minas Gerais e do Espírito Santo munido, 
quase que exclusivamente, de facio, machado 
e quinino. E o leitor se espanta ao ver que 
isso ocorreu praticamente ontem, · há menos 
de cinqüenta anos. Sendo, cm grande parte, 
a história da constru~io de uma f errovia, seu 
autor nio nos mostra um me.ro caderno de en
genheiro. Vai mais além. Substituí o aponta
mento frio pelo depoimento pessoal, vivo, rico 
em detalhes humanos. 

t a narrativa de um pJantador de trilhos 
em plena floresta brasileira. Revive aos nossos 
olhos aquele mundo verde, majestoso e hostil, 
povoado por f eras, índios e f ebres, mas, tam
bém, nao raro, por surpreendentes quadros de 
beleza. Essa misteriosa beleza ora duramente 
selvagem, ora mansamente doce, que o ines
perado da mata virgem sempre of erece, nesse 
contraste· entre orquídeas e cobras, entre rega
tos cristalinos e temporais a sacudir, ranger e 
tombar, na escuridáo, árvores seculares. 

O Desbravamento das Selvas do Rio Doce 
nao é, todavia, a descri~áo da natureza agreste 
em luta com a bravura tenaz do pioneiro capi
xaba. Náo nos mostra, só, o bra~o do homem 
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PREFACIO 
~ . 

Qui de terra est, de terra loquitur. 
SER GIOVANNI FIORENTINO, Il Pecorone, XIII 

O ENGENHEIRO Ceciliano Abel de Almeida era Reitor da Universi
dade do Espírito Santo quando fui seu hóspede, janeiro de 1955, 
dando um breve curso de Antropología Cultural. 

Alto, magro, sorridente, o gesto lento desenhava no ar os episódios 
inesquecidos de urna nobre e grande vida de trabalho, dedicQfao e 

_alegria de servir. Fora na cidade do Natal diretor da Estrada de 
Ferro_ Central do Rio Grande do Norte (Sampaio Correa atual), co
nhecendo e privando com as figuras familiares ao nieu corafao. En
canto ouvi-lo evocar toda a história de sua profissao, a estada. no Rio 
de Janeiro, estudante pobre, lutando para abrir um breve túnel no 
granito das dificuldades imprevistas que o separavam da Escola Po
:lit4cnica onde concluiu, excelentemente, seu curso de engenheiro. 
Qualquer outro desanimaría ante a montanha que o distanciava dos 
livros da Politécnica. Ceciliano Abel de Almeida abriu seu caminho 
como uma verruma, tenaz, teimoso, acima do desanimo; E nao há 
criatura mais tranqüila, serena, com seu sorriso melancólico e a do
~ura das invocafoes do passado, táo presente para ele. Deus sabe 
como estudou, subindo o curso sem desfalecimento, degrau a de
grau, quando tantos deparam fácil, rápido, comodo elevador guin
'drinte e con/ ortável para a elevQfiio fulminante. 

Engenheiro, continuou a luta procurando em que aplicar quanto 
aprendera. Foi servir na <:;entral do Brasil, gratuitamente, para fazer
se necessário na constatQfiio do seu es/orfo diário e útil. Ficou como 
"engenheiro praticante" no Engenho de Dentro, encarregado do De
pósitó. O diretor era o grande Osório de Almeida. Admirava Ceci
liano mas niio podia encaminhá-lo para os cargos remunerados na 
construfiio do prolongamento da Estrada. Niío o mandou para Cor
disburgo porque as vagas eram preenchidas segundo recomendafoes 
do Presidente e do Ministro, catucados pelos políticos indispensáveis. 
Ceciliano ia fazendo a vagarosa aprendizagem do sacrifício, capitali
zando decep~oes que niio tinham a f orfa de anoitecer-lhe no corafiiO 
o entusiasmo pela sua profissiio. 

Finalmente, agosto de 1905, aceita um lugar de engenheiro na 
Companhia Vitória a Minas, lugar para explorar, locar e construir 
na mata margeante do Rio Doce, onde há árvores contemporaneas 
. 
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do Genesis, e vagavam os descendentes dos Aimorés, bravíos, des
confiados, famintos. Ceciliano aceitou e veio para sua terra ganhar 
600$000 mensais sem direito a diárias, e devendo pagar sua niontada 
e as despesas do rancho. Era assim há meio século, e Ceciliano acei
tou, como um rapaz novo, sadio, borbulhante de esperanfa aceita ir 
para o fim do Rio Negro missionar Tucanos e Tarianas merencórios. 

E "Os Trilhos Venceram as Selvas" do Río Doce. É urna frase 
qu_e sa.code a curiosidade leitora na taquicardia da emo~ao. Mas é a 
Hzstórza dos engenheiros ferroviários, os pioneiros das matas, no1nes 
~ue desconhecemos, e sem eles o Brasil continuaría hemiplégico, com 
areas mortas de produfao, membros ignorados para o movimento 
coletivo da vida nacional. Ceciliano Abel de Almeida é um destes 
valorizadores reais do Brasil organico. Ajudou a criar unza artéria 
condutora de sangue indispensável para a distribui~ao vital em toda 
a organizafiío de urna zona antes povoada de assombrQfoes, rondada 
pelas lendas do pavor. 
~ á n~st~ imenso edil ício nacional muita cariátide que nao sustenta 

~ si. propria, Atlas d~ mentira, fingindo es/orfo desmedido no equi
librio de pesos que ficam noutros ombros, anonimos e discretos. o 
autor deste livro é urna base verídica de sustent~ao. Uma coluna 
firme e sólida, plantada na terra da coragem, garantindo estabilidade, 
dur~iio e seguranfa as paredes imóveis e a cúpula dominadora. Urna 
fábula moderna (Trilussa?) lembra que o mecanismo de relógio, de
zenas e dezenas de pefas delicadas, sensíveis, eficientes, trabalham · 
dentr~ da ~aixa de metal, desconhecidas e desprezadas, para que os 
pontezros girem e ganhem olhares, gabos e cit~oes de pontualidade 
Ceciliano Abel de Almeida é uma dessas pefas de precisiio, traba: 
lhando para que o relógio ande certo e os ponteiros ilustres recebam 
as glórias da consagrQfiíO coletiva. 

As toneladas de ferro do macifo mineiro do ltabira despejam-se 
no porto de Vitória grafas a urna ferrovia que Ceciliano ajudou a 
tornar viva e f orte. Ajudou-a dando sangue, vencendo floresta, río, 
f ebres, desconf orto, solidiio. 

A Companhia atravessava regímen de indigencia e exigia, com oJ 
pedidos oficiais, auxílios admiráveis, cuja justificativa estava no es
pírito e na vocQfiío dos colaboradores. Depois de uma taref a esgo
tante, digna de todos os premios, o Engenheiro é convidado a locar, 
espontaneamente, no trecho sinistro onde o paludismo dizima as tur
mas e marcará a colocQfiío de cada dormente futuro com o túmulo 
de um trabalhador. N iío haverá teste mais emocional que a dedica
~ao desses operários humildes das estradas de ferro, pagos com, cinco : 
meses de atraso, entregando aos barracoes os vencimentos, arrastan
do miséria num disfarce estridente de bom humor, furando mata e 
engolindo mosquitos ao som dos udesafios", das toadas de excita- · 



mento, das doces modinhas de amor. Quando se ouve o "ai Mari
" quinha, vai" de possível sugestao sensual e maliciosa, verifica-se que 

a cantiga apenas ritmava a desloc(lf ao e remor;ao de grandes blocos 
de pedras, pesando toneladas . . . 

V ereis que Ceciliano A bel de Almeida fixa, neste Uvro, muita 
History rara para a documentar;iio psicológica, e muita story para o 
conhecbnento da natureza humana que o cercava, humana e animal, 
toda a paisagem dos homens e das cousas, haloada de ternura, com
preensáo e enternecimento. 

· Nao quis salvar seu nome apenas, arrancando-o ao dilúvio olvi
dador, mas encheu o livro com o Rio Doce, fauna e flora, homens 
de todos os feitios, grandes e pequeninos fatos, todos ensopados de 
saudades, vivos no espantoso verso telúrico do curiboca Ubaldo Costa 
Porto, no novo estilo surpreendente das "rodas ponteadas": 

Adeus, pancadao da soidade! 

. E imperturbável na sua bondade, desculpa e esmaece os tr(lfoS 
f artes acusativos daqueles que, como o cavalo de Chiquinha: 

urna máo pisa firme, 
e a outra nao tem firmeza. 

· O .Engenheiro atento ao "transito", vigiando o estaqueanzento da 
loc(lfao da linha, abrindo a faciio a picada, prolongando, na luz do 
lampiao belga, as horas de esfor{o nos desenhos dos perfis e retifi
caroes das cadernetas de campo, tem os olhos para ver e o corar;iio 
para sentir as pequeninas vozes dos pássaros sem nome e o arorna 
anonimo das flores sem título. 

Sabe que vai cho ver porque as saracuras cantam e a japira fez o 
ninho f ora do nível da possível inund(lfao. Ou niio haverá chuvada 
porque houve a assombrosa "Capela de Bugios", os macacos bar
bados reunidos, roncando ao entardecer. Lembra a jaqueira de Ca
riacica que desviou o tr(lfado da estrada de ferro. O papagaio de 
Dona Maria. Sub indo o Rio Doce que, nas manhiis das primeiras 
décadas do século XIX obrigava a 23 transbordos, vindo de Minas 
Gerais, contornando as cachoeiras sonoras, nao esquece que ltapocu 
pareceu tiio f eio as mor; as viajantes que o no me f oi mudado para 
Calogi. Nao apenas a campanha na mataria densa o arrebata em 
sonho, mas a invasiio ir.resistível das guaju-guajus, formigas de cor
re.ir;iio, espavorindo as surucucus, a saparia pu/ante, todos os animais 
de terra, empu"ados para a fuga pela van guarda vitoriosa das f erozes 
Eciton, que se detem apenas diante de urna barreira de brasas vivas. 

Comeu carne .de onr;a sur;uarana. Domino u com sua impassível f ace 
tranqüila todas as revoltas dos traba/,hadores mal pagos, inesgotáveis 
de amizade e maravilhosos de dedicar;iio, e sabe que as tres barras 
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que desgrafam um homem siio: barra de sala, barra de ou.ro e barra 
de rio . .. 

Agora, dentro da noite, ouve o noturno curiango na sua perpétua 
promessa mentirosa: "amanha eu vou ... " 

Mais de dois anos de sacrifícios, aquele sacrifício votivo, a obe
diencia jubilosa de que falava Ruskin, fecham o ciclo. Irá exercer 
outras responsabilidades com igual espírito, amor e esperanr;a iguais 
para sempre em sua nobre vida modelar. 

Aposentado, admite em sua intimidade o leitor para ver como 
viveu, comer;ando a carreira inalterável, os meses ásperos e lindos no 
Río Doce, planejando a ferrovia que traz o ferro de Jtabira para o 
cais de Vitória, das montanhas mineiras para as ondas do mar. 

Henri Guillau1net voando do Chile para a Argentina caiu nos An
des, cego por uma tempestade de neve e vento. Recusou-se a morrer 
e andou cinco dias e quatro noites através da cordilheira, de rojo 
nas montanhas de gelo, ladeando as cavernas azuis, os lagos imóveis 
e verdes precipícios. Nao era a vida que teimava em defender, mas 
o elemento útil que representava, o grande piloto insubstituível na 
Ligne, o cidadii.o consciente da Terre des Hommes·. Quando abraf ou 
Saint-Exupéry pode apenas balbuciar, convicto da veracidade: "O 
que eu f iz, palavra que nenhum bicho, só um home1n, era capaz de 
fazer!" 

Uma vida como a do Engenheiro e Professor Ceciliano 44bel de 
Almeida dignifica a espécie, a humana no geral e a brasileira no 
particular. Atravessou setenta anos de batalha com toda ciencia das 
escalas técnicas e toda a pureza da alma luminosa. O exemplo ilu
mina vários aspectos e é uma alegria sabermo-lo nosso contempora
neo. A inda possuímos homens assim . .. 

A sabedoria instintiva das abelhas, das f ormigas e dos castores, 
indicada como égide de trabalho associativo, apaga-se tranqüilamente 
quando vemos o velho engenheiro contar sua história clara e simples, 
sugestiva e poderosa, com o timbre de uma narrativa doméstica, fiel 
e natural, como "só um Homem é capaz de fazer! . .. " 

Cidade do Natal, outubro de 1956. 
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NA CHANURA, na margem esquerda do riacho Santana, cercada de 
mata virgem, demorava a choupana de meus pais, distante urna cen
tena de metros do álveo do modesto tributário do Rio Sao Mateus, 
outrora Cricaré. Nesse recanto do Espírito Santo minha Mae ensi
nou-me a balbuciar as palavras afetivas de nosso idioma, e eu ouvia 
o trinado do casal de canário, que entrava pela janela, mal acepi
lhada, e nidificava na cumeeira carunchosa. A medida que crescia, 
embevecia-me no chilreio das andorinhas, no esvoa~ar das rolas, que 
mariscavam no casqueiro de mandioca, no gemido das juritis, no 
guizalhar das capoeiras, no pio estridente dos tucanos, no galrear 
das araras e papagaios. . . As aves domésticas implumes seduziam .. 
me. Aos sete anos já nao receava os animlais de maior porte: 
admirava-os, discernia-os, tinha interesse por eles e comecei a pre
venir-me contra as cobras e as su~uaranas, que os atacavam, e temia 
penetrar no cerrado ou na floresta. 

J oao e Luís, rapazes esquisitos, freqüentavam o tugúrio. Eram 
"os caboclos". Foram criados por minha avó. E os de casa diziam
me: "sao órfaos." perderam pai e mae, que usavam batoques, e 
morreram quando a maloca investiu contra urna fazenda, situada 
rio acima. 

De tempos a tempos, irrompiam no terreiro, chegados de Minas, 
tropeiros ou boiadeiros com cavalhada ou boiada para vender. Des .. 
creviam as peripécias da viagem em que avultavam os assaltos dos 
indígenas entre os Rios Mucuri e Itaúnas. Curioso ouvia as bravatas 
dos muladeiros e vaqueiros, e arrepiava-me a narrativa sobre o 
ef eito das flechas a tiradas das tocaias contra a piara. 

Um dia quando, entretido, armava, no aceiro da mata, a arapuca, 
perto da barranca do ribeiro, sai da brenha um homem alto, esguio, 
com uro camarada. Temi. Correr, fugir, deliberei de repente. O fan
tasma, porém, de pronto, falou: "Nao corra, sou de paz, sou agri .. 
mensor. Nao fuja, amiguinho! Diga-me, seu pai está em casa?" 

Levei-o a presen~a de meu pai. Alm~ou conosco e nao me cansei 
de admJirar-lhe as botas, os óculos e urna caixa de couro a tiracolo, 
possivelmente a bússola. 
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Estas sao reminiscencias de minha infancia e estou certo de que 
sao razoes, além de outras menos antigas, que me decidiram a es
crever este livro depois de setenta e cinco anos de idade. 

* 

Na sede da comarca de S. Mateus assistimos aos festejos deli
rantes dos que foram libertos pela Princesa Isabel, as alegrías pa
trióticas espalhadas pela proclama~ao da República e quisemos que 
outros suetos nos f ossem concedidos, motivados por acontecimentos 
de importancia, cuja grandeza nao avaliávamos. 

Modificou-se a estrutura política do país. Em derredor de nós, 
porém, nao percebíamos altera~oes. Víamos o campo ~oberto de 
gramíneas vi~osas ou ressecadas, conforme a esta~ao do ano; o gado 
farto ou faminto; a cabana onde nascemos com seus esteios de ba
raúna; o ribeiro manso, que corría, lentamente, cavando a chapada 
terciária; a bolandeira, que, movida pela junta de bois, dava velo
cidade ao rodete de ralar a mandioca; o engenho de a~úcar, as 
moendas e as tachas de cobre; o pilador rústico de café e a mata 
virgem, agora, mais longe. Faziam-se derribadas, anualmente, os 
aceiros afastavam-se. Substituíam-se na terra as grandes árvores por 
mandiocais, cafeeiros, canaviais, laranjais, bananais. Tudo vicejava. 
O projeto da casa assobradada, breve, seria realizado. 

* 
Nao tardou haver mudan~as eml nossa vida. Interrompemos o 

curso primário ministrado pelo Juiz de Direito, que foi removido 
da comarca e, depois de algum tempo, fomos internado num colégio 
em Petrópolis. Deixamos a terra natal, encravada na mata entre o 
Rio Mucuri e o Doce, na qual rareavam os civilizados e erravam 
os botocudos numa dilatada área equivalente a metade da superficie 
do Estado do Espírito Santo. 

* 
Catorze anos decorridos chegamos ao Rio Doce como engenheiro 

da E. de F. Vitória a Minas. A regiao das matas. desconhecidas 
continuava indevassável. Pouco se havia transformado em confronto 
com as informa9oes do Príncipe Neuwied, Saint-Hilaire, Hartt e 
outros. 

Nos tempos coloniais sendo a explora~ao do Rio Doce apenas 
consentida ero suas cabeceiras, a vasta zona do seu curso baixo e 
médio continuou a ser habitada pelo gentio até o século XIX, quan..; 
do f oram adotadas medidas, a princípio, pela Coro a Portuguesa e, 
depois, pelo Governo Imperial, para dominá-lo~ 

I 
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Apaziguados os índios que vagueavam pelo sul do Rio Doce fi
.. caram, entretanto, numerosas tribos, que ocupavam a regiao da mar

gem esquerda e que, só no primeiro quartel do atual século, foram 
incorporadas a civiliza~ao. 

Em agosto de 1905, quando nos preparávamos para prosseguir, 
como ajudante do notável engenheiro Pedro José Versiani, os tra
balhos da estrada, a partir da estaca \'iminas, próximla do Rio 
Natividade, noticiava o jornal O Mucuri, sob o título Ataque de 
Bugres: 

Entre as esta9óes de Francisco de Sá e Presidente Pena, na Estrada de 
Ferro Babia e Minas, foi no dia 9 <leste mes atacada urna turma de trabalha
dores que em um trolley percorria aquele trecho da linha. 

As seis horas e trinta minutos da manha, ao chegar a turma em certo ponto 
encontrou sobre os trilhos galhos de árvores que supuseram ali atirados pelo 
vento e quando fazia a remo9ao deles foi inopinadamente atacada pelos bugres 
que se tinham emboscado em ponto próximo, dentro da mata.1 

Essa investida contra homens civilizados nao foi a última. 
O prolongamento dos trilhos· da estrada, a catequese fundada, no 

Rio Sua~ui, pelos missionários, e a E. de F. Bahia e Minas confi
naram a a~ao dos selvagens, e os pastos de atra~ao estabelecidos 
pelo Governo Federal completaram sua inclusao na sociedade dos 
trabalhadores. 

* 
A ponta dos trilhos avizinha-se de Colatina. Breve, o estardalha~o 

das locomlotivas, com apitos curtos como assobios de tucano ou 
prolongados como ornejos de asno, com rangeres e remuneios de 
suas pe~as, afugenta a ca~a, alvoro«;a o indígena, reboa, ao longe, 
anunciando a penetra9ao, Rio· Doce acima, nas florestas virgens 
paludosas. Vai ser devassado o caudal .em seu curso médio. Pro
fundas altera~oes sofrerá a regiao. 

Inauguradas, até Figueira, hoje Governador Valadares, as esta~6es 
mineiras, cuidou o Governo Federal de criar postos de atra~ao as 
tribos botocudas. Pacificadas estas, f oram dominadas as matas des
conhecidas. Na área por elas ocupada apareceram os agricultores, 
tiradores de madeira, exploradores de pedras coradas, pecuaristas e 
negociantes. 

* 
O abreviamento da explora~ao da regiao do baixo e do medio 

Rio Doce foi a conseqüencia imediata da inaugura~ao do tráfego 

1 P. Frei Jacinto de Palozzola, Nas selvas do Mucuri e do Rio Doce (p. 245]. 
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da E. de F. Vitória a Minas. Outras mudanc;as testemunhamos: o 
saneamento de sítios como Lajao, atual Conselheiro Pena Cuieté 
B~guari, Pedra ~orrida, Naque, Cachoeira Escura e outros: em qu~ 
re1nava o paludismo. Alguns desses lugares sao atualmente cidades 
prósperas, saudáveis. 

Con~orrer~m para o saneamento as queimadas. Vimos o f ogo 
carbonizar gigantes troncos de árvores seculares, Iabaredas · nelas se 
en;oscarem, co~o serpentes endoidecidas, subirem e projetarem-se 
~e~ .d~ suas gnmpas. Estarrecemo-nos, diante da queda do velho 
Jequ1tiba devorado pelo incendio, que lhe destruiu a base ou ante 
a peroba oca, cujo amago carcomido vomitava ao céu c~mlo con
duto vulc~nico, gases incandescentes. Espantamo-nos co~m a rapidez 
com que Juncos, tábuas e ciperáceas se transmudavam em cinza e 
como as taquaras, de princípio, apenas crestadas, davam, depois, 
estouros de protestos aniilando-se. 

Após a devastac;ao ocasionada pela carreira das chamas desem'
besta~as, algull:s troncos ficavam ainda fumegando. A terra havia 
receb1d·º· o batlsmo do fogo destruidor. Outras calcinac;óes durante 
anos v1nam. O solo empobrecia-se. A erosao aumentava. A fauna 
decrescia. 

Pr~vinham os incendios, diziam, das locomotivas fagulhentas e 
dos cigarros das turmas de conserva. Certo, porém, é que o coloniao 
era semread.o regularmente e as manadas, que com ele se empantur
ravam, enncavam os seus. donos. Serras, como a do Jbituruna, per
deram suas beleza~ naturais. Os zebus bem nutridos, soltos, passeiam 
por ~las s~branc~1ros. De Go~emador V aladares para cima muita 
m~d.eira fo1 extra1da e convertida em carvao. A indústria assim 0 
ex1g1u. 

* 
Os novas aspectos da regiao causados pela abertura ao tráfego 

da E. F. Vitória a Minas decidiram-nos a recordar neste modesto 
Iivro, as dificuldades enfrentadas e vencidas para co~struí-la, a ac;ao 
perseverante do :rabalhad,or . nacional, ?om, ?rdeiro, ativo e resig
nado, a abnega9ao dos tecn1cos, o me10 social equilibrado e a fé 
a alta visao e o patriotismo dos diretores da velha Companhia Vi~ 
tória a Minas. 

Nao é técnico o nosso trabalho e, por vezes, quando a técnica 0 
amea~ou P.rocuramos afastá-la, limitando-nos, apenas, em tangenciá
la. Memonamos fa tos, passagens, ocorrencias, sem recorrer a notas 
ou apontamentos porque nao os possuímos. 

Sucinta~ente descrevemos o Rio Doce no momento exato em que 
a locomotiva arfando dele se aproximava. Suavizamos a descri~ao 
do caudal, desde Regencia até a foz do Piracicaba, apanhando a qui, 
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ali e além fiapos da crendice popular, do linguajar dos barqueiros 
e do narrar dos sertanejos, que julgamos preciosos. Recolhemos 
quadros, cenas e panoramas, que jamlais se apresentarao porque o 
meio se transmudou. 

Em síntese assinalamos a presen~a do botocudo, ora procurando
nos, pedindo alimenta~ao, ora atacando-nos, rejeitando mantimentos. 

Por último, expomos o regime de trabalho da Companhia Vitória 
a Minas, balda de numerário, para construir a ferrovia, que trouxe 
ao porto de Vitória a prim·eira remessa do minério do Caue. 
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&tendendo-se por detrás da zona marítima, numa 
distancia variável a partir do litoral, o sertáo of erece 
um aspecto físico bem diferente e bem distinto nas 
duas principais se~óes em que o país naturalmente se 
divide: a regiáo Norte e a regiáo Sul, mais ou menos 
delimitadas pelo paralelo de 18 de latitude meridio
nal. Em urna e outra regiáo, o aspecto físico, a ca
racterística do sertáo é um f enomeno em íntima de
pendencia com o relevo e altitude das montanhas, a 
constitui~ao do solo, e a grande umidade do clima 
continental. Para o Norte o relevo do país é muito 
menos acentuado; o solo menos variado na sua cons
titui~ao geológica, se levanta sem grandes e bruscos 
desnivelamentos, assumindo as montanhas o aspecto 
das planícies elevadas, ou chapadas de margens ín
gremes, que as correntes fluviais, nem sempre pere
nes, rasgam e atravessam, deixando de permeio as 
Iombadas largas que a erosao secular modelou. Aqui 
e ali, na planura que se desdobra a perder de vista, 
levantam-se serros curtos, pontiagudos, espelhando 
o sol nas encostas nuas, brancas da rocha . . . O país 
é, no geral, seco e monótono. A vegeta~áo, por vas
tíssima zona, é sempre a mesma, raquítica, espinhen
ta, retorcida, caracteristicamente acentuada nas espé
cies que constituem o tipo da "catinga", onde em solo 
pedregoso e quente sobressaem as acácias, os sísifos 
e os cereus variadíssimos .... 

Bem· diversa é a zona Sul. A mata~ do ~Iitoral~vai 
aí se fazendo mais estreita. As m..ontanhas abeíram
se do oceano, e em mais de um ponto mergulham 
em ·suas águas as encostas alcantiladas que avan~am 
em promont6rio. O relevo do solo é aqui mais varia
do, e, por isso mesmo, mais belo. 

TEOOORO SAMPAIO, 
[in Rocha Pombo, História do Brasil, Vol. VI, p. 11) 



CAPÍTULO 1 

O Rio Doce no tempo de Cabral. Lendas. Entradas. Ouro. 
Comunic{lfoes. Estrada geral. Embarca9iio a vapor. Liberta-se 
do vento a navega9iio. Farol. Regencia Augusta. Padre An
chieta. N avegafiio fluvial. A barra do Rio Doce. Flora e 
fauna. A madrugada. Retiram as pranchas. Rio acima. Suinos. 
A benzedeira. Lenha. llha das Frecheiras. Grupo das Cara
pufas. Energia do brasileiro. Cabas-tatu. F echava o corpo. 

EM MAJO DE 1501 deixa Lisboa a esquadrilha despachada por D. 
Manuel. . . "o mlais bem afortunado rei da Cristandade" ... 2 para 
fazer o reconhecimento da terra de Vera Cruz, apossada para a 
Coroa Portuguesa, por Pedro Alvares Cabra!. Comanda-a André 
Gon~alves que reconhece a embocadura do Rio Doce a 13 de de
zembro do mesmo ano. Calcula sua latitude Américo Vespúcio 
que acha 19°20'. 3 · 

Nessa época toda a hacia do Rio Doce é resguardada por mata 
virgem, prolongamentos daqueles. . . "arvoredos" que "sao muitos e 
grandes e de infindas maneiras" ... 4 assinaladas na carta de Pero 
V az de Caminha e é, ainda, durante es se primieiro século do desco
brimento do Brasil que ela é, em parte, visitada, penetrada, devas
sada pela expedi~ao Navarro-Espinosa,5 organizada por Tomé de 
Sousa e por outros que, de volta, despertaram ambi~oes e produziram 
lendas de riquezas inexauríveis. 

Essas entradas, essas penetra~oes na zona dessa hacia também 
noticiam e propalam a opulencia de espessas florestas, 6 assim nas 
planícies como nos sopés, nas encostas, nos cumles das montanhas, 
só havendo exce~oes quando as rochas se exibem, superficialmente, 
descascadas, temporizadas. Os devassamentos da regiao prosseguem 
nos séculos dezessete e dezoito pelos paulitas que afoitos, audazes 
e resolutos vingam divisores de águas de outras bacias e surgem na 
do Rio Doce invadindo o matagal, derribando-o, queimando-o, 

2 Joao de Barros, .Asia, apud José Teixeira de Oliveira, Hist6ria do Estado 
do Espírito Santo [p. 9). 
3 Ceciliano de Almeida, Revista do l.H.G.E.S., n.0 7, mar~o de 1934 [p. 64). 
4 Rocha Pombo, Vol. l.º, Trasl~dafáo da carta de Pero Vaz de Caminha 
[p. 171). 
r> Salm de Miranda, Rio Doce (lrnpressoes de urna época) (p. 25]. 
6 Capistrano de Abreu, Capítulos da hist6ria colonial [p. 17). 
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coivarando-o, preparando, enfim, a terra para receber a semente que 
produzirá o sustento, o alimento para aquela pleiade de destem!idos, 
de bravos, de aventureiros. 

É no limiar do século dezoito que aparece, em profusao, nas ca
beceiras do rio, o ouro, e o governo colonial acorda, alvoro9a-se e 
toma medidas drásticas para impedir a fuga das pepitas ambicio
nadas. 

O governo [esclarece Salm de Miranda] para impedir a sua evasao, proíbe 
a abertura de trilhos, picadas ou caminhos, e barra a navega~ao das canoas, 
isolando assim a parte alta da hacia e circunscrevendo os reflexos exaustadores 
da faina da minera~ao. 

Da ado~ao de tais providencias resultou o insulamento dos trechos 
baixo e médio do rio, do do alto, 7 insula~ao que se estendeu até ao 
princípio do século vinte. Em 1900, era, ainda, muito incipiente, 
muito precário o progresso do baixo Rio Doce e de urna grande 
parte do medio. 

Emprestamos de 1905 a 1930, ao desbravamento do ''ale do 
Rio Doce, como engenheiro da Companhia Estrada de Ferro Vitória 
a Minas todo o esf or90 no cumprimento de nos sos deveres de pro
fissional e de brasileiro. Há neste livro páginas arrimadas ero his
toriadores e publicistas de alto renome, outras por nós testemunha
das e por nós vividas. 

* 
Durante o governo colonial as comunica~oes do Norte do país 

com o Sul sao fe itas por navíos de vela, e por terra, pela praia, 
ouvindo-se o bramiido do mar, desviando-se das ondas espumejantes, 
porque o único empecilho sério que se ·encontra é a travessia dos 
rios. É a estrada real, segundo Thomé Couceiro de Abreu, e "co
mua desde a Bahia até o Rio de J aneiro" ... 8 dependendo, apenas, 
de moradores com canoas que aceitero o encargo de dar passagem 
mediante paga. Assim há, por parte dos ouvidores, a preocupa~ao 
de povoar os rios nas vizinhan9as do mar. Nem sempre, porém, 
permaneciam as f amílias aí colocadas. Retiravam-se por causa dos 
ataques dos indígenas. Nessa situa9ao precária, também a barra 
do Rio Doce teve os seus moradores pelo menos no meado do 
século dezoito. Antes, porém, em 1650, já se topa notícia de ser 
feíto o percurso entre a capitariia e Salvador, "por mar ou por terra", 
muito embora nao baja "urna indica~ao que fosse sobre constru~ao 

7 Adotamos a divisao indicada por Salm de Miranda, p. 18. Rio Doce (lrn· 
pressoes de urna época). 
8 Bernardes Sobrinho, Espírito Santo - Bahía (p. 64]. 
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de estrada entre Vitória e a cidade de Salvador durante o período 
colonial". 9 Em 1836 aparece referencia ao mau estado da estrada 
geral que liga Vitória ao Rio e a Babia o qual "entorpece a marcha 
dos viajantes e estafetas" .10 

No fim do século passado e princípio deste, percorremos a cavalo 
grande parte do caminho da beira-mar, entre S. Mateus e Regencia 
e, muitas vezes, o de Vitória a Santa Cruz-Linhares-S. Mateus, 
denominado Estrada da Linha.11 

Se a comunicac;ao entre o Norte e Sul do país era penosa, por 
terra, oferecendo o transpor do Rio Doce a maior dificuldade, no 
Espírito Santo, também nao era facilmente acessível a barra desse 
rio, fato registrado por diversos memorialistas.12 Todavia José Tei
xeira de Oliveira, baseando-se em! depoimento de José Marcelino, 
afirma que "pela primeira vez, um vapor sulcou o celebrado Rio 
Doce ... entre 1836 e 41" e recorda, ainda, "que a primeira em
barcac;áo a vapor que tocou em Vitória foi o Correio Brasileiro 
em 1826". Por aqueles tempos nao há, na terra de Maria Ortiz, 
aavega~ao de longo curso, mas a máquina a; vapor aplicada aos 
navios vai fazendo desaparecer a influencia do "fresco vento" que 
tanto preocupava os capitaes ousados e previdentes, e ressaltada 
pelo poeta: 

Mas vendo o capitao que se detinha 
J á mais do que devia, e o fresco vento 
O convida que parta e tome asinha 
Os pilotos da terra e mantimento, 
Nao se quer mais deter que ainda tinha 
Muito para cortar do salso argento.13 

Desenvolve-se o país. Crescem suas f orc;as económicas. A voluma
se o comercio. Impoe-se a intensidade da circulac;ao das riquezas. 
Multiplicam-se os barcos a vapor, e a navegac;ao costeira estabelece 
o intercambio entre os partos nacionais. Disseminam-se os faróis 
e o Ministério da Marinha resolve, também, mandar construir um 
na barra do Rio Doce, o qual é inaugurado em 1895, no pontal 
do Norte, sendo doze anos depois "transferido para o pontal do 
Sul1• e está situado na latitude de 19°37'5" e na longitude de 
39°48'5" ."15 

9 José Teixeira de Oliveira, História do Estado do Espírito Santo [p. 152). 
10 José Teixeira de Oliveira, História do Estado do Espírito Santo [p. 324]. 
11 Xenócrates Calmon, "O centenário do município de Colatina", in Rev. 
l.H.GE.S., n.0 7 [p. 192]. 
12 Saint-Hilaire, e muitos outros. 
13 Camóes, Lusíadas, Canto VI, 3. 
14 Norbertino Bahiense, O caboclo Bernardo [p. 531]. 
16 Dados fomecidos pela Capitania de Portos do Espírito Santo, em 22-1-1952. 
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Em 1905 o primitivo farol é inspecionadQ e fotografado, pelo 
Capitao-de-Corveta Veríssimo Costa, a 24 de novembro16 que atri
bui a origem do nome do Rio Doce ao fato de haverem "alguns 
navegantes portugueses encontrado no mar água doce defronte deste 
rio a seis milhas da barra". 17 

Está a povoac;ao de Regencia Augusta18 a margem direita do rio, 
distante de sua foz seiscentos metros, trinta e tres da do Rio Preto 
e tres quilómetros do povoado de Cacimbas.19 É aquí, segundo a 
lenda, que o Padre Anchieta, em dia calmoso, caminbando no areal 
reverberante de calor e de luz, cujas cintila~oes quase o endoidam, 
cansado, exausto, sente que vai cair e rezando. . . rezando contur
bado, perde os sentidos e quando os recupera, está a beira da Lagoa 
das Cacimbas,20 sucessao de "pequenos lagos contornados de bran
cos e graciosos areais" ... 21 

• 
Em Regencia Augusta a largura do rio atinge m(ais de dois qui

lómetros.22 É, em 1905, a sede da navega~ao fluvial, cuja flotilha, 
vistoriad& pelo Capitao-de-Corveta Veríssimo Costa, é constituída 
pelos vapores Muniz, de Viana e Cia., e Milagre e Santa Maria, 
subvencionados pelo governo do Espírito Santo, da firma Masca
renhas, Costa e Cia. 

Transportou-se esse oficial de Marinha, que tao bem descreveu 
suas viagens pelos rios navegáveis do Espírito Santo, de Vitória a 
Regencia Augusta, a bordo do pequeno vapor Uniao, pertencente a 
Carlos Pinheiro Azevedo. Também vapores da Companhia: de S. 
Joao da Barra e Campos e da firma J. Zinzen e Cia.23 faziam o 
servic;o de cabotagem de Regencia a outras pra~as e vice-versa. E, 
antes, o relatório apresentado a Assemlbléia, em 9 de julho de 1888, 
declara que Miranda Jordao e Cia. "mandaram ultimamente para 
os servic;os de transporte do Rio Doce a esta Capital o Rio Sao 
Joao (a vapor) que tem servido regularmente".24 

Salienta o Capitao-de-Corveta V eríssimo Costa que "f ora do 
cordao tem 8 a 9 bra~as (a barra) e dentro até os pontais 6 bra~". 

16 "Viagens pelos rios navegáveis 9o Estado do Espírito Santo - Viagem ao 
Rio Doce" [p. 213 do n.0 7 da Rev. l.H.G.E.S.]. 
17 Veríssimo Costa, obra citada [p. 214 do n.0 7 da Rev. I.H.G.E.S.]. 
1s Nome adotado "para perpetuar o do Príncipe Regente, depois D. Joao VI", 
Veríssimo Costa [obra cit., p. 212, n.0 7, da Rev. l.H.G.E.S.]. 
19 Veríssimo Costa [obra cit., p. 212, n.0 7, da Rev. l.H.G.E.S.]. 
20 O Rio Doce, obra inédita, p. 111, Beresford Moreira. 
21 Veríssimo Costa [obra cit., p. 213, n.0 7, da Rev. l.H.G.E.S.]. 
22 Veríssimo Costa [obra cit., p. 212, n.0 7, da Rev. l.H.G.E.S.]. 
23 Veríssimo Costa [obra cit., p. 212, da Rev. l.H.G.E.S.]. 
2' José Teixeira de Oliveira, História do Estado do Espírito Santo [p. 359]. 
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E acrescenta "como barra de rio já é bastante funda e com o prático 
que ela possui, nao posso classificá-la de perigosa, quanto mais 
que, quando se acha ela impraticável, é logo pelo telégrafo avisado 
para Vitória" . 

Regencia Augusta "teve urna época de muita prosperidade" se
gundo informa~oes obtidas pelo Capitao-de-Corveta Veríssimo Costa, 
que nota o repontar de sua decadencia25 quando, referindo-se a 
capelinha, construída por ingentes esfor~os do Professor Pio Pe
drinha, já falecido, e por todos os habitantes da localidade, escreve: 
"atualmente está ela bem decadente, necessitando de grandes obras 
e pinturas" .26 

* 
Nao faz exce~ao a flora da beira-mar, próxima a foz do Rio Doce, 

em confronto coro a dos outros ríos da costa espírito-santense. Lá 
estao, sucessivamente, as salsas da praia, os guriris, o emaranhado 
de urna vegeta~ao rasteira, castigada pelos ventos marítimos, depois, 
as castanheiras, as grumixameiras, as pitangueiras, as almesqueiras, 
as aroeiras, as ingás-mirins que sombreiam os gravatazais. . . E essa 
capoeira rala, que se parece com a caatinga, vai-se modificando 
para oeste até se apresentar de caules volumosos, 27 de troncos se
culares: sao as afamadas, as decantadas matas virgens do Rio Doce. 
E como este nao está sujeito as marés, há completa ausencia de 
manga1s. 

N essas praias, nesses matagais de árvores de portes retorcidos, de 
caules estirados de mistura com espinheiros, cardos e macan1biras, 
nessas florestas de essencias preciosas, aí, nesse recinto agreste reina 
urna fauna opulenta do beija-flor ao jurua~u barulbento, do tico-tico 
a arara espalhafatosa, do tié ªº aracuao assustadi~o, da ja~aná ªº 
mutum sussurrante, do saí ao surucuá pacífico, do ananaí ao pato 
grasnador, do canea a juriti plangente, da rola ªº bem-te-vi rezin
gao, do sanha~o a gar~a-branca, da cambaxirra ao sabiá melodioso ... 

Nele erram o papa-miel, a raposa de astúcia requintada, o ouri~o 
de pelos agressivos, a jaguatirica de pele apreciada, o catingueiro, 

25 Talvez esteja o leitor notando as múltiplas cita~óes a obra do Capitáo-de
Corveta Veríssimo Costa, fato que assim se explica: Chegamos ao Rio Doce, 
como engenheiro da Comp. E. de F. Vit6ria a Minas em agosto de 1905, e em 
novembro do mesmo ano, o Capitáo-de-Corveta V eríssimo visitou o Río Doce, 
viajando a bordo do Milagre, o que só fizemos em 1916, havendo a maioria de 
nossas observa~óes coincidido com as do distinto oficial da Marinha. 
26 D. José Casais, Um turista en el Brasil, 1940 [p. 217], "Regencia es una 
aldeita insignificante, e ... navio naufragado." 
27 Auguste de Saint-Hilaire, Segunda viagem ao interior do Brasil (Espfrito 
Santo), tradu~ao de Carlos Madeira [p. 183]. 
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tímido e veloz, o jaguaritaca, "estranho e fedorento",28 a paca en
cafuada, o cágado prudente e velhaco, o tatu cauteloso, o teiú ra
pinante e valentao, o sagüi-caratinga saltador e mimoso. . . o caititu, 
o queixada, a cutia, a capivara, a anta, a on~a-vermelha e a pintada. 

Nos lugares sombreados, nas beiradas de lagoas, nas galhadas de 
árvores, 29 lá demoram serpenteando em busca de presas, ou parados, 
enrodilhados, de bote preparado, a espera de ratos e preás, o jara
racu~u, a ouricana, a surucucu, a cai~aca, a coral . . . Há dessas 
serpentes algumas que deslizam no chao e nas árvores como bem 
registrou Gabriel Soares. so A surucucu-patioba temi esse nome por
que, geralmente, é encontrada sobre a folha dessa palmeira. 31 Tam~ 
bém sao abundantes as cobras-cipó, caninanas e muitas outras que 
nao sao venenosas. 

Infestam a bacia do Rio Doce, miríades de ras, sapos, aranhas, 
escorpi5es, mosquitos e vespas. Borboletas e abelhas nela se desen~ 
volvem, abundantemente, e, também, peixes e moluscos. 

* 
Há em Regencia Augusta, na tarde daquele dia, um movimento 

desusado, urna anima9ao incomum, e tuda porque, pela madrugada 
do dia subseqüente, há de partir, rio acima, o navío que se acha 
carregado com mercadorias, que abastecerao os povoados ribeirinhos 
até ao último porto da navega~ao fluvial. 

A agita~ao generaliza-se. Impetuoso o vento nordeste encapela 
as ondas de preamar, na embocadura do rio, que nao bastam, poréml, 
para formar pororoca. A~outados por ele arbustos e árvores ob1i~ 
quam-se, folhas sao arrancadas e galhos se atritam, gemem e ro~am, 
fortemente, uns de encentro aos outros. Balou~am as catenárias do 
fio telegráfico, e as andorinhas, aos milhares, pousam nele e nos 

28 Na mata, Coelho Neto: " .... Sagüis silvavam, trilavam passarinhos : essas 
vozes, porém, tornavam mais misterioso o silencio - eram como vaga-lumes, 
na sombra, vaga-lumes que cintilam, sem, todavía, iluminar ... " [Crestomatía, 
Taborda, p. 140]. 
29 O ninho e a cobra, Alberto de Oliveira: A ave ve enroscado o repelente 
corpo no ninho e entáo: 

"Grita, inutilmente grita: 
voa, inutilmente aflita: 
Entrou a cobra em teu ninho, 
Passarinho." 

30 Cita~áo de Rocha Pombo, Vol. t.0 , História do Brasil [p. 547]. 
31 t:: de Wappoeus a seguinte observa~áo: "Grande número de cobras (ofi
dios), de lagartos (sáurios) e de rás (ranídeos) vivem nas árvores." 
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telhados das casas e da velha capelinha, soltando grasnidos, 32 trissos, 
na chilrada mlÚltipla, confusa, nervosa e rápida. Depois anoitece e, 
brando, sopra o terral. 

Amiúdam os galos. Os primeiros sinais da aurora apontam. O 
passaredo, talvez, num misto de medo e de alegria, pia, aqui, nos 
quintais, a corruíra, o canário, o sanha~o empoleirados na goiabeira, 
na laranjeira, no cajueiro; lá, na capoeira, o inamu, o tururim, a 
pariri, e, além, na mata, o macuco, a m!aitaca, o tucano. Galinhas, 
meio cegas pela escassez de claridade, perseguem as tontas, na 
grama orvalhada, insetos que nao acertaram com o esconderijo e 
fogem para salvar-se. Outros animais domésticos: patos, gansos, 
perus, cavalos, asnos, bois, todos se movimentam'. e emitem, suas 
vozes. Aparece, agora, urna calota do sol, embora esteja ele, ainda, 
abaixo do horizonte. J;: hora da partida. J á o mestre do navío apitou, 
mais de urna vez, e quando der o terceiro apito manda, sem mais 
espera, desatracar. 

Precipitam-se sobre a embarca~ao os passageiros. Ouve-se o último 
apito e a voz de com1ando: "retirem as pranchas!" 

• 
Franca é a navega~ao do rio nas primeiras horas de viagem, e 

exuberantes sao as florestas de suas margens. Chega-se, sem 'inci
dente, a Povoa~ao, situada a margem esquerda. .É nesse lugar que 
residia no primeiro quartel do século passado, segundo Francisco 
Alberto Rubim, Antonio José Martins, de cuja casa "segue pela 
costa do mar a estrada geral desta capitania para a Bahia" ... 
Povoa~ao que, agora, está decadente, f oi entretanto, o primeiro ponto 
do rio, nas cercanías do mar, em que o indígena travou rela~6es 
com o europeu estabelecendo paz duradoura, gra9as ao trabalho de 
catequese dos mlissionários, e se dedicou, por fim, ao amanho da 
gleba.33 

Em Povoa~ao a cria~ao de suínos faz-se com facilidade e sao 
eles vendidos em pequenas partidas para os portas de montante, 
conforme as encomendas feitas. Terminando o embarque de alguns 
desses animais grunhidores, que a~o:·doam e ensurdecem os passa
geiros, está o navio prestes a partir, quando um rapazola dele se 
avizinha e grita: "Seu mestre! Por favor, espere uml nadinha! A 

32 Radagásio Taborda, Crestomatia [Nota 9, p. 145]. As andorinhas de Cam
pinas, Rui Barbosa. 
33 "Os primitivos habitantes destas povoa~es eram selvagens, que depois fo
ram se domesticando e se entrela~ando com diversos europeus por aí trazidos 
pelos missionários encarregados da catequese, e boje os seus descendentes sio 
lavradores" [Veríssimo Costa, p. 220 do n.0 7, da R.l.H.G .E.S.]. 
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benzedeira já vem. A mulher que ela benzeu estava endoidecendo 
de dor de cabe~a e ela rezou e disse "tenha fé que a dor passa". 
Lá vem a benzedeira, seu mestre". 

Que remédio senao esperar que ela embar·que, para retirar as 
pranchas. 

Ela faz muito benefício. Benze e cura. A gente nao sabe explicar, 
mas que a reza dela faz milagre, faz. 34 

* 
Deixadas atrás as ilhas que defrontavam com a Povoa~ao abica 

o "caixa-de-fósforo" a Boa Vista para se prover de lenha. No Rio 
Doce, e em outros rios brasileiros, como o S. Francisco35 e os da 
hacia amazónica, 36 o combustível, geralmente usado na fornalha é 
a madeira. 

Feito o carregamento, larga as amarras o barco e nao demora 
fronteia com a Ilha das Frecheiras. Na margem sul do rio ainda 
se percebe a entrada do canal para o Rio dos Comboios, cuja cons
tru~ao f oi iniciada pelo norte-americano Mac-Irven, que nao a pros
seguiu, por causa dos embara~os que o assaltaram, muito embora 
contasse com o apoio do governo provincial, que o auxiliou com 
a quantia de dois contos de réis, em cumprimento da lei número 
dois de 1860.37 No quadrienio (1920-1924) do govemo do Coronel 
Nestor Gomes foi, novamente, tentada a realizagao dessa obra, sob 
a dire~ao do Sr. Lastenio Calmon, que nao poupou esfor~os para 
conseguir o exito desejado. 

Na Ilha das Frecheiras o aspecto da mata virgem destaca-se pela 
sua grandiosidade. Aí ela forma "urna densa mluralha ao longo do 
rio", na expressao feliz de Charles Hartt, e, além dessa muralha, 
desse véu espesso, que, só "armado de forte facao de mato", se 
pode nela penetrar, estao os gigantes dessa floresta tropical - je~ 
quitibás, vinháticos, sapucaias, ipes, cedros, canelas ... 

84 Beresford Moreira, O Río Doce, obra inédita, p. 32: 

Reza para dores de cabe~a: 
J esus, espinho de rosa 
Cora~ao de Serafim 
Ajuntai esses miolos 
Que andam fora de mim. 

85 D. José Casais, obra cit., p. 113: "Llegamos al primer embarcadero 'puerto 
de leña'. Durante la travesia encontraremos muchos. La caldera del vapor con
sume gran cantidad de este combustible." 
86 Angyone Costa, lndiologia, p. 260. " ... De súbito o navio pára a tomar 
lenha, demora horas, meio dia, as vezes mais ... " 
87 Veríssimo Costa, obra citada, p. 221. 
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Antes de se transpor a Ilha das Frecheiras, uma das maiores do 
rio, já se divisa, ao longe, um grupo de ilhotas retratando fortalezas, 
como sentinelas avanc;adas, que tentassem impedir a passagem de 
embarcac;oes. Em se aproximando, porém, algumas delas parecem 
transformar-se em "igrejas com as suas. cúpulas e outras imitam 
carapuc;as".38 Por isto sao assim nomeadas. Nas enchentes ficam as 
Carapuc;as imersas. 

Além desses ilhéus, situa-se a Ilha do Jacarandá, espac;osa e de 
vegetac;ao magnificente, seguindo-se-lhe o grupo das tres ilhas em 
que se sobressai, por ser rnais extensa, a de Coimlbra. 

Defrontando com esta, fica urna terra elevada, que nao é sub
mer.sa pelas cheias do rio, denominada Ilha de Domingos Sousa, 39 

por ser esse agricultor o primeiro que a desmaninhou. 

* 
A tinge-se o princípio de um labirinto intricado que forma o canal 

através do qual a navegac;ao se faz penosamente. As margens do rio 
continuam, semi interrupc;ao, cobertas de matas virgens inigualáveis.40 

Nesse solo prodigioso, mais tarde surgirao as lavouras de cacau. 
Multiplicar-se-ao as fazendas, e o Espírito Santo passará a ser pro
dutor e exportador da apreciada amendoa. A fertilidade do Vale do 
Rio Doce, proclamada desde os tempos coloniais, tornar-se-á con
firmada, e mais um produto agrícola encontrará nesse vale o seu 
ambiente natural. 

O devassamento das florestas, o vic;o dos cacaueiros, as fazendas, 
as escolas, as estradas, o saneamento, a civilizac;ao enfim, atestarao 
a inteligencia, a pujanc;a do brasileiro, "do homo dinamicus, no 
conceito ratzeliano", e provocara.o admirac;ao e registros elogiosos, 
assim de brasileiros41 como de estrangeiros.42 

* 
Vingada a passagem do barco, nesse trecho de águas rasas, abica

se ao barranco da margem esquerda, no sítio de Gorgonha, para 
abastecer a lenha. Enquanto se enfileiram os tripulantes para em
barcá-la passando as achas, os tocos, de mao em mao, para empi
lhá-los no vapor. Um· dos passageiros, na esperanc;a de encontrar 
alguns frutos, afasta-se em direc;ao a urna cajazeira em cujo tronco 

ss Veríssimo Costa [Obra citada, p. 221]. 
39 Veríssimo Costa [Obra citada, p. 222]. 
40 Saint-Hilaire, ob~a citada, p. 189, registrou: " ... o rio corria majestosamen
te entre as sombrias florestas que o margeiam". 
41 Beresford Moreira [Obra citada, pp. 122, 123, 124 e 125]. 
42 Dr. José Casais [Obra citada, pp. 219, 220 e 221]. 
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há um semi-elipsóide pardo parecendo-se com o corpo de um tatu, 
espécie de cortic;o, onde vivero associadas as cabastatu. Pressentem
no os vespídeos e atacam-no. Pira-se o incauto e a bordo apresenta-se 
ofegante, de rosto, lábios e maos intumescidos, crivados de roséolas, 
sentindo dores lancinantes. 

Vendo-o naquele estado lastimável, de orelhas esbraseantes, de 
olhos injetados, de chapéu a cabec;a em1 que ainda está embarac;ada 
urna vespa, alguém sugere chamem a benzedeira para rezar e as 
dores cessarao. 

- Nao rezo contra veneno de cobra nem de marimbondos. Há 
tempos esteve em Regencia vindo dos sertoes de Concei~ao da Barra 
ou de S. Mateus um hornero rezador, que fechava o corpo. Era 
um cearense de nomte Raimundo Mergulhao. Sabia toda espécie de 
reza. Pedi-lhe que me ensinasse e ele, parece, nao gostou de meu 
pedido, e disse enfadado: "Mulher nao pode aprender benzimentos 
contra picadas dos bichos, pois que o doente piora quando ela se 
achega dele." Ponham nas mordidas um dente de albo secado e se 
quiserem mezinhas de f armácia o óleo elétrico é muito bom, e o 
pronto alívio é um santo remedio. 
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CAPÍTULO 11 

Linhares em 1905. Decadencia. Reerguimento. T erra mara
vilhosa. Progresso delirante. O Ria Pequeno. A Lagoa Ju
paranii. Visita de D. Pedro 11. Ilha do lmperador. Rio de 
Siio José e suas matas. Pescarias e Cafadas. O caboclo indis
pensável. Apólogo. "Rodas ponteadas" . Versos soltos. His-

tórias fantásticas. Paisagens. Borboletas amarelas. 

O SOL já havia come~ado a descair quando se passava o Campinho 
de Cima e nao há demiora em divisar Linhares "na margem es
querda do rio, no alto de urna escarpa formada pela proje~ao para 
o sul de urna ponta da grande planície terciária que fica ao norte 
do Rio Doce. "43 ~ o antigo quartel44 ou "povoado de Coutins que 
mais tarde foi denominado Linhares, em homenagem ao titular desse 
nome",45 o Conde D. Rodrigo de Sousa Coutinho. 

Nesse ano de 1905 já se notava que Linhares havia passado por 
dias de maior esplendor. Os sinais do início de decadencia eram 
visíveis e a inaugura~ao da esta~ao de Colatina, em 1906, da E. 
de F. de Vitória a Minas seria o fator decisivo de seu abatimiento. 
No ano seguinte a sede do município é transferida para o antigo 
arraial de Santa Maria. 

A primitiva aldeia de Coutins experimenta decenios angustiosos 
de empobrecimiento. J amais, porém, os linharenses e os seus amigos 
deixaram de lutar pelo reerguimento de sua vila "situada em huma 
muito alta barreira em forma de meia lua para o Rio Doce" no 
descrever de Francisco Alberto Rubim.46 O trabalho, a perseveran~a 
e o amor desses lutadores triunf aram e entoaram, por fim., o hino da 
vitória. Para o triunfo muito concorreram a funda~ao da fazenda 
experimental de Goitacases, os incentivos conferidos aos cacauicul-

43 Charles F. Hartt [Obra citada, p. 127) 
44 Apud Rubim, Mem6rias [p. 268); José Teixeira de Oliveira [Obra citada, 
p. 286]. 
45 Xenócrates Calmon [Obra citada, p. 188 do n.0 7, da R evista do l .H.G .E.S.]. 
46 Saint-Hilaire, obra citada, p. 190, esclarece: "No meio dessa espécie de 
bojo a margem se eleva a pique acima do rio e se arredonda para formar urna 
meia-lua, perfeitamente regular, que longe parece uma fortaleza e cujo alto 
semelha urna larga plataforma. Foi onde se teve a feliz idéia de construir a 
aldeia de Linhares ou Santa Cruz de Linhares." 
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rores bai~nos pel~ g~verno do Coronel N estor Gomes, a constru9a0 
da rodov1a de V1tóna a Sao Mateus e, ainda, a cria~ao do muni
cípio de Linhares, desmembrado do de Colatina pela interventoria 
de Jones dos Santos Neves, e a instala9ao da comarca pelo Gover
nador Santos Neves. A constru9ao da ponte sobre o Rio Doce 
come9ada no governo de Carlos Lindenberg, foi concluída no fi~ 
do período do Govemador J ones e completará a obra necess 11ria 
para o pleno desenvolvimento dessa regiao ubérrima. A cid 1de 
carinhosamente cuidada pelas administra9oes municipais cresc~ 
rápida e singularmente. 

E essa terra . maravilhosa quando "violada", na expressao de 
Beresford More~ra, "abre~se . em cacauais, algodoais, coqueirais, 
canav1a1s, cafeza1s e mand1oca1s, mas ao homem torna macilento e 
febril". E assimJ era, mas a dedetiza~ao sistemática das choupanas, 
das cabanas, ,d~s casas, ~ das sedes das fazendas corren o espan
talho ?ª malana, e ~s hnharenses, hoje, com orgulho justificado, 
campe1am de progress1stas, enfrentam resolutos a agrestia do meio 
porque ~abem 9ue nele está o garimpo, onde podem explorar na~ 
os meta1s preciosos, mas as gemas de outra espécie: café, cacau, 
algodao, coco, cereais ... 

E Linhares cresce, alarga-se, amplia-se e coml ela sua popula9ao 
se a?ensa, porfia no progredir da cidade, labuta, moireja com 
tenac1dade e trabalha, enfim, ordenada e confiante. 

Nessa planície ou chapada terciária a que se refere Charles Hartt 
e sabiament~ descrita po~ ! . . Bra~ner, duas cidades do Espírito 
Santo lampeJam em sua h1stona: L1nhares e Sao Mateus. Esta, por 
ser o povoado do Cricaré ao tempo do primeiro donatário e ao 
qual o grande taum~turgo do B~as!l José de Anchieta batizou depois, 
com o nome do apostolo do telonio; e aquela, porque já na segunda 
metade do século XVI Sebastiao Femandes Tourinho reconheceu 
ou "e~pl?rou ,? local",47 quando subiu o Rio Doce, segundo Alvaro 
de Ohveira, plenamente abonado por Urbano Viana".48 

A oeste a meia-Iua de Rubim-Linhares é banhada pelo Rio 
~uparana, ou Rio de Sao José, ou Rio Pequeno assim chamado pelo 
hnh~rense que, no seu amor a terra, parece, quando usa desse 
apelido, golf ar chispas de misticismo e destacar mais ainda a 
magnificencia do Nilo Brasiliense49 que a beija, a~ressadamente,' ao 
suJ. A leste e ao norte, ela, possuidora da altiplanura ilimitada, 

47 -~rancisco Eugenio de Assis, Dicionário geográfico e histórico do Estado do 
Esp1ruo Santo. 
48 José Teixeira de Oliveira [Obra citada, p. 114 (23) ]. 
49 

Apud José Teixeira de Oliveira [Obra citada, p. 250]; Francisco Manuel da 
Cunha, N avegafiio do Rio Doce [ 4 / 7]. 
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edifica-a, corajosa e febrilmente. Dominam na cidade a atividade 
" construtora, o trabalho eficaz e a coopera~ao espontanea. Surgem 

as belas vivendas, os colégios, as agencias bancárias, as olarias, as 
serrarias. . . e diminuem os mocambos, e aparecem os jardins. 

Após o declínio veio, a tropel, a marcha delirante para o ciino. 
Neste momento o linharense, com o seu nativismo efervescente, 
espelha-se nas ligeiras ondula~oes das águas borbulhantes do rio, 
que desgrudam os graos de areia do alto barranco, em sua corrida 
contínua para o mar. Desse movim'ento, dessa agita~ao constante 
recebe ele o estímulo para ascender inteligentemente, perseveran
temente, com suas energias redobradas, ao cume da civiliza9ao, do 
progresso, em suas variadas formas. 

• 
Seguindo-se do porto do Rio Pequeno, ao arrepio das águas, e 

atentando em suas margens, anota-se que a da esquerda esbarra, 
quase sempre, no araxá terciário, e a da direita em pleno inferior 
de camadas aluviais. 

Ao avizinhar-se da Lagoa J uparana o rio corre através de for
ma9ao quatemária. :E: a várzea, o vargedo, ou o "recreio" da Lagoa 
Grande, como no local é denominado. 

Cientistas, historiadores, excursionistas, turistas, jornalistas, que 
visitam Linhares sao atraídos pela fama das belezas da Lagoa Jupa
rana, e as impress0es que possam receber sao completas, no conceito 
dos linharenses, se a ela se chegar pela via fluvial, pelo Rio Pequeno. 
Hartt considerou-o como canal e descreveu: 

A lagoa está situada a uma distancia de cerca de duas milhas para o noroeste 
de Linhares, e comunica-se com o Doce em Linhares, por um canal muito 
estreito e tortuoso, porém profundo, chamado Rio Juparana, que corre por 
sobre os baixos terrenos arborizados que ficam para o lado das escarpas. 

Veríssimo Costa, em seu estilo singular e. ameno, 50 depois de 
assinalar a esplendida viagem, a cavalo, até Guararemia, onde passa 
para bordo do vapor Muniz, que desatracou 

para prosseguir na tortuosidad e do largo e fundo canal que lhe of e recia o pe
queno rio medianeiro dessas duas majestades, que por seu intermédio corres
pondem-se e trocam suas águas e produtos, 

e de registrar a multidao de pássaros com suas plumagens e seus 
gorjeios, termina: 

E assim o vapor seguía para meio desses encantos naturais, nos conduzindo, 
até que entramos na imponente lagoa cujo extremo confundia-se no horizonte. 

50 Elpídio Pimentel, Coordenador do n.0 7 da Revista do l.H.G.E.S. [p. 233], 
em nota referindo-se a Veríssimo Costa em Viagem ao Rio Doce diz: "Respei
tamos-lhe as singularidades amenas de estilo e reda~ao". 
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E o turista espanhol, Dr. José Casais, sintetiza a sua excursao de 
Linhares a Lagoa J uparan a de modo preciso: 

.. '.no desper~icié. la ocasi6n para excursionar a la Laguna Juparana, nascida 
del . no San lose y ligada a~ Doce por el rio Pequeno. Este último, sinuoso en 
c¡,asi todo , su curso y marginado por vegetación espléndida, arrastra masas de 
balsedos' o plantas flotantes que le dan un original aspecto. 

• 
A~s.im como a Gua~abara e a Baía do Espírito Santo, com 0 

estu~n.o d~ Sa~ta Mana, onde, na ilha, está edificada a cidade
presep10, tem ttdo suas belezas assinaladas, enaltecidas, cantadas, 
tambem o altoplano, em que se assenta Linhares verdadeiro m~rante 
natural, tem servido para arrancar do excursion~ta do observador 
frases, expressoes, .con:eitos que traduzem, eloqüentemente, 0 arre~ 
batamento, .ª admrra9ao, o enlevo que o domina, que o estatela, 
que o extasia. 

1?: Pe~o II, . q~~ visitou Linhares em 1860, a cavalo, percorrendo 
o . 1t1nerano V1tona, Serra, Nova Almeida, Santa Cruz, Riacho, 
L1nhares e Lagoa Juparana, nao fez exce~ao, e da chanura elevada, 
empolgado pelo incomparável panorama, exclamou: "Nenhum mais 
belº ' "51 f . al ' d . . . . . rase equ1v ente a e Henn Coudreau, quando mais 
tarde, navegando certo estirao do Rio Tocantins, exaltou-o regis
trando: il est le plus beau. 52 

. ? trecho de Riacho ao fim da Lagoa do Aguiar, o Imperador 
v1a1ou em cai:oa. Em 1932, setenta e dois anos depois, fizemos a 
mesma excursao, e pareceu-nos pouco se haver modificado o quase 
nenhum pr?gresso da regiao, notado pelo Imperante. Estamos, 
entretanto, informado de que, boje, a coloniza9ao espontanea está 
desbravando a zona e nela penetrando vitoriosamente. 

D. Pedro II, o príncipe estudioso, patriota, caprichoso tanto 
quanto se pode ser em se aprofundar na história do Brasi1, conhecia 
p~r cer~o, o renome, o extraordinário renome, do grande Lag~ 
G1parana, a que se ref ere o Governador Silva Pon tes as incursoes 
de ~ebastiao Tourinho, e de outros, 53 e tudo quant~ já' se havia 
escnto sobre o Rio Doce por historiadores e por visitantes do 
es~ofo de Augusto de Saint-Hilaire, do Príncipe Maximiliano de 
W1ed-Neuwied e de Francisco Alberto Rubim. 

In,t~ressam-lhe os grandes como os pequenos problemas do 
Imperio. Acabava de estar na Cachoeira de Paulo Afonso. Em 

01 Veríssimo Costa [Obra citada, p. 225]. 
52 

Ap';"! Henri Col_Jdreau, Expédition aux Parties Centrales de l'Amérique du 
~:d,· Lisias A. Rodrigues, O ~io dos Tocantins [p. 93 ]. 

Dr. N.elson Abe! .de Alme1da, em Conferencia Mensa[ n.º 11, patrocinada 
pela Prefe1tura Mumc1pal de Vitória [pp. 14 e 15]. 
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Vitória preocupou-se em organizar um vocabulário do dialeto dos 
Puris54 e, provavelmente, sua ida ao Rio Doce seria, de há muito, 
aspirada e acariciada, porque lá encontrada ele o rio selvagem, a 
Juparana encantada e vasta, e o gentio para satisfazer-lhe a curio
sidade, e quic;á quisesse ele acertar, em chegando ao Pac;o, provi
dencias administrativas adequadas para beneficiar a rica regiao 
deixada sempre a margem', quase ao abandono. No Rio~ porém, 
encontrou o Monarca urna situac;ao que s~ agravava, dia ~ dia, 
com a Questao Christie, com as desconfian~as e mesmo injúrias das 
repúblicas vizinhas, do Sul, e, finalmente, depois da queda de 
vários ministérios, com a Guerra do Paraguai. 

As impress6es da viagem ao Nilo Brasiliense, a Lagoa J uparana, 
cujas paisagens deleitaram Sua Majestade, do almoc;o na Ilha de 
Santana, servido numa "pedra pardacenta e nua",,,55 por baver o 
soberano preferido a pedra, no alto da ilha, a "opípara mesa que 
havia sido de antemao preparada debaixo de seguro e lindo 
barracao", 56 todas essas comoc;oes possivelmente se esmaeceram no 
turbilhao dos acontecimentos que, breve, cobririam Sua Majestade 
de muitas e respeitáveis cas. 

A grata recordac;ao, porém, da visita de D. Pedro II ao primitivo 
Rio de Santa Luzia57 persiste inalterada, e o linharense que, de 
princípio, substituiu o nom'e da Ilha de Santana pelo do "almo~o", 
passou a chamar-lhe Ilha do lmperador58 por lhe parecer essa deno-
minac;ao mais expressiva, e ainda por lhe despertar maior ufania. 

* 
Em várias ocas1oes perlongamos as margens da Lagoa Juparana 

em canoa a remo, a motor, e em gaiola. Em 1924,1 mlais urna vez, 
percorremos esse decantado lago e subimos o seu principal alimen
tador, o Rio de Sao José, até a Cachoeira da Onc;a. 59 N esse ano, 
da lagoa as nascentes, o rio nao contava com um morador sequer. 
Possuía soberbas matas até suas origens, na Serra dos Aitnorés, 
m'uito peixe e cac;a. 

G• José Teixeira de Oliveira, obra citada, p. 366. Transcrita do noticiário 
do Correio de Vitória, 28 jan. 1860. 
115 Veríssimo Costa [Obra citada, p. 231]. 
~6 Id. ib. 
57 Ceciliano de Almeida, Revista do 1.H.G.E.S., já citada [p. 64]. 
iss Eugenio de Assis, Dicionário Histórico e Geográfico do Estado do Espírito 
Santo [p. 150]. 
59 Em barragem de 20 metros o potencial dessa cachoeira é de 6.000 cavalos, 
segundo os estudos do engenheiro Manuel Pacheco de Carvalho. Dados obti
dos da Divisao de Aguas e Energia Elétrica da Secretaria de Via~ao, por nimia 
gentileza do Sr. Antonio Lugon. 
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Participamos dessa excursao, como convidado do Dr. Domingos 
Cunha, catedrático da Escola Nacional de Engenharia, do Dr. Sílvio 
Betim Pais Leme e do Coronel Lastenio Calmon que desejavam, 
de visu, avaliar as riquezas florestais da regiao, para fins industriais. 

Quando esguardavam dentro da mata urna copa de peroba, de 
jacarandá, de vinhático, de cedro ou de jequitibá, detinham, por 
algum tempo, a marcha da canoa e estimavam o volume da árvore 
secular e, como conheciam a densidade, deduziam a massa com 
razoável aproxima9ao. Comentavam as despesas de derribada, de 
secc;ao em toros do velho tronco, de transportes. . . Faziam cálculos 
de toda natureza, aplicáveis ao caso, e até o de¡ probabilidades, 
objetivando dados amplos e suficientes a fim de resolver se conviria 
ou nao abater "o decano das selvas" .60 

Por essa época a Lagoa Juparana, a Juparana-Mirim ou Lagoa 
Nova, e o u tras continuavam a ser fracamente povoadas. ~..\lgumas 
como a das Palminhas, a das Palmas, a do Limáo e quejandas nao 
eram permanentemente habitadas. J aziam abandonadas. Em todas, 
de longe em longe, em ocasioes consideradas apropriadas, se faziam 
pescarías e ca9adas. Fisgavam-se traíras, piaus, curimatas. . . e aba
tiam-se lontras, caititus, antas. . . Alardeavam-se as pescarias mara
vilhosas e as cac;adas inacreditáveis. Piava o macuco ou imitava-se 
o seu pio, e a onc;a cautelosamente se aproximava. Vezes havia 
que nao era esta, mas o veado arisco que, abelhudo, se apresentava, 
ou a cobra trai9oeira que, rastejante, sibilava. O ca9ador preve
nido devia contar, também, com o imprevisto. A notícia da abun
dancia de cae; a espalhava-se. A fama corria e organizavam-se 
excursoes venatórias e, ainda, em 1940, 61 como hoje, ca9adores 
planeiam visitas a regiao do Rio Doce na esperan9a de abater 
variadas pe9as de sua fauna. 

De volta, cada qual conta sua proeza e nos racontos é assinalada, 
quase sempre, a personalidade humilde e matreira de um caboclo. 
Ele cuida dos caes. S o cachorreiro indispensável. Guia-os no 
rastejo do animal. Anima-os, buzinando. Assobia. Estuma-os. E 
levantada a cac;a é ele que indica a direc;ao da corrida, os pontos 
de espera, o caidor no rio ou na lagoa. Dirige a canoa, persegue a 
paca ou a capivara em seus mergulhos, a anta ou o veado em seu 
nadar acelerado. Se a ca9a é de aves ele descobre a jacupemba 
embrenhada, o mutum enfunado nas galhadas altas, o zabele des
confiado, a capoeira, apesar de seu mimetismo ... 

60 Radagásio Taborda, Crestomania, 5.ª edi~ao, Prismas A. L. [p. 85]. 
61 José Casais [Obra citada, p. 214]: A las ocho de la mañana la sirena dió el 
último aviso. Subieron a bordo cazadores de Campos haciendo mucho barullo, 
cargados de mochilas, redes, cestos, colchonutos, y bien previstos de personas de 
todas las clases y tamaños. · 
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E quando, de regresso, se chega ao pouso, ao barracamrento, é 
o cozinheiro canhestro, o caboclo, que passa no coador o café, que 
improvisa o almo90 ou o jantar e que, no dia subseqüente, ao 
amanhecer, oferece o peue assado ou a carne enfiada no espeto, 
bem temperada, cozida ou tostada no braseiro, com a apreciada 
farofa, e a chaleira fumegante com a infusao apetecida da rubiácea 
famosa. 

f: companheiro útil. E se a noite lhe dao urna pouca de pinga, 
entao se torna loquaz. Inventa histórias inverossímleis. Mente para 
distrair os "homes da cidade". Relata fábulas. Toca, enlevado, o 
cavaquinho e canta. 

Um narrou: 

Certa vez meu irmáo foi a Lagoa das Palminhas. Anoiteceu no "re
creio" dela. Ele e outros companheiros nao puderam dormir por amor dos 
bichos. Fizeram urna grande fogueira mas o fogo nao arribava, morria. A 
imundícia podía mais do que ele. As nuvens de mosquitos impediam as laba
redas e eles nao respeitavam nem a fuma9a. 62 

De outro63 guardamos o apólogo: era urna sexta-feira santa e um 
ca9ador, sem atender os rogos de sua dona, foi ca~ar. Assim que 
penetrou na mata virgem deparou-se-lhe um bando de macacos. 
O hornero apóia a espingarda ao ombro para fazer a pontaria, de 
imediato um dos monos que sustinha um filhote exclama: "Muié 
toma o Gabrié, que eu quero ve o que esse home qué." O ca<;ador 
pasmado caiu sem sentidos e só no sábado de Aleluia foi encon
trado, ficando leso por muitos dias. 

Durante urna ca9ada a Lagoa Nova64 em que tomamos parte, o 
Dr. Guilherme Santos Neves65 colheu de Ubaldo Costa Porto,66 

curiboca de fama como cantador, dan9ador, sapateador e tocador 
de harmónica e de viola, interessantes "rodas ponteadas": 

Eu nao amo, 
eu nao bebo, cu nao durmo 
Iaiá, 
somente só imaginá - ei. .. 
Mas vo deixá do ciúme 
pra pode vive sossegado - uai. .. 
Adeus pancadáo da soidade, 
Iaiá: 
Eu vou mudá desse logá - oi. .. 

62 O autor ouviu isso de Benício Fernandes, que boje é guarda-floresta! 
federal. 
63 Antonio Reis, já falecido, f oi o narrador dessa fantasía. 
64 Lagoa Nova ou Jagoa Juparaná-Mirim. 
65 Diretor da revista Folclore, órgáo da Comissáo Espírito-Santense de 
Folclore. 
66 J á falecido. 
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. E mais a cantiga,.. do belo cavalo de Chiquinha, que tem urna pata 
firme e a outra tropega: 

O cavalo da Chiquinba 
tem um andá por natureza: 
urna mao pisa firme, 
e a outra nao tem firmeza. 
O cavalo da Chiquinha 
é o suco da beleza! 

Voce diz que me qué bem, 
eu também tó te querendo. 
U m bem se paga com outro, 
nada eu fico devendo. 
O cavalo da Chiquinha 
é o suco da beleza! 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

E, ainda, outra em que o cantador revela a pouca sorte em seus 
amores, os seus queixumes e a pertinácia de querer bem a mo9a. 

Nao sei que hei de faze 
pra mo~a me quere. 
Mora perto de mim 
nao vai lá em casa me ve. 
Assim mesmo, 
eu quero bem a voce. 

O repertório de Ubaldo era vastíssimo e o Dr. Santos Neves 
registrou, além de cant~gas, versos soltos que refletem, sobejamente, 
os costumes, as necess1dades, os desengano, o vício e os romances 
daquela gente simples, resignada e decidida: 

Amigo que está fumando 
dá ua fuma~a pra eu -
Tenho fumo, tenho palha 
meu canivete perdeu. 

No tempo que eu cantava, 
Nunca encontrei cantado -
Cantei com Zé da Bernarda, 
nego véio abrasado. 

Meu cravinote 
que fogo nao me negava, 
no día dos meus aperto 
nem ua faísca botava. 

Eu nao bebo mais cacha~a 
nem meu mano gosta dela: 
Eu bebo garrafa e meia, 
meu mano, meia tigela. 

As meninas da vizinha 
nao pintia mais o cabelo: 
vevem na bera do rio 
namorando os canoero. 
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* 
Os canoeiros do baixo Rio Doce, como os das lagoas próximas, 

geralmente, cantam suas mlágoas, seus amores, suas alegrias. 
Por essas paragens correm lendas notáveis. Algumas contadas 

no lar pobre do caboclo, conservam-se vivas, constituindo tradic;oes 
e quic;á verdades para sua alma simples. Outras, porém, vao, pouco 
a pouco, desaparecendo. 

Assim a Juparana e o Rio de Sao José tem as suas histórias 
fantásticas. 

Neste, afirma-se que, a meia-noite, quem estiver próximo as 
suas margens ficará alucinado, e desvairado julga ouvir o bater de 
remos na água. O roído vai-se avolumando e chega a parecer que 
se distingue até o barulho de pancadas numa embarcac;ao e, por 
fim, percebem-se vozes aflitas, respira96es of e gantes . . . E, ~ntao, 
a alucinac;áo passa. Tudo sorne e as estrelas espelham-se nas aguas 
tranqüilas do río. É a lenda dos remadores noturnos. 67 

Naquela, o quadro fictício abrange m!aior amplitude. A meia
noite surgem galeras enfileiradas em ordem de combate, movem-se, 
depois, garbosas e ameac;adoras nas águas do majestoso lago. 
Cruzalll!-no em todas as direc;oes. Parecem procurar o inimigo 
ocultó em alguma reentrancia de suas margens ou pela Ilha do 
Imperador. Vultos marciais comandam-nas e constituem seus almi
rantes, seus oficiai.s, seus marinheiros e, enfim, sua tripulac;ao. 
Fogos fátuos, estranhamente potentes_, errara, em seguida, na parte 
central da lagoa. Sao os archotes das galeras, que suplantara o 
luar, que ofuscamJ as estrelas. Assim o f enomeno criado pela fantasia 
atinge o apogeu. 

Ao romper do dia, com os primeiros pios dos pássaros, antes dos 
gorjeios das avezinhas canoras, tudo se dissipa. A .T uparan a deixou 
de ser encantada. 68 

• 
A lenda, a tradic;ao popular, por ser fruto da imaginac;ao, exprime, 

apenas, o relato, completamente adulterado, de fatos, que perdem 
no tempo e no espa~o todo vislumbre de verdade. 

A Lagoa Juparaná sem ser "a encantada" apresenta paisagens 
esplendorosas, deslumbrantes. Aí vai modesta síntese feita de qua
dro por quem teve a dita de senti-lo mas nao de descreve-lo com 
a devida mestria. 

67 Beresford Moreira [Obra citada, p. 105). 
68 Id. ib. 

' 

A doze quilómetros de Linhares a Iinha telegráfica aproxima-se da margem 
esquerda da Lagoa Juparana, alcan~ando a fazenda das Tres Pontas, hoje 
abandonada. É daí que se descortina um panorama empolgante e belíssimo. É 
vasto. É majestoso. 

A cavaleiro da lagoa, sobre o seu barranco, o espectador, quase a seus 
pés, num desnível de vinte e cinco a trinta metros, ve ora um espelho amplo, 
cheio de enigmas e mistérios, arrebatando a imagina9ao ardente para um mundo 
desconhecido de ideal inatingível, ora ondas revoltas e encapeladas bravas 
como o vendaval que as produz ou como o indígena que, outrora, errou na
queles sítios vizinhos. Na margem oposta distingue ele diversas praias com 
cintila~óes de prata ou pequenas clareiras atapetadas de relvas, sobressaindo 
pelos seus verdes característicos, moitas de mandioca ou de cana-de-a~úcar e, 
pelo branco pardacento das coberturas de pindoba ou de aricanga, casinhas 
toscas, sem conforto. No fundo, quando a lagoa come~a a curvar-se para a 
direita, emerge humilde e garrida, como a mesti~a que mora defronte, a Ilha 
do Imperador. Além se estende, em todo sentido, a floresta virgem em cam· 
biantes que se sucedem, desde o verde-claro reluzente ao escuro quase negro, 
confundindo-se com o horizonte, num abra~o longo e suave, como o imenso 
azul do céu, destacando-se nela disseminados, irregularmente, outeiros e serras. 69 

Além do grandioso quadro panoramico acima pouco relevado, 
aparecem, de súbito, painéis que retratara belezas de lugares dessa 
regiao plena de atrativos natur_ais. Certa vez viajamos, a cavalo, da 
Lagoa Juparana a Linhares, ·e ao avizinhar-nos do corregozinho do 
Louco o caminho passa entre dois algares e· depara-se-nos umla 
paisagem singular. Logo que descendo, esguardamos o gracioso 
vale, avistamos bem junto das margens, na areia esbranqui<;ada e 
úmida, duas curvas quase simétricas, que limitam pequenas super
fícies cobertas de borboletas cor de enxofre. Urnas estao paradas~ 
outras, porém, deslocam-se f ormlando chispas que. parece.m grandes 
pepitas de ouro em movimentos rápidos, desordenados. O conjunto 
assemelha-se a · dois halos separados pela água límpida, cristalina, 
que recebe raios incidentes do sol e os reflete, enquanto o lacrimal 
se sorne, a montante e a jusante, em colchoes magníficos de tufos 
verdes ladeados por arbustos da quaresma emi flor. As grandes 
árvores, a direita e a esquerda, do caminho, montam guarda a 
linda perspectiva. E passarinbos insetívoros saltitam nas galhadas 
e na linha telegráfica e cac;am os lepidópteros extraviados. e os 
besouros escondidos. 

69 Trecho do Relat6rio apresentado ao Exmo. Sr. Dr. Florentino Avidos, 
M.D. Presidente do Estado do Espírito Santo pelo Engenheiro Ceciliano Abel 
de Almeida, em 18 de junho de 1925 [Obra inédita, p. 7]. 
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CAPÍTULO 111 

Confronto das florestas. Rio Juparana-Mirim. Encalhou: o 
barqueiro. Satisfafao a bordo. O Homem da carabina. "Olhe 
a carnira". "Na cabera nao entra bala". Terra Alta. Colonias 
de c~aremas. Quadro bucólico. Respeitável poeta. Exube
rancia da f foresta. Garras estudam? Gastao Cruls e as pers
pectivas do Rio Doce. Guaribas. A. W allace e Hum.boldt. O 
orgulho do barbado e a arrogáncia do caracu. Um "mimo" 
das matas. É "desinf eUz" na· ca9ada. O condenado da ninhada. 
Um "revés". A terra adormece. O grito do quero-quero. 

SALIENTOU-SE que a flora do Rio Doce se modificava engrossando 
os caules a medida que se afastava do mar para oeste. Nota-se, a 
partir do Rio Sao Francisco para o sul, que a mata rivaliza com 
a do Amazonas e até a excede sob certos aspectos. 70 

No Rio Doce, cuja bacia em sua parte ocidental chega a abranger 
urna regiao proximamente limitada pelos paralelos 18º e 21°, 
suas florestas se patenteiam com opulencia singular. Troncos eretos 
de espécies várias servem de suportes a epífitos de flores belíssimas. 

Nao só as do litoral como todas as matas do Brasil sao de "urna 
riqueza fenomenal". Sao "comparáveis e1n vigor e beleza as do 
Amazonas". 

Sente-se na Hiléia Amazónica, o cansa~o, a insipidez, a mono
tonía, quando .se observa a uniformidade irritante das selvas 
·equatoriais, em planícies ilimitadas em que, segundo Angyone Costa, 

a paisagem é aquela mesma descrita por tantas penas. Aguas escuras, rolantes, 
massa pesada, amedrontadora, limitada por urna terra coberta de mata, de cor 
igualmente escura aparada, como se imensa tesoura houvesse podado com 
um só golpe a floresta. Náo há festa de cores, náo há policromías, nem ef eito 
de luz criando quadros de beleza. Tudo triste, despertando no homem urn 
vago sentirnento de temor <liante das for~as estranhas da natureza.71 

Entretanto, no Rio Doce as matas tumultuárias, desordenadas, 
na diversidade de seus generes, de suas familias, em que se encon
tram troncos gigantescos, de portes variados, de copas floridas, 
erguidos em solo prodigioso de topografia movimentada, revelam 
contrastes inesperados que agradam, enlevam e dominam. 

10 Rocha Pombo [Vol. 1, p. 502]; Rocha Pombo [Vol. 1, p. 50]. Por Wap
poeus, cita~áo de Rocha Pombo [Vol 1, p. 502]. 
71 Angyone Costa, Indiologia [p. 255]. 
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É o que assunta o excursionista quando, embarcado, parte de 
Linhares, e segue o álveo do rio, ao arrepio das águas. Entao a 
cada instante, a cada momento, surgem cenários admiráveis: aquí, 
em pequeno cotovelo da margem do río, descobre ele o caule 
esbranqui~ado de um jenipapeiro e, bem ao lado, altaneiro, o fuste 
elegante de um jequitibá e, junto ao barranco, urna imbaubeira 
retorcida, em busca de luz, já com raízes descobertas, sem apoio. 
Breve, mais um bloco de terra se desprenderá e, depois, mais outro. 
E a cecrópia, a umbaúba, cairá, levando a cólónia numerosa das 
astecas guerreiras e vitoriosas, e deslocar-se-á, rio abaixo, ou se 
afundará, quando o tronco oco, dividido em diafragmas trans
versais, estiver invadido pelas águas. 

Adiante, oculta por urna cortina verde formada de capins-a~us, 
urtigas, cipós, canas-bravas, está a ribanceira, seguindo-se-lhe a 
várzea, o altiplano, em que os arbustos e as grandes árvores 
linheiras sao , os arrimos dos gravatás, das . barbas-de-velho, das 
tres-marias ... 

Desviando-se de ilhas pitorescas que mais parecem sedes de 
encantamentos, pelas belezas que ostentam, do que Tecentes for
.'lla~oes geológicas, revestidas de vegeta~áo deslumbrante, navega 
a embarca9ao gra9as a perícia do mestre que, a cada passo, revela 
a sua prática em perlustrar aqueles meandros. E, além de atrafe
gar-se ele com as obriga~oes de bordo, ainda lhe compete provi
denciar o abastecimento de combustível para a fornalha. Atraca. 
A lenha está empilhada no sopé de um araxá em tudo semelhante 
ao terciário do barranco de Linhares, na vizinhan~a da foz do 
Rio Juparana-Mirim, que deságua no Rio Doce em forma ·de 
paralelepípedo retangulo sendo o metro cúbico ou o estere a unidade 
adotada. Ela é transportada para o convés e arrumada. 

Continua o navio a derrota evitando as praias, contornando os 
baixios. Respeitam-nos os barqueiros. Mas de repente aparece a 
dificuldade: é o banco de areia. Procura-se evitá-lo e retrocede-se 
em busca de "águas fundas". 

Desculpa-se, justifica-se o mestre, o hornero prático, daquela 
qavega~ao de súbito estorvada. Adverte-lhe, todavía, ressaltando
lhe a imprevidencia, sem azedume e quase paternal, o contramestre, 
compadre e amigo: 

Vanee nao arreparou prá riba nas água crespa. Quis avisá mas vanee é o 
mestre .•. 

Recua o gaiola e cerca de um quarto de quilómetro toma nova 
dire~áo e, assim, vai ziguezagueando. 

Discutem os passageiros o recuo da embarca~ao. Uns conhecem 
as águas do rio desde crian~as, nao podem admitir a imperícia 
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do mestre e arriscam: é possível que esteja doente ou talvez ... 
ainda tao cedo, já terá bebido!? Outros exculpam-no com os 
sequeiros, que, nessa quadra, torturara a navegai;ao e com a luz, 
pela manha, que nao a favorece. 

As opinióes sucedem os receios de ficar o navio retido, durante 
horas, no travessáo. É ali o canal pouco profundo. E ficar no meio 
do rio, no "caixa-de-fósforo" o resto do dia e, possivelmente, toda 
a noite é urna hipótese aflitiva. Inteiram-se as senhoras dessas 
apreensóes e impacientes, agitadas, vao falar ao mestre, ouvir-lhe 
esclarecimentos, que lhes sao dados desfazendo-Ihes os desassossegos: 

Quá donas que o río tá munto seco, tá, que a sequidao é grande, é; mais 
nóis passa. Os marinheiros sao bom; nóis truvemos pá e enxada. Eles trabaiam 
bem, e nóis pass a, cum Deus. 12 

De fato com urna rota sinuosa atinge-se o Travessáo. A curiosi
dade é grande, a preocupai;áo ainda m1aior. Na vega Q barco. no 
canal caprichoso e raso, tangenciando bancos, evitando baixios, 
af astando-se de coroas e, apesar de todas as precau9oes, sente-se 
um estremei;ao. Em seguida ouvem-se muitas vozes: "encalhou!. .. " 

Nao há tempo para rebuli90. Na água, de pronto estao aqueles 
homens acaboclados que antes, descuidosamente, cochilavam. Um, 
por certo. interpretando o sentir dos outros, dirige-se ao mestre e 
diz-lhe: nao se esque9a de Ihes dar a branquinha e atira-se ao tra
balho, mergulhado até aos joelhos. 

A faina generaliza-se a bordo e dentro do rio. Escora-se o barco 
do convés com varas de pindaíba, ref or9adas, a poi ad as em fundo 
resistente, além das camadas movedi9as de areia. Pás. e enxadas 
empunhadas por maos calejadas removem o lodo que a corrente 
arrasta. Impulsiona o motor as palhetas da roda, e o gaiola lenta
mente vai deslizando e pára adiante. Novos esfor9os redobrados 
empregam os batalhadores e outros avan9os sao conseguidos. Eml
bora nao se queira, tem que se parodiar o famoso autor de Os 
sertoes - o caboclo, o barqueiro do Rio Doce é, antes de tudo, 
um forte. 73 Esse trabalho de escavar, de arredar detritos estrati
ficados no fundo da água é rude, é árduo, é estafante. Triunfa-se 
depois de muito batalhar e alcan~-se o fim do sequeiro. E, entao, 
avani;a, livre, em canal franco, o navio que, pouco a pouco, toma 
a dire9áo paralela a margem esquerda do rio. Que alívio! Espera-se 

12 A Lfngua do Brasil, Gladstone Chaves de Melo [p. 89]. Depois de se 
referir a Florival Sereine, respiga: "Assim, nao haverá no rigor do termo, um 
dialeto ga6cho, um dialeto fluminense, paraense, etc., mas táo-só alguns fatos 
isolados peculiares a esta ou aqueta regiao e ausentes em outras." 
'18 Euclides da Cunha, Os sertóes. 
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pernoitar em Colatina. Serve-se o almo90. Sao onze horas. Quatro 
de viagem a partir de Linhares. 

* 
É completa a satisfai;ao a bordo. Cardápio variado e guisados 

suculentos. Conversa-se animadamente quando alguém anuncia, 
atinge-se, agora, o rabo da Ilha das Palmas. 74 E logo após, um 
viajante aflito, indaga: - "Minha carabina, onde terei deixado 
minha carabina? Vou atirar aos jacarés." 

Abre nas águas a proa da embarcai;ao vasto bigode, o eixo da 
roda com movimento acelerado impele as palhetas, que produzem 
no líquido ruído característico. Nao mede mais de oitenta metros 
a distancia da ribanoeira do rio a ilha. Aquém e além desse inter
valo, arvoredos altos, aprumados, gigantescos, vitoriosos em seu 
heliotr.opismo, f ormam, com as lianas, cipós e arbustos, um emara
nhamento indevassável, intransponível. Nessa floresta exube.rante 
desenvolvida em solo aluvial, coberto por espessa camada de humb, 
há um admirável contraste entre o verde de tonalidades múltiplas 
e as flores das cássias, das trepadeiras, das orquídeas, das brome
liáceas ou das f olhas de belíssimos matizes como as das sapucaieiras 
ou das primaveras. 

De repente muda o barco de direi;ao, corta de esguelha a cor
renteza. Desvia-se da árvore submersa, atravessada de esconso, que 
constituí perigo para a navega9áo. Elogia-se a destreza do mestre. 
E retomla o navio o rumo, costeando o barranco da ilha. 

Espanta-se a ariramba75 pausada no ramo d~ arbusto, e com 
vóo ligeiro, rio acima, desaparece. Ouve-se a gralhada de araras de 
plumagem vermelha dominante, de mistura com a verde e amarela, 
de tucanos de papos de ouro, de arac;aris, rajados de branco e de 
esverdeado escuro, de papagaios em que bem se destacaml as cores 
primitivas. 76 Há fruteiras na ilha. Isso explica a aglomerac;ao de 
tantos pássaros. 

Está vigilante o homem da carabina. Observa, nervosamente, as 
araras, os papagaios, os tucanos, os arai;aris, leva a arma ao ombro 
mas nao encontra alvo. Os bandos dispersam-se, retiram-se. Resta
lhe, ainda, a esperanc;a de atirar aos jacarés e narra: 

Quis o patrao que fizesse eu a praya de Sao Mateus. Numa lancha lá 
cheguei. Poucos negócios fiz. Temendo a viagem por mar resolví voltar por 
Linhares e ir a Colatina e, daí, alugando, novam~nte, animais, transportar-me a 
Vitória, passando por Sao Joao de Petrópolis, e fazendo as prayas, de Santa 
Teresa, e de Santa Leopoldina. Amigos de Sao Mateus aconselharam-me 

74 A Ilha das Palmas é uma das mais notáveis do Rio Doce. 
75 A Amazónia que eu vi, Gastao Cruls, 1931. 
76 Verde, Alaranjado e Roxo, F.T.D., 3.ª série colegial [p. 198]. 
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"vá em companhia do estafeta e leve boa arma de fogo. O caminho é ruim, 
um trilho {'Or debaixo da linha telegráfica que passa através de matas virgens. 
Há animais f erozes". 

De fato em certa altura daquele ermo o estafeta gritou: "urna 
onc;a-pintada! Olhe a carnic;a!" Apenas de relance pude ve-la. Um 
veado mateiro, já quase devorado, era a presa. . . Apeei ontem, a 
tarde, em Linhares, depois de haver passado por nao pequenos 
sustos. 

E, boje, ao partir, um marinheiro avisou-me: "m~o, prepare a 
carabina para matar jacaré na Ilha das Palmas, e até agora .. . " 
Nesse momento, de míansinho, aproxima-se do narrador o embar
cadic;o e cicia: "Venha comigo, na proa já si inxerga u bichu nu 
barrero, atire nu meio dele na cab~a nao entra bala." Para a proa 
parte, a pressa, o improvisado cac;ador e, na mesma direc;ao, 
algazarrando correm outros passageiros: "moc;o é aquele bichu 
escuro cumpridu, ele tá quentandu sol, na cabec;a da ia, ele tá 
drumindu. Vanee atire depressa ante que ele sacordi e vá simbóra". 
Rápido, o cometa engatilha a armia, mas nao há o disparo. Esque
cera-se de colocar o pente. Gargalhadas espalhafatosas. A algazarra 
culmina. Tresvariam. Descarregam revólveres. E o caimao esca
muge-se. 

* 
A vizinha-se o barco da Terra Alta. Da popa enxergam-se, ainda, 

as cabec;as das llhas das Palmas, do Travessao, e de outras. As 
f ormac;oes ou associa~es hidrófilas perdem, pouco a pouco, suas 
principais características e as matas da Terra Alta sao "firmes".77 

Nao se alagam, periodicam!ente, como as das ilhas ou das cercanías 
das margens do rio, a jusante, assemelhando-se, assim, aos igapós 
do Norte. Filiam-se ao sistema de "províncias florísticas",78 zona 
das matas costeiras - opulentas em troncos seculares, lianas, orquí
deas, bromélias, pteridófitos, palmeiras, musgos e himenofiláceas. 

* 
Desenvolve o "caixa-de-fósforo" boa marcha, emRJora ainda esteja 

a navegac;ao sujeita a mudanc;as sucessivas do canal. Renovarn-se 
as paisagens de beleza indescritível. Aqui, bern próximo do bar
ranco, se ostenta um bonito guarabu, ao lado, urna farinha-seca de 
altura respeitável; distante, dentro da mata, mal revela a ramagem 
um vinhático de porte elegantíssimo e, a montante, arredada, 
destaca-se urna ingazeira em flor. E adiante, ainda outra igualmente 

77 Joao Siegfried Decker, Aspectos biol6gicos da flora brasileira [p. 602]. 
78 Sistema criado pelo Profe.ssor Engler, ampliado pelo Professor Sampaio 
referido por J. Siegfried [Obra citada, p. 612]. 
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florida carregada de ninhos de japira. O navio afastando-se do 
barranco do rio vai rentear um banco de areia. É que o mestre 
abarruntou, nas forquilhas do ingá, colonias de cac;arernas, formigas 
que vivero segundo afirmam, em simbiose com as vespas ou rnarim
bondos-tapiucabas, cujas picadas causam dores lancinantes e 
inchac;ao imediata. 

Vai-se atracar ern um porto de lenha. Dirige-se o barco para ele. 
Há um desflorestado, urna clareira na mata secular. Canta urn 
galo garboso, atrevido e armado de longos esporoes. Rodeiam-no 
galinhas de cristas coradas. Urna, porém, foge espavorida, resguar
dando a ninhada de supostos perigos e desaparece no enredado de 
plantas rasteiras. 

Num plano que nao é, por certo, atingido pelas águas assober
badas de enchentes periódicas há um mocambo, urna choupana de 
paredes de taipa. Apoiada no portal tosco, urna cabrocha, muito 
rnoc;a, amarnenta urna crianc;a, enquanto o marido se esf alfa empi
lhando lenha na embarcac;ao. 

Surde no tombadilho urna jovem alourada e bela, de olhos esme
raldinos, empolga-se pelo quadro bucólico, de realidade singular. 
Esguarda-o. 

Vagueia o pensamento, cisma e observa: nao é a casinha branca 
da serra, mas a casinha barrenta do rio. Como sao felizes! E aquele 
galo triunfante, e aquelas galinhas cacarejantes, e o cachorro 
malhado que rosna de pelo eric;ado! Mas quanta poesia! E quanta 
ventura que faria inveja a muita gente da cidade! ... 

* 
- Olá! Peixe, cac;a! da lagoa da Terra Alta. - Assirn oferecem 

dois mestic;os ladinos, robustos e decididos, popeiro e proeiro de 
urna canoinha que acostam ao navio - traíras, pacas, capivara e 
urn mutum. Entabulam negócio a tripulac;ao e alguns passageiros. 

• 
Prossegue a viagem. Estamos agora costeando o núcleo de 

Moniz Freire,19 distante 27 km de Linhares. Já nao há ali vestígios 
do barracao que abrigou colonos italianos. Toda a área em que 
foi derribada a mata virgem se transformou em capoeira. Retira
ram-se os imigrantes e isso acarretou ao presidente do Estado 
preocupac;oes, aborrecimentos. 80 

79 Artur E. M. Torres Filho, O Espírito Santo e seu desenvolvimento econ6-
mico [p. 358]. 
80 Id. ib. [p. 362]. 
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Aceirando a capoeira demoram as grandes árvores que sobre
pujam o mato de caboroca. N aquela, piam os inambus, e 
ouvem-se, neste, os jaós que gemem de contínuo. Lembra esse 
concerto enternecedor a linda poesia de saudoso e respeitável poeta 
em que o jaó clama incessante: "vem cá perdiz!" e esta responde: 
"nao! nunca mais!"81 

Focalizam-se no barranco do rio os arrulhos das juritis que amei
gam, qui<;á, os borrachos gulosos, insaciáveis. 

No ar trissam as andorinhas em volteios velozes, caprichosos. E, 
em terra, cricrilam grilos vagabundos, saltitantes, ou aglomerados, 
em ramios, como se f ossem soldados em f ormatura. 

Acerca-se o gaiola do sangradouro da Lagoa do Limáo. Depara-se 
ao observador nos arredores desse riacho de curso intermitente, flo
resta opulenta, altaneira, frondosa e de vi90 espantoso que lhe é 
infiltrado por solo fertilíssimo, de umidade sobejante, e por tempe
ratura adequada que lhe estimula crescimento assombroso, gigantesco. 

Foi, por certo, <liante de quadros como esse, que C. F. Hartt 
proclamou jamais ter visto, nem miesmo no Pará, floresta mais exu
berante do que a do Rio Doce. 82 

Distingue-se na ribanceira um manacá em flor, cujo perfume, a 
noite, excede o das cássias que o rodeiam e o das orquídeas acava
tadas nas dicotomías daqueles troncos verticais. 

Extenuados os passageiros dormiam, enquanto nao lhes servem o 
café. Assusta-se um socó-boi, esvoa9a e lá se vai, rio acima, emitindo 
sua voz berrante. 

Vislumbra-se, a direita, numa praia de forma curva, um bando 
de gar9as-brancas. Algumas mariscam na água rasa e andam ou pas
seiam garbosas, elegantes. Outras mantero-se imóveis, repousam ou, 
talvez, estudem como os quartaus nordestinos no linguajar do matute. 

Está perto a foz do Rio Pau Gigante. Ouvindo o ruído do motor 
da embarca9áo mutuns alvoro9ados esgarabulham através da rama
gem dando a seu m0do, píos rouf enhos, abafados, e amoitam-se. 
Atento o ca9ador panema de jacarés aparece empunhando a carabina 
reluzente, mas nao lhe foi, ainda, possível estreá-la. Os vultosos 
galináceos já se haviam embrenhado. 

* 
Transposto o Rio Pau Gigante ficam, atrás, as lagoas vizinhas 

das margens do Rio Doce e, a esquerda, situa-se o Morro do Feijoal, 
de constitui9ao arqueana. Morre ele no rio, come9ando a vegeta9ao 
xerófila, que o reveste, pouco acima da marca da máxima enchente, 

s1 D. Aquino Correia. 
s2 Charles Frederico Hartt, Geologia e Geografia física do Brasil [p. 120]. 
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e ~ medida q~e se vence o clivo rochoso e enrugado do elipsóide, 
be11ado pelas. aguas em b~rbotóes, encon~~am-se tipos vegetais que 
bem. c~actenzam as familias das bromeliaceas, cactáceas e outras. 
Aqu1 sao caules reduzidos dos caraguatás conchegados, protegendo
se, . de f olha~ lan~eoladas co~ acúleos recurvos nos bordos, adiante 
mo1tas de x1quex1ques, de pelos eri9ados, hirsutos, além, e por toda 
parte, arbu~tos tortuosos de galha9a enfezada entrela9ada por sar
mentos esp1nhentos de f olhas urticáceas. 

Transforma-se a topografia da regia o percorrida pelo rio e este 
ap!esenta, de quando_ em quando, estiroes francamente navegáveis. 
~ao-se ra~eando as ilhas, embora ele continue largo, e apare9am 
a1nda bonitas coroas freqüentadas por aves aquáticas e crivadas de 
rastros de capivaras, de veados, de on~as ... 

Perdem as ilhas sua portentosa vegeta9ao, que arranca de Gastao 
Cruls, na A Amazonia que eu vi, descrevendo um trecho do Cuminá 
os períodos a~aixo: "O rio, logo a saída dos Porcos, é bastante largo 
e alegran1-no ilhas de vegeta9ao possante. Lembro-me de um trecho 
?º I_lio Doce que percorri em 1925, e cujas belas perspectivas 
Jama1s se apagaram de meus olhos. 

, ~omo a manhá está muito clara, as massas de vegeta~ao destacam-se em 
varios pl~nos e h~ um que de cenário teatral nesses amplos panos de verdura 
e bambohnas mu1to verdes recortadas sobre o azul do céu. 

• 
Adentrando-se no Morro do Feijoal para leste, para o norte ou 

para oeste - s~ced~m-se, coroadas por mlatagal vigoroso, colinas, 
por entre as qua1s ha grotas que terminam em córregos humildes. 

Suas águas murmurejam roídos que se casam com o leve ciciar 
~as folhas de palmeiras movidas por aragem que se escapa devaga
nnho, mansamente. 

Aí nessas _ ravinas, nesses. vales apertados, nessas rugas da terra, 
a condensa9ao cresce, a um1dade revela-se intensa e a floresta alteia
s~ e~s?berbecida. Vi9am as perchas, as sapucaias, os jequitibás, os 
v1,nhat1cos, os guarabus, as copaíbas, os cedros, os ipes, os jacaran
das, as braúnas, as canelas, as ma9arandubas, as imbaúbas. . . Sa
ra~oteiam ~las g~ha~as ~essas árvores, micos, sagüis, e guaribas, 
alem de caxmgueles e quat1s. De viveza extraordinária de rnovimen
tos rapidíssimos, trepando, correndo, dando saltos ~dmiráveis os 
p_:i~eiros guincham, assoviam, associam-se nos pulos, vencendo 'dis
tanc~as entre ~ ramagens dos arvoredos. Mais pesados fazem os 
guanbas suas piruetas com menos precipita9ao, tomando-se notáveis, 
mormente, pelos seus roncos em que há requebros de voz. Andam 
em bandos e reúnem-se no momento da orquestra~ao interessante 
e triunfal. A. Wallace, contrapondo-se a opiniao de Humboldt, que 
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exolica ser o barulho causado por eles devido a reuniao de muitos, 
afirma: 

O ronco que é certamente profundo, volumoso e esq~isitamen!e ~odul~do, 
é produzido por um só indivíduo; pois prestando-se mu1ta at~n!raO a .rapidez 
com que pára e come!;a outra vez, evidencia-se que o ronco e produz1do por 
um só animal que é quase sempre um macho idoso. 83 

• 
Nas matas do Rio Doce o bugio, o guariba, ou o barbado estadeia 

o seu ronco com orgulho, com ritmo inigualável, com o mesmo e 
soberano desembarac;o que o touro curraleiro, caracu, ou pé-duro solta 
o s·eu berro com garbo e com arrogancia desmedida, no Pico da 
Bandeira como testemunhamos em 1911. Um blasona da copa da ' . árvore mais alta do Brasil, o outro brame do cume da serra ma1s 
elevada. 

O caxinguelé é um mimo das matas. :E um roedor da família 
dos ciurídeos, também chamado caxixe, caiteté, cutia-de-pau, papa
coco ou quati-coco. No ·meio das florestas passa ele das arvo~et~s 
para os cipós, e sobe por estes ou pelos caules volumosos ate as 
grimpas. 

O quati é um procionídeo. Domestica-se, facilmente, tornando-se 
bulic;oso e até daninho, se ficar solto. É carnívoro e, por isso, nao 
há dificuldade em alimentá-lo. 

O cac;ador inexperiente quando depara com uro bando de quatis 
experimenta, geralmente, surpresas e desapontamentos. Na. galhada, 
nas forquilhas das árvores gigantescas, aí se escondem. Alve1ado um, 
ao disparo da arma caem todos e, após a queda brusca, safam-se. 
A fuga é desabalada. O imprevisto desaponta. O cac;ador é chas
queado pelos veteranos. É "desinfeliz" na cac;a?a.84 Nessas f~mosas 
selvas habitam: queixadas, caititus, veados, cubas, pacas, cap1varas, 
tatus, felinos, tapires, tamanduás, preguic;as: . . m1acucos, ~ab~lés, 
capoeiras, jacus, tucanos, pica-paus, papaga1os, araras, penqu1tos, 
lagartos, cameleoes, jabutis. . . cobras várias, destac.ando-s~ entre as 
venenosas, a jararaca, o jararacuc;u, o surucucu p1co-de-1aca ... 

* 
Beiradeando a margem direita do rio o gaiola abica a um porto 

de lenha denominado Boa Vista. 85 Por detrás, pouco além da chou-

83 Os Símios da Amazónia, cita!;áO de Rocha Pombo [Vol. 1, p. 527]. 
84 No Espírito Santo é corrente ouvir-se da gente inculta "desinfeliz" subs-
tituindo "infeliz". 
sis Em 1912 o autor ocupou a casa quando explorou a Estrada de Ferro 
Santa Cruz. Depois fundou o Cel. Pego urna f azenda. Nas imedia~oes está 
edificada a esta!;aO de Maria Ortiz. 
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pana, jaz, aflorada, a rocha gnáissica em forma de laje, atestando 
o trabalho dos processos naturais dependentes do tempo para pro~ 
duzir o desgate na · superfície. 

A bela senhorinha da comparac;ao da casinha branca da serra 
com a barren ta do rio está fatigada. Olha sem observar o novo 
quadro quic;á miais realístico. Além do galo vitorioso, das galinhas 
amorosas, do cao mosqueado, há a porca deitada grunhindo feliz, 
dando de mamar aos bacorinhos, que gulosos se fartam, pouco a 
pouco. Só um nao acerta com urna teta túrgida que o farte. Para 
este a luta pela vida é desesperante. Ele é o fraco, o perrengue, o 
doente, o languento, o condenado enfim. 

O navio demora em retornar a rota. O empilhamento da lenha 
a bordo está custando. A tripulac;ao esbofa-se nesse trabalho mas 
a pilha, em terra, está retirada. Ilumina o sol os cabe~os ou os 
torreoes das nuvens no poente e dele se vai aproximando. O mestre 
inquieta-se, gunguna de ~anga e, finalmente, desabafa contra o em
preiteiro, o tirador de lenha: 

- Deixa a famía, muié e fios, aqui nesta bera do riu i vai pra 
lagoa du Pau Gigante pescá, cac;á. . . Lá apanha tremedera e tá 
agora na tarimba istiradu gemendu, quenti cumo boca di chalera ... 
i a viagi qui satrasi pru fartá ele na fila da axas ... Aqueli, demonhu 
daquele m1arinheru, o Antonhu, tobem tá duenti ou fíngi ... 

No fim do inverno o Rio Doce é salubre, ficando as vizinhan~as 
de suas margens cobertas de matas espessas, escuras. Nas lagoas, 
cercadas pelo matagal, de beiradas pantanosas, porém, os anófeles 
nao desaparecem de todo, e nos ranchos de pescadores lá estao eles 
sequiosos nas palhas da coberta. Anseiam pela chegada fortuita do 
incauto, para dar-lhe as boas-vindas fer.retoando-o e deixando-lhe 
incubada a infecc;ao palustre. 

* 
Fartamente abastecido de combustível continua o barco o seu 

foteiro. Alcanc;a o Rio Baunilha e em seguida a fazenda de Santo 
Antonio. A essa hora o sobrado, sede da fazenda, projeta urna 
sombra alongada. Os raios solares nele incidem obliquam1ente. Co
mec;a a avermelhar-se o ocidente. 

No campo de grama baixa, muito tosquiada pelos animais, em 
bandos, rolinhas ciscam. Revolvem excr~oes a cata de resíduos, nao 
digeridos, que as alimentam. Na orla da capoeira fina, existente na 
ribanceira do rio, anus-brancos, ariscos, assustados, fogeml gritando, 
lamentam-se soltando ais, enquanto os pretos encarapitados nas vacas 
de úberes cheios as acariciam. Quieto, encolhido no topo de urna 
braúna seca, um gaviao-pega-pinto espreita o esgaravatar de urna 
galinha com a ninhada, e aguarda o retarde ou a perdida de um 
pintinho descuidado para acertar o bote. 
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É pequena a deten~a do navio em Santo Antonio e ele prossegue 
Jesviando a dire~ao para evitar um "revés" . 86 Livre desse escolho, 
cai no canal em que a navega~ao é desembara~ada até abicar em 
Porto Alegre, fazenda próspera do Sr. Virgínio Fernandes. Olhando, 
rio acimia, depara-se o sol, grande esfera rubra, que entao, fraca
mente cintila. J á se aproxima do ocaso mergulhado num longo es
batido em que o vermelho se vem desmaiando, quase, até ao zenite. 
A vira~ao encrespa, ligeiro, as águas, e reflete nelas um quadro 
amplo e magnífico. Parece o rio com urna colossal sucuri que expele 
do seu dorso ondula~óes coloridas em cambiantes de rubi, estacando 
em faixas escurentadas pelo crepúsculo iminente, nas proximidades 
dos barrancos. 

• 
Saltou a matona dos passageiros .para visitar o estabelecimento 

comercial do Sr. Virgínio. • 
Depois da descarga e do carregamento feitos a pressa, está pronto 

o navío para partir. O mestre apita. O lusco-fusco está chegando. 
Fretine urna cigarra pousada no limoeiro da ribanceira perto da 
proa da embarca~ao. Cantaml os galos despedindo-se do dia. Cor
rem os carneiros balando e refugiam-se no telheiro. Berram as vacas 
porque se separam das crias e, até o jumento orneja, espetacular
mente. Ladra a canzoada aos viajantes que embarcam e, do outro 
lado na margem esquerda do rio, dentro da mataría o macuco 
vozeia seu pio longo e aflautado, o bando de capoeir.as guizalha, 
abafadam:ente; o mutum e o guariba roncam, cada qual a seu jeito. 
Vai-se fazendo ao largo o navío, e "apresentam despedidas" gansos 
nervosos e audazes, e, bem junto da água, estridulam grilos e coa
xam ras. No morro, os casais de saracura desmandam-se em can
tarolar: "tres potes, tres potes, tres potes. . um coco, um coco, 
um coco ... " 

No dizer do poeta "já toda a terra adormece".87 É a hora de 
brilharem as estrelas, no céu, as quais ele ouvia e, também, a dos 
luze-luzes nómades, na terra, a que ele se referiu na expressiva 
quadra: 

A flor da noite abre o cálice ... 
E, soltos, os pirilampos 
Cobrem a face dos campos 
Enchem o seio dos vales. 

J6 No Rio Doce o "revés" é o trecho do rio em que as águas correm com 
celeridade. ~ a corredeira, a carreira, o rápido, a corrida. 
ST Olavo Bilac. 

40 

, 

A lua esparge se~s raios enfraquecidos sobre o Ieito do rio. As 
florestas sec~l~re~ vao en~ar na calada da noite, no quiriri misterioso 
de seu dom1n10 indevassavel. No alto, no firmamento, apenas luci
lam alguns astros. E o mestre com perícia extraordinária governa 
o bar~o acautelando-se contra os reveses. Na mudan~a do roteiro 
aproxima-se ora de. urna, ora de outra margem1. Afugentam-se bra
mando veados, capivaras . . . Nas coroas, nas praias, lobriga-se ra
ramente, o tremeluzir do fogo do rancho de um ca\;ador ou pesc~dor. 

* 

l!m bando de quero~queros grita em urna praia, desesperada, 
estndentemente. Ao ouv1rmos, naquela hora em que a mata do rio 
parece povoad~ d: duendes, o alarido da ave importuna, recordamo
nos de nossa infancia, quando nos campos de Santo Antonio no 
Rio de S. Mateus, íamos com o vaqueiro campear, e éramos ~sse
diados nas malhadas pelos seus protetores - os quero-queros. Eram 
amea9adores e temlíamo-los receando suas bicadas de tao perto que 
pass~v~~ so~re nós em voos rápidos e arrojados. 

Ohveno Pinto, o grande comentador da Viagem ao Brasil de 
Maximi~iano, Príncipe de Wied-Neu,vied, escreveu de modo especial 
na ,.,Re.vista do ~useu Paulista sobre essas aves, que se revelam nas 
est.anc1as do Rio Grande do Sul vigilantes e angustiadas - verda
deiros gansos do Capitólio88 - e que tem o seu grito real<;ado no 
belo soneto de Vargas Neto: 

QUERO-QUERO 

Que é que tu queres, quero-quero. Implico 
Com teu grito, que aos tímido3 maneia 
Pois veem fantasmas, de que o pampa é rico 
Quando tu gritas numa noite f eia. ' 

Aborrecido quando te ou~o, fico, 
E urna ~ande saudade me esporeia, 
Porque dIZem que gemem em teu bico 
Os gaúchos que morrem na peleia. 

& a ronda do pampa com teu bando ... 
A noite toda passas denunciando 
Cruzada de viajante ou de índio vago. 

E os mistérios das lendas entropilhas 
Quando gritas nas dobras das cochilhas 
Sentinela perdida do meu pago. 

* 

88 Wolfgang Hoffmann Harnisch, O Rio Grande do Sul [p. 271] 
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"Barbados! Ilha dos Barbados!" Exclamam. Os passageiros que
rem distingui-la, ao tempo ern que o navio passa em canal estreito 
coleando entre a ilha, que é um penedo revestido de rala vegeta<;ao, 
e o barranco direito do rio de rocha compacta e de f orte active. 
Mais um estirao de boa navegabilidade e o gaiola atinge a foz do 
Rio Pancas. O mestre apita urna e mais vezes e aproa para Colatina. 
Fez-se a viagem em treze horas e meia. 

Muita gente aguarda o atracar do vapor; e de terra vem a pergunta: 
- Qual o motivo de tamlanho atraso? 
- Atrasaram-na os sequeiros, as demoras nas tomadas de lenha 

e, depois, anoiteceu e o mestre veio com muito cuidado. Treze e 
meia horas de lutas, mas tudo correu bem. Viagem boa, divertida. 

Desembarcam os passageiros: cumiprimentos, abra<;os, apresenta-
90es e oferecimentos de hospedagem. A hospitalidade, espírito
santense culmina. D. Andrélina Pereira, a professora, de bondade 
extrema recebe, fidalgamente, famílias amigas e as que lhe sao apre
sentadas. Imitam-na outros moradores de Colatina. 
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CAPÍTULO IV 

O nevoeiro. Colatina. O cometa. Vale de Canaa. Contraste. 
Conversa de rio-docenses. O Rio de Santa Joana. O pavor da 
bicharada. Catita. Barrigudas e companheiras. Porto Belo. Ari
ranhas. O Capitiio Nazaré. Urubus e carni~a. Divergencias. O 
Rio Mutum. Passarinhada. Esperam o milho. Desaparecem os 

indícios de chuvas. 

DE MANHA os que prosseguem a viagem esperam a chamada de 
bordo, o apitar do navio. Neste fazem-se carga e descarga de mer
cadorias e tomam-se outras providéncias. 

Fiapos de neblina descero rio abaixo e em1 pouco se transf ormam 
em volumosos rolos caracterizando-se, por fim, em cerra<;ao, e im
pedindo que se perceba a sua separa<;ao da corrente. Tudo é branca, 
é nevoeiro. Prepondera o fenómeno meteorológico. Os vapores con
densados assenhoreiam-se do vale, da regiao. Aqui, como nos rios 
sujeitos a cerra<;ao, oriunda do degelamento da grande Cordilheira 
dos Andes, a navega9ao é prejudicada, enquanto nao se levanta a 
neblina. No Rio Doce, porém, nao há a "friagem" em1 virtude da 
qual o "calor cessa" e a "temperatura cai" e, 

quando ela é mais demorada, resfria a água, mata os peixes que descem de 
bubuia, faz as pequenas aves caírem inteiri!radas, enquanto os mamíferos tre
padores sobem ao mais alto das árvores, procurando agasalho na copa fe
chada. 89 

Cola tina, 90 o antigo arraial de Santa Maria, e, bem assim, o ponto 
que lhe é fronteiri<;o, na margem esquerda do rio, que foi a sede 
da colonia fundada pelo Dr. Nicolau Rodrigues da Fran<;a Leite 
em 1874,91 estao imersos no nevoeiro. Do trabalho hercúleo do 
Dr. Fran<;a Leite nao há outro vestígio senao o da mudan<;a em 
capoeirao de machado, da mata virgeml primitiva. 

Lentamente urna brisa benfazeja vai dissipando o ru<;o e Colatina 
Velha9'2 aparece coro o seu punhado de casas sobre a faixa estreita 

89 Angyone Costa, lndiologia [p. 263]. 
90 Xenócrates Calmon, O Centenário do Município de Colatina, n.0 7 da Re
vista do 1.H.G.E.S. [pp. 190 e 191]. 
91 Salm de Miranda, Rio Doce (lmpressóes de uma época) [p. 30]. 
92 Colatina Nova surgiu depois de construída a esta!raO da Estrada de Ferro 
Vitória a Minas, que foi locada pelo autor em 1906. 
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do sopé do espigao, que tem inclinac;ao suave próximo a ribanceira 
do rio . 

O navio está prestes a partir quando, montando um burro xucro, 
o cometa da véspera, estardalhac;ante, grita para o marinheiro, amigo 
do día anterior: 

- Tive sorte em nao estrear a carabina. Um mineiro, lá das 
bandas de N atividade, comprou-ma. Ganhei cento e vinte mil-réis, 
quantia que cobre toda a despesa de S. Mateus a Vitória. Aqui 
vendi qualquer cousa e tenho esperanc;as de fazer algumas vendas 
em Santa Teresa e grandes em Santa Leopoldina - prac;a de co
mércio vultoso e sólido. 93 Hoje vou pernoitar em Barracao de Pe
trópolis. Adeus. Boa viagem. 

- Até a vista moc;o, si Deus, Nosso Sinho, quisé. 
Está na hora da partida e o mestre experimenta o motor. O vapor 

superaquecido escapa-se com um chio forte, estridente, o macho es
baforido, bufa, treme, corcoveia, empina, espinoteia, escouceia, e o 
cavaleiro é cuspido da sela contra o solo argiloso. E, em disparada, 
safa-se para o lado do Rio de Santa Maria, fazendo tilintar os estri
bos, arrebentando freio, cabec;ada e loros, arremessando manta e 
baixeiro . . . e correndo, correndo sempre vai distanciando-se de Co
latina, bufando arquejante, inclinando a cabec;a assim a direita como 
a esquerda. 

Nesse momento ouve-se: "coitado! machucou-se?!" E senhoras 
apiedadas receitam: "deem!-lhe água com arnica, que ele se magoou 
muito". 

Essa personagem que, agora, desperta a todos interesse e simpatia, 
vítima de tao impressionante acidente, nao perde a desenvoltura, 
levanta-se pálida e enrubescendo-se aos poucos, sacudindo-se, articula: 

Minhas senhoras, muitíssimo agradecido. Nao me f eri, tenho todos os mo~ 
vimentos livres, a cabe~a está um pouco zonza mas nao sinto dor. Muito obri· 
g~do. Podía ter sido pior. Sou muito grato a todos. Desejo que fa~am ótima 
v1agem. 

O imprevisto nao provoca risos. Nao há motejos. Revela-se, antes, 
louvável solidariedade humana. 

* 
Embarca-se, finalmente, o último volume despachado pelo Sr. 

Antonio Tironi. Desam'arram-se os cabos que mantem o gaiola en
costado a barranca do rio, e retiram-se as pesadas pranchas que 
sao os planos inclinados, auxiliares da modesta estiva do precário 
porto fluvial. 

os Joao Ribas da Costa, Canoeiros do Rio Santa Maria, [p. 21]. 
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Agitam-se os lenc;os em despedidas e formulam-se votos de boa 
viagem; Emp~rrado pelos marinheiros o barco alcan<;a água, a farta, 
e as pas mov1mentam-se com o seu bate-bate contínuo de encentro 
a miassa líquida. E, a medida que Colatina desaparece, a mata dos 
arredores do Rio de Santa Maria vai surgindo e, por fim, a foz desse 
caudal que, também, se engrossa com as águas do afamado V ale 
de Canaa, percorrido por Lentz e Milkau, célebres vultos da colonia 
alema criados na notável obra que imortalizou Grac;a Aranha. 

* 
Em Colatina o Rio Doce tem de largura cerca de setecentos e 

cinqüenta metros. Aumenta, acima da embocadura do Santa Maria 
e, entao, apareceml corcas e ilhas baixas. N estas, como em outras, 
e ~as be!radas i~undáveis, divisam-se ingazeiras, algod6es-do-brejo, 
urtigas diversas, 1mbaíbas, ubás ... 

As canas-bravas ou candiubás esta.o, nessa época, apendoadas. 
Banham-se na luz f orte do sol que enlourece os seus pendóes, as 
suas flechas, cuja cor desmaiada de enxofre contrasta com a verde
clara, reluzente, das longas folhas lanceoladas. 

Daí para cima vai a largura do rio diminuindo progressivamente 
até a Cachoeira das Escadinhas, sendo navegável sem mais estorvos. 

* 
Coleia o navio nessa parte mais larga urna das ilhas baixas quando, 

assustados, anus-corocas ou coróias de "plumagem! negra, lustrada 
de azul-ferrete e verde-cúpreo",94 al<;am sua algaravia e lá se vao 
afastando, voando, rápido, de galho a galho. 

.Indife~entes a fuga dos anuns e ao seu estardalhac;o dois passa
geiros, no-docenses, conversam com o m.estre sobre assunto relativo 
a seca e ao rio. Concordam que as chuvas esta.o prestes a cair, 
porque a saracura na véspera, ao anoitecer, cantou no morro; por
que o s~l, na h~ra do ocaso, se encobriu muito vermelho; porque 
a cerra<;ao, depo1s de nascer o sol invadiu o rio; e, ainda, porque 
os quero-queros, a noite, reclamaram; que a enchente será muito 
grande porque os ninhos de japira estao por demais altos eml relac;ao 
~.? nív~l atual do álveo do rio. Na volta é possível que a enchente 
Ja esteJa comec;ada e se as águas já tiverem subido mais de um 
metro a viagem de Colatina a Linhares será feita em tres horas 
Está chegando a quadra de serem pescados, nos Rios Doce e s: 
iH De Wied, Viagem no Brasil. 

45 



josé, os deliciosos robalos, e, em Colatina, na correnteza da pedra, 
a saborosa cumbaca. 95 

E nesse discretear prof etizavam a altera9ao do tempo baseados 
em indícios colhidos pela experiencia, em conbecimentos transmitidos 
pela tradi9ao. As exc~6es, porém, sao freqüentes e causam desa
pontamentos chocantes. E foi o que aconteceu naquele ano de 1905 
em que, só no fim da segunda quinzena de novembro, teve início 
a enchente desejada, e das maiores que se há registrado. 

* 
A separa9ao, em certo trecho, dos espig6es que fenecem na mar

gem direita do rio, observada de longe, descobre pujante matagal 
que se adentra por urna escava9ao de desgaste mlilenar, protegida 
por um dossel verde de matizes variados, pintalgado de amarelo, 
róseo, branco e vermelho. E quando se vai avan9ando, a estreiteza 
da depressao alarga-se, devagar, os montes laterais destacam-se to
mando formas arredondadas, e o Rio de Santa Joana corre através 
da planície até desaguar no Rio Doce. 

Espantadi90 penetra no intricado da selva o jaburu, enquanto 
queixadas de cerdas eri9adas fogem estarrincando os dentes, zoando, 
roncando, em marcha acelerada na trilha que vao fazendo. Somemt
se, também, os caras-sujas, que grazinam na corindiúba, ao passo 
que a pregui9a, repimpada no alto da imbaíba, olha sisuda, imóvel, 
apática. je : 

É que o gaiola fronteando com o Rio de Santa J oana apavora a 
bicharada. 

Vencida mais urna estirada, abica ele num porto de lenha de nome 
condizente com a topografía que o cerca. Chama-se Catita. Tudo ali 
é empolgante, e condensado num painel admirável. Está a casa 
única de Catita situada na margem direita do rio. "É. coberta de telha, 
rebocada, caiada, assoalhada. N ela há tres compartimentos e cozi
nha. Por detrás continua o terreno em suavíssim'o aclive, na frente 
está o rio e, depois, o paredao de cerros que o delimita. Há pe .. 
quena Iavoura. Desmaninha-se o terreno. 

Abastecido, desatraca o navío e retomando a derrota é saudado, 
repetidamente, a cerca de meio quilómietro, adiante, por um acauá 
que na copa de urna gameleira esgani9a o som onomatopéico: "acauá, 

- - " caua, caua ... 
Perlongando, ainda, a margeml direita observa-se que a encosta 

íngreme de gnaisse se eleva das águas, a princípio temporizada, 

95 A cumbaca também é chamada em outros lugares amijá, chorao e cachor· 
ro-de-padre. Em Sao Mateus, no Espírito Santo, é considerada, por muitos, o 
melhor peixe de água doce e é conhecida por "judeu". 
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para se revestir, gradualmente, de vegetac;ao xerófita rasteira de 
arbúsculos, arbustos, arvoretas e, no cume da montanba de ár~ores 
frondosas de troncos avantajados. Ao sul, no fim do 'declive está 
a superfície apertada constituindo a cela, a garganta que divide as 
águas dos Ribeir6es de Catita e de Porto Belo.96 ' 

Na época de inflorescencia avistam-se de bordo belas flores de 
cactáceas e principalmente de certa liliácea de corola vermelha 97 
Est~, em reboleiras, chama a aten9ao dos passageiros porque es.uí · 
flonda. 

- Como sao bonitas! Comlo sao lindas! 
No limite dessa encosta rochosa distinguem-se árvores espa9adas 

de caules esquisi~os, cilíndricos a partir do solo, avolumados, quase 
globosos, a seguir e, depois, na forma corrente até a galbada sem 
folhas. S~o as barri~das. Por entre essas bombacáceas aparecem 
as conhec1das euf orb1aceas - os arre-diabos - e ao desflorestado 
rio . acima, s~cede a capoeira fina ou a pastagem maltratada, pra~ 
gue1ada de c1pós-caboclos, dos de sao-joao, de malvariscos malme-. . ' queres, guax1mas, manas-pretas ... 

O batel atinge a embocadura do Ribeirao de Porto Belo. Em sua 
margem direita, . em um altiplano, há urna cabana muito aprazíve1, 
coberta de tabu1nhas com quatro cómodos. :E: a residencia de Dr. 
Hermann Tautfeus Belo98 quando, raramente, lá passa alguns días. 
Na ,e.squerda fica um~ ch?upana ocupada por um homem preto e 
fam1ha. Em frente esta a ilha do Dr. Belo, onde há urna desenvol
vida cria9ao de cabras. 

• 
E os matagais dominam novam1ente as margens do rio que desliza 

entre serras, das quais se originam gratas, grot6es, lacrimais e cór
regos. Aí se deparam. . . no descrever do poeta também a mesma 
flora variada, opulenta. ' 

Hartos troncos, luzidios 
Uns, rofos outros, uns desempenados, 
Outros recurvos, tortos, semelhando 
Em contorsóes, vultos de condenados.99 

96 O autor fez o rec?~h~cimen~o desta regiao tentando mudar o tra~do da 
Estrada de Ferro de V1tona a Minas da margem do rio. Os estudos nao deram 
resultado satisfatório. 
07 ~ autor conserva, até boje, no seu pequeno jardim, em Vitória, a liliácea 
colhida nessa encosta. 
?~ En~ um dos agrimensores, chef e do servi~o de terras do Espírito Santo, 
Ja falec1do. 
99 Alberto de Oliveira, A Mata. 
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Um desmatamento, urna tapera, e um rio chama a aten~áo dos 
via1· antes. É o modesto desaguar do Laje. E que veem? Cab~as 

- buf . h lOO que, rápido, emergem e imergem. Nas emersoes am, gu1nc ª!11· 
Nas imersoes deslocam~se reaparecen do em outros pontos, fug1ndo. 
"Sao ariranhas", esclarece um entendido. Os guinchos sao dos fi
lhotes, das lontrinhas. É difícil cac;á-las. E é de lamentar-se porque 
o couro é bem cotado. 

Os espigoes íngremes mais e mais se acercam do ri~ q~~ lambe 
suas bases curvas, desgastadas, alisadas. Nela o~ ca~eleoes insam.-se, 
correm, emparelhados ou nao, por entre gravatas e liquei;is, vencendo 
aclives e, depois, cansados, papejaml sob a sombra mmguada dos 
cactos. 

* 
Vingado esse trecho de margens ásperas, sucede-lhe urna planura 

pouco extensa e na riba esquerda do rio descobre-s: _um grup~ de 
índios. Sao mansos, dizem. Sao os bugres do Cap1tao Nazare; o 
que, segundo dizem, se avistou com o Imperador D. Pedro II, e 
ele, com orgulho, nao se esquece desse fato. Narra-o, sempre, sen
tindo-se feliz de relembrá-lo. 

- Na mansidao desses tapuios nao acredito eu - insinua um ) 
passageiro. 

- Sao mansos, sim, quando lhes dao roupas e eles vestem-nas, 
mas quando entrara, de novo, na mata, e despem-na.s, tornam-se 
bravos como dantes. Há muitos fatos que comprovam 1sso. 

Intensa divergencia campeia entre os viajantes. Uns opinam pela 
falsidade do Capitao Nazaré e de sua maloca na selva, .outros d~
fendem-nos como sendo urna tribo reconhecidamente amiga dos ci
vilizados, incapaz de praticar urna traigao ... 

Enquanto isso os índios acenam, gritam, algazarram e o nav10 
deles se afasta, celeremente. 

* 
As pás rebatendo a água e. o rechinar do ~otor, em cadencia 

interminável, ninam os passageiros que, esmorecidos, adormecem. 
De súbito uml tripulante brada: 
- Muitos patos! Na água, debaixo da jaribara! 
E outro contesta: 
- Patos, cousa nenhuma! Sao urubus. É carnic;a. Deve ser o 

cavalo preto de Seu Buriche. Estava doente, todo pelado. Decerto 
morreu, e ele, provavelmente, mandou arrastá-lo e lanc;á-lo no rio. 

100 H. Florense, Zoophonia, apud Rocha Pombo [Obra citada, 1.0 Vo~., P· 
537]: "O grito dessa espécie de lontra se parece com o choro de urna cnan~a 
d 

. ,, 
e peito .•. 
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Os que dormiam despertam, querem certificar-se do que ouviram, 
e atentam o rodopiar dos corvos, e sentem o cheiro nauseabundo . 
da camic;a e dos urubus, que crocitam, e uns dao bicadas na po
dridao, e outros voluteiam, no ar, desengonc;ados, medonhos ... 

J á se está longe do ambiente empestado e os comentários con
tinuam acalorados, apaixonados. 

É prática que nao pode prevalecer. O rio nao deve ser depósito 
de lixo, de animais mortos, porque isso concorre até para disseminar 
as epizootias. E todos bebem, e nós bebemos, essa água impura, 
contaminada, arriscando-nos a contraír infecc;oes. 

Há, porém, os que, de supetao, afirmam que água do Rio Doce 
nao faz mal a ninguém. Ingerem-na os pobres durante todo o ano 
e nao causa moléstias. Filtros sao invenc;oes modernas. Nossos avós 
nao os conheciam e conquistaram o país, dessedentando-se nos rios 
que percorreram, varando pela mata adentro e pelos sem-fins igno
rados. E, de modo particular, a água do Rio Doce é saudável, é 
benéfica. Querendo-a clara, transparente, cristalina, basta depositá
la. · Colocada em porongos ou porroes em poucos di as está em con
di9oes de ser decantada, e conserva-se meses. Nao se corrompe. 

Por fim houve um consenso geral e todos se harmonizaram con
cordando que, efetivamente, o rio nao deve ser o receptáculo de 
imundícias. Todavia nessa conclusao nao consideraram, no debate, 
os processos de expurgac;ao, de imunizac;ao da água para torná-la 
higienica. Essas idéias nao estavam, ainda, suficientemente difundidas. 

* 

Insinuando-se através de terrenos escabrosos precipita-se, em pro
fundo valo cavado na fraga, o Ribeirao dos Queixados, que deságua 
no rio borbotando, e na margem esquerda, quase em frente, o Mutum, 
reúne-se ao grande curso, timidamente, ocultando-se. Serpenteando 
desde a nascente por entre serranias e mataria, pouco volumtoso, 
ele vem humilde, por obrigac;ao geográfica, trazer, render, prestar 
ao mestre a vassalagem que lhe é imposta. 

Acima da foz do Mutum jaz um araxá desflorestado e da copa 
de um óleo-vermelho, no aceiro partiam os tinidos de urna araponga 
correspondidos pelos de outras que se adentraraml na mata, em di
rec;6es diversas. É um concerto impressionante em que o nervosismo 
do martelar se conjuga com o cadenciado estridente que, pouco a 
pouco, se monotoniza. 

Lá nas alturas passam voando casais de papagaios galreando. O 
navio apita. Já se enxerga o Porto da Esperan~ª" onde o Sr. Joao 
Buriche se estabeleceu com urna bem sortida casa comercial. Atraca-se. 

E, agora, a recepc;áo, os cumprimentos, as indaga~oes,. os ofere
cimentos e a lida rotineira. Descarrega-se o barco. Faz-se a con-
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ferencia dos volumes recebidos com os que constam nos conheci
mentos. O gaiola nao vai demorar-se. Procede-se, diligentemente, 
ao embarque de mercadorias. 

* 
Do Porto da Esperan9a até a barra do Manhua9u as matas vir

gens nao alcan9am a margem direita do rio. Dela se af astam, ge
ralmente, de mais de meio quilómetro. Há lavouras, capoeiras e 

. -capoe1roes. 
Contíguo a casa do Sr. Buriche há um pequeno pomar e nele 

trinam canários, coleiros, gaturamos, sanha9os e outros. Ouvem-se 
os gorjeios do sabiá que nao depende do favor de alguém para gor
jear e regorjear, e que nao é como a flauta de prata, metida em 
rico estojo de veludo; mas que só canta com o sopro dos lábios do 
artista.101 Saltando de galho em galho urna rabilonga, com falsos 
miados e sem dire9ao definida, avan9a, recua, requebra-se. E junto 
a cerca do pomar, nos mais altos ramos de um mururu, os pitanguás 
esgoelam "bem-te-vi, bem-te-vi, bem-te-vi" e trincolejam "siriri, siriri, 
siriri", cada vez que, em vóos rapidíssimos, apresam insetos de toda 

, . 
especie. 

No terreiro os perus grugulejam e fazem rodas ostentando as 
caudas que formam leques, enquanto os "estou-fracas" distribuem 
bica9os as galinhas que atitam, e aos patos que gracitam enfrentan
do-os. Todos, porém, estao alerta e esperam o milho que será atirado 
a mancheias. 

Numa janela, pausado sobre · um taco, embutido em urna tábua 
de pequenas dimensoes está acorrentado um papagaio que nao cessa · 
de piruetar e de grasnar: "meu louro! meu louro! vem cá meu 
louro. . . dá, dá, dá ... " Também ele comlpartilha a expectativa 
das outras aves e já aplaude, ruidosamente, o amilhar prestes a 
aparecer. Está na hora da ra9ao. De urna pocilga distante partem 
grunhidos e mais grunhidos. Sao os porcos que reclamam o seu 
quinhao. 

* 
. 

O apito de bordo ressoa. ~ a chamada dos passageiros. O término 
da viagem nao está longe. Percorrido mais uml estirao será ele alcan
~ado. Um vento do Nordeste, brando, verga, ligeiramente, bastes, 
colmos, arbúsculos e arvoretas e os dois rio-docenses, logo após a 
partida do barco, retomam com o mestre, desapontados, o tema da 
manha - a seca e o rio - e observam. 

101 A Flauta e o Sabiá, Coelho Neto. 
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Os indícios de chuvas estáo desaparecendo. O sol Iá no ocaso 
está vermelho ainda, m!as é fuma9a por amor das queimadas. Tudo 
pa~ece ser n~blina seca. No zenite e para o ocidente lobrigam-se, 
alem da nebhna rala, os rabos de galo que se misturam no céu pe
drento e - céu pedrento é chuva ou vento. Hoje os bichos nao 
estáo confirmando mudan9a de tempo próxima e se o vento se man
tiver e aumentar, adeus chuvas. Elas nao viráo tao cedo. E já se 
reclama contra a estiagem. Lá na barra ·o clambr é geral, até parece 
que se está no tempo do Padre Anchieta.102 E aqui é o que se ve 
tudo queimado, estorricado. ' 

Mas ou9am: efetivamente nao choverá, porque está f armada a 
"capela de bugios" .103 E os barbados estao roncando, nesta hora 
das ave-marias. Anunciam, pois, seca. Durante a noite ou ao ama
nhecer estariam vaticinando chuvas. 104 Correndo irregular a esta9ao 
nao se plantará e até farinha de mandioca importar-se-á. Conforme
mo-nos, porém, com a vontade de Deus. 

O silvo do "caixa-de-fósforo" previne os passageiros de que a 
viagem está atingindo o fim. Nao tarda, e ele proeja e amarra-se a 
terra. 

J á se está em Porto Final. 

11 

1º2 Aludem a lenda de um veráo bruto testemunhado pelo Padre Ancbieta, 
cujo final é assim descrito por Beresford Moreira: "Os areais parecem de 
brasa. E as árvores, principalmente as almesqueiras, estiolam-se, sucumbem, 
exalando perfume. Em torno delas - a asfixia pelo aroma.,, [Obra inédi~ 
p. 109]. 
108 Hércules Florence, cita~ao da Hist6ria do Brasil, de Rocha Pombo [p. 
537]. ' 
1º4 A. Wallace, cita~ao da História do Brasil, de Rocha Pombo [p. 527]. 
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CAPÍTULO V 

Porto Final. Franqueada a navegafiío do Ria Doce? Problema 
nao resolvido. Entrega de novas florestas. Cachoeira das Esca
dinhas. Saint-Hilaire esclarece. Registros e destacamentos. Rui 
Barbosa, patrono do Espírito Santo. A Constituifiío de 1937. 

"Lembrem-se de que sou mineiro." 

EM 1905 era estabelecido em Porto Final o Sr. José Viana. Manti
nha um empório comercial de suma importancia. 

Pouco além, no Porto de Sousa "o vale do rio é muito estreito, 
e o rio ( ... ) nao media mais do que duzentos e cinqüenta pés de 
largura em frente ao porto" ,105 aí, até aonde pode ir um gaiola, é 
o ponto terminal da navega~ao, em qualquer época do ano. 

Outrora, principalmente, no princípio do século dezenove, quando 
o Governador Silva Pontes anunciou, com estardalhai;o, achar-se 
"franqueada a navega~ao do Rio Doce", as cargas vindas do interior 
de Minas Gerais tinham que ser transportadas por terra da Ilha de 
N atividade, 1º6 sita nas proximidades da foz do Manhua~u, até ao 
Porto de Sousa e tais eram as dificuldades em todo o percurso, 
acima das Escadinhas, que Eschwege as ressaltou assim: "o gover
nador carregava de sal algumas canoas que com extrema dificuldade 
subiram o rio, sendo as canoas e a carga postas em terra vinte e tres 
vezes a fim de contornar as cachoeiras e sofrendo a gente da expedi
~ao os ferozes ataques dos botocudos. Chegadas as canoas a Minas, 
após mil perigos, vendeu-se o sal, carregou-se algum algodao e 
iniciou-se a jornada de regresso com os mesmos riscos, a ponto de 
ninguém mais se abalani;ar a semelhante cometimento, batizado so
lenemente de abertura de navega~ao para Minas" .107 

Muitas vezes ouvimos de velhos moradores de Baixo Guandu, de 
Natividade (hoje Aimorés) e de Barra do Manhua~u, quando o 
transporte já era feito por animais cargueiros, a confirma~ao dos 

105 Charles Frederico Hartt [Obra citada, p. 118]. 
106 Id. ib. [p. 117]. 
101 José Teixeira de Oliveira [Obra citada, p. 269 (Nota 1, p. 251 ) ], trans
crita de Oliveira Lima. 
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estorvos, dos obstáculos, que se opunham a navega~ao do rio entre 
Porto de Sousa e a llha de Natividade e daí para cima. 

Decerto, o problema por demais complexo, que ainda boje está 
de pé preocupando técnicos de capacidades excepcíonais, como Décio 
da Fonseca e Bittencourt Samipaio108 e outros, nao foi resolvido e 
nem podía ser naquela época, pelo Governador Antonio Pires da 
Silva Pon tes Pais Leme e Camargo, 109 apesar de todos os seus títulos 
científicos, 110 da sua alta linhagem e dos bons servic;os prestados 
principalmente "na demarca~ao de nossas fronteiras" .111 A solu~ao 
da navega~ao do Rio Doce nao seria dada, como nao f oi, pela 
simpatía, amizade ou prote<;ao de D. Rodrigo de Sousa Coutinho 
ao seu valido, natural de Mariana. 

Entretanto, Silva Pontes, um día, talvez venha a ter o reconheci
mento de Minas Gerais (o que será de inteira justi~a) quando man
dar erigir, em sua mfemória, sobre a serreta que separa as águas do 
Manhua<;u das do Río Guandu, 112 ou sobre a Serra do Sousa, ou 
sobre a Pedra do Lorena um monumento que o represente encara
pitado no alto como recordac;ao do celebérrimo auto de oito de 
outubro de 1800. 

Esse auto no entender da gente espírito-santense e do advogado 
J oáo ChagaSRibeiro é 

equivalente a urna escritura de doa~ao de mais de oitocentas léguas quadradas 
de terras pertencentes a Capitania do Espírito Santo, que o respectivo governo 
fez a sua familia .. ,118 

Do ajuste feíto entre o protegido de D. Rodrigo Coutinho e dis
soluto Governador de Minas Gerais Bernardo José de Lorena, 114 

evidencia-se que se concretizara o plano de D. Rodrigo José de 

108 Atílio Vivacqua, A nova política do subsolo [p. 234]. 
109 Carlos Xavier, Hist6ria Espírito-santense [p. 144], Esquema Genealógico ... 
110 José Teixeira de Oliveira [Obra citada, p. 248]. 
111 Gastao Cruls [Obra citada, p. 265]. 
í12 Erro histórico, porque em todo o curso do Rio Natividade. que "desá
gua" no "Rio Doce", a "Serreta" separa as águas do Natividade (e nao as do 
Manhua~u) das do Rio Guandu. 
118 José Teixeira de Oliveira, apud Mário Freire, Capitania do Espírito 
Santo, [p. 129]. 
lH Dr. Joaquim Felício dos Santos, Mem6rias do Distrito Diamantino [p: 
236]: " .•. Já se conheciam de fama os costumes devassos e dissolutos de Ber
nardo José de Lorena e sua comitiva: era gente que nao poupava a violencia, 
quando falsas promessas e astúcias nao bastavam para a corrup~ao de donzelas 
incautas. Quando Lorena veio da capitania de Sao Paulo, que acabava de 
governar, em 1795, trouxe duas amásias paulistas com as quais vivía, publica
mente, em Sao Paulo ... " · 
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"' 

Meneses115 de entregar a seus jurisdicionados "novas florestas" e de 
chegar as "Escadinhas" conforme esclarece Auguste de Saint-Hilaire: 

.•. Já no fim do século XVIII os mineiros lastimavam o esgotamento de 
suas minas e o de suas terras em cultura. D. Rodrigo José de Menezes, go
vernador da província, se comoveu com as lamenta~óes dos seus administrados 
e quis entregar a estes novas florestas. Era um homem corajoso e empreen
dedor; ele próprio se internou, em 1781, nos desertos onde correm os afluentes 
do Rio Doce e deu a seu ajudante de campo, José Joaquim Siqueira e Almeida, 
ordem de descer esse rio até aos rápidos das Escadinhas, [e · Saint-Hilaire con
tinua:] Cerca de 25 anos mais tarde, foi o Rio Doce explorado de maneira 
mais regular, pelo Governador Pontes, que, malgrado suas bizarrias, presto u 
ao Brasil, sua pátria, relevantes servi~os por seus sábios trabalhos.116 

Do conluio de Antonio Pires da Silva Pontes, "o astuto filho das 
Alterosas",117 com Bernardo José de Lorena, "de escandalosa me
mória", 118 segundo o Dr. Joaquim Felício dos Santos, nasceu o auto 
de 8 de outubro de 1800, que, mais tarde, seria invocado por Minas 
Gerais como regulador das fronteiras entre as duas unidades da Fe
deracao, muito embora, 

na hora em que foi assinado visava, apenas, os efeitos de se estabelecerem os 
registros e destacamentos respectivos segundo as reais ordens do P.R.N.S. (Prín
cipe Real Nosso Senhor) e a vantajosa comunica~ao de correios para os povos 
do interior com as regióes marítimas.119 

Tal auto, na opiniao do desembargador Carlos Xavier, era um 
"ato puramente administrativo e de caráter provisório" .120 

Baseado nesse ajuste capcioso Minas desapossou, premeditada
mente, o Espírito Santo de grande parte de seu território e em sua 
constante aspiracao de se aproximar do mar, 121 em 1914, testemu
nhou Vitória~ a capital do Estado, a passagem de tropas mineiras 
deslocando-se para ef etivar manu militari a senten~a de um tribunal 
arbitral de tal forma injusta, que o maior jurista brasileiro - Rui 
Barbosa - nao hesitou em ser o patrono do Espírito Santo para 
anulá-la.122 

111> Dr. Joaquim Felício dos Santos [Obra citada, pp. 172, 173 e 174], faz 
acerbas críticas a D. Rodrigo de Meneses. Considera-o vaidoso e, talvez, com 
a pretensáo a ser um general guerreiro de fama. 
1'16 Auguste de Saint-Hilaire [Obra citada, p. 178]. 
117 Norbertino Bahiense, Os Limites do Espírito Santo na voz da História 
[p. 16). 
11s Dr. Joaquim Felício dos Santos [Obra citada, p. 225) . . 
119 José Teixeira de Oliveira [Obra citada, p. 249]. 
120 Carlos Xavier [Obra citada, p. 142]. 
121 Norbertino Bahiense, obra citada [p. 77]. A pretexto de estabelecer um 
posto de fronteira para cobran~a de impostos, o que Silva Pontes fez foi descer 
Minas Gerais pelo Rio Doce abaixo, atingindo o Porto de Sousa, de onde o 
rio é navegável até a barra, apena'3 a poucas léguas abaixo. 
122 Norbertino Bahiense [Obra citada, p. 20]. 
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A constituicao federal de 1937 da lavra do ilustre constituciona .. 
lista Francisco de Campos, mineiro, estabeleceu certo dispositivo 
pelo qual, pacificamente, ficou garantida a posse definitiva de Minas 
ao contestado, ao sul do Rio Doce. Essa mesma constituicao fixou 
que o Estado-Maior do Exército seria órgao competente para, na 
hipótese, marcar os limites ao norte do citado rio. 

O laudo da Comissao do Exército aceito pelo Espírito Santo f oi, 
entretanto, impugnado por Minas Gerais e quando, por ocasiao da 
vota~ao da vigente Carta Magna. . . constitucionalistas submieteram 
a mesa um pedido de pref eréncia para a votacao de certa emenda, 
que reconhecia o laudo da referida Comissao do Exército, o presi
dente da Assembléia Constituinte indef eriu o requerimento de pedido 
do destaque da emenda .sob o fundamento, resumo de seu modo 
de pensar: "Lembrem-se de que sou mineiro". 

E do aludido laudo recorreu Minas Gerais para o Colendo Su
premo Tribunal. 
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CAPÍTULO VI 

Observafoes de C. F. Hartt. Casebres. Pedras do Lorena, dos 
<;ágados, do Resplendor e da Vaca. Serra da On9a. Cachocira 
de Santana. V asto anfiteatro. Moradores e cabras. Cachoeirao. 
Matas e lendas. Afluentes do Rio Doce. Cachoeiras e ilhas. 
Figueira. lbituruna. Distrito de Pe9anha. Os tres pioneiros. Sua
~uí Pequeno. Baguari. Pedra Corrida. Escura. Cachoeira pe-

rigosa. AntO.nio Dias. 

No ~.RINCÍPIO <leste século as matas da margem dir.eita do Rio Doce, 
do Porto de Sousa a foz do Manhuac;u ·em parte, apresentavam 
clareiras, mais ou menos extensas. No Ieito do rio as águas correm 
agitadas, escavando rochas arqueanas, formando caldeiroes, caindo 
de degrau em degrau produzindo rebojos, originando espumas ter
rosas, constituindo o conjunto a Cachoeira das Escadinhas. O terreno 
concertado é quase um'a chanura, salpicado, antes do Rio Guandu, 
de blocos de quartzo Ieitoso que se assemelhavam, quando, Iobri
gados, a zebus esbranquic;ados, imóveis como se estivessem rumi
nando. Carlos Frederico Hartt salienta que "as rochas expostas no 
canal do rio sao gnaisses. Observei alguns veios duros de quartzo 
mas nao tive tempo de examiná-Ios bem" .123 Transposto o Guandu 
numa ponte de madeira, cujas pec;as importantes tinham: secc;óes 
transversais avantajadas, chegava-se ao povoado. Daí para <liante 
a planura se estreita, porque o encadeamento de urna série de colinas, 
que é o divisor de água entre o Rio Guandu e o N atividade, vai-se 
aproximando do Rio Doce terminando na serreta ou espigao assi
nalado no auto de oito de outubro de 1800. 

* 
A partir de Baixo Guandu, cerca de cinco quilómetros para cima, 

topavam-se os primeiros casebres de Natividade e, a igual distancia 
para <liante, algumas cabanas nas cercanías da barra do Manhuac;u. 

Situam-se, eml frente, a Ilha de N atividade e a Pedra do Lorena, 
de forma elipsoidal, que apresenta o cume, o solais e o declive da 
banda do sul, superfície esf o liada, desgastada, temporizada. Seguem
se-lhe, também nao distantes da ribanceira esquerda do Rio Doce, 
as pedras dos Cágados, duas, e a do Resplendor com aspectos se-

123 Carlos Frederico Hartt [Obra citada, p. 117]. 
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melhantes aos da primeira, possuindo, porém, nos seus sopés, mata 
virgem vigorosa. . , 

É navegável por pequenas e grandes canoas o Rio Doce, do Ma
nhuac;u para cim1a até a Cachoeira de Santana, antes da qual desá~ua 
o ribeiráo do mesmo nome. · 

Nesse trecho de quarenta quilómetros a floresta cobria, sem inter~ 
rupc;ao, todas as pequenas bacias de seus tributários que nasce~ 
na Serra dos Aimorés, que se liga a do Sousa, abaixo da foz do 
Rio Guandu, prolongando-se com a dire~ao geral paralela a do rio. 

Na margem direita a Pedra da Vaca era o extremo da mata se"". 
cular. Daí para <liante dominamJ capoeiras e capoeiroes até o Ri
beirao da Lapa, que desemboca, cerca de seis quilometros, além 
do córrego da On~a, situado próximo da atual estac;ao de Crenaque., 
de pequeno curso, procedente da serra de igual nome, notável pelas 
suas pro(undas rugas e vastas esf olia~oes. 

• 
. . 

Acima da Pedra da Vaca desemboca o Rio dos Quatis. Aí havia 
dois ou tres hectares de capim-gordura. Seria provavelmente urna 
posse abandonada. Chega-se a vazante das Preguic;as e depois a ~ 
sítio em que as flechas das ubás se confundiaml com as das canas
de-a9úcar. 

Nele residia urna familia de pretos. O seu chefe era o Sr. José 
Lopes ou o seu Lopinho, como era conhecido. 

• 
Depois dos Lopes vem as capoeiras e urna reboleira de n1ata 

virgem e, ainda, mais alguns hectares de capim-gordura entremeados 
por urna vegeta~ao enfezada em que sobressaemJ os arre-diabos, ·a~ 
criciúmas, as primaveras. Esse lugar e a ilha fluvial defronte dele~ 
tero a denominac;áo de Boa Vista. Os sítios desolados seguem un.s 
após outros. A atual cidade de Resplendor era um · deles. Nao bá .. 
belezas naturais. Só o rio faz excec;áo. 

• 
Agora os espigoes avan~am sobre o rio, o vale se reduz~ estre~ta~se.. 

Desapareceram os araxás. No encurvamento da montanha entram as 
águas do Ribeirao de Santana e precipita-se mbrro ababco, refe~:. 
vendo num p~o e disparando para o caudal. . . · ' 

Poucos metros de distancia dessa piscina, secularmente cavad~: n.a 
pedra, mora urna viúva idosa, a D. Maria. Os filhos estao criacJos. 
Tem as suas habita9oes, nao muito longe dali "no alto da serra" dizi;i 
ela. Far-lhe companhia um papagaio falador, irrequieto. Conversa 
como forasteiro com desembarac;o sem esquecer, entretanto, de falar 

' .. 
57 



ao papagaio, semlpre ensinando-lhe. Percebe-se, dentro em pouco, 
que é aquela ave querida a sua mascote e a sua única distrac;ao. 

• 
Além do Ribeirao de Santana os espigoes apartam-se e dao pas

sagem ao córrego dos Carneiros. Nas fraldas dos morros antes e 
depois desse humilde curso, de inclinac;ao suave, num alto plano há 
urna capelinha e várias casinholas espalhadas desordenadamente e, 
adiante desse recanto aprazível, a montanha dilata-se até a torrente 
que se escoa vingando urna garganta, formando a importante Ca
choeira de Santana. 

O espetáculo é grandioso, empolga e atemoriza. A massa líquida 
a van e; a com violencia, rola em declive f orte, despedac;a-se de en
contro ao pedregulho, fervilha, espuma e catadupeja. :E: a luta 
entre os elementos da natureza, feroz e indomável, estimulada e tur
bilhonada. E quando os choques se entrecruzam, se repetem ou se 
associam, chofram escumas e gotículas que, atravessadas pela luz 
solar, apresentam irisac;ao - fenómeno sempre belo e admirado. 

Logo acima da cachoeira o Ribeirao do Barroso despenca-se pelo 
declive da rocha nua, refrescada pela água cristalina cascateante, e 
incorpora-se a corrente agitada do r10. 

* 
Vencido o cachoar das águas revoltas que batem, iradas, os ro

chedos em desagregac;ao lenta, secular, o rio corre ora remansoso, 
ora encrespado, conforme a natureza do fundo ou o sopro que brinca 
na superficie. 

Na margem direita, junto do barranco, comec;a. a capoeira que 
se insinua no capoeirao, limitado pela mata virgem, galgando a 
. montanha de encosta branda. :E: um vasto anfiteatro povoado de 
bem-me-·queres, de arnicas, de assa-peixes. . . de andás-ac;us, janaú
bas, jaracatiás. . . óleos-vermelhos, canelas, jatobás. . . Descuidados 
passeiam nesse recinto tatus, veados, antas. . . Fecha o arco longo 
desse espac;o magnífico a ponta da mata virgem, ainda poupada, que 
vem findar-se no rio. 

* 
. E depois nova perspectiva se abre. Na beira do caudal, que agora 

flui tropec;ando nos escolhos aflorados, vic;am as candiubás vindo, 
em seguida, capim-gordura e outras gramíneas em concorrencia coni 
os arbustos da capoeira fina. 

Dois ou tres moradores aí mantem pequena criac;ao de cabras. 
A floresta, afastada, apenas se lobriga. 

Um espigao vem aproximando-se do rio. Avizinha-se a foz do 
Ribeirao do Cachoeirao. 

• 
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O Ribeirao do Cachoeirao cascateia em parte de seu curso e, ms 
proximidades da foz, suas águas aos saltos atiram-se ao penhasco e 
turbilhonam! escapando-se, por fim, para desaguar no rio. 

Na margem direita encontrava-se a melhor casa das poucas exis
tentes do Santana até a Serra da Onc;a. Era coberta de tabuinhas, 
tinha quadro cómodos, urna varanda e água perto da casinha trazida 
em bicas de imbaúba. 

Daí para cima, de novo os espigoes se distanciam e quando se 
acercam da torrente defrontam com a cachoeira do M (Eme) amJ>la 
e merecedora da atenc;ao de diversos excursionistas. Passado esse 
estorvo o rio continua atormentado pelas itaipavas, apresentando, 
porém de espac;o a espa~o, trechos navegáveis. Logo depois do 
córrego da Onc;a percorre, célere, um valo profundo, trabalho milenar 
f eito na rocha compacta. 

Para diante, os belos quadros panoramícos do caudal rareiam. 
Dominam as capoeiras pobres e a mata que muito se parece com 
um carrascal. O terreno é pedregoso, e a rocha dura aflora tempo-. 
rizada em muitos pontos. As cercanias do rio nao ganham novo 
aspecto até um pouco acima do córrego da Lapa. Para frente, porém, 
surgem as matas admiráveis, portentosas. 

* 
Depois de receber o córrego da Lapa o rio serpeia através de 

florestas de vi~o exuberante, as quais se prolongam além da foz do 
Piracicaba. 

Nesse grande intervalo de mais de duzentos quilómetros, encon
tram-se as clareiras de Cuieté, Cachoeirinha, Derribadinha, Figueira, 
Baguari e Cachoeira Escura. A excec;ao de Figueira, as outras nao 
sao povoadas. É um deserto verde em que nao habita homem ci
vilizado. As abertas sao os oásis para os poneos que aventuram a 
arriscada travessia, em canoas, navegando águas arrepiadas, ou con
tornando, arrastando-se por terra nas itaipavas e cachoeiras bravas 
e, de pé ou a cavalo, de facao em punho, rodeando árvores esten
didas ou densas jaribaras. 

Contam-se fatos, lendas arrepiantes: - A canoa carregada afun
dou. Ninguém sobreviven. O remoinho todos engolf ou nas águas 
espiraladas do rio. Ou: - O caixeiro-viajante, o cometa, levava 
dinheiro e o camarada sangrou-o de morte, saqueou-o e desa
parecen ... 

* 
Os afluentes do rio que varam a selva temida e respeitada, tam

bém por ele varada, sao, entre outros: o Joao Pinto Grande, o 
Cuieté, o Capivara, o Batatas, o Traíras, o Eme, o Palmita!, o La
ranjeiras, o Santa Helena, o Sua~uí Grande, o Capim, o Figueirinha, 
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o Sua~uí Pequeno, o Caramonho, o Corrente, o Santo Antonio, o 
Piracicaba. Alguns sao de curso longo, de bacia ampla como: o 
Cúíeté, os dois Sua~uí, o Corrente, o Santo Antonio e o Piracicaba. 
. : As cachoeiras que nao devemJ ser esquecidas sao: a de Figueira, 
á d~ Baguari e a de Escura. !números sao os rebojos, as itaipavas, 
~" . 
ps · reveses. 
'· :As ilhas ponteiam o rio, sendo verdadeiramente notáveis a de 
P.erribadinha e a de Figueira. 
·~ ·. 

* 
~ • ·Vimos que, 1io princípio deste século, dos oásis do deserto verde, 
s~ Figueira era habitada. Havia ali um punhado de casas, edifi
~cadas na margem esquerda do Rio Doce. Algumas cobertas de 
lelhas. Os seus moradores usufruíam magnífico painel ímpar e 
gra!ldioso.. A jusaµte da cachoeira a areia da coroa beijada pelas 
águas batidas, arejadas, e descingidas do estrangulamento do fundo 
i'ochoso, que assoma aqui, ali, além e em toda parte do lcito, e, 
depois, remansosas, oferecem banhos reconfortantes, inesquecíveis. 
·Na margem oposta a floresta vai subindo o aclive que,: mais e 
mais, se acentua até quando a montanha temporizada apenas per
mite vida aos talófitos. Trepado, porém, o solais atingindo o cume, 
volta a aparecer a mata virgem que viceja, encosta abaixo., em 
todas as outras dire~oes. 
, . E assim se caracteriza a serra de vastas propor~oes. :E. a decantada 
lbitUruna ·que, anos depois, inspirará ao poeta Osvaldo Soares da 
Cunha, "o mo~ que vive sob a a~ao da autocrítica, e este é que é 
b · rumo certo", segundo o Dr. Mário Matos, festejado escritor 
'mineiro, o soneto: 124 

IBITURUNA 

Alteroso penhasco de granito, 
lbituruna, 'fortaleza ingente, 
A cuja face eu arrojei ineu grito 
De desafio, em minha infancia ardente. 

E a cujos pés em vao estruge, aflito; 
O Rio Doce, em turbilhao · fremente, 
E sobre quem as raivas do Infinito 
Tombam, desde a Cria~ao, inutilmente: 

Fosse eu qual tu, rochedo inacessível 
Que com a fronte soberba a altura invades! 
Tu que, sereno, intrépido, terrível, 

Através, o fragor das tempestades, 
Segues, sempre de pé, sempre invencível, 
E hás de chegar ao termo das ldades! ... 

~24 Acaiaca, Revista de Cultura e<:fitada em Belo Horizonte. nov. 1951 [p. 74]. 
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E a Ibitúruna · - ·a "terra, alta, preta ou Montanha Negra:'\ 125 

conforme· esclarecen o Ca pitao Cajé .da tribo dos· Botocudos · :......_,;." · é 
marco milenar. :E. o mirante gigantesco de onde se dominan1 
cenários inolvidáveis, incomparáveis. "Do alto da serra, .a bele~ 
do panorama é extraordinária. A vista pro jeta-se, no agudo esf or~o 
de penetra~ao, em serranías longínquas envoltas em névoa violáceal 
Cimos alcantilados, batidos de sol, faiscando a dezenas de léguas! 
Daqui de cima tem-se urna idéia exata da .opulencia floresta! do 
Vale do Río Doce. Os maci~os vegetais estendem seu tapete: verde 
pelas pi anuras e serras sem fim." · ·" · · · ·~ 

E a montanha, resultado de transforma<;oes geológica8, ali - ~ e~tá 
altaneira, sujeita, ela própria, a novas mudan~as .para testifica¡; 
impassível · o . desfilar lento de fenómenos de toda natureza. : Des
gas.ta-se, secularmente, por a~oes físicas, químicas e biológicas~ e 
presencia o que se passa em seu derredor no tempo e . no espa~o. . ·-, 

Nao há muito testemunhou as hordas selvagens pelejarem urnas 
contra as outras, ou contra os invasores - os civilizados - e estes, 
agora, lutam, peleara para estabelecer a civiliza<;ao ·invadind~, 
devassando e ateando fogo para · tudo comburir. Também : ela · será; 
em sua superficie, devorada pelas chamas, mas dar-lhe-ao: urna ficha 
de consola<;ao que é a voz do progresso - o ·apjto da locqmdtiva~ 

* 
. : 

. _No primejro decénjo <leste século, qual}do o Enge~he~r~ . ,S;~h.n_<?ói 
fez o re~onhecimento do tra<;ado da- estrada de .ferro, passou , pelo. 
arraiál · d~ .. ·f'.igueira que já era um longínquo distrito . de. : P.~.aph~;~ 
criado eJll 1888,, sob a denomina9ao de Santo Antonio .do, .. Bpm 
Sucesso. · b · mameluco Antonio Máximo de Oliveir~, o · c ·abcr Má-

. .. . ·! 

ximo, foi q_ benemérito fundador do povoado, encravado na m~ta, 
• 'l ~ • • .1 • ,, 

mas nao pe,rdido, porque o caudal mestre e a montanha negra .. d~ 
,, .. 1 • . • • • 1 ,, 

notavel. eleva~ao marcavam o cam1nho seguro e o rumo. certo . par~ 
atingi-lo .e eram sua& amarra<;oes naturais e indestrutívefs. . . . . ; 

Cabo Máximo era hornero forte, tenaz e perseverante. Pro.v¡inh~ 
! . < . . • " . _, 

de mestigag.em. -. luso-botocuda. Conseguiu arredar o· . gyntio., que. 
habitava o Ria Doce entre o Sua~uí Grande e o Correnté. -Com a 
pacifica9ao da zona chantou ele a baliza, a. ·estaca · que brotb~, 
vacilant_e, o~iginando, · todavia, o~ pri~eU:o~ . l~~pej~s · ~e · . 9e~e~ygT! 
vimerito social. '. . 1

• !-)., .. . . (_, .¡ .. .. •) '.''"_" "' 

. Nao iardou e o Cabo Máximo conquista o· apoio·.· 'do,. Te.IJ.~t~ 
Joao Coelho e do Professor· Ilídio · que, vindo dé Guanhaes~ . -par()u 
no núcleo de Chonin, sob a_ dire~ao · dó ·;Padre :Joatjuim '~Gom~ 
da Silva Coelho. · ' · · : · · : ·1_ : · : ·; ! .'>: _~::,:¡· -· ' 

. . ' ·>... • . t • • • • ,. ~ ) •• • • ' • •1:. i ) : , .. . j ; ) ¡ , ' · · . · ' 

125 Acaiaca [Obra citada, p. 16]. J~aquim Campos do Amaral em arti~o pi .. 
titulado "História de nossa: tetra';. . : . _. · · · _. • : : · 1- t;.- ' 
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~m rela~ao . a esses tres vultos pioneiros de obra tao meritória 
registra o cron,is~a de Figueira, Joaquim Campos do Amara!: "Entre 
o Professor Ilídio, o Tenente Joao Coelho e o Cabo Máximo for
!llº~-se uma forte corrente em prol da catequese e civiliza~ao dos 
1ndig~?as e prote~ao aos exploradores que procuravam se fixar a 
terra. Cada 9ual labutava a seu jeito por um mesmo ideal. O 
m~eluco atr~~do os indígenas para o arraial que surgia; o tenente, 
servidor da patna na Guerra do Paraguai, pronto sempre a recha~ar 
pelas a~as. o~ sel~ .. agens insubmissos e agressores; e o professor, na 
sua modestia mve1avel, na sua prudencia dia a dia retemperada e 
n~ ~ua de~i~a~ao inigualável, entregando-se de corpo e alma' a 
missao nobihss1ma de alfabetizar crian~as e adultos. 

Os e~f or~os reun~d,o~ des ses tres varoes patriotas e resolutos 
pro~osticavai;n a vltona do empreendimento ousado e, cedo, 0 
arraial de Ib1turuna come~ou a progredir. 

• 
_E log? acim~ de Figueira volta a dominar a floresta virgem agora 

nao mais habitada pelos Aimorés, mas pela fauna opulenta que 
barti!~a o matagal, quebrando a quietude com pios, com garga1hadas 
esquisitas, com gargan~eios. ~uaves ou estridentes, coro guinchos 
agudos, co~ roncos mdefin1dos, coro agradável guizalhar, com 
apavorante stlvo, com murmuroso coaxo .. . 

Se a1guém caminha a ventura margeando o rio, depara-se coro 
outro - o Sua~uí Pequeno. Nao é fácil atravessá-lo. S6 em canoa 
se pode. faze-lo porqu~, ? nado, há o risco de perder a vida. 

. Depois . de vencer mumeros obstáculos, esperados uns, impre
vistos mu1tos, consegue-se chegar a Baguari. 

O Cab.o Máximo dedicou toda sua atividade a funda~ao ao 
desenvolv1mento do ~raial situado a margem esquerda do ' Rio 
Doce, defronte de Ib1turuna no lugar que, primitivamente, se cha
mava. Po~o de. Figueira dos Botocudos. Antes, porém, de residir 
em F1guerra, fo1 ele o comandante de um destacamento em Baguari 
e a esse fato se refere o cronista126 nos seguintes termos: 

. Por seu procedime~to exemplar conseguiu influir no animo de seus supe
rto~es ao ponto de .cnarem um d~stacamento em Baguari, filiado ao de Joa
nésia,_ onde promovido a cabo, ve10 dar prote~áo e garantia aos exploradores 
e nattyos, procura~do com a f or9a da polícia recha~ar e dominar os Aimorés, 
q~e vinham de baixo fazer chacmas, e com sua influencia benéfica obter me
d1cam~ntos para combater as febres e feridas malignas que atacavam 0 povo 
S6 deixou a farda, quando p&le tranqüilamente estabelecer-se no cultivo d~ 
ten:~ no lug~. o~de se acham os "Cabral", tendo procurado sempre, com seu 
esp1nto de d1SC1plina e cordura, aconselhar, harmonizar e resolver as questóes 

1-28 Joaquim Campos do Amaral [Obra citada, p. 15]. 
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entre urna popula~áo nascente e entregue ao léu da sorte, pela falta absoluta 
de autoridades de qualquer espécie. Viveu no amor da terra que o viu nascer 
e morreu legando a mesma urna descendencia nobre em sentimentos, soldados 
da pátria e filhos tementes a Deus. 

Depreende-se que foi o Cabo Antonio Máximo de Oliveira o 
homem que, havendo recha~ado ou atraído a civiliza~ao os índios 
que erravam a regiao compreendida entre o Rio Doce, Sua~uí 
Grande e o Corrente, preparou a vida, garantiu a entrada dos 
destemerosos desbravadores, que vieram, depois, e fixaram as bases 
da civiliza~ao que, no futuro, seria ali introduzida com exito, com 
entusiasmo. 

A semente lan~ada na terra embora ainda nao de todo desma
ninhada, produzirá frutos deliciosos. Foi contagiante a magnífica 
a~ao do Cabo Máximo que uro dia terá, por certo, os seus feitos 
relembrados em um monumento sob a guarda da montanha 
imponente . 

E Baguari do cabo mameluco nao se desenvolve. No princípio 
do século estava abandonada. Campeava pequeno trato de capoeira 
e, em seguida, a mata virgem, o deserto verde e boje, o poeta que 
exa19ou a invencibilidade da Ibituruna no verso "Segues, sempre 
de pé, sempre invencível" canta o seu Baguari com "imensa 
tristeza" e com "vontade de chorar!" 

BAGUARll2T 

Minha terra tao sem glória, 
táo humilde e merencória, 
Baguari, meu Baguari! 
Contemplando a natureza, 
boje que imensa tristeza, 
estou achando isto aqui. 

Devagar, absorto e mudo, 
vagueio os olhos por tudo, 
fico a lembrar, a lembrar ... 
Dentre as névoas da distancia 
aparece a minha infancia: 
- que vontade de chorar! 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Era urna vez o Passado 
- como tudo está mudado, 
no meu velho Baguari! 
Contemplando a natureza, 
boje, que imensa tristeza 
estou achando isto aqui!. .. 

Soares da Cunha 

121 Osvaldo Soares da Cunha [Obra citada, Acaiaca, p. 66.) 
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Baguari, primeira preocupa~ao do Cabo Máximo, foi o baluarte 
de onde partiu a tropa aguerrida para combater os selvagens em 
correrias, amea\:adores e terríveis e de onde, também, voou a pala
vra de paz - o convite, o chamamento - para conduzi-los a 
vida sedentária, a civiliza~ao. Esse objetivo foi alcant;ado e está 
representado no progresso de Figueira. O centro irradiador e ben
fazejo continuou, porém, insulado na mata, apesar da afamada 
cachoeira de potencial anotado e proclamado. E Baguari, no 
princípio do século estava despovoado. De Roberto Soares, de 
inesquecível memória, avó de Otávio Soares Ferreira, pai do poeta 
Soares da Cunha, recebeu assistencia e carinho, mas apesar disso 
nao progrediu, é a terra "tao sem glória, tao humilde e merencória" 
do vate terrantes, mas um dia poderá ser um grande centro indus
trial. Possibilidades para isso nao lhe faltam. Os "vinte mil cavalos 
de for~a"' 128 nao há dúvida, serao aproveitados. 

De Baguari, para cima, o Rio Doce continua esbarrando em 
rochas · primitivas. Apresenta, todavía, estiróes navegáveis. 

Alcan~a-se a foz do caudaloso Corrente e adiante será construída, 
anos depois, a esta~ao da estrada de ferro - Pedra Corrida. Por 
toda parte, em ambas as margens, quer nos trechos em que os 
espigóes vinham morrer no rio, quer nos de vargedos., a floresta 
virgem era portentosa. Acima de Pedra Corrida a peroba, o jaca
randá e urna infinidade de madeiras-de-lei pululavam de modo 
impressionante. Nas vizinhan~as do barranco, nas várzeas, nos 
charcos os palmitais estadeavam as palmas espaventosas que o 
vento rugitava. 

Agora as colinas, os montes, se aproximam do rio, e rompendo 
passagem, serpenteando vagaroso, vem nele desaguar o Santo 
Antonio, profundo e volumoso. 

* 
O Rio Doce. oferece, daí para cima até a Cachoeira Escura, 

franca navega~ao. Em quase todo es se trecho os espigóes f enecem 
na corrente. A mata revela-se com a sua soberbia já descrita. 

Salm de Miranda ref ere-se a Cachoeira Escura e afirma que ela 
já foi "estudada e avaliada em trinta mil cavalos de for~a; ali o rio 
se estreita, correndo apertado entre morros e despeja em dois saltos 
consecutivos, o primeiro de 25 e logo o segundo de 3,5 metros 
de altura; esta cachoeira foi objeto de cogita~ao para a eletrifi
ca~ao da Estrada de Ferro de Vitória a Minas, e nela morreu em 
1830 o famoso naturalista alemao von Sellow". 

12s Salm de Miranda [Obra citada, pág. 19]. 
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Diversas pessoas tem morrido af ogadas a jusante dessa queda 
de água. Urna piscina ampla e c~m aparer;icia de º.ªº apresen~r 
perigo seduz 0 banhista que, descuidado, ca1 no rebo}o e ~or mais 
que se esf orce nao consegue evitar o sorvedouro e e colh1do pela 
morte. 

* 
Nas proximidades dessa cachoeira havia urna clareir~ n~ floresta 

fechada que se prolongava muito além da foz do P1racic~ba: <? 
tra~ado' da estrada acompanhará este curso. e as matas so d_!ID:i-

d if. A ·a do Rio Calado para cima. Antes de Antonio nuem e magn 1cenc1 . - · d 
Dias 0 capim-gordura e as capoeiras de tipos diversos vao surgin o 
e trepam as montanhas de encostas fragosas. 
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1 Reise in Brasilien. 

BU GRES 

Em 1815, o Príncipe Maximiliano de Wied-Neu
wied chega ao Brasil, cuja fauna estuda, a testa da 
primeira comissáo científica que visita o nosso terri
tório, no século XIX, ainda no seu primeiro quartel. 
Percorre-lhe a zona litoranea desde o Rio de J aneiro 
até a Babia e, fazendo algumas entradas para o in
terior, póe-se em contacto, com as tribos selvagens 
do V ale do Rio Doce e do J eqúitinhonba e algumas 
do baixo ParaJba; recolbe, diretamente e por meio 
de informa~óes fidedignas, os elementos com que or
ganiza vocabulários da língua dos Meniéns, Coto
xós, Machacalis, Pataxós, Macunis, Camacás ou 
Mongoiós, bem como dos Coroados-Puris e Coropós 
do Rio Doce; dos Botocudos do Mucuri e do Belmon· 
te sobre os quais logrou reunir os documentos mais 
interessantes.1 

. Quase na mesma época em que viaja pelo Brasil 
o sábio príncipe alemáo, inicia as suas longuíssimas 
e demoradas excursóes pelo interior do nosso país 
o ilustre botanico frances Auguste de Saint-Hilaire, 
chegado ao Rio de J aneiro em 1816; percorre su
cessivamente o território do Rio, de S. Paulo, Minas 
Gerais, Goiás e toda a regiáo costeira do Brasil me
ridional até a foz do Rio da Prata; estuda-lhe mais 
especialmente a flora e a fauna, mas procede a in
vestiga~óes muito variadas e interessando a etno
grafía indígena, a geografía e a história. Deve-se 
a este sábio viajante notável contribui~áo para o es
tudo das línguas dos selvagens como os Caiapós da 
regiáo das cabeceiras de Sao Francisco, os Coroados 
do Xopotó, os Machacalis, Macunis, Malalis da re
giáo de Minas Novas, que ele atravessa em todas 
as dire~óes. Os Botocudos merecem-lhe particular 
aten~áo e ele os descreve com minúcias só possíveis a 
quem e&tuda muito de perto e acuradamente.2 

TuoDOR.O SAMPAIO 
Os Naturalistas Viajantes [pp. 17 e 18]. 

2 Augustc de Saint-Hilaire - V oyage dans l'intérieur du Brésil. 



CAPÍTULO 1 

Mata gigantesca. Indios. VIII Congresso de Geografía. 
General Rondon. Excursiio a Cachoeira da Serra. Detidos 

por indígenas. Fazendeiro flechado. 

VIMOS que o Rio Doce, em 1905, exibia a margem esquerda, a 
partir de Linhares, deserta de gente civilizada. Só em Figueira 
estrelara um grupo de patriotas, representado pelo Cabo Máximo, 
Professor Ilídio e Tenente J oao Coelho, que resolveu, com decisao, 
engrandecer o arraial de lbituruna. Também a margem esquerda do 
Piracicaba, que seria coleada pela estrada de ferro, nao era habi
tada até Antonio Dias. 
. Do Rio Doce para o norte a mata gigantesca estendia-se até a 

Babia, exceto em S. Mateus, onde houve penetra~ao no bra<;o sul 
do Rio Cricaré, e foram criadas a colonia de Santa Leocádia no 
Rio Bamburral, afluente do Rio Sao Mateus, e Nova Venécia, por 
instancias do Barao dos Aimorés, do oficial de Marinha Constante 
Gomes Sudré e de outros fazendeiros devassadores daquela regiao 
habitada pelos aborígines. 

Grande parte da área encravada entre os Estados do Espírito 
Santo, Minas e Babia nao havia sido invadida pela civiliza<;ao. 
E ainda ·em 1926 S. Fróes Abreu em Alguns aspectos da Bahia 
respigava, em rela<;ao a Babi~: "A área de cem quilómetros de 
largura por trezentos quilómetros de comprimento, que constituí os 
municípios baianos desde Una até a fronteira com o Espírito Santo, 
tem urna populac;ao de 2,8 habitantes por quilómetro quadrado. Há 
por aí grandes trechos de matas ínvias, nao dizemos virgens porque 
constituem o habitat dos nossos irmaos que ainda nao se adaptaram 
as nossas convenc;oes sociais. "3 

Em novembro desse mesmo ano se realizou em Vitória o VIII 
Congresso Brasileiro de Geografía e o venerando General Rondon, 
em conferencia proferida no vasto salao do Cine Central, refe-

. . .. 
8 S. Fróes Abreu, Alguns aspectos da Bahia ·[p. 120]. 
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rindo-se ª. ac;ao . dos cinqüenta e nove ~stabelecimentos instituídos 
pelo Servi~o de protefao aos índios, esclarece: 

Do po~to. de _vista n~mérico, é difíc}l, no m~io dessa versatilidade toda, 
chegar a md1c:i~oes precisas. Enormes sao as vana~óes estatísticas: Há casos 
em que os numeros ascendem a milhares, como nas tribos do Alto Rio 
Branco, nas dos Caiuás, dos Terenas, para descer noutros casos a poucas de
zenas como nas resumidas populacoes do Espírito Santo e Minas Gerais. 4 

Em 1905, quando a constru<;ao da Estrada de Ferro de \'itória 
a Minas se aproximava do Río Doce, nao havia sido ainda esta
belecido o Servifo de protefiio aos índios no Vale do Rio Doce 
o qual só foi instalado em 1910. ' 

* 

Decorria o ano de 1901 quando um grupo de dezessete pessoas 
~o qu~l fazíamos parte com meu pai José Abel de Almeida, meu 
t10 agnmensor Manoel Duraes, meus primos Manoel Francisco de 
Almei~a e Olindo Gomes dos Santos e o mameluco Ulisses Mota 
excurs1onamos ao bra~o norte do Río Sao Mateus ou Cricaré 
para pescar e c~~ar. Transportamo-nos em canoas, que arrastávamos 
por terra nas diversas cachoeiras, que íamos encontrando. Por vezes 
era a jornada perigosa e, quando chegamos a Cachoeira da Serra 
fomos i~previstamente cercados por indígenas, que, por tres dias: 
nos det1veram. 
Alguma~ yalavras articulavam em portugues. Um que supusemos 

ser o cap1tao de maloca e a quem os outros obedeciam chama
va-se Luís. Acreditamos q~e fossem da tribo dos Pojichás e que 
procedessem do ltambacun, de um dos aldeamentos ali fundados 
pelo Padre Freí Serafim de Gorízia, porque faziam pela manha 
quando se despertavam, o sinal-da-cruz. ' 
. Éram?s dezessete civilizados acompanhados, continuamente, por 
1gaul nume~o de selvagens, que, a noite pernoitavam conosco. Os 
outros sum1am-se na mata. As mulheres e as crianc;as aparece
ram-?os ao amanhecer do quarto dia quando nos retirávamos, 
depo1s de presentear a maloca com mantimentos e f erramentas. 

Nao nos amea~aram. Urna vez, porém, tomaram dos arcos e 
flechas para agredir o cozinheiro de quem desconfiaram. 

.Admiraram-nos as espingardas de cartuchos e as carabinas 
Wn:ch~ster. Convidaram-nos para sermos seus aliados e atacarmos 
os md1os do sul, do Rio Doce, os Crenaques. 
". A todo m~?1ent? protest~vam que eram de paz, eram amigos: 
¡ac-geme-nuc . Ul1sses, o hngua, confirmava que também éramos 

4 Anais do VIII Congresso de Geografia [Vol. I, p. 233). 



amigos: "jac-geme-nuc" e, por fim, todos nós repetíamos a frase 
da amizade: "jac-geme-nuc, jac-geme-nuc . .. " 

Ainda, em 1901, um dos filhos do Barao dos Aimorés, Eleosipo 
Rodrigues da Cunha, foi flechado em pleno caf ezal na fazenda de 
Santa Rita, município de Sao Mateus, de propriedade do Enge
nheiro Antonio dos Santos Neves, por um índio do Rio Doce, 
provavelmente da tribo dos Crenaques. 

Eleosipo restabeleceu-se, depois de mais de noventa dias de 
tratamento. Atualmente mora no Rio. ) 

CAPÍTULO 11 

Ligeiras inform(lfi5es. Capitiio da Miio Branca. FundQfiio de 
Filadélfia. Companhia do Mucuri. Carro tirado a bestas. 

LiquidQfiio da Comvanhia. lmvrensa da Corte. 

N.Ao PRETENDEMOS fazer urna síntese das publicac;oes dos cien
tistas que visitaram os Ríos Doce, Mucuri e outros no século 
dezenove nem das tentativas de colonizar a extensa área coberta 
de mata e ocupada pelos aborígines a que já nos referimos. Se isto 
fizéssemos, teríamos que escrever obra de grande vulto ultrapas
sando o nos so objetivo. Daremos ligeiras inf ormac;oes sobre a 
fundac;ao de Filadélfia, a Companhia do Mucuri e a ac;ao civili
zadora dos Capuchinhos em Itambacuri. 

Teófilo Otoni, o Pogirum, o capitao da Mao Branca, 5 cuja 
bondade já se havia espraiado entre os Nac-ne-nucs porque lhes 
dava "presentes e lhes defendía a liberdade"6 consegue convencer 
a Poton, um dos caciques da tribo, que se chamando ele Otoni 
eram parentes, e "através de urna absurda etimologia, Pogirum 
extrai Otoni de Potone", 7 e o cacique radiando alegria e convencido 
exclama: "Traga os mais parentes que as terras sao muitas e 
chegam para todos."8 Estabelecida com os Nac-ne-nucs a paz e 
organizada a planta da cidade de Filadélfia por Cristiano Otoni9 

assiste Pogirum, em 7 de setembro de 1853 "com a possível sole
nidade", ao alinhamento pelo engenheiro Scholobach de urna rua 
na direc;ao norte-su! com meia légua de comprimento10 e, em 
relatório dois anos depois, Otoni anuncia: "Filadélfia já mostra as 
f eic;6es de um povoado nascente. "11 

Lanc;ados os fundamentos da cidade era imprescindível que lhe 
f ossem facilitadas comunicac;óes permanentes com outros núcleos 
mineiros de povoa~o, para que fossem os produtos do solo ubér
rimo exportados, e importadas as utilidades de que carecesse. 

G Paulo Pinheiro Chagas, Te6filo Otoni [p. 196] 
e-1.s Id. ib. [p. 197). 
9-10 Id. ib. [p. 205). 
11 Id.ib. [p. 206]. 
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Nesse sentido os planos de Teófilo Otoni sao amplos, grandiosos. 
Ele <!~-~~ _ ta~bém ~aíd~ P.ara _? __ mar e, ,para isto conseguir, organiza 
a Companli1a dO Mucun, que constro1 a estrada de iooagem de 
Santa Clara a Filadélfia, desobstruí o Río Mucuri e em 23 de 
agosto de 1857 Otoni chega a Filadélfia nao a cavalo mas "no seu 
carro de quatro rodas, tirado a bestas, pela magnüica rodovia 
Santa Clara-Filadélfia" .12 

. Lutou com a ~al,~ria. Com o lema "nao atirar sobre os selvagens, 
amda que agredido , 13 venceu-os pela bondade reconhecida e pro
clamada pelo Capitao Giporaque que propalou: "Paquejú e rehe".1• 

( capitao Grande é muito bom!) 
. T_eófilo Otoni, po~ motivos que nao explanaremos, é obrigado a 
l~qu1dar a Companh1a Mucuri o que foi, "na verdade, um estranho 
fim, absurdo e paradoxal". 15 Ela nao se esvaiu em desacertos da 
administia~ao: "morria de pletora, estudante de vida."16 

Construindo a estrada de rodagem de Santa Clara a Filadélfia 
coleando a margem direita do Mucuri, demarcou Teófilo Otoni a~ 
norte do Rio Doce, a extensa área habitada pelos índios que, e~as
perados pela ausencia de seu querido Capitao Pogirum, se revoltaram 

implantando o terror na regiáo através de crimes hediondos e em 1861 os 
Capitaes Meck-meck, Pojichá e Juquirana enchem o noticiário da imprcns~ da 
Corte ... com suas tropelias.17 

12 Paulo Pinheiro Chagas [Obra ci.tada, p. 208]. 
1ª Id. ib. [p. 191]. 
14 Id. ib. [p. 195]. 
15-16 Id. ib. [p. 249]. 
17 Id. ib. [p. 205]. 
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CAPÍTULO Ill 

Sugestao dos Indios. "Daqui nao sairei." O livro de Frei 
Jacinto. Ataques dos Pojichás. Flagelo do Mucuri. Dois mil 
e quinhentos indígenas. Sarampo e f ebres. "Voce morrerá 
depois irei eu." O bugre chorou. Flechados os missionários. 
O · che/e Pojichá volta a ser cruel. Ataques repetidos. Rerna
nescentes da terrível tribo. Presentes. Apertados abra~os. 

F oi infeliz o Dr. Portela. 

DEPOIS de haver Frei Serafim Gorízia ordenado que derribassem 
a mata virgem em grande trato de terreno, no Rio Sao Mateus, 
ouviu informes, que lhe deram os índios Potoes, que distante dali 
cerca de quatro léguas o lugar era melhor, "mais fértil, rico de 
aguadas e com abundantes ca~a e pesca" ... 18 A princípio resistiu 
o missionário a ceder a sugestao dos índios mas sendo continua a 
insistencia deles que, por certo, co~heciam as brenhas em que 
viviani, deu-se por vencido e, em 19 de fevereiro de 1873, ele, 
"seu fiel companheiro e sua estranha comitiva chegaram ao alto 
da terra que divide as águas do Itambacuri e do córrego de Areia" .19 

Deslumbrado pelo panorama do Vale do ltambacuri Frei Serafim 
considerou o lugar, como indicado pela vontade de Deus, para nele 
"plantar o marco da funda~ao do Aldeamento e a tenda de seu 
apostolado", e inspirado e com acento profético exclamou: "Daqui 
nao sairei mais. "2º 

Nao é nosso intuito, escrevermos a história do município do 
Itambacuri e a da catequese dos silvícolas empreendida pelos mis
sionários Capuchinhos, já escrita por Frei Jacinto de Palazzolo, 
sob o título Nas Selvas do Mucuri e do Rio Doce, obra em que 
ele ressalta as figuras dos heróicos fundadores de Itambacuri, Frei 
Serafim Gorízia e Frei Angelo Sassoferrato. 

Revelou a a~ao civilizadora desses Capuchinhos Paulo Pinheiro 
Chagas, mencionado por Alceu Amoroso Lima, que fez a Apre
sent(JfO.o do Iivro de Frei Jacinto declarando, no fim, que . 
ele presta com isso um verdadeiro servi~ a história religiosa do Brasil, real~a 
os méritos dessa admirável ordem de Sao Francisco em nossa terra e traz urna 
contribui~ao preciosa a história da catequese de nossos silvícolas. 

is P. Frei Jacinto de Palazzolo, Nas selvas do Mucuri e do Río Doce [p. 67]. 
19 Id. ib. 
20 Id. ib. 
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Inspirando-nos no livro de Freí Jacinto vamos continuar nossa 
rápida exposi~ao sobre os indígenas existentes na área contornada 
ao Norte, Oeste e Sul pelos Rios Mucuri, ltambacuri, Sua~í e 
Doce. 

A partir de 1861 cessam as atividades de Teófilo Oto~ ~o 
Vale do Mucuri. Os aborígines voltam para a floresta e os Po11chas 
recome~aram os ataques aos civilizados sendo urna. de su~s pri
meiras vítimas o engenheiro Roberto Scholobach, incumbido de 
dirigir consertos na estrada de Santa Clara a Filadélfia. 

Fundado o Aldeamento do Itambacuri corresponderam aos 
instantes convites dos missionários as tribos dos Craacata, Cuja, 
Jerunhim, Nerinhim, Trindade, Pontaret, Hen, Jakjat, Rimré, 
Kremum, Nham-nham, Camri, Pmacgirun, Poton, Sao Mateus, 
Peixinho, Bananal, Maurício, Catolé Grande e Sao José. Atraídos 
também pela bondade dos padres outros selvagens como os Pon
chao, Pmac e Nac-Rehé vieram para o Aldeamento. Alguns <lestes, 
porém, regressaram para as matas próximas a cidade de Sao 
Mateus. 

Frei Serafim e Frei Angelo em 3 de dezembro de 1882 dirigiram 
ofício ao Diretor-Geral dos lndios da Província do ltambacuri, em 
que declaravam: 

Podemos afirmar que, se tivéssemos sido atendidos, hoje já estariam aqui 
aldeados por sua escolha e livre vontade os botocudos mais temidos, Crecmuns 
e Crechés vulgarmente chamados os· ~ojichá~. 

Essa tribo afamada pelas suas correrlas habitava, de preferencia, 
as matas do Vale do Rio Cotaxé ou bra~o norte do Rio Sao 
Mateus e era considerada como o flagelo do Mucuri. Nunca os 
índios dessa maloca ficaram definitivamente integrados ao Aldea
mento dirigido pelos Capuchinhos. Frei Serafim lastima e proclama 
a atitude sempre hostil dos Pojichás e em seu relatório de 31 de 
dezembro de 1895, depois de se referir as baixas causadas pelo 
sarampo diz: 

Com rela9ao aos ferozes Pojichás, fa90-vos notar, de passagem, que a el~. e 
seus vizinhos, achando-se em estado quase selvagem, sou for9ado a perm1trr
lhes urna ou duas vezes no ano as ca9adas na floresta bruta do S. Mateus, 
par~ nao adoecerem e nao ficarem desgostosos. Alguns, porém, ficam traba
lhando, como acontecen ainda há pouco com dois jovens filhos do Capitao 
Vackman. 

• 
Os bárbaros aldeados eram numerosos. Satisfeitos, os missio

nários come~avam a colher os frutos depois de, pacientemente, 
terem vencido imensas dificuldades. "Dois mil e quinhentos indí
genas viviam em paz e casavam-se com civilizados." Os bravos 
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Pojichás foram localizados nas terras denominadas "Largo de 
Santo Antonio". 

A harmonia nao durou por muito tempo. O trabalho perseve
rante dos padres - mestres em f azer prosperar e engrandecer o 
ltambacuri - vai ser perturbado. Os civilizados, que penetravam 
entao nas matas ao sul do Aldeamento, Ievaram possivelmente o 
sarampo e febres de mau caráter, que se alastraram sobre os 
índios causando-lhes a morte, assim de crian~as como de adultos, 
que faleciam principalmente porque se banhavam nas águas do río, 
quando lhes af ogueava os corpos o calor da febre. 

Todos se entristeceram coro o número elevado de óbitos e mais 
ainda os selvagens, e isto ensejou aos inimigos dos missionários 
tentarem pór fim a catequese. 

A trama f oi org~nizada e o bugre Querino Grande, de "índole 
falsa, indócil e má" como chefe da tribo Pota, conseguiu reunir 
"os piores e mais atrevidos índios de Itambacuri". Explodiu a 
rebeliao, em 24 de maio de 1893, sendo flech<tdos Freí Serafim 
Gorízia e Frei Angelo de Sassóferrato. O primeiro, atingido por 
urna flecha arremessada pelo organizador da revolta., Iivrou-se da 
morte por um triz, e o segundo foi alvejado pelo selvático Manuel 
Pequeno. 

Os chefes dos rebelados atacaram de emboscada os missionários, 
que de nada suspeitaram, apesar de palavras e gestos de alguns 
bárbaros, os quais interpretados maldosamente teriam revelado aos 
padres a trai~ao que estava sendo tramada. Assim Querino ao 
receber tecidos de Frei Angelo, que lhe exortou a trabalhar para 
deixar os filhos "agasalhados e bem providos, pois todos ternos 
q.ue morrer", retrucou-lhe arrogantemente: "sim, todos devemos 
morrer, mas voce morrerá, depois irei eu." E Joaquim Vackman, 
"o chefe da mais bárbara e valente tribo - a dos Pojichás", nao 
aquiesceu no reiterado convite dos traidores aos missionários e 
resolveu retirar-se para a mata, e quando se despediu de Frei 
Serafim disse-lhe "palavras misteriosas que denunciavam algum 
perigo e chorou como urna crian~a". Só depois se recordou Frei 
Serafim das lágrimas, que lhe serviam agora de consola~ao ao 
'"cora~ao amargurado". 

Depois da revolta em que o chefe dos Pojichás se alteou no 
conceito dos missionários nao assentindo em os trair, embrenha
ram-se eles nas matas do Rio Sao Mateus e, quando reapareceram, 
assassinaram os índios do Aldeamento. Daí para <liante conti
nuaram a "atacar, roubar e matar". E Joaquim Vackman, após se 
ter recomendado pela sua resolu~ao de fidelidade aos padres, 
tomou-se cruel como outrora e instigava sua maloca a praticar 
toda a sorte de crimes. 
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Atacaram os bugres em 1905 trabalhadores da E. de F. Babia 
e Minas entre os trechos das "esta9oes de Bias Fortes, Francisco 
Sá e Presidente Pena", e O Mucuri, em artigo em que analisava a 
inseguran9a dos que eram f oq;ados a trabalhar na regiao por eles, 
de quando em quando, devastada, sugeria: 

A providencia a ser tomada contra eles deve ser ou o seu total aniquila
mento, matando-os e aprisionando-os o que é desumano e difícil, ou mais urna 
vez tentar-se a catequese. 

Ainda em 1909 os Pojichás atacaram e mataram urna família de 
lavradores no córrego do Ouro, afluente do Rio Todos os Santos, 
e somente em agosto se obteve a paz com os dois Capitaes Paulo 
Pojichá e Joaquim Vackman Pojichá, a qual foi rota pelas "mu
lheres velhas que protestaram nao querer ficar no Itambacuri". 
Finalmente em 1910 os remanescentes da grande, valente e terrível 
tribo dos Pojichás foram recolhidos pelos Capuchinhos, que "desar
maram os últimos silvícolas do Itambacuri". 

É, entretanto, nesse ano que o Dr. Carlos Prates, Diretor de 
Agricultura, em relatório apresentado sobre servi9os de coloniza9ao, 
no município de Teófilo Otoni,, ao Secretário de Agricultura de 
Minas Gerais, <leclara que em companhia do Dr. Alberto Portela, 
Inspetor do Servi~o de Prote~ao aos Indios, visitou 

na casa de residencia dos padres [no Itambacuri], cerca de cinqüenta índios, 
quase todos civilizados, das tribos Pota, Nac-ne-nuc, Poté, etc., sendo que, 
apenas 13 adultos e alguns menores, eram ainda selvagens e pertenciam a 
tribo dos Pojichás. 

Acompanhavam-nos o velho Ca pitao J oaquim, que nao falava 
o portugues.21 Fez-lhes o Dr. Portela larga distribui9ao de presentes 
- chapéus, roupas, machados, facoes, mi9angas ... 

Os índios [observa o Dr. Prates] mostravam-se satisfeitos manifestando-se 
,muito camaradas do Dr. Portela, principalmente o Capitao Joaquim. Como 
sinal de amizade davam-nos fortes e repetidos abra!;OS que, dificilmente, se su
rortavam. 

E Freí Jacinto resume: 

O Dr. Portela foi incumbido pelo Governo Federal de organizar naquela 
zona o Servi~ de Prote~o aos Indios e localiza!;áo dos trabalhadores nacio
nais. Encontrou-se com os selvagens em casa dos Padres Diretores e dando
lhes presentes recebeu deles apertados abra~s. 

Guiado o Dr. Portela "por um intérprete fomecido pelos Padres, 
levou-os as matas de Sao Mateus, com o fim de fundar uma colonia, 

21 Frei Jacinto [Obra citada, p. 285] (Relat6rio do Dr. Carlos Prates). 
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mas nao lhe sorriu a sorte, foi infeliz na sua empresa e acabou 
desastradamente seus dias",22 
For~'. como ~alientamos, enormes as dificuldades encontradas 

por Teofi~o Oton1, pelos Capuchinhos e por Dr. Alberto Portela, 
1 ~~os che1os de bondade, quando buscaram estabelecer pazes defi
nitivas com os aborígines. 

. Q~er, i;eófilo Otoni, o querido Ca pitao Pogirum, quer os zelosos 
m1ss1ona~1os,. quer o Dr. Portela, cedo falecido, todos experimen~ 
taram dias infaustos nessa obra de incomparável relevancia. 

22 Freí Jacinto [Obra citada, p. 287]. 
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CAPÍTULO IV 

Correspondencia trocada. Relatório. Origem tupi. Boas 
lavouras. Ascendencia sobre os chef es, de algumas índias. O 
Vale do Etuete. A bebedeira do capitiio. Crenaques grita
dores. Giporocas taciturnos. Assistencia médica. Crenaques 
recusam presentes e atacam. Popula~áo escassa. Recrutamento 

de trabalhadores nos Estados do Norte. 

EM SÍNTESE nos referimos aos indígenas que foram chamados. a 
civiliza<;ao por Teófilo Otoni, pelos missionários Capuchinhos e 
por Dr. Alberto Portela; passamos agora a tratar dos que fre
qüentavam as margens dos Rios Doce e Sao Mateus quer no 
Espírito Santo, quer em Minas Gerais. 

Orientar-nos-emos no que resumidamente vamos expor na cor
respondencia trocada entre o Professor Elpídio Pimentel, organi
zador do número 7 da Revista do Instituto Histórico e ·Geográfico 
do Estado do Espírito Santo, nas páginas 12 a 40, e o oficial do 
Exército Dr. António Estigarribia, inclusive no trecho de uro 
relatório' por ele, como inspetor, apresentado a Diretoria do Servi<;o 
de Prote<;ao aos tndios no ano de 1912, relativamente aos índios 
do Rio Doce. 

Há muitas dezenas de anos habitam numerosos indígenas, mais 
ou menos civilizados, as lagoas situadas nas proximidades do Rio 
Doce e da costa marítima. Estes caboclos civilizados nao sao de 
"origem aimoré e sim tupi". 

Afora eles, "a mesopotamia floresta! Doce-Sao Mateus é habitada 
pelos remanescentes de índios (de língua diversa e tipo algum 
tanto diferente dos Tupis-Guaranís)", a que o Servi<;o de Prote<;ao 
denomina: Pancas, Manhangiréns, Nac-héréhé, Nac-ne-nuc, lnkut
cra, etc., todos descendentes de tribos Aimorés e Goitacases. 

• 
No Espírito Santo fundou o Servi<;o de Prote<;ao aos Indios um 

posto de atra<;ao nas matas entre o Rio . Sao ~ateus e ~ Doce. 
Para ele convergiram representantes das tnbos ac1ma mencionadas. 
Os que ainda nao se habituaram ao sedentarismo da vida agrícola, 
retornavam a floresta quando bem entendiam. Outros, porém, como 
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os da tribo do Capitao Nazaré, integraram-se ao cultivo da terra 
e conseguiram possuir boas lavouras e "algum· gado". · 

A tribo dos Pancas, embora tivesse um chefe inteligente, como 
o Capitao Nazaré, nao escapava a influencia da índia Benedita, que 
sobre ele exercia ascendencia. E a respeito assinalou o Dr. Esti
garríbia que, "como era de esperar, as mulheres fazem todos os 
servi<;os mais pesados do casal e, no mais comum, nao sao bem 
tratadas"; e ressaltou: "algumas, porém, geralmente idosas, adqui
rem ascendencia e dominam a tribo, através dos chefes quel só 
fazem o que el as acharo bom." A Ben edita, como tivemos ocasiao 
de verificar em 1906 e como mais tarde registrou o Dr. Antonio 
Estigarríbia, dominava "entre os índios mansos do Rio Doce". 

* 
Reorganizado o Servi<;o de Prote<;ao aos fndios no Vale do Rio 

Doce, diz o Dr. Estigarnoia, "ficaram sujeitos a jurisdi9ao desta 
lnspetoria todos os aldeamentos do Río Doce, os de Minas inclu
sive". Por for<;a dessa reorganiza<;ao visitou o inspetor os indígenas 
moradores "no Vale do Etuete, afluente do Rio Doce, pela margem 
do Sul". Foram numerosos os selvagens dessa tribo, mas na ocasiao 
da visita do Dr. Estigarnoia restavam apenas cinqüenta e seis, 
porque a maior parte se finou por doen<;as e "sobretudo pelo 
álcool". 

Tentou o Dr. Estigamoia retirar esses índios de Etuete para o 
aldeamento do Pancas. Conseguiu que o Capitao da tribo e mais 
dois bugres visitassem o Posto do Espírito Santo. Quando estes 
voltaram o Capitao Nazaré e mais tres de sua maloca quiseram 
acompanhá-los. Desejavam ver conhecidos e parentes que residiam 
no Etuete e insistir com eles para que viessem morar no Pancas. 
O resultado dessa viagem foi ter-se o Capitáo Nazaré, em Res
plendor, embriagado e cometido desatinos. E o Dr. Estigarríbia, 
melancolicamente, anota: "Esse fato prova o inconveniente, por 
enquanto, das proximidades de povoa9óes." No Posto, concluímos, 
nao se emborracha va o Ca pitao N azaré, "índio ativo e bom diretor 
de sua gente" por nao haver cacha<;a, fato, aliás, reconhecido pelo 
dedicado Inspetor. 

• 
A maior tarefa da Inspetoria é, sem dúvida, atrair os Crenaques 

que "sao botocudos, isto é, Aimorés, e constituem a parte mais 
poderosa e atrasada do grupo Guterac". 

Os Crenaques e os Munhangiréns ou Giporocas, de Sao Mateus, 
sao selvagens que muito se dif erenciam. Da tribo dos Crenaques os 
homens "usam ligeiríssima tanga, só na frente, e as mulheres andam 
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nuas". "Sao de urna vivacidade gritadora, sempre agitados e a 
procura de alimentos." Nao h~ pudor entre _eles. _ . 

Os homens da tribo dos G1porocas de Sao Mateus sao s1sudos 
e menos vivazes. Nao sao expansivos e riem "pouco e baixo". As 
mulheres nao se aproximam de homens estranhos. "Raramente falam 

l '' ou pedem qua quer cousa. 
Os Crenaques nao aceitam de nenhum modo a mudan<;a. para 

o Posto do Pancas, o seu Capitao Muim "até chega .ª _ de~tar-se 
fingindo doente, quando se fala em Pancas". Essa dec1sa~ in~ba
lável "determinou a cria<;ao de um Posto nas matas de Minas . 

Nao falta assistencia aos Crenaques. E o Dr. Estigarnoia,. nos~o 
amigo de saudosa mem?r.ia, inf orll!a que nos ~a~os de ep1de.nua 
lhes prestam "servi<;os cbn1cos gratuitamente os d1sttn.tos ~acultattvos 
Dr. Joaquim Teixeira de Mesquita e Dr. Lacerda ~u1~~raes, nossos 
amigos e patrícios expressamente chamados p~~ 1sso '. Eram eles 
médicos da Companhia Estrada de Ferro V1tona a Minas. 

Do que lemos sobre os selvagens do Mucuri e do Itambac_uri e 
dos esclarecimentos do Dr. Estigarríbia parece que a feroc1dade 
dos Crenaques, se nao era igual a , do~ Pojichás . nao s~ af asta va: 
entretanto, de suas tropelias. O propno Dr. Esttgarríb1a. declara. 
"nos meus relatórios. do ano passado sempre me refen a esses 
índios, recordando o seu afastamento teimoso e voluntári?, ou os 
ataques, alguns recentes, que fizeram nas margens do Rio Doce. 
É verdade que a cada um deles precedeu um' agravo, que pr~
vocou." Supomos que, depois de se haver instalado a l?speto~1a 
de Prote<;ao aos lndios, em 191 O, chefiada pelo Dr. Est!garríb1a, 
tivessem eles atacado após receber agravos. Antes, porem, pro
cediam de modo diferente como revelaremos em outro lugar deste 
livro. Recusaram presentes que, coro outros engenheiros da. Com
panhia, lhes oferecemos e sobre nós atiraram um chuverro de 
flechas. 

* 
A Inspetoria f oi sempre solícita em acudir as necess~dades dos 

aborígines. Chegaram a ser socorridos por ela cent~ . e v1nte e sete 
índios em Minas e cento e quarenta e sete no Espirito S~to. 

Alimentos, ferramentas, utensilios e roupas eram fornec1dos aos 
índios do Etuete, de Sao Sebastiao do Ocidente e dos Postos de 
Aimorés, Resplendor e Pancas. . 

Terminamos nossas considera<;óes sobre os s:lv~gens . do ~.10 
Doce com os seguintes esclarecimentos do Dr. Antonio Esttgarríb1a: 

Os índios Crenaques, como os outros do Rio Doce, ~ao inteli~entes, indus· 
triosos e bons. Na média sao bonitos e fortes, mas res1stem mu1to P?uco as 
moléstias. Os f erimentos, porém, · cicatrizam neles com pasmosa facilidade. 

* 
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A escassa popula<;ao da margem esquerda do Rio Doce, desde 
o mar até o Rio Piracicaba e da foz deste, no Rio Doce, até 
Antonio Dias nao vai dar a Companhia Estrada de Ferro Vitória 
a Minas contingente de trabalhadores para a constru~ao da estrada 
de ferro. Também nao pode ela contar com o concurso dos mora
dores da margem direita, porque há trechos, a partir de Regencia 
até Colatina, quase inteiramente despovoados. Só afastada do Rio 
Doce aparece a coloniza<;ao de procedencia estrangeira, cujos colo
nos nao trocam suas atividades agrícolas · pelas ferroviárias. De 
Colatina para cima espírito-santenses e mineiros, que demoram 
distantes do Rio Doce, também nao deixam lavoura e pecuária 
para se engajarem coro os engenheiros da estrada. 

A falta de trabalhadores na regiao em que vai ser construída 
a f errovia acarreta a Companhia sérias dificuldades. Vale-se ela de 
bra~ais, que se apresentam procedentes da Estrada de Ferro Leo
poldina ou da Central do Brasil, mas como o número deles é 
deficiente, nao h áoutro recurso senao o de recrutar nos Estados 
da Babia, Sergipe, Alagoas e Pernambuco gente capaz de enfrentar · 
o trabalho, a pobreza da Companhia e a malária. 

Assim f oi resol vi do o problema que representou para a Com
panhia pesados gastos para a sua economia de angústias. 
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A ESTRADA DE FERRO 
VITÓRIA A MINAS 

Remootam aos primórdios do regime republicano as 
origens da Estrada de Ferro Vitória a Minas. O Go
verno da nova República, baseado a1iás na legisla9áo 
que herdou do lmpério, concedeu privilégios a várias 
empresas particulares para constru9ao e explora9ao 
do tráf ego f erroviário das estradas por elas construí
das, assegurando-lhes ainda a garantia de 6% ouro, 
até o limite de Cr$ 30.000,00 por quilómetro de linha 
construída. 

Duas dessas concessóes ref erem-se as de Vitória a 
Pe9anha e de Araxá a linha de ltabira-Jatobá, cuja 
fusao, posteriormente autorizada pelo congresso, per
mitiu, em 1902, a constitui9áo da empresa que cons- _ 
truiu a E. de F. Vitória a Minas. 

De início e por um período de mais de 30 anos, 
f oi a empresa dirigida por do is grandes vultos da en
genharia nacional: Joao Teixeira Soares e Pedro 
Nolasco Pereira da Cunha, a que serviram até a mor
te. Foi notável o incremento dado as obras, pois já 
em 1908 era de 234 quilómetros a extensao da linha 
em tráfego, atingindo a ponta dos trilhos o quilóme
tro 313 e os servi9os de terrapleoagem o km 345. 

O limite da garantía de juros, bem como as difi
culdades dos meios de constru9áo da época, resulta
ram no lan9amento de urna linha férrea em precárias 
condi96es técnicas, mal que se verificou igualmente 
em várias outras ferrovias construídas naquele pe
ríodo. 

Inicialmente, os interesses económicos do empreen
dimento nao poderiam ter levado em conta a expor
ta9áo do minério de ferro, fato novo que come9ou 
a ser discutido a partir de 1908, desde quando prendeu 
a aten9áo o valor das fabulosas jazidas localizadas 
justamente na zona de influencia da f errovia em 
constru9áo. 

Marca essa época o início de urna nova orienta~áo 
· para o destino da Estrada ... 

CEL. WOLMAR CARNEIRO DA CUNHA 

Superintendente da Estrada de 
Ferro Vitória a Minas 

íRelatório apresentado em set. de 1954, pp. 1 ·e 2]. 



CAPÍTULO J 

Trocando a capital pela selva. Porto Velho, a esta<;ao inicial. 
O f erroviário perde o trem. L~nd.a da jaque_i~a. As esposas 
dos agentes, pioneiras do comercio. A malaria em A.lfred? 
Maia. As mo<;as da esta<;ao e a pedra de ltapocu. Timbzu, 
seu progresso e seus arredores. O Rio ltapirá e as matas do 
Guaraná. Novamente a febre. Lotes coloniais. Pendanga. 

Enfim, Lauro Müller: a ponta dos trilhos. 

EM CERTO DIA do mes de agosto de 1905 O autor atravessa O salao 
dos engenheiros praticantes ?as Oficinas d~ Engenho de Dentro~ 
quando um colega, o Theoph1lo, de reconhec1da bondade, chama-o. 

_ Olá! Ceciliano! Abel! Quer voce ir para sua terra? A 
Companhia Vitória a Minas, em carta dirigida ao Subdiretor,. ao 
Dr. Silva Freire, está interessada em contratar alguns engen_herros 
yue queiram trabalhar na explorac;ao, locac;ao e const~u<;ao d,.a 
estrada. Nenhum colega quer abandonar a nossa Locomoc;ao. Voce, 
apesar de ser 0 chefe do Depósito, ·quer ir? Pode dar a res~osta 
até amanha. E será que voce vai ter a coragem de nos deixar? 
_ Voltaremos já. Por favor, espere-nos um instante. Vamos estar 
com o Dr. Silva Freire. Mandou chamar-nos. . 

Minutos depois, inteirando-nos dos termos em que ~ Companh!a 
fazia 0 convite, e dando-nos, ainda, novos esclarec1mentos, na? 
só 0 Dr. Theophilo, como outro nao menos dis~i~t?, o Dr. Gil 
Pinto Guedes, prometemos-lhes dar soluc;ao def1~1tl~a, ~ara ser 
levada ao conhecimento do Dr. Silva Freire, no d1a 1med1ato. 

A deliberac;ao adotada aceitando o convite causou admirac;ao. 
Deixar o Rio, o convívio dos colegas, a chefia do Dep~s~~~ d~ 
maior importancia da Central, para engajar-se com a V1tona .ª 
Minas, companhia pobre, com o fito de ex?~orar, locar e construir 
trechos de urna ferrovia nas matas do Esp1nto Santo, nas brenhas 
do Rio Doce _ nao se encontra, por certo, explicac;ao justificável 
que acaricie tal resoluc;ao - diziam os comp~eiros. de trabalho. 

A maior estranheza, porém, foi a do Dr. Silva Fretre: . 
- O Senhor nao deve largar a Locomoc;ao, a Central. Fo1 

aqui admitido como engenheiro praticante7 se~ entrar em folha, 
gratuitamente. Por princípio de justic;a, fui obngad? a p3opor ao 
Diretor urna diária para o senhor, tendo em cons1derac;ao a sua 
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assiduidade, os seus esfor9os, a sua boa disposi~ao para o trabalho. 
Consegui autorizac;ao para fazer constar o seu nome na folha de 
limadores e, meses depois, propus ao Diretor sua nomea9áo interina 
para chefia do Depósito. Tem o senhor correspondido, inteiramente, 
a confian9a que lhe dispensamos, eu e o Diretor.1 Nao concordo 
com sua retirada. O senhor vá entender-se com o Dr. Osório. Ele 
é o Diretor da estrada e foi o seu diretor na Politécnica. Ele que 
lhe aconselhe e resolva o seu caso. 

Apresentamo-nos ao Dr. Osório de Almeida. Recebeu-nos, 
amavelmente. 

- J á sei, quer deixar-nos. O Dr. Silva Freire comun1cou-me, 
e nao concorda que voce se afaste da chefia do Depósito. Mas 
ele nao sabe do que se passou entre mim e voce. 

Prometi-lhe, espontaneamente, dar-lhe um lugar na construc;ao 
do prolongamento da estrada. Quis mandá-lo para Cordisburgo. 
Nao me foi possível. Houve recomendac;oes do Presidente e do 
Ministro para colocar engenheiros indicados, amparados por polí
ticos. Os meus candidatos váo ficando a margem. Voce deseja 
reconhecer, explorar, locar e construir. Quer tarimbar enquanto é 
mo90. Faz bem. Vá, menino, para a Vitória a Minas. O Tcixeira 
Soares e o Nolasco sao brasileiros ilustres, profissionais distintos, 
homens empreendedores e incapazes de faltar a palavra empenhada. 
O Schnoor parece andar por lá e voce muito lucrará se ele for seu 
chef e. Concedo-lhe seis meses de licen9a. Nao se esquec;a, entre
tanto, que enquanto eu f or Diretor des ta estrada ha verá ne la 
ocupa9áo para voce; seja feliz. Se nao se der bem volte que será 
recebido com alegria. 

Livramo-nos assim dos compromissos que tínhamos com a alta 
administra9ao da Central. 

Saudoso e agradecido apartamo-nos dos chefes amigos e respei
táveis e dos colegas leais e estimados, e a 15 de agosto emb~ 
cávamos em um paquete do Lóide Brasileiro, que rumava para os 
portos do Norte tocando em Vitória. Hospedamo-nos com a esposa 
e um filho de dois meses no Hotel de Europa. 

Estávamos em nossa terra espírito-santense. Realizamos um so
nho, urna aspira9ao. 

• 
No escritório da Companhia, em Porto Velho, recebemos instru-

96es do primeiro engenheiro Fernando Esquerdo. Devíamos seguir 
para o Rio Doce, e em Mascarenhas esperar o chefe da explorac;ao, 
engenheiro Pedro José Versiani. Seríamos o ajudante da turma subs
tituindo-o em seus eventuais impedimentos. Perceberíamos seiscentos 
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mil-réis ( 600$000), mensais sem direito a diárias. A cavalgadura 
arreada como as despesas do rancho correriam por nossa conta. 

* 
Munido de passe para a estac;ao de Lauro Müller, onde se achava 

a ponta dos trilhos, e de carta de apresentac;ao para o engenheiro 
Pedro Bosísio, que aí mantinha o seu escritório de chefe de urna 
sec;ao da construc;ao, devíarnos partir com destino ao Rio Doce, mas 
perdemos o trem, o que muito nos desapontou. Consideramos ri
dícula e infeliz a nossa estréia na estrada. Nao fomos bastante pre
vidente. Nao contamos com a maré de vazante e com a distancia do 
cais, fronteiro ao Hotel de Europa, a Porto Velho. Quando o ca
traieiro dobrou a Ilha do Príncipe, com remadas rápidas e vigorosas, 
o sino da estac;ao provisória deu a partida do comboio, a locomotiva 
um longo apito e comec;ou a arfar em ritmo que se foi mais e mais 
acelerando para vencer, com menor clificuldade, a rampa de Itacibá. 

Prosseguimos, entretanto, até a estac;ao donde comunicamos o 
ocorrido ao primeiro engenheiro. 

* 
Eis-nos apreciando na linda manha de 19 de agosto, repetenado 

num banco de um carro de passageiros de construc;ao belga, a su
cessao dos panoramas, cada qua! mais empolgante, dos sítios de 
Itacibá, ltanguá, do Quilómetro Dez, do Bubu. . . Ocasióes há em 
que, suavemente, reboca a locomotiva a composic;ao. Isso acontece 
nos trechos de nível. Ela, porém, fraqueja para vencer as rampas, 
expele o ciiindro, ruidosamente, o vapor superaquecido. As rodas 
quase resvalam, descendo. Os trilhos estao orvalhados. O maquinista 
evita a patinac;ao fazendo funcionar o aparelho distribuidor de areia, 
o que consegue, com grande perícia, e alcanc;a o patamar. Agora a 
velocidade vai aumentando e ele, repetidamente, pede que manobrero 
os freios. Está no início do declive. Acelera-se, · ainda, a marcha. O 
retinir das correntes, dos engates e das ferragens, o ra!lger d')''S fri"os 
das rodas de encontro aos trilhos, dos freios de mao acionados pelos 
manobreiros e das sapatas apertadas multiplicando o atrito e, mais, 
o badalar, em descompasso, do sino da locomotiva, todo esse con
junto de ruídos de choques e de estrondos produz intensa agitac;ao, 
e um barulho ensurdecedor e pavoroso. Nessa disparada louca e 
reboante serpenteia o trem, no quilómetro onze, o lado esquerdo 
de um grotao, e a cavaleiro <leste, a direita, um bosque verde-escuro 
alarga-se, encosta acima, protegendo com o seu sombreado de rede 
de malhas curvas magnífica lavoura do afamado café Capitanía. 

No fundo do vale, já perto da planície, avista-se urna poc;a, e na 
beirada piac;ocas esguias, esvoac;am urnas e fogem outras para o 
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e~aranhado da vegetac;ao rasteira que a circunda. Coleiros, rolas~ 
sa1s e outras aves espantam-se, safam-se a medida que ouvem o 
fragor, o estrépito que se propaga em reboos crescentes. 

Da banda do Oeste ergue-se majestoso o Monte Mochuá. 
Distinguem-se do quilómetro doze ao dezessete vestígios das fa

zendas aí existentes e prósperas no século XIX. 
Um apito curto da máquina saúda os habitantes dos casebres de 

urna ~urma de conserva da linha. O de melhor aparencia é residencia 
do fe1tor. No portal está presa urna gaiola, tosca, e nela um canário
da-terra. Possivelmente seria o talisma, o amuleto, daquele grupo 
de trabalhadores. Todos se interessariam pelo passarinho canoro. 

Veloz transpóe o comboio o pontilhao sobre o ribeirao Bubu ou 
de Duas Bocas, cujas águas serao utilizadas quatro anos mais tarde, 
para o abastecimento de Vitória. 

Atinge-se .º princípio de um adive. A composic;ao segue a encosta 
de urna rav1na e percebem-se, na vertente oposta, cortes iniciados 
e pequenos trechos da estrada inaproveitados. 

A linha, pr~mitivame?~e locada, passava naquela quebrada e a 
reta, ~m q~e 1a ser ed1f1cada a estac;ao, obrigava a derribar urna 
velha Jaquerra, a que se opós o seu proprietário. Para evitar cons
trangimentos preferiu o Dr. Schnoor abandonar os servic;os que es
tavam sendo executados, empreender novos estudos e solucionar a 
construc;ao da esta~ao sem tocar na bela morácea de sombra 
abrigadora. 

Esse fato, na ~casia.o, foi largamente comentado. Cada qual opi
nou, deu a sua 1nterpreta9ao, emitiu o seu juízo. 

Criou-se, depois, a lenda assim resumida: 

O Dr. Pedro Nolasco tanto amor tinha as árvores que mudou o tra~ado 
da estrada, em Cariacica, para nao Jan~ar por terra urna jaqueira. 

* 

~ plataforma da esta9ao regurgitava de povo. Havia gente que, 
habitualmente, ~ay~ o seu passei~ matinal até ali, pessoas que re
gressavam ?e _\'1tona, outras que 1am para o interior e as que esta
vam em transito. 

Os carros esvaziaram-se. Os passageiros apressam-se em tomar 
café com biscoitos ou sonhos fabricados pela esposa do agente. Alguns 
pref erem pacovas cozidas. 

Retiram-se volumes dos vagóes e faz-se a respectiva conferencia. 
Carregam-se bagagens. Terminada essa lufalufa, o agente exclama: 
- "O trem ~ai partir. ~stá na hora. Embarquem!" - E repete e 
t?ma a r~pettr esse .aviso, e perscru~a, e esquadrinha se alguém 
a1~d~ rode1a ~ bandeja de cafe; depo1s, entrega a licenc;a ao ma
qu1n1sta e cam1nha para o ponto em que está o sino, apitando. Ou-
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ve-se, entao, forte badalada, seguida do silvo da máquina ~u~ parte 
e, nesse momento, passageiros retardatários aparecem e prec1p1tam-se 
para os carros. E, por fim, o condutor, com um sa!to elegante e 
arriscado, atira-se sobre o soalho, numa das extremidades de um 
vagao de primeira classe. . . 

A locornotiva, a princípio, avan<;a com movtmento de veloc1dade 
moderada, que se vai acelerando para vencer a rampa de percenta-

.- gem limite que está adiante. . , _ 
Em quase todas as esta<;oes notamos naquela 1ne~quec1vel manha, 

nao só o método nos servi<;os do tráfego, nos quais se ,destacava?1 
ordem, disciplina e dedica<;ao do pessoal, com~ o louvavel auxíbo 
que as senhoras dos agentes davam aos seus m~ndos com o ~e~ueno 
comércio de comestíveis rústicos muito apreciados pelos vtaJantes. 

* 
E a locomotiva, cu jo poder de aderencia, nos ~c~ives, nao vai 

além. de cem toneladas, desloca-se arfando, com d1f1c':1l~ade, para 
chegar ao quilómetro vinte, onde cai no V ale do Crub1xa, afluente 

· do Rio Santa Maria. Ao patamar segue a contra-rampa p~a se 
· chegar, novamente, a um trecho ern nível, sucedendo-lhe ma~s um 
· aclive, a este um plano horizontal, seguido de outro em dcclt~e e, 

nessas sucessoes infindáveis, bem se revela um tra<;ado atraves , ~e 
vales sécundários, atravessando aJguns ríos e transpondo urna sene 

. de gargantas. . 
· · Após urna hora de viagem ~~uncia o .condutor: "Alfred? ~ata". 

Fica situada a esta<;áo no quilometro tnnta na mar~em direi~a ~o 
Rio Santa Maria. Na aposta, sobre urna colina, lobn~a-se a 1gre1a 
de Sao José do Queirnado, levantada no meado do seculo passado 
pelo Frade Gregório José Maria Bene. A ~o~s~ru<;ao desse templo, 
que nao foi, de todo, concluída, tem fama h1stonca po.rque se prende 
a revolta dos escravos chamada "Insurrei<;ao do Que1mado". 

Há passageiros que nao prosseguern a viagem: D!rigern-se para 
Santa Leopoldina. Camaradas esperam-nos com. animais. a~~relhados. 

Anos depois, quando se inaugurar a rodov!a de V1tona~anta 
Leopoldina-Santa Teresa-Colatina, perdera Alfr.edo ~a1~ a 
afluencia de viajantes, e Cachoeiro de Santa Leopoldina de1xara de 
ser o célebre empório comercial do tempo de Gra<;a Ara?~ª· Desa
parecerá um dos portos fluviais mais afamados do Es pinto Santo 
.e quic;á ·do Brasil. . 

, Nao saltamos em Alfredo Maia. Atento olhávamos para a pa1s?
: gem. O Santa Maria corría suave, sem borbulhas. Antes parec1a 
· um lago exalando frescura que se evolava em derredor. No campo, 

rio abaixo, reses pastavam, e bezerros pulavarn de caudas levantadas. 

·, 8,8 

, 

Já havia desencurralado o gado o único negociante morador naq:.:e1a 
paragern, e a liberdade provocava a agita<;ao das crias. 

Dois indivíduos ocupavam o banco posterior ao nosso e palestra
vam, animadamente. De supetao um diz: 

- O amarelo lá vai fazer a cha ve. Está cada vez pior. J á viro u 
lobisomem. 

E o outro acrescenta; 

- Se a administra<;ao da estrada nao o retirar daqui, breve ele 
seguirá, de pés juntos, o caminho do seu antecessor que o Doutor 
Duquinha nao pode dar jeito. A tremedeira destes brejos tnata de 
verdade. 

Despertamos de nosso enlevo e observamos o pobre guarda, o 
agente, sua esposa, que vendia café, e urna criancinha del meses. 
Todos pálidos e com os conhecidos sintomas da malária. Próximo 
a janela do banco que ocupávamos, estava, na plataforma, o con
dutor, e o agente rapidamente lhe pede; - "Sr. Catarino, por favor, 
diga ao chefe do tráfego, Dr. Carpenter, que me de substituto e 
mande-me para outra esta<;ao. Veja rninha filhinha, coitadinha! Aca
bará morrendo. Esperava hoje o Dr. Duquinha. Durante a noite 
todos tivemos o maldito acesso. Nao sei que será de nós. Fale ao 
Dr. Carpenter sobre a minha triste situac;ao. Já lhe escrevi. Hoje 
vou reiterar-lhe o meu pedido. O senhor também é chefe de família. 
Ajude-me, por favor, a sair daqui". 

Picamos apavorado com o que testemunhamos e escutamos. Os 
nossos pensamentos, em revoada, atropelaram-se. Vimo-nos cercado 
pelos colegas das Oficinas de Engenho de Dentro que, afetuosamente, 
procuraram demover-nos da insensatez de deixarmos a burocracia 
do Depósito para aventurar nas florestas e nos pantanos do trac;ado 
da Vitória a Minas. Recordamos a tenaz oposi<;áo de nosso chefe,. 
Dr. Silva Freire, a nossa resolu<;ao adotada - sem amadurecimento 
- dizia ele. Ouvíarnos, ainda, as palavras amigas de Dr. Osório . 
de Almeida - "se nao se der bern volte ... " - Mas retroceder, 
no início da jornada, acabrunhava-nos, feria o nosso amor-próprio. 
Nao devíamos regressar e, sim, ir para frente, persistir, realizar o 
nosso ideal. Era urna aventura mas devíamos caminhar ao encontro 
dela. E para que? Para perder a nossa saúde, e a da esposa e a do 
filho? Assistia-nos o direito de faze-lo? Justificar-se-ia o nosso pro
ceder? Nao havia dúvida, tínhamos sido imprudente, temerário. 

Nessa altura de nossas tao íntimas inquieta<;oes; a máquina, já 
com o tender abastecido, recua até a plataforma e engata a com
posic;ao. 

Que Deus nos proteja. Nele confiamos. Foi, em tal emergencia, 
o derradeiro pensamento, a nossa irrevogável decisao. 



Retornam os passageiros aos seus lugares no~ carros. Soam . os 
,. trinos agudos do apito, as vibrac;oes do sino e o s1lvar. da locomot!va 

e, depois, partiu o comboio serpeando a encosta do r10 para, enf1m, 
cruzá-lo sobre urna ponte, abandonando-o. 

* 
Imponente ergue-se a direita o Monte Álv~ro, o mar~?. principal 

da navegac;ao marítima, ao sul da foz do R10 Doce. \ 1s1ta?~ por 
Saint-Hilaire e por outros cientistas, olha para. o Norte ac~r~c1ando 
a cidade da Serra que, ciosamente, guarda mu1tas das trad1c;oes es-
pírito-santenses. 

Estende-se a estrada em sucessáo de alinhament~s que cont?~n~~ 
brejos empanturrados, uns cobertos d~ juncos~ de tabuas, de p1np1ns 
que constituem urna intricada morad1a de ras, de cobras, de mos
quitos e de insetos ?e várias espécies, o~tros ost~n~ando ~~sques 
de tabebuias guarnecidas, ornadas de orqu1deas behss~mas, v1s1tadas 
por beija-flores gul?sos, ~saciáveis,, que vo~jam besorrando: Nesses 
alagadic;os pululam 1ngazetras, umbaubas ou arvores-da-pregu1~a, ara-
ticuns, tucunzeiros, jacareúbas ... 

o trem atinge o fim dessa regiáo dos pantanos. Aparecem . agora, 
pelas encostas e pelos araxás, os camarás, que cobre~_ a fa1xa do 
terciário vizinho do oceano, e penetrara na decompos1c;ao arq~eana 
a medida que se vao devastando, pelas derrubadas e pelas que1mas, 
as matas virgens. 

Chega-se ao término do patamar. Inicia-se urna rampa. E passa
geiros conhecedores do trajeto anunciara: "Estamos. na curva do 
vioiao" e a locomotiva, onomatopaicamente, confessa: "estou can
sada, estou cansada, estou cansada ... " até que transpoe, vitoriosa, 
0 desfiladeiro e corre para frontear com urna pedra pontuda de nome 
Itapocu, Itapicu ou Itapecu. . , 

Aí mais tarde será construída urna parada que, depo1s, sera a 
estac;~o de Itapo~u, denominac;áo que muito e~candalizará. ~m sim
pático e bondoso cidadáo luso, que nao hes1tou em sohc1tar, ao 
superintendente da Vitória a Minas, a mudan<;~ ~o nome, "porque 
esse", dizia ele, "envergonhava as moc;as ·que la 1am para tomar o 
comboio". É a atual Calogi. 

Percorre-se por entre colinas um estiráo em que despontam, aqui 
e além vivendas de lavradores que mourejam, da aurora ao ere-' . . 
púsculo, em busca da subsisten:ia p~ra a famíha: que se assoc1a, 
alegremente, a sua lida. Os ma1s prosperes mantero ~m pequenos 
campos, crivados de burís ou cocos-de-macaco, reduz1das manchas 
de bovinos. 

Um breve apitar da locomotiva cumprimenta, como de praxe, 
casas da turma dos trabalhadores, e ela transpóe de relance, a ponte, 
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que liga as margens do Rio Timbuí, e, subindo pela banda direita 
de urna grota, vai rebocando os carros e 4proximand~se do povoado. 
No vale e na tombada da esquerda vic;a uro pacoval de folhas bem 
lanc;adas, longas e lustrosas . . Ostentara-se nele cachos escorados, de 
tamanho nao comum, que atestam a fertilidade prodigiosa do solo. 

Mais de meia centena de quilómetros foi vencida. O trem parou, 
na hora, ero Timbuí. O horário rigorosamente cumprido nao enseja 
reclama<;óes. A azáfama ne.ssa esta<;áo nao difere do que já foi 
explanado nas outras. 

No dia imediato fará oito meses que foi -inaugurado o tráfego da 
estrada. A localidade parecia exalar, ainda, a euforia daquela data 
memorável, em que foi concretizada a velha e justa aspira9ao da
quele núcleo colonial. 

Surgem novas edifica96es no povoado. Estabelecem-se comerciantes 
esperan<;ados em transac;óes de pingues lucros. A aldeia apática 
mergulha-se, naquele momento, no progresso. A via férrea modifica 
os meios de transportes, estimula o desenvolvimento cultural. 

* 
A graciosa povoa9ao, cercada de lavouras, fica entregue ao seu 

labor cotidiano, enquanto o trem se despede, afastando-se lentamente, 
da plataforma de passageiros e deixando, a esquerda, o cafezal pro
missor, ainda nao frutífero, entremeado de mururus que lhe darao 
sombra protetora. Lá embaixo, no vale, cresce o bananal na terra 
levemente umedecida e pompeia, no charco, o taiobal sequioso. 

Serpeia o comboio por terrenos de cultura.· Aparecem as roc;adás 
de capoeiras e as derribadas de matas virgens. Depois das queimas 
e dos amanhos imprescindíveis serao as sementeiras alternadas e os 
proprietários da gleba bendiráo a terra acolhedora que, de mansinho, 
vai f azendo-os esquecer a pátria distante, em além-mar. _ 

Num trecho de patamar de um e outro lado da linha urna derri
bada sacrificou jequitibás-linheiros, ipes gigantescos, gonc;alos-alves, 
baraúnas, perobas, jacarandás ... 

As folhas das galhadas de uns já estao perdendo o verde por 
nao circular a seiva, murcham, esmaiam-se; de outros se vao enlou
recendo; e de muitos se acinzentam. Breve, quando as lamberem 
as línguas de f ogo, as labaredas penetrara o no emaranhado dos 
gravetos, dominaráo a derrubada, comburiráo as jaribaras secas, as 
palhagens esparsas, originando zoada terrificante - misto de sibilos, 
de estalos, de estrondos, de roídos indefinidos - e tudo se trans
formará em cinzas, exceto os troncos seculares, que como tochas 
estendidas, numa combustao lenta, desprenderao fumo. E dias de
pois reviverao as chamas, quando a aragem soprar, e aparecerao 
fagulhas agitadas que, rodopiando, se elevaráo velozes. Serao as 
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lágrimas da floresta abatida que, entao, manifestam a angústia dos 
caules em aniquilamento. 

Avizinha-se o trem do Rio Fundao. Um longo apito anuncia a 
parada. 

Findo o movimento de embarque e desembarque de passageiros, 
. e o de mercadorias, a viagem prossegue. 

* 
Acompanha-se a margem direita do Rio ltapirá que corre através 

de denso matagal. Constitui este "as matas do Guaraná". Observá
vamos as águas correndo quase sempre em borbotóes, as samam
baias, as árvores, enfim, cada qual com o seu porte característico, 
quando, de supet.ao, vimos um homem defendendo caes atrelados 

¡ que forcejavam para vir ladrar aos carros, que passavam. puxados 
pela máquina. Nao distante estava o ca9ador com a esp1ngard~ a 
tiracolo com a busina curva de metal amarelo, coro a patrona sorhda . ' 
circundando-lhe a cintura e coro o bra90 direito estirado sustentando, 
garbosamente, o fruto de sua ca<;ada - urna paca. De relance ava
liamos o prazer venatório daquele homem e recordamos, coro sau
dade, as nossas magníficas excursóes ao Rio Cricaré, opulento em 

, ca<;as e pe1xes. 
Havíamos esquecido, naquele momento, as nossas apreensóes 

relativas a possibilidade de contrairmos a febre palustre. Passando 
através daquela regiao, tao cheia de belezas naturais, jamais podía 
occrrer-n()s que naquelas paragens em que foram abarracados os 
garimpeiros da constru<;ao da estrada, o paludismo gra~sou impres
sionantemente. Soubemos naquele dia, mesmo, que trabalhadores 
foram retirados das barracas em estado gravíssimo, outros abando-

. naram o servi<;o, fugindo da tremedeira, e muitos perderam a vida. 
O Itapirá ganhou, enfim, urna triste fama. 

Ultrapassada a mata temida pela pestilencia, pela malária, é o rio 
· transposto. Sucedem-se os lotes coloniais habitados por italianos, até 

a locomotiva parar na caixa-d'água pouco antes da esta9ao de Pen-
. <langa. , 

Passageiros apressados saltam e correm. Vao saborear o cafe. 
Um povoado de igual nome dista da via férrea cerca de um qui

lómetro. 

* 
Com as forma1idades regulamentares é concedida a Iicen<;a ao 

maquinista que, mais urna vez, retempera toda a habilidade para 
: evitar a patina<;ao na rampa, longa e forte, a ser vingada. 

Através de cafezais, vagarosamente, vai o trem. De quando em 
: "}Uando se encostam pessoas as paredes dos cortes, ou retiram-se 
•. 
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para as beiradas dos aterros. Sao colonos italianos ou ítalo-brasileiros. 
Revelam-se com saúde, corados e sorridentes._ 

Divisam-se no vale casas cobertas de tabuinhas e animais domés
ticos que se deslocam garbosos no campo que confina com a cerca 
de achas de baraúna . 

Em nível penetra o comboio um trato de mata cerrada que se 
prolonga, até quando ele alcan<;a a declividade. Nao tardará, porém, 
que a foice e o machado empreenderao a obra de devasta9ao ense
jando a terra a produ9ao de cereais, de mandioca e, principalmente, 
de café. 

No término da floresta a composi<;ao avan9a ligeira contórnalido 
um vargedo. Um grupo de trabalhadores - hom.ens, mulheres e 
crian9as - desmaninha a terra tornando-a propícia a planta~ao 
de arroz. · 

Os passageiros de segunda classe cantam, algazarram e os de pri
meira, irrequietos, pererecam. Notam-se casas de agricultores cuida
dosamente edificadas. Nenhuma, porém, coberta com telha e siJn 
com madeira. 

Aproxima-se o trem da ponta dos trilhos, da esta<;ao de Lauro 
Müller. 

Quando fronteia com a igreja, a esquerda, apita longamente e a 
chave entra devagar. Na plataforma comprime-se a multidao. 
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CAPÍTULO 11 

A f amília do chef e. A hospitalidade praxista. A dedica(iío do.~ 
médicos. Justos elogios aos trabalhadores. Visita ao povoado 
de muitos nomes; a igreja. Exame de perfis e projetos. Preparo 
do leito da estrada. Fornecimen.tos difíceis. Mina encravada .. 
trabalhador maneta. Rampa máxima, supressao de túneis e 
muros. Re/ erencias a engenheiros. O Dr. Schnoor, o auxiliar, 
o pagador e a variante de Cariacica. A con.stru9ao além de 
Lauro Müller. Crítica. Caminho de servi90, um arremedo! Gar
ganta do Guasti: o bombardeio, os cavouqueiros e os marretei
ros. Minúcias a respeito dos traba/has. Crianfas radiam felici
dade. A nobreza da profissiio do engenheiro. Discursos de 

inauguraf iio. 

O ENGENHEIRO Pedro Bosísio, chefe de se~ao da construc;ao, acom
panhava-se de um grupo de auxiliares e recebeu-nos com mostras 
de muita simpatia, que se dilatou quando lhe dissemos que havíamos 
sido colega de um de seus irmaos e disse-nos: 

- Com a família vai o senhor ser nosso hóspede. O Esquerdo 
avisou-nos de sua vinda. Esperávamo-los. Nao ficará bem instalado 
mas aquí na construc;ao está introduzida a praxe de se dar hospe
dagem aos colegas em transito. De boa vontade todos assim proce
dem. Chegará a sua vez de, também, improvisar recepc;ao e, assim, 
nao se desmente a tradicional hospitalidade brasileira. Dé-me, por 
favor, o conhecimento de despacho de sua bagagem. Aquí está o 
camarada para recebé-la e vamos para o escritório, pois que a nossa 
residencia lhe é contígua. 

E, dirigindo-se a minha mulher acrescentou: 
- Minha esposa nao pode vir a gare. Mandou nossa filha única, 

para fazer suas vezes e carregar o menino. Ambas ficarao satisfeitís
simas, porque váo ter ocasiao de pegá-lo, de acariciá-lo. Sao loucas 
por crianc;as - e voltando-se para nós - o senhor nao seguirá 
&manha. Hoje mostrar-lhe-ei as plantas, os perfis, e os projetos das 
obras de arte do trecho da construc;ao sob minha direc;ao. Amanha 
o senhor visitará em minha companhia os trabalhos de terraplena
gem, de alvenaria de pontes e bueiros. Assim o senhor avaliará dos 
esforc;os aqui empregados no barateamento das obras, o que é a 
minha maior preocupac;ao, pois desejo satisfazer, plenamente, a di
retoria em suas reiteradas recomenda~oes de economia e de produc;ao 
máxima. O senhor verá como os orc;amentos sao escassos, como tudo 
se faz para diminuir o custo da construc;ao. Isto é urna escola de 
economía em que, freqüentemente, se sacrifica a parte técnica. Enfim, 
devo dizer-lhe, aqui se despende dentro de rigorosa fiscaliza9ao, e 
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prepare-se para proceder nessa norma e granjear a simpatia dos di
rigentes da Companhia. Estamos chegando. Vamos ter tempo de 
praticar. ainda, esse assunto. 

• 
A familia Bosísio tratou-nos com gentileza inexcedível. Tudo 

providenciou para agradar aos hóspedes, que sentiam enleamento 
justificável. 

Durante o almoc;o o acanhamento, que nos acabrunhava, foi pouco 
a pouco se dissipando. A conversa das senhoras animava-se. Eram 
donas de casa que se iam entendendo. Os temas domésticos empol
gavam-nas. Enquanto o chefe relatava fatos acorridos nos quais 
dois de seus auxiliares também participavam minudenciando-os, com
pletando-os, esclarecendo-os. 

Ouvíamo-los com muita atenc;ao. tamos tendo as nossas primeiras 
impressoes para, em breve, concluirmos que o assunto preferido nas 
conversas, quase exclusivamente, era o da construc;ao da estrada, ou 
o que se relacionasse com ela, embora remotamente. Logo que se 
apresentou ensejo perguntamos quais os pontos da linha, já cons
truída, eram considerados insalubres. Foram todos enumerados, sa
lientando-se Alfredo Maia e o Itapirá. 

Tivemos a confirma9ao de que os brejos, os vargedos das proxi
midades do Rio de Santa Maria eram terríveis. A malária nao poupou 
os trabalhadores e muitos faleceram de seus acessos. Também na 
mata do Guaraná a tremedeira campeou de bravo. O sulfato de 
quinina já nao servia para evitar os acessos. Os auxiliares confirma
vam de cabec;a e um ajuntou: "Eu quase morri naquele Itapirá mal
dito; ainda boje tenho o fígado avariado". 

E a palestra continuava rica em minúcias, narrando-se com toda 
a naturalidade as ocorréncias com os seus imprevistos. Os médicos 
da estrada eram excelentes clínicos, diligentes, esfor~ados. Faziam o 
que podiam. Recebiam tres mil-réis por trabalhador, que figurasse 
em folha, quantia que lhe era descontada, e tinham a obriga~ao de 
f omecer-lhe, gratuitamente, os remédios que receitassem. O pes so al 
técnico e auxiliares nao sofriam descanto e a todos, indistintamente, 
eles socorriam. Eram dignos de considera~ao e os garimpeiros, en
tretanto, ainda lhes faziam acusac;oes injustas. 

Houve elogios a administradores, a f eitores, a trabalhadores, e 
também, restric;oes aqueles que eram atrevidos, insubordinados, ca
chaceiros. 

t servida a sobremesa e depois o café pela Senhora Bosísio, dama 
de finíssima educac;ao, de requintada bondade, e excelsas virtudes. 

• 
No escritório fomos apresentado aos escriturários e ao adminis

trador, homem de confian~a, de atividade assombrosa, de energia 
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temida. Veio receber notas de servi~o para as turmas que deviam 
come~ar a trabalhar no dia imediato, pois que os abarracamentos 

" já estavam feitos. 
O chefe de se~ao ia atende-lo e opinou: "O senhor, se quiser, 

pode aproveitar o tempo que vou deixar-lhe desembara~ado para 
conhecer a vila ou para descansar, enquanto vou providenciar para 
satisfazer o pedido deste homem". 

Minha mulher entretinha-se conversando cordialmente com a dona 
da casa. O trato lhano desta conseguira colocá-la a vontade. Parecia 
que eram amigas de longa data. 

Aceitaram o nosso convite para visitar o povoado que já tivera 
o nome de Colonia de Santa Leopoldina, Guaraná, Conde d'Eu, 
Pau Gigante e Lauro Müller. Percorremos as ruas. As casas eram 
cobertas de tabuinhas ou de zinco. Cumprimentavam, alegremente, 
a senhora Bosísio que, de passagem, ia apresentando-nos. Havia 
f amílias brasileiras, e, também, italianas e ítalo-brasileiras. A per
centagem de pardos era pequena. Dirigimo-nos a igreja sob a in
voca~ao de Sao Marcos. Mais tarde ela será reformada e o Dr. 
Nolasco far-lhe-á donativos e oferecerá os ladrilhos necessários para 
substituir o assoalho. 

Apesar de certo movimento que se notava nas ruas percebiam-se, 
todavia, indícios de decadencia prematura, sustada, agora, pela inau
gura~ao da esta~ao da via férrea a 15 de mar~o daquele ano, e pela 
presen~a do pessoal da constru~ao da estrada que ia prosseguindo 
regularmente. 

* 
- J á separei tudo o que pode interessar-lhe e que dese jo mos

trar-lhe e vamos passar em revista, os perfis, os projetos de algumas 
obras de arte e alguns planos cotados - disse-nos o Dr. Bosísio. 
- Daqui para <liante o grade da estrada até o lugar marcado para 
as oficinas é constituído por um trecho de nível continua~ao do da 
esta~ao, por urna rampa máxima, por um patamar, por urna contra
rampa e por outro patamar, onde será construída a esta~ao e pre
parada a esplanada para as oficinas. 

E o chefe, esclarecendo o tra~ado, pormenorizava: 
- A primeira ponte é a do Taquaru~u, já está construída, depois 

vem um aterro grande, é este - e apontava o perfil. - Nao houve 
empréstimo e o corte é volumoso. Na base deu rocha viva, compacta, 
e na crista boa terra amarelo-avermelhada. Olhe, repare, entre este 
espigao e estoutro há ·um grotao, construiu-se nele um bueiro. Que 
é da planta desta obra? Ei-la. Obra bem acabada e bem construída. 
Encontrou-se boa pedra. A cal~ada está solidamente a~sentada. A 
alvenaria dos muros é · ótima. Bom cimento, boa areia e magnífica 
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mao-de-obra, de acordo com as especifica~oes, com o tra~o, rigo· 
rosamente fixado. O capeamento é de lajoes. Pedras de gra-fina, 
resistente. Um primor. O segundo espigao é de ,material seme~hante 
ao do primeiro. As sobras, os matacaes extra1dos f oram a tirados 
nas saias do aterro para protege-lo. Todo este trecho está concluído 
e já se está assentando nele a linha. Mas que de dificuldades para 
se prolongarem os trilhos. Estes, primeiro, nao vinham porque n~o 
haviam chegado a Vitória, depois já estavam descarregados do nav10 
mas nao sabiam o paradeiro das talas de jun~ao, estas apareceram 
e iam providenciar as plataformas para o transporte. Depois de muito 
custo vao aparecendo aqui os trilhos e as talas, mas nao vem os 
pregos. E para que os estorvos fossem completos os empretei~os de 
dormentes nao faziam no prazo as entregas, conforme o combinado, 
verbalmente, porque contrato ninguém assina temendo nao poder 
cumpri-lo. Felizmente, agora, há em Vitória, trilhos, talas, pregos 
e a medida que forem remetidos serao empilhados aqui. Os dor
mentes com as providencias tomadas nao faltarao mais. Fiz ~ssa 
explana~ao afastando-me do objetivo principal que tenho em vista 
- o de orientá-lo nos trabalhos da constru~ao desta estrada - por
que também é bom que conhe~a os percal~os do engenheiro cons
trutor de urna estrada que parte e percorre urna regiao em que tudo 
é difícil. O fornecimento do material - cimento, dinamite, f erra
mentas. . . - bem como o abastecimento de generos alimentícios 
sao problemas sem solu~ao satisfató~ia. Estao sempre exigin~o a 
máxima aten~ao. Por amor deles vive-se preocupado, angustiado. 
Aqui está o perfil do progresso. Por ele verifica-se o andamento do 
trabalho, mensalmente. Os· dois cortes grandes que lhe mostrei no 
outro perfil foram terminados em seis meses. Aqui estao eles. O 
progresso está indicado por seis cores diferentes. Também as tur
mas, que nele trabalharam, sao ótimas. O servi~o foi atacado nas 
duas bocas dos cortes, além das jan el as fe itas na parte mais alta 
para debastá-los da terra. Infelizmente neste primeiro corte houve 
um acidente motivado por urna mina encravada. O trabalhador, 
porém, nao morreu, ficou maneta. Penalizei-me muito. Dei-lhe o 
lugar de vigía do nosso pequen o almoxarif ado. Esta rampa f orte 
é a do Monte Seco. A linha desenvolve-se na encosta da esquerda 
para transpor a Garganta do Guasti. É um corte contínuo na rocha 
dura. Como ve, o servi~o está todo sendo executado e está bem 
adiantado. É um tra~ado que nao se recomenda, reconhe~o. A linha 
podia ter outras condi~oes técnicas mais favoráveis se na garg.anta 
se construísse um túnel. Aqui, porém, anote bem o que lhe vou dizer: 
nao se admite que se fale ou que se cogite em projetar um túnel. 
O desenvolvimento, os actives e declives limites e o raio mínimo 
ensejam ao engenheiro a possibilidade de suprimir túneis e muros 
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de arrimo. O corte da garganta já está bem adiantado. Caminha-se, 
para a sua abertura, nas duas bocas. Examine o que está feito no 
perfil do progresso. Ei-lo. . . . , . 

E outros esclarecimentos eram-nos m1n1strados com m1nuc1as ad
miráveis de precisao sobre a pedra solta, sobre a rocha em decom
posi9ao, sobre a natureza do gnaisse, sobre o moledo, . sobre os ~a
tacaes encontrados nas bocas dos cortes e em suas cristas. Estava
mos empolgado pela exposi9ao que ia fazendo o chefe de se9ao e 
tínhamos receio de. nao podermos adquirir um amor tao elevado pel.a 
profissao e um cumprimento de dever sublimado a, tamanha perfe1: 
~a.o. Assaltaram-nos essas reflexoes quando toma vamos um caf e 
pequeno junto a prancheta em q~e estavam ralos de ~!antas, de 
projetos de toda natureza, de perf1s e cademetas con~en1entemente 
arrumados. Depois de pequena pausa e de acesos os cigarros, pros
seguiu a exposi9ao do distinto ,engenheiro, a quem já passamos a 
render o preito de nossa admira~ao e respeito. 

- Examine o perfil além da Garganta do Guasti. Aí está o grade 
em contra-rampa. O material dos cortes nao é tao sólido. Há mais 
pedras soltas, mais moledo, menos rocha compacta e o servi90_ está 
quase terminado. Este rio é o Piraquea~u. O pegao ,de alvenana da 
margem direita está concluído e o outro acabar-se-a den~ro de ~m 
mes, aliás quero ultimar todo o trabalho no prazo de mes e_ me10, 
no máximo, pois a diretoria deseja que se inaugure a esta~ª? em 
dezembro, e para isto é necessário que se vá assentando os tri~hos, 
a medida que se constrói o leito como esto u f azendo. Todav1a o 
assentamento da linha, o seu lastramento e a montagem da ponte 
do Piraquea9u podem ser executados por outro engenheiro. Tenho 
pressa em retirar-me para dar início a constru9ao de novo trecho. 
O Duque Estrada e o Emilio Cunh~ ~inda demorara.o em finaliz~ 
os servi9os de suas sec9oes. O Vers1an1, o seu chefe da exp1ora9ao 
a partir de Natividade, está findando a loca9ao de urna variante no 
trecho do Duque Estrada. O senhor teve sorte, ele é ótimo compa
nheiro e colega muito distinto. 

la-se acender o lampiao belga do escritório, quando se anunc1ou 
que o jantar · estava pronto. E o chef e, muito gentil, culpando-se, 
procura justificar-se: , 

- Muito o caceteei mas penso que o senhor apreendeu o metodo 
de nossos trabalhos de constru9ao e estou certo de que isto só lhe 
trará beneficios. Vamos preparar-nos para o jantar. Está na hora 
e as donas de casa nao gostam que se retarde. 

* 
Na mesa o casal com simplicidade encantadora serve-nos de modo 

~ativante, deixando-nos, entretanto, ampla liberdade na escolha dos 
pratos de nossa preferencia. 
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A conversa avigora-se, pouco a pouco, e o chefe empenha-se em 
colori-la e amenizá-la. Fala sobre o Dr. Schnoor, que já havia dei
xado a Companhia e fora substituído pelo engenheiro Femando 
Esquerdo. Elogia-o. 

- :E: um grande profissional, é um mestre na engenharia ferro
viária e é um notável dirigente. f: claro, sensível e emotivo. Deixou
nos instru96es técnicas sobre a condu9ao do servi90 e o exemplo 
de um trabalhador incansável. Em atividade ninguém rivaliza com 
ele. Há passagens que, difícilmente, serao esquecidas. De urna feita 
necessitava, com urgencia, do reconhecimento de urna garganta e 
determinou a um auxiliar de pouca experiencia que o fizesse. Deu
lhe minuciosas explica96es e indicou-lhe os aparelhos portáteis pre
cisos. O mo90 com dois trabalhadores andou o dia inteiro na mata 
cerrada, atingiu, por fim, o divisor de águas, o selado dos morros, 
e assinalou cotas, e rascunhou esbo<;os, e durante a noite resumiu, 
em caligrafía impecável, as observa96es realizadas e julgou, assim 
haver dado cabal desempenho as ordens do eminente chefe que 
tanto o havia distinguido. No dia imediato, cedo, vai ancho ao 
escritório onde já encentra o Dr. Schnoor, em mangas de camisa, 
na labuta cotidiana, as voltas com plantas e projetos e que, de 
supetao, lhe dirige urna torrente de perguntas, depois de haver exa
minado os esb09os e lido o pequeno relatório. O rapaz responde o 
que sabe e como pode, perturba-se, atrapalha-se, desorienta-se, perde, 
por fim, a tramontana e emudece. E o Dr. Schnoor exaspera-se, 
enerva-se, exalta-se e repete as perguntas, e torna a repeti-las, quer 
esclarecimentos completos, quer a descri<;ao exata do terreno, das 
vertentes, das contravertentes, da garganta, e o auxiliar, coitado, nada 
responde, conserva-se mudo. . . E o Dr. Schnoor, alterado, pede 
explica<;oes, exige que ele fale, que esclare9a, que informe, que elu
cide e o auxiliar escarmentado, abatido e infeliz, nada responde, 
zumbriu-se de todo e, apático, conserva-se mudo. N esse transe avi
zinha-se o pagador, o Jorge, e afoitamente exclama: "Dr. Schnoor, 
mande este hornero recolher-se a sua insignificancia", e o Dr. Sch
noor, de repente: "recolha-se! recolha-se a sua insignificancia!" Meia 
hora depois o ajudante revoltava-se contra o Jorge por haver su
gerido ao chefe a frase deselegante com que o expulsara de sua 
presen9a. "Mas voce está zangado comigo? Se nao fora a minha 
providencial interven9ao voce ainda estarla naquela sabatina que 
sublima va a sua ignorancia. Deixe-se disso: procedi como seu amigo 
e vou tentar ainda consertar a má situa9ao em que voce ficou". 
Durante o almo90 veio ao debate o incidente desagradável, na opi
niao do Jorge, e o Dr. Schnoor cientificou-se da contrariedade· do 
subalterno. Mandou chamá-lo. Calmamente palestrou com ele sobre 
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o reconhecimento que se tornou famoso. Abra~ou-o. E o auxiliar 
aquilatou o bom cora~ao do chef e e a amizade do pagador. 

• 
Levantamo-nos da mesa e enquanto o chefe foi atender o en

carregado da tropa que vinha receber ordens de servi~o para o dia 
seguinte, um dos auxiliares da sec~ao dirige-nos a palavra para enal-
tecer o pagador da Companhia. . 

- O senhor um dia há de conhece-lo. E será seu alUlgo. Todos 
o sao. É prestÍmoso, c~valheiro, leal e inteligente. É delicado, em 
extremo, e por isso conquista a estima de todos - dos trabalhadores 
aos chefes. Vou narrar-lhe um fato que se passou entre ele e o Dr. 
Schnoor e só ele era capaz de tamanha ousadia tratando com um 
superior de tao alta respeitabilidade. O Dr. Schnoor foi assaltado 
por dores reumáticas e o médico receitou-lhe e, também, recomen
dou-lhe uso de massagens. O Jorge, sempre obsequiador, p~o~tifi
cou-se a fazé-las e quando, com a melhor boa vontade, ass1st1a o 
Dr. Schnoor, gabava-lhe a musculatura, pilheriava, e, a medida_ que 
passavam os dias, peteava, patarateava de seus feitos, tomava hber
dades, potocava sem constrangimento e contava patra~has assom
brosas. O chefe acobilhava-o, indulgentemente, porque isso lhe de
sopilava o fígado e ria-se bem-humorado. E certa vez, quando Jorge 
lhe comprimia os músculos, ciciava: 

"Quando pretende aumentar meu ordenado?" 
"Que diz voce? Nao entendo. Fale alto". 
E ele continuava a ciciar. 
"Por que nao fala alto?" 
"E posso faze-lo?" 
"Por que nao?" 
"Entao nao se aborre~a". 
E com todo cuidado prosseguiu na massagem e, ritmicamente, 

articulava de modo bem audível: 
"Quando vai aumentar meu ordenado? Quando vem o aumento? 

Por que nao quer aumentar? 
'"O que, Jorge?" 
"Quando vai aumentar meu ordenado? Quando vero o aumento? 

Por que nao quer aumentar?" 
"Jorge, tome juízo. Voce já tem idade para te-lo". 
Mas a reclama~ao f oi deferida. E naquele mes, ele figuro u na 

folha de pagamento com maior salário. 

• 
O chefe chegou a tempo de ouvir o diálogo rememorado pelo 

auxiliar, e a decisao humana adotada pelo primeiro engenheiro, que 
agraciou o pagador prestadio, e passou a julgá-lo por homem capaz. 
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. - O Dr. Schno~r é consid~r~do na classe como notável profis
s1on~l. A Compan~1a fez magn1f1ca escolha quando o convidou para 
c~e~1ar os seus serv1~os, porque, nao há dúvida, ele é de inteligencia 
~mtilante, ,d~ capa~idade de trabalho invejável e bom administrador. 
As vezes e 1IDpuls1vo mas, sem tardan~a, a reflexao irrompe em seu 
e~pírito e é, ?essas oca~i6es, q~e. mais brilham os seus excelsos pre
d1c~dos. mora1s. O seu tino adm1n1strativo freqüentemente surpreende. 
HaJ~ vista ao _ex~mplo que ele proporcionou com a questao da ja
querra de Canac1ca, que assim se pode condensar: A Companhia 
desejava inaugurar o primeiro trecho da estrada com a extensao de 
vinte ~ nove quilómetros a partir de Porto Velho. O Dr. Schnoor, 
com frrmez~, atacou a constru~ao e garantiu que em maio do ano 
passado senam entregues ao tráf ego a esta~ao provisória de Porto 
Velho,~ e as de Cariacica e Alfredo Maia. Aconteceu, porém, que 
a tangente, em que se ia localizar a esta~ao, passava por um terreno 
onde urna velha jaqueira ostentando lou9anias de nova seria derri
bada .. O proprietário, como era natural, pretendeu obte; indeniza~ao 
da fa1xa de terreno, que fosse ocupada pela estrada, e da fruteira 
ce~tenária. S~rg~u. a pendencia, que foi levada a juízo. A Compa
nh1a, o propn~t~1~ e o presidente do Estado empenharam--se por 
urna senten9a 1ud1c1al breve, para nao ser adiada a inaugura~ao das 
esta96es. O veredicto do juiz nao tardou e todos ficaram harmoni
zad?s. O episó~io, porém, despertou a aten~ao do primeiro enge
nheiro, que cog1tou de engendrar urna providéncia para ressarcir 
o montante da indeniza~ao. Nao hesitou, nao titubeou. Mandou 
estudar uma variante. E organizaram-se plantas e novos projetos. 
~r9ou-se a obra. Comparou-se o novo custo com o do trabalho que 
Ja s_e estava executando e ele concluiu, por essas diligencias, que se 
dev1a abandonar o servi90, já feito, porque o novo or~amento era 
bem menor do que o primitivo. O tra9ado da variante foi aprovado 
e a Companhia compensada, ainda auferiu lucro na execu9ao do 
novo projeto. A jaqueira foi respeitada, mas mudou de dono. Assim 
se revelavam o preparo do engenheiro e a clarividencia do admi
nistrador. Foi pena ter-se retirado da Companhia. Felizmente teve 
como substituto o Dr. Fernando Esquerdo, colega mo~o, de grande 
talento. Considero-o como meu amigo íntimo, por isso, suspeitas 
sao minhas inf orma~oes sobre ele. 

• 
As sete horas trouxeram-nos muares arreados e com o Dr. Bosísio 

partimos para visitar os trabalhos em execu9ao. Ele tudo nos expli
cava com minúcias cuidadosas. 

- Aqui está a ponte do Taquaru9u. A obra é sólida e bem 
acabada. As pedras em suas partes externas sao apenas apicoadas 
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e nao cinzeladas. Nao há obras de luxo, nao se lavra com o escopro. 
Nao tenho grande confian~a neste trecho. Receio que nas grandes 
precipita<;óes pluviais a várzea se inunde e que o aterro fique sub
merso embora por pouco tempo. O grade, porém, está acitna da 
máxitna enchente, mas esta regiao é sujeita as mangas-d'á~a e nao 
se pode assegurar ·que um dia a Iinha nao fique imersa. E1~ um dos 
cortes sobre o qual lbe chamei a aten~ao quan.d~ exam1nam?s ~ 
perfil. Repare a parte que é rocha aberta em ca1x~o. O gabanto e 
bem escasso. Olhe para cima as rampas, no material menos denso, 
nao sao alisadas. Preocupou-me a diminui<;ao do custo da abertura 
do corte. Observe daqui as valetas de prot~ao como sao simples 
e coro a sec<;ao, apenas, suficiente para dar escoamento as águas. 
Pode haver surpresas, mas cumpro as instru9é)es recebidas. 1'Jao há 
gastos supérfluos. 

E assitn ia o chefe de sec<;ao descrevendo o servi<;o executado, 
ressaltando as dificuldades vencidas e salientando suas apreensóes, 
deixando transparecer críticas discretíssimas, que ne.m sequer e~am 
formuladas. E nossas montarlas com pass os alentec1dos percornam 
a vereda que colubrejava pela encosta escabrosa in<;ada de pedre
gulho. 

E o chefe discreteava ainda. 
- Podíamos ter vindo pela estrada dos colonos que percorre o 

vale por onde serpeia o córrego, mas . preferi traze-lo p~r este tr~lh? 
escorregadio, cheio de trope<;os e pengos para que a1u1ze da dimi
nuta quantia destinada ao que se denomina caminho de servic;o. Alé~ 
disso há outra razao que reputo mais itnportante. Passando por aqu1 
o senhor aprecia melhor o corte contínuo na escarpa, e como a 
pedra extraída é projetada na quebrada. Assim nao há transporte, 
o que barateia o preparo do Ieito que já está, quase, em condi<;óes 
de receber os trilhos. 

E sempre discorrendo sobre a construc;ao ele parou e apeou. 
Imitamo-Io. 

- Nao o convido para dessedentar-se neste pequenino a<;ude 
porque, decerto, nao está com sede. A manha está fresca e agradável. 
Faz mais de urna hora que viajamos e ainda nao apareceram, nao 
transudaram as bagas de suor do calor. Mas assunte para o filete 
de água que se desprende, de cima, resvalando sobre a pedra lisa, 
e da represa, para baixo, como cascateia pare;:endo ~n~oar hinos ª? 
Criador e a nossa Terra, e, lá, no fundo, esta a colonia do Guast1, 
do homem que deu o nome a garganta. A montanha, em cuja ve~
tente estamos, apelidaram-na de Monte Seco. O quembembe, alt, 
onde estao aquelas barracas cobertas de zinco, apresenta urna Joro
bada de declive suave. No lugar delas serao construídas as casas 
da turma da via permanente. A água está próxima e pode ser trans-
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. portada para junto das casas, provisoriamente, em calhas de ma
deira. O clima é magnífico, e o terreno elevado e enxuto resguar
dará de moléstias os trabalhadores. Montemos os nossos machos e 
prossigamos a trilha visitando o corte da garganta, a ponte sobre o 
Rio Piraquea~u e a esta<;ao, obras quase concluídas. 

• 
Acercávamo-nos do local de nosso primeiro objetivo quando es

cutamos o aviso: "fogo!" 
- Paremos - disse-nos o chefe. - Aquí nao seremos alcan<;a

dos pelos estilha<;os de pedra e teremos ocasiao de verificar, depois, 
se o desmonte foi proveitoso. Duas turmas trabalham ali - urna 
em cada boca. Vai ser um bombardeio grande. 

Novamente ouvimos o anúncio: "fogo!" Os trabalhadores disper
savam-se correndo. AJguns vinham para o nosso lado. E mais urna 

"f ' f 1 d 1 d 1 d 1 " vez: ogo. ogo. ar e. . . . ar e.. . . ar e .... 
E, agora, a sucessao de estampidos: um, dois . . . tres, quatro, 

cinco, seis. . . até vinte e nove, contamos. Acabou! cheguem! E o 
chef e, dirigindo-se a um dos f eitores: 

- Vinte e nove tiros. 
- Nao senhor, seu doutor. Foram trinta. 
- Mas contei vinte e nove. 
- Foram trinta, seu doutor. Dois saíram juntos. Tenho certeza, 

siro senhor. 
E o outro feitor acudiu em seu auxílio confirmando: 
- Foram trinta. Ele está certo. Dois saíram juntos. 
- Está bem, mas vejam se há mina encravada. 
- Nao há nao senhor. Todas explodiram. 
- Aten9ao! Nao quero acidentes. 
- Nao haverá acidentes, nao senhor. A dinamite, a espoleta e 

o pavio sao de boa qualidade. Todas explodiram. 
N aquele tempo nao era, ainda, corren te o uso de detonadora elé

trica nem de perfuradora mecanica. Os cavoucos eram f eitos pelos 
cavouqueiros e marreteiros com brocas e marretas. 

O chef e convida-nos. V amos examinar o material extraído. O 
corte, quer de um lado, quer do outro, estava atulhado de pedras 
e ele observa: 

- O servi<;o f oi bem executado. O transporte é que vai ser 
penoso, como acontece com todo carrego e descarrego dessa naturez\t 

Antes de se despedir ele manifesta ao pessoal satisfa<;ao, elogia-o, 
anima-o e aos f eitores pergunta: 

- Estará terminado este servic;o até o fim do mes? 
- Vamos f azer f or<;a para acabar. 
- E o seu doutor nos leva para o servi90 novo? ]j, no Rio Doce. 

nao é seu doutor? 
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- É possível que seja. Se quiserem eu os levarei para onde for, 
se concluírem a abertura <leste corte até o dia trinta e um. 

- Entao é quase certo que iremos, porque vamos fazer for~a 
para vencer esta pedra dura. 

Despedimo-nos daqueles diligentes anónimos e em caminho o chefe 
os enaltece. 

- Sao dois feitores ótimos que conseguiram ajustar essas duas 
turmas de cavouqueiros e marreteiros ao servi~o rude de preparo 
do leito da estrada em rocha densa. Admiro-os e comigo, felizmente, 
trabalham de boa vontade. Nao deixarei de lhes dar outros servic;os. 

Marchavam, entao, os nossos burros com regularidade e de quando 
em quando o chef e refreava o seu mulo para considerar o trabalho 
acabado e minuciava: 

- Estes cortes, conforme lhe chamei a atenc;ao quando lhe mos
trei os perfis, f oram abertos sem muita demora, porque o material 
a escavar-se era maneiro. A pic;arra desagregava-se da massa com 
a picareta e foi, relativamente, pequena a extensao das rochas bro
cadas. Os volumes dos cortes compensaram com os dos aterros. O 
custo das valetas de contorno e das pequenas obras de arte foi mo
derado. Tudo neste trecho corren bem. 

Distraíamo-nos com os esclarecimentos do chefe e nao percebemos 
a aproximac;ao da ponte senao quando ele nos advertiu do término 
da viagem com voz disf ar~ada de comando: 

- Descavalguemos. 
E sem perda de tempo foi dizendo: 
- Veja aquele pegao: deu-me muita canseira na funda~ao, por 

isso ainda nao se terminou; este edifiquei-o depressa e em base firme, 
com pouca escava9ao. A pedra empregada é boa e de pequeno trans
porte. A areia f oi tirada do fundo do rio e é excelente. Apressemo
nos porque sao dez horas; senao almoc;aremos muito tarde. Vamos 
a esta9ao, deixemos aquí os animais. 

Lá chegados, fez ele sucinta exposic;ao da edificac;ao do modesto 
prédio e apontou o sítio em que seriam localizadas as oficinas. Re
gressamos a ponte onde haviam ficado os mus e montados neles 
percorremos, novamente, o Jeito da estrada até a Garganta do Guasti. 
Daí para Lauro Müller preferimos, ao incómodo caminho de ser
vic;o, a estrada de tropa ou das colonias. De espac;o a espac;o de
paravam-se-nos casas caiadas de branco abrigadas das intempéries 
por tabuinhas toscas arrumadas convenientemente. Todas obedeciam 
a um mesmo tipo. Eram moradias de familias italianas. Muito apra
zíveis, naquela hora, banhadas de luz intensa enquanto que, pela 
manha, estiveram rebuc;adas de névoa espessa. Crian9as alouradas 
acercavam-se da estrada correndo e p.ulando satisfeitas, alegres, ra
diando felicidade. O ar era calmo sem o menor farfalho de folhas. 
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Rolas e juritis arrulando e o regato cachoando, semente, quebravam 
a quietude. Era quase meio-dia e a natureza, ferida pelas vibrac;oes 
na atmosfera morna, parecia arquejar. Os nossos machos cobriam-se 
de espumas de suor mas nao enfrouxeciam, nao esmoreciam, acele
ravam, ao invés, a marcha para, por certo, se livrarem da carga. 

Os nossos grandes chapeloes de palha nao nos proporcionavam 
refrigério e sentíamo-nos af ogueados, fatigados, exaustos. O chef e 
gordanchudo afigurou-se-nos muito alterado com o sangue a rosar
lhe o rosto másculo e suarento. Nao perdeu, porém, a ocasiáo para 
salientar a oiric;ada vida do engenheiro e pendido na sela, para nos 
ter em seu campo de visao, proclamou que, apesar de sua aspereza, 
de seus percalc;os, ele nao deixaria de predicar a nobreza da profissao. 

- O engerrheiro brasileiro de estradas é um desbravador, é um 
invasor de selvas, é um patriota e é um anónimo. Para ele nao há 
agradecimentos, nem clangores para propalarem suas obras meritórias. 
Ele dá-se pouco desses justos estímulos, basta-se a si próprio porque 
tem a alma retemperada, dia a dia, na forja sagrada do cumpri
mento de seus deveres. Aqui vai. encontrar um gremio de colegas 
que se sacrificam e o senhor já está recrutado para esse grupo que 
orgulhoso vive assim como nós agora, com sobranceria e cónscios 
da a9ao civilizadora que estamos realizando. Quando se inaugura 
um trecho de estrada abrilhantam a solenidade os altos representantes 
das autoridades. Os bonitos discursos enfileiram-se. Um, embeveci
do, atenta a locomotiva e explode a bela frase, já por demais sur
rada, aqui -está_: "a alavanca do progresso"; outro compara a sec9ao 
entregue ao tráf ego com as estradas romanas que serpenteavam os 
caudais de suas conquistas; e, ainda, há o sonhador de olhar per
dido, que pensa lobrigar, na dire~ao do prosseguimento do leito, as 
matas e os campos, as montanhas e as planícies, as minas e os cas
calbos que ocultara as gemas ambicionadas. 

Já se avistam casas de Lauro Müller. Fronteamos com a esta9ao. 
Doze horas e meia rnarcam os nossos relógios. 

- Enfim chegamos - diz-nos o respeitável chefe. - Apeemo
nos. Um banho restaurar-nos-á do cansa~o e o almoc;o, em breve, 
há de nos restituir a boa disposi~ao para algum outro se¡vi<;a. 
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CAPÍTULO Ill 

Mo9os de cidade. Conversas de família. O carneiro de Djalma 
e a inveja do autor. O Professor ou o Coronel Xandoca. Iti
nerário de viagem. "O mata a fome'' ou "o 1nata a fome''. O 
almoxarifado. Aquisi~iíD de mantimentos. A amizade entre o 
coronel e o che/e. Pagamento atrasado. Dificuldades de trán
sito. A família do coronel. Louvores ao Rio Doce. O pé-de
alferes do auxiliar a filha do coronel. últimas recomend(lfóes. 

DEVAGAR A PALESTRA, quando almo9ávamos, ia-se animando e vie
ram a balha fatos ocorridos com os mo9os da cidade. Uns nao co
nheciam o bicho-de-pé; outros queixavam-se de comichao por todo 
o corpo, e do mucuim de que nunca ouviram falar; alguns, espavo
ridos, f ogem de sapos. . . A esta altura o nosso bondoso hospedeiro 
interveio: 

- O senhor, coro certeza, nao teme ataques de bichos-de-pé, 
mordidas de mucuins, e sabe que os sapos nao arremetem a nin
guém. . . - E continuou: - Quem monta, a cavalo, com o seu 
desembara\:O percebe-se, de pronto, que está familiarizado com a 
vida do Interior, embora venha das oficinas do Engenho de Dentro. 
O senhor é paulista do interior? 

- Nao senhor. Somos espírito-santense do Norte. 
- Nao pode avaliar como isto me agrada - e, dirigindo-se a 

todos: - é filho desta terra que é, a meu ver, urna das regioes 
mais interessantes do país. O Espírito Santo une o Norte com o Sul. 
Aqui se encontra a hospitalidade, o carinho do baiano, e a singeleza, 
a bondade do fluminense. A coloniza9ao estrangeira, as vezes, ilude 
a gente que pensa estar em S. Paulo. Entao o senhor é coestaduano 
do Coronel Alexandre Calman, do Xandoca, a quem muito considero 
e coro quem penso haver tratado urna amizade que se nao extinguirá 
facilmente. Terá o senhor a ventura de o conhecer? 

- Sim. É amigo de meu pai e aos nove anos de idade quase 
que fomos matriculado na escola primária de que ele era o profes
sor, só nao o sendo, porque o Ju:z de Direito de S. Mateus resolveu 
admitir-nos, como aluno, num curso particular que mantinha. Nesse 
tempo o seu filho, o Djalma, montava em um carneiro que, impan
do, corria a Pra9a de Sao Benedito, onde era situada a casa de resi
dencia do Prof essor Xandoca. Guardamos essas reminisciencias bem 
vivas, porque invejávamos a sorte do Djalma de ser o dono de animal 
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tao manso que, embora constrangido, se associava as suas incríveis 
traquinadas. 

- Pois fique o senhor sabendo que ele até boje ainda traquina. 
É , porém, IDO\:O ativo, trabalhador, bravo e decidido. É possível que 
o senhor, também, conhe~a o Emilio Cunha. É um colega boníssimo 
e o servi90 da sua sec9ao está bem adiantado. É espírito-santense 
do Sul do Estado. 

- Sabemos que é filho do Dr. Leopoldo Cunha, mas nunca nos 
avistamos com ele. 

- Um outro espírito-santense é o Dr. Olyntho de Carvalho. Foi 
nosso médico e ainda nao faz um ano que se retirou. É bom clínico. 
E, por certo, com esse nao teve o senhor também o ensejo de se 
amistar. 

- Pelo contrário, é meu cunhado. Repare minha mulher como 
está satisfeita com o elogio que o senhor acaba de fazer ao irmao. 
Agradecemos-lhes muito, eu e ela. 

Riram-se todos de meu imprevisto cunhadio com o ex-médico da 
Companhia, e o dono da casa, prazenteiro, aproveitou o momento 
de euforia para sugerir que passássemos a varanda. Lá seria, dentro 
em pouco, servido o café. 

* 
Antes mesmo de se saborear o "capitania" providenciou o Dr. 

Bosísio no comparecimento do Coronel Alexandre Calmon ao escri
tório. Queria, sem tardan9a, surpreender o amigo com a nossa pre
sen9a. 

O Prof essor Xandoca nao nos reconheceria, mas no ato da apre
senta9ao o nome declinado trouxe-lhe, a memória, o filho do amigo, 
o menino que se extasiava com as travessuras do Djalma, certamente, 
morrendo de inveja de nao poder igualá-las. 

Com muita alegria o coronel nos abra9ou e augurou-nos felici
dades na estrada e que podíamos contar com ele para servir-nos em 
tudo que lhe fosse possível. Quando terminamos nossos agradeci
mentos pela gentileza de sua oferta, o chefe disse-lhe que, quando 
o convidara para vir ao escritório, tivera em vista pedir-lhe que o 
auxiliasse nas providencias para nossa ida até Mascarenhas, no Rio 
Doce. 

- Vou organizar o itinerário da viagem menos fatigante que 
possa ele propor11\onar a senhora e a crian9a que está iniciando a 
vida como filho de hornero de cacaio, embora seja o pai engenheiro. 
A excelentíssima acompanha-o receando, talvez, que ele se desvíe 
do bom caminho desses sítios desertos - e prosseguiu, gracejando 
ainda, - ou pela curiosidad e de provar da vida de desconf orto que 
passam as esposas dos outros profissionais ou, quem sabe, pela tara 
da familia de tentar aventuras como o irmao, o médico que, agora, 
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clinica no Rio e já pretende ir para S. Paulo, ou como o outro que 
,.. é auxiliar do empório comercial do Buriche ero Porto da Esperanc;a. 

Dou um camarada para levá-los, conhecedor de todos os caminhos, 
trilhos e atalhos, de inteira e absoluta confianc;a. Emprestarei dois 
burros marchadores rouito mansos, sem manhas, sem nicas e sero 
haver notícia, até boje, de se terem pegado. Ambos nao refugam 
o silhao e minha mulher e minhas filhas nao querem saber de outros 
para suas viagens. Cargueiros terá tantos quantos forero precisos 
para transportar a bagagem. O itinerário será o seguinte: partirao 
daqui as seis horas da manha e almoc;arao ero Deroétrio Ribeiro. 
Aí f arao a sesta e seguirao, quando o sol já estiver bem descambado, 
até as cinco horas e meia, mais ou menos, para pernoitar na colonia 
que o camarada indicar. A regiao é toda colonizada nao havendo 
por isso dificuldade em encontrar pousada. No dia seguinte a 
derrota será folgada. Troteando os animais, com regularidade, 
chegarao ao povoado de Baunilha dentro de duas a tres horas. É 
o ponto do almoc;o e, depois do descanso, estao no Rio Doce, em 
Porto Alegre, fazenda de meu irmao Virgínio, antes das cinco 
horas. Ele os receberá com prazer e mandará aparelhar canoa 
segura para os transportar ao Porto da Esperanc;a, distante de 
Mascarenhas cerca de um quilómetro. 

- Vao fazer boa viagem - disse-nos o Professor Xandoca, 
que achou de nos declarar nao ser mais mestre-escola e sim 
comerciante representante da firma comercial sob a razao social de 
Empresa Sá Carvalho e Coropanhia, cuja; finalidade era fornecer 
de mercadorias os trabalhadores e todo o pessoal da construc;ao da 
estrada de ferro. Coro a palavra, o chefe esclareceu que o barracao 
da firma é "o mata a fome" de todos, mas acontece haver escassez 
e, nao raro, faltas de generos de primeira necessidade e nestes 
casos pass a a ser denominado "o mata a forne". 

Pareceu-nos que os lábios do coronel mal desabrocharam um 
riso amarelo e procuramos mudar de assunto para socorre-lo. 

- Coronel, prometemos-lhe nao o chamar de professor, com a 
condic;ao de queimar o senhor o título de doutor, que nos tero dado. 

- Está na hora de darmos um passeio pelos arredores -
sentencia o chefe. 

E o coronel, de pronto: 
- Também me associo a esta excursao e, a noite, trarei a 

família para visitar o engenheiro, o coestaduano, e sua excelentís
sima senhora - e despede-se das donas. 

* 
Comec;amos visitando o almoxarifado da sec;ao de construc;ao. 

Na porta estava, de guarda, o maneta da mina encravada. Sau
dou-nos respeitosamente. 
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Nao havia estoque apreciável. Enxadas, pás, picaretas, marretas, 
vergalhoes de ferro, galeotas, fouces, machados, carrinhos, trilhos 
de Décauville, muito usados. . . tudo em pequena quantidade e 
bem arrumado. 

E o chef e ia explicando: 
- Todo o material que es~á aquí foi trazido pelas turmas que 

acabaram suas tarefas. Estou providenciando para as picaretas serem 
calc;adas, as fo u ces amoladas, as galeotas, carrinhos e carroc;as con
sertados. Mandei que se levasse parte da tropa, para um pasto 
roelhor. As f olhas de zinco recebidas das turmas, que se retiraram, 
foram separadas as inutilizadas das perfeitas. Desejo fazer insta
lac;ao rápida para atacar, sem demora, a construc;ao do trecho que 
me será dado no Ria Doce e para conseguir isso já se está inven
tariando o ·que se tem, a fim de ser pedida a remessa das faltas 
com urgencia. Vou mostrar-lhe, agora, o depósito de explosivo. É 
um pequeno túnel na ponta daquele espigao. 

Para lá encaminhamo-nos e, as medidas acauteladoras para evitar 
acidentes, ouvi.mos com atenc;ao. 

N essa altura, manifestou o Coronel Alexandre Calman desejo 
de nos receber no barracáo ou armazém geral distribuidor de 
víveres e de utilidades a toda a estrada e com vislumbre de 
reabilitac;ao convida o chefe para verificar a abundancia e a boa 
qualidade das mercadorias. 

- Com prazer aceito o convite. Vamos. 
E conversando conosco, como se estivéssemos sós, declarou: 
- O Coronel é o bra~o-direito da construc;ao desta estrada. 

Aquí na ponta dos trilhos, o fornecimento ao pessoal satisfaz plena
mente. Gracejei quando apelidei o armazém de "o mata a fome". 
Cometi urna indiscric;ao, mas ele, cavalheiro como é, escusar-me-á 
porque tem, ele próprio, a seguranc;a de que o trabalhador é quem 
está certo quando afirma: "Vou ao mata a fome." 

Prontamente o coronel redargúi: 
- Dr. Bosísio, voce sabe que nao me pico com seus gracejos. 

Nao seráo eles, por certo, que criarao embara~os a nossa amizade. 
E já chegados a porta do barracao ele principiou vasta expla

nac;ao sobre o abastecimento de mercadorias e sua distribuic;ao. 
- A aquisic;ao de generos faz-se nas pra~as do Sul. Acontece, 

com freqüencia, nao haver embarcac;ao para Vitória e ficam as 
cargas lá detidas. J;>rocura-se remediar essa carencia de transporte 
comprando em Vitória nas casas que vendem por atacado, as quais, 
nem sempre, tem estoque suficiente para atender pedidos avul
tados. A situac;ao torna-se complicada e tem-se que recorrer as 
grandes firmas de Cachoeiro de Santa Leopoldina que, nem sempre, 
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.. 
podem fazer o suprimento. Esgotam-se todas as providencias locais 
e reforc;am-se as que já haviam sido tomadas algures. Chovem os 
telegramas a Empresa, aos fomecedores e aos armadores da mari
nha mercante fazendo apelas instantes para remeterem os víveres 
encomendados a fim de nao haver a paralisac;ao dos trabalhos e 
prevenir a fome que ameac;a todo o pessoal. E quando essas 
diligencias, es ses esf orc;os, tardam a ser atendidos, despontam as 
faltas e as justas reclamac;oes de trabalhadores, de operários, de 
administradores e de engenheiros. Nao é prática a manutenc;ao de 
grandes estoques para impedir as faltas porque há mercadorias. que 
se deterioram, se nao f orem consumidas em certo tempo e, a1nda, 
porque a Companhia atrasa, freqüentemente, o pagamento das 
importancias mensais descontadas dos salários dos trabalhadores, 
e isso acarreta dificuldades e obriga a E·mpresa a retardar a satis
f ac;ao de seus compromissos com as firmas abastecedoras. A 
remessa de mercadorias para as sucursais des te barracao é fe ita por 
tropa de muares andando maus caminhos que, em certas quadras do 
ano, se tornam, muitas vezes, intransitáveis porque as chuvas os 
escavam, as ferraduras das patas dos animais aumentam os estragos, 
produzem buracos, que acabam transformando-se em atoleiros ou 
em caldeiróes perigosos. E quando acontece haver a destruic;ao de 
pontes fica, de todo, interrompido o transito, e surge o problema 
da construc;ao de desvios, rodeios, estivas. Estas obras de emer
gencia, possibilitam socorro aqueles que se acharo a dez,. vinte, 
trinta, quarenta e cinqüenta quilómetros, além da ponta .dos trilhos. 
Quando há rios de águas volumosas só a canoa soluciona a tra
vessia. Essas dificuldades somente se vencem porque os engenheiros 
mandam turmas restabelecer o transito de qualquer maneira. E os 
trabalhadores, em certos trechos, carregam os volumes até aos 
pontos em que a caravana só pode chegar escoteira. E, assim, 
alcanc;am os destinos víveres de primeira necessidade e a construc;ao 
da estrada vai prosseguindo e os trilhos avanc;am. É de justic;a 
assinalar que nessas situac;oes angustiosas todos ajudam trabalhando 
de boa vontade. Percorramos, agora, rapidamente os depósitos de 
generas para o senhor avaliar de nossos estoques. Aquela ruma de 
fardos é de charque e ao lado há outras de sacos de feijao, de 
arroz e farinha de mandioca. O trigo fica do outro lado e perto 
dele estao os biscoitos e os doces. Avistam-se, lá, nos fundos, os 
décimos de vinho e os engradados de cerveja, arrumados cuidado
samente. A bebida de maior consumo é a cachac;a. Adquirimo-la 
no Rio e em Cariacica. Os barris que a contem estao empilhados 
em seguimento aos de vinho. 

E o Coronel ia guiando-nos para rimas de mercadorias, mos
trando-nos e enunciando: banha, toucinho, queijo, manteiga, sabao, 
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fazendas, roupas feitas, calc;ados, chapéus, armarinho, louc;a, 
ferragens finas ... 

A visita foi completa e a impressao que tivemos magnífica. 
Demos-Ihe parabéns, no que f omos secundado pelo chef e de secc;ao, 
visivelmente satisfeito. 

- Escusem-me a caminhada por esses corredores que cheiram 
a vinagre, a cebolas e a fermentac;oes diversas, indefiníveis. Con
vido-os a dar-me a honra de fazer um pequeno lanche servindo-se 
do que me é possível oferecer-lhes: cerveja e água mineral, biscoitos, 
queijo e café. 

Finalmente, agradecendo-lhe o ensejo que nos proporcionou de 
conhecer tao importante departamento da construc;ao da estrada 
e as suas gentilezas, despedimo-nos com um cordial "até logo, 
Coronel". 

Encaminhando-nos ao escritório, o Dr. Bosísio observou: 
- Esse hon1en1 é de esmerada educa~áo, enérgico, ativo e bom 

administrador. 

* 
- Vim com minhas filhas diz-nos a Senhora Calman -

fazer-lhes urna visita muito amiga. Sabia que estava na Estrada de 
Ferro Central do Brasil e jamais pensei que a deixasse para exercer 
a profissao em nossa terra. Nao podem imaginar, o senhor e sua 
senhora, a auréola de alegria que me rodeou, quando Xandoca me 
disse que era engenheiro da Companhia e já se achava aqui de 
passagem para o Rio Doce. Vai gastar imenso de lá. Lugares 
bonitos, sítios encantadores, matas que nao tem fim ao Norte, 
terrenos ubérrimos, peixes excelentes, e o río? Ah! o río é soberbo, 
é majestoso e o nosso velho monarca, D. Pedro 11, quando o visitou, 
fez-lhe jus.ti~a e afirmou que com ele nenhum outro rivalizava. 
Dizem que no Rio Doce dá febre palustre. Nao se nega isso, mas 
é acima, nas florestas brutas, em Minas Gerais. No Espírito Santo 
o paludismo das margens do rio foi corrido, escorrac;ado pelos 
Calmons e, principalmente, pelo tronco da fanúlia, Joao Fe1ipe 
Calmon, que fundou f azenda em frente de Linhares, derribou matas, 
rechac;ou bugres e venceu febres. Carneiradas há, também, em Ita
bapoana, em sua terra, Sao Mateus, em Itaúnas mas nao se faz 
propaganda demolidora dessas regioes. Só o Rio Doce é visado, é 
apontado como insalubre. Somente ele é o avejao. Já disse a 
Xandoca que precisa ajudar os engenheiros a levarem os trilhos a 
Colatina. lsto é obrigac;ao dos rio-docenses que estremecem sua 
terra. · Foi Joao Calmen quem, de sua fazenda Bomjardim, obstou, 
por vezes, que o povoado de Linhares sucumbisse aos ataques dos 
botocudos e conseguiu chantar ali um marco civilizador, definitivo, 
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e confío em Alexandre Calmon que há de sustentar e impulsionar 
o progresso de Colatina. Um defendeu Linhares, o outro, meu 
marido, há de fazer progredir o primitivo arraial de Santa Maria. 
E Xandoca vai fazer-me a vontade dando-me urna boa casa em 
Colatina. É lá que pretendo residir. O prazer de saber que se dirige 
ao Rio Doce e que vai ser um bom companheiro dos que se 
esfor9am em levar avante a constru9ao da estrada desviou minha 
conversa para assunto que nao é de urna visita de cortesía e de 
amizade, mas está em tempo de emendar a mao. J á sei que fizeram 
boa viagem do Rio a Vitória e que ontem aquí chegaram em paz. 
A crian9a, ve-se, está passando bem e vai gozar saúde. No interior 
os meninos vivem melhor do que nas cidades. Esta minha filha é a 
mais velha. Acredito que se case breve e~ possivelmente, com um 
engenheiro. Aquela é ainda muito mo9a e acho que é cedo para 
mudar de estado. Parece, entretanto, que um auxiliar de Xandoca 
tenta fazer-lhe o pé-de-alferes. Ele com o emprego atual nao tem 
futuro assegurado. Sou de parecer que nao devem pensar nisso. 

- Mas, mamae, o futuro é promissor. 
- Qual nada, minha filha. Subgerente de armazéns nao é colo-

ca9ao que o recomende a obriga9óes de família. Esque9a-se disso 
enquanto está em princípio. 

- Sim, mamae, mas nao prometo. 
- Estas mo9as de boje sao assim. Nao atinam com as dificul-

dades do amanha. Sao desprevenidas e nao acatam os avisos, os 
conselhos das maes .. Depois se arrependem da teimosia, quando nao 
podem mais remediar o mal, porque já deram o nó. O pai, quando 
souber as inclinfü;óes da filha por esse rapaz, que justi9a se lhe 
fa9a nao é indivíduo mau, nao aprovará o xodó que, por ora, nao 
passa de um capricho desta menina. Ele diz sempre desejar que as 
filhas se casem com homens encaminhados na vida, que nao andero 
de sacos as costas como os garimpeiros, que se sentem f elizes carre
gando cacaios de teréns. Sérgio é ativo, trabalhador mas demasiado 
loquaz, fala pelos cotovelos e prima pela filáucia. Provém da regiao 
do canga90 e é Albuquerque, nome que lá na terra dele é sinónimo 
de mentiroso. 

- Mamae, a senhora acusa Sérgio mas nao o alfineteou, ainda, 
argüindo-lhe defeitos que o desmere9am. Pelo contrário, justa como 
é, destaca suas qualidades. o fato de nao ter ele urna situa9ao 
estável nao é motivo sério para tamanha oposi9áo. Os engenheiros 
casados da estrada, também, nao desfrutam estabilidade em suas 
coloca9óes e, todavia, fundaram lares felizes. E, por certo, os sogros 
nao objetaram a que eles maridassem com as filhas. Mamae, 
p~o-lhe que vá predispondo o animo de papai a hipótese de meu 
noivado com o tagarela, que é assim, porque é inteligente. 
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- Sim, minha filha, mas isso nao é fácil. 
E titando a vista em nós a Senhora Calmon observou: 
- Nao sei como novamente divaguei. Mas devo ser franca. 

Conheci-o quando era crian9a. Meu Djalma é quase de sua idade. 
Dois irmaos de sua esposa amistaram-se conosco. Sou de índole 
expansiva. Detesto cerimonias, etiquetas, conven<;óes sociais e, por 
isso, queiram permitir-me tratá-los com liberdade com amizade 

' ' como é de meu feitio. Xandoca está entrando ao escritório e precisa 
comunicar-lhe as providencias sobre sua viagem. Nao se acanhe. Vá 
encontrar-se com ele. Ficarei com as senhoras expandindo-me. 

-. - Muito me custou desvencilhar-me dos compromissos desta 
no1te - esclareceu-nos o coronel - mas estou aqui com prazer, 
p~a ajudá-lo. E, agora, os últimos avisos e recomenda~6es. As 
seis horas da manha o camarada estará aqui a ~ua disposi9ao, com 
os animais. Dei-lhe ordens precisas, claras, que ele cumprirá durante 
a derrota. Partam cedo. Nao viajero com o sol quente e tudo 
correrá bem no itinerário que tracei. Nada mais tenho que lhe 
aconselhar. 

O tema da constru9áo da f errovia predomina nas explana<;oes do 
chef e, que ora res salta imprevistos que motivam entra ves, estorvos, 
ora destaca falta de previdencia de sua parte ou, mesmo, da dire
toria da Companhia. O zelo pelos interesses desta parecía-nos até 
exagerado. 

Comove-nos ouvir relatos que nao se poupam lídimos e esfor-
9ados defensores da estrada, somente porque nao adotaram deter
minada resolu9ao que é considerada, no presente, como se fosse, 
talvez, a mais acertada. 
~ cavaqueando aquele punhado de dependentes da Companhia 

ass1nala-se por entusiasmo, por extremos, aos vários servigos que 
lhe sao confiados. 
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CAPÍTULO IV 

Agit(Jfiio matinal. Despedidas. A cavalo, rumo ao Rio Doce. 
Mo9as ítalo-brasileiras. Paisagens da viagem. Cafezais. Caes 
amea9adores. Matrona enraivecida. A moeda tudo aplaina. 
Colchiio de palha de milho. O Rio Baunilha. Rio Doce! 
"Patriio, como ele é bonito!" Recep9iio cordial. Viagem em 
canoa. A professora de Colatina. Canto e peleja dos canoeiros. 
Monotonia. "A crian9a quebra", diz o engenheiro austríaco. 
Porto da Espera~a. Família Buriche. Porto Final. Família 
Viana. Um 1nito, as maleitas do Rio Doce? Compra do Quei
mado, suas qualidades. Assisténcia religiosa. Dom Fernando 

de Souza Monteiro. 

CANT AM, impacientes, os galos nos poleiros. . . 
Aparecem os primeiros albores da manha. A locomohva apita 

longamente e ouvem-se cinco badaladas do sino da plataforma da 
esta9áo. Na ferraria, lá para a banda do río, defrontando com a 
máquina, já com a pressáo alta, o ajudante de ferreiro de ~us
culatura rija percute o triangulo de vergalhao de a90, que t1hnta 
no crepúsculo da madrugada. 

Renasce a agita<;áo cotidiana. Surge o movimento que a estrada 
de ferro sustenta. A tropa para transportar mercadorias está sendo 
arreada. Dentro em pouco, para puxai-em por urna zorra seráo os 
bois jungidos as cangas gtiiados pelos carreios, e os burros estarao 
atrelados entre os varais das carro<;as. 

Acende-se o lampiáo do escritório da constru9ao. É o sinal de 
estar a pos tos o chef e como os seus auxiliares. 

* 
f: o momento de despedidas. 
Com muitos votos de feliz viagem de nossos generosos hospe

deiros e gratidáo sincera de nossa parte separamo-nos daquela 
gente fidalga a quem dedicamos, daí para <liante, grande amizade. 

O Coronel, também, comparecen ao nosso bota-fora. Patenteando 
estima, demonstrando carinho, fez-nos as últimas recomenda~6es e 
consultando o relógio anunciou, depois de abra~ar-nos já montados 
a cavalo: - Perdeu o trem em Porto Velho mas hoje lavrou um 
tento. Sao seis horas. Muito bem. 

- E - diz-nos o Dr. Bosísio - deixa-nos saudades. - Espero 
te-lo como meu ajudante daqui a tres ou quatro meses, quando 
voltar da explora<;ao. Vou falar ao Esquerdo. O senhor com família 
nao pode permanecer em turmas de explora9ao e loca9ao. Seu 
lugar é na constru9ao. 
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Agradecemos-lhe sensibilizado, demos de rédea e partimos. 

* 
Meia hora depois, em ordem de marcha, seguía o camarada 

avante conduzindo o burro cargueiro que levava a bagagem, minha 
mulher, que assentava pela primeira vez em um silhao, acompa
nhava-o e nós carregávamos o menino a tiracolo. 

Perlongávamos a vereda que serpenteava entre cafezais cultivados 
nos lotes coloniais. Bonitas mo<;as ítalo-brasileiras, naquela hora 
matinal, entretinham-se em quefazeres domésticos ou, resolutas, 
de enxada capinavam despachadamente. 

A nossa passagem olhavam-nos com simpatia e risonhas. Vislum
bravam, talvez, com malícia, a nossa desajeitada apresenta9ao. 

E, de quando em ·quando, um fato despertava nossa aten<;áo, 
ora eram tucanes e ara9aris, distantes, que devoravam mamoes. e 
frutos de jaracatiá; ora emitindo gorjeios dobrados, bandos de 
japus afastavam-se, celeremente, para as grimpas das árvores dos . 
aceiros. 

Deparávamos, aqui, vasto e magnificente panorama que nos 
arrebatava e, adiante, surgía, de urna curva do trilho, urna tropa 
coro a madrinha chocalhando cincerros presos ao peitoral e isso 
nos preocupava, porque devíamos desempecer o caminho. Era 
nesses momentos de precau<;ao que avaliávamós o cuidado, a pru
dencia do camarada. Apeava, rápido, retirava o seu animal e o 
burro cargueiro da senda e acudia a cavaleira inexperiente, segurando 
a brida e ajeitando espa<;o para a caravana prosseguir. 

E assim íamos dominando as dificuldades e os imprevistos e 
vencendo, galhardamente, a caminhada. 

O sol aquece-nos e eleva a temperatura. A azemola sua e, quando 
atravessamos un1 regato, forceja por beber; o camarada deixou-a 
matar a s.ede e ele, que pouco fala, despertou-se e, apontando 
córrego acima, disse-nos: 

- Aqueles bichos que estao voando, querendo subir na corren
teza, sao lavandeiras. Sao muito limpas, gastam horas lavando as 
patas. 

Rimos da inesperada observa<;ao. 
Estamos na hora de interromper a derrota. Felizmente já lobri

gamos as casas de Demétrio Ribeiro que, pouco a pouco, se vao 
distinguindo, tomam vulto e aparecem, por fim, na plenitude de 
su as formas. 

Chegamos a um arremedo de hotel. Vamos alm09ar e sestear. 
Depois da sesta seguimos viagem. Mudam as paisagens mas nao 

se altera a lavoura das colonias. Sucedem-se os talh6es de cafezais 
de várias idades. Os antigos sao de menor produ~ao, que vai sempre 
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diminuindo. Há os que produzem bem e os novos que ainda nao sao 
,. frutíferos. Vicejam nas quebradas e nos araxás das ro<;as, laranjeiras, 

limoeiros e mamoeiros de mistura com os cafeeiros e nas baixadas, 
bananeiras, taiobais e pequenos canaviais. Nao é ocasiao do vi<;o 
dos milharais e dos arrozais, entretanto, há muita terra desmani
nhada a espera de chuva para receber as sementes dessas gramíneas, 
do feijao, do guando e da fava. Da precipita<;ao dela, também, 
depende a flora<;ao da rubiácea. 

Nao há indícios de mudan<;a do tempo, que se tem conservado 
seco. A quadra ainda é de ro<;ados de capoeiras e de queimas de 
derribadas feitas em mata virgem. E, por isso, a gente da gleba, 
mulheres e homens, que deparamos levando aos ombros enxadas e 
foices, trabalhavam em capinar e desbastar o mato fino. 

O sol, mais e mais, descaía e pensamos em nos aboletar. O 
camarada, porém, sugere-nos que a um quarto de légua adiante a 
pousada é a melhor daquelas paragens, que o caminho a percorrer 
é bom e que no dia imediato chegaremos mais cedo a Baunilha e, 
"seu doutor - a gente nao vai gastar meia hora e convém fazer 
o sacrifício". Concordamos. 

* 
- ó de casa! ú de casa! - grita o camarada. 
Caes de pelos eri<;ados ladram e avan<;am tentando estracinhar 

cavalgaduras e cavaleiros. O tropeiro tranqüiliza-nos: 
- Nao tenham medo, segurem as selas que os burros podem 

espantar-se. 
A tempo assoma a varanda urna senhora de cabelos grisalhos, 

reprime a canzoada, ralba aos rafeiros em portugues deturpado e 
com pronúncia italiana. Afastadas as amea<;as caninas diz-nos a 
matrona, depois de haver conversado com ·ela o nosso guia, a 
me1a voz: 

- Desmontem. Entrem. Quarto nao há. Podem ficar. 
Nao ficamos sabendo se a recep9ao foi boa. Sentimos, todavía, 

que nao houve expansao a brasileira. A dona nao nos desfeiteou 
e por amor de nós enxotou os cachorros. Nao conhecíamos o 
tratamento que costumam dispensar aos viajantes os colonos daquela 
regiao e dessa ignorancia provinha a perplexidade de discernir a 
situa<;ao em que nos achávamos. 

O camarada desarreava os animais sem preocupa<;óes. A matrona 
deixou-nos na varanda e sumiu-se no interior da casa. 

Ele, como era de esperar, achou de maior acerto cuidar dos 
muares, reservando-nos para depois. Deles tratava escovando-os, 
raspando-os, caprichosamente. Percebemos ·que ia demorar o término 
dos cuidados pelos animais. Chamamo-lo e pedimos-lhe que fosse 

116 

a procura da dona da casa e lhe dissesse que, por favor, viesse 
falar conosco. 

Estando ela <liante de nós, fizemos-lhe conhecer a necessidade 
que !ínhamos de banhos, de jantar e da indica<;ao do quarto em que 
ficar1amos. Os olhos da matrona fuzilaram de raiva e, prontamente, 
declarou-nos: 

- Nao há banho, nem jantar e o lugar é onde estao. 
E desapareceu. 
O imprevisto aterrou-nos. 
O camarada, porém, quando formulamos a hipótese de procurar-

11?º~ o.utra pousad~ além, convenceu-nos de que foi a sua impre
v1denc1a que mot1vou o destempero. De início nao lhe ocorreu 
comunic.ar a senhora que pagaríamos todas as despesas, inclusive 
o perno1te. 

- Há muitos italianos - esclareceu-nos - que nao tem ainda 
os costumes dos brasileiros. Nao sao hospitaleiros. Cobram café, 
almo~o, jantar, dormida, tudo, enfim. Nao se declarando antes 
que se indenizam os gastos, acontece, as vezes, isto. Nao' sabe~ 
conversar. Nao se poliram ainda. As mulheres, principalmente, sao 
nervosas. Praguejam de todos. Discutem negócios, pre<;os, quantias. 
Intervem na dire9ao do lar e os maridos dao-lhes satisfa9óes, 
ternero-nas, obedecem-lhes. Vou dar jeito na má-cria9ao da mulher 
e o seu doutor, com a patroa, vai acabar gostando dela. Fa<;a favor 
de-me dez mil-réis. ' 

Cruzando as sombras dos muares amarrados as estacas e espa
lhando-se por todo o terreiro cacarejavam as galinhas, quando a 
suposta megera aparece a varanda, bem próxima de nós, e amilha 
as av~s. O nosso guia nao perde a ocasiao, rápido, pega uma bonita 
poedetra e, desembara9ado, entrega-Iba, recomendando-lhe que 
fizesse o jantar e acrescenta: 

- Aqui está urna nota de dez mil-réis para todas as despesas. 
Se_ for pouco o patrao dará mais. E fa9a o jantar depressa que 
esta o com forne. 

- Esta galinh~ é ':elha, custa muito cozinhá-la. Apanhe aquela 
franga que esta~a coz1da em urna hora - redargúi a mulher, e 
encru:ando-nos nsonha: - Vou buscar o banho para o menino e, 
depo1s, para os outros. O quarto é grande, minha filha vai arrumá-lo, 
entrem para a sala. 

E falando ao camarada: 
- Venha receber o milho, a ra9ao para os animais. Quantos 

burros sao? Quantos litros ºquer? 
Desapareceram as dificuldades. A mulher insociável transfor

~ou-s .. e em criatura ~ivilizada. A visonha nao impressiona mais a 
n1nguem. ~ prazentetra, afável e, sobretudo, religiosa. 
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Ouvimo-la ordenar: 
- Rezem. 
É hora do toque das ave-marias. O marido e os filhos já estavam 

em casa. Haviam chegado do trabalho e todos contritos rezaram. 
O camarada tinha razao. Nao era gente má. 

* 
Os nossos hospedeiros madrugam e todos come9am a lida. A 

famí1ia inteira agita-se. Compete-lhe executar o trabalho. A matrona 
dirige efetivamente aquela colmeia e, por isso, averigua se todos 
cumprem as pequenas e variadas obriga96es que lhes sao destinadas: 
a ordenha das vacas, o recolhimento do fubá do moinho, a debulha 
do milho para as aves e outros animais e, ela própria, coze o leite, 
coa o café, faz a polenta e distribui o desjejum aqueles que vao 
arrotear a gleba. 

Desempenhada essa tarefa cotidiana vem indagar de nós se 
passamos bem a noite, se já queremos café, se almo9amos e a que 
horas partimos. 

- Prosseguiremos a viagem após o café que tomaremos agora. 
Mostramo-nos agradecido por suas aten96es. Elogiamos o colchao 

de palha de milho que nos proporcionou um repouso salutar, restau
rador de nossas energías e, também, o excelente jantar da véspera. 

O camarada participa-nos, enfim, que os animais estao ·apare
lhados. Aproxima-se o momento da partida. Dirigimo-nos a dona 
da casa e pedimos-lhe o importe das despesas. 
~ Catorze mil-réis - disse-nos - mas já recebi dez. 
Demos-lhe urna cédula de dez e recusamos o troco. Ficou 

satisfeitíssima. 
Despedimo-nos amigavelmente. 

J á estamos almo~ando no pretenso hotel do lugarejo, que nos 
parece saudável e é muito pitoresco. O Rio Baunilha ondeava 
entre bananeiras e cafeeiros. Era grande a anima9ao das pessoas 
que víamos por amor a constru~ao da estrada de ferro. 

Depois da refei~ao, por haver o guia nos cientüicado de que a 
distancia dali a Porto Alegre, fazenda do Senhor Virgínio Femandes, 
nao excedia a dez quilometros e que o caminho sombreado cobre
java por entre mata virgem acompanhando o rio, deliberamos 
perlongá-lo sem espe~ar que o dia declinasse muito. 

Nao conhecíamos o Rio Doce e queríamos, sem demora, exta
siar-nos perante suas belezas descritas, enaltecidas pela Senhora 
Calmon com tamanho enlevo e entusiasmo. 
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Em certo trecho do caminho, já perto do afamado caudal, o 
camarada desperta nossa aten~ao mostrando árvores de troncos 
colossais. 

- Daqui tiram canoas de dimensoes enormes que competem, 
em capacidade, com as pranchas de Regencia. 

"Também este", pensamos, "é propagandista exagerado do Nilo 
Brasiliense"; e o hornero calado, sisudo, tornou-se Ioquaz,, falava 
das lindezas do rio, dos sítios inigualáveis de suas margens e da 
abundancia de peixe e ca~a. Tinha saudades de Linhares, de onde 
era natural. J á havia prevenido o Coronel de que iria passar· o 
Natal em sua terra, em companhia dos seus. 

- Ser empregado de estrada de ferro é muito bom, mas a 
gente sabe que amanhece e nao tem certeza se anoitece com vida. 
Garimpeiro mata, sem dizer por que dá cabo do canastro do outro. 
O camarada de confian~a, entao, é urna desgra~a, porque tem que 
defender o patrao, nao conhece o inimigo e nem sabe onde ele 
está. As vezes se esconde na tocaia como tapuru na melancia mas, 
também, anda ao sol quente como lagarto e, quando menos se 
espera, zás! E lá vai o pobre cristao para o outro mundo! 

- Rio Doce! Olhe, meu amo, o rio! Aquela mata verde-escura 
está no outro lado, na banda do Norte. Aqui este campo, é o de 
Santo Antonio. O sobrado da fazenda é aquele lá adiante, na 
beirada do rio. E, agora, para chegar a Porto Alegre, é só cami
nhar mais um pouco. Rio Doce! Patrao, como ele é bonito! 

Já conhecíamos o Sr. Virgínio Fernandes e com ele acamara
damo-nos, facilmente, porque sua esposa era nossa terrantesa e o 
Sr. Vicente Lepes, seu irmao, comerciante em Sao Mateus, muito 
nos distinguia. 

Depois de descansarmos e f azermos um lanche apetitoso visi
tamos as dependencias da f azenda em companhia de seu proprietário 
que, gentilmente, nos explicou trabalhos de cultiva~ao e de pecuária. 
Levou-nos ao barranco do rio e explanou sobre a sua navega
bilidade, salientando os seus estorvos por causa dos bancos de 
areia, dos canais caprichosos e mutáveis e dos reveses perigosos; 
indicou os tipos de embarca~oes usados, pequenos navíos e canoas; 
e, finalmente, referiu-se aos riscos da navega~ao, quer nas secas 
quer nas enchentes. 

Delineou a nossa viagem para o dia seguinte em canoa confor
tável e segura. Seria armado um toldo e tres canoeiros morigerados, 
de confian~a, levar-nos-iam a Colatina, onde pernoitaríamos. Daí, 
após o almo90, prosseguiríamos até a Catita e no terceiro día che
garíamos a Porto da Esperan9a. O primeiro pernoite seria em ca~a 
da professora pública e o segundo na turma do chefe de loca9ao 
da estrada de ferro. 
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Sentimos imensa satisfac;ao como hóspede de tao amável fa.milla. 
Ao jantar cumulou-nos de delicadezas que muito nos envaideceram. 

n A naturalidade, coro que nos obsequiava, encantou-nos. Regala
mo-nos com os guisados a mateense e tivemos a alma regalada. 

Era um lar respeitável. Da mesa participavam o casal, os filhos 
e a professora. Essa gente civilizada vivia distante de centros 
culturais, procurava, por isso, bastar-se a si própria e cuidava, dili
gentemente, da prole ministrando-lhe a instruc;ao primária. 

A independencia absoluta é, porém, irrealizável e certa vez foi 
o Sr. Virgínio vítima de um desastre que lhe causou fratura duma 
perna. Nao perdeu tempo. Em canoa chegou a Linhares e de Sao 
Mateus, viajando quinze léguas, a cavalo, da acidentada estrada da 
linha, veio socorre-lo o Dr. Jones dos Santos Neves. Esse fato ele 
no-lo recordou para salientar que naquele seu insulamento o que 
o preocupava era o nao poder dar assistencia clínica a fanúlia em 
casos de urgencia. Nao entrava, por certo, em suas reflexoes, a 
morte de urna de suas filhas, por afogamento no Rio Doce como 
aconteceu cerca de um ano depois. 

* 
Só saímos de Porto Alegre depois de meio-dia. A derrota seria 

longa e o percurso diário .seria, sempre, comec;ado após o almoc;o, 
segundo o programa de v1agem organizado pelo Sr. Virgínio, que 
na ?ora das despedidas manifestou o desejo de empreitar algum 
serv1c;o com a Companhia. Em ocasiao oportuna, quando esti
véssemos na construc;ao,. ele procurar-nos-ia para o favorecermos 
com o que estivesse em nossa alc;ada. 

Prometemos-lhe, sinceramente, ajudá-lo a obter sua pretensa.o. 
Os canoeiros eram esforc;ados. Diligenciavam por fazer a canoa 

subir o rio. Empurravam-na com varas contra a corrente ou rema
vam conforme a profundidade das águas. E assim iam vencendo 
galhardamente, e distraindo-se cantavam suas trovas, seus queixume~ 
e suas saudades. 

O popeiro orientava, com perícia, a embarcac;ao. Fazia que ela 
percorresse arcos de círculos e de elipse, que zigue-zagueasse e 
trac;asse, também, retas e atalhos. 

- De Colatina para cima vai melhorar - dizia ele -, a gente 
nao tem que procurar canal porque dá passagem em qualquer lugar. 

.º sol ia baix~ndo e a canseira dos remadores continuava quando 
avistamos Colatina. Aproamos ao porto da escola. J á crepusculava. 

A prof essora aparece, investiga que passageiros sao es ses de 
considerac;ao que viajam em canoa de toldo. Os canoeiros· intei1.. 
ram-na de nossa identidade. E antes de lhe apresentarmos 'nossas 
credenciais ela ordena-lbes que levem nossa bagagem para sua casa. 
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Era assim que brilbava a bondade de Dona Andrelina Pereira. 
J amais nos esquecemos desse rasgo de generosidade da inesquecível 
educadora. 

* 
No dia imediato a senhora prodigalizou-nos deliciosa refeic;ao e 

antes das doze horas embarcamo-nos na canoa que, desencostada 
do barranco, foi impelida pelos possantes remadores, ao arrepio 
das águas, enquanto os adeuses, as reiterac;oes dos votos de boa 
viagem eram manifestados, concretizados pelos acenos do len~o 
da professora, cujas gentilezas nos confundiram, nos embarai;aram 
e ainda nos continuavam enleando naquele momento. 

E a medíocre embarcac;ao bandeava, oscilava sem ritmo e. em 
seus avanc;os intermitentes, causados peloSi canoeiros que furavam 
o rio com os remos, que espadanavam a água; havia reflexos de 
luz que, por vezes, se irisava. E, entao, reparamos que o descom
passo dos balanc;os contrastava com a entoac;ao das cantigas dos 
tripulantes. 

A peleja daqueles tres homens durante horas¡ seguidas, contra
pondo o pesado madeiro mal acepilhado e de torneio imperfeito a 
correnteza do rio, despertou-nos reflexoes na grandeza da pátria, na 
resignac;ao do povo e na necessidade inadiável de urna rede ferro
viária cobrindo o país em todas as direc;oes. Nao era possível, 
pensávamos, que se retardasse a construc;ao da estrada de ferro. 
Urgia que ela penetrasse em Minas Gerais e se estendesse até as 
minas de ferro e se ligasse a Central do Brasil. A navegac;ao do, 
Rio Doce era quimera. Só a estrada de ferro solucionaría o problema 
de transporte. Só ela era capaz de lograr a conquista para a civi
lizac;ao da vasta regiao ainda habitada pelos indígenas. 

E, agora, compreendíamos os entusiasmos da Senhora Alexandre 
Calmon e os seus apelas ao marido para colaborar na construc;ao 
da obra indispensável. Avaliávamos as preocupac;oes do Sr. Virgínio 
Fernandes em nao poder, prontamente, dar socorro clínico a família. 

Da viagem conf ortável que nos f oi tao gentilmente proporcionada 
estávamos farto. As belezas do rio que, na véspera, nos abalaram, 
dissiparam-se como se abacina o dia banhado por intensa luz, 
quando o atinge a borrasca. Dentro do pequeno espac;o confinado 
com o toldo considerávamo-nos enclausurado e a nossa própria 
alma parecía haver perdido a liberdade. O rio e suas margens, as 
matas sarapintadas, os cerros próximos ou afastados, os pássaros 
fugindo silenciosos ou cantando e outros animais encontradic;os, 
tudo se monotonizara. Só um fato detinha nossa simpatia: a peleja 
dos canoeiros cujo suor do trabalho estafante lhes transudava das 
faces af ogueadas. 

' 
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Desejávamos chegar. Comprimía-nos um misto de tédio e de 
fadiga e só aliviamo-nos quando acabamos de transpor o estirao 
do rio, que defronta com as matas do Santa Joana, por ter o popeiro 
anunciado que já estávamos no campo da Catita. 

Breve aproou a canoa para terra e receberam-nos tres. perso
naoens de maneiras distintas. Urna delas, muito elegante e quase 
lo;ra, diz-nos em f ala estrangeirada que havia tido vaga notícia 
de nossa vinda. 

- Saltem, nao pass ara o bem a noite, mas lhes of ereceremos o 
que ternos. É turma de campo, de loca9ao. Somos judeus errantes. 
E estendendo-nos a mao: Roberto von Krompholz. 
· Correspondemos-lhe a apresenta9ao e ao segundo convite para 
desembarcar rogamos-lhe, por favor, tomar o menino. De imediato, 
a imponente figura do Dr. Roberto contrafaz-se e ele grita pelo 
auxiliar: 

- Bittencourt! Voce tem jeito, pega! Eu nao pego, porque a 
crian9a quebra! 

Essa passagem causou hilaridade e acabou CQ.Ill as prováveis 
cerimónias que iríamos ter. 

• 
Antes do meio-dia e depois de haver o Dr. Roberto com os 

auxiliares nos crivado de aten96es despedimo-nos daquele grupo 
seleto de pessoas obsequiadoras, que tanto nos penhorou, e a 
canoa desabalroada sobe, triunfando de maior correnteza do que 
na véspera, o rio, que corre por leito de inclina9ao crescente. 

E encafurnado no toldo, suportando, resignado, calor que nao se 
mitiga porque nao havia, sequer, o refrigério de. tenue aragem, 
íamos esperan~ado de cedo alcan9ar o desejado destino. E, talvez 
por isto nao nos sentíamos tao enfadado como no dia anterior. 

A embarca9ao renteando o barranco permite-nos ouvir o cascatear 
das águas do ribeirao dos Queixadas. Defronte, na outra margem, 
deságua o Rio Mutum. 

Enfim enxergamos o Porto da Esperan9a e, para ele, abicaram 
a canoa os tripulantes. 

E para maior satisfa9ao nossa quem primeiro nos apareceu foi 
o meu cunhado Mileto de Carvalho. A surpresa pasmou-o. Abra~os. 
Emo9ao de minha mulher. Lágrimas de alegria. Carícias do irmao 
ao sobrinho. 

Rapidamente lhe íamos dizendo que contávamos com o seu 
auxilio para nos obter urna pensao em Mascarenhas, quando ~e 
aproximam o Sr. Joao Buriche e excelentíssima esposa, aos qua1s 
fomos apresentados, e que nos declararam de modo peremptório, 
que nos considerássemos seus hóspedes. 
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- V amos para casa. E nao para outra porque nao consentiremos. 
A nossa preocupa9ao máxima, quando saímos. do Rio, era a 

dúvida em que estávamos de encontrar hotel ou casa em 't\.fascare
nhas para deixar a f amília com a possível assistencia de meu 
cunhado, e a solu9ao acabava de nos ser oferecida de modo singular 
e inesperado. Nunca deixamos de patentear a nossa ilimitada 
gratidao a Familia Buriche. 

O nosso maior problema doméstico, naquela emergencia, estava 
resolvido. 

* 
O ara9ari em que estava edificada a casa de residencia do 

Sr. Buriche estende-se rio acima, lindando com a margem direita, 
até cerca de vinte quilómetros. 

O arraial de Mascarenhas carecia de importancia. Encravado, 
perdido num recanto ia, pouco a pouco, progredindo por distar 
do Porto da Esperan9a apenas poucas centenas de metros, e, 
principalmente, porque nele pernoitavam as tropas da fazenda dos 
Milagres e de muitas outras. Nao longe desse lugarejo demorava 
a sede da propriedade agrícola do Coronel Mascarenhas. 

Havia naquela época ainda outro empório comercial, além do 
do Sr. Buriche: era o do Sr. Viana, em Porto Final, término da 
navega9ao fluvial por navios gaiolas. Para aqui, também, vinham 
bater as tropas. 

Desses dois portos do Rio Doce irradiavam as mercadorias que 
abasteciam a vasta zona percorrida por seus afluentes: Guandu, 
Natividade e Manhuac;u. 

Inquietava-nos a insalubridade do caudal que íamos perlongar, 
todavía fomos informado, com seguran9a, de que de Colatina até 
a Serra da On9a, distante dez léguas de N atividade, a regiao era 
geralmente salubre; raros eram os casos de paludisn10. Daí para 
cima, porém, ele canhoneava, sem piedade, quem por Já err4sse, 
e só se aniilava na parte desflorestada ou de altitude elevada sem 
pauis ou tremembés. 

tamos, pois, estudar o tra9ado da estrada acompanhando o trecho 
do rio livre da malária e isto muito nos alegrou. E diante das boas 
notícias desejamos pregoar que a maleita do Rio Doce era um 
mito. Chegávamos a duvidar de sua existencia nos lugares tidos 
como pestilentes, e tudo quanto se propalava contra o vale grandioso 
pareci a-se com alguns contos da carochinha, em que fadas benfa
zejas proclamavam haver um mundo de malefícios, que nunca era 
alcanc;adb, mas que as crianc;as temiam julgando residir nele o 
bicho-papao. 

Como seria bom, pensávamos, nesses momentos de devaneios, 
que a má fama do rio nao passasse de intrigas, de mexericos, por 
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toda parte, ali, representados por teias tecidas por aranhas -
mexeriqueiras respeitáveis. 

Mais tarde, infelizmente, testemunhamos que nao era exagerada 
a triste celebridade do rio nos pontos indicados. 

* 
Primeiro de setembro é o dia fixado para continuarmos a explo

ra<rao parada em N atividade. Devíamos estar . a espera do. che!e, 
Dr. Pedro Versiani, e aparelhado para cumpnr nossas obnga9o:s 
ajudando-o, com desvelo, ensejando-lhe a ocasiao de prestar mrus 
um servic;o que o recomendasse a Companhia. 

Compramos ao Sr. Buriche um cavalo e .arreios. . 
- É um animal manso e de talento - d1sse-nos um nordesttno, 

freqüentador da casa comercial, examinando-o. - É int~ro mas 
como nao há eguada rio acima tem que ser sossegado a forera. 
A compra parece que nao foi má. O seu nome é Queimado e ele 
já está quase ruc;o. É velho de seis anos - e olhando os dentes 
do solípede confirmou: - sim, tem mais de seis anos. As mudas 
já se igualaram há muito tempo. 

A essa altura um matutao interveio e observou: 
- Este homem tem a mania de dar palpite no que nao é 

chamado. Seu J oao, meu compadre, nao venderia ao senhor, 
cunhado de seu Mileto, um animal rúim. E ele a dar-lhe! A querer 
botar defeito no cavalo que é de sustan<ra, árdego e de bons sinais. 
O bicho nao é estremecido, nao é náfego, tem bons cascos, é de 
pelo branco, porém, de couro preto, já montei nele e sei que nao 
tem manha nao se pega, é marchador e certo, obedece bem ao 
freio nao é empesteado, nao sofre de dor de barriga,. nao tem 
calo 'de pisadura, nunca teve morm?, nao é fraco e é ;bom. nada~or. 
Era o cavalo de estima<rao de m1nha comadre e so f 01 vendido 
porque ela quase nao viaja e ele viv!a sem trabalh~. 

Picamos conhecendo as boas quahdades do Que1mado e a exce
lente compra que havíamos feito, gra9as as reticente~ obse:vacroes 
e aos rebates preciosos dos dois fregueses do Sr. Joao Bur1che. 

* 

Estávamos a mesa, quando o Sr. Buriche particip~u que o s~nhor 
Bispo Diocesano Dom Femando de Sousa Monte1ro chegana ao 
Porto da Esperan9a no dia imediato, e ia dar-lhe a honra de ser 
.seu hóspede. _ . 

Foi combinado um modesto programa de recep9ao ao quendo 
prelado, e como dev.er-se-ia dar-lhe assistencia d~ modo qu~ lhe 
.significasse a justa impressao do quanto era benqu1sto e respe1tado 
pelos moradores daquelas paragens. 
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Satisfeito e desvanecido fizemos parte da pequena e improvisada 
comissao que devia homenagear o ilustre e venerando antístite da 
Igreja. 

Quando lhe fomos apresentado, ele, com carinho paternal, 
disse-nos: 

- Há muitos anos que nao nos avistamos. Voce foi um dos 
alunos espírito-santenses do Colégio de Sao Luís de Gonzaga de 
Petrópolis. Que prazer, que surpresa agradável de o encontrar aqui. 
Nao era engenheiro da Central do Brasil? Que está f azendo no 
interior do nosso Espírito Santo? 

Explicamos-lhe que havíamos deixado a Central e tomado com
promisso com a Companhia Vitória a Minas. 

- Oxalá que voce acabe por ficar, definitivamente, em nossa 
terra. No Espírito Santo há muita cousa que fazer e seus filhos 
nao devem abandoná-lo. 

Longe estávamos de supor que seríamos, antes de tres anos, 
auxiliar do Presidente J eronimo Monteiro, o inesquecível realizador 
das obras que tomaram Vitória cidade confortável e deixou, ainda, 
em qualquer parte do Estado um vestígio, um marco de sua 
passagem pelo governo. 

Depois de haver Dom Femando conosco permanecido dois dias, 
em que cuidou das piedosas obriga96es de seu sagrado ministério 
com simplicidade, com sublime espírito de evangelizador e com o 
amor pregado pelo Divino Mestre, partiu com destino a Boa 
Família. 

Com o Senhor Buriche acompanhamo-lo a distancia de urna 
légua. Regressamos, cumprindo esse dever de respeitosa cortesia, · 
a margem do rio, sensibilizado por sua bondade incomparável. 
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CAPÍTULO V 

O emissário. O chefe da explorafao. Viminas. Advertencias e 
deveres. lnício do trabalho. O sol descai. "Alto!" Vamos bem. 
Travessia de Manhuafu. Dez quilometros explorados. Pedra 
da Vaca. O abarracamento. O cuca, palmito e surubim. Co
ruja, macuco e curiango. Cobra na barraca. Correi9ao de 
guaju-gu~jus. "Nao é homem, é arsenal." Ribeirao dos Quatis. 
Luz, muzta luz. Trabalho leve. A gulodice da Morena. A ~oice 
do Lopb:ho. "Nilo quero brigas." Tolerancia do che/e. Lopi
nho mofzno. Rezas e penitencia. •Galo músico. "Olhem! Que 
perigo!" O caburé. "Basta!" O velho Moisés. O avejfio. "Ele 

sou eu." 

SoMos AVISADOS de que alguém nos procurava e acudindo ao 
chamado qu~ se nos fazia achamo-nos <liante de um elegante moc;o, 
calc;ando me1as botas amarelas. e pantalonas de riscado , vestindo 
paletó do mesmo tecido e camisa branca, e trazendo 'um: lenc;o 
gr~de matiza~o de cores diversas, amarrado ao pescoc;o., Rosto 
c_he10 ~ varo~il, corado, olhos azulados, espargia saúde de sua 
figura ~pr~ss1onante. E logo que falou despertou-nos simpatia. 

- De1xe1 o Dr. Pedro Versiani em Colatina. Determinou-me 
encontrar-me c~m o senhor, onde estivesse, e participasse-lhe que 
ele vem amanha e pretende comec;ar a explorac;ao no dia primeiro. 
Manda pedir-lhe o favor de estar pronto para acompanhá-lo até a 
Barra do Manhuac;u, onde será o abarracamento da turma. 

Vou pernoitar lá e espero dar cumprimento as ordens do chefe 
alugando urna casa para evitar as barracas de lona. Alimento a 
f~úza de ach~r em Marr_a do Manhuac;u um casebre onde se possa 
ficar urna qumzena. Levo ao Sr. Antonio Bittencourt o comerciante 
mais forte do lugar, urna carta de apresentac;ao e ~onfio no exito 
da providencia que me foi reservada. 

Presente, o Sr. Buriche aparteia: 
- Se o senhor me permite recomendo-o, também, ao Bittencourt. 

É ~uase certo que o senhor obterá o que deseja. Aquele meu fregues 
va1 a Barra do Manhuac;u e lá pemoitará regressando amanha. 
Por ele pode comunicar-nos se conseguiu a casa e isso se dirá ao 
chef e quando a qui chegar. 

O emissário, que nos abalara, Sr. José Masserano era um dos 
auxiliares da turma e deu-nos, ainda, outras iufdrma<;oes. Em 
canoa chegariam naquele dia ou no outro, de manha a baoagem 
. f ' b ' mstrumentos e erramentas. Estava, também, incumbido de provi-
denciar animais cargueiros para o transporte até Barra do Ma
nhua<;u. Disso espontaneamente se encarregou o Sr. Buriche. 
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A xícara de café que, de praxe, se of erecia ao viajante, tomo u-a 
o Sr. Masserano e continuou sua derrota. 

Ao jantar, o nosso magnanimo hospedeiro, satisfeito, desabafa: 
- A gente nao pode mais duvidar, a estrada vai ser construí da, 

e adeus dificuldades do Rio Doce! 

* 
Percebe-se, ao longe, o trapear da cavalgata que, dentro de 

pouco tempo, embarafusta pelo terreiro situado na frente da casa. 
É o Dr. Pedro Versiani que chega. acompanhado dos auxiliares 
Laurindo Macedo e Cleto Nunes Filho. Acompanha-os ,'\ntonio 
Amorim, o tratador dos animais. 

- Apeiem - diz-lhes o Sr. Buriche. - Apeiem. Apeiem todos. 
E cumprimentando-os passa pelos muares suarentos que o tropeiro 
vai amarrando as estacas. 

- Entrem. Nao fa<;am cerimónias. - E, quando na sala, faz as 
apresenta<;6es e comunica ao chef e: 

- A casa em Barra do Manhuac;u está alugada, a canoa trazendo 
a bagagem nao abicou ainda, mas como já dera~ quatro horas 
nao deve tardar a aproar para o porto, e a tropa está a espera da 
carga para transportá-la. Pernoitarao boje, aquí, e amanha seguirao 
depois do almoc;o que será servido cedo. Boa medida será que se 
verifique, depois da descarga da canoa, se há alguma falta do que 
a gente possa remediar. 

O chefe afastou-se, acertou com o Amorim e deu-lhe ordens 
para a viagem do dia imediato. 

Depois tocou a nossa vez de ter a necessária entrevista coro o 
Dr. Pedro Versiani. Sabíamos um homem bom, um engenheiro 
competente, um profissional honesto. Antes de o conhecer já o 
acatávamos, nao só pela sua posi<;ao hierárquica em relac;ao a nossa, 
como, principalmente, pela sua fama de chefe leal, de bondade 
infinita e de respeitabilidade singular. 
, Dotado de singeleza atraen te, cativava os que tinham a f elicidade 
de se aproximar dele. Nao nos passou despercebida a deferencia 
coro que o tratavam os auxiliares e como !hes retribuía ele as 
delicadezas recebidas. Nessa primeira conversa senhoreou-se o 
Dr. Versiani de nossa amizade, de nossa venerac;ao. Pomos seu 
ajudante e ternos certeza de que jamais lhe causamos contrariedades. 
Ele nao as merecía. 

• 
Oito horas marcava o nosso relógio. J á caminhamos cinco quiló

metros, distancia ·que medeia entre os Rios N atividade e Manhua<;u. 
V amos estrear a realiza<;ao de nos sos sonhos. 
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R~deamos um~ es.taca ~ncimada por urna cruzeta, que estava 
" s~m1da n~ cap?~Ira fina, sita no sopé do espigáo que olha o N ati

vidade ate as vizmhan~as do seu desaguar no Rio Doce. Os f oiceiros 
rápido esfran~aram os arbustos e lemos a legenda "Viminas" escrit~ 
no bra~o da cruzeta. Esse marco era o ponto terminal da linha de 
explora~áo estudada até ali pelo engenheiro que nos precedeu. 

"Viminas" era o endere<;:o telegráfico da Companhia. 
De~relvada a terra procuramos o piquete que, oculto no chao, 

devena ter no topo urna tacha de cobre. Encontramo-lo. 
-:-- Esse ap~relho - recomendou o Dr. Versiani - só pode ser 

retirado da ca1xa ou nela colocado pelo engenheiro. Nenhum traba
lhad?r tem l!cen<;:a para pegá-lo e esta proibi<;:áo abrange, também, 
o !e1tor. Ma1s tarde, se for cuidadoso, cumpridor de ordens e res
pe1tado pela turma poderá, como premio, consentir-se a que fa~a 
esse trabalho delicado. 

~epois ca~ou na algibeira a chave, abriu a caixa que acomodava 
o instrumento e assentou-o no tripé. Em seguida verificou se estava 
bem atarraxado e centrou-o, de maneira que a extremidade afuni
lada do prumo quase encostasse na brocha pregada na piqueta. 

Ainda há de se ~etificar o transito antes de come<;:ar o servi<;:o 
e enquanto ele, capnchosamente, f azia a retifica<;:áo o feitor orientava 
os trabalhadores que aviventavam a linha até deparar outro piquete 
com prego. 

Au~liares e trabalhadores convergiram, a chamada do chefe, 
para 1unto do aparelho e ele fez-lhes oportuna advertencia. 

Espera va 9ue todo~,.. se. esf or~assem para que no servi~o houvesse 
ordem, respe1to, obed1enc1a, porque só com boa organiza<;:ao poderia 
ele . a presentar produ~ao recom·endável, que os trabalhadores nao 
~od1am c?rregar armas~ porque na turma era indispensável cordia
hdade mutua e, tambem, para evitar acidente motivado por um 
disparo .inesperado: Era pr~ibido o uso de aguardente. Aquele que 
s~ embnagasse .sena despedido. Deviam acatar as ordens dos supe
nores. Quem ttvesse alguma reclama~ao a fazer devia levá-la ao 
engenheiro ~judant:: A este competia providenciar sobre as queixas, 
sobre a al1menta<;:ao para todos e tomar medidas para o bom 
andamento dos trabalhos. 

Os auxiliares, também, cumpririam as ordens ou instru<;:oes ema
nad.as ~o ajudante,. qu.e. agiria de acordo com ele e que tinha a 
obnga<;:ao de lhe c1entif1car toda anormalidade que surgisse. 
. Depois desses esclarecimentos ordenou o Dr. Pedro Versiani ao 
1~ediato . do feitor que f os se aprumar urna baliza no piquete de ré, 
~is~u-a, 1,Ilverteu a luneta, deu a deflexáo adequada, fez o cálculo 
1nd1spensavel e, entregando-nos a caderneta de alinhamentos 
declarou-nos: ' 
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- O senhor é o responsável por ela, e, portanto; pela parte 
técnica. Exija do nivelador as cotas. Farei os reconhecimentos 
parc1a1s. Conduzirei a linha conforme as observa~oes que me for
necer. - E, resoluto, anunciou: - O trabalho está iniciado. Vamos. 
Todos a postos. - E encarando um trabalhador de boa aparencia: 

- O senhor, que é o primeiro baliza, que está fazendo? Pe<;:a 
a dire~ao ao doutor. Guie os outros. Vamos. J á perdemos muito 
tempo. Precisamos recuperá-lo. 

Minutos após, a labuta estava ordenada. O feitor alinhava 
olhando para a baliza de ré de módo que ocultasse com a sua a 
luneta do transito. O foiceiro de guia apenas abria urna trilha 
que lhe desse passagem, e dois outros a alargavam e aperfei-
<;:oavam-na. 

O primeiro baliza fiscalizava-os e, depois de estimar a distancia 
da picada aberta, estendia a trena de vinte metros, dávamos-lhe a 
dire<;:áo exata e, entáo, ele procedia a medic;áo. O estaqueiro retirava 
de um saco um piquete, enterrava-o, até rentear o terreno no lugar 
indicado pela ponta da baliza do feitor e a trinta centímetros a 
esquerda, afincava uma estaca chanfrada e numerada. Era a teste
munha. Terminada a operac;ao, gritava o feitor o número da estaca 
e prosseguia no mesmo ritmo. 

tamos anotando a caderneta e, na folha a direita figurávamos 
o esboc;o do relevo do solo que mais tarde, no escritório, facilitarla 
a constru~ao do desenho topográfico, em que seria projetado o 
tra~ado da estrada de ferro. 

A estaca chantada ao lado da de nome "Viminas", ponto inicial 
de nosso alinhamento, f oi marcada com um zero. A segunda teste
munha recebeu o número um, a terceira o dois, a quarta o tres 
e, assim, por <liante. Medidos duzentos metros assinalados pela 
estaca dez f oi cravada urna tacha de cobre na piqueta e para aí 
se fez a mudanc;a do instrumento. Centrado e posto em plano 
horizontal o prato do aparelho, obramos como o chef'e na estaca 
zero, na primeira estac;ao, e sem tardan~a continuamos o trabalho. 

Enquanto assim procedíamos os auxiliares marcavam as normais 
ªº alinhamento e com clinómetro mediam os angulas de inclinac;áo 
do solo abrangendo urna faixa de cento e sessenta metros. O nive
lador já ao lado do transito havia nivelado e contranivelado as dez 
vintenas de metros da linha corrida. 

Nao havíamos reparado na pessoa do Dr. Pedro Versiani ao 
nosso lado. Estava satisfeito e recomendou-nos que mandássemos 
colocar um piquete de prego, acrescentando: 

- As marmitas estáo debaixo daquela árvore frondosa, em 
frente - e apontou-a. - Os caldeiroes dos trabalhadores também 
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estao lá. Vamos almo~ar. Tu do vai be1n e o senhor está se impondo 
a turma sem estardalha~o. 

" O exercício havia estimulado o apetite. O alm~o, sem ser de 
forno e fogao, agradava a todos. Saboreávamo-lo. O cardápio nao 
era variado mas arraigado na tradi~ao da terra:1 feijao, charque, 
arroz, f arinha de mandioca e café. O dos trabalhadores nao era 
inferior ao nosso e só se diferen¡;ava pelos utensílics. O deles em 
panelas, e o nosso em marmitas. Naquele tempo nao falavam em 
vitaminas. Nao eram ainda conjeturadas. 

Fin da nossa ref ei¡;ao, com fuma¡;as de banquete pelo deleite 
de comer jabá coro tutu, cigarramos, cavaqueamos entre bafarodas 
do petume e, depois de curta delonga, partimos para retomar nossas 
obriga9óes. 

Instalado o transito, recome~ou a azáf ama com alegria. 
O chefe arredou-se da picada. Foi percorrer o alinhamento desde 

o ponto inicial. Encontrou os auxiliares labutando nas instru¡;óes, 
que lhes havíamos transmitido. As cadernetas em ordem. Os cama
radas que abriam as ordenadas puxaram pelas fo ices e nao se 
desviavam da dire9ao marcada, com o esquadro pelo seccionista. 
Assim nos participa va o resultado de sua inspe9ao: 

- A turma é diligente e se nao houver dispersao de bons ele
mentos exploraremos os sessenta quilómetros ero tres meses, 
conforme o.s desejos da Companhia. · 

Passaram horas e, agora, já o sol descaí e seus raios dardejam 
na objetiva da luneta do aparelho, obrigando-nos a protege-la com 
o quebra-luz apropriado, quando, de novo, o Dr. Versiani aparece 
e manif esta-nos a inten~ao de suspender os trabalhos: con1 urna 
pergunta: 

- Nao acha o senhor que basta? 
Concordamos. 
Colocado o piquete com a tacha de cobre fizemos ao primeiro 

baliza o sinal convencionado de "Alto!" E ele transmitiu-o a toda 
a turma. 

Guardado por nós na caixa o transito, montamos a cavalo e 
rumamos para o abarracamento. 

Em caminho indagou-nos o chefe o número da última estaca. 
"Quarenta", dissemos-lhe. 

Foi ótimo o servi<;o do primeiro dia e no quinto ou sexto deve
remos atravessar o Manhua9u e ganhar a mata. 

* 
Quando mandamos percutir o piquete e a última e.staca, faltaria, 

talvez, urna hora para o sol pardar. O Manhua~u estava a olhos 
visto e o Dr. Versiani preveniu-nos de que já havia escoíhido a 
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reta da travessia e que, aberta a picada e esfran~ados os arbustos 
da beirada do rio, descortinaríamos a bandeirola que seria colocada 
na margem oposta. 

- Este alinhamento - acrescentou - será o do projeto. Na 
caderneta o senhor observará o que lhe estou esclarecendo para 
que o projetador nao mude o eixo da ponte. A rocha compacta nos 
barrancos está quase aflorada. O custo da constru9ao dos pegoes 
vai ser baratíssimo. Quanto ao vao exato da ponte, o senhor 
~alculará amanha. 
Alcan~amos o quinto dia de nossos traba1hos. Vamos bem. 

• 
f amos transpor o Manhu~. 
Medimos, rio acima, um segmento retilíneo. Era o cateto de um 

triangulo em que o outro era o prolongamento da linha de explo
ra9ao, que passaria na bandeirola situada do outro lado do rio. 

Esbo9amos a topografia da faixa que nos interessava. Nela 
figuramos o triangulo com os elementos conhecidos e quando nos 
dispúnhamos a fazer a avalia9ao trigonométrica, utilizando-nos da 
caderneta do campo de Pereira Passos, o Dr. Versiani ponderou-nos: 

- O senhor poderá fazer o cálculo na canoa durante o tempo 
da travessia. 

Achamos boa a sugestao e ele rematou: 
- De-me a distancia e eu me incumbirei de fiscalizar a nume

ra9ao das estacas, sua chantadura e a dos marcos de referencia do 
nivelamento ·em ambas as margens. , 

O porta-instrumento entra na canoa com o transito. Sentamo-nos 
no banco e lá fomos calculando e verificando cuidadosamente as 
opera9óes, enquanto os canoeiros mupicavam obedecendo as reite
radas recomenda¡;óes do chef e: - "vamos depressa". 

Saltamos. O Dr. Versiani instala, sem deten~a, o aparelho, visa 
a baliza apoiada no piquete da margem direita e mantida vertical
mente ~ indaga que comprimento encontramos. Demos-lhot e ele 
sentencia: 

- A ponte deverá ter oitenta metros de vao. Será, até aqui, a 
de maiores dimensoes da estrada. - Depois reflete. enfrenta-nos. 
serenamente, e interroga-nos: 

- Está certo o cálculo? 
- Está. Tiramos a prova. - E apresentamos-lhe a caderneta de 

alinhamentos. 
- Empregou logaritmos? Mas no "Passos" nao há logaritmos. 
- Usamos a tabela de senos, co-senos e tangentes naturais e 

verificamos tirando os logaritmos do Mémorial Téchnique de L. 
Mazzochi. Ei-lo. 
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- É um excelente aide-mémoire e o senhor é cauteloso. Muito 
bem. 

Prolongamos em plena mataria a reta da trav~ssia do rio, ~té .ª 
fralda do espigao que separa o Manhua9u do Rio Doce. Ai incli
namos para a direita e subimos suavemente a urna pequena garganta, 
na ponta do morro, onde a vegeta<;ao mirrada rodeav~ u1!1a tapera. 
Divisamos, entao, a temporizada Pedra do Lorena, sita a margem 
esquerda do Rio Doce, olhando imponente a foz do Manhua<;u. 

Despedimo-nos, depois, do sítio abandonado,. penetramos em 
cheio a mata virgem e fomos coleando entre o no e a montanha, 
adstringindo-nos, entretanto, as condi96es técnicas da linha, que 
nao podíamos relaxar. , 

As araras galreavam e a brisa da tarde cantava nas copas das 
árvores, quando deixamos o servi90. O Dr. Pedro estava alegre e, 
apesar dos magníficos óculos que usava~ !rope<;ava nos to~~& da 
picada com suas pesadas botas. Acompanhavamo-lo com solic1tude, 
como era de nossa obriga9ao, enquanto os trabalhadores se. safavam 
da floresta, bazofiando suas proezas ou taramelando unpensa
damente. 

* 

Dias límpidos sucediam-se. Nao havia sinal de chuvas. Diarizá
vamos nossos trabalhos sem interrup9ao. J á estavam explorados 
quatro quilómetros, além do Manhua9u: .Notávamos que a ~u!ma 
nao afracava a disposi9ao de vingar as d1f1culdades, nem a entlb1ava 
a solidao do matagal. E, en tao, houve por bem o chef e lev~. avante 
a explora9ao mais um dia. Depois, os trabalhadore~· ~b~rr1am as 
ordenadas os auxiliares fariam o levantamento altunetnco. Nós 
e o nivelador copiaríamos as cademetas que, com as dos seccionistas, 
seriam remetidas ao primeiro engenheiro em Vitória. 

Dentro de tres dias todas as cópias referentes aos dez primeiros 
quilóme_tros, inclusive a do perfil da li~ha com a indi_c~9ao do 
grade, deveriam estar concluídas e mudanamos para as v1z1nhan9as 
do local da margem do Rio Doce denominado Pedra da Vaca. 

A bagagem seria transportada em canoa. 

* 
Abarracamo-nos perto do rio, na mata virgem. cabrocada pelos 

foiceiros, que ro9aram, também, lianas e cipós enrolados ou presos 
nos troncos grossos. 

As árvores existentes no círculo em que estava o abarracamento 
e em seus arredores f oram examinadas e abatidas as ocas, porque 
enfraquecidas poderiam cair. 

O alinhamento progredia através da mata fechada. Os traba
lhadores foiceavam e machadavam, o picadao ia sendo estaqueado 
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e os técnicos colhiam os dados necessários, para desenhar a topo
grafia da f aixa do terreno, em que se projetaria a estrada. 

Maravilhávamo-nos da faina daqueles jornaleiros. O destruir urna 
jaibara, o derrubar um pau-ferro ou o dominar qualquer outro 
obstáculo, que se lhes apresentasse, mais e mais os incitava a vitória. 
Quando crescia a peleja nao se percebia nenhum vozear mas 
ouviam-se o tinir das ferramentas e o ruído da queda dos fil'bustos 
e das árvores decepadas. 

* 

Habituamo-nos aquele labor cotidiano, dentro do matagal, enle
vavam-nos o gemido do zabele e o grazinar dos periquitos em bando. 
A tarde, quando regressávamos, caminhando no trilho que beirava 
o rio, deparávamos, a.miúde, com os mutuns ariscos, que se embre
nhavam nas dicotomias das frondes e piavam medos. Chegando a 
barraca antes que o sol pardejasse íamos restaurar nas águas do 
caudal as energias diminuídas e, depois, distraíamo-nos com o 
coaxar das ras e com o cantar dos pássaros anunciando as 
ave-marias. 

Anoitecia. Era a hora do jantar e da cordialidade máxima.. O 
chef e perguntava ao cozinheiro: - Há novidade? - A negativa 
importava na confirma~ao do conhecido cardápio: feijao, charque, 
arroz, farinha de mandioca e café. Se a res posta,, porém, f os se 
positiva, havia um acréscimo, ao trivial, de palmito ou de peixe. E 
o cuca narrava a história, sempre muito enfeitada, da reboleira de 
palmitos casualmente descoberta, ou do surubim vasqueir~ por ele 
pescado. 

Depois da refei~ao a luz da lanterna de querosene ia amortecendo 
até que um dos auxiliares se decidisse a apagá-la, após autoriza9ao 
do chefe. Engolfávamo-nos em sono salutar, dormindo oito e nove 
horas seguidas. Noite havia, entretanto, que despertávamos com o 
farfalhar do vento, com o ranger das árvores urnas de encontro as 
outras, ou com os baques dos paus velhos e das .galhadas. Nessas 
ocasioes desapareciam o chirriar da coruja, o pio aflautado do 
macuco e a promessa - amanha eu vou - sempre renovada, do . 
cunango. 

Certa noite deitado na rede, onde dormíamos, acendemos urna 
vela e colocamo-la no chao, enquanto nos dispúnhamos a levantar. 
De repente surgiu urna cobra, serpeou por baixo de nosso leito, 
renteou a estearina e desapareceu. Todos a viram e, a urna, puse
ram-se de pé. Queriam saber se o ofídio nos havia mordido. Tran
qüilizamo-los. Agradecemos-lhes a cortesía e o interesse tao pron
tamente manifestados. 

O chefe convidou-nos para procurar a cobra, que lhe pareceu 
venenosa. 
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Removemos, cautelosamente, canastras, sacos e cal~ados. Nossa 
"' vozearia acordou a turma. Compareceram o feitor e alguns traba

lhadores, que nos ajudaram a esquadrinhar toda a barraca e nao 
se achou o réptil. 

Choveram os comentários e por fim acabamos por nos aquietar. 
Restabelecido o silencio escutamos um sussurro longínquo, urna 

trisca indefinida ou, antes, tique-tiques, crepita\:óes e estalidos 
estranhos que pareciam aproximar-se e, simultanean1ente, chegavam 
a nossa barraca e atravessavam-na numerosos animalejos: ratos, 
baratas, grilos, ras . . . e, de novo apareceu o f eitor com um ti~ao 
fazendo con1 ele cruzes no chao, dentro e fora da barraca, e 
disse-nos: 

- Está explicado o aparecimento da bicha. Ela fugia das guaju
guajus, que já atingiran1 o nosso arranchamento. Lá deixei um 
hornero riscando o solo com um pau aceso. Nao saiam de suas 
camas. Vou buscar rescaldo e cerco a barraca de vosmeces e elas 
hao de procurar outro carreiro. Dizem os mais velhos que estas 
formigas guerreiras adivinham chuva, quando andam em correi~ao. 
Mas isto nem sempre acontece. A noite está estrelada. Nao acredito 
em mudan~a de tempo tao cedo. 

O primeiro baliza voltou com cinza quente e brasas. Espalhou-as, 
conforme nos havia prevenido, e nao fomos incomodados pelas . . 
gua1u-gua1us. 

Conversamos sobre a correi\:ao, f ormiga do genero Eciton. Es
f or~amo-nos por nos recordar do pouco que' já havíamos sabido 
das corredeiras, que formam colunas de ataques a todos os animais, 
como acabamos de ter a confirma~ao. 

A tertúlia alongava-se, além de nossos hábitos, e todos concor
daram em finalizá-la com as boas-noites. 

* 
J á cogitávamos em mandar a casa comercial do Senhor Antonio 

Bittencourt, em Barra do Manhua\:U, urna canoa buscar manti
rnentos quando ecoaram na picada sons repetidos de um búzio. 
Os trabalhadores conjeturaram ser canoeiros que buzinavam des
cendo o rio e responderam-lhes gritando prolongadamente. No fim 
de poucos minutos nada mais escutamos. Só se percebiam o ro\:agar 
das fo ices e os golpes dos machados. 

Assentado na cfilxa do transito, ao nosso lado, estava o 
Dr. Versiani, quando surgiu no alinhamento um curiboca de porte 
avantajado e veio, guiado pelo primeiro baliza, entender-se com ele. 

Tirou da cabe~a o chapéu de couro, saudou o Dr. Pedro e 
ofereceu-lhe carne de porco salgada, toucinho, rapadura, f arinha de 
milho, feijao e arroz. 
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O chefe observou o oferente demoradamente e passou a fazer-lhe 
perguntas. "Quem é o amigo?" "De onde vem e para onde vai?" 
"Por que nos procurou?" 

E a esquisita personagem respondeu-lhe: 
- Sou mineiro de Santa Maria de Sao Félix; venho de Figueira 

numa canoa carregada, que muito trabalho me deu para a transpor, 
vazia, nas cachoeiras, porque eu e os companheiros carregávamos 
os volumes passando na mata; e vou a venda do seu Bittencourt. 
Mas soube que a turma de engenheiros estava subindo o rio, acom
panhando os morros, e vim indagar se os senhoreS' querem ficar 
com os meus mantimentos, porque com o dinheiro na mao posso 
comprar a meu jeito em Barra do Manhua~u. 

Durante o tempo em que o homem falava o chefe fleumatica
mente o analisava e, depois de seus informes, disse-lhe:¡ 

- Patrício, também sou mineiro. - E sentenciou: - O meu 
amigo nao é um hornero; é um arsenal. - O caboclo arregalou os 
olhos e nao atinou. E o Dr. Versiani, mansamente, insistiu: - Nao 
há dúvida, o meu patrício é um arsenal - e apontou-lhe o tronco 
enumerando: - Urna carabina a tiracolo, urna garrucha, urna 
espada, um faca.o, e urna faca a cintura. e nao sei se o amigo 
carrega ocultamente outras armas. :e! Este hornero é um arsenal! 

- Seu doutó me perdoe. Bu devia ter deixado na canoa o 
arsená e vir falá com o doutó desarmado. Seu doutó me descurpe. 
A gente é obrigado a ser arsená, porque anda nestes ocos do 
mundo e nao sabe o que .se vai encontrá e nem quando há de se 
defende. Me perdoe seu douto. 

- Gente de Santa Maria de Sao Félix é boa e ordeira. O meu 
amigo nao faz exce~ao. Aproxime-se. Venha conversar comigo. 
Hoje vao ser nossos hóspedes o senhor e os seus companheiros. 
Um pouco abaixo de Pedra da Vaca é o nosso arranchamento. 
Esperern-nos lá. Esse rno~o que está perto do instrumento é quem 
vai comprar ao senhor e pagar-lhe imediatamente. Se as suas mer
cadorias nao estiverem em perfeito estado e nao f orem de1 boa 
qualidade, ele nao as adquirirá. A vise o cozinheiro da turma de 
que os senhores jantarao boje com os camaradas. Está bem assim? 

- Está, sim senho. E o senhó me descurpe, seu douto. Vou 
guardá o arsená. 

A aquisi~ao de mantimentos que fizemos, em ótimas condi9óes, 
resolveu o problema de alimenta9ao quase até o fim do servi90. 

• 
- Ternos mais de quatro quilómetros explorados além do abar

racamento. Precisamos mudar-nos para um lugar em que baja pasto 
para os animais - diz-nos o chef e. - Chega de pernoite em mata 
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virgem. Amanha é sexta-feira. Toda a turma vai abrir sec96es e 
" levantá-las. Eu e o senhor vamos observar o que está na frente 

e escolher o local para a mudan9a. Estou informado de que no 
ribeirao dos Quatis há abundancia de capim-gordura e creio que 
possamos armar lá as nossas tendas. No primeiro dia de trabalho 
caminharemos para trás oito quilómetros ou um pouco mais, 
entretanto nos dias subseqüentes nos iremos aproximando do pouso. 
Parece que o lugar é saudável e convém que o reconhe9amos. No 
domingo de madrugada a bagagem será transportada em canoa e na 
segunda-feira prosseguiremos a explora9ao. 

Achamos o sítio excelente e tudo foi providenciado de acordo 
com a orienta9ao do Dr. Versiani. 

* 
O desmatamento do terreno permitia-nos distinguir o leito do ria

cho até o seu desaguar no Rio Doce. De nossa barraca glorificáva
mos a natureza em seus belíssimos panoramas. Situava-se perto ex
c~l~~te piscina, cavada no álveo do ribeirao, na qual o banhista 
dif1cilmente se arriscava a perder a vida. 

A noite ou o dia, banhados pela luz frouxa da lua ou pela re
verberante do sol, causavam-nos um bem-estar infinito, que contras
tava com a opressao, que sentíramos, quando cercados pela floresta 
secular em clareira limitadíssima. ~ 

Amávamos, exaltadamente, a terra com seus rios, serras, fauna 
e flora, mas reconhecíamos, talvez com amargor, nao poder rivalizar 
com o botocudo na perf eita adapta9ao ao meio, vivendo feliz em 
seu quejeme. 

Carecíamos de muita luz languida ou ardente, e no lugar do nosso 
arrancha~ento tínhamo-Ia sem restri9ao. Nela, nossa alma aprazia-se 
com a pa1sagem que nos rodeava. 

* 

o mes de setembro havia findado. 
Ao primeiro engenheiro já havia o Dr. Pedro Versiani encami

nhado os perfis e as cadernetas da explora9ao até a estaca mil. Assim 
colhia os frutos de um trabalho organizado que aumentava suas 
cred~nciais perante a Companhia. Nao se envaidecia por isso, mas 
cons1derava-se, por certo, compensado por ser querido e respeitado 
pelo pessoal técnico e pelos jornaleiros. 

Alegramo-nos no dia em" que concluímos os vinte quilómetros a 
partir do Manhua9u, percorridos na floresta. Muitos trabalhadores, 
porém, pref eriam abrir a trilha do alinhamento e as ordenadas em 
mata virgem. O trabalho é mais leve - é mais "manero" - diziam, 
do que no capoeirao, no cerrado fechado e na capoeira, cheios de 

136 

espinhos, urtigas, cobras e marimbondos. E quando deparavam com 
urna ponta de mata grossa consideravam-se afortunados. 

* 
Estamos no último piquete cravado na véspera <liante da chou

pana do Senhor José Lo pes ou Lopinho, como era conhecido, preto 
de ruim catadura, chef e de numerosa f amília. 

Centramos o transito e come9amos a alinhar. Depois mudamos 
o aparelho para cento e vinte metros além e o Dr. Pedro, que havia 
saído de Quatis conosco, nao aparecía. 

Resolvemos despachar um próprio ao seu encentro quando lobri
gamos um vulto. Cedo reconhecemo-lo. Chegou, abeirou-se ao ins
trumento e esclareceu-nos sobre o seu retarde em fala que revelava 
sua bondade inimitável. 

- A Morena viu, a margem da vereda, vi9osa moita de capim
gordura. A gramínea estava orvalhada, os raios do sol atingindo-a 
produziam fugaz irisa9ao. A besta estacou, o capim acendeu-lhe o 
apetite, comia-o apressadamente, mas o freio atrapalhava-a. Sabia 
que o meu atraso nao prejudicava o servi90 porque o senhor nao 
se embara9a. Apeei-me, tirei o freio da mula e admirei a gnlodice 
do bruto que nao se f artava. 

Labutamos nesse dia como nos outros e o Dr. Versiani preveniu
nos da transferencia do arranchamento. Procederíamos como ante
riormente. Iríamos reconhecer o terreno adiante e escolher o local 
para nova instala9ao de nossas tendas. 

Era o momento do regresso, quando o Amorim acabrunhado se 
avizinha do chefe e participa-lhe: 

- Dr. Pedro, a Morena foi cortada pelo Lopinho. Rastejei os 
tres: O Queimado, a Belquis e a Morena. Enxerguei-os de longe 
caminhando no trilho que leva a ro9a do hornero desalmado. De 
repente a Morena dá um salto, e volta em disparada, o Queimado 
e a Belquis acompanham-na e o demonio, empunhando urna foice, 
persegue-os para os golpear. Dei passagem a récua, vi, de relance, 
o golpe e o sangue escorrendo, e enfrentei o malvado. 

"Por que o senhor feriu a mula de sela de meu amo?', 
"Porque ia devastar minba lavoura". 
"E ela comeu alguma planta9ao?" 
"Nao, porque nao deixei. Fiquei de tocaia esperando estes animais 

para os matar se me dessem prejuízos. Estou informado de que es
trada de ferro nao respeita a }Jtopriedade de ninguém. Arrasa tudo. 
Mas comigo nao há de ser como estao pensando". 

"Mas a besta é do engenheiro, é do chefe. Sou o arrieiro. Sou o 
responsável". . 

"Pois entao fique sabendo. Meti a foice na mula. E mato a voce 
ou a qualquer trabalhador que surrupie cana, banana ou outro pro-
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duto de minha ro~a. E o engenheiro também será repelido e morto 
" se quiser abusar". 

E o Amorim continuou: 
- Seu doutor Pedro, quando ouvi estas barbaridades enraiveci

me tanto que o senhor nao pode imaginar. Tive vontade de es ganar 
o atrevido com as cordas que tinha nas maos. Nao tenho medo de 
valentao, e nao o fiz, porque vossa senhoria proíbe que a gente fa~a 
certas coisas e por isso me obriga a ouvir desaforos de um tinhoso 
como esse Lopinho. 

- Fez bem em nao reagir. Voce e todos estao proibidos de entrar 
na ro~a do homem. Nao quero brigas. A turma é decente. Está 

" estudando o tra9ado da estrada e tem o propósito de nao questionar 
~om o Senhor José Lopes ou com outro. O Masserano vai verificar 
se há estrago e, se houver, por menor que seja, é justo a indeniza~ao 
ao lavrador, perdido com sua família neste ermo. Voce, Amorim, 
nao <leve zangar-se com o sucedido. E diga-me, pode selar a Mo
rena ou o corte impediu que voce pusesse nela o selim? 

- Já está arreada. O talho é grande mas é raso. Dentro de oito 
dias a ferida estará cicatrizada e o senhor poderá viajar nela dia
riamente. 

- O Senhor Lopes é o primeiro morador depois do Manhua~u. 
Está indisposto contra o pessoal da· estrada. Se o tratarmos bem, 
com paciencia e com justi9a, ele ainda poderá transformar-se em 
amigo. E é o que nos cumpre fazer. 

Admiramos a prudencia do Dr. Pedro Versiani. Só a sua expe
áéncia podía dar-nos esse exemplo de tamanha tolerancia. J amais 
nos esquecemos dessa passagem e, freqüentemente, a ternos recor
dado, inspirando-nos nela para resolver dificuldades. Suas palavras 
sensatas, sua mansidao invejável, sofreavam os ímpetos defensivos e, 
qui9á, agressivos do Amorhn e, também, moderavam os exaltamentos 
momentaneos de quaisquer de seus auxiliares e dos trabalhadores. 

A noite, depois do jantar, disse-nos ele pachorrenta e filosofica
mente: 

- Este foi o dia da Morena - pela gulodice asinina estimulada 
pelo gordura rociado, e pelo golpe na anca acertado pelo truculento 
lerrabrás. Esse Lopes, chamado Lopinho, é um lobinho mofino, que 
foi~a a alimária por crueldade, nao é lobo de nobreza que ataca, 
denta, mata e devora a presa para saciar a fome. 

• 
Tencionou o Dr. Pedro Versiani acampar a turma a jusante da 

..;achoeira de Santana por ser em canoa mais conveniente o trans
porte da bagagem e das mercadorias. 
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Reconhecemos o terreno e depois de trotearem nossas cavalgaduras 
o caminho tortuoso pressagiamos a aproxima9ao de urna itaipava 
porque perceberamos, embora indistintamente, o seu cachoar. 

Na v~reda estreita havia trechos em que os galhos se entrela9a
va?1'. aclllla d~ nossas cabe9as, e nao lobrigávamos, sequer, a frente 
proxlllla, por 1sso nos surpreendemos, quando a poucos passos de
paramos urna aglomera~ao de pessoas, homens mulheres e crian"as 

1 
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ta vez tres ezenas, rodeando urna grande cruz de madeira fincada 
no chao no meio de um monte de pedras de tamanhos diversos. 

Paramos e assuntamos a explica9ao que nos dera aquela gente 
de cren9a sublimada. 

Distante daquela cruz e além do ribeirao de Santana havia urna 
c~pelinha e pert? .outro cruzeiro. Quando se prolongava a seca reu
n1am-se no oratono, rezavam a Maria Santíssima e a sua Mae Se
nhora Santana, e prometiam-lhes fazer penitencia, carregand~ as 
pedras de um lugar para o outro. Atendida por Deus a intercessao 
das santas, caía a chuva desejada e necessária. 
A~ompanhamos o magote de fiéis, visitamos a modesta capela, 

relac1onamo-nos com os presentes, cuja maioria 1norava afastada do 
río, e contemplamos a cachoeira de Santana. 

De volta, acercamo-nos de urna casa, sita na maroem direita do 
ribeirao, na qual assistia urna viúva, a Dona Maria.b 

O Dr. Versiani conseguiu que ela lha alugasse. Marcou-lhe o dia 
da entrega que seria o da nossa mudan9a. Ela iría morar com um 
dos filhos. Le varia as galinhas e o papagaio f alador. 

. No!iciamos, durante o janta~, aos auxiliares, essas combina9oes. 
F1canamos, por algum tempo, hvres da barraca. Sorriram satisfeitos. 

* 
Dá ares de residir num palacete aquele que f oi habitar um case

bre, deixando a tenda de campanha. 
Alojamo-nos na sala, que era extensa. Nela couberam as camas

de-vento do chefe, dos auxiliares e a nossa rede. Dois aposentos 
f oram !echados pela propri~tária, conforme a condi9ao por ela es
tabelec1da com o chef e. Alem da sala nos servíamos também da 

"nh ' ' COZl a. 
Cada qual se sentía bem abrigado. A nossa residencia era mara-

vilhosa e o banho na cascata, delei~1Gnte. · 
Anoiteceu. Tínhamos a alma embrincada e antegozávamos o sono 

restaurador que dormiríamos. Isso, entretanto, fora ilusao, porque 
velamos, nervosamente, nessa noite de come~o auspicioso. 

No oitao da casa da banda de fora, próximo da cama do Dr . 
Pedro, estava o poleiro das aves que D. Maria nao levara. 
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Antes de meia-noite um galo bem munido de espor5es, garboso, 
reprodutor único daquele grupo de galinhas crioulas~ emitiu ~ v?z 
alta, longa, arrogante, da qual se evolavam modula\:oeS agradave1s, 
por certo, aos ouvidos de sua dona. 

As horas escoavam, o galo amiudava e ninguém dormia. Ele es
pertar-nos-ia até ao amanhecer, se o ~r. Pedro nao. acertasse com 
a solu\:ao adequada. Gritou pelo Amonm, q~e ~cud1u ao chamado 
e dispos-se a cumprir a ordem do Dr. Vers1an1: 

- Retire esse galo e, ao romper do dia, leve-o com as galinhas 
a dona. 

A noite está serena e estrelada. Da mata, do outro lado do rio, 
vinham pios espa\:ados, enquanto urna coruja chirriava ao longe. 
Poucos pirilampos luciluziam naquela hora. 

E quando o Amorim, as tontas, se aproximava do P?leiro, o galo 
iniciou um cocoroco. Quis pegá-lo mas nao o consegu1u. 

E o Amorim anuncia entusiasmado: 
- Seu doutor, o galo caiu nos meus pés, continuou a cantar até 

encostar o bico no chao. É um animal de valor. É raro encontrar-se 
dessa espécie. É uni galo músico. 

Na picada, naquele dia, chefe e auxiliares bocejavam. 

* 
Diarizamos o perfil da linha explorada valendo-nos de urna vela 

esteárica para melhorar o aclaramento ba\:O da lante~na de querosene, 
e da caixa do transito, como prancheta. Em seguida calculamos e 
tra9amos o grade e submetemo-lo a aprecia9ao do chefe. 

Finda essa tarefa palestrávamos sobre assuntos variados, de pre
ferencia sobre as ocorrencias do dia e, depois, dávamo-nos as boas
noites e repousávamos. 

De urna feita, nessa hora de cavaco, o Dr. Versiani, deitado na 
cama, entretinha urna narra~ao atraente e de repente a interrompe, 
aponta-nos as botas e exclama: 

- Vejam! Olhem! Que perigo! Que horror! 
E todos observamos estarrecidos, urna cobra que se enroscava ' . . em tomo de urna das botas, depois se desenroscou, 1ns1nuou-se por 

ela e escondeu-se as nossas vistas. 
O nervosismo atingiu o auge. Ninguém se animou a levar a bota 

para f ora de casa. E o chef e recorreu ao Amorim, 9ue. compareceu~ 
a pressa, com o feitor, e outros trabalhadores, e 1nte1raram-se do 
ocorrido. 

E, enquanto, o tropeiro vai, cautelosamente, trans,r?rtar ~ bota, 
outros buscam varas, e preparam-se para varar o of1d10 e tu ar-lhe 
a vida. 
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O luar domina no terreiro, o que lhes vai permitir enxergar o 
réptil. Forma-se o círculo dos que se dispunham a dar varadas e a 
bicha foi despejada, a9oitada e morta. 

Era urna jararaca. Media pouco mais de metro. 
Restabeleceu-se no acampamento a tranqililidade e o Amorim foi 

premiado pelo chef e com urna obriga9ao a mais: a noite, tapar as 
botas para evitar a reprodu9ao do acontecimento impressionante. 

* 
Diariamente progredia o trabalho. A turma diligenciava por ad

quirir boa recomenda9ao. Na véspera já havíamos acompridado a 
linha de explora9ao, além do arranchamento, fraldejado um ~spigao, 
fronteado com a cachoeira de Santana e, cravado o último piquete, 
perto da margem direita do ribeirao do Barroso. 

Na manha do dia imediato atravessamo-lo e andamos por ampla 
encosta dando deflex6es, a esquerda e a direita, medindo e esta
queando. 

Em certa ocasiao, quando centrávamos e nivelávamos o transito, 
um caburé imprudente veio, sutilmente, pausar num galho desfolhado 
de um arbusto. E tao manso se mostrava que parecía querer saudar
nos. Mirava-nos e remirava-nos, sem medo e, talvez, sem malícia. 
Os olhos perscrutadores, as penas bem ajustadas ao corpo e a si
sudez própria, davam-lhe um que de boa linhagem e de elevada 
dignidade, que ainda mais se ressaltava por causa de sua quietude 
des temerosa. 

Os trabalhadores descobriram-no, em seu desabrigado posto de 
observa~ao, e Ia.stimaram nao haver urna espingarda para alvejá-lo 
e matá-lo. 

Comentavam nao a curiosidade, a imprevidencia, ou a mansidao 
do desprevenido bubonídeo, mas o desafio, a ousadia ou o desaforo 
de tanto se avizinhar da turma. "Ele pensa, talvez, que somos be
souro, camundongo ou pinto", diziam, e constituíram um tribunal 
cruel, e condenaram-no. 

E quando, preparado o aparelho, nos dispúnhamos a prosseguir, 
o primeiro baliza apresentou-nos o revólver, que guardávamos na 
caixa do instrumento, e disse-nos: 

- Por favor, seu doutor, atire-lhe. 
- E que mal nos está fazendo ele? 
- Atire-lhe, nós lhe pedimos. f: um cqmedor de pinto. , 
- Aqui, neste ermo, nao há pinto. Por que se há de matar o 

pobre? 
- Atire-lhe, seu doutor. É um atrevido. Toda a turma lhe pede 

que atire ao sem-vergonha, que acerte um tiro nele. 
- Nao atiramos bem. 
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- Entao atire-lhe para espantar. 
Pegamos do revólver. Atiramos ao caburé, que, morto, ca1u. 
- Muito bem! bonito tiro! - disseram. 
Correran1. Apanharam a ave. Examinaram-na. 
- O doutor tem boa pontaria, ele nao erra a cabe~a de um 

homem - e choveram os comentários, e fo1nos considerado como 
ótimo a tirador. 

Picamos desapontado. Remoíamos de arrependimento. Resoluta-
m·ente, ordenamos: 

- Vamos, basta de caburé, basta! 
E nunca mais disparan1os o revólver <liante da turma. 

* 
Era um domingo. J á estava espalhado que a turma, breve, mudar

se-ia para a Serra da Onga. Relacionamo-nos com os poucos mo
radores das redondezas e nesse dia recebemos visitas e os trabalba
dores, também, e inais numerosas. 

O velho Moisés, cafuzo de barbas compridas e grisalhas, com
pareceu ao nosso dormitório. Loquaz e cavaqueador foi ficando, 
sem falar no regresso. Anoiteceu e ele participou-nos: 

- Vou esperar que a lua saia para ir para casa - e desandou 
a contar fatos de almas penadas e de assombra<;oes. Era1n bistórias 
do nosso folclore, geralmente conhecidas. 

Narrou-nos, porém, um episódio que vamos reproduzir. 
Um conhecido costumava visitar' um amigo e quase sempre se 

descuida va da volta; anoitecia e ele só retorna va a desoras. Conhecia 
bem o trajeto. Nao era medroso. Nao acreditava em fantasmas. 

Certa vez regressou quando já era alta noite. O noitao estava 
escuro como breu e, numa encosta escampa, lobrigou ele um vulto 
ainda mais preto. Foi andando. O caminho ia rentear o bicho, que, 
visto de perto, parecia um porco negro, enorme, de pé, apoiando-se 
nas patas traseiras e balou~ando o corpo de vez em quando. 

Gritou, o espantalho nao arredou. Trovejou amea9as e o estafermo 
está quieto. Bradou - "deixe-me livre o caminho!" - Nada. Nao 
lbe dava passagem. E momentos havia em que o suíno crescia como 
se f osse um ouri~o colossal. 

Aquilo era um desafio. No lugar em que estava havia muitas 
pedras. Resolveu apedrejar o avejao. 

Arremessou-lbe pedras e o bruto nao se mexeu, mas ele teve a 
impressao de que a visonha ia reagir. E nao se enganou. O monstro 
remexeu-se e frufulhou um rumor de f olhas. Depois disso, o homem 
se arrepiou todo. Os cabelos erigaram-se, abalou de onde estava ·e, 
tonto, abrigou-se nunia casa abandonada, perto da do amigo. Velou 
o resto da noite angustiado, apavorado. 
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Apontavam as barras da madrugada, quando se afastou da chou
pana velha. Caminhava depressa, queria ver os rastros do iobiso
mem, o sangue do encantado, porque tantos foram os calhaus ati
rados que, por certo, ele fora ferido e lá estariam as manchas de 
sangue para atestar sua luta, sua valentía. De que foi urna apari~ao, 
estava convencido. E agora ele acreditava em visao, em visagem, 
em mula-sem-cabe~a e em tudo. 

Com o cora9ao aos pulos, avizinhou-se do local do evento horri
pilante-1;.; Nao achou pegadas, nem sangue, nem vestígios. Novamente 
se engolfava no pavor quando, observando melhor, descobriu que 
urna arvoreta, urna orelha-de-burro, nascida na beira do caminho, 
estava em parte desramada e tinha várias folhas furadas, dilaceradas. 
Atinou, entao, na sua ilusao, no seu medo infundado e voltou a 
descrer de fantasmas, de lobisomens. 

Dissemos-lhe que muito gastaríamos de conhecer o protagonista 
da curiosa narrativa. E imediatamente nos esclarece o caburé 
respeitável: 

- O senhor conhece-o muito, porque ele sou eu. 
E o Dr. Versiani, com sua invejável finura adverte: 
- Entao o meu patrício teve ares de D. Quixote de la Mancha; 

apedrejou a inofensiva orelha-de-burro e nao se confundiu, de todo, 
com ele, porque fugiu. 

- Foi isso mesmo, seu doutor. Fugi ein disparada. 
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CAPÍTULO VI 

O santa casa. A barriguda estourou. O capiau, a f ilha, o tor
dilho e a alaza. Cabras, borrachudos, carrapatos e mucuins. A 
cachoeira do M. Crenaques e Puris. "Pode aumentar, diminuir 
nunca!" Canecas aos doutores, cuités aos trabal.hadares. A 
tempestade. Vi cair um "perigo". O córrego embraveceu. Es
tómagos e "terradas" sem a<;úcar? A estanca do ribeiriio da 
Lapa. úlceras. "É homem bom." ''O alarido era enorme." "Es
tiio vivos por milagre!" As tres barras. A venda indiscreta. 
Ainda o Lopinho. O Río Doce impetuoso. A morte de um 

cunhado. 

ALVORECIA quando o Dr. Pedro chamou pelo Amorim e interro
gou-o, a meia voz. Gritou pelo primeiro baliza e inquiriu, discreta
mente. E, tranqüilo, sem alterar a voz, recom.endou-nos que, depois 
do café despedíssemos o Joao Fagundes, porque lhe interrompera o 
sono com cantigas e tagarelices. 

- J oao, aqui es tao sua conta e seu saldo - anunciamos-lhe. -
V o ce f oi dispensado pelo chef e. 

- Seu doutor, eu nao sou mandriao. Nao mamparreio. Por que 
o Dr. Pedro me desemprega? Nao vou embora, nao senhor, acom
panho a turma até o fim. Gosto de vosmece e de Dr. Pedro. Posso 
falar com ele? 

Expusemos o caso ao chef e que n0:s disse: 
- Nao me deixou dormir e, depois de despedido vai ficar? Con

sinta que ele venha explicar-se, mas hei de lhe passar urna sarabanda 
de que jamais se esquecerá. 

E o trabalhador foi justificar-se. 
- Voce pode ficar e anote que a primeira que fizer será expulso 

da turma. Voce é um santa casa. 
E foi esta a grande reprimenda ouvida pelo faltoso. O Dr. Ver

siani era um chefe magnánimo. E o Fagundes daí por <liante se 
tornou mais ativo, mais respeitador, mais amigo e menos cantador 
e tagarela. 

Bem antes de se alcan~ar a cachoeira do Rebojo, pouco distante 
da foz do Cachoeirao, havia um pequeno trecho de mata virgem 
limitando a ampla bacía além do Barroso. Aí colocamos o transito, 
próximo de urna barriguda esfolhada, de tronco inconfundível, al
vacento e aculeado. 

O dia estava quente e abafado. As árvores nao ramalhavam. O 
calor atmosférico soberanizava os outros fenómenos meteóricos. 
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Enquanto alinhávamos, observávamos a bombocácea que se nos 

afigurava arraigada no solo. 
Mudamos o instrumento, o segundo medidor foi equilibrar a ba

liza sobre a brocha da piqueta e, quando voltava, todos ouvimos 
um grande baque. O f eitor olha para a picada e exclama: 

- O segundo baliza ~vou-se por milagre. Lá está, de pé. A 
barriguda estourou. Caiu. Despeda9ou-se toda. As árvores, quando 
caem, sem vento, o tempo vai mudar. 

Atingimos o riacho do Cachoeirao. Até aí devíamos levar a picada 
para, entao, cuidar da última mudan9a do abarracamento que seria 
no córrego da On~a que procede da serra de igual nome. 

No dia imediato fomos a caminho desse lugar marginando o rio, 
observando os acidentes do terreno até a casa do Senhor Antonio 
Elias, a qual defronta com a famosa serra de dobras notáveis. 

Entabulou o Dr. Versiani conversa animada com o bondoso ser
tanejo, mesti90 de cabelos encaracolados, e conseguiu, facilmente, 
que ele nos cedesse um casebre, perto do córrego, e a menos de 
meio quilómetro de urna capelinha. A turma de trabalhadores ar
ranchar-se-ia em urna casa de paredes esbtiracadas nas vizinhan~as 
do oratório. 

Havia bom pasto para os animais e o arroio de águas claras pro
porcionar-nos-ia banhos excelentes numa cascatinha rumorejante. 

Agradava-nos a palestra do prestimoso capiau. Ouvíamos, de quan
do em quando, curtos relinchos que partiam do quintal da casa. 
Saboreávamos o café adocicado pela rapadura quando urna jovem 
bonita e morena se apoiou no portal da sala e ciciou: 

- Meu pai, o tordilho agora acertou em cobrir a alaza, nao se 
baldou. O senhor disse-me que o chamasse. 

O Elias pediu-nos licen9a e atendeu o aviso da filha. Nós e Dr. 
Pedro trocamos um olhar. 

Momento após ele voltou, desculpou-se mais urna vez, por nos 
ter deixado sós, e fundamentou porque desejava que o animal bom 
e de estima~ao padreasse a égua mansa e de ra~a recomendada. 

Regressamos satisf eito porque o nosso novo arranchamento nao 
era inferior ao que íamos deixar. f 

* 
Desin~amo-nos, enfim, das dificuldades que nos toi'turaram na tra

vessia do Cachoeirao e na subida da ponta pedregosa do morro que 
avan~ava sobre o rio e, pervagando as encostas, prosseguimos es
fran9ando o mato ralo, na trilha que abríamos e piquetávamos, 
avaliando distancias horizontais e cotas para que pudéssemos tra9ar, 
a noite, no perfil desenhado, o grade compensado, vantajoso. 
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Por vezes nessa faina técnica. caíamos no campo, divagávamos 
trechos do caminho que beiradeava o rio e topávamos fato de cabras 
que bezoavam fugindo. Nao tardava e aparecía a cabana, moradia 
de gente simples, de brasileiros de cor. 

O servi90 rendia; entretanto, éramos chupado pelos borrachudos, 
sorvido pelos carrapatos, mordido pelos mucuins, ferroado pela mu
tucas, muito mais prolíferos nas capoeiras e nas pastagens infestadas 
de arbustos e de ervas do que na mata alta. 

* 
Enfrentamos com a cachoeira do M. Custou-nos distinguir a cor

rente catadupejando, ziguezagueando pelo canal cavado, durante sé
culos, no leito do rio, para formar as pernas da consoante, porque 
nao nos postamos num lugar de boa visao. 

Da outra banda do rio, de há muito, a maloca dos Crenaques 
vinha nos espreitando, enquanto, na em que estávamos,, de longe 
em longe, deparávamos com alguns Puris semicivilizados remanes
centes da tribo que habitara outrora a margem direita do rio. 

J á notamos, a noite, o relampejar no horizonte, escutamos o re
boar longínquo do trovao e esses distantes meteoros elétricos indi
cavam a próxima modifica~ao do tempo. 

A seca prolongada ia fin dar. 

• 
Amistamo-nos com o Senhor Antonio Elias. Era um homem bom 

e conservamos a amizade que lhe dedicamos até a sua morte, quando 
superintendíamos a estrada. Era um mineiro de cora~ao nobre e de 
convic~oes inabaláveis. 

Um dia, era domingo, palestrávamos com ele, no pequeno al
pendre de sua residencia, e gracejando dissemos-lhe: 

- O senhor assiste, abandonado, neste deserto, sem escola, sem 
padre, sem meios de comunica9ao para as cidades. A estrada de 
ferro dentro de dois anos, no máximo, assentará seus trilhos <liante 
desta casa. Urna esta9ao será construída em suas imedia95es. O Es
pírito Santo já se está beneficiando com o trecho inaugurado em 
seu território. Lá o governo cuida com muito carinho da instru~ao 
e dos problemas de transporte. É um Estado pequeno e, por isso, 
há facilidade de seus habitantes entenderem-se com o Presidente. 
O senhor podia entrar por essas matas, tomar as assinaturas das 
raras pessoas que se aventuram, com suas fanu1ias a ficar segregadas 
dos centros civilizados e solicitar que esta regiao fosse incorporada 
ao Espírito Santo. Vitória é muito mais perto daqui do que Belo 
Horizonte. 

O Senhor Antonio Elias nao gostou da brincadeira. 
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Confiado em sua bondade repetimos a sugestao. 
Esquivou-se de nos responder e íamos insistindo nas razoes apre

sentadas e acrescentávamos outras. Abusávamos da tolerancia do 
amigo paciente, mas l)ouve um momento em que ele se irritou e 
explodiu: 

- Seu doutor, quero-lhe muito bem, respeito-o deveras, mas, 
por favor, nao pe~a abaixo-assinado para Minas ceder parte de seu 
território a Fran9a, a ltália, ao Espírito Santo, a Pernambuco, a 
Turquia, a Espanha, a Sergipe, a Portugal. . . Seu doutor, Minas 
pode ficar com terra dos outros: da Argentina, da Babia, do Peru, 
de S. Paulo, do Paraguai. . . mas o que ela achar que é dela, é dela. 
Seu doutor, ela pode aumentar; diminuir, nunca. 

Desculpamo-nos com o prestimoso pardavasco. Abra9amos o bom 
homem. Ficamos-lhe mais amigo e por muitos anos. 

E aqui registramos ter o nosso amigo Antonio Elias, de boa me
mória, a prioridade da célebre e arrogante advertencia: "lembrem-se 
de que eu sou mineiro". 

* 
Embarafustamos pelo campo, nao havia sequer relvas para cortar. 

Surgimos quase correndo, passamos deixando a capelinha, a casa 
velha da turma e a nossa moradia de urna banda da linha e o Rio 
Doce da outra. O feitor, azafamado, media e piquetava. Os traba
lhadores solidarizavam-se com ele. 

Queríamos explorar nesse dia pelo menos dois quilómetros que, 
em mais da metade, seriam percorridos sem necessidade de usar 
fo ices e machados. 

Armamos o transito em frente da casa do Senhor Antonio Elias, 
que estava satisfeitíssimo. Seus olhos chamejavam de alegria. Qb
sequiou-nos com um oportuno e saboroso café, que distribuiu, em 
canecas de lou~a aos doutores, e, em cuités, aos trabalhadores. O 
Dr. Vérsiani agradeceu-Ihe a gentileza. • 

Chegamos ao fim da pastagem e continuamos a tarefa dando 
dire9ao ora a esquerda ora a direita, enquanto o rio, embaixo, bor
botava comprimido lambendo as bases das ribanceiras alcantiladas. 

• 
Enevoara-se a manhá, o que nao nos impedira de ir varando a 

encosta, diarizando o servi90 habitual. Tínhamos urgencia de alcan~ar 
o ribeirao da Lapa, até onde iria o trecho que o Dr. Pedro se com
prometera pela explora9áo. 

Trouxeram-nos as marmitas e almo~amos mal, porque o calor 
suf ocava. Sentíamo-nos extenuados. 
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Retomamos, apesar disso, o ritmo do trabalho e, mais tarde, prin
cipiou a soprar urna aragem favorável. 

" O céu entretanto se foi enegrecendo e o vento, que apenas frolava, 
f oi ganhando ímpeto e, agora, obliqua as árvores do capoeirao, tor
velinha folhas e gravetos, e acaba quebrando em chuva. Na atmos
fera aparecem, de quando ero quando, tra<;os cintilantes que infletem, 
sucessiva e instantaneamente, de um lado para o outro. Sao raios . . 
que z1guezague1am. 

Desmontamos e guardamos o transito a pressa. 
Estugamos o passo em busca da vereda pela qual a água já corria 

gorgolejando. Os claróes, produzidos pelas centenlhas desprendidas 
das nuvens, que se embatiam, ofuscavam-nos e os ribombos dos 
trovoes retumbavam, intermitentemente, conforme os obstáculos que 
refletiam as ondas sonoras. 

Das ravinas, dos sulcos e das rugas imperceptíveis brotavam jorros 
de água barrenta, e as enxurradas gorgolavam carreando o que en
contravam e que podiam arrastar. 

Presenciamos a violenta lavagem natural da terra, a sua conse
qüente erosao pluvial e a captura pelo rio, dos detritos que nele 
se lan9avam. 

Nunca admiramos tanto o Dr. Pedro Versiani como naquele dia. 
O engenheiro notável, que nao era uro mo<;o, galhardamente, ca
m!nhava ensopado como nós e pouco falava mas, quando o fazia, 
era para nos animar relembrando apuros por ele experimentados em 
outras emergencias semelhantes aquela, ou para emitir conceitos de 
alta relevancia. 

- Lá - e mostrou o Norte - na "Bahia e Minas", passei por 
peda<;o horrendo quando, certa vez, vi cair um "perigo" bem perto 
de mim. Os riscos da vida, as amea<;as de toda ordem sao os es
torvos de nossa profissao. Mas resta-nos um consolo, a certeza de 
que realizamos urna obra meritória de desbravamento, de incentivo 
a coloniza~ao, de desenvolvimento cultural e de facilidade a circu
la9ao das riquezas. 

* 

Chovera toda a noite e, quando alvoreceu, nao nos arredamos 
de casa, porque as bátegas, quase sem interrup<;ao, se sucediam aos 
chuviscos. Copiamos cadernetas e desenhamos perfis, que seriam 
remetidos ao primeiro engenheiro. 

As chuvas eram gerais. O Rio Doce enchia. 
O córrego amigo que nos proporcionava benéficos banhos em

braveceu. Suas águas nao mais cochichavam. Turbilhonavam. Fus
tigavam o Jeito e as ribas. O ribeiro estadeava fuma<;as de rio. 
Cresceu, avolumou-se, orgulhou-se. Vergava, deitava, arrancava e 
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carregavá ervas e arbustos. E, depois de se haver precipitado tor
rencialmente na ladeira, transportando pedras toscas e seixos que 
atritavam o fundo, que se entrechocavam e se desgastavam produ
zindo intenso zumbo, ao avizinhar-se da foz, espraiou-se. 

• 
Só um pensamento prevalecia na turma, chegar ao ribeirao da 

Lapa e de boa vontade todos afrontavam o tempo incerto, enublado. 
Havia días em que as estiadas eram de menores intervalos do que 

os aguaceiros. Outros em que, depois de alvorejar límpida manha, 
se turvava o céu e nao demoravam o ribombar do trovao e o cair 
da chuva curta ou prolongada e, por amor dessas interrup9oes for
~adas, pouco adiantava a linha de explora9ao. 

O Dr. Pedro Versiani observava os esfor~os da turma e perseve
rava em cumprir a palavra empenhada e, assim, tínhamos de atingir 
o fim do trecho isento de malária. 

Sempre bebemos a água do rio. Agora, porém, apresentava ela 
cor barrenta muito mais acentuada. Colocada numa vasilha, ao fim 
de poucos minutos, via-se espessa camada de impurezas. Sentíamos 
repugnancia de dessedentttr-nos nela. O Senhor Antonio Elias infor
mou-nos que a água do rio tem terra, mas nao faz mal, e acautelou
nos contra as dos córregos por serem perigosas. Nao discutimos, 
obedecemos-lhe o aviso e o Dr. Pedro pilheriou - que pensariam 
nossos estómagos dessas "terradas" sem a9úcar? 

• 
Fincamos, enfim, a estaca no barranco do sonhado ribeirao. Vi

bramos todos, de contentamento. 
Depois do jantar o chefe assim nos falou: 
- O senhor amanha far-me-á o favor de entregar o rancho ao 

Masserano, providenciará o seu regresso para o Porto da Esperan<;a, 
onde aguardará minha chegada. Levará as barracas, os instrumentos, 
e a bagagem disponível. Com o senhor irá o nivelador Laurindo 
Macedo, que já nivelou e contranivelou até a última estaca, e far-lhe-á 
companhia. Ficarei coro os seccionistas que nao terminaram ainda 
o levantamento, e voltarao comigo. 

Propusemo~ ao Dr. Versiani sua volta imediata e permaneceríamos 
com os auxiliares. Nao acedeu a nossa sugestao e fundamentou: 

- O senhor precisa tratar, coro urgencia, dessa ferida perto do 
tornozelo que lhe tolhe, ero parte, os movimentos, o impede quase, 
de cal9ar-se e está crescendo diariamente. Essas úlceras, provenientes 
de mordidas de carrapatos-estrelas, podem transformar-se em feridas 
velhas, que nao cicatrizam com facilidade. 
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De fato, e¡p. Colatina, o Dr. Louis Jouffroy com um tratamento 
~ intenso só conseguiu livrar-nos de tal úlcera tórpida depois de dois 

meses. 

* 
Despedimo-nos do chef e amigo, dos companheiros e do Senhor 

Antonio Ellas, que nos revelou todo o seu sentir com encantadora 
simplicidade pela forma seguinte: 

- Queria muito que o Dr. Pedro e o senhor viessem construir 
este pedac;o de estrada. O Dr. Versiani já me declarou que vai re-

. tirar-se da Companhia. Que pena! Ele é o homem bom, as direitas. 
E o senhor, seu doutor, aprendeu a ser bom com ele. Pe<;a aos seus 
amos e venha, como chefe, fazer a constru<;ao. Darei minha casa 
para moradia sua e da família. 

Manifestamos-lhe nossa gratidao e comovido abrac;amos o groteiro 
generoso. 

* 
Em Santana embarcamos numa canoa grande, com boa tripula<;ao 

- um popeiro e tres remadores. 
Com a enchente a correnteza do rio engrandeceu em velocidade. 

Numa igara nao nos teríamos arriscado a empreender a viagem. 
Os canoeiros estavam bem-humorados. Esperavam . que a derrota 

fosse ligeira, mas a volta já os preocupava. Teriam de ro9ar pela ri
banceira puxando pelos galhos. "Em menos de duas horas chegare
mos a Barra do Manhua<;u", diziam, "e seremos felizes se gastannos 
semente dois dias na subida". "O rio" , acrescentavam, "adquere" 
muita for<;a quando enche, fica "macriado" e para virar urna canoa 
nao "cochila". Quando "nóis desee" é fácil, mas quando "sobe" ele 
"matrata" muito o cristao e por qualquer descuido leva a sepultura". 

Escutávamos essa lengalenga, quando defrontamos com a pedra 
do Resplendor e, depois, surgem a do segundo e a do primeiro Cá
gado. E os canoeiros já se esforc;avam, tanto quanto podiam, porque 
a canoa renteasse a margem direita do rio, quando estivesse em frente 
a do Lorena, mas nao o conseguiram. Impelida pela corrente do Rio 
Doce rapidamente ela se achou na foz do Rio Manhua9u. As ma
retas balanc;avam-na, os jatos amea<;avam so<;obrá-la e as carneira
das, mais e mais se enfureciam, a medida que a embarca9ao, man
tida oblíqua a corrente pelos remadores, se acercava do meio da 
embocadura do Manhua<;u, cujas águas se misturavam com as do 
Rio Doce naquela agitac;ao desordenada, furiosa. 

Abandonamos o banco da canoa no qual viajávamos comoda
mente, e assentamo-nos no fundo, agarramos os bordos e, comple
tamente molhado notamos que homens de remos as costas corriam, 
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pela margem direita do Rio Doce, gesticulando e gritando, enquanto 
outros acompanhados de mulheres aflitas guaiavam. A correnteza 
impulsionava-nos para os saltos da cachoeira das Escadinhas: se
ríamos sorvidos pela voragem, era funesta a nossa situac;ao. 

Os canoeiros, conscios do perigo que nos assaltara, remavam, 
desesperadamente, tresdobravam-se-lhes as forc;as, enrijeciam-se-lhes 
os músculos vigorosos, mas nao logravam encostar a embarcac;ao 
que, sempre esconsa, lá se ia despedac;ar no vórtice ao encontro dos 
escolhos batidos pelas águas espumantes. 

O alarido era enorme. "Aproem para terra", bradavam. "Voces 
vao morrer", avisavam. "Nao percam tempo", clamavam . 

Rugindo de pavor, o popeiro ordena aos proeiros que o ajudem 
e, de tal modo f ore; a no remo, que o parte, perde o equilíbrio e 
descamba no barco; os companheiros que haviam conjugado seus 
esforc;os com o dele conseguem aproximar a proa do barranco e, de 
chofre, lanc;am sobre ele urna corda que é recolhida pelos de terra. 
Estávamos salvos. 

- Estao vivos por milagre! - exclamaram os que prestaram 
socorro. 

- Sim. Foi um milagre - confirmaram as mulheres - e minu
denciaram. - Pedí a Sao Brás; eu a Nossa Senhora dos Navegantes; 
eu ao Sagrado Corac;ao de Jesus; eu a Santo Antonio. . . - e, 
assim, cada qual, havia rogado ao Santo de sua devoc;ao, que evitasse 
o desastre que acarretaria a perda das vidas dos viajantes. 

Desembarcamos. Pomos, todos, cumprimentados, abrac;ados. Se
nhoras choravam, soluc;avam. 

E havia indivíduos de aparencia impassível que nada diziam. Me
neavam a cabec;a. Persistiam na lembranc;a de que por um triz nos 
livramos de ser tragados pelas catadupas, a jusante. 

Gravou-se em nosso corac;ao a bondade daquela gente simples. 
N aquele punhado de brasileiros modestos anotamos, comovido, res
peitável solidariedade, resultado de seu excelente grau de formac;ao 
crista. 

Já ~ocamos de rO\lPª· A recordac;ao da ameac;a de um fim terríve] 
esvaec1a-se. 

Cogitávamos, agora, na v.Íagem do dia imediato. 
Garoava e, de quando em quando, rajadas investiam para a casa 

comercial do Senhor Antonio Bittencourt, decidindo-o a fechar duas 
das tres portas, franqueadas a sua clientela. 

Acomodado no interior da loja, depois do balea.o, grac;as a gen
tileza do · prestimoso negociante, ouvíamos, quedo, aos seus fregueses, 
as histórias das ruínas havidas na cachoeira das Escadinhas -
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canoas afundadas, espatifadas, perdas de cargas e de vidas - e 
sentíamo-nos feliz por nao haver concorrido para o enriquecimento 

" dessas narrativas horripilantes. 
As desgrac;as acorridas, nos famosos saltos, eram sem conta e 

parecía-nos que o repertório crescia, a medida que a pinga escorre
gava nas gargantas dos clientes insaciáveis. 

O cavaco daquela gente que, de comec;o, susurrava como humilde 
corregozinho cantando nos tropec;os que encontrava, foi-se alteando 
e atingia a grazinada de psitacídeos nas grimpas das árvores e, as 
vez es, a galhof a explodia na irreverencia mestic;a. 

As impressoes fortes daquele día nos sugeriram o retrospecto dos 
vividos nos tres meses em que coleamos o Rio Doce. 

Memorávamos esse passado próximo, prenhe de dificuldades, de 
ensinamentos colhidos num pedacinho da pátria, quando um capa
dócio abac;anado nos interrogou: 

- Conhece o seu doutor os tres maiores perigos do homem? 
Cabeceamos um movimento de negac;ao. 
- Po is vou ensinar a seu doutor. Sao tres barras: barra de saia, 

barra de ouro, e barra de rio. O seu doutor quase morreu por amor 
da última e tenha cuidado com as outras. 

Todos gargalharam a vontade. Compreendemos a expansao da 
matula, conseqüencia do uso imoderado da aguardente. Sorrimos 
contrafeito. 

* 
Hospedou-nos, fidalgamente, o senhor Antonio Bittencourt, e es

clarecen-nos sobre as franquezas da sua freguesia, quando se arri
mava ao balcao. 

- A venda no interior - disse-nos - compara-se com a bar
bearía na cidade. Nela tratara-se todos os assuntos. O negociante, 
naturalmente, está sempre informado das menores ocorrencias ha
vidas nas redondezas. O fregues bazofia sua importancia, sua ga
lhardia. Gaba-se de ter opiniao, de ter palavra. Elogia o compadre 
que o socorreu na doenc;a. Deprime o vizinho, que lhe nao emprestou 
o burro cargueiro. Relata as boas ou más transac;oes, sobretudo estas, 
dos conhecidos. Conta o que pretende fazer e os planos que projeta. 
Propala o que sabe, o que lhe consta, o que corre e, até, as vin
ganc;as e as ameac;as que ele próprio faz. O Lopinho, por exemplo, 
estava disposto a inimizar-se com o Dr. Pedro Versiani. Manifestou 
seus propósitos no balcao, <liante de muitos da laia dele, que tive
ram um lampejo de bom senso, e que o aconselharam que o nao 

. fizesse, e refletisse que o doutor tinha o apoio do Governo e da 
Companhia. Eu, também - ajuntou o Senhor Bittencourt - pedi
lhe que tivesse calma, mas o que o desarmou, de todo, foi a pru-
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dencia do Dr. Pedro. E o Lopinho que, de fato, é de má catadura, 
amainou a ira contra a turma, acusada por atos que ele presumia 
pudessem ser cometidos. 

Parecia nao ouvir os informes de nosso bondoso hospedeiro o 
nosso esforc;ado companheiro, o nivelador Laurinho Macedo. Ele 
magicava, porque nao se lhe arredava do pensamento a ronda da 
morte, quando estivemos a pique de nos despencar de envolta com 
o catadupejar da corrente indomável. 

* 
Esparrinhando borrifos e jatos de água leitosa ou barrenta, que 

corria no caminho, ou que nele se empoc;ava, ia a nossa cavalgadura 
produzindo com as patas zapes ritmados, que provavam a andadura, 
que lhe fora ensinada. 

Chovia sem parar. 
Vestimo-nos de capote, e, assim, arrostamos o tempo áspero e 

a estrada entijucada para morrinhar no Porto da Esperan\:ª· 
Sofríamos, entretanto, da ferida mal pensada. 

• 
Quando o rio come\:OU a encher, o meu cunhado Mileto de Car

valho viajou no vapor Milagres para Regencia. Poi prover aos inte
resses comerciais da firma Joao Buriche. 

De volta, as águas, com a chuva, já haviam inundado as várzeas 
e a torrente arrijou. 

O navio, no segundo dia da derrota, arribou, para pemoitar no 
porto, outrora, da sede do núcleo de Muniz Freire. Antes de es
curecer foi servido o jantar. 

Perseveram na resoluc;ao de ser a viagem feita a luz do dia, por
que a impetuosidade da corrente, as árvores caídas, as galhadas que 
mal boiavam, arrastadas em turbilhoes, arriscavam a seguranc;a da 
navega\:ªº· A bordo, todos, mestres, tripulantes e passngeiros se 
acautelavam contra os perigos a vista. 

Conversavam sob a tolda do tombadilho fracamente iluminado e, 
em certo momento, o meu cunhado apartou-se do grupo. E como 
custasse retornar, chamaram-no. No lhes respondeu. Procuraram-no. 
Nao o enéontraram. Nao formularam a hipótese de urna cilada, por
que ele era benqt.~to. Conjeturaram que houvesse sido vítima de 
um acidente, talvez um escorregao, ou a perda de equilíbrio na popa, 
que o tivesse atirado sobre as águas revoltas do rio. 

Quando raiou, ainda bac;o, o clarao da manha, pesquisaram rio 
abaixo, junto da margem. Todas as buscas foram, porém, baldadas. 
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Com urgencia a embarca\:ªº prosseguiu a derrota, levou a notícia 
ao Senhor J oao Buriche, que se transportou ao local com canoas; e 
remadores. Em lá chegando bateram, diligentemente, a margem do 
rio, os amontoados nela existentes, as espumas formadas pelo gor .. 
golhar das águas, e as sarapieiras encostadas nas beiradas. 

Foi, enfim, achado o cadáver, quatro días após o desastre, e 
sepultado no velho cemitério do referido núcleo. 

Esse acontecimento causou-nos imensa e compreensível tristeza. E 
recordamo-lo comovido. 
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CAPÍTULO VII 

O Chefe despede-se. Revisao de projeto. Compressiio de dis
pendios. A constru~ao da estrada empolga a todos. O café 
das quinze horas. Comentários. Críticas aos "bitolinhas'' e a 
Diretoria. Diligencias máximas. Obcecados pela profissiío. A 
est(lfao de Colatina. O Pinga-Fogo. A borrasca. "Baiano 
custa ter medo." Operários estrangeiros gungunam. Paga
mento atrasado. A pescaria. "Estou muito preocupada." Boa
tos. Pretendente nervoso. Cavalheiro de respeitável sociedade. 
A agourenta. Está solene. "Agora ou nunca." "Que boa lem
bran~a!" "Essa vale!" Deixam de ser amigos. Método impie
doso. Ca~ada interrompida. "Seu doutor, em bugres nao se 

confia." V asto programa de trabmho. 

DE PO IS de haver o Dr. Pedro Versiani assistido a terminac;ao do 
levantamento das sec90es pelos auxiliares, manifestou vivos reconheci
mentos ao Sr. Antonio Elias, abra~ou-o e seguiu cavalgando, beiran
do a direita do rio. Ao Amorim confiou o transporte da bagagem 
disposta convenientemente na récua alugada. Seu regresso f oi menos 
acidentado do que o nosso, porque já tinham baixado as águas dos 
ríos e os días estavam estiados. 

Em Porto da Esperan~a apresentou-nos condolencias pelo trespasse 
do meu cunhado. · 

Deseemos para Colatina no vapor Milagres. Aí ficamos, e o Dr. 
Versiani com os auxiliares prosseguiu. Em Vitória dissolveu-se a 
turma. Do Dr. Pedro Bosísio levou urna carta propondo ao primeiro 
engenheiro nossa designa9ao para ajudante técnico da sec~ao de cons
tru~ao por ele chefiada. 

A memória do inesquecível e querido amigo e bondoso chefe dei
xamos, aqui, registrada, nossa gratidao imensa e a saudade, ainda nao 
amortecida, daqueles dias de atividade singular e de ensinamentos, 
que muito nos serviram. 

Naquele lapso de um semestre vivemos de favores. Recebemos-los 
do Sr. J oao Buriche e Fanu1ia, do primeiro engenheiro Fernando 
Esquerdo, e da Familia Bosísio. Fomos-lhes grato e recordamos enter
necido suas bondades. 

* 
A nossa faina transmuda-se, porque se modificam nossos encar

gos. Assoberbam-nos montes de projetos, de cademetas, de plantas 
e de perfis que devem ser examinados minuciosamente. Este trabalho 
tem por fim nao só arrumar o arquivo da sec~ao como possibilitar 
novos estudos de que resulte diminui~ao no or~amento adotado. Cou-
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be-nos, ero conseqüencia, a tarefa de urna revisao geral dos planos 
já em execu<;ao ou prestes a serem realizados. 

Progride, diariamente o preparo do leito da estrada. A van<;a, re
soluto, ao Rio Doce, onde se esbarrará em pedreiras, que olham para 
a Ilha ,dos Barbados, as quais, dinamitadas, cederao a exigencia do 
estendimento dos trilhos. Urge, todavia, que se reexaminem as plan
tas e o projeto do tra<;ado refazendo-o, e isto muito agradará aos 
diretores da Companhia, se se conseguir baixar o custo da escava<;ao, 
na rocha dura de trabalhar. 

·Percorre-se, entao, nova linha de explora9ao; levantara-se sec9óes; 
no escritório desenham a topografía do terreno e projetamos o novo 
tra<;ado, em que as condi<;óes técnicas podem nao ser recomendáveis, 
mas o volume de pedra a ser extraído é menor do que o do primitivo 
projeto. A revisa.o desses estudos é louvada, é submetida a aprova<;ao 
do primeiro engenheiro e logra assentimento. 

Vingado o trato de rochas primitivas afloradas, seguem patamares 
e rampas brandas até Colatina, mas a chegada nessa vila apresenta 
cortes de abertura dispendiosa, além de muro de arrimo e desapro
pria<;ao de imóveis. Mais urna vez se modifica o tra<;ado e a variante 
caracteriza-se por um trecho de nível intercalado entre aclive e de
clive intensos e, depois, de segundo patamar, onde será construída 
a esta<;ao, é ainda acarinhada urna rampa, antes da travessia do Río 
Santa Maria. 

E altera-se, <leste modo, o projeto da constru<;ao da estrada por 
. necessidade de diminui<;ao de despesas, e a Companhia, sem recursos, 
·mendiga o pagamento vencido da garantía de juros, enquanto o tra
balhador, o operário, o engenheiro, o médico e o fomecedor se de
batem nas angústias periódicas de um mal freqüente e irremediável 
- a tardan<;a na remunera<;ao dos servi<;os prestados. 

Também se reveem os planos das obras de arte. Cotam-se de novo 
as encostas das margens das ravinas, dos córregos, dos rios e de seus 
álveos. Fazem-se sondagens, examina-se o solo e o subsolo, avaliam
se as escava96es. Com estes elementos desenhamos novos mapas, 

. organizamos outros projetos, confrontamo-los coro os aprovados e, 
se do novo or<;amento advier economía, submetemos o conjunto ao 

·exame e a aprecia<;ao do chefe da Sec<;ao que, coro ele concordando, 
o remete ao primeiro engenheiro para o seu "aprovo" e o do enge-
nheiro-fiscal. · 

Por urna revisao dessa natureza passaram todos os projetos de 
bueiros, pontilhóes, e pon tes de Barbados a Santa J oana, o que, aliás, 
f oi a praxe, que encontramos, estabelecida na constru<;ao da estrada, 

· q'Je prosseguia, com tenacidade assombrosa, num regime comprimido 
·por dispendios tao exíguos que resvalavam quase na avareza. E é 
nesse sistema de trabalho de tamanhas aperturas que, em 1905, sao 
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inauguradas as esta<;óes de Fundao, Pendanga, Lauro Müller e Joao 
Neiva, e, em 1906, as de Acioli, Baunilha e Colatina. 

Placitados os projetos das variantes e locados, desenhamos o perfil, 
tra<;amos o grade definitivo, delimitamos os cortes e aterros, calcula
mos os elementos da caderneta de terraplenagem, e nesse delineamen
to vertical íamos perfilando, mensalmente, as cores convencionadas. 

Naqueles días de brava atividade na instala9ao dos servi9os, na 
margem do Rio Doce, alentava-nos o animo, quando notávamos que 
o chefe da Sec<;ao, ero seu amor elevado pelo trabalho, mais se exal
tava e se rejubilava, 'a medida que as dificuldades desapareciam <liante 
de sua orienta9ao segura, de providencias adequadas. Nessas ocasioes 
seu rosto desanuviava-se, seus olhos brilhavam e radiavam claroes de 
felicidade. Suas vitórias relampagueavam e, enfim, despontavam. E 
todos se imaginavam ditosos coro os sobejos que efluíam da boa 
sorte do respeitável dirigente. 

* 
Ferimo-nos de espanto quando recebido, cavalheirescamente, em 

Lauro Müller, pelo Dr. Pedro Bosísio, reparamos ero que os temas 
referentes a constru<;ao da estrada bedelhavam em tudo, devassando 
palestras familiares, cerceando os demais assuntos e substituindo-os. 
Em Colatina, talvez, mais se baja arraigado essa prática. Geralmen
te, ali, todos serrazinavam. 

Se, ao escritório da Sec<;ao, chega esbaforido um estranho, e no
ticia haver divisado o so<;obrar de urna canoa, nas proximidades de 
Barbados, surge, de · inopino, a hipótese de se terem atarantado os 
remadores coro os tiros de dinamite nas pedreiras e mupicando, de
sorientados, encontraram um escolho, que causou a submersao. 

E, a propósito, narram-se fatos semelhantes, que produziram nau
frágios; apontam-se os cuidados, que devem ter os trabalhadores nas 
escava<;oes, para evitar acidentes; ressalta-se a incúria de feitores res
ponsáveis pela vida dos operários; elogiam-se 9s previdentes, e re
lembram-se desastres ocorridos nos tr-abalhos de constru<;ao da estrada 
de ferro . 

Porque, no pequeno intervalo do café das quinze horas, alguém 
alude a queda de um edifício estampada em jomais do Rio, vem a 
baila diversos casos de pontes provisórias ou definitivas aluídas, de· 
aterres danificados, de cortes entupidos, e de blocos de pedra rolados 
sobre a linha. Se, porém, a narra<;ao da imprensa reporta-se a um 
incendio, que destruiu um quarteirao de certa rua, outro acode, pron
tamente, com a observa9ao de nao se compreender por que ocorra, 
com tamanha freqüencia, tal fato na Capital da República, onde · 
nao há, . como aqu~, locomotivas, que af ogueiam pastagens, matas, 
pílhas de lenha e até dormentes, em que os trilhos estao prega
dos: E os comentários generalizam-se, intensam-se, e recordam-se os 
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p~ejuízos dos moradores nas cerc.anias da linha, já inaugurada, cau
sa~os pel? f ogo das máquinas, ou ateado por trabalhadores relapsos 
e inconscientes. 

Ouve-se um aboio procedente de vaquejador distante, e surde urna 
voz consternada, que vaticina: 

- Pobres bois, que serao atropelados, feridos ou mortos pelas 
locomotivas quando a via férrea for inaugurada! - E prossegue: 
- A Companhia só devia entregar a linha ao tráfego depois de 
cercada, mas o servi~ é feito com a dupla recomendac;ao: urgencia 
e economía. Adia-se a feitura da cerca, por nao haver arame far
pado, e os comboios comec;am a rodar e a pilhar brutos impassí
veis, que estirados no leito da estrada ruminam. O proprietário re
clama pelos prejuízos, esgrime em seco, porque se esgueira a Com
panhia pelo pretexto de nao ha ver, ainda, recebido os mouroes para 
a defesa da linha, conforme o ajuste com ele. 

A matéria é vasta. Diversos opinam. Rememoram-se fatos. Vacas 
leiteiras, esmagadas pela composic;ao de um trem de madeira, e que 
deixam crias ameac;adas de morte. Récua de bestas de carga aflitas, 
em disparada, abandonam os tropeiros aturdidos, atiram-se pelo aterro 
abaixo, ou entram numa ponte e estouram membros e entranhas, 
ficando os fardos estragados. Viajantes desmontando, depressa, de 
suas cavalgaduras, que escapam ofegantes pela estrada, enquanto o 
trem apita, incessantemente, aumentando o medo das desventuradas 
azemolas. 

A enfiada das ocorrencias na circulac;ao dos trens ~ao terminarla, 
se nao houvesse escoado o tempo da merenda e, por isso, escritu
rários e auxiliares nao tardam, e retornam as tarefas. 

Durante as pequenas e raras folgas, os engenheiros, os técnicos, 
cavaqueiam animadamente. O assunto, porém, das tertúlias é um só: 
a construc;ao da estrada, ou o que se relaciona com ela. 

Censuram pela milésima vez o trac;ado da linha, mormente no 
trecho da secc;ao. Aplaudem as variantes já estudadas e aprovadas. 
Comentam as plantas das pontes sobre os rios de Santa Maria e de 
Santa J oana. Explicam o abandono do pro jeto primitivo e a escon
sidade de certo bueiro, adotado pelo chefe da Secc;ao que, presente, 
se justifica, produzindo argumentac;ao lúcida para concluir declaran
do ter havido poupanc;a apreciável no custo da obra. Fundamentam 
a supressao de muros de arrimo em razao de conveniencia económi
ca. Reconhecem erros, que cometem no preparo do leito da estrada, 
quando empregam aclives e declives máximos e raios mínimos de 
curva, que reduzirao o poder de trac;ao das locomotivas, embora seja 
o .projeto aprovado pela Fiscalizac;ao, que respeita as condic;oes téc
nicas estipuladas na concessao da linha. 

Fazem críticas vigorosas sobre as estradas de bitola estreita e as 
concessñes outorgadas pelo governo, que se louva, para concede-las, 
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em pareceres de colegas "bitolinbas". Apesar disso estao construindo, 
com entusiasmo, urna "bitolinha", que vai ensejar, mais tarde, a 
Salm de Miranda um registro apropositado sobre os seus comboios: 

Os trens de carga, resfolegando nas rampas f ortes, que de tao f orte di
ziam-nos condenadas pela boa técnica f erroviária, voltando tres e quatro vezes 
a retomarem pressao para subir, marcando passo a Catita e o Catuá ... 

Lastimam a supressao de túneis nas gargantas de cotas elevadas 
e a anuencia a um grade, que mais parece extravagante montanha
~s.s~, atentados desmedidos nao só a técnica como, também, as pos
s1bibdades económicas do tráfego da estrada, que, por certo, viverá 
em eterno regime deficitário. Condenam as modifica~oes, no trecho 
da secc;ao, empreendidas por eles, que pioraram o projeto sancionado. 
Ressaltam que tais mudanc;as reprováveis sao inspiradas pela dire
to!ia da ~ompanhia, forc;ada pela escassez de numerário, que lhe 
nao permite enfrentar obras dispendiosas dentro de rigorosas normas 
científicas. 
Esmiú~am as notícias espalhadas por toda a parte, afirmam que 

o engenheiro Duque Estrada iniciará os trabalhos de outra secc;ao, e 
que o excelente grade, de Mascarenhas a Baixo Guandu será alte
rado. por motivo de fraqueza de ha veres e, ainda, porq~e a Com
panh1a tem pressa de inaugurar a estac;ao de Colatina, no fim do 
ano, e a Parada de Porto Belo e as estac;5es de Mailasque, de Baixo 
Guandu e de Aimorés em 1907. Tal mudanc;a, quebrando a maior 
extensao de patamar a partir de Porto Velho, dizem, é um crime. 
O Duque Estrada vai submeter-se a essa exigencia desarrazoada da 
Diretoria. E assim vamos, embora constrangidos, modificando e sacri
ficando o trac;ado, por amor a economía reiteradamente recomendada. 

Em ocasiao de lazer em que se agrupavam empregados da cons
truc;ao em Colatina - auxiliares ou técnicos - .J'Odia-se ter a cer
teza de que versavam somente um assunto - o servi~o da estrada. 
Habituávamo-nos, devagar, aquelas conversas rotineiras e acabamos 
por nao as estranhar ·mais e por adquirir, também, o costume de 
cogitar, refletir e falar unicamente nas coisas concernentes ao notável . ' cometimento. 

Havia tres partes do tra~ado, naquele ano de 1906, sob a direc;ao 
dos engenheiros Emilio Cunha, Duque Estrada e Pedro Bosísio, cujo 
tráf ego seria inaugurado. Paulatinamente f omos ten do con tato com 
os dois primeiros e verificamos que também eles estavam empolgados 
pelo grandioso empreendimento, e o mesmo acontecia aos seus auxi· 
liares. Todos pertinazes em exaltado cumprimento de deveres, levado 
ao exagero, obduraram suas consciencias, criando nelas obriga9óes 
despropositadas, que eram rojadas de suplícios. Imaginavam, sempre, 
apoucados seus esf orc;os, embora os al~assem em diligencias máximas. 

Eram tres punhados de brasileiros, abrasados de amor aos traba
lhos da constru9ao da Estrada de Ferro de Vitória a Minas, imbuí-
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dos de tamanha fé no éxito de suas atividades, que renovavam, co
tidianamente, o milagre de executar, quase sem dinheiro, urna empresa 

,.. crivada de dificuldades espantosas. 
Um misticismo sublime e santo apaixonou-os, exuberou-os, e eles 

batalhavam ardorosamente para vencer, e as vitórias mais os esti
mulavam. Mourejavam no encargo pesado tendo por maior aspira9ao 
assentar o par de trilhos, que assenhoreava as planícies, serpenteava 
as encostas, atravessava os caudais e, quando inauguravam as esta-
95es, sentiam-se venturosos. 

Eram uns devotados. Para eles só um mundo existía - o da 
estrada em constru9ao. Viviam nele, dele e para ele. 

Esses dedicados aos servi9os da Companhia, tao aferrados eram 
em sua defesa, que parecía quererem erigi-la na dulcinéia querida de 
sonhos delirantes de ferroviários extremamente zelosos em realizar a 
obra valorosa e patriótica - a constru9ao da estrada. Eram técnicos 
absorvidos na observancia exata de compromissos contraídos e obce
cados pela profissao, no pomposo descrever de ilustre ensaísta francés. 

• 
Certa manha saudamos o chefe amigo e comunicamos-lhe: 
- Está completamente cicatrizada a ferida, que tanto nos marti

rizou, grac;as a curativos diários do Dr. Louis Jouffroy, durante mais 
de dois meses. Vimos, por isso, declarar-lhe que já podemos ajudá-lo 
a fazer outras coisas. 

Muito satisfeito nos felicitou pela cura e disse-nos: 
- O seu primeiro servi90 externo será o de locar a estac;ao. A 

turma de pedreiros, que vai construí-la, estará disponível, dentro de 
alguns dias, e o senhor responderá pela obra. Recomendo-lhe exe
cutar a planta rigorosamente, porque nao desejo que o primeiro enge
nheiro e o fiscal federal fac;am objec;oes estribados em nao se haver 
cumprido o projeto. Outros trabalhos lhe serao ainda distribuídos, e 
toda a parte técnica no escritório continuará sob sua imediata res
ponsabilidade, porque o senhor está dando boa conta do recado. 

No dia imediato, ordenamos a ro9ada da capoeira e tocamos a 
esta9ao. A vila edificada aquém, no espigao, a margem direita do 
Rio Doce, desde entao passou a chamar-se Colatina Velha e a que, 
rapidamente, f oi nascendo, nas vizinhan~as da estac;ao, denominou-se 
Colatina Nova. A 20 de dezembro daquele ano, 1906, inaugurou-se 
o novo trecho construído até ali. 

• 
. Perto da entrada do Santa Maria no Rio Doce, num vargedo em 

parte inundável, durante as cheias desses caudais, formiga uma po
pulac;ao constituída de malandrins, desordeiros e jogadores, que habi
tam barracas desengonc;adas. Para ali também afluem maraf onas. bu-
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lhentas, desbocadas e desvairadas. Taís magotes de desclassificados 
improvisam o arraial de dura9ao efémera, que desaparecerá quando 
f or inaugurada a esta9ao, para ressurgír noutra parte da linha em 
constru~ao. 

Essa legiao de indesejáveis certamente se orgulha de sua capital 
de delinqüéncia alcunhada de Pinga-Fogo, epíteto condizente com a 
sua finalidade escandalosa. 

O morigerado trabalhador da estrada, o garimpeiro honesto e o 
operário honrado repelem a execrável aldeia, que é um pesadelo para 
o chefe da Se~ao. 

É freqüente na manha a participa~áo do administrador: - "Seu 
doutor, no Pinga-Fogo houve um assassínio por causa de jogo - o 
criminoso fugíu"; ou, "foi esfaqueada urna pobre mulher, que está 
agonizando - o culpado desaparecen"; ou, "duas rameiras brigaram 
e por amor delas, também, dois rufioes lutaram - estao todos feri
dos, vou dar aviso ao médico"; ou ainda, "aqui lhe trago este mal
trapilho. Furtou. Nao sei o que devo resolver sobre ele". 

E, dia a dia, o Pinga-Fogo cresce. O número de seus ranchos tres
dobra, porque a matulagem recebe continuamente novos comparsas. 

Essa multidao de elementos alheios a constru9ao, e que a segue 
causando-lhe tormentos, compara-se com a praga das "muquiranas" 
repulsivas, que deslustrava os velhos exércitos acampados. Coro suas 
acometidas inevitáveis conformava-se, bem-humorado, o General Osó
. rio e advertía ser a "muquirana" a pe9a obrigatória do unüorme.1 

Assim, também os chef es de sec9ao condescendiam, com os pinga-
. f ogos, por ser um mal inextirpável. 

• 
J á se escoavam os dias da segunda quinzena de mar~o e, num 

deles, abafadi90 e de temperatura escaldante, a noite, zuniu rijo o 
vento, ribombou de apavorar o trovao e relampeou tao incessante
mente que permitiu se distinguissem os borbotoes de água barrenta, 
que gorgolejante descia as curtas ruas enladeiradas de Colatina Velha. 

Passam as horas procelosas e a manha refulgente sobrevém e real-
9a os lindos panoramas do vale magnífico. E chegam celeremente, 
ao escritório da Secc;ao, notícias atropeladas. Folhas de zinco des
prenderam-se das coberturas de alguns ranchos, foram arremessadas 
a distancia, e trabalhadores com suas familias ficaram desprotegidos. 
Aterres correram, cortes entupiram-se. Bueiros de pequenas ravinas 
atulharam-se. Postes da linha provisória de telefones tombaram e o 

. fio partiu-se. Barracas do Pinga-Fogo nao escaparam da calamidade; 

1 General Dionísio Cerqueira, Reminiscencias da campanha do Paraguai 
(1865-1870) [p. 67]. 
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há diversas cercadas de águas e descobertas, outras submersas. E toda 
,. aquela ralé descomedida está desapontada, e escolhe lugares mais 

altos, nas imedia~oes, para restabelecer as cho~as inundadas. 
Diante da divulga~ao de tais acontecimentos resolveu o chefe da 

Sec~ao percorrer os trabalhos a seu cargo. Acompanhamo-lo. Enxer
gamos estragos, anotamos prejuízos por toda parte. Consertando seus 
abrigos, nos acampamentos, os trabalhadores pilheriavam. Esbofa
vam-se em relatar cada qual o terror dos outros. Estavam prazen
teiros. Poucos eram os escabreados. 

Para enxugar, a roupa daquela gente balou~ava estendida nos va
rais de cipó do abarracamento. Ouvimos a um dizer: 

- Vamos rapaziada, faz valetas, apanha zinco espalhado, repara 
casebres e espera, firme, que a borrasca pode repetir-se. 

E, de pronto, outro redargüiu: 
- Nao fale assim, nao agoure. Basta a triste e horrível noite que 

passamos ... 
O chefe vistoriou todo o trecho e ia providenciando, dando instru

~6es ao administrador e aos apontadores. Urgia que os consertos 
fossem terminados para novamente se ritmar o servi~o. 

Um crioulo magro e loquaz, com filhos pequenos rodeando-o, la
buta va com a mulher, afincadamente, na restaura~ao da barraca, 
quando o chefe o saudou e perguntou-lhe: 

>- Teve voce, Elesbao, medo da tempestade? 
- Ah! seu doutor, medo eu nao tive. Baiano custa ter medo mas 

a água ensopou tudo; a enxurrada carregou os mantimentos e eu e a 
familia, que já estamos escanifrados, vamos ficar mais ainda entre
zilhados. O apontador nao me há de querer dar vale, e o encarre
gado do armazém nao fornece generos sem vale e, seu doutor, que 
será destas crian~as? 

- Darei ordem ao apontador para lhe fazer adiantamento. Nao 
deixarei de socorre-lo e voce continue a ajudar-me. Conto com voce. 

- Pode· contar, seu doutor. Baiano, quando é bem tratado, nao 
mente. 

Os pedreiros, quase todos portugueses, italianos e espanhóis, res
peita vam os engenheiros. Receberam-nos com muitas aten~oes. Con
formavam-se com os prejuízos causados pelo temporal. Com o admi
nistrador, porém, usavam linguagem diferente da dos brasileiros, gun
guq.avam, explodiam na sua repulsao, ou vociferavam contra a Com
panhia dizendo que se ela desse melhores instala~6es, decerto, nao 
estariam reparando tugúrios ordinários. "Mas nao há dinheiro. O 
pagamento está sempre atrasado. O armazém nao tem o que se com
pre. Falta o bacalhau, sorne o macarrao, desaparece o trigo, nao há 
azeitonas e óleo. O doutor é boa pessoa e por causa dele a gente 
vai remendando estas jo~as ", como lhes chamam os negros, rtossos 
serventes. 
-
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Portugués laborioso, leal, arrebatado, exigente e enérgico, o admi
nistrador arrepiou, resoluto defendeu a Companhia e arrasou os re
clamantes, os magnatas do servi~o, como os classificou, e informou 
a ocorrencia ao chef e que lhe ponderou: 

- É real a paga tardia do salário e nao se irrite quando eles asse
verarem isso. Quanto a alega~ao de escassez, ou falta de víveres, 
corra os armazéns e examine se há desfalques de generos para se 
reclamar ao gerente, que, ultimamente, me avisou de que o abasteci
mento de mercadorias estava regularizado e nao havia deficiencias. 

Retornamos a Cola tina e o chef e, porque proveu ao restabeleci
mento dos trabalhos, observou-nos que os danos sobestiveram a sua 
expectativa e que o J oaquim Pinto de Miranda, o brioso administra
dor, que tanto se esf on;ava por aumentar as obras, reconduziria todas 
as turmas a faina habitual no dia imediato. E assim aconteceu. 

* 
Em dias subseqüentes ao do terrível temporal, há chuviscos e agua

ceiros, mormente a noite, e o Rio Doce enche e, coro o gorgolejo 
das águas espumantes, se ensoberbece desafiando o denodo dos ca
noeiros destemerosos, que nao se arriscam, prudenciam. 

Os barqueiros dizem-nos que as chuvas sao gerais e, por isso, as 
águas crescerao ainda muito. As do Santa Maria e do Santa Joana 
pouco alteram o 'Volume do Rio Doce, mas estao caindo, também, 
chuvas abundantes nas bacías de seus tributários de longo curso, e 
os contingentes de suas cheias nao chegam de imediato. A enchente 
de S. José, afirmam, é a última do primeiro setpestre de cada ano. 
Depois há, apenas, repiquetes de nenhum interesse. 

Atentamos para diversas pessoas, que estavam na. margem do rio, 
e certificamo-nos que cada qual, coro urna cana de pesca ao anzol, 
de quando em quando, tira da corrente um peixe - a cumbaca ou 
o judeu - afamado pelo sabor delicioso. 

Aproximamo-nos dos pescadores. Agradamo-nos da diversao e, 
também, come~amos a dar, de espa~o, puxadas rápidas na vareta que 
sustinha a armadilha com o engodo. O desporte encantou-nos e só 
sentimos o nosso desajeitamento para despegar o peixe do anzol. 

A pescaría distraía apreensóes da Senhorinha Oiga Calmon, que 
participava do grupo e que, discretamente, nos perguntou se havía
mos estado com o Sérgio, na véspera. Em face de nossa negativa 
revelou-nos: 

- O senhor é nosso amigo e precisa saber - ele incumbiu o 
Dr. Bosísio de me pedir em casamento. Temo que o papai nao de 
o consentimento e, se o fizer, será em aten~ao ao emissário. Estou 
muito preocupada. A recusa intimamente me acabrunhará e nao me 
conf ormarei c0m ela, porque a minha alma grita contra essa decisao. 
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Decorrem os dias e o Dr. Pedro Bosísio nao se decide a avistar
se com o Coronel Alexandre Calman. Difere a embaixada, que muito 
o sensibilizou, talvez por nao confiar plenamente em seu exito, e 
isso enseja que bichanem as comadres, a princípio; boatejem os bis-

- bilhoteiros, depois; e finalmente, que a notícia do próximo noivado 
se corporize e espraie-se em explana9é)es reticentes. E acreditam uns 
que o pedido nao será deferido, entendem outros que o Coronel, coa
gido a ceder pela considera9ao da amizade para com o amigo íntimo, 
nao vacilará e o acontecimento será festejado com desvelo e sole .. 
nidade, e há, ainda, os que afirmam: "o Xandoca nao dará o sim, 
nem o nao, deixará o tempo andar". 

Nao se apressa efetivamente o Dr. Bosísio a ir fazer a visita pro-
. tocolar. Deixa, como homem de prumo seguro, que os comentários 
culminem em juízos dúbios, ou decisivos a seu respeito. A protela-
9ao premeditada do mensageiro sagaz acaba calando as bocas dos 
abelhudos. E só entáo se resolve a desempenhar a missao, que lhe 
é grata, e honrosa, e reclama muita habilidade. Sente, porém, que 
os que lhe confiaram o difícil encargo só acariciara o triunfo com
pleto, e está apreensivo. 

Escolhe urna ocasiao em que há máxima cordialidade com o co
ronel para conversar sobre o assunto, e anuncia, de véspera, sugerin
do-lhe a hora, urna visita familiar. 

Durante o almo90 o lar do Dr. Bosísio só pratica no compromisso 
do casamento, que vai ser combinado, a noite, com o Coronel. O 
Sérgio, presente a mesa, está nervoso, esperan9ado e loquacíssimo, 
e o anfitriao está circunspeto, e evidente preocupa9ao reflete-se-lhe 

·no rosto, que exibe vincos mais acentuados. 
N esse dia, também, no escritório da Sec9áo, de vez em quando, 

brotam referencias ao próxim10 noivado do Sérgio, augurando-lhe to
dos um bom acolhimento por parte do Coronel. O pretendente, pen
sam, merece que consintam em suas justas aspira~oes. Honesto, inte
ligente e trabalhador, como é, triunfará na luta pela vida assim como 
já vencen na preferencia da distinta jovem, que parece amá-lo de
veras. Ser pobre, ou nao ter pergaminho, nao embacia o renome de 
ninguém. O rapaz tem amigos e admiradores, que desejam ve-lo feliz. 
É subgerente dos armazéns, e urna negativa: a sua pretensao acen
derá maior simpatia pela sua causa, e ele passará por vítima de ex
plicável opressao. É, pois, opiniao unanime de auxiliares e escriturá
rios nao haver cabida na recusa ao pedido, que o chefe vai fazer. 

Ao jantar enevoa-se ainda mais a atmosfera em derredor da mesa 
do que ao almo90. Nao se esvaecem as dúvidas, por is so, f ormulam 
desfechos. Ciciam que a Senhorinha Oiga está aflita, o que denuncia 
sua incerteza na transigencia do pai. 

Anoitece e o Dr. Bosísio veste-se de camisa branca de linho, com 
refolhos discretos e colarinho alto, engomado, alisado e reluzente, 
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guarnecido de belo la90 de gravata preta com forma de borboleta; 
de costum~ de sarja de la da cor do ébano, composto de cal9as e 
f~aque, ad1do a um colete de gorgorao branco. Todo o conjunto, 
ngorosamente talhado e bem cosido, lhe dá urna postura de altíssima 
distin~ao, em que os sapa~os de verniz e as finas meias de seda re
matam e distinguem o perfeito gosto do cavalheiro de respeitável 
sociedad e. 

o, ~érgio e os funcionários da Sec9ao extasiam-se perante o Dr. 
Bos1s10, quando reparam em sua elegante e distinta indumentária, 
que real9a seus dotes diplomáticos e recordam, como contraste, a 
passagem de outro ilustre engenheiro da Companhia que, convidado 
por Dr. Muniz Freire, para assistir a urna recep9ao em palácio, lá 
s~ apresenta de fraque e botas insinuadas nas cal9as. Habituados a 
hdar com .º ch_:fe usan?o roupa de brim comum, sem preocupa~ao 
de galhard1a, nao suspe1tam que o seu guarda-fatos oculte fatiota: de 
tamanha pompa, de tao apurada elegancia. 

Com um chapéu modelado em forma de capacete munido de urna 
bengala de brejaúva de castao de ouro e biqueira de metal, para se 
d~f.ender de P?Ssíveis investidas de caes errantes parcializados com 
P!n~ampos. ~uciluzentes, que os rodeiam descrevendo trajetórias fan
tasticas, dinge-se o Dr. Pedro Bosísio a casa do Coronel Alexandre 
~a~~on. D~;a?-te o percur~o? ~or certo, antegoza o prazer de sua 
v1tona e o JUb1lo, que prop1c1ara ao amigo, que já preliba os afagos 
da encantadora desposada. No céu as estrelas tremeluzem ostentosa
mente e, da outra banda do Rio Doce, na mata fechada, ressoa, de 
longe em longe, o pio de um macuco empoleirado. Lá embaixo no 
~im da rua enladeirada, percebe ele, de um lado, os borbulhoes' das 
aguas do caudal, que no álveo espelha os astros brilhantes e ilumi
nados e, d.o o~tro, divisa a luz forte de magnífico lampiao belga. 
Chega, enfim, a porta do Coronel e, quando bate as palmas chirria 
na escuridao, pausada na cumeeira do prédio da escala, urna coruja 
e o Dr. Bosísio, homem civilizado, que chasqueia das supersti96es 
populares e as combate, recorda ter ouvido a um trabalhador nor
destino: "a coruja quando canta está rasgando a mortalha"2 e sorri 
da crendice, porém, de inopino, reflete e quase concorda em que a 
agourenta lhe vaticina sua derrota. 
-. Entre, Dr. Bosísio. Estamos eu e minha senhora a sua espera 

- disse o Coronel, e a seguir, depois dos cumprimentos: - Noto 
que o senhor está solene, de-me por favor o chapéu-coco e a bengala. 

E depois de assentados, a visita e os donas da casa o Coronel 
passa a discorrer, alegremente, sobre diversos objetos: 'o progresso 
dos cortes e aterras d~ leito da estrada, a constru~ao dos bueiros, 

') 

2 Luís da Camara Cascudo, Geografia dos mitos brasileiros [p. 454]. 
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as instala<;oes para o início das funda<;óes das pontes, o adiantamento 
das obras da esta<;ao, o transporte de géneros por via marítima, flu
vial e por tropas, e a boa quadra do ano, sem chuvas, que se atra
vessa. E sempre destacando e louvando os esfor<;os e a sábia orien
ta<;ao do chef e, pass a de um assunto para outro, sem pausa, rapida
mente: O Dr. Bosísio cedo compreende que ele, com finura, evita 
que o amigo, o visitante, logre o ensejo para iniciativa de qualquer 
tema e, íntimamente, come<;a a admitir o malogro de sua missao, 
e o Coronel nao dá folga, fala, fala sempre enaltecendo o tino admi
nistrativo do profissional competentíssimo a quem o Rio Doce·, a 
quem Colatina vai dever, sem tardan<;a, a inaugura<;ao do tráfego 
ferroviário. 

Deu o relógio dez horas e a Senhora Calmon anuncia gentilmente: 
- O chá está servido. Vamos para a mesa. 
Após haver saboreado a deliciosa infusao e os excelentes biscoitos 

de goma, elogiando-os irrestritamente, o que muito aprouve a anfi
trioa, o Dr. Bosísio pensa - "agora ou nunca" - e dispoe-se a 
fazer o pedido. E antes que o Coronel se profunde em novas expla
na<;oes, ele diz-lhe qual o principal objetivo de sua visita e ressalta 
os ótimos predicados do pretendente a mao da Senhorinha Oiga. 

A fisionomía do Coronel Alexandre Calmon levemente se contrai 
e escuta, com muita aten<;ao, os louvores, ao Sérgio, do Dr. Bosísio. 
Cumprida a incumbencia o engenheiro aguarda a delibera<;ao, que 
nao é cogitada, porque o Coronel faz uma hipótese imprevista e 
atordoante. Sorri, depois do sorriso passa a risada franca e desta 
a gargalhada e, finalmente, exclama: 

- Dr. Bosísio, sei que o senhor gosta de gracejar e como gracejo 
nao me aborre<;o, porque o senhor me desopila o fígado. Que lem
bran<;a! Que boa lembran<;a! Essa vale!! ... 

E o Dr. Bosísio, atónito, vence, entretanto, o seu enleio, o seu 
desapontamento, afirma-lhe que nao está brincando e esfor<;a-se por 
mostrar que é incapaz de galhofar coro um amigo, de tro<;ar dele, 
a quem tanto considera, mormente em se tratando de matéria de 
tamanha relevancia por ser relativa a familia. Que fa<;a o Coronel, 
o amigo, outro conceito a seu respeito. E nessa toada desenvolve, 
fundamenta e rebusca infinitos argumentos. 

O Coronel, por sua vez, reconsidera o juízo emitido e promete: 
- Dar-lhe-ei a resposta mais tarde. Vou entender-me com a 

familia. 
Despedem-se amistosamente. 
Na residencia do Dr. Pedro Bosísio o ocorrido é narrado, comen

tado e discutido até alta madrugada. O Sérgio fica desalentado e, 
talvez, o Dr. Bosísio se lembre, contrafeito, da jetatura, do agouro 
e da casquinada estridente da coruja malfazeja. 
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Correm os dias e o Coronel nao dá a resposta prometida. Urdem
se as trancinhas. Os mexeriqueiros entram em atividade e a amizade 
entre os do is chef es enfraquece dia a dia. Passados alguns meses 
apenas se saúdam. Deixam de ser amigos. 

O Sérgio continua como subgerente dos armazéns e nunca sou
bemos que o Coronel o detraísse. A princípio muito se amargura. 
Pouco a pouco se coriforma com o sucedido e persevera no afeto 
que dedica a prendada senhorinha. O casamento realiza-se depois 
da retirada, em 1908, do Dr. Bosísio da Companhia. Foram felizes. 
Ele faleceu em 1950 e ela reside no Rio, respeitada e amada pelos 
filhos. Foi esposa virtuosíssima. Da amizade do casal sempre nos 
orgulhamos. 

* 
As atividades na constru<;ao da estrada nao deparam divertimentos 

nem f oigas. Faz apenas do is decenios que se extinguiu a escravidao 
dos pretos. Trabalha-se ainda de sol a sol. Ao alvorecer, os triangu
los de vergalhao de a<;o sao percutidos e vibram estridentemente. ~ 
o sinal de despertar para o comparecimento ao servi<;o, que prosse
guirá as seis horas. Nao há sequer vaga aspira<;ao a lei de reduc;ao 
de horas de trabalho, nem a de amparo em casos de acidentes e 
muito menos a de férias. O Estado nao havia decretado ainda leis 
regulando o trabalho de operários. 

Engenheiros e demais servidores da Companhia cumprem seus de
veres segundo as ordens emanadas de seus dirigentes e, os que nao 
se conf ormam com certas exigencias ou deficiencias, nao permane
cem, retiram-se espontaneamente ou sao dispensados. 

No país, até aquela época, só havia existido um arremedo de orga
niza<;ao de trabalho que se deseja esquecer porque, adotado pelos 
senhores de escravos, nao mais condizia com a época; entretanto, 
é o resquício desse método impiedoso, em que o homem cativo nao 
tinha direito, que parece ainda subsi~tir. 

Nas grandes cidades, na Capital da República, por exemplo, as 
condi<;oes dos trabalhadores e operários nao eram diferentes. As fir
mas comerciais abriam as portas dos estabelecimentos as seis horas 
e só as encerravam as nove da noite. Em Vitória, em 1909, quando 
instalamos a Prefeitura Municipal, tivemos que contrariar interesses 
de respeitáveis casas de varejistas e atacadistas, que se opunham 
tenazmente a que cumpríssemos a lei da Camara Municipal, que de
terminava o fechamento das portas as oito horas. E quando resol
veram obedecer, ainda, alguns patroes retinham seus empregados 
para terminarem as arnima96es recomendadas. 

• 
No preparo do leito da estrada, em meio daquela faina rude, re

cordávamos, de quando em quando, o recanto espírito-santense em 
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que nascemos. E das lembran~as da infancia, as que mais se cor
" porizavam eram as pescarias, no ribeirao remansado, e a apreensao 

de pássaros em viscos, arapucas e la~os, na capoeira vizinha. 
A floresta da margem esquerda do Rio Doce, onde soavam os pios 

e a grasnada do passaredo de toda serte e onde estavam os escon
deri jos dos animais silvestres, espica~ava-nos o desporte venatório e 
resolvemos excursionar aquela regiao. 

Um domingo convidamos discretamente um canoeiro para nos levar 
a foz do Francilvania depois do almo~o. Em lá chegando dissemos
lhe que podia retornar a vila voltando aquele local decorridas tres 
ou quatro horas, e f omos af astando-nos córrego acima, marginan
do-o, cautelosamente, na esperan~a de encontrar algum bicho a que 
atirar. 

Teríamos distado do rio apenas quinhentos ou seiscentos metros 
quando ouvimos gritos seguidos e prolongados, tiros de espingarda e 
de dinamite. Compreendemos que nos chamavam e regressamos quan
do perseguíamos um jacu que, assustado, voava de galho a galho 
cacarejando. Respondemos ao chamado descarregando também nossa 
arma diversas vezes. 

Numa canoa topamos cinco ou seis homens de carabina a tiracolo, 
previdos de cartuchos de dinamite e um deles assim nos falou: 

- A mando do Dr. Bosísio vimos buscar o seu doutor. O chef e 
ordenou-nos que nao perdessemos tempo e que tirássemos o seu dou
tor destas brenhas, porque o senhor está arriscado a ser vítima dos 
bu gres. 

- Rapazes, muito agradecemos a voces e ao Dr. Bosísio o em
penho de nos subtrair aos ataques dos índios; entretanto, os que 
habitara estes lugares sao amigos, sao mansos, sao os do Capitao 
Nazaré. 

- Seu doutor, em bu gres nao se confia. Na mata saf am a roupa, 
ficam nus e viram as flechas contra nós. Além disso, os terríveis 
Crenaques erram também estas beiradas. Seu doutor, embarque, nao 
afronte esta gente bruta. 

Em Colatina o Dr. Bosísio recebeu-nos alegremente por nada de 
grave haver ocorrido. Havia ficado, disse-nos, muito preocupado e 
pediu-nos nao f os semos ca~ar pássaros ou outros animais na outra 
banda do rio, no Norte. Prometemos-lhe. A ocorrencia foi largamente 
comentada. Julgaram-nos por mo~o imprudente, temerário, e repisa
vam a trai~ao dos selvagens ao Dr. Fran~a Leite. 

* 
Progride normalmente o preparo do leito da estrada, a labuta diá

ria vence dificuldades de toda sorte, e a corre~o de cada qual no 
cumprimento de deveres, pouco a pouco, é retina louvável. 
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O rouquejar dos fogacbos de pólvora nas pedreiras extrai lajóes 
para o capeamento de bueiros, ~ ~avoucar d~s ~perários destro~a 
rocha e o gabarito da estrada va1 fixando-se v1!onosame~te; o ~~
rear de pedras para as constru~óes de alv~nana . a~ode a prec1~ao 
dos pedreiros; o entupir das ravinas patente1a a atlv1dade do ganm
peiro valeroso; o abrir de vala~ e valeta~ protege cortes, e .aterres; 
0 harmonizar de patamares, acltves e decltves ressalta a tecn1ca pro
fissional · o transitar de burros, guiados pelas madrinhas dos pontos 
de carregamentos aos de descarrego, e vice-versa, avulta a utilidade 
do bruto ao hornero; o registrar do ponto dos jomaleiros pelos apon
tadores, o fiscalizar do servi~o pelo administrador, o vistoriar de 
todos os trabalhos pelos engenheiros, tudo, enfim, que condensa ati
vidades, forma um conjunto maravilhoso, do qual se vai levantando 
a obra grandiosa, construída por brasileiros que, informados sobre 
os apoucados rec~rsos da Companhia, abunham ~em constr~n.gimen
tos, e festejara ruidosamente o assentar da cum~e1ra dos pred1~s, ~as 
esta~óes ou o inaugurar destas, porque as cons1deram como v1tonas 
de seus esf or~os, de sua tenencia, de sua tenacidade. 

E se o ritmo dos servi~os está regulado, se no escritório tudo se 
acha perfeitamente ordenado, é razoável que o Dr. Pedro Bosísio 
pense -na data do término da sua tarefa do momento, e excogite o 
principiar de outra, e que a respeito colineie o seu pensamento ex
plicando-o, em relatório minucioso, ao primeiro engenheiro. Este 
organiza com a Diretoria da Companhia um vasto programa de 

' trabalho, que será adotado de Natividade para cima. Por ele a 
constru~ao terá um chefe de divisao e residencias quantas forem 

, . 
necessanas. 

Desde logo fica resolvido que deixaremos o cargo que ocupamos 
na Se~ao de Colatina. Seremos promovido a engenheiro residente 
percebendo 580$000 e com o encargo imediato de instalar a Sec~ao 
de Porto Belo, que será entregue ao engenheiro Emílio Cunha. Em 
seguida faremos o estudo do local da travessia do Rio Guandu, le
vantaremos o plano cotado correspondente e locaremos a linha até 
Natividade. Concluídas essas diligencias iremos, em novembro ou de
zembro construir o trecho da terceira residencia da primeira S~ao 
a parti; da vazante das Pregui~as, situada tres quilómetros além do 
Río dos Quatis. ' 
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CAPÍTULO VIII 

Missiio cumprida em Colatina. Viagem incomoda. "Cala a 
boca Feróis!" Manta de su~uarana. lnstalafóes. Aboletam-se 
as turmas. "Eia! vai mariquinha!" Boa impressao. Variante. 
Bugres f amintos. Assustou-se o zabele. Labuta intensíssima. 
Tarimba e serao. Bruxas endoidecidas. A jiquitiranabóia. A 
tagarelice do Carvao. Ria Guandu. Indios bravos. Curiosidad~ 
lusa. A cabocla intérprete. Canoa encalhada. O ataque. Saraz
vada de flechas. Grito selvático da Benedita. Alucinado de 
pavor. Festejam os Crenaques a fuga dos civilizados. Grupos 

de imprudentes. 

SETE MESES sao decorridos de nossa chegada a Colatina. Nesse 
lapso de tempo desempenhamos, com pontualidade, os encargos que 
nos couberam. O chefe amigo e justo estimulava o nosso animo, pa
tenteando-nos sua atividade extraordinária. Nossa missao, em Cola
tina, está cumprida. Apresentamos-lhe nossos agradecimentos e des
pedidas e partimos para Porto Belo. Vamos instalar a Sec~ao e aguar
dar o engenheiro Emilio Cunha. 

De manha seguem, em canoa, um popeiro e tres remadores. Le
vam barracas, f erramentas e mantimentos. Entre quatro e cinco horas 
da tarde, calculam, alcan~arao o destino. Depois do almo~o estra
damos para o mesmo ponto, acompanhando-nos um camarada. Lá 
<levemos, também, estar antes da noite. 

A vau cruzam nossas cavalgaduras o Rio de Santa Joana. Daí 
para diante um trilho serpenteia a margem do Rio ~oce at,é pouco 
além de Catita, onde come~a a galgar um monte CUJ<? sope morre, 
ao Norte no rio, expendo a rocha aflorada, temponzada. Apesar 
da estiad~ entao reinante, a derrota, nesse trecho, é muito incomoda 
porque a vereda, debaixo da mata cerrada, desenha urna linha si
nuosa de forte aclive. Há ocasioes ero que o cavaleiro tero que se 
defender contra as galhadas, os cipós, os ramos espinhentos e, tam
bém, agarrar-se a crina do animal para nao escorregar na garupa, 
com a sela, até ao chao. 

Vencemos os empecilhos, vingamos vinte e dois quilómetros e, 
antes do ocaso, transpomos o ribeirao de Porto Belo e achamo-nos 
a porta de urna cabana, confiada a guarda de um cao mofino, que 
se - embravece contra nós dando ladridos enfiados como se, depois 
de ras tejá-la, houvesse levantado a ca~a. Tao renitente é seu acua
mento que aparecem, na capoeira rala da banda do c~udal, gafo
rinhas de negrinhos espantados que, cautelosos, se aproxunam e ra
lham ao mastim furioso: 

- Chega Feróis ! Que é isso? ! Cala a boca Feróis ! 
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E Feroz de pelo arrepiado, rosna, rosna colérico, rosna sem cessar 
de olhos maus, de cauda estirada, de dentolas a mostra, amea~ado
ras, terríveis. Precavidos, os meninos recomendam-nos que nao des
cavalguemos porquanto o Feroz nos estrin~a e vao correndo chamar 
o pai. Também o nosso camarada nos adverte da imprudencia de 
apear, e ressalta a ferocidade do animal, cuja prova está nos olhos 
carregados de sangue. 

- Olá, meu patrao, vou am1arrar o Feróis e vosmece desapeie-se 
- e, dirigindo-se ao camarada: - pode soltar os animais. 

Reconhecido, agradecemos a gentileza do groteiro amável e dize
mos-lhe que esperamos urna canoa, coro bagagem completa, que nao 
há de demorar em aproar ao porto, e por isso nao lhe causaremos 
estorvo. 

Para matar o tempo pomo-nos a conversar sobre cousas do Rio 
Doce, e o ribeirinho inculto, porém inteligente e curioso, force ja em 
falar na constru~ao da estrada de ferro. 

Já crepusculeja e principiamos a admitir a hipótese de viagem des
favorável da canoa. 

Cricrilam os grilos na macega vizinha e fretinem as cigarras nas 
dicotomías dos arbustos. Atingimos a hora em que a luz solar se vai 
amortecendo e já lobrigamos o tremeluzir hesitante das estrelas lon
gínquas. Come~a em todo o vigor a esplendida e colossal orquestra 
ero que figuras multíplices cada qual mais se esmera por produzir 
o vozear próprio e modesto, como o dos dípteros, ou o volumoso, 
como as gargalhadas irreverentes do acaua ou os roncos do barbado 
vaidoso e blasonador e, da integra~ao de tantas vibra~es, nasce a 
harmonia terna e agradável. Em redor, a terra cariciada parece dor
mitar. Nessa primorosa festa da boca da noite, embevecemo-nos, só 
nos despertamos quando o hospedeiro previdente opina que a canoa 
deve ter encostado a algum barranco, onde está pernoitando, e que 
no día seguinte chegará cedo. 

Nao mentindo a hospitalidade do matuto, o roceiro bondoso con
vida-nos para comer da janta do pobre. Aceitamos e ainda recorda
mo-nos do suculento guisado de feijao e da carne atravessada pelo 
espeto e tostada pelo braseiro. E como gabamos o assado vem a 
pergunta: 

- Seu doutor sabe de que bicho é esse taco? 
- Provavelmente de veado. 
- Só a cor é que é a do veado, porque é manta de su~uarana. 
Assim saboreamos carne de on~a, morta a bala, ca~ada, quando 

subia a ribanceira do rio, depois de haver devorado uro cabrito da 
cria~ao existente na ilha, que defronta coro a choupana onde 
está vamos. 

* 
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Madrugam os canoeiros e, diligentes, esfalfam-se _ em armar b~r-
" rae as, em enterrar f orquilhas que sup?rtarao um b~rdao em q"?e sera o 

dependuradas panelas para ser aquec1das ao f~gareu. O pope1ro,. afa
mado mestre-cuca e hábil pescador, cata pedrinhas e graos movidos, 
que depreciam o feijao antes de o lan9ar para cozer na panela refor-
9ada e volumosa, enquanto, em outra, se aferventa o charque sob 
sua vigilancia. 

Aquele magote de trabalhadores atirados nao afrouxa a lufa-lufa. 
Quer ter, ainda naquele dia, o prazer de des~mpachar. em der~edor 
do abarracamento a terra de novo embrutecida, e f 019a, pertinaz
mente, o relvao pompeado de arbustos copudos e de arre-d1abos de 
folhas urticantes. 

Depois a ro9ada prosseguirá, est~nder-s_e-á . do rio margeando o 
ribeirao, subirá a lomba e alcan9ara a cha, situada ao sul da casa 
desahitada de Dr. Hermann Belo que será, quando consertad~, nossa 
residencia. Nessa planície construi~emos um b~rrac~o de madeira com 
um só compartimento amplo, are1ado e bem iluminado. Será a sede 
ou o escritório de Seq~ao. 

Nos dias subseqüentes, arrancham-se o e~carrega?o dos abast<;ci
mentos e · auxiliares que cuidara da pronta mstala9ao do ar~az~m. 
Vem garimpeiros, operários, feitores. Situamo-los em lug~res pro~nos, 
de boas condi96es higienicas e nas proximidades do e1xo. da bnha. 
Determinamos que lhes f ome~m ferramentas e f olhas de z1nco trans
portadas em vapor e canoa e guardadas, provisoriamente, na cabana 
do tabaréu, que generosamente nos acolheu. 

Improvisamos jiraus para serrar, e os golpeoes impelidos por mus
culaturas rijas em vaivéns cadenciados tra9am ~s toras e desdobra~
nas em tábuas que nao se empilham porque, a1nda amontoadas, sao 
levadas para o' local da constru9áo do escritório. Aí pregadas ao bar
rotamento de madeira lavrada constituem o assoalho, e as travessas 
fixadas aos esteios servem de tapume como se f ossem paredes de 
alvenaria. 

A faina é rude. Os servi9os variados. Chegam o administrador e 
os apontadores, que assumem imediatamente seus encargos, e outras 
turmas de trabalhadores, de carpinteiros e de pedreiros., ~gumas 
munidas dos petrechos precisos para c?nstruir ?s seu~ tugunos q~e, 
freqüentemente, sao arremedos de que1em·es m1seráve1s. Neles _serao 
ajeitados os teréns e as tarimbas de colmo de ubá, que serao os 
leitos ásperos e ondeados ,desses audaz~s trab.alhadores da Compa
nhia. Apresentam-se, tambem, levas de 1omale1ros. Abandonaram os 
féitores e desejam engajar-se com outros. 

A maioria dessa gente procede da constru<;ao do trecho da estra
da, que está sendo concluído pelo engenheiro Emílio Cunha, que 
no-la recomenda. A todos acomodamos e distribuímos trabalho. 
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Ordeuamos a abertura, com urgencia, do trilho impropriamente 
chamado caminho de servi90, que deve acompanhar quase sempre 
serpejando o estaqueamento da loca9ao e dele distanciando-se nunca 
menos oe urna vintena de metros. 

Breve, da Catita ao Rio Lajes sucedem-se, a cavaleiro do caudal, 
os acampamentos encravados nos claros de mata virgem ou de ca
poeiroes frondosos. Depois das ave-marias, o repenicar dos cavaqui
nhos, o toque das harmónicas, a emissao de sopro nos búzios e as 
cantigas dolentes casam-se e misturam-se. Sao os precursores dos 
apitas das locomotivas, desabusadas, chiantes e \larulhentas, que re
presentarao a vitória desses brasileiros resignados, laboriosos e atre
vidos, ocupantes das cho9as daquelas aldeotas ef emeras, minguadas 
de bem-estar. 

* 

As turmas que se aboletam na vizinhan9a do rio já estao provi
das do necessário para atacar os trabalhos. Devemos, todavia, assisti
las fornecendo-lhes notas para a execu9ao de suas tarefas. Ninguém 
nos ajuda. Ternos tudo que fazer. A noite, calculamos a caderneta 
de cortes e aterras. Pela manha orientamos a marca9ao da largura do 
leito, indicamos os pontos de mudan9a de nível, tra9amos o eixo dos 
bueiros normal ou esconso a linha, assinalamos as referencias de ni
velamento, damos instru95es ao administrador e reiteramos, ao apon
tador, o cumprimento exato de deveres e que acolha, sempre, com 
paciencia, as reclama<;Oes dos trabalhadores. 

• 
Faz alguns días que o servi90 progride normalmente. O descon

forto nao abate o animo do assalariado - nordestino sóbrio, mineiro 
ou baiano de cacaio. Acostumados ao relento, retemperam-se nos 
cansa9os dos trabalhos de constru9ao e avan9am ardorosos, resolutos, 
sonhando no término da tarefa, apenas iniciada. 

O clima da regiao é ameno, nela nao reina carneirada e, gozando 
saúde, mourejam despreocupados na escava9ao, no cavouco e em 
outros misteres. Vivem alegres! No desaterro abrem cachimbos e sao 
cautelosos, porque temem a queda súbita de prismas de terra. Na 
remo9ao do entulho, guiam a récua que tiram as carro9as, estimulam 
as azemolas a andarem, assoviam, palmeiam e zunzunam. Se tem 
que deslocar pedras usam a cantiga da mariquinha: 

Eia! vai mariquinha! ! eia! vai mariquinha! ! mariquinha vai! mari
quinha vai! eia! vai mariquinha! ! ... 

E assim al9apremam os blocos que, devagar, escorregam no solo, 
ao som rítmico da toada instituída pelo feitor, e chegam ao lugar 
desejado. 

* 
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Descia o sol quando, montado em bonito mulo, chega o Dr. Emí
lio Cunha. Acompanha-o Antonio Martins, o Carváo, como era 
chamado. 

O ilustre engenheiro, de estatura mediana e de vozeiráo agradável, 
pergunta-nos, antes de descavalgar, se recebemos a carta em que nos 
participava sua vinda naquele dia. Recebem0-la, sim, e esperamo-lo 
para jantar. Vai saborear pitu da água doce, mais delicioso que la
gosta do mar. 

Apeia, abra<;a-nos alegremente, cumprimenta minha mulher, segura 
minha filha de apenas tres meses, tenta despertá-la, brandamente, 
candonga e acaricia meu filho, e de imediato passa a dar-me a boa 
impressáo que lhe causara a instala<;áo das turmas na parte do trecho 
por ele percorrida e o progresso, que notou, do servi<;o já executado, 
em tao curto prazo. 

Mostramos-lhe o quarto que lhe destinamos em nossa modesta vi
venda e oferecemos-lhe hospedagem. Aceitou-a. Achou pitoresco o 
rústico aposento, mormente, porque tinha urna janela que olhava para 
o Rio Doce. Agradeceu-nos. 

E, ainda, antes do jantar, depois de um banho tonificante na 
cascata do ribeiráo de Porto Belo, quis conhecer a obra achavasca
da, quase concluída, do escritório da Sec<;áo. Durante a visita miu
deamos-lhe as providencias escolhidas para a urgente instaura<;áo de 
todos os trabalhos. Satisfeito, aprovou-as. 

• 
Perlongamos, em companhia do chefe e com o perfifl nas maos, 

todo o estaqueamento da locac;áo da linha, inquietando-se o Dr. 
Emilio Cunha coro o longo corte em rocha viva, depois da Catita, 
e coro o vultoso volume de terra nas proximidades do Rio Lajes. 
Incumbiu-nos de reconhecer urna variante que, serpejando o curso 
do ribeirao da Catita, transpusesse alguma garganta permitindo colear 
a vertente do de Porto Belo. 

Procedemos ao reconhecimento, a explora<;ao, a topografía, ao pro
jeto e ao or<;amento da modifica<;ao e, comparando o custo desta com 
o da encosta gnáissica do rio, habilitamo-nos a concluir pela incon
veniencia desse novo trac;ado, já por motivos de ordem técnica, já 
pelos de ordem económica. Comunico u o chef e o resultado de nossas 
diligencias ao primeiro engenheiro que lhe aconselhou a retrilhar, 
alterando, a loca<;ao da primitiva linha para enfrear despesas. 

Apenas come<;amos a relvar o trecho enladeirado e rochoso, lava
do, na base, em toda a sua extensao pela corrente impetuosa e bor
bulhante do caudal, nos avisa o Dr. Emilio de sua próxima ida a 
Vitória. Novamente suportaremos sozinho o pesado da administra<;ao 
e, ainda, o da variada parte técnica. 

* 
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Atada a cintura a ponta de urna corda, estendida no dorso do aclive 
da montanha e, amarrada a outra, a uro tronco de murtinho, a custo 
logramos montar o transito e mantemo-nos difícilmente em equilí
brio, lendo, no círculo horizontal do aparelho e no vernier, sucessi
vas deflex6es, a esquerda e, assim, vamos marcando e modificando 
o eixo da linha. Atento para o trabalho que executamos, na encosta 
escabrosa, surpreende-nos a aproximac;ao de um camarada que sur
ge, agarrando-se a arbustos ma), enraizados, enocando seus ramos 
frágeis. É um positivo. Saúda-nos e entrega-nos um aviso do admi
nistrador que, lacónico, nos participa estar nossa morada cercada 
de bugres. 

Safamo-nos, precipitadamente, da pirambeira, voamos em socorro 
do lar e, quando dele nos avizinhamos, encontramos com trabalha
dores que nos informam de que sao índios mansos. Nao estao fazen
do amea~as contra ninguém. Sao da maloca do Capitao Nazaré. Pro
curam a cabocla Benedita, a quem respeitam e obedecem. Nao a 
acharam e estao a sua espera: querem comida. 

No limiar de !!OSsa vivenda deparamos com um quadro estranho 
aos costumes de civilizados, mas natural aos de aborígines amigos. 
O que presenciamos confirma os registros de antigos e modernos 
cronistas. 

Seis ou oito bugres com seus curumis, sem-cerimónias, penetra
ram a casa, devassaram-na, assenhorearam-se daquilo de que se agra
daram, entraram por suas pe~as, exceto por aqueta em que se refu
giara, nela trancando-se, transida de medo, minha mulher com as . 
cnan~as. 

Após nossa chegada surdem os homens indígenas que, coro as 
mulheres, num linguajar desconhecido, dolentemente, parece repeti
rem os mesmos pen~amentos, ressaltados por abundante gesticulac;ao. 
No meio da algaravia complicada despontam vocábulos de portugues 
estropiado, e apitan, dineo, fome, fume. . . e, sem enfase, esmore
cidos, famintos, os pobres, quase semicivilizados, tristes e vencidos, 
salmodiam. 

Apresenta-se-nos, entao, o canoeiro que os transportou da margem 
oposta do rio. Conta-nos a penúria de alimentac;áo com que vivem 
eles na mata e o vício que tem, antes por necessidade que por ma
lícia, de lanc;ar máo de objetos alheios. Lastima-os e diz-nos: 

- Nao os deixarei aqui, vou levá-los, a tardinha, para o outro 
lado. Dei-lhes conduc;ao porque estáo vestidos coro seus molambos. 

Abala-nos o que vemos e acabamos de ouvir. Solicitamos ao bar
queiro o favor de os encaminhar ao armazém e autorizamos o encar
regado a fornecer-lhes víveres. E o língua, guiando-os, retira-se com 
aquela farandula de brasileiros infelizes. 

Foi um alívio. Acalmou-se minha µiulher . A cozinheira, que havia 
arribado, voltou. Só o zabele domesticado nao mais retornou ao po-
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leiro habitual. Assustou-se. Esvoac;ou apavorado ao capao distante e, 
certo, mais longe estaria, em breve, gemendo nas moitas a procura 
de companheira. 

* 
Revisto o trac;ado da linha, em todo o trecho da secc;ao do enge

nheiro Emílio Cunha, arref ecidas as reiteradas recomendac;óes para 
restringir, ao mínimo, o custo da construc;ao, montamos o escritório 
técnico, conforme a orientac;ao do chefe. Dia a dia tudo se vai orde
nando e ele, incansável, desembara~-se galhardamente. 

Delineamos e realizamos o arquivo de cadernetas, de plantas, de 
perfis, de correspondencia, de ordens de servic;o e de f olhas de pa
gamento, organizadas por um único auxiliar expedito e inteligente. 

A labuta é intensíssima. A fiscalizac;ao dos trabalhos incessante. 
Os projetos das obras de arte, aprovados pelo primeiro engenheiro, 
depois de entendimento com o Fiscal do Govemo, sao executados 
a capricho. 

Os assalariados da empresa sao os seus grandes colaboradores. 
Deles depende o exito da obra. 

E fato digno de registro: mourejam das seis da manha as seis da 
tarde, bem-humorados, confiantes na Companhia que lhes paga os 
salários com atraso de tres e quatro meses. Contam com o annazém 
que os pro ve de man timen to, com o médico que lhes receita e f or
nece-lhes remédios, com o administrador que lhes defere os pedidos 
justos, com o f eitor que norteia o servic;o para bom rendimento, com 
o apontador que marca, com precisao, as horas de trabalho e, enfim, 
com o engenheiro que os acolhe com benevolencia. 

* 
Quando o sol de todo se arreda do horizonte, já fez o trabalhador 

sua ref eic;ao, terminada, qua se sempre, na claridad e escassa do cre
púsculo e, pouco depois, acerca-se da tarimba, por ela se estira e 
dorme. 

No escritório, porém, há o serao que, nao sendo obrigatório é, 
entretanto, adotado por circunstancias várias. Num deles afogam-nos 
plantas, perfis, cademetas e objetos de desenho. A prancheta ligei
ramente inclinada, atopetada de utensilios, é aclarada por um lam
piao colocado em aro de metal pendurado a esquerda em altura 
adequada. 

Fora, no céu, cintilam as estrelas multicores, passeiam os planetas 
iluminados. A lua nao aparece. Está em fase minguante. No ocaso, 
muito longe, claróes rápidos ferem, de quando em quando, o 
firmamento. 

O ar abafadic;o e a temperatura elevada quebrantam-nos as ener
gias. Sentimo-no~ das modificac;óes do ambiente. Reagimos, todavía, 
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contra o estado de languidez, esforc;amo-nos por nao desperdic;ar 
aquelas horas de labor. 

Nao tarda e agora adeja sobre nós urna bruxa, agora voejam duas, 
agora esvoac;am outras, e muitas outras, endoidecidas com a chama 
do belga, tocam na manga quente, caem no assoalho, nas folhas de 
desenho, alc;am novamente o voo, volteiam no salao, cruzam-no as 
tontas. 

Sao elas as primeiras visitantes. Cedo vai chegando o acompanha
mento que invade o recinto. Miríades de insetos movem-se desorde
nadamente. Legióes de coleópteros rodopiam, mexem-se por toda 
parte, mormente nas vizinhanc;as da lampada. E em meio daquela 
agitac;ao louca, zumbem besouros de cores sombrias, e entra, veloz, 
pela janela, urna jiquitiranabóia de cabec;a túrgida, asas vistosas com 
manchas oceladas, e pousa na parede de madeira depois de nos 
rentear. 

A presenc;a inesperada do homóptero causou ao Carvao desassos
sego. Com um salto de acrídio ele, que empunhava, ora urna vassoura 
para ajuntar os insetos espalhados pelo assoalho, ora urna bacia de 
flandres do lavatório barato, sustentando-a debaixo do foco luminoso 
para atrair e aprisionar o bicharedo, que voluteava infrene, mata, 
trucida a vassourada a inofensiva cobra do ar. E depois de tamanha 
fac;anha Antonio Martins julga-se vitorioso em haver pulverizado a 
tirambóia, a cobra de asas, que produz morte fulminante numa s6 
picada. 

O Dr. Emilio, que seroa como nós, quic;á também extenuado, 
observa, há muito, os enxames e provoca o Carváo a falar, espica
~ando-lhe a tagarelice. 

- Decerto já voce presenciou a morte de alguém motivada por 
mordedura dessa fera terrível, desse animalejo maldito? 

E o Carvao, orgulhoso pela honra da pergunta que lhe dirigiu o 
chefe, esclareceu o que sabia a respeito. 

- Que tenha visto um vivente morrer da dentada dessa infeliz 
nao vi, nao senhor, mas ouvi a meus país, a meus avós, a meus tios, 
a meus primos, a meus amigos, enfim, a toda gente de minha terra, 
onde nasci, lá em Minas, dizer que o cristao mordido por ela nao 
escapava, que nao havia benzedura ou beberagem que o livrasse da 
morte, porque o seu veneno era pior do que o da cascavel. O pobre 
morria antes de cegar. 

Estava eloqüente o camarada de confian~a da Sec~ao, falava e 
gesticulava, e contraía as bochechas o que permitía luzir, de relance, 
os seus incisivos restaurados em ouro, quando se escutou, aproxi
mando, tropel de cavalgaduras, que relinchavam na escuridao da noite, 
apenas quebrada pelo tremeluzir de pirilampos que vagueavam rente 
ao chao ou pelo relampago afastado. 
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.. 
O Carváo, a pressa, explicou a ocorrencia e emite opiniao: 
- É aquela onc;a que imprime o rasto na trilha que acompanha 

(\ ribeirao. É pintada e perigosa. Quer pegar os animais de ~ela e 
~l es, de velhacos, vem homiziar-se ao redor das casas. Os bichos, 
boje, estao alvoroc;ados por amor da noite quente. O te~po vai m~dar. 

Efetivamente acabávamos de perceber, Rio Doce acima, o conscar 
dos raios e o ressoar, ainda distante, dos trovoes. 

O relógio marcava nove horas e meia e o chefe convida-nos a 
recolher e recomenda ao Carvao: 

- Apague o lampiao, feche o escritório - e dele se despede com 
um "até amanha". 

* 
Entristecido, separamo-nos de Dr. Emilio Cunha, o bom ~befe, 

o excelente amigo, que até boje ainda nos honra com ~ sua ~miza~~ 
fidalga. Talvez sejamos os últimos técnicos que sobrevivem as fadi
gas da construc;ao da velha estrada de ferro, que penetro u no deserto 
verde do terrível Rio Doce e possibilitou o saneamento de seu vale 
e o seu exito económico. 

Novamente deixamos a familia em Porto da Esperanc;a e rumamos 
para o Baixo Guandu. Aí estudamos e fixamos a tan~ente da t;~
vessia do rio. Levantamos um vasto plano cotado. Assinalamos otl
mas fundac;óes para a construc;ao dos pilares e apresentamos minu
cioso relatório para facilitar a elaborac;ao do projeto da ponte, ao 
escritório central, e a encomenda da parte metálica a Europa. 

Implantamos, depois, o eixo da estrada na planura, que se origina 
nas bases dos outeiros, a direita do Rio Doce, e morre no valo ca
vado pelo caudal formando a cachoeira das Escadinhas. ? último 
piquete da Iocac;ao f oi o primeiro que ali cravamos, faz mais de um 
ano, como ajudante do engenheiro Pedro Versiani. 

De Barra do Manhuac;u para cima escasseiam os moradores. Ra
reiam os prédios onde possamos fixar a residencia. Lembrou-se, por 
isso, a Companhia de empreitar a edificac;ao das casas de turma 
coro o Sr. Virgínio Femandes, as quais seriam ocupadas pelos enge
nheiros residentes. Ternos notícias de que a primeira, cuja constru
c;ao foi concluída, é a dos Quatis. Para lá iremos até que a do lugar 
denominado Boa Vista, situada no meio do trecho, que vai ser por 
nós construído, esteja acabada. 

* 
Inteirando-se o Dr. Emilio Cunha de nosso próximo regresso a 

Porto da Esperanc;a, e sabendo que em Mascarenhas estava arran
chada a turma de locac;ao dirigida pelo engenheiro austríaco R.:>
berto von Krompholz, participou-nos a satisfac;ao que teria em1 nos 
visitar e ao distinto técnico estrangeiro 
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Em um sábado, dois dias após a nossa chegada a Porto da Es
peranc;a, tivemos o imenso prazer de estreitar o amigo e compa
nheiro das !idas da empresa que nos empolgava. 

E quando, a noite, cavaqueávamos saltitando de um tema para 
outro, ouvindo, toda a companbia ouvia, bem-humorada o troca
dilhar ince~san~e ,de Dr. Emilio, e comprazia-se com a s~a palavra, 
que puxa irresistlvel a dos outros, traz ele a baila urna visita aos 
selvagens que foram pressentidos, ao crepuscular, na margem aposta 
do rio. Convida-nos para visitá-los. Quer ver os índios bravos os 
Crenaques, e avaliar de sua braveza. ' 

- Pobres Crenaques - dizia. - Devem ser cordeiros como sao 
os da maloca do Nazaré. ·Pedinchoes e famintos como os outros 
aureolados, porém, de fama atrevida. Amanha daremos cabo da má 
reputac;ao dos Crenaques. Todos vamos abrac;á-los. 

O anfitriao da casa, o Sr. Joao Buriche, houve por bem, a essa 
altura da palestra, esclarecer que no dia seguinte teria o máximo 
prazer em colocar a nossa disposic;ao urna canoa grande, espac;osa 
e segura e que, p~r sort~, ~stava em Mascarenhas a Benedita, bugra 
~ansa, q~e servina de interprete. Ele acompanhar-nos-ia, mas sen
tia-se obn~ado a nos avisar que os Crenaques nao eram de paz. Eram 
~o ~ontráno ?usados, valentes e bravíssimos e, por isso, devíamos ser 
mu1to precavidos quando nos acercássemos de seus quejemes, simples 
palhas amarradas com · cipós em travessas apoiadas de encontro a 
tr_oncos de árvores, e ter em vista a possibilidade de um ataque a trai
c;ao, de urna emboscada, de urna tocaia bem organizada. 

Do cavaco participava o Sr. Castro, portugues, empreiteiro, palra
dor, barulhento. Era dos mais empenhados em ver de perto os bár
baros, dos mais influídos em observá-los "para ter o que contar" 
dos mais interessados em fitar as marrafas das caboclas. la presen~ 
teá-las com pentes, cantas de vidro e espelhinhos. O bom lusitano 
more~o, alto, · elegante, ·de olhos pretos e espesso bigode de pontas 
r~torcidas, , or~lhava-se--. de seu físico e, por certo, contava impres
s1onar as indias sonhadoras e, também, saciar a vista curiosa nos 
corpos das Iracemas do Rio Doce. 

Nove horas. Aparelhada a canoa, alastrada com sacos de caixas 
de fósforo, de · bugigangas, de facas, de farinha de mandioca, de mi
l~o, de. charque, parte de Porto da Esperanc;a em direc;ao oblíqu~, 
no ab~ixo, a marg~m esquerda, onde, ainda pela manhá daquele dia 
de solao, foram · vistos os Crenaques esca breados. Cinco canoeiros 
conduziam o .barco pejado e comprido, que acostou ao barranco. Ao 
todo, eram dezessete pessoas. Saltaram em terra quinze. 

Na canoa ficam?s ... como auxiliar Pedro Zamprogno. Na ansia de 
estarem com os silv1colas levaram, aos empurré>es, a Benedita ao 
simulacro de quejemes Onde só encontraram o brasido acinzentado 
gQe __ Jumeg~ya _qacam~t~, __ ·e lá a bugra se eSfalfa em .gemer, e~ _ 
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gritar, em vozeirar protestando, anunciando que os civiliz~oos, os 
" brancos sao de paz, sao amigos dos· bugres, trazem-lhes comida, pre

sentes - farinha, milho, carne, facas, pentes, espelhos. . . e repe:e 
sempre na sua língua estranha: "sao amigos, !r~ze_m pre~ente_s, ~a~ 
amigos, sao amigos, nao sao inimigo~, nao _sao 1n1?11gos, ~ao sao; 1n1-
migos dos Crenaques" ... Tudo, porem, fo1 em vao. Nem um so da 
tribo apareceu. E os excursionistas desenganados, desapontados, vol
taram a canoa e deliberaram ir gingando, rio aciina, beirando a 
ribanceira. · 

Comentaram a minha prudencia e insinuavam o descaso por nao 
me haver interessado em espiar os vestígios deixados pelos silvícolas: 
ti~óes fumeantes, galhos torcidos, ramos enocados de arbus~os. Man
garam do auxiliar porque nao se arredo~ ~a ;margem do r10. E en
quanto chasqueiam, discutem e formulam h1poteses s.ob;e a fuga dos 
índios lá vai a igara vencendo a correhteza em dtre1tura a Porto 
Final,' para aí, na margem esquerda do rio, fazerem .novas pesquisas 
na ·mata e reiterados convites aos selvagens para vtrem receber os 
regalos preciosos. Nas grimpas das árvores taralhavam as araras. E 
a Benedita nao cessava de ·estribilhar: "os brancos sao amigos, os 
brancos sao amigos" ... 

A espa~os ordenam que os canoeiros poitem a embarca~ao ;e, por 
momentos todos escutamos. Da planura · que se estende, alem do 
barranco ~lto; nada ouvimos. Parece que os aborígines se embrenha
ram no matagal. Decerto nao conseguiremos falar com eles. E con-
forme opina um dos tripulantes: . ; . ·. 

- Desconfiaram, e caboclo desconfiado ·e um pengo. 
.· A montante, já entrevemos a orla .da coroa que fronteia com Porto 

Final, término de nossa excursao .e, por ·isso, a Benedita esgoela, 
ainda mais, a afirma~ao aos Crenaques de nossa · amizade. 

Agora, avizinhamos da praia. O popeiro aproa a canoa para eta 
e abica. ·De inopino chovem flechas que , se entrecruza:n nos. ares, 
caem na água, seguem rio abaixo flutuando. A· embarca~ao está e~ca~ 
lhada. O bojo · amoldou-se, ajusfou-se a areia niolbada. Os canoeuos 
atarantados com a gritaria, e de pavor causado pelo ataque dos sel
vagens, parece haverem ficado lesos do r~ciocínio. A~sorve-os a. ~e
f esa passiva. Correm a popa da canoa, attram-se na agua e, cosidos 
aos· bordos·, aterrados, ficam imóveis. . . · 

·o .ataque, de · instante a instante, intensif~ca-se. As flechas coalha~ 
o rio e já .. estaríamos ensangüentados, e qu1~á mortos, ~e os agresso
res se houv.essem postado na ribanceira .. Receavam, por certo, a nossa 
resistencia e. defrás das árvores afastadas se escondiam e, porque a 
~nibarcá~ab estava muito próxiina da barranca, o campo de :visao 
lhes era · duplamente desfavorável. : · · ; · · · . . . 
. :Na canoa ctesciam a confusao e a balburdia a ponto de mwtos 

já ·quererem .abandoná;..la~ En tao,. prognosticamos· o sacrifício~ ·a morte 
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de todos pelas flechas dos índios que, a cavaleiro da ribanceira, aco
meteriam de perto e, ainda, por afogamento nas águas do caudal. 

Pedimos-lhes, rogamos-lhes calma. Objetaram-nos. Atende.ram-nos, 
em seguida, com relutancia. · 

- Porventura alguém terá alguma arma de fogo? 
- Tenho um revólver - respondeu-nos o Sr. Buriche. 
- Atire para o ár. 
De pronto cessou o ataque após o estampido. 
Desentorpecemos os canoeiros. 
- Desencalhem a canoa. A custo obedeceram. 
- Depressa remem, mupiquem. E os senhores deitem-se no fundo 

da embarca~ao. ' 
E esta, impelida pela fon;a tresdobrada dos remadores, breve, esta-

va a uns trinta metros da praia. ' 
Encorajam-se os bugres com a nossa retirada e de lugares mais 

chegados a beirada lan~am urna saraivada de setas, embora se con
servero ainda ocultos na mata cerrada. Flechas há .que cravam as 
pontas na parte externa da canoa, após · descreverem parábolas 
admiráveis. 
. No meio da acometida enérgica, que nos espanta, ouvimos um grito 
estridente,· selvático, da Benedita, que, recostada no concavo da proa;. 
havia sido alvejada. Alucinado de pavor o Sr. Castro ergue-se e corre 
d.e urna extremidade a outra da igara, impreca a ocasiao em que 
resolveu .acompanhar-nos · - "maldita excursao, bárbaros, desalma
dos, assassinos, bandidos". . . Anda por cima dos que estavam esti
rados, ignorando-os, contundindo-os. Amea~amos atirá-lo na água e, 
resoluto, convidamo-lo a novamente aquietar-se. O protesto unanime 
dos que foram pisoteados e o apoio que nos deram trazem-lhe a 
razao. O homem, entao, encova-se, encolhe-se no fundo da embar
ca~ao e roga que alguém se espichasse sobre ele servindo de coura~a 
contra a penetra~ao das flechas. 

Continuamos a incitar os remadores a tarefa louvável de nos arre
darem do alcance das armas gentias, o que conseguiram, sem tar
dan~a, alegres e envaidecidos. Agora, todos salvos se peguinhavam, 
ressaltando cada qual o temor dos outros. Por fim renderam gra~as 
a Nossa Senhora. 

Urgia pensar a Benedita, que arquejava na proa. A flecha, que 
a atingira, mantinha-se em posi~ao oblíqua. Parecía-nos haver-lhe 
penetrado o abdome ou um dos membros inferiores. Com o Sr. Bu
ricbe sungamos-lhe a saia encarnada, retiramos a seta cravada na 
canoa, examinamos-lhe o corpo e apenas na coxa um levíssimo arra
nhao em que o sangue nao marejava. 

Dissemos-lhe que nao esta va f erida e a bugra, de chofre, assenta
se, radia dos olhos, a princípio, fulgores de alegria por estar incólu-
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me e, depois, de ódio feroz contra a tribo inimiga a qual jura vin
gan~a tremenda sua e dos de sua cabilda. 

Embicamos para Porto Final. Aí chegados, minutos depois, f re
gueses do Sr. Viana de carabina Winchester a tiracolo, e instigados 
pela Benedita, querem desf orrar a dupla afronta que nos fizeram os 
índios - nao aceitarem os presentes e investirem contra nós. Den
nos a todos canseira para convencer aos nossos improvisados vinga
dores de que jamais dariarn os engenheiros da estrada ordern para 
matar os bu gres e que de forma algurna nis so consentiriam. 

Na praia, na margem esquerda, onde esteve encalhada a canoa, 
festejam os Crenaques a retirada, a fuga dos civilizados. Organizarn 
urna grande roda sarandeiam e bamboleiarn, cantam e dan~am. 

O Sr. Castro, já refeito do medo, que conturbou todos, com urna 
luneta emprestada pelo Sr. Viana, seu patrício, contenta-se corn obser
var de longe os indígenas sem tangas. 

E, depois~ amesquinhados, retornamos a Porto da Esperan~a. De 
vez em quando o Dr. Emilio ensaia urna piada que nao polariza as 
aten~oes dos excursionistas. O engenheiro Roberto von Krompholz 
e seus auxiliares váo preferir, decerto em horas vagas, passear no 
Rio Doce a visitar os Crenaques. O Sr. Castro está murcho. 

Sentimos. todos que a parca nos rodeara. Um pouco mais de ousa
dia dos silvícolas, urna diminui~áo momentanea do instinto de con
serva~ao de suas vidas e teríamos sido trucidados. Nunca o uso de 
uma arma de cano curto protegeu, táo eficientemente, sem destro~ar 
nem ensanguinhar, um grupo de imprudentes contra um inimigo bár
baro, assanhado, enraivecido. 
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CAPÍTULO IX 

Casas de turmas de Quatis e Boa Vista. Tránsito difícll. Tolices 
de trabalhadores. Invernada. l/hados. Mutuns. A 11iudan9a. 
Moradia aprazível. Elevado conceito técnico. Reconciliado o 
espalha-brasas. Novos planos. O engenheiro setuagenário. Ace
lerafOO no traba/ha. Homem disciplinador. "Julguei-os hipó
critas." Gente enfezada. Admoesta~oes. Feitores semi-embria
gados. lmpropérios do chefe. Linha telefónica. Exasperado. 
Babou-se de raiva. Frase indecorosa. Tocaia. Surrado e a1nar
rado. "Seu ·Góis está aqui." Condenafoo. Palavras respeitadas. 

A CASA de turma dos Quatis, escreveu-nos o Dr. Bosísio já estava 
construída, conforme aviso que lhe dera o empreiteiro, Sr. Virgínio 
Fernandes. Remetia-nos as plantas contendo o projeto de implanta-
9áo da linha a partir da estaca 1.750. Devíamos locar os dez primeiros 
quilómetros para, com urgencia, ir arranchando as turmas da cons
tru~ao. Um armazém estava sendo instalado em Quatis e depois outro 
seria montado, próximo de Boa Vista, lugar em que o Sr. Virgínio 
Fernandes já havia iniciado a constru~ao de outra casa de turma para 
ser nossa moradia. 

Ele, como chefe da Divisao e com a aprova~áo do primeiro enge
nheiro, havia dividido a partir de Natividade, atualmente Aimorés, 
o trecho a construir em tres residencias: a primeira, com vinte qui
lómetros, confiada ao auxiliar Teodorico Tourinho, sob sua dire~áo 
imediata, a segunda ao engenheiro Mário Eppinghaus e a terceira 
sob nossa orienta~ao, com quinze quilómetros cada uma. 

As residencias eram regidas por instru~oes claras, em que se res
saltavam os preceitos técnicos e reiteradas recomenda~oes de ordem, 
disciplina e economia. 
· Partimos coro a familia, depois do almo~o, de Porto da Esperan
~ª para Barra do Manhua~u. Aí pernoitamos em casa do Sr. An
tonio Bittencourt. E D. Calu, sua Ex.ma Esposa, e ele nos cumula
r;:im de gentilezas tamanhas das quais jamais nos esquecemos. Foram 
sempre nossos boníssimos amigos e aquí registramos os nossos agra
decimentos a suas almas benfazejas. 

No dia imediato transportamo-nos de uma ribanceira a outra do 
Manhua~u em canoa. As cavalgaduras atravessaram-no a vau de 
orelha. 

E depois de darmos um último adeus ao Sr. Bittencourt, seguimos 
a trilha que serpeia, na mata, a margem direita do Rio Doce. Reve
mos a vereda que havíamos, muitas vezes, percorrido coro o Dr. 
Pedro Versiani, quando nordesteamos para assinalar a Iinha de ex
plora~áo da estrada. Por vezes ternos de parar porque ouvíamos o 
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aviso do arrieiro que cuidava dos cargueiros guiando-os - "Cami
"' nho en tu pido", "pau atravessado", '~pedra rolada", "barranco caído" ... 

Através dos claros da floresta conseguimos furtivamente enxergar, 
da outra banda do rio, a Pedra do Lorena, as do Cágados e a do 
Resplendor e, urna vez por outra, as águas espumantes do rio. 

Agora perlongamos a encosta gnáissica que merg~lha na corrente 
borbulhante do caudal impetuoso que, apressado, va1 engrossar-se, a 
jusante, com os seus tributários. 

Está vencida mais da metade da jornada. Melhora a vereda atra
vés de capoeiras, que revestem a planura larga, entre o rio e a so
fralda das colinas. Vadeamos alguns riachos e avistamos, depois de 
passar no armazém desprovido, levantado de madeira roli<;a, coberto 
de zinco, o descampado que o Rio dos Quatis limita. A casa de 
taipa, en1 que vamos residir; situa-se a cerca de duzentos metros da 
barranca do Rio Doce, em terreno de caída fraca. 

O mo90, encarregado do armazém, o trabalhador e cozinheiro, a 
turma de campo com um feitor ou primeiro baliza e seis ou oito 
·trabalhadores, ·sao, nos ptimeiros diás, os nossos companheiros e vi
zinhos, distando o armazém de nossa residencia quase um quilómetro. 

/ . * 

Abrigados os jornaleiros principiamos, tres dias após a nossa che
ga-Oa, a locar a por9ao da linha férre~ cuja construc;ao nos foi confiada. 

A valiamos a imensa responsabilidade que oprime nossa pequena 
exp~riencia. Forcejamos por evitar consultar o chefe da Divisao acer
ca de minúcias técnicas e administrativas na execu9ao dos servi9os. 
Esta preoc.upa<;ao leva-nos a ter cuidados, qui<;á excessivos, em só 
adatar resolu96es, depois de muito bem examinadas e amadurecidas. 
Sem hesita96es e com tal disposi<;ao de animo nos entronizamos no 
cumprimento de nossas obriga96es. 

Ainda nao se aparelhou a residencia de auriliares técnicos e de 
escritório. Tudo, em nossa. tarefa,. laboramos locamos, nivelamos, 
contranivelamos, levantamos sec96es, apontamos . os nemes dos tra
balhadores presentes ao servi90, organizamos folhas de pagamento ... 

Só o primeiro baliza, Sr. Joaquim. Guimaraes, nos auxilia, por ser 
o intermediário entre nós e a turma. Acabou por ser nosso amigo 
dedicado. Inteligente, disciplinado, . ativo, fazia respeitar-se. Ornavam
no qualidades de comando, justi<;a, pi:udencia e energia. Acertava 
com os trabalhadores os casos que surgiam, as dif eren~as que des
pontavam e, só depois de tudo sanado, relatava-nos as ocorrencias 
-por ser de seu dever, dizia, assim proceder, para que nos cientifi
_cássemos das tolices daquela gente. 
· . Esse rapaz fluminense, . campista, de tao excelente . caráter, apenas 
era alfabetizado. Nao fez o curso primário. 
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Caprichosamente diarizamos, com alegria, os nossos servi~?s. ~b
sorvido por eles nao nos poupamos a canseiras e, por vezes, a no1te, 
toscanejamos quando a desoras ainda manuse.amos cadernetas, plan
tas e perfis. 

Nao havia decorrido urna quinzena da chegada a Quatis, e recebe
mos aviso de que o engenheiro Mário Eppinghaus aguardava que 
Ihe participássemos a transferencia_ de nossa !°º.rada para a casa da 
turma de Boa Vista, em constru9ao, para vir instalar os trabalhos 
da segunda residencia. 

De pronto escrevemos ao Sr. Virgínio Fernandes rogando-lhe 
apressar a constru~ao da obra a fim de fazermos a mudan9a. 

* 
O nosso plano de irriediata retirada vai ser retardado. 
Certa noite, troveja e chove torrencialmente. De manha ainda mais 

se enfarrusca o tempo e nao tarda caem chuviscos que se trans
formam em aguaceiros e chuvas pesadas, contínuas. Sucedem-se ~s 
dias, o céu mantém-se carregado e a borrasca ·nao passa. O R10 
Doce, seus afluentes e confluentes, grandes e pequenos, avolumam 
e transbordam. 

E assim como o sol brilhante floreja -aquetas florestas, aqueles bos
ques, aqueles relvoes, nascidos nos claros da 1nata, e espalha lou
~anias por toda parte, assim com ele contrasta a chuva procedente 
de um céu cinzento, a qual engrossa águas, torrentes e terras e a 
todos entedia e aborrece. A tristeza, porém, que nos causa, naquela 
conjuntura, a invernada, nao se compara com os seus malef~cios. 

Dia a dia os escassos generes do armazém diminuem e afinal se 
esgotam. Está ali, naquele barrf;lnco de rio, um ~un~a~o de empre
gados da Companhia, segregados de sua assistenc1a.. Nem sequer 
ternos urna canoa para· mandar a Barra do Manhua~u, arrestando o 
mau tempo, buscar r~cursos. Por via terrestre nem excogitamos, por
que os riachos, além e aquém de Qua~is, na~ of ere~em. vau. Su as 
águas ensoberbecidas rem,oinham. Desaf1am a 1mprudenc1a de qual
quer ousado. Do lado do Ocidente a mata virgem impera. Homem 
nao a penetra, ninguém a transp6e. 

Depois de seis ou oito dias come<;am . ~ apresentar-s: pequenos 
intervalos de estiada. Durante um deles d1v1samos, na varzea alaga
da, pássaros corpulentos, que tentam escapar de nossa~ vistas e em
brenhar-se nas imbaubeiras. Sao mutuns que fogem, pia1n e rouque
jam. Cal~do de bot~s e ~ebu~ado numa capa, afrontamos o cha!co. 
Apontamos a espingard~ a: urna _ d_as aves e . ab~temo-1~. Ao ou~1r o 
estampido sai correndo de um barraca o pnmeiro baliza, aproxima-
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se de nós, procura, acha e apanha o estim•ado cracídeo e consegue 
~ matar outro. 

Foi urna alegria. Ao feijao, arroz e farinha que minguavam, ajun
tamos nacos deliciosos de mutum e continuamos esperan9ados em 
socorros que, por certo, nos mandaria o gerente dos armazéns. 

Pouco a pouco melhora o tempo até que o sol levanta, e tres dias 
depois de cessar a chuvarada chega, puxada, de galho a galho, pela 
musculatura rija dos barqueiros, urna canoa trazendo mantimentos, 
alguns amea9ados de deteriora9ao por estarem umedecidos. 

* 

Urge a saída de Quatis. Nao chove há cinco dias. Os ribeiroes, 
porém, só dao passagem tranando-os. Há trechos alagados da vereda 
que marge.ia o Rio Doce. Nao hesitamos e resolvemos tornejar as 
inunda~oes, os charcos, as origens dos lacrimais, as cabeceiras das 
grotas e atravessar a montante os álveos dos riachos, onde fosse 
possível vadeá-los. 

Orientando os trabalhadores, enfrentamos as dificuldades. O Gui
maraes e sua turma esbofaram-se nos trabalhos variados: ceifar, der
ribar e arrancar ervas, arbustos e árvores, escavar encostas e cons
truir estivas. 

Cautelosamente empreendemos a mudan~a. As cavalgaduras sao 
guiadas pelos camaradas servindo de arrieiros. Por vezes, enterram 
os cascos, e os condutores sustentam-nas, livrando-as de quedas que 
pudessem contundir os cavaleiros ou avariar cargas alceadas e 
embruacadas. 

Sem acidente - vencemos cerca de nove quilómetros, distancia 
que medeia entre Quatis e Boa Vista. Aliviamo-nos dos imprevistos 
da viagem. A casa de turma, a nossa desejada sede da terceira re
sidencia, f ora barreada na véspera da chegada. As paredes, apenas, 
estavam enchombradas. Um carpinteiro ainda pregava nas portas e 
janelas dobradi~as, fechaduras e taramelas. "O fogao ia ser impro
visado. Havia de se dar um jeito, porque nao há chapa de ferro 
mas há o recurso de se fazer trempe de pedras" - informou o alu
dido operário. 

Apesar de todos os estorvos, eu e minha mulher estamos satis
f eitos, porque adormecemos as preocupa~oes relativas a moradia re
querida por outrem. 

• 
Depois da invernia persistente mais apreciada é a luz brilhante do 

sol que brinca, ora nas águas de rios, regatos e lagoas, ora nas copas 
e flores de árvores, arbustos e tufos de relvas, ou nas superfícies 
rugosas ou lisas das serranías desnudas, emprestando-lhes, por vezes, 
reflexos matizados e resplandecentes. 
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A casinha que a Companhia nos dá para residir plenamente nos 
sati~faz. Pela manha é alagada por intenso fulgor, e pela tarde é 
ensombrada, por encosta de suave adive, que vai findar no solais 
da montanha. Está bem situada. 

Coberta de tabuinhas, de paredes entaipadas sem emb~o e rebo90; 
é assoalhada e nao tem forro. 

Compoe-se de urna sala, onde funciona o escritório, de dois quar
tos-dormitórios e de urna pequena varanda. Nesta, tomamos as re
f ei~ües e colocamos os porangos em que se decanta a água. A . co
zinha é prolonga.!11ento da varanda. 

• 
Com regularidade prosseguem os trabalhos. Nossa faina na insta

la~ao das tarefas é semelhante a que já descrevemos, quando inicia
mos a constru~ao do trecho de Porto Belo. 

Implantamos o eixo da linha com rigor. Confiamos na planta pro
veniente de nossos trabalhos de explora~ao e, também, no do enge
nheiro projetador por nos merecer elevado conceito técnico. Colhe
mos excelentes resultados na loca9ao que diarizamos. As tangentes 
e as curvas de concordancia adaptam-se, conforme a topografia do 
terreno. 

* 

Deixamos, numa tardinha, a última estaca da loca~ao fronteando 
com a casa do Sr. Lopinho, nosso conhecido de má recorda9ao, em 
face de seu procedimento censurável para com o Dr. Pedro Versiani. 
Nao nos apareceu. Nao o procuramos. 

Seis horas da manha do día imediato chegou em nossa casa o 
espalha-brasas daquelas paragens. Vem presentear-nos com um cacho 
de banana. Estava reconciliado com a gente "braba" da estrada de 
ferro. 

No decorrer da constru9ao foi seu jornaleiro, tirador de madeira 
e mais do que isso, foi amigo, sem fuma~as de valentao. ' 

* 
Está locada a linha até algumas centenas de metros, além da fu

tura esta9ao de Resplendor, quando nos avisou o chefe da Divisao 
que, breve, se nos apresentaria um engenheiro para prosseguir a 
loca9ao, e que devíamos acelerar os trabalhos de constru~o. 

* 
Comunicava-nos, ainda, que o escrit6rio da Divisao já estava ins

talado em Natividade, atual Aimorés; que a derribada e rola~ao na 
primeira e segunda residencia estavam sendo executadas, com urgen-
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cia, pelo emprciteiro Sr. Virgínio Fernandes; que a parte metálicJ 
.. da ponte sobre o Manhuac;u já havia sido encomendada; que a Com

panhia pretendía entregar ao tráfego em dezembro de 1907 ou prin
cípio de 1908 sessenta quilómetros a contar de Natividade, última 
esta~ao inaugurada. 

Possivelmente, dizia-nos, a nossa residencia, que tinha quinze qui
lómetros, passaria a ter trinta ou quarenta e cinco, e que já se havia 
pensado em nossa futura mudanc;a para Derribadinha ou Figueira, 
a fim de ficar sob nossa direc;ao a construc;ao da ponte sobre o 
Rio Doce e, ainda, porque sendo saudáveis esses lugares podería
mos acompanhar-nos da família. 

A parte final desse programa nao f oi realizada por nós, como se 
verá adiante, porque nos licenciamos. 

.... ... 

As turmas estao acampadas ao longo dos doze quilómetros, já 
locados, quando nos aparece o engenheiro gaúcho Militao de Matos. 
!?, hornero settiagenário, que seduz pela delicadeza de trato, pela bran
dura que irrompe em sua conversa grave, em que se adivinha a ve
reda incerta percorrida nos dias compridos de sua existencia traba
lhosa e adversa. 

Prometemos dar-lhe toda a assistencia para safar-se bem do encar
go de que lhe incumbira a Companhia. 

Oferecemos-lhe nossa turma de campo enquanto nao organizasse 
a sua. Acompanhamo-lo até Santana e favorecemos sua instalac;áo 
fornecendo-lhe o que necessitava para o exito de seus esforc;os. 

Tudo aparelhado, deu comec;o o velho, cansado e tropego, as suas 
diligencias técnicas. 

Aos sábados vinha, cedendo a instante convite que lhe fizemos, 
pernoitar em nossa casa, regressando a sua barraca no don1ingo, de
pois do jantar. Chegava fatigado o respeitável anciáo. Recebíamo-lo 
penalizado e descavalgávamo-lo. 

Dentro em pouco salteamo-nos com as notícias que nos trazem: 
o engenheiro nao faz o servic;o na encosta, pode ser vítima de aci
dente, afadiga-se em demasía, nao dá ocupac;ao a turma. . . Pomos 
visitá-lo. Nao havia exagerac;ao nos rumores. E ele, muito satisfeito 
pela cortesía, declarou-nos que a encosta era íngreme e escorrega
dic;a, arreceava urna queda, vivia exausto, produzia pouco e se nos 
fosse possível intercedessemos por ele a Companhia para lhe dar 
servi90 compatível com sua idade. 

Asseguramos-lhe nosso interesse pelo seu pedido, que foi, em parte, 
considerado,. e a essa ocorrencia referimo-nos quando, em marero de 
1949, por delegac;ao do Dr. Henrique · Cerqueira Lima Filho, sau
damos o Dr. Elói Chaves por ter sido o autor do projeto referente 

188 

ao Decreto n9 4.682, de 9 de janeiro de 1923, que criou as c,aixas de 
aposentadorias e pensoes. 

Dissemos entao: 

Fui testemunha de situa9óes aflitíssimas, de ocorrencias impressionantíssimas. 
Construía, em 1907, o trecho de Quatis a Conselheiro Pena da E.F.V.M. 

Da Ioca9ao de parte desse trecho foi incumbido um engenheiro gaúcho dis
tintíssimo. J á havia completado setenta anos. Estava em completa decaden· 
cía física. Era impossível locomover-se em encostas abruptas, em vales pro· 
fundos. Nao podía vencer os obstáculos que se lhe deparavam. Inúmeras 
vezes, com minha família, tive de assisti-lo e socorre-lo. Apeava-o. Cuidava 
dele com simpatia, com _ amizade. 

Até que um dia, lá partiu o boníssimo colega com o prometimento de 
receber da Companhia seis meses de vencimentos e a dispensa. E depois ... 
a rniséria, o desamparo, o abandono ... 

* 
Com a decisao tomada pela Companhia prescindindo da ajuda do 

Dr. Militao, novas instru96es foram-nos transmitidas. Devíamos refa
zer a locac;ao executada por aquele engenheiro, prossegui-la e enfren
tar a constru9ao, a medida que f óssemos locando, além do limite da 
terceira residencia. 

Nelas já se mencionava a próxima vinda de tarefeiros e emprei
teiros com .recomendac;ao para ativar o preparo do leito dos quinhoes 
que lhes fossem concedidos. 

Nossas ocupa~es ainda mais se dilataram e o pior é que nao apa
recem os auxiliares prometidos. 

Localizam-se, dia a dia, novas turmas. Os apontadores sao mori
gerados. O administrador, Sr. Urbano Salgueiro, é esfor~ado, manei
roso e enérgico. Sao eles as sentinelas atreitas, afei9oadas ao servi90. 

Minha mulher socorre-me. Dita-nos da caderneta as notas para 
desenharmos as plantas e perfis e organizarmos projetos e registro 
de cortes e aterros. 

Entardece. Acabamos de voltar a casa. Ouvimos tropear, no cami
nho de servic;o agora alargado, cavalgatas. :E: intenso o estrépito. A 
frente do séquito surge um garboso cavaleiro que perneia em ·seu 
macho árdego e passarinheiro. 

Percebemos sua desenvoltura ainda antes de nos saudar com um 
"boa tarde, é o senhor o engenheiro da terceira residencia"? 

- Sim senhor. Queira apear. 
- Sou o engenheiro Feijó. Venho continuar a explorac;ao a par-

tir da última estaca afincada pelo engenheiro Versianj, seu ex-chefe. 
Trago-lhe carta de recomendac;ao do chefe da Divisao, Bosísio, a 
quem me credenciou o primeiro engenheiro Esquerdo. Aqui ficarei 
boje com os auxiliares, camaradas e animais. 
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Novamente o convidamos para descavalgar. De pronto o fez. E 
loquaz dá-se por engenheiro pela segunda vez, e apresenta-n~s . carta 

" de recomendac;ao do chefe da Divisao e antes de a lermos va1 incul
cando-se como especialista ero trac;ados de estrada de ferro. O Dr. 
Nolasco soube de suas habilitac;oes e resolveu aproveitá-las. Os tra
balhadores, sob sua direc;ao, cedo, adquirem o hábito de ordem, obe
diencia e boa produc;ao. E disciplinador. 

lnterrompemo-lo. Avisamo-lo de que se aproxima a hora do jantar. 
- Entremos - dissemos-lhe - no escritório, que é, também, á 

sala de visita e onde acomodaremos o senhor e seus auxiliares. Quei
ram todos descansar, enquanto vamos providenciar hospedagem no 
barraco da turma de campo para os jornaleiros. As malas e os ins
trumentos podem ser arrumados no salao que vao ocupar, é do que 
dispomos e prazenteiramente lhe oferecemos. 

Saímos, entendemo-nos com o primeiro baliza e tudo foi combi
nado para ·se albergarem os camaradas·. 

De volta, recebeu-nos satisf eito o recomendado da Companhia, que 
se revela cavalheiro distinto, de maneiras civilizadas. 

A modesta varanda, em que f oi servida a ref ei<;ao, merece u elogios, 
e o trivial achou ele saboroso. · 

Findo o jantar passamos ao escritório. 
Queríamos dar-lhe a impressao de um hospedeiro obsequiador e 

evitamos linguarejar, preferindo que o técnico ilustre e de nomeada 
o fizesse. Expandiu-se a vontade. Narrou fatos ocorridos no desem
penho de comissoes difíceis. Engrandeceu peripécias de viagens pe
rigosas. Confrontou, comparou longes e i:Q.óspitas regióes, por ele per
corridas e desbravadas, com a zona do Rio Doce em que havia matas 
virgens sem importancia, muito inferiores as do Norte e Oeste do 
país. "Falam em febres intermitentes. Que valem? Nada. Curarei os 
trabalhadores com facilidade." 

Nao sei se lhe devia dizer: - "Reprovo as exagerac;óes e con
deno-as. Há cerca de tres horas conheci o senhor e f oi o único que 
nao me fez a propaganda negativa de maleitas. Os demais me rece

. beram com exclamac;óes. "Como! Vai arriscar-se a contrair paludis
mo!?" E ouvi um rosário de frases desse teor. Esses homens medro
sos, esses chefes acovardados, sao os grandes inimigos da Companhia." 

- Mas doutor, se eles o receberam assim asseguro-lhe que a adver-
tencia foi preveni-lo sem terem a intenc;ao de desafamar a Companhia. 

- Respeito a sua interpretac;ao mas, reafirmo-lhe, nao me abalou 
a acolhida que me dispensaram. Sao refalsados; hipócritas. Neles nao 

.encontrei cordialidade espontanea. Nao prossigo expondo-lhe todo o 
meu juízo. Nao desejo desgostá-lo. · 

E apesar desse rasgo de cortesia continuou, por mais algum tempo, 
a conceituar como elementos maus os dedicados engenheiros da Com
panhia, descolorindo seus esf or~os e sacrificios. 
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Preparadas as camas, aproveitamo-nos de urna pausa de suas ex
probra~óes e demos, como delicadeza, as boas-noites. 

O alvorecer do dia vem encontrá-lo fazendo matinada. Trabalha
dores atarantados campeiam pela capoeira buscando machos matre~
ros, outros examinam as bruacas, as cangalhas, as f erramentas e do1s 
ou tres talvez os de sua confianc;a, retiram canastras, transitos, ní-

' -veis balizas do escritório e recebem ordens, admoestac;oes, censuras. 
De véspera havíamos recomendado ~o nosso co~i~heiro e a~ da 

turma que servissem muito cedo o cafe. Todos desJ~J~ados pod1a o 
Dr. Feijó apressar e apoquentar aquele magote de ahc1ados, em sua 
maioria, de caras enfastiadas. 

Feitas as despedidas, apresentados os agradecimentos, a brava e 
elegante personagem parte, a frente de sua gente enf ezada, prosse
guindo, de fronte sobranceira, o caminho de direc;ao sinuosa. A di
reita borbulham as águas do Rio Doce. 

O último do grupo é o Sr. Antóriio Sonsa, engajado no servic;o 
de estafeta da turma, grande conhecedor daquelas paragens. Mateiro 
respeitável, de barba grisalha no momento de estribar vem apresen
tar-nos adeuses e segreda-nos que o chefe lhe parece muito brabo 
e se nao se ajeitar com ele retornará na fiúza de lhe darmos a mesma 
ocupa~ao, porque já nos provou saber exerce-la. 

- Lembre-se, Sr. Sousa, que, auxiliando o Dr. Feijó, ajuda o se .. 
nhor a Companhia. Capriche em agradar-lhe - reguingamos-lhe. 

* 
Estáo distribuídas as notas de servic;o dos primeiros doze quiló

metros da terceira residencia. As barracas achamboadas afeiam as 
cercanias do eixo da linha contrastando com o lindo aspecto de ve
geta~ao variada que orna a restinga do rio. As nossas andan9a~ ao 
comec;o e ao fim do trecho em constru~ao já monotonizaram o tra1eto. 

Em um sábado, dia de fornecimento as turmas, retornávamos a 
casa descuidado, rédea solta, confiado na marcha lenta e segura do 
Queimado e em sua mansidao, quando, ao entrarmos numa curva 
do caminho, onde o terreno, lateralmente, estava vestido de espessa 
capoeira, deparamos com duas turmas de trabalhadores cujos feitores 
semi-embriagados, enraivecidos se injuriavam e ameac;avam com re
vólver. Tocados estavam seus subordinados. De inopino, achamo-nos 
em situa~ao incerta no meio daquela gente inebriada. 

Recordando o fato nao afirmamos que houvéssemos tido calma 
refletida ou audácia, mas que lhes intimamos, com energia, nos entre
gassem as armas. Pomos prontamente obedecido. Ordenamos-lhes que 
se recolhessem as barracas, caminhando urna turma e111 nossa frente 
e a outra nos se guindo. E ainda f omos, respeitosamente, atendido. 
Ambas deixamos cambaleantes em seus acampamentos. 
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· Surpresa maior nos assaltou no dia imediato. Quando despertamos, 
,. pela manha, estavam cosidos com a porta do escritório os dois fei

tores. Envergonhados da bebedeira suplicavam desculpas e despediam
se. Desculpamo-los e nao aprovamos a renúncia. Restituímos-lhes os 
revólveres. 

Tornaram-se nossos amigos dedicados a partir daquele momento. 
E, cumpridores de suas obriga~oes, jamais se embriagaram. 

• 
O estafeta da turma de explora~ao 40 Dr. Feijó, de passagem para 

Natividade, entrega-nos uma carta. Agradece-nos ele, mais uma vez, 
a hospedagem que lhe proporcionamos. Manifesta-nos as dificulda
des que despontam. A turma nao corresponde, com dedica~ao, a 
execu~ao de suas ordens. F~!ham os seus propósitos, estao f alindo 
os seus esfor~os. Apesar da deficiente coopera~ao dos engajados no 
servi~o, remete ao primeiro engenheiro cadernetas e perfis de alguns 
quilómetros de linha explorada. 
· Dirige-se, também, declara-nos, ao chefe da Divisao, a quem pede 
ajuda no envio de bons trabalhadores. Se nao o socorrerem, desabafa, 
o seu malogro será completo. 

O Sr. Sousa confidencia-nos que já se conformou coro os impro
périos do chefe, que prima em alacaiar os auxiliares, em aturdir e 
humilhar os trabalhadores. "Até boje - diz-nos - nao me desfei
teou e se o fizer despicar-me-ei de seus desaf oros." 

Com as aberturas do estafeta sigilosamente esparramadas, aonde 
chegava, nenhum jomaleiro iria subordinar-se a um amo que se invi
perava facilmente. 

Tentamos preservá-lo da dissolu~ao da turma, mas até aqueles que 
pref erem trabalhos de fo ice e machado recusam-se a ir para a mata, 
porque o homem é muito brabo. A propaganda desfavorável ao enge
nheiro avolumou-se demais. Danou-lhe a reputa~ao. 

* 
A residencia aquinhoa-se com um inestimável melhoramento - a 

liga~ao com as outras sedes por urna linha telefónica. Atenua-se 
nosso insulamento. J á nos comunicamos com facilidade com o escri
tório da Divisao, situado em Natividade, última esta~ao inaugurada 
e dotada de servi~o telegráfico. 

• • 
. ~~ando o Sr. Antonio Sousa regressou, noticiando nao haver pos

s1bihdade de recrutar trabalhadores para a explora~ao, já o Dr. Feij6 
se havia exasperado . e amea~ara alguns de pancadas, os quais esca
polem, dia a dia. 
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Na linha em constru~ao, nao mais murmuram os dislates do euge
nheiro. Sua irascibilidade está divulgada. Boatam ocorrencias inveros
símeis. Dizem-no ríspido, temerário, louco, sanguinário ... 

As cartas levadas pelo estafeta desagradaram-lhe. Enfureceu-se e 
a cólera transbordou. Irado, nao se conteve, cometeu absurdos, 
violencias. 

* 

Percutiam os feitores os triangulos de ferro roli~o, anunciando a 
hora de recome~ar o trabalho, quando o Sr. Sousa nos saudou e 
passou a relatar-nos seus apertos. 

Ao crepuscular do dia anterior o Dr. Feijó incriminou-o de nao 
se haver esfor~ado no engajamento de jornaleiros para preencher os 
claros da turma. Nao aceitou suas escusas e no auge da indigna~ao 
invectivou-o e jurou cortar-lhe a barba a facao. Babou-se de raiva. 
Bamboleou a cabe~a como surucucu enraivecida preste a dar o bote. 
Peneirou-se em sua frente, como o beija-flor desidratado <liante da 
corola de urna passiflora. Ele arrostou o atrevimento da fera, encarou 
com o chefe e esperou. Célere furou-lhe o pensamento a desgra~a de 
ambos. . 

Se f osse atacado tinha de se embridar e de se defender. E sangra
ria o insolente de morte; sem remorso o mataría. 

Deus, porém, dele se apiedou e o engenheiro, que chispava em 
ira, lentamente se vai reprimindo e retirou-se hirto gungunando, bu
fando a fama de seu valor. 

Matutou o Sr. Sousa, recordou-se de outra cena, horas antes pre
senciada por ele, em que o chef e se altera com um trabalhador, 
arrasta-o pela picada até frontear com um airizeiro, saca rápido do 
revólver, encosta-o, de prancha, na orelha do desgra~ado, aciana por 
vezes o gatilho. O infeliz atordoado escapa-se, joga-se contra a pal
meira agressiva, estrepa-se nos acúleos, safa-se do ardil cruel, espa· 
vorido, precipita-se pela mata cerrada e sorne-se. E o doutor solta 
urna frase indecorosa e urna gargalhada selvagem. 

O homem é perverso. O estafeta persuade-se que lida com um de
sassisado. Nao pode e nao quer eliminá-lo. É seu amo, deve-lhe 
respeito. Pensa, medita. Nao se acovardará a ponto de deixar que 
sua barba caía, em flocos, tosquiada, a facao, contra sua vontade. 
Isto nunca. Se ele tentar por obra a amea~a é abrigado a trucidá-lo 
e estará perdido para o resto da vida. Será um f oragido e os chef es 
da estrada procurarao capturá-lo. Afinal a solu~ao reponta - fugir. 

Cautelosamente retira seu macho do cercado. Nele monta e parte . 
Em certo momento lhe parece ouvir tropel. Pára, assunta. É ilusao. 
Esporeia o burro que aligeira a marcha. Zoam os passos estugados 
do animal banhado em suor espumante. Duas léguas vencidas, deixa 
de ser enluarada a noite e a escuridao protege a fuga. Ao chegar ao 
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ribeirao de Santana já os galos amiúdam. Ele reflete e esconde-se 
atrás de um bloco de pedra. Se o maldito vier, dá-lhe cabo da vida. 

~ Quando o sol rompe, encontra-o firme na tocaia e, como ninguém 
o encalc;ou, veio fazer-nos o relato do acorrido e prosseguirá, até 
Natividade, para de tudo cientificar o chefe da Divisáo. 

Nao alcanc;ou nossa morada mais cedo para nao nos molestar, mas 
temendo o ataque do endemoninhado, dele resguardou-se tocaiando-o. 

• 
Telefonamos ao Dr. Pedro Bosísio, após a partida do Sr. Sousa. 

Resumimos a impressionante narrativa e conjeturamos a dispersáo 
da turma. 

A tarde comunicamo-nos ainda com ele e participamos-lhe a che
gada de outro fugitivo, que nos anunciou a retirada de Dr. Feijó para 
Caratinga, ao alvorecer do dia e de haver presenciado a surra que 
ele aplicou ao auxiliar Góis, deixando-o amarrado em urna árvore, 
antes do cruzamento da vereda para aquela cidade. 

Cientificamo-lo, ainda, de já haver providenciado a volta, na ma
drugada do dia seguinte, do camarada que nos trouxe a notícia, 
acompanhado de um parceiro, cada qual montado em urna cavalga
dura, conduzindo outra ajaezada para trazer o cativo, depois de o 
alimentar e pensá-lo. 

Essas notícias propalaram-se em toda a construc;áo. Na linha em 
tráf ego chegaram engrossadas pelos boateiros, pelos maldizentes. 
Nunca se vira isso - um engenheiro humilhar trabalhadores ino
fensivos, encadear auxiliares morigerados, judiar de subordinados. 
Incrível! 

Estouraram protestos. Queriam confirmac;ao das crueldades come
tidas pelo monstro. Telefonavam-nos. Pediam pormenores. Comen
tavam. Sugeriam-nos medidas violentas contra o desalmado. 

Noite alta chegaram os emissários. Trouxeram o auxiliar e bate
ram a porta anunciando, repetidamente - "seu doutor, seu doutor, 
seu Góis está a qui". Despertamo-nos, hospedamos o pobre mo~ e 
pensamos suas equimoses e feridas, espalhadas na cabec;a, no tronco 
e nos membros. 

Efetivamente havia sido ele seviciado. Plangia. Estava derreado 
pelas pancadas. 

• 
A emotividade generaliza-se. Amiúde tilinta o telefone. Querem 

notícias e sucedem-se as perguntas - "o Góis, o auxiliar, o desven
turado, chegou? Foi encontrado vivo? ou morto? Está muito flage
lado?" E a proporc;ao que dávamos os esclarecimentos desabafavam 
tremendos juízos. Argúem o engenheiro de nomes que se ielacionam 
coro o de crueldade. Desejariam entrar no conselho de sentenc;a do 
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júri, em que f os se ele réu de tao hediondo e rime, para votar a 
condenac;ao ... 

Sugerimos ao Dr. Bosísio deixar amortecer a ex.ace~bac;ao d.o~ ~s
píritos e que o auxiliar só comparecesse. ao escnt?~º da Divisao, 
depois que estivesse físicamente restabelec1do e de animo levantado. 

* 
Aceito u o chef e da Divisáo nossa sugestao e perguntou-nos que 

medidas devíamos adotar contra o Dr. Feijó - nós, os engenheiros 
da construc;ao. Sabia que lhe competia resolver o assunto, sem tar
danc;a, mas queria deliberar de acordo coro o pensamento dos cole
gas "Há - acrescentou - alvitre aceito por alguns, de mandar 
cap.turá-lo e conduzi-lo preso até Vitória, entregando-o a Polícia." 

Dissemos-lhe que discordávamos inteiramente desse parecer. ~ao 
era atribuic;ao da estrada fazer prisoes. Trabalhadores e operarios 
iriam presenciar um chefe, detido por ordem de seus pares, passar, 
como prisioneiro, através das turmas. "Lembremo-nos que toda a 
nossa autoridade provém de duas palavras: "engenheiro" e :'chef e". 
Assim respeitemos essas divisas e resguardemos nossos deshzes das 
vistas de nossos subordinados." 

Foram dois positivos a Caratinga coro reiteradas recomenda~óes 
de acatamento ao chefe. Lá nao mais o encontraram. Trouxeram., 
porém - aparelhos, trenas e balizas - por ele deixados, sob a 
guarda de urna casa comercial. 

O Dr. Feijó, souberam, havia prosseguido derrota para a esta~ao 
mais próxima da Leopoldina. Constou-nos, depois, que vendera os 
animais e, no Rio, justificara-se perante a Diretoria e prestara contas 
do adiantamento recebido. 

O auxiliar Góis, restaurado na saúde e coro a alma aliviada de 
tamanhas torturas, nao permaneceu na Companhia. 
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CAPÍTULO X 

Notícias falsas. Tare/as e empreitadas. "Trabalhar a vida inteira, 
nao." A antítese do outro. O profissional nao esmorecia. Se
pultado em Figueira. Febre amarela? Visita do primeiro enge
nheiro. "Seu doutor está multado." "Aquele homem nao pro
duz." Compressao nos gastos. Promovido. Outra muda1tfa. Le
gi6es de soldados do trabalho. A bondade e o peso da senhora. 

"A doe1tfa é falta de pagamento." 

A TERRAPLENAGEM, o desmonte e os trabalhos das obras de arte 
estao ordenados. O perfil do progresso mensalmente se vai comple
tando. Tutlo corre bem. 

Assalta-nos, porém, de quando em quando, urna ocorrencia impre
. vista. Num dia, traz apressado trabalhador um bilhete do feitor: "caiu 
um aguaceiro na reta grande do Lopinho, o aterro fugiu, o pontilhao 
Joi abaixo, parece que morreu um serrador." Imediatamente com
parecemos ao local. 

·A manga de água havia arrastado parte do aterro, nas vizinhan~as 
do pontilhao, que nenhuma avaria sofreu. O deslocamento de terra 
foi motivado pela torrente que impeliu diversas tábuas no vao da 
obra, obstruindo-o. Nao houve morte de ninguém. 

Estragos em cortes escavados de rochas decompostas ou terreno 
heterogeneo sucediam, freqüentemente, e garimpeiros e feitores sem
"pre os exageravam. 

• 
Recomenda-nos a Companhia apressar todos os trabalhos da ter-· 

ceira residencia e notifica-nos que pretende dilatá-la, a princípio, du
plicando e, depois, tresdobrando a quilometragem. 

Alvitra-nos a conveniencia de conceder tarefas e pequenas emprei
tadas a pessoas capazes de cumprir as obriga~5es estipuladas. 

O primeiro pretendente a execu~ao de servi~ por conta própria 
foi o Sr. Joao Lopes, ex-porta-mira do engenheiro Emilio Cunha, 
e que inteirava nossa turma de campo exercendo a mesma ocupa
~ªº· Apenas garatujava o nome; lia, porém, a régua graduada com 
desembara~. 

Duvidamos que nos pedisse ele, seriamente, urna tarefa. Rimos 
do que nos parecia ser um chiste do jornaleiro baiano. O homem 
nao desanimou e diariamente nos falava sobre seu projeto. Queria 
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' . 
ser tarefeiro, queria enriquecer. Rogava-nos que atend~sse~os. a seu 
desejo dando-lhe possibilidade de "nao trabalhar ~ vida 1nte!1"a no 
pesado", e que confiássemos porque ele re~erecena nossa a1uda e 
atingiria o dia em que haveria de ter cabeda1s e f oiga. . 

Tanto J oao Lopes realejou seu pedido que lhe concedemos,. de
pois da travessia do Ribeirao do Barroso, pequeno trecho da hnha· 
para ele construir. O perfil era compensado e os cortes em terra 
compacta. . . 

Entregamos-lhe a nota de servi~o. Ele organ1zou a turma, instalou 
o abarracamento e no dia de iniciar a tarefa amanheceu em nossa 
residencia. Poi pedir-nos o grande favor de marcarmos as bocas d.!>s 
cortes. Nao quis convidar o administrador, socorrendo-se de nos. 
Terminado o trabalho a Companhia pagou-lhe o lucro, que pouco 
exceden a quatrocentos cruzeiros. 

De tarefeiro passou Joao Lopes a grande e~preiteiro. F~z ~or
tuna. Poi um dos pioneiros do vasto desenvolv1mento de i:1gue1ra,, 
atual Govemador Valadares. Jamais deixou de s« nosso amigo. Seu 
filho, o Sr. José Lopes, tem sido vereador da Camara Municipal da 
progressista cidade mineira. . 

Joao Lopes faleceu, faz cinco anos, legou haveres a famíha. Rea
lizou plena e honradamente suas aspira~es. 

* 
A rumorosa fuga do Dr. Feijó quase, de todo, j~_se apagou. A 

explora~ao da linha atingira o limiar da dilata~a reg1ao palustre ~o 
Rio Joao Pinto Grande ao Calado. Urge, po1s, que a Companh1a 
incumba a um profissional idóneo a prossecu~ao desse trabalho. 

O convidado para realizar tal cometimento, foi o engenheiro Nes
tor Gomes, que era a antítese do Dr. Peijó. Este, como já salienta
mos, era desigual, ruvinhoso, ao passo que o Dr. Nestor era p~r
sistente, conciliador. Sua divisa - o cumprimento do dever - gwa
va-o constantemente. 

Comprometen-se, repisava, com a Companhia a correr a linha de 
explora~ao e havia de faze-lo com risco da própria vida. Quando 
eram intensos os acessos de malária recolhia-se, com a turma, a Fi
gueira. Aí continuava a saturar o organismo de sal de quinina e 
voltava ao posto de sacrificio, assim 9ue os ataques atreguavam., 
Os auxiliares, vítimas também das male1tas, acompanhavam o chef~ 
bondoso e resoluto. Trabalhadores, atormentados de padecimentos, 
pediam contas, retiravam-se. Outros substituíam-nos, acostavam-se .ª 
Dr. Nestor e prosseguiam naquelas paragens paludosas em que, di
ziam, "as folhas das árvores também tremiam na ocasiao dos terrí
veis acessos de sezao". 

o engenheiro nao esmorecia. No fim do dia estavam registrados 
os alinhamentos e esbo~ada a topografia do terreno e, de novo, as 
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febres sinistras voltavam: campeavam, imobilizavam o chefe, os aju
dantes e os jornaleiros. 

~ Finalmente retornaram, mais urna vez, ao povoado de Figueira e 
nao regressaram a regiao dos Caramanhos. O chefe heróico e querido 
faleceu. Um de seus auxiliares, o Sr. Pedro Zamprogno, meses de
pois, pormenorizou-nos as intempéries que os encantonavam nas mar
gens inóspitas dos rios, que iam encontrando, onde as carneiradas 
os assaltavam mortificando-os, entorpecendo-os. Todos definhavam, 
dia a dia, o chefe amarelava como os demais; entretanto, nao se lhe 
desgastava a energia, que era esteada no compromisso assumido de 
~studar a Iinha no trecho insalubre. Nada lhe malignava a decisao. 

Apareceu, por fim, o acesso fatal, sem remissao. Os auxiliares 
malacafentos, flagelados, alarmaram-se e levaram, apreensivos, o che
f e delirando para o oásis de Figueira. Aquel es homens de saúde arrui
nada olvidaram suas próprias doenc;as e tiritando, ardendo ou suando, 
assistiram o superior benquisto até o desenlace. Enterraram-no em 
sepultura rasa. Figueira desenvolveu-se, cresceu, transformou-se, de
ram-lhe outro nome - de alta linhagem - e o engenheiro Nestor 
Gomes foi esquecido e para sempre. 

* 
Decorreram vinte e nove anos. Venceu a Companhia Vitória a 

Minas, que sempre se debateu na carencia de recursos para a reali
zac;ao do empreendimento visando ao transporte do minério de ltabi .. 
ra, estendendo os trilhos da estrada através da zona palustre. E, mé
dico da Caixa de Aposentadoria e Pensóes o Dr. Lobo Leal quando 
irrompe em Figueira um surto de f ebre amarela. O notável clínico 
observa os primeiros casos da epidemia, firma com admirável pro .. 
ficiencia o diagnóstico dos casos da infecc;ao amarílica, submetido 
a sua alta competencia, o qual é confirmado pelo laboratório do 
S.F.A., no Río. 

Modestamente publicou o Dr. Lobo Leal uml opúsculo Em torno 
(i,e algumas clínicas sobre a febre amarela urbana em Figueira (Minas 
Gerais), e na página set e assim se manif estou: 

Ainda nao se sabe como apareceu, em Figueira, o primeiro caso da terrível 
epidemia. Teria promanado de Teófilo Otoni, onde há meses passados gras
sou a infec~ao? teria a sua origem silvestre, do ciclo animal de inferior-verte
brado-homem e encontrando aqui índice elevado de aedes-aegypti para a di
fusáo? seria devido a persistencia do vírus por longo tempo em insetos e 
aracnídeos (carrapatos, etc.?). N·este último caso pode-se aventar, segundo 
antiga experiencia de Marchona e Simondt embora contradita por Goldberger. 

. Desde que lemos o interessante trabalho do competente e estu .. 
dioso médico, logo após sua publica~ao, pensamos na possibilidade 
de haver falecido o engenheiro Nestor Gomes, como auxiliares e 
trabalhadores nas matas rudes do Rio Doce, de paludismo ou talvez 
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de febre amarela. Muitos casos de que tivemos notícia apresentando 
síntomas alarmantes, de princípio, teriam sido de paludismo maligno, 
como afirmavam?! Hoje nao mais se discute a existencia de febre 
amarela silvestre. 

* 
Substituí o primeiro engenheiro Fernando Esquerdo, em caráter 

provisório, o engenheiro Artur de Sá Carvalho, fundador da Empresa 
Sá Carvalho & Cia., construtora, e incumbida de fazer fornecimento 
ao pessoal da Companhia. Afeic;oado ao Dr. Pedro Nolasco desde 
quando freqüentava o curso de Engenharia, na Escola Politécnica, 
era o Dr. Sá Carvalho geralmente estimado. Gozava de imenso pres .. 
tígio, quer na linha em tráfego, quer na construc;ao. Todos ficaram 
satisfeitos com a sua designa9ao para exercer o cargo de primeiro 
engenheiro, porque era ele bondoso e amigo dos que entressonhavam 
a breve conclusao da obra grandiosa. 

Poi, pois, com satisfac;ao imensa que recebemos o aviso de que 
ele viria visitar a constru9ao. Preparamo-nos para dar boa impressao 
dos trabalhos confiados a terceira residencia. Percorremo-la e reco .. 
mendamos aos feitores, apontadores e administrador, que estivessem 
vigilantes e caprichassem em lhe apresentar os magníficos frutos de 
seus esf orc;os. 

Deixamos Boa Vista, sede da residencia. A manha era bela. Ru .. 
tilam os raios solares. Convencemo-nos de estar na berlinda e deli
beramos sabatinar as ocorrencias havidas. 

Cavalgamos eu, o Dr. Sá Carvalho e o Dr. Bosísio. Nós, rom .. 
pendo a marcha, dávamos explica96es: - "a terra extraída <leste 
corte deu para o aterro, sem sobras"; "ali, adiante, porém, houve 
pequeno empréstimo"; "dessa pedreira, a esquerda, saiu o material 
para o bueiro da grota, dela distante cem metros, nao havia outra 
mais perto". E assim íamos minudenciando a execuc;ao dos trabalhos, 
as dificuldades encontradas e vingadas. Falávamos sem cessar para 
evitar as perguntas. 

O Dr. Sá Carvalho elogiava-nos e o Dr. Bosísio, o amigo certo, 
ressaltava nossa atividade, provocando louvores do primeiro enge .. 
nheiro. Nesse discretear alcan9amos o corte mais alto do trecho que 
percorríamos, cuja escava9ao era constituída de dois ter9os de rocha 
compacta e de um ter90 de terra. Na véspera havíamos recomendado 
ao administrador providenciasse para que a parte do corte, em terra, 
fosse convenientemente rampada e que se fizesse a valeta de prote9ao. 
O Dr. Sá Carvalho toma a dianteira, entra no corte, observa-lhe os 
taludes, examina o material retirado e, quando menos espera, o f eitor 
· respeitosamente o adverte: 

- Seu doutor está multado. A abertura do corte deu-se ontem, a 
tardinha, e o seu doutor é o primeiro a passar nele, a cavalo. Seu 
doutor queira perdoar-me a ousadia, mas nao posso relevar a multa. 
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O primeiro ·engenheiro riu-se contraf eito da tirada do feitor. En
" , tregou-lhe dez mil-réis. 

· Passados os minutos de hilaridade, o Dr. Sá Cartalho afasta-se do 
grupo, acena-me com as maos. Aproximei-me e, desapontado, ou~o: 

- Ceciliano, aquele homem nao produz. A rampa está sendo fe1ta 
com excessiva perfei~ao, e a nossa estrada nao comporta esses luxo.s, 
que representam despesas supérfluas, próprias da Central do Brasil. 
Nao leve a mal este meu reparo. 

Enrubesci e retruquei-lhe: 
' - Dr. Sá Carvalho, fui eu quem recomendou ao administrador 
·que mandasse fazer a rampa por ser necessário. ~ ou determinar-lhe 
para retirar o trabalhador e dar-lhe outra ocup~~ao. . 

. A excursao ao longo da estrada, em constru~ao, prossegu1u. Cho-
'.veram novos elogios. 
1 E quando o Dr. Sá Carvalho partiu, satisfeito abra~ou-nos. 

* 
. Mais tarde, quando as nossas reflexoes retrilhavam ~s ~uas ~pres
. sües, avaliáramos, nitidamente, quanto estava o seu animo 1mpreg
'. nado da necessidade de compressao nos gastos da obra que se rea
lizava. Técnico competente que era, previa, por certo, a queda de 
. prismas de terra em cortes de material sujeito a decomposi~ao? e o 
. ieu raciocínio seria "que venham os desmoronamentos, depo1s da 
tinha inaugurada, o engenheiro da Via Permanente que provide:_nci~, 

. conforme a sua atribui~ao". Por felicidade, nao houve advertencia 
, a constru~ao da valeta de contorno. 

* 
; Alguns dias após a inspe9ao d~ Dr. ~á,.. C~rvalho, como primeiro 
.engenheiro, aos trabalhos da tercerra res1denc1a, receb~mos do Chefe 
·da Divisáo a comrunica~ao de havermos sido promovido a chefe de 
Sec~ao, com os vencimentos de setecentos mil-réi~ mensais. A terc:eira 
, residencia seria incorporada a Sec~ao, que tena quarenta e cmco 
· quilómetros. . 
: Como ajudante da Sec~ao foi despachado o engenherro Gon~alo 
· Leitao, trazendo-nos carta de apresenta~ao, em que eram enaltecidas 
: sua competencia e dedica~ao ao trabalho. 

• 
r 

Estando o servi~, agora, concentrado, além da esta~ao de Re~
plendor, em constru~ao, urge decidir-nos a mudan~a para lugar ma1s 
·Conveniente a nossa fiscaliza~ao. 
: Nas proximidades do ribeirao Cachoeirao cabe a constru~~o de 
urna casa de turma. Lá, havia um prédio, que podía ser aprove1tado, 
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para esse fim, depois de leve reforma. Entendemo-nos com o pro
prietário, adquirimos o imóvel, apressamos os consertos e instalamos, 
sem demora, a Sec~ao. 

• 
Diariamente chegavam novas turmas de trabalhadores e empreitei

ros. Queriam notas de servi90, pediam distribuíssemos seus quinhoes, 
assediavam-nos com exigencias repetidas, importunavam-nos. 

Para repartir o trecho tivemos que renitir na resolu~ao de dar pre
ferencia a loca9ao da parte da linha, além da terceira residencia, 
para formar a Sec~ao. Destememos as dificuldades e, auxiliado pelo· 
engenheiro Leitao, vingamo-nos, e f eitores, e trabalhadores, e em
preiteiros, contentaram-se. 

Dentro em pouco, estendiam-se as legioes de soldados do trabalho 
que, com ferramentas e utensilios adequados, combatiam pelo breve 
assentamento dos trilhos, guardas avan~adas e fixas dos chios das 
locomotivas desabusadas. 

N aquela colmeia humana e extensa, moviam-se os obreiros do des
bravamento do Río Doce. Feliz, do alpendre enripado de sua casa 
tosca, o Sr. Antonio Elias assistia ao melhoramento que despontava. 

Na leva de empreiteiros vem o Sr. Pais Leme, portugues respeitá
vel, com atestados, que o recomendam como construtor de via férrea . 

Boro chef e de familia, tinha o Sr. Pais Leme um filho, por quem 
se consumía de cuidados. :É que o jovem, contando apenas dezenove. 
anos, sofria do cora~ao e isto, para o pobre pai, era motivo de justas 
preocupa~oes. 

- O meu Abel (assim se chamava o rapaz) - disse-nos o pai, 
em o nosso primeiro encontro - muito cedo se irá, e que Deus 
assista a ele, na hora derradeira. 

Efetivamente, dois ou tres meses após a chegada do Sr. Pais Leme· 
a atual esta9ao de Crenaque, faleceu-lhe o filho querido. 

A Sr~ Pais Leme, a D. Maria, como era chamada, esposa virtuo
síssima, muito chorou a morte do seu Abel e· 1astimou-se por nao ter 
encontrado alguém que evitasse o desenlace. 

Esmerava-se D. Maria. em tratamento afável, que a todo~ dispen
sava e, por isso, era respeitada. Apesar de sua .bondade tetniam-na · 
e, a urna, afirmavam que ela exercia influencia maléfica sobre os 
viventes, dos quais se aproximava, e relatavam fatos impressionantes. 
Se colhesse um limao na fruteira frondosa, a árvore definhava, mur
chavam-lhe as folhas e morria; se observasse a ninhada de urna ga
linha, as avezinhas entangueciam, nao escapavam; se admirasse a 
robustez de um bezerro, o nédio animal entrezilhava; se elogiasse 
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uma crian~a, estiolava-se-lhe o vigor. Por isso nao agradava a nin .. 
"' guém a visita de D. Maria. 

O médico era recebido pela familia Pais Leme com grande mostra 
de considera~ao, e desejava patentear-lhe seu reconhecimento. A oca
siao apresentou-se-lhe. Convidou-a para almo~ar, quando se mudasse 
para Crenaque. 

No dia aprazado, pela manha, o doutor examinou os filhos. Eram 
cinco, e todos gozavam saúde. O almo~o f oi servido as onze horas 
e as tre'.?e, logo após as despedidas dos Pais Leme, um novo exame 
revelou que duas crian~as estavam febrilizadas e, exatamente, as que 
foram mais acariciadas por D. Maria. Esse fato nao se comentou. 

* 

Urna vez percorremos parte do trecho, em constru~áo, e antes de 
chegarmos ao ribeiráo Santana deparamos com um trabalhador, que, 
apoiado ao cabo da picareta, olhava, indiferente, o labutar dos outros. 
Quando voltamos encontramo-lo, ainda na mesma posi~áo. Chama
rµo-lo e perguntamos-lhe se estava doente. 

- Estou com saúde - responden-nos. - Minha doen~a é falta 
de pagamento, que está atrasado em quatro meses. 

Em voz baixa participamos-lhe que o pagador estava prestes a 
chegar. Redargüiu-nos, de pronto: 

- O feitor, o apontador e o administrador dizem a mesma cousa. 
Diante de sua sobranceria achamos conveniente nao dar outras ex

plica~6es. Apartamo-nos dele, cortesmente. 
No dia imediato o administrador, fazendo-nos o relato das ocor

rencias da véspera, com toda a naturalidade nos comunicou haver 
dispensado o trabalhador, que nos desrespeitara. Procuramos, entáo, 
demonstrar-lhe, que ao jornaleiro assistia o direito de reclamar con
tra a tardan~a no pagamento de seu salário. E o Sr. Salgueiro firme
mente nos declarou: 

- Seu doutor, se eles nao acatarem o senhor, nao respeitarao os 
demais. Calculei o seu saldo, tirei a prova da conta e paguei-lhe, re
ligiosamente. Picamos livres do pestilento, capaz de empestar toda 
a turma. 

De quando em quando, os administradores ouviam sussurros, do 
Manhua~u até ao fim da constru~ao, reprovando o pagamento tardio. 
O operário nao se conformava coro semelhante procedimento da Com
panhia. As reclama~oes, dia a dia, crescerao, como veremos. 
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CAPÍTULO XI 

O cascatear do ribeiriio. Um apelo inesperado. "Náo seja im
prudente." A afirm(lfáo do Dr. Mayo. O Rio Cuieté. O pa
ludismo alastra-se. O sexagenário da Serra do ltueta. "Niio é 
corrupia mas é birro grosso." Transes comoventes. "Mosquito 
náo transmite a malária." "Foi a água da lagoa." "Esteio de 
baraúna náo se alui." A alegria desapareceu. Durante odia ou 
a noite o drama é o mesmo. Para imigrantes, monumentos, 
para brasileiros, discursos. Persegui~ao dos insetos. Termo da 
tare/a. Protefiío. Recordafoes. Justifa e generosidade. C(lfa-

dores. O mau-olhado. 

CoM T AMANHA NORMALIDADE progrediam os trabalhos da Sec~ao 
que os estorvos pareciam debandar. Entrepensávamos em nossas as
pira~oes de chefiar, presentemente desvendadas. O que entressonha
mos, quando nos afastamos da Central do Brasil, conseguimos alcan
~ar. Ja come~amos a colher a paga de nossa diligencia. 

Na chefia do depósito das Oficinas do Engenho de Dentro habili
tamo-nos_ para . as normas administrativas das ferrovias do país, e, 
agora, n~o ma1s nos atemorizamos com os problemas vulgares de 
reconhec1mento, explora~ao, loca~ao, constru~áo, projeto e, sobretu
do, ga?-hamos a experiencia de os enfrentar em regime de parcimonia 
excess1va. 

Habitando com a familia urna casa da qual ouvimos o cascatear 
do ribeirao, que, a noite, nos ado~ava o repouso, sentíamo-nos ale
grar, quando, de manha, reiniciávamos a faina. Mourejávamos coro 
prazer. Nossos anseios cumpriam-se. · 

A custo atingimos o cimo da posi~áo por nós conquistada e, va
garosamente, iremos caminhando para perde-la. Medidas adotadas 
pela . Companhia levar-nos-ao a deixá-la, com pesar. Entretanto, nao 
precipitemos a exposi9áo de nossas recorda~oes. 

Escurece. Tilinta o telefone. É o Dr. Bosísio. 
- Ceciliano! Recebi circunstanciada carta do Dr. Sá Carvalho. 

Preciso conversar com voce. Pode vir amanha? 
- Irei; se o senhor nao acha conveniente transmitir-me o assun

to, agora. 
- Venha. Eu e Dulce esperamo-lo .com o jantar. 
A carta pedia ao chefe da Divisao que, pessoalmente, se enten

desse co~ os engenheiros d~ c~nstru~ao, fazendo-lhes um apelo para, 
como amigos da Companh1a, rrem locar um trecho da regiao palu
dosa. A distribui~áo do servi~o seria f eita de modo que coubessem 
quinze quilómetros a cada técnico. Deu-nos amplas explica~oes sobre 
o pensamento da Diretoria, que nao encontrava, por mais que se 
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esfor~asse, engenheiro estranho ao quadro da C~~panhia, que se 
11 atrevesse a penetrar a mata pestilenta, onde se sacrificara o Dr. Nes

tor Gomes. -- · -
Constrangido, predispusemo-nos para atender a sugestao da Com

panhia, e depusemos em Deus a nossa guarda. 

* 
Recorremos a bondade do médico da constru~ao. Pedimos-lhe que 

nos indicasse medidas preventivas contra o paludismo. Sinceramente 
nos esclarecen: 

- Evite os focos, nao vá aonde houver a sezao, nao vá embre
nhar-se na mata, rio acima. Nao seja imprudente. 

- Mas, doutor, já nos comprometemos. Iremos. . 
Diante da resolu~ao decidida, aconselhou-nos: que tomássemos v1n

te e cinco centigramas de sulfato de quinina, pela manha, e aumen
tássemos a dose se f os se necessário; que almo~ássemos antes de ence
tar o servi~o; e, finalmente, que usássemos mosquiteiro. 

Ninguém se admire que se restringisse o notável clínico da estra .. 
da, Dr. Joao dos Santos Neves, a essas recomenda~óes. No meado 
do século passado, o Dr. Mayo, pai dos famosos irmaos Mayo, per
seguido pelo impaludismo, afirmava que "o inferno é o lugar onde 
as pessoas tem malária" e lembre-se que, nessa época, ainda se lhe 
atribuía a propaga~ao ao "miasma do brejo".8 

Estamos em 1907. A febre amarela dominada no Panamá pelo 
Dr. W. C. Gorgas4 e no Rio de Janeiro pelo Dr. Osvaldo Cruz, no 
quatrienio (1902-1906) do Presidente Rodrigues Alves, já, tinha a 
sua profilaxia suficientemente conhecida, nao estando, porem, a da 
malária. Só mais tarde o hematozoário, descoberto por Laveran, trans
mitido pelo anófele, vai ser combatido, e evitada a "tremedeira", 
causa de tanta devasta~ao. 
· Em 1925 levantamos, como engenheiro e fiscal do Estado do Es
pírito Santo, e o Dr. Alexandre Costa, como engenheiro do Estado 
da Babia, a planta topográfica da regiao compreendida entre os Ríos 
Mucuri e Itaúnas, e nao adquirimos paludismo. Adotamos, porém, 
a providencia de mudarmos de abarracamento todos os sábados. O 
nosso colega nao o fez, e contraiu a infec~ao palúdica. 

* 
Organizamos a turma de loca~ao. Integravam-na um ajudante, dois 

secionistas, um feitor e trinta trabalhadores dispostos e diligentes. 
Das plantas extraímos os comprimentos das ordenadas a linha do 
projeto. Compusemos, caprichosamente, urna cademeta e entregamo-

a Helen Colapesattle, Os Doutores Mayo [p. 28]. 
4 Helen Colapesattle, Os Doutores Mayo [p. 173]. 
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la ao ajudante, instruindo-o sobre a abertura das normais e dos ali
nhamentos do projeto até cruzá-los. 

Transmitimos-lhe as recomenda~oes do médico, fornecemos-lh.e pí
lulas de sulfato de quinina de vinte e cinco centigramas e, por fim, 
dissemos-lhe: 

- Participe-nos, quando faltarem dois dias para acabar a tarefa, 
e espere-nos que lá estaremos ao findar o prazo. 

O ajudante armou as barracas numa eleva~ao, a margem esquerda 
do Rio Cuieté, cuja travessia deveríamos cuidadosamente estudar. 
Deslumbramo-nos com o panorama que se desdobrava ao derredor. 
O rio, a jusante, ia mansamente reunir-se ao Doce. Além da bar
ranca direita, extensa pastagem de capim-gordura alastrava-se, re
fletida em cor esbranqui~ada, como se estivesse permanentemen~e 
orvalhada. Depois do descampado, vestígio do quartel aí estabelec1-
do pelo governo anterior, imperava a mata virge~n. . 

Transposto o rio a vau, vencemos o pequeno intervalo de achve 
e chegamos ao acampamento. Quase se horizontalizavam os raios so
lares com as altas copas da floresta. Receberam-nos o ajuda.n~e, que 
nesse dia finalizara a abertura dos alinhamentos, os aux1hares e 
jornaleiros. . . _ 

Aquele, satisfeito, cumprimentou-nos e passou a noticia! 9ue nao 
havia casos de paludismo. O uso da quinina, e do ~osqu1te1ro, que 
evitava as picadas das muri~ocas, por certo, concorr1am para todos 
gozarem saúde. 

- Faz dez dias que nos arranchamos aquí, e nenhum amea~o de 
tremedeira houve. Parece que a coisa nao é tao feia como se pinta. 

Objetamos-lhe haver passado pelo abarracamento de Dr. Emilio 
Cunha, no Rio Joao Pinto Grande, onde já havia febrentos e, por 
isso, pensávamos ser ainda cedo para regozijar-nos. 

Infelizmente nossa previsao acontecen. No dia imediato, quando 
nos encaminhamos para iniciar a loca~ao dos cinco quilómetros aquém 
do Cuieté, já tiritavam de frio de febre palustre tres trabalhadores 
e na mesma data, mais cinco adoeceram. 
' Os acessos sucediam-se, recrudesciam, e, um a um, auxiliares e 

jornaleiros iam contraindo a malária. Substituímos os doentes por 
outros camaradas que o Dr. Leitao nos mando u. Quinze días, a 
contar de nossa chegada ao acampamento, toda a turma, incluindo 
os trabalhadores recentemente vindos, havia tido paludismo, afora 
nós e o porta-transito, talvez porque tomávam?s! diariamente, mais 
de vinte e cinco centigramas de sulfato de qwn1na. 

• 
Dois días após havermos come~ado a loca~ao, chega a nossa bar

raca, ao anoitecer, um velho de barba comprida, alto, espadaúdo, de 
postura respeitável, saúda-nos e inculca-se: 
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- -Eu sou o José Gomes, conhecido como Zeca Gomes, morador 
,. na Serra do ltueta e amigo da família Pernambuco. Tenho urna fa

zendinha e nela resido com a minha mulher, que muito me ajudou 
a criar os filhos, boje casados. Na minha mocidade gostava de me 
embrenhar nas matas. Passava dias fora de casa pescando e ca~an
do. Quando voltava trazia mantimentos para muitos días. Agora já 
estou velho, a barba e o cabelo embranqueceram. A mulher, os filhos, 
os vizinhos e os amigos nao querem que eu de minhas fugidas para 
a brenha e, quando formo os meus projetos, descobrem-nos e vao 
contar ao compadre Pernambuco, e lá vem o recado: "diga ao com
padre Zeca Gomes que tenha juízo, eu nao quero que ele fa~a as 
loucuras de quando era mo~o". O recado chega, e eu obede~o a 
vontade do amigo, que me tira o prazer da vida. Desta vez, porém, 
usei de capoeiragem com todos. Espalhei que vinha em sua com
panhia. O compadre Pernambuco conhece o seu doutor, é seu amigo 
e concordou, mas fui caipora, porque, quando cheguei ao Cachoei
rao, o seu doutor tinha vindo na antevéspera. Nao desanimei, porém, 
e aquí estou. Seu doutor, quer dar-me licen~a para arrumar minha 
tarimba, antes que a noite caia de todo? 

- Vá - dissemos-lhe. - E ficamos matutando na história do 
sexagenário. Minutos depois convidamo-lo para o jantar. 

* 

Na manha seguinte, depo1s de servido o almo~ as cinco horas 
e meia, colocaram-se todos em fila e fizemos a distribui~ao de praxe 
do sulfato de quinina, pondo urna pílula sobre a língua de cada um. 

Nessa ocasiao o Sr. Zeca Gomes saiu-se coro esta: 
- Seu doutor, a gente com os doutores aprende muita cousa boa, 

e também aprende o que nao dá resultado. J á soube que os doentes 
engoliram pílula, o que nao lhes impediu que apanhassem a treme
deira, assim parece que só se deve usar o remédio, depois que se 
tiver a febre. 

A pesar da oportuna observa~ao, o Sr. Zeca nao rejeitou o 
preventivo. 

Ao feitor competía designar dois homens para trabalharem com 
o Sr. José Gomes, a quem ensinamos a marcar, coro o esquadro, as 
ordenadas. A escolha foi fácil, porque diversos queriam auxiliar o 
anciao. 

Decorridos alguns días os trabalhadores imploravam, ao primeiro 
baliza, que os substituíssem, e fundamentavam: "pensamos que o 
velho fosse mofino, mas é o contrário, é muito rijo. Anda devagar 
mas nao dá f oigas. Nao é corrupia, mas é birro grosso, que agita 
os outros, enquanto ele .vai na maciota". 
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Queixava-se, por sua vez, o Sr. Zeca, dos camaradas, e pedia a 
troca por outros menos molen gas, que nao f ossem as rodas encra
vadas de seu servi~o. 

* 
Día a dia se multiplicam os acessos de sezoes que avassalam 

aqueles infelizes da turma renovada. Havia noites em que o delírio 
simbolizava o paroxismo em seus sofrimentos e, quando a aurora 
rasgava, embora tropegos, até a barranca do Cuieté se deslocavam 
alguns, que encorujados aguardavam os raios do sol. · 

Se bravos navegantes de séculos passados presenciavam descoro
~oados a morte da tripula~ao de seus barcos produzida pela avita
minose, nao podíamos, como eles, quedar-nos <liante daqueles com
panheiros derreados pelo impaludismo devastador. Ternos a nossa 
disposi~ao sais de quinina, que combatem a infec~ao palustre. De
vemos aplicar aos encolhidos doses duplicadas, triplicadas, conforme 
nos orientou o médico, e retirar desse local pestífero aqueles que 
o desejarem. Estamos obrigado a socorre-los, a pensá-los e, assim 
procedendo, provamos-lhes que o engenheiro nao se limitava a chu
char a dedica~ao dos trabalhadores, mas que a Companhia era grata 
aos seus esfor<;os, aos seus sacrifícios. 

Havia transes comoventes. 
A noite, nas tarimbas de paus roli~os, gemiam e tresvariavam os 

atacados pela febre, que recrudescia, e confissoes inesperadas sur
giam. A um pardavasco robusto, de musculatura de a~o, ouvimos: 
"seu doutor me perdoe, eu sou curpado. Eu sentia muito calor e por 
isso tirava o mosquiteiro e deixava as muru~cas picarem meus pé6. 
Nao obedeci ao seu doutor. Me descurpe seu doutor." Outro, negro 
de dentes alvos ornando gengivas ebaneas, revela-nos em solu<;os, e 
em lágrimas, que rolavam pelas faces azevichadas e ressequidas: "vos
mece punha a pila de sulfato na minha boca, mas eu nao engolia, es
condia debaixo da língua e atirava depois para longe, por mode eu 
nao quería ficar surdo." 

E os acossados de malária iam indicando as causas da infec<;ao: o 
banho no rio, a água do brejo ou da lagoa, a fruta silvestre comida 
sem estar sazonada. . . Quando admitiam a transmissao pelo mos
quito só o faziam em aten~ao ao doutor. 

Também o Sr. Zeca Gomes nao escapou a infec<;ao palustre, e tre
mendo, com a longa barba grisalha, desgrenhada, em seu delírio, 
deu-nos esclarecimento: "seu doutor, foi água que bebi apanhada na 
lagoa. Quando mo~o fiz minhas vadiagens por estes ríos. Cacei, pes
quei e nao pernoitava, no mesmo lugar, duas vezes. Mudava-me com 
minha cachorrada todos os días e nunca fiquei doente. J á vi muita 
gente bater queixos, como porco do mato com medo, e é o que estou 
fazendo agora. Esta minha ter~a é braba, eu lhe garanto isso, seu dou
tor. Há dois días tive o primeiro acesso e este, que é o segundo, já 
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está me amolecendo. Seu doutor, de-me as pílulas. Amanha nao ficarei 
nesta barraca. Quero acabar o meu serví~, a minha tarefa. Uai! ~eu 
doutor, parece que vou me acabar, mas nao,. nao pode ser assnn. 
Este velbo é esteio de baraúna, ele nao se alu1. Mas, 6 santo Deus, 
que vejo? Vejo a matinada que vao fazer quando eu chegar f~acas
sado em casa. A mulher, os filhos e o compadre Pernambuco vao me 
arrasar de nomes feios, de velho sem juízo para baixo ... " 

Na picada já se esvaiu a alegria dos tr~balbadores. Até o desafio, 
cantado na derribada de urna árvore, capnchando cada qual em che
gar primeiro ao amago do tronco, já se evadiu. A imagina~ao . dos 
parceiros andeja indiferente, nao se esvoa~ como ~s. anofel~os 
quando, sequiosos, procuram sugar o sangue de sua~ _ v1tnnas e 1no
cular-lhes o germe da malária que os "a~atifa na ocas1ao ~os. acessos. 
Registamos o eclipse de fortaleza de arumo daqueles brasile1ros que, 
como soldados desconhecidos, arrostavam a morte e nunca, como 
consola~ao sequer, pensaram que fossem, cedo ou tarde, rec?rdad~s 
seus sofrimentos pelas companhias, que sucederam a paupérnma V1-
tória a Minas ou pelos governos estaduais ou federal. 

Os padecil:.entos, a noite, dos homens da_ turma? repeti~-se, du
rante o dia, na mata frondosa. O drama nao se 1nterromp1a, só o 
cenário se mudava. 

Era freqüente chegarem ao nosso conhecimento participa~es desse 
teor: do marcador de sec~s - "estou acompanhado de um traba
lhador o outro adoeceu"; do ajudante - "o nivelamento ficará atra
sado, ~ porta-mira está curtindo o acesso de febre"; do pr.ime~o .ba
liza - "o estaqueamento da curva vai demorar. Apenas do1s fo1cerros 
estao diligenciando, os outros estao coro a ~remedeira': .. . . E certa 
vez muito nos comovemos quando um cunboca esprr1to-santense, 
Francisco Bicuiba, de machado as costas, se aproxima do transito e, 
tiritando, bambeando, humildemente coro a voz entrecortada, assim 
nos fala: "seu douto, a mardita me montou. Me de licen~a pra en
costá entre as sapopeira daquela arve. Quando eu come~á ~ suá vorto 
pro trabaio." Efetivamente, passado algum tempo, o B1cu1ba, coro a 
camisa ensopada de suor, machadava valentemente. 

Os emigrantes terao um dia monumentos em diversos pontos do 
país, que comemorarao o início de suas atividades na terra, que os 
recebeu com carinho e que é a pátria de seus descendentes, mas os 
desbravadores dos sertoes, os exploradores das riquezas ocultas, os 
jomaleiros das vías de penetra~o, que enfren!aram e~demia~, em
bora brasileiros, serao lembrados apenas nos discursos 1mprov1sados 
por oradores, que tocados de inspira~ao transitória dirao, c~nforme 
a inaugura~ao do empreendimento, frase como esta: "contai, meus 
senhores, os dormentess deste trecho de estrada que se inaugura, boje, 
e ficai certos de que o número que encontrardes será superados pelo 

. dos trabalhadores enterrados no limiar de suas barracas miserá-
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veis ... " E esta é a homenagem única aqueles que ensejaram aos co .. 
lonos o estabelecimento na gleba brasileira. 

• 
Transposto o Cuieté o eixo da linha contorna, descrevendo urna 

curva composta, a encosta que morre na várzea do Rio poce. Nessa 
curva denunciaram-se cristais de turmalina preta com 1a~as, seme
lhantes aos da vizinhan~a da casa de turma de Boa Vista. 

Faltam-nos, para concluirmos o trabalho, dez quilomet:os, 9ue 
serao locados a custa da singular abnega~ao de homens, cu3a saude 
está arruinada pela malária. . . 

A cada momento nos perseguem carrapatos, mucu1ns, mosqwtos, 
mutucas e, principalmente, os lambe-olhos que, também, entram pela 
ocular da luneta impedindo-nos de enxergar a baliza aprumada no 
picadao. Sufoca-nos o calor dentro da mata; e o chiar dos ii:isetos 
atormenta-nos tanto quanto o chalrar dos pa~saros. Talvez a ~~pa
ciencia, que nos angustia, origine-se do uso 1mo?:_rado d~ qumma. 

A alegria da turma esmarriu, obdurou-lhe a dec1sao de tnunfar dos 
obstáculos, que se lhe apresentassem. E com o propósito de alcan9ar 
a vitória chantando o marco final da loc~ao, aquela gente, embotada 
na hora' do acesso palustre em seus tresvarios, se referia amiú?e ao 
término do servi~ e a volta imediata ao trecho em constru~ao. E 
esses delírios, na picada, convertiam-se em anel~ comcient~ e justo 
e por isso todos procuram, como náufragos, sop1tando canseuas, sal-' ' . 
var-se, chegando a praia simbolizada na últ~a estaca, que 1am cravar. 

O termo de nossa tarefa sorri em um sabado esplendoroso, que 
contrasta coro as faces embaciadas daqueles infelizes, sempre pacien
tes em esperar os terríveis acessos intermitentes, sempre em demasia 
agradecidos a pouca terapeutica, que lhes oferecíamos. 

• 
-

Colubrejando pela floresta, com o Rio Doce a esquerda, ternos a 
alma pura de quem cumpriu o dever e a satisfa~ao de nao registrar 
desenlace de qualquer de nossos devotados companheiros. A vitória 
alcan~ada atribuímos a prote9ao de Deus, sobretudo quando, ao pas
sar pelo abarracamento de Dr. Emilio Cunha, nos inteiramos de que 
nao só os trabalhadores e auxiliares estavam derreados pela malária, 
também ele sofría acessos intermitentes. 

Vingando a lonjura, montado 1:1º Queimado, deixamos . o espíritó 
devanear. Recapitulamos nossa retirada da Central do Brastl, a mten
~ao de, pelo esfor~o próprio, realizar nosso projeto ~e tarimbar .nos 
trabalhos de constru~ao de estrada de ferro, de conquistar a conf1an
~a dos colegas e da Diretoria, de ocupar, sem preteri9ao de outrem, 
cargos que, por justa proino.~ao, fóssemos chamados a exercer, de ser 
levada em conta nossa dedica9ao a Companhia. Houve, é certo, o 
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reconhecimento de nossa lealdade, e por amor disso nos fez a Admi
" nistrac;ao um convite amável para irmos locar um trecho da linha em 

que as maleitas campeavam deveras. Os únicos que a honrosa convo
cac;ao acudiram, fomos eu e o Dr. Emilio Cunha. 
. _ Meio século é passado e recordando esse caso que, naquela oca

s1ao, tanto nos golpeou e tendo, mais tarde, conhecido os sentimen
tos de justic;a e de generosidade da Diretoria da Companhia, que 
por muitos anos representamos, justificamo-la invocando o Eclesias
tes, que afirma: "Voltei-me para outra coisa, e vi que debaixo do 
sol nao é o premio para os que melhor correm; mas que tudo de
pende do tempo e das circunstancias." 

P~rcorrida a t~ilha na mata, !ranspusemos o córrego da Lapa. O 
cam1nho, agora e franco, nao ha nele embarac;os. Comec;amos a ter 
notícias da familia, do pessoal da construc;ao e da linha em tráfego. 
Saudavam-nos com alegria e felicitavam-nos por nao havermos con
traído a febre. Antes de pardar o sol, chegamos a sede da Sec~ao. 

* 
Na véspera de nossa partida do Cuieté, visitou-nos um grupo de 

cac;~dores de curiosidade excitada pela presenc;a de turmas de enge
nhe1ros naqueles cafundós. Queriam esclarecimentos sobre a cons
tru<;ao da estrada, porque desejavam abandonar os borocotós dis
tantes, onde moravam, para se engajarem no servic;o de terraplena
gem, apesar de respeitarem, diziam, as tremedeiras da margem do 
rio, que nao eram de "cac;oada". 

Satisfeitos com as inf ormac;6es, quiseram vender-nos· um filhote de 
a~~a, ainda listrado. A compra nao nos interessou. Alegamos-lhes a 
dif1culdade de transportá-lo. Ouvindo-nos a alegac;ao prontificaram
se o Francisco Bicuiba e o José Ferreira a conduzi-lo até nossa casa . ' no Cachoeirao. Custou-nos a antazinha dez mil-réis. 

Na segunda-feira, por volta de meio-dia, saudaram-nos os dedi
c~dos trabalhadores e relataram-nos, desapontados, os incidentes da 
vtagem. Na mata tudo correu bem. A antinha, com um pé amarrado 
a uma ponta de encorpada pec;a de embira caminhou, sem dar traba
lh~, como se fora um porco doméstico. Do córrego da Lapa, para 
ba1xo, no descampado, nao andou mais, "amuou". Carregamo-la nas 
costas até ao sítio do Sr. Antonio Elias, que consentiu em prende-la 
em um cercado. O animalzinho estava esperto e alimentou-se de ervas 
e mandioca que lhe demos. 

Antes, porém, de anoitecer, a Dona Maria Pais Leme foi conhece-
1~. Achou-o lindo, quis ficar com ele. Pagava-nos bem. E o pobre
z1nho amanheceu morto. 

E arrematou o Francisco Bicuiba: 
- Que muié de zóio maus, seu douto! Ela tem mesmu zóio de 

secá pimenta! 
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CAPÍTULO XII 

Na berlinda. Obriga~oes retomadas. Retirada de um profissio
nal. Parabéns. Novo Superintendente. Apanhado de surpresa. 
Reclama~oes. Nao recebem. Promessas. Interferencia concilia
tória. Satisfa~iío geral. "Niío troquei palavras." "A greve vai 
estaurar." "O dinheiro aparecerá." Pagamentos sem atraso. Boa 
inten9ao. Despedidas. O tre1n parte. Explodiu a greve. Diver
gencias. Engenheiros demitem-se. Vitória! regiiio descampada. 

Caminho de cabrito ou de servi~o. 

CÉLERE divulgou-se em toda a construc;ao o nosso regresso do Cuieté. 
O engenhé~ro Bicalho, nosso amigo, afamado pelos seus repentes e 
críticas, anunciou: "está na berlinda o Ceciliano: porque aceitou a 
incumbencia de locar o trecho da linha no Cuieté, premio que lhe 
deu a Diretoria por causa dos bons servic;os a ela prestados; porque 
retirou da constru~ao cerca de cinqüenta trabalhadores, que regres
saram impaludados; porque, além de seus vencimentos como chefe 
de Secc;ao, nao recebeu extraordinário ou diária; porque tem a pre
tensao de levar a palma aos colegas; porque em seu modo de falar, 
repetindo sílabas, escreveu, a mais, um C do P.C. de u,ma curva e 
levou urna curva composta P.C.C., isto é, locou por partidas dobra
das; porque, enfim, é colega que nao se zanga quando está na ber-
linda, embora se fac;a alusao ao seu tartamudear." · 

Das críticas de Dr. Bicalho anotamos aquela que nos imputava a 
culpa de haverem os trabalhadores contraído a malária e redobramos 
de cuidados . para lhes restaurar a s~úde. 

Retomadas nossas obrigac;6es concementes ao preparo do leito da 
estrada, aprazíamo-nos de irem bem ordenados os trabalhos, que pro
grediam a olhos vistos. A Diretoria, que desejava estender os trilhos, 
com urgencia, sessenta quilómetros além do Manhuac;u, ficaria sa
tisfeita de poder realizar esse plano, que lhe ia permitir receber do 
Governo Federal a quota relativa a garantía de juros, conforme lhe 
assegurava o contrato. Cooperávamos em esforc;os dando-lhe o ense
jo de aliviar os seus encargos. 

* 
Regressaram o Dr. Emilio Cunha e sua turma de auxiliares e jor

naleiros do Rio Joao Pinto Grande. Livraram-se da mata, mas nao 
dos acessos de malária, que continuarao a arrasá-Ios. 
. E lá, na brenha temerosa, nas intermitencias das febres, nao se 

limitou o engenheiro, inteiramente absorvido no cumprimento dos 
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deveres profissionais, a loca«;áo do pro jeto que Ihe f ora fornecido. 
Estaqueou urna v~riante e verificou que, passando por urna garganta, 
por ele descoberta em plena floresta, encurtava o tra~ado e propor
cionava economia considerável a Companhia, sem alterar as condi
~6es técnicas da linha. 

Procedeu o Dr. Ernílio nes.se último trabalho prestado a estrada 
com excepcional dedica~ao. E de tal modo sacrificou a saúde que 
se viu constrangido a retirar-se da regiao do Rio Doce para se re
cuperar das energias perdidas. 

Perdeu a Companhia um chefe modelar. Lastimamos sua retirada. 
Despedimo-nos pesarosamente. 

* 
' 

Era noite. No escritório cada qual se esfor~ava em fazer sua tarefa. 
Plantas, perf is, cadernetas atulhavam nossa prancheta, quando tilinta 
o telefone . .B o chefe da Divisao, Dr. Pedro Bosísio, que nos alvis
sara acontecimento, que, em seu entender, muito nos vai agradar, 
e atabalhoa o que nos passa a desvendar. 

- Ceciliano, voce está de parabéns. A estrada tem novo superin
tendente, grande amigo seu, conforme acaba de me dizer. É o Dr. 
Alfredo Lopes, que nao há muito se afastou da Central do Brasil. 
Quer cumprimentá-lo. 

- Dr. Bosísio, há por certo engano. Nao me recordo de haver 
conhecido na Central o Dr. Alfredo Lopes. 

- É o Dr. Alfredo Lepes da Costa Moreira. 
- Ah! Lembro-me. O Dr. Costa Moreira foi um dos meus chefes 

na Central. É, efetivamente, meu amigo. 
- Vou chamá-lo e dar-lhe-ei o fone. Voceé de sorte. Tem, agora, 

um amigo na superintendencia. Mais urna vez, aceite meus parabéns. 
Saúda-nos o Dr. Alfredo Lopes, expande-se com alegria e adver-

te-nos bem-humorado. · 
- Entao, Ceciliano, voce com a ausencia de pouco mais de dois 

anos, já se esqueceu dos amigos que ficaram na Central? Olvidou-se 
do Alfredo Lopes? 

- Perdao, doutor. Nao me esqueci do Dr. Costa Moreira. Na 
Central era o senhor meu superior hierárquico e usava a assinatura 
A. L. da Costa Moreira. Apanhado de surpresa nao me ocorreu 
que A. L. era Alfredo Lopes, o atual superintendente da Vitória a 
Minas. Felicito-o sinceramente, auguro-lhe boa administra~ao e pro-
meto-lhe ajudá-lo a enaltecer sua gestáo. · 

- Agradec;o-lhe a colabora~ao, que me vai dar. Confio nela. Ha.: 
vemos de vencer os tropec;os que se nos antolharem. 
: E-o diálogo espraiou-se, em tom cordial, entre o Dr. Alfredo Lo .. 

pes e nós por alguns minutos! Rememoramos vários episódios ocor .. 
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ridos na Central do Brasil. Em seguida nos revelou ele que tinha 
..imenso desejo de conhecer a constru~áo do prolongamento da estra
da. Nao o podia fazer naquela ocasiáo, mas nao retardaria o pro
pósito de a percorrer e, entao, teria satisfa~ao de nos abra~ar. Re
tribuímos-lhe sua gentileza e ele apresentou-nos suas despedidas. 

Matutamos na retirada do Dr. Alfredo Lopes da Central e nunca 
indagamos dele a causa de seu afastamento. 

* 
Correndo a notícia de estar para breve a chegada a Barra do Ma

nhua~u do pagador, diversos empreiteiros lá se dirigiram para soli
citar . ao chef e da Divisao o pagamento dos trabalhos relativos as 
medic;oes µiensais processadas e nao pagas. 

De volta, descreveram-nos a intenc;ao das turmas, subordinadas di
retamente a administra~ao da estrada, de se levantarem contra a 
Companhia exigindo dela "por o pagamento em dia". Nao podiam, 
declaravam, deixar de reclamar contra o abuso, que ela praticava, de 
só lhes pagar o salário depois de cinco meses. vencidos. 

Quanto a eles, empreiteiros, nos asseguravam que se esf orc;ariam 
por impedir o levante de suas turmas. Teriam o cuidado de lhes 
agradar e de as tentear. E talvez nos tenteando estivessem eles, quan
do assim nos falavam. 

* 
Na ocasiao em que o Dr. Alfredo Lopes achou de visitar o pro-

. longamento da constru~ao da estrada veio também o pagador. Acer
caram-se deste as turmas, que constmíam a ponte do Manhua~u, e 
lhe comunicaram que haviam deliberado receber a paga de dois me
ses e nao apenas de um, e pediram-lhe que deixasse a importancia 
trazida, no escritório da Divjsao, e providenciasse o suprimento de 
maior quantia para os satisfazer. Sabia o pagador, afirmaram, que os 
operários e trabalhadores eram seus amigos e, por isso, rogava nao 
procurasse demove-los da resolu~ao, que haviam combinado. Assom
brado, o pagador, ante a decisao, que lhe fora transmitida, apressou-
_se em participá-la ao superintendente e ao chefe da Divisao. 

O Dr. Alfredo Lopes nao se deteve em dar urna soluc;ao, que abor
. tasse a greve projetada antes que se espraiasse, e convidou os seus 
. promotores para se avistarem com ele e exporem suas queixas, suas 
razoes. Os reclamantes explicaram-lhe, em linguagem singela, os mo
tivos que os constrangeram a assumir semelhante atitude, e manifes
taram-lhe o propósito de nao modificá-la. Nao pretendiam desman-

. dar-se do respeito, que sempre tributaram aos seus chef es, e isso rei
teradamente lhe asseverar~m. 
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Depois de várias conferencias cederam os trabalhadores as pro
messas do superintendente e, com ele, pactuaram os seus represen
tantes, que receberiam os salários, contanto que, no prazo de trinta 
dias, lhes f ossem pagos do is meses e, dentro de outros trinta dias, 
mais outros dois meses, ficando dessa forma "o pagamento em dia". 

Gra~as a oportuna interven~ao do superintendente, nao se verifi
cou, nesse ensejo, a greve, que despontava. Como veremos, o levante 
foi apenas adiado. Rebentará breve. 

* 
Enquanto recebiam as turmas os seus minguados jornais, e nelas 

reinava a alegria, o superintendente, acompanhado pelo Dr. Bosísio 
empreendeu a excursao planeada, perlustrando os trechos da linha 
já construídos e os que estavam sendo preparados. 

Ajuntamo-nos com eles no come~o da Sec~ao, que nos estava con
fiada, e houve cumprimentos, abra~os e expansoes amistosas. 

Cavalgamos devagar e fomos dando-lhes explica~oes sobre as di
ficuldades ou facilidades, que se nos depararam ua constru~ao das 
obras. 

Por sua vez, o Dr. Alfredo Lopes nos relatou a vitória por ele 
alcan~ada, conseguindo a greve dominar antes que avultassem os seus 
males. Esta va satisf eito pelo e xi to de sua interferencia conciliatória. 
Sua alma radiava contentamento e nele transparecia a aleluia de que 
estava ela possuída, quando transmitia o acorrido na Barra do Ma
nhua~u as turmas que ia encontrando, reafirmando-lhes que se empe- · 
nhava em satisfazer o pessoal humilde da estrada, pondo o "paga
mento em dia". 

O Dr. Pedro Bosísio ecoava as palavras do Dr. Alfredo Lopes 
e nos olhos e nas faces de trabalhadores e operários suarentos re
lampeavam centelhas de felicidade. Ter dinheiro para nao comprar . 
somente aos armazéns da Empresa Sá Carvalho & Cia. era muita 
fortuna. Era muita sorte ter dinheiro para adquirir guloseimas no día 
do Natal de Nosso Senhor Jesus Cristo, para a mulher e as crian~as. 
Parecia um sonho, entretanto, tu do is so acontecería, se f osse estabe
lecida a regularidade dos pagamentos prometida pelo doutor supe
rintendente. E o prestígio deste crescia, e ao longo da estrada em 
constru~ao ele captava simpatia e amizades. Como César, ele have
ria de vencer, nao atravessando o Rubicao, mas "pondo o pagamen
to em dia". 

Os empreiteiros também se apressuraram e afluíram de suas mo
radias ao encontro do superintendente, queriam ouvi-lo explanar a 
afirmativa maravilhosa de lhes pagar, sem atraso, as quantias relativas 
as medi~ües mensais. 
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t Assistíamos as manifesta~oes de contentamento daquela gente e, 

apreensivo, precavíamo-nos contra aquele generalizado regozijo. 

* 
Hospedamos o superintendente e chefe da Divisao da Estrada e, 

embora enleado por lhe nao poder proporcionar conforto, transluzia 
em nossa atitude o propósito de lhe dar boro acolhim1ento. 

Aca?amos ?e jantar. A preocupa~ao de agradar aos hóspedes nao 
nos deIXava cismar nos Crenaques, como tantas vezes o fazíamos os 
quais da outra banda do rio por certo nao discerniam, naquela n¿ite, 
enluarada, a claridade pálida refletida nas águas escachoantes do 
caudal e as sombras das árvores projetadas nos remansos, a mon
tante e a jusante, das itaipavas ruidosas. Viam indiferentes tanto as 
á~uas ~orbulhantes como as represadas. Criaram-se vendo aquilo, e 
nao attnavam com o problema da remunera~ao do trabalho em moe
da sonante, em prazo certo, o qual, naquele momento, nos desassos
segava e, por isso, pretendíamos obter do superintendente esclareci
mentos f ormais. 

E quando a conversa inquisidora do Dr. Bosísio com o Dr. Leitao 
os absorveu, levamos discretamente o Dr. Alfredo Lopes ao leito da 
linha e, aí passeando, abrimos O,f bate sobre a conversa de pagar sem 
atraso os salários dos trabalhadores e operários da constru~áo da 
estrada. 

De fato pretendia mandar efetuar, disse-nos, em dezembro próxi
mo, o pagamento dos salários relativos a dois meses; assim, iría di
ligenciando por percorrer o pagador a linha na primeira quinzena do 
mes imediatamente posterior ªº vencido. 

- Decerto - retrucamos-lhe - o senhor está autorizado pela 
Diretoria a por em prática tao acertada medida. 

- Nao troquei com ela palavras a esse respeito - e ponderou
nos que essa providencia, por ser col:nezinha demais, nao podia dei
xar de ser compreendida e aprovada. 

. - <?ompreen~ida será, aprovada, porém, nao o será, porque a 
Dtretona escasse1am recursos para assim deliberar. Muitos nos afli
gimos com lhe dizer isso e mais porque a greve rebentará antes de 
Natal, quando o pagador trouxer quantia insuficiente para acorrer 
ao pagamento de salário de dois meses. Conhecemos a Diretoria da 
Companhia e asseveramos-lhe que, se ela dispusesse de numerário 
nao deixaria os jomaleiros sem o pagamento de seus salários durant~ 
cinco meses e os engenheiros durante prazo maior. A Companhia 
apr~senta lampe jo~ de alívio a sua forne de dinheiro. quando, depois 
de inaugurar o tráf ego de um trecho e de vencer a burocracia dos 
ministérios, recebe a garantia de juros de conf ormidade com o seu 
contrato, e por isso tem urgencia de concluir a constru~ao da ponte 
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do Manbua~ e de assentar os trilhos até a esta~o de Resplendor. 
'"' A greve vai estourar, porque o compromisso assum.ido pelo senhor 

nao será cumprido. 
E o Dr. Alfredo Lopes, embora vacilante, insiste: 
- Qual! o dinheiro aparecerá! 
Nessa ocasiao avizinham-se de nós o Dr. Bosísio, o Dr. Leitao e 

alguns auxiliares e todos olhamos o fi~amento. A lua qu~se ~tingia 
ao zenite e espargia, por sobre o le1to da estrada, lu~~nos1dades 
brandas bem diferentes dos claroes que, breve, vao ser emitidos pelos 
faróis das locomotivas possantes. Na atmosfera bafejava a aragem, 
no leito do rio as águas catadupejavam, jorravam enfurecidas, e na 
mata virgem reinava o quiriri silencioso. 

* 
Prosseguimos no dia seguinte nossa caminhada ao fim do trecho 

da Sec~ao. Aos empreiteiros participava o superintendente que os 
pagamentos referentes as medi~oes parciais lhes seriam feítos sem 
atraso. Seria estendida para eles a providencia que irá ser adotada 
para as turmas subordinadas a Administra~o. 

De volta, rodeando a margem direita do Rio Doce, o superinten
dente e o chefe da Divisao manifestaram-nos a boa impressao que 
haviam tido do andamento dos trabalhos e da ordem existente. Agra
decemos-lhes os estímulos, que nos prodigalizavam, e aproveitamos 
o ensejo para lhes solicitar licen~a de sessenta días a partir de quinze 
de dezembro próximo. Pretendíamos visitar nossos pais em S. Mateus 
e nossos sogros no Rio de J aneiro. 

Depois de muita relutancia, assentiram em deferir-nos o pedido. 

* 
· Para gozar a licen~a deixamos a morada do Cachoeirao e pres
sentimos que nao voltaríamos aquele sítio pitoresco. Ali aquedamos 
o espírito, ali fruímos muita alegria por ver nossos trabalhos orga
nizados e nossas aspira~es realizadas, e ali nos descontentamos da 
Companhia quando nos mandou a regiao do Cuieté. 

Constrangido, f omos arriscar a saúde na zona da malária, mas nao 
desejávamos que o pessoal trabalhador, a quem devíamos grande 
parte de nosso exito, supusesse que pactuávamos com a promessa 
de se fazer o pagamento sem atraso, o que nos parecia nao se cum
priria. Tínhamos a certeza da boa inten~ao do superintendente e 
convencemo-nos de que ele, administrador bem orientado, desconhe
cia, entretanto, os apertos que experimentava a Diretoria na obten-
~ªº do numerário. 

Sentíamos que nos deslocávamos e revíamos, com a alma confran-
gida, o leito da estrada, em que se assentariam os trllhos, as obras 
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de arte concluídas e a linha telegráfica que seria inaugurada. Co
moviam-nos as despedidas dos companheiros de faina, que nos au
guravam boa viagem e breve regresso. Nao nos era grato af astarmo
nos, antes da inaugura~ao do tráfego, daquele trecho da estrada que 
exploramos, locamos e construímos. 

Naquele momento havíamos míster de nos ausentar. A greve ex
plodiria e os trabalhadores acusariam os engenheiros de falsos, men .. 
tirosos e pérfidos. Sempre o pagamento de seus salários, diriam, eram 
retardados, mas apresentavam-lhes razoes e com elas se conforma
vam. J amais f oram iludidos por seus chef es com palavras vas. Pre
víamos o auge de indigna~ao, contra os superiores, que atingiria aque
la gente. 

Imerso nesses pensamentos inquietadores, só interrompidos pelos 
cuidados para com a esposa e os filhos, as horas decorriam e apro
pinquávamo-nos da ponte do Manhua9u. Em aí chegando, receberam
nos com satisfa9ao os homens dedicados ao servi~o da Companhia 
e deram-nos a novidade, que a todos empolgava, o pagamento nao 

.ficaria mais atrasado em cinco meses, ia ser posto em dia e teriam 
dinheiro para gastar pelo Natal. 

Pernoitamos na casa do Dr. Bosísio. Ele e a familia fidalgamente 
nos agasalharam. Recordamos reconhecido as hospedagens que nos 
deram em Lauro Müller e em Colatina e, agora, ainda era naquele 
lar acolhedor que estávamos recebendo, talvez, o ültimo favor como 
engenheiro da Companhia. 

Conversamos longamente com o amigo e, sem rebu~o, transmiti
mos-lhe nossa conjetura sobre a amotina~ao do operariado, que en
traría em parede se nao lhe fossem pagos os salários de dois meses, 
conforme a promessa do superintendente. Admiramo-nos da opiniao 
do Dr. Pedro Bosísio, em tudo semelhante a do Dr. Alfredo Lopes: 
o dinheiro surgiria e o pagamento de salários relativos a dois meses 
seria ef etuado; a Diretoria, dos meios suficientes para isso, proveria 
o pagador. ' 

No dia seguinte rodeamo-nos de amigos que nos levaram ample
xos de despedidas e partimos de N atividade, como en tao se chamava 
a esta~ao de Aimorés. Tivemos o espírito torturado. Os abra~os do 
boníssimo amigo Dr. Bosísio, de sua senhora e de sua filha aperta
ram-nos o cora~ao. 

O chiado brando da locomotiva anunciando a próxima partida do 
comboio semelhava o gemido abaf ado de nossa alma em desassos
sego. Contrastavam nossas inquieta~oes com as esperan~as no bom 
resultado de nossas atividades, quando embarcamos no trem em Porto 
Velho para Lauro Müller, havia vinte e sete meses. 
) Muito aprendemos dos trope~os da vida, muito ganhamos em ex
periencia de constru~ao de estrada de ferro, e muito alcan~amos pa
cientemente. Agora voltávamos sem saber aonde iríamos exercer a 
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profissao, se na Central do Brasil, onde estavam nossos amigos, ou 
" se, expirada a licen~a, retornaríamos a Vitória a Minas, ou se acei

taríamos um convite inesperado, que se nos fizesse. 

* 
Voltamos de S. Mateus na primeira quinzena do mes de janeiro 

de 1908. Soube o superintendente que estávamos em Vitória de tran
sito para o Rio, e mandou propor-nos a desistencia do resto da li
cen~a concedida e of erecer-nos o encargo de re locar o eixo da linha 
e chefiar o assentamento dos trilhos. Feítos estes trabalhos, reassu
miríamos a chefia da Sec~ao, que se estenderia até Lajáo, atual Con· 
selheiro Pena. 

Nao aceitávamos a sugestao, porque o nosso itinerário estava orga
nizado. Esta foi a resposta que pedimos ao emissário transmitisse ao 
superintendente com os nossos agradecimentos. 

O enviado inteirou-nos do ocorrido na constru~ao. Os operários 
recusaram receber apenas um mes de salário. Exigiram que lhes 
f ossem pagos os de do is meses, conforme a promessa so lene do su
perintendente, e a greve explodiu. 

A superintendencia viu-se em situa~ao apertada. Séria divergencia 
houve entre o superintendente e os engenheiros, que se demitiram, 
entre os quais os Drs. Bosísio e Bicalho. Retiraram administradores, 
apontadores e f eitores. A ordem, porém, já esta va restabelecida e os 
trabalhadores satisfeitos com o recebimento dos salários. 

Os engenheiros Bosísio e Bicalho obtiveram pequenas empreitadas 
do Presidente do Estado do Espírito Santo, Coronel Henrique da 
Silva Coutinho, que, sabendo de nossa estada no Rio, telegrafou-nos 
que retornássemos a Vitória, e reiterou com insistencia este chamado. 
lntimamente queríamos voltar a Central do Brasil, mas a voz do 
cora~ao alteou e,_ coro satisfa~ao, regressamos e prestamos nossa ajuda 
nas gestoes dos Presidentes Coronel Henrique Coutinho e Dr. J erO
nimo Montein,. 

Do is anos depois, acompanhamos o Almirante José Carlos de Car
valho, hóspede do Presidente do Estado, até a esta~áo de Derriba
dinha, já inaugurada, e visitamos a ponte em curva do · Rio Doce, 
em constru~ao. Notamos a deficiencia dos estudos na escolha do 
local dessa importante obra de arte. 

Nao há dúvida, porém, de que a Companhia muito ficou devendo 
a homens sem diplomas como o Coronel Aprígido Freire, Serafim 
Alexandre e outros, que construíram o leito da estrada acossados 
pela malária. 

Em meado de 1911 f omos assistir e inspecionar turmas de loca
dores, por designa~ao do engenheiro Fernando Esquerdo, que em
preitou os estudos de um trecho de Naque para cima .. Lá pelejavam, 

218 

entre outros, engenheiros de avan~ada idade, como o Dr. Damasceno 
e o Dr . . Lavagnoli, contra as terríveis febres intermitentes. 

E ass1m, dominando dificuldades, debatendo-se na penúria de re
curso~ ~ . enfrent~ndo intempéries, foi construída a estrada de ferro 
d~ V1tona a Minas até a regiao descampada do Piracicaba. E os 
trilhos venceram as selvas . .. 

Refei¿a-se a ela Pedro Nolasco com imenso entusiasmo. Era dizia 
"o ca h d · " d ' ' , . min o e serv1~ a outra que a substituirá, ao passo que a 
cntica a chamou, com certo desdém, de "caminho de cabrito". 

O nosso encolhimento nao nos estorva de nos orgulhar de haver
mos colaborado ,na const~u~~o desse "caminho de servi~o'', que con
correu J?ara a sa1da do minen o de ferro de inigualável teor do maci~o 
de Itabira. 

.,. 
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- essa ferramenta de Deus - a domar sel
vas e a transf ormá-las cm cidadcs. Ceciliano 
Abel de Almeida é cngcnhciro e educador. 
Aliou ncsse livro suas duas profissóes e nos 
deu uma obra cheia · de observa~óes curiosas 
sobre os costumcs da gente cspírito-santense, 
ainda nio bem conhecida do país. Hábitos, re
gistros e lendas de umá terra que as estatísticas 
económicas assinalam friamen!e como p~oda
tora de café, caca u e minerais atómicos. 

Por outro lado, sob o ponto de vista rigo
rosamente literário, este livro nos traz uma 
coiltribui~io preciosa. As vezes, revelando u;n 
linguajar quase clássico, na simplicidade de 
frases idiomáticas abandonadas nos grandes 
centros, outras nos dando o ineditismo de um 
vocabulário cujas raízcs estio no próprio vivet 
dos ferroviários. Aquetas expressóes que se 
universalizaraqi, mesmo para os povos sem 
mar, vindas da existencia dos marinheiros em 
suas embarca~óes. encontram neste livro, volta 
e meia, o mesmo sabor nas palavras usadas 
entre o pes~al que trabalha cm estradas de 
ferro. 

O maior valor desta obra, contudo, aí nao 
reside. N em f oi essa a preocupa~ao do seu 
autor. Tampouco estava cm sua inten~io con
tar a sua própria vida, aflorada neste ou na
quele episódio. O que ressalta ein cada página 
deste livro é o testemunho singelo de que o 
suor humano ainda é a grande semente capaz 
de obrar milagres na terra, transformando sel
vas em cidades e, melhor, f azendo com que ... 
o ·homem, ao cumprir a sua tarefa, sinta que 
foi na vida realmente um homem e ·nao sim
plesmente uma máquina. E é pois, para ho
mens e nao para máquinas que este livro f oi 
escrito e editado. 
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