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OBRAS DE 

WtLLT ACREIJI 

·IJANDEIRANTES DO 
OESTE" qu e hoje apresentamos 
aos nossos lelto res, é o segundo 
livro d e 'Vllly Aurell que a 
EDITORA "LEJA" publi ca em 
nova edlc;A.o. 1.'rata-se de urna 
obra d e lmpresslonante realis
mo ond t- estoicismo, renOnclas, 
coragem, d lires, padeclmentos e 
cspe1·anc;as surgem na s belts sl
mas pf1glnas que empolgam 
pelo seu conteQdo, pela narra
tiva des~a verdadeira epopé!a 
que, entre as demals levadas 
avante pelo moderno bandel
rante, s:tua-se num prlmelro 
!llano. E, a 1nn dos eplsód !os 
á.speros, vivld<>s da torma mais 
violenta possfvt:l, reponta, de 
quando em v ez, o bom hum<>r 
d~sse escr itor <Jue já pe rtence 
a.s multid~es. 

Em "BANDEIHA~TES DO 
OES'.rE" o sertanlsta W ILLY 
AL'RELI des\'enda a gt!nese das 
rac;as Karajá, .Java{' e Tapl ra
pt!s e o faz e m largas p ince la
das fixando no quadro das rea· 
lldades . gra<;a8 a.s obRerva
c;oes meticulosas. a.s sllhuetas 
mitológicas e lt:n<}árlas d essas 
rac;as sllvtc<>las. E' urna grande 
contribu lc;:Ao para a hlstórla do 
amertndi<>. Yerdadelra prec ios l
dade surgindo nas piglnas des
crltlvas da !mensa tadlga dessa 
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jornada dos anos de 19~5 e 1946 
onde a. famosa "Bandelra Plra
tlnlnga" escreveu, com o seu 
sangue, um capttulo !mortal, 
flxando-se na hlstórla de nossa 
terra no que concerne aos 
grandes empreendlmentoA <aue 
beneiflclam tl'>da urna í'Oleth·l
dade. 

~os capitulo!< em <1ue o t·H
l'rltor narra, com o seu t-Mtlln 
atraente, as penetrac;:Oes ll(J" 

distantes aldelamentos dos fn 
d los Taplrapés, a ch cumnavt'
ga~Ao da Ilha do Bananl\l , a 
d escoberta das nascenteK do r io 
da Llberdade, o "mlst~rlo Faw
cett" e a morte do seu Qnl('o 
irmA.o que, generosamente, deu 
a sua jovem exll~téncla a um 
Ideal, há páginas que emanh 111 

urna fOrc.;a descrltlva dlffc.'11 d P 
io;er .encontrada algureR. 

o fértil subsfdlo de Wi1ly 
Aureli para a hlstória verda 
delra do nosso sertao eent ral, 
dese revendo o "modu!t operan el I" 
e o "modus vivendi" dt! várhtR 
trlbos, assim como a vlt1a re
pleta de dlflculdade8 e paded
m entos dos sertanejo11 desbra
vadores. encontra em "LEJA .. 
EDITORA o vefculo de ampla 
dlfuaA.o. E' urna contrlbulc;Ao 
<aue a "LEJA" deseja, lndepen 
dentemente d e qualquer outro 
ohj etlvo, proporc!onar ao gran 
de pQbllco . ésse que tanto 1..· 

tanto se interessa pelas colsas 
brasflicas, n em sempre trazlda ~ 
com o manto da verdade ao seu 
alcance. E' o mals amplo am 
paro que a "LEJA" deseja en1-
prestar A. obra de '\Yllly Aur<> li. 
merecedora do mai!t fran (·o 
aplauso, especialmente por st>r 
urna epopéla patriótica, com 
sentido profundo de brasllldade 
sadla, onde a base é idealismo 
pur-0, tAo escasso n o!>! dlas d(> 
hoje. 

A· seguir, depois de t e r lan~n
do "Sertoes Bravios" e " IBandel 
rnntes do Oeste", a EDITOHA 
• ·LEIA" puLllcará "Ronc ador ", 
(consid~t·ada a obra prima d .:: 
·w11ty AureU), "Terra !W m 

sombra'', " B i(t :MarrandQ ", (01 -
ti ma fad lga do moderno han
deirunt e quando reallzou o 
le,·antame nto d o rlo Ga.bt;, na 
Ilha el<> Bananal) - "l<~spl e ndor 
Selvage m "; .. RI~ da Solldao" ~ 
.. L~~uas sem fl m ". 
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l\üo cscreva ern nlinhas 11áginas; 

~i'io rasgue nem arranque 1ninhns ~l 
fOlhas: 

Nao apóic o cotoYClo sobre minhas 
~1áginas durante a lcitura: 

Nao me deixe sobre cadciras ou 
lugares que nao sejarn meus: 

Nao rne deixe com a lomlmda 
para cima: 

Nao coloque entre minhas iOlhas 
objeto algum ma~ es11esso que 
urna li.llha de papel: 

Nño dobre os cantos de minhas 
iUlhas p~1 a marcar o ponlo e1n 
que parou: use para isso urna tira 
de pa11el ou marcador nproprindo: 

TerrninmJa a Jeitura. dc\ol\a-1ne 
ao lugar cerio ou a c¡uen1 de\ a 
guardnr-me: e 

Ajude a conservar-me limpo e perfelto 
que eu o ajudarei a ser feliz. 
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DUAS PALAVRAS (*) 

:Bste livro é personalíssimo como urna dor reumática. 
Poderia té-lo escrito em brev.es dias, que elementos nao me 
faltavam. Infelizmente muita coisa surgiu, impedindo-me 
realizar o desejado. Nem por isso deixei de acalentar o 
sonho de "pór o preto no branco" e procurar o meu editor. 
Daí aparecer este relato, passado ano ·e pouco após o meu 
regresso da arrancada por ésses sertóes afora . 

. Nesse meio-tempo tive ensejo de ler urna ou outra 
crítica graciosa, pingada da pena dos que jamais despre
garam os pés do asfalto. Espécie de fobia a tudo quanto 
cheire arremetimento, audácia, novidade. Estas duas pa
lavras dirijo-as a esses escribas que, na falta de melhor 
causa, procuram desmerecer os que ainda podem produzir 
em beneficio alheio. 

Nao sou cientista, nao procuro impingir tratados de 
etnología incipiente, gra~as ªº soldo desta ou aquela verba 
governamental. Sou apenas um profundo observador e la
mento sinceramente o muito dinheiro público gasto com 
gente que nao corresponde, enquanto que a verdade a ser 
narrada é outra. 

Valho-me apenas dos meus parcos hav·eres para ir 
pessoalmente verificar "in loco" o que realmente existe, 
desfazendo, dessa forma, muita balela encartuchada ·em pa
pel celofane e colocada nas vitrinas das Iivrarias com títulos 
pomposos. Tenho urna vantagem extraordinária sobre todos 
esses pesquisadores : nivelo-me ao índio ! Assimilo-o e sou 
perfeitamente assimilado pelo gentío. Dessa forma tenho 
desfeito muita história aceita oficialmente pelos grupos 

(*) (exórdio da 1.a eci-i~ao de 1952). 
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que cercam os " monumentos científicos" ... Daí o despeito 
e as arremetidas deselegantes. 

Lógico que eu tenha encontrado dificuldades em ser 
acreditado em determinados - diremos assim - núcleos. 
Aliás Merle Crowell já dizia: "Sim, a estrada do homem 
que narra verdades novas, foi sempre espinhosa e aciden
tada. Grande é o número de pessoas que recebem com 
ressentimento o choque das idéias novas e olham com sus
picaz reserva aquele que as revela, seja ele quem for. De
testam que venham perturbar as crenc;as e convicc;óes, ou 
preconceitos herdados como se herda a mobília de urna 
casa!" 

Quantas e quantas vezes ouvi esta frase de algué1n 
que, após ter lido os meus relatos, comentava-os: ". ... há 
muita fantasía nisso tudo !" 

E' que o cidadao, na impossibilidade material e orga
nica de assimilar aquilo que lhe era exposto com sinceridade 
e honestidade, mantinha-se irredutível nas primeiras con
vicc;óes, essas que lhe tinham sido encravadas no cérebro 
desde os bancos escolares, de forma dogmática, impermea
bilizando-o totalmente! 

;Efetivamente: rasgar de imediato o véu que circunda 
& lenda aceita como verdade, lenda que conseguiu o aval 
- assim como urna promissória - de algum erudito, é 
cometer um crime ... 

Há muito "cientista" por aí que se fecha nnma espécie 
de casulo e ma~tém-se inabordável dentro do angulo de 
sua especializac;áo, jamais erguendo a fronte para observar 
a moldura onde coloca o seu quadro. Foge-lhe toda a arcana 
beleza do conjunto e, se interrogado sobre determinado 
ponto, por nunca te-lo observado e nem visto sequer, nega-o 
de pés juntos ! 

Nem sempr·e a sensibilidade a.tinge pesquisadores cas
murros que relegam o esplendor da Natureza a um plano 
secundário. Mal percebem que toda essa magnificencia faz 
parte integral do conjunto. Existem mil pormenores que 
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representam as pedrinhas do mosaico e, as vezes, urna 
dessas pedrinhas desvenda muita coisa . . . 

Despeitados, as vezes, trilhando posteriormente cami
nhos que eu trilhei primeiro, abrindo com o meu trabalho 
possibilidades imensas, fingem tudo ignorar e vestem rou
pagens que lhes ficam desengonc;adas. Sao grotescos, mas 
babam-se de gózo azedo, na exteriorizac;áo de feítos acla
rnados no ambito restrito dos irredutíveis. Bem dizia o 
excelso poeta : 

"Non ti curar di lor, 
ma guarda e pass a ! " 

* 



Dedico éste trabalho a memória 
d·e meu irmao Aurélio que !()fereceu 
a sua vida em prol de um escópo 
no:bilíssimo. Hío j'e os seus restos 
repousam sob as frondes da floresta. 
que. ma.rgeia o Araguáia., cinco lé
guas abaixo da confluéncia do Rio 
das Mortes. 



A G~NESE DE UM RIO 

Desde 1937, quando pela primeira vez me atirei 
a grande aventura, sulcando as águas do Araguaia -
única via que me conduziria ao rio das Mortes e a cor
dilheira do Roncador - o bra<;o direito desse imenso 
rio atraiu-me como poderoso ima. Inúteis todas as in
daga<;oes, tanto nesse ano como en1 1938: ninguém 
sabia positivar algo que eu vinha suspeitando: a ge
nese do Araguaia, sua verdadeira história que era 
também a história de urna ra<;a - a Carajá - e que, 
se positivada, modificaría, radicalmente, tudo quanto 
até boje se escreveu sobre Xavantes e Carajás, desfa
zendo o erro inicial, erro esse que eu também trilhei 
quando da exaustiva explana<;ao em meu livro "Ron
cador" que, apesar disso, rasgou novos horizontes 
aqueles que se interessam em estabelecer a verdade dos 
fatos, colhendo fragmentos aquí e acolá, a f im de en
feixá-los, definitivamente, num capítulo completo e in·
sofismável. 

Para chegarmos á conclusao deverei, em ordem 
cronológica, para maior comodidad e do leitor, f alar 
antes das duas ra<;as antagónicas que se guerreiam 
sem quartel, divididas pelo - boje - Araguaia: Xa
vantes e Carajás. Sobre os primeiros, alonguei-me bas
tante na obra acima citada. Creio ter sido o único a 
aclarar a emaranhada urdidura dessa nac;áo que, de-
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pois das pesquisas da "Bandeira Piratininga", polari
zou a atenc;áo e o interesse de toda a nac;áo. Per
doar-me-á, o leitor, essa reivindicac;ao, mas há mui
ta gente por aí, arvorando-se en1 estudiosos e "his
toriadores", semeando pelas colunas de jornais e re
vistas inverdades e inexatid5es, criando o mito e adu
bando o absurdo. Se citam algo de real valor, chamam 
a si a paternidade daquilo que furtam e mascaram com 
disfarces ! 

Durante as minhas peregrinac;5es pela hacia pré
amazónica, ouvi os indios Carajás falarem do rio das 
Mortes . como curso d'água que sempre habitaram. Daí, 
originar-se o confusionismo, acreditando-se que na 
época do grande exodo dos Xavantes para as terras, 
que da margem esquerda do ·Araguaia alcanc;am o Ron
cador, estendend.o-se ao Solidáo e ao Tapirapé ( ao 
Norte), os índios Carajás tivessem sido expulsos do 
rio das Mortes, passando a habitar a margem direita 
do rio Araguaia; a parte Oeste da Ilha do Bananal, e 
ambas as n1argens do mesmo Araguaia, desde a barra 
do Tapirapé, onde o " perigo" Xavante desaparece, 
para dar lugar a outro: o dos índios Caiapós. 

Nao obstante, os Carajás sempre habitaram o rio 
das Mortes e fazem-no ainda hoje, pois esse rio, antes 
do Araguaia ter escavado o seu brac;o esquerdo (hoje 
conhecido como Brac;o Maior, formando a ilha do Ba
nanal), era o rio das Mortes e continua-o sendo para 
os Carajás. 

Perdem-se na noite dos tempos as realizac;oes 
aventurosas do Araguaia, sempre a procura de novos 
camjnhos e de um leito duradouro e definitivo. 

O i!ustre ~eógraf o general Vieira da Rosa, que 
e?contre1 em. mtnha penetrac;áo no rio Tapirapés, che
f1ando exped1c;áo do S. P. I., com profundo conheci-
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mento de causa, disse-me estar fadado, o Araguaia, a 
desaparecer. Um rio condenado desde já, fatalmente 
condenado. Verdade que o desaparecimento se dará 
daqui a muitos séculos, talvez milenios, mas que o 
Araguaia sumirá dos mapas, positiva-o a ansia com 
que processa novas entradas, abrindo imensas lagoas 
as margens, mudando constantemente o leito, escavan
do novas canais, desbeic;ando barrancos, invadind,o ter
ras baixas, espraiando-se de forma impressionante em 
várias direc;5es, talhando sulcos profundos que sao, ho
je canais navegáveis, amanhá perecíveis. 

A "injustic;a geográfica" que se quer atribuir aos 
que truncaram o nome do Araguaia, quando da con
fluencia com o Tocantins, quic;á nao tenha razáo de 
ser, urna vez que o Tocantins tem leito definitivo, in1u
tável, enquanto que o Araguaia busca-o ainda hoje. 

Troquei, na ocasiáo, com o ilustre geógrafo, vá
rias das minhas impressóes, oriundas de averiguac;5es 
baseadas especialmente na genese dos Carajás e dos 
Javaés. Primícias essas que, através de muitos anos e 
longas e pacientes observa~5es, conseguí em primeira 
máo. Ficou impressionado co1n os meus pontos de vis
ta e assegurou-me estar, eu, na senda certa que, mais 
tarde, positivei com a penetrac;áo do Bra~o direito. 

Exposto, muito depois, o meu ponto de vista ao 
sr. general Olndido Mariano da Silva Rondan e gal. 
J aguaribe d,e Mattos, Diretor da Carta de Mato Gros
so, do Ministério da Guerra, e ainda o sr. cel. Amilcar 
Botelho Magalháes, que se celebrizou, nao somente pe
los trabalhos topográficos com pela obra que escreveu 
sobre a Comissáo Rondon, e que é um compen
dio preciosíssimo e de inestimável valor, ouvi, com 
real prazer, asseverarem que eu esta va certo e que 
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minha constata<;áo nao era urna simples hipótese, 
mas sim, "a mais verdadeira possibilidade", cor
roborada pelas observa<;oes sólidas em que me firmara. 

Deverá, o leitor, para maior f acilidade de com
preensáo, acompanhar a leitura com a ilustra<;áo do 
mapa incluso. Outrora o rio Araguaia, após as suas 
nascentes ( descrevo-as em meu livro "Roncador" e 
repeti-las aqui seria enfadonho), quando alcan<;ava a 
boje bif urca<;áo, que forma a pon ta Sul da Ilha do 
Bananal, seguia seu curso pelo lado direito, conhecido 
pelas incipientes cartas geográficas, como bra<;o di
reito do Araguaia, e hoje pelo nome de rio dos Carajás. 
Prosseguia, - o Araguaia - por esse bra<;o que eu 
sulquei de ponta a ponta, realizando o levantamento to
tal, numa extensao d~ 560 quilómetros e 760 metros. 
Era esse o verdadeiro leito do Araguaia, profundo, 
fixo, seguro, correndo entre barrancos altíssimos, sem 
muitos desvios como os do bra<;o esquerdo. Após per
correr essa respeitável distancia, unia-se, o Araguaia, 
ao rio das Mortes, na ponta Norte da hoje Ilha do Ba
nanal e seguia rolando massa imensa de águas, até a 
confluencia com o Tocantins. 

Nessa época, a Ilha do Bananal, assim como o 
rio Cristalino, afluente do Araguaia, nao existiam. 
Era este apenas um tributário do rio das Mortes, con
forme se verifica pelo leito que abandonou, flectindo, 
lentamente, de Sul-Oeste para Leste. Toda a extensa.o 
que vai da pont~ Sul da Ilha do Bananal até a conflu
encia com o rio das Mortes era desértica; cerrado 
imenso, pontilhado por capoes esparsos, apresentando 
desníveis acentuados na ligeira ondula<;áo do terreno 
declives esses que facilitaram novo caminho ao Ara~ 
guaia, cingindo-o, no novo curso, aos caprichos .pró
prios da topografía perturbada. 
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O rio das Mortes - o primitivo Berokaá dos Ca
rajás - desde as cabeceiras corria rumo ao Norte, 
unindo-se ao Araguaia, na ponte Norte da Ilha de Ba
nanal, e, como acreditamos, apresentando, logo acima 
dessa ponta pela jun<;áo do rio do Cóco e urna sequen
cia de furos, intrincável dédalo formado por essa pe
quena rede hidrográfica. Realmente, verificamos ser 
o rio Cóco, apenas um grande furo do río dos Carajás, 
ou Brac;o Direito do Araguaia. Assim sendo, o rio das 
Mortes sempre foi habitado pelos índios Carajás en
quanto que os J avaés preferiram o Araguaia. Nao 
houve, portanto, quando do exodo dos Xavantes, ne
nhuma troca de territórios entre as d.uas grandes na
~oes silvícolas. Positiva-se, porém, que o território de 
Goiás alcan<;a a marge1n direita do rio das Mortes, 
pertencendo-lhe, a mesopotamia, formada pelos dois 
grandes rios, malgrado as opinioes em contrário. 

Aclara-se, dessa forma, ponto primordial de con
seqüencias imprevisíveis, tanto para a orienta<;áo de 
estudos futuros sobre um dos maiores nucleos de ín
d.ios habitando o cora<;áo geog1ráfico de nossa terra, 
como sobre a evoluc;ao, lenta, mas segura, da fisiono
mía de toda a rede hidrográfica da hacia pré-amazó
nica. E, também o direito de "conquista" de extenso 
território por parte do Estado de Goiás, que a ele faz 
jus, étnica e historicamente f alando. 

J á anteriormente, estudando mapas confecciona
dos pelo famoso Instituto D' Agostini (que na matéria 
é absoluto), verifiquei passar, a linha d.ivisória entre 
os Estados de Goiás e Mato Grosso, pelo rio das Mor
tes. De todas as cartas consultadas por mim até entáo, 
era essa a Ünica que assim se apresentava. Interessado 
sobremaneira, escrevi aos diretores desse Instituto, so
licitando esclarecimentos que nao vieram, dado o con-
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vulsionismo em que a Europa mergulhara com o ad
vento de novos credos políticos e, posteriormente, com 
a guerra. Entretanto, sabia que o governo de Goiás 
reivindicara a posse d.a mesopotamia formada pelo 
Mortes e Araguaia. Estabelecendo-se agora, de vez, a 
genese do Araguaia, provar-se-á, de forma insofismá
vel, a soberania de Goiás sobre esses territórios. 

Retornando aos Xavantes e seu exodo em massa, 
nos tempos da g·overnanc;a de Tristáo da Cunha, tan
gidos pelas persegui<;oes e por náo se adaptarem a um 
"modus vivendi" por eles execrado, veremos que a na" 
c;áo ind,ó1nita caminhou, de Leste para Oeste, desde o 
ser tao Amaro Leite, o território formado pela ilha do 
Bananal, radicando-se na margem esquerda do rio das 
Mortes e, posteriormente, avassalando terras até a orla 
esquerda do Araguaia. Essa gleba destinava-se a cac;a, 
pois que os grande aldeamentos localizam-se nos ubér
rimos territórios que váo, do lado esquerdo do Mortes, 
as f raldas do Roncador, até as primeiras "pontas de 
lanc;a" da floresta Xingu, que atinge o rio Tapirapé, 
já território dos Djorés, Caiapós, Tapirapés e outras 
muitas tribos até hoje náo classificadas. 

Os violentos choques que se deram entre Xavan
tes e Carajás, expulsaram estes da margem esquerda 
do Berokaa, por nós conhecido. Dessa conclusáo, até a 
gene se do Araguaia, f or<;osamente se devia remontar 
a g·enese dos Carajás e isso levou anos de pacientes 
buscas, pesquisas, sondagens, a fim de se evitar o confu
sionismo e se precisar, distanciando, de maneira ine
quívoca, tudo quanto se quis impingir como origem 
dessa ra<;a estupenda que, no viveiro imenso e tao dis
paratado do nosso íncola, representa, um espécime a 
parte, pelos usos e costumes, tipo físico, e língua, e 
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pela analogía com os primitivos aurignacianos de eras 
primevas na história do Homem. 

Só urna robusta amizad.e com os índios - e es
pecialmente os Carajás - permite ao pesquisador, que 
nao se importe com o tempo, chegar a conclusáo, obter 
informes através de lentas, lentíssimas descric;oes. 
Tremendamente cioso de tudo quanto lhe diz respeito, 
o Carajá, muito dificilmente se abre com o civilizado. 
Gosta de induzi-lo a erro e goza com isso, pois que, 
perspicaz como é, advinha-lhe a ansia de saber justamen
te aquilo que ele oculta. Inúteis os presentes, as promes
sas, as ameac;as. Sela os lábios, "esquece" tudo, "num 
xabe nada" f Impinge inverd,ades para se livr~1· do 
importuno. Fá-lo com ares inocentes e o pesquisador 
apressado anota sófrego, na certeza do escopo a]can
<;ado, quando, na ,verdade, leva urna tremenda série de 
patranhas que seráo cantadas nos Aruanás, como pi
lhéria, f eita ao "cristáo". 

Nao espanta, portanto, a disparidade de narrati
vas que as vezes se nota em descri<;oes aprimorad,as, 
mas, infelizmente, in verídicas ou com ligeiros laivos 
de verdade. Também é mal congenito dos que viajam 
em busca de "novidades", o ac;odamento e quererem, 
em poucos meses - que é quanto dura urna excursáo 
- descobrir a ... "causa causarum" de todas as cou
sas ! 

É preciso conviver com o índio anos a fio. Assi
milar-lhe usos e costumes, rir e sof rer com éle, dormir 
em suas palh0<;as, comer o seu "calogí ", cac;ar e pescar 
em sua companhia, dividir o que se possui e jamais 
mostrar interesse pelo que se deseja. Urna pergunta 
boje, como quem náo quer, outra amanha. Leva tem
po, sem dúvida, mas consegue-se o desejado, plena
mente, de forma segura, certa, matemática. Também 
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o uso do idioma falado por eles, facilita extraordiná
riamente a tarefa. Gostam imenso de ver o "turí" lin
guajar o próprio dialeto, estropiando-o na pronüncia 
errada e riem, rietn contentíssimos, procurando aper
fei~oá-lo. Assim dáo, generosamente, o que jamais da
riam, se insistidos, graciosan1ente. 

E foi dessa forma que me assenhoreei da gene
se dos Carajás e dos Javaés, ra~as do mesmo tronco, 
assim como dos Xambioás, mais conhecidos por "Ca
rajás de baixo". Muita vez, para poder obter urna res
posta, levava se1nanas. Paciencia e nada mais. Em 
1938, quando publiquei o meu livro "Roncador" com 

. ' 
os elementos coligidos até entao, poderia eu também 
ter escrito um capítulo sobre a origem dos Carajás. 
Por questao d,e princípios, nao o fiz. Levei mais sete 
anos e, de posse de elemento novo, posteriormente co
lhido, abalan~o-me a oferecer um capítulo que julgo 
honesto, por ser honesto! 

A GENESE DE UMA RA<.;A 

Kananxiuva - é este o deus Carajá - vivia no 
lugar denominado Irodú - ioroná (campos de ca<;a), 
nas margens do rio Tori-Beró. Kananxiuva fez o sol 
fez a água, fez o vento e fez a ch uva. Mas nao fez ~ 
fogo. Depois colocou o rabo nos peixes que, dessa f or
ma, puderam nadar. E os peixes viviam no grande 
lago de Irodu-iroroná e Kananxiuva ficava dias intei
ros vendo-os nadar nas águas límpidas. Quando se can
sou de olhar para os peixes, resolveu criar Kbói. Era 
esse um índio muito grande, com enorme barriga. Vi
via, Kbói debaixo d'água. Na barriga trazia os Cara
jás. Durante muito tempo Kbói andou pelo fundo do 
Berokaa a procura de um lugar apropriado para fazer 
nascer os Carajás, despejando-os na praia. Dessa for
ma chegou até a barra do Tapirapés. Quis continuar, 
n:,as os dois ~~rros de pedra, que estreitam a passagem, 
nao lho perm1t1ram. Entao emergiu e olhou em seu der
redor. Nao gostou do lugar e gritou forte: 

- "Este lugar é de Morte ! E de Morte se cha
mará esse rio !" 

Esfor~ou-se para sair da água. Mas a enorme bar-. ,., . 
r iga nao o de1xou levar a efeito o seu desejo. De den-
tro da barriga, U oubedo, que era esperto, perguntou: 

- "Qual é o lugar que presta entáo? Se aqui nao 
queres parar, eu sairei e, comigo, todos os Carajás!" 
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Di to e feito: arrebentand.o a barriga de Kbói, 
Uoubedó saiu e, com ele, todos os Carajás. Formaram
se, imediatamente, várias famílias que f oram, a prin
cípio, residir em Krisosti. Outras, num grande grupo, 
subiram o Berokaá e se estabeleceram em Hawuandó
Marrandu ( hoje Santa Isabel). 

Nao havia fogo e os Carajás comiam tud.o cru, 
como bichos. Foram até o Irodu-ioraná e assim f ala
ram a Kananxiuva: 

- "Queremos f ogo para aquecer os corpos e 
para cozinhar os alimentos". 

- "Procurem no morro a Mnala-be e a Mnala-
-urá (a pedra preta e pedra branca) e teráo f ogo !" 

Entáo Andorí saiu da aldeia e f oi atrás das duas 
pedras. Foi ao mato, foi ao morro e acabou encontran
do as pedras quentes, rubras como fogo. E achou tam
bém a Mnala-be e a Mnala-urá. Trouxe tudo para a 
aldeia e colocou umba:uba para f azer a chama. Depois 
foi buscar lenha seca e veio o fogo. E todos os Cara
jás riram contentes e os corpos encontraram calor e o 
Carajá deixou de ser bicho e comeu comida quente. 
As mulheres fizeram "calogi" e os Carajás engorda
ram. As mulheres cozinharam pirarucu, aruaná, tu
cunaré, e os Carajás gostaram. As mulheres cozinha·
ram raiz de mandioca e os Carajás comeram muí to e 
depois fizeram f arinha e des ta também comeram mui
to. Com o fogo fizeram as ubás e come<;aram a nave
gar. E dentro das ubás levavam sempre o fogo na pon
ta de um pau de sará. E levavam também a pedra pre
ta e a pedra branca, para fazer fogo em qualquer lugar. 
Depois Andorí descobriu que o pau de sará, fricciona
do, <lava também fogo e entáo deixaram as pedras que 
eram pesadas. 

Assim navegando os Carajás foram subindo pelo 
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rio das Mortes até que viram vários caitetus que fugi
ram, indo meter-se nos huracos, escondendo-se. Os Ca
rajás cavaram a terra, encontraram os porcos que ma
taram. Mas outro caitetu, que estava mais fundo no 
buraco, gritou que era o "dono dos bichos". En tao os 
Carajás cavaram mais e seguraram o "dono dos bi
chos" que se chamava Haud.erí e era também o "bicho
dono-da-água". Quando saiu do buraco pediu para fu
n1ar. Entáo apareceu um índio com fumo. Encheu o 
"aricocó" e deu-o a Hauderí que fumou muito e os ín
dios fumaram também até acabar o fumo. E todos 
f icaram contentes. Depois os Carajás levaram Hau
derí para as suas casas, onde ficou tres dias. 

Hauderí ficou tao contente e muito amigo dos Ca
rajás a ponto d.e avisá-los: 

- "Voces devem procurar terras altas porque o 
rio vai encher muito e as águas tomará.o conta de tudo 
e todos morreráo !" 

Entáo os Carajás sairam de Hawuandó-marran
dú, sairam de Fontoura, sairam de Krisosti, e foram 
construir suas casas no Maituri-Amabá (morro abai
xo da barra). E lá f icaram até que veio a grande en
chente que cobriu toda aterra. Só ficou Maituri Ama
bá, apinhado de casas, de Carajás e d.e bichos. 

Eis que das aguas surgiu Knandurá, o "bicho-da
água-mau" que era muito grande, tinha um bico mons
truoso e f orte. Knandurá in ves ti u contra Maituri
Amabá, cortou-o pelo meio, matou a muitos e dividiu 
a ra<;a entre Carajás e Xambioás. ~stes, que ficaram 
com a metade do morro para o Sul, sao os "Carajás 
de baixo". 

Depois de muitas e muitas Iuas, as águas desce
ram, novamente, e tud.o ficou bonito. Entao os Cara
jás voltaram para as terras que tinham abandonado. 
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Na enchente morreram muitos Auotibedo ( doutores) 
e muitos Heurí ( feiticeiros). Todos eles foram para o 
alto e formaram o "Bi-uetedke" que é a via Láctea. E 
todos os "doutores" e feiticeiros quando morrem, vao 
au~entar a luz do "Bi-uetedke". Mas antes de morrer di
zem que viverao outra vez e quando ressuscitam, trans
f ormam-se em lagartixa, raposa ou camaleao. Quando 
esta o com sede, transf ormam-se em passarinhos e vao 
a margem dos rios para beber. Quando estao com fome, 
transf ormam-se em ariranhas e vao comer peixe ! 

Os outros Carajás, quando ressuscita1n, viram sus·
suapara, campeiro, macaco, mutum, arara, periquito, 
papagaio. En tao ninguém de sua f amília mata es ses 
bichos. Sao ta bus." 

Observei milhares de vezes o carinho com que de
terminadas famílias cuidam de coruj5es, gavi5es, pa 
pagaios, araras, bem-te-vis, emas, gaivotas. Por nada 
neste mundo cederiam um desses espécimes domestica
dos que vivem pelas palho~as ou andam pelas praias 
onde se localizam as aldeias. É que sao os parentes 
mortos, ressuscitados, encarnados em "bichos". 

Entretanto, jamais um Carajá se reencarna em 
caitetu, em queixad.a, em anta, capivara, on<;a preta, 
cangu<;u, parda, sussuarana, jaguatirica, pirarucu, tar
taruga, vira<;ao ou tracajá. Se assim fosse, os índios 

,., . 
nao ter1an1 o que ca<;ar ... 

Verifica-se, pela singela explana<;ao da genese 
dessa ra<;a, que o Dilúvio Universal, do nosso Velho 
Testamento, tem pontos de contato com a "grande en
chente" que atingiu os Carajás. E se fóssemos aprof un·
dar nesses estudos e nas compara<;6es, chegaríamos i 
teoria de Darwin coma evolu<;ao da espécie, desde a fau
na ictiológica. 

A interpreta<;áo da genese dos Carajás é vastíssi-
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ma e permite mergulhar profundamente em con1para
<;5es, dando ca1npo para que se encontrem analogias es
tranhas de acórdo com a genese do genero hun1ano, 
da forma com que nos é apresentada pelas Sagradas 
E scrituras. 

Levaram-me, os Carajás, até Irodu-ioroná, o catn
po de ca<;a do Deus Kananxiuva. Representa ele urna 
espécie de J\1eca onde, esporadicamente, seguem os pe
regrinos que se cercam, entretanto, de especiais cuida
dos, mantendo denso mistério nisso. Lá está a lago 
onde Kananxiuva colocou o rabo nos peixes e descan
sou depois de ter feíto o Sol, a Água, o Vento e a Chu
va. Fica pouco distante da margem direita do rio Tori
beró, que é afluente do Araguaia ( em seu antigo e ver
dadeiro curso, hoje bra<;o direito). ~sse rio, como já 
chamei a aten<;ao, é conhecido pelos Carajás, com o no
me de rio dos Carajás. Portanto, mais urna vez, verifi
ca-se que o rio das l\1ortes, propriamente <lito, é o atual 
bra<;o esquerdo, ou Maior, do Araguaia. Dessa forma, 
através da genese da ra<;a Carajá, pode-se remontar, 
com seguran<;a absoluta, as origens do río Araguaia, 
como tentei explanar no come<;o <leste capítulo. Tudo 
combina e tudo está certo. 

Tan1bém fui visitar o Maituri-Amabá, o n1orro 
pontiagudo que, desde as "portas do Tapirapés", é visí
vel. Divide-se etn duas partes, como se un1 ciclópico 
machado o tivesse cortado, formando a linha divisó·· 
r ia entre os Carajás e os Xambioás. 

As "portas do Tapirapés", na barra desse rio, sao 
os dois primeiros blocos pétreos que se encontram. 
Dois nlorrotes riquíssimos em crista1s, cujas paredes 
caem a pique no Araguaia. Nesse local o rio estrei
ta singularmente e despeja, para <liante, as suas águas, 
num rebojo fortíssimo que abrange quase toda a lar-
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gura. Logo adiante, o Araguaia desdobra-se em dois 
brac;os, seguindo o canal a d.ireita, em semicirculo per
feito, de muitas léguas, beirando altíssimo barranco 
rubro, enquanto que a esquerda forma um furo respei
tável, de boa navegabilidade e aproveitado por todos 
que o singram para encurtar as distancias. 

Foi, segundo a lenda, nesse lugar que Kbói parou 
definitivamente, urna vez que a sua enorme barriga 
nao lhe permitia forc;ar a passagem da barra, e aí os 
Carajás vieram ao mundo. O morro Maituri-Amabá, 
o Irod,u-ioroná e a passagem da barra sao lugares his
tóricos e, como tais, lembrados. No Iorodu-ioraná, os 
Carajás mostraram-me restos de antigas ceramicas e 
garantiram-me ser os utensílios, os mesmos outrora 
usados pelo deus Kananxiuva. Essas relíquias sao ve
neradas e ninguém as toca. Lá estao. Por que nao 
transformar, esse campo de cac;a" do poderoso deus 
Carajá, em parque nacional? Há muita literatura so
bre os nossos índios. Demasiada talvez. Poetas e es
critores criaram mitos e lendas de coisas que jamais 
existiram. Embelezaram-nas com nomes sonoros, am
bientes inexistentes, plasmaram-nas. A rac;a Carajá 
possui, entretanto, algo mais consistente e que exibem 
respeitosos ao "turí" curioso. O governo, ainda recen
temente, decretou "sagrados" os sambaquis, reconhe
cendo-os como monumentos históricos dos Tamoios. 
Por que náo proteger os "campos de cac;a" do d.eus 
Kananxiuva? 

Quem quer que se de ao trabalho de observar, 
atentamente, a vida dos Carajás, sempre que essa 
aten~o nao seja mera curiosidade, mas sim dirigida a 
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escópos mais nobres e altruistas, encontrará facetas 
impressionantes que o levaráo as eras primitivas, quan
do o troglodita apenas saia da penumbra dos tempos, 
con1ec;ando a trac;ar, indeciso ainda, a sua história. 

O índio Carajá, que após o surto do novo bandei
rismo, ocupa as principais páginas de revistas, com o 
escópo do sensacionalismo, coz ido como é, por foto
graf os mercenários, em todos os condimentos, merece 
bem outras atenc;oes além da exibic;áo, diremos assim, 
" t' . " d 1 . ar 1sttca , e nus comp etos, se1os de donzelas, ara-
bescos pintados pelos corpos, esse "conjunto" de "no
vidades" que faz escancarar a boca aos ingenuos e gar·
galhar os maliciosos. 

Enquanto as modernas "bandeiras" náo se movi
n1entaram, ninguém se lembrava do Carajá ou, se al
g·uma vez o estudaram, f izeram-no superficialmente. 
~gora, bastou que a "Bandeira Pir~tininga" se mo
v1mentasse para que o verdadeiro exército de escribas 
e de "sumidades na arte fotográfica", a falta de outros 
assuntos, esgotem o Carajá, apresentando-o através 
dos mais variados prismas e em todos os angulos, me
nos os vetdadeiros. 

O mesmo se dá comos Xavantes. Mal a "Bandei
ra Piratininga" pisou o sertáo, sairam da letargia os 
"famosos" que impingem índios e mais índios, apro
veitando-se, muita vez, de baboseiras para se engran
d.ecerem com auréolas grotescas. Fósse espírito de 
emula~áo, estaria tudo bem. Mas o que impera é o co
mercialismo e os Carajás - especialmente - passa. 
ram a ser negociados assim como se oferece um peixe 
defumado em lance de mercado. 

Já em meu livro "Roncador" tratei em exaustivo 
capítulo sobre usos e costumes Carajás. E nas muitas 
conferencias que proferi em educandários e centros 

L 
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culturais sempre apresentei o amigo Carajá, tal qual 
ele é re~lmente: um índio superior, bem diferente de 
seres congeneres que h~bi~am o Bra:~L Bastaria o fato 
de manter em sua maioria, o Caraja, apesar do con
tato degen~rativo com os civilizados, a rigi~;ez de c~s
tumes os ritos básicos de ra<;a, para se avahar a resis
tencia ' e a estatura moral dessa na<;áo que se bate, 
ainda em luta contínua contra elementos dissolventes 
e adv~rsos. Longo seria enumerar, aqui, as causas de
genera ti vas. M?itos, quanto a. mjssoes "oficiais", de
turpam a finahdade de sua missao, concorrendo para 
que a degenerescencia e o vício ~et~rpe "crianc;as gra~
d.es" e ingenuas. Eu sempre fui visceral,me?te contra
rio a qualquer aproxima<;áo f or<;ada de indios que de
sejam a vida simples, longe do branco corrupt?. Sem
pre me opus a determinados "contatos", que unic~m~n
te conduzem a-OS vícios que sao prontamet~.te as,..s1m1la
dos. O Carajá, que nao fabrica nenhuma 1nfusao em
briagad.ora, se embrutece ao conhecer a ca~?ac;a, q~e 
os brancos, que dela fazem largo uso, por generos1-
dade", oferecem ao vermelho, na certeza de fazer-lhe 
um obséquio. . . . , . 

Assim como é verdadeiro absurdo obr1gar o 1nd10 
a vestir-se. 'Em primeiro lugar, jamais la va suas roupas. 
Obrigado a usá-las, conserva-as no corpo enquant~ 
duram. Só quando os farrapos vao caindo de pobres e 
que deles se liberta. Com isso man te 1:1 o ~orpo 
imundo meses a fio e, nao tardam as 1nfecc;oes e 
doenc;as. Nu, o índio é limpo. Vestido, torna-se no
jento. As roupas tornaram-no grotesco .. Perde a i;er
sonalid.ade, transfigura-se. Murcha, af eia-se e da a 
impressao de um mono circense. Em sua esplen
dorosa nudez, exibe toda a pujan<;a da rac;a que 
se harmoniza com o ambiente onde vive. Vestir um ín-
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dio se me afigura o mesmo que vestir um cáozinho de 
"demoiselle" : proporcionar ao canídeo urna calcinha 
rendada e soutien ... 

Mas .há mentalidades que, em pleno sertao, julgam 
d.a morahdade quando um vestido ou urna calc;a co
brem as partes pudendas que, naturalmente expostas e 
sem falsos pudores, sao puras ! 

O Carajá,. que conheceu a "civiliza<;áo" em perío
dos de largos 1nterregnos, procura nao se deixar levar 
pela avalancha esmagadora. Luta denodamente mas . . ' 
aos poucos, se va1 contaminando. Especialmente quan·· 
do se agrupa perto de núcleos civilizados. 

Em Arua~~' por ~xemplo ( antiga Leopoldina), 
o grupo de caraJas que la se encentra, é o de índ.ios des
s~ ~a<;a que n1ais baixo desceu no nível padrao. Mesmo 
f1 s1camente, apresentam aspecto desolador e nao re
sistem a un1 confronto com os seus irmáos de Santa 
Isabel, de Mato Verde, de Fontoura, de Krisosti ou ou
tros lugares onde, com freqüencia, o "brac;o" dos pro
te~or:s nao os alcanc;a. Poderia citar muitos casos. Res
tr1ng1r-me-ei apenas a um que será bastante elucidati 
vo : em 1937 conheci, no ald.eiamento de Gabiroba a 
irn1a de Mambióra, a índia Maria, jovem viuva ' de . . , 
guerre1r? caraJa, morto pelos Xavantes. Essa índia, 
que se:v1? de cap~ ao meu livro "Roncador", grac;as a 
sua plast1ca perfe1ta, por intermédio do irmáo fez-me 
saber que dese java casar comigo. A f im de Íhe pou
par a dor de urna recusa formal, disse-lhe que aguar
dasse doze luas, isto é, um ano. N em sequer me lem·
bra va da índia apaixonada, quando, justamente um 
ano depois, surgi novamente por essas bandas a testa 
da minha expedi\áo. Dei com a Maria casada com o 
Coxo, um índio estropiado, mas de .extraordinário va
lor. Agora, depois de sete anos de ausencia, encontrei 
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a Maria isto é, a capa de meu livro, de forma desa
gradáveÍ. Estava eu a porta do depósito da "Bandei
ra" em Aruaná, quando surgiu a minha frente utna 
índia, trajando um vestido ramado, rosto pintado com 
ruge e lábios carregados exageradamente com ~'~aton". 
Usava sapatinhos com saltos altos e sua face1r1ce era 
simplesmente horrível. 

reu. 

- Conhece nao, Willy? - interpelou-me. 
Nao conhe<;o. . . Nao me lembro de voce ... 

- Eu sou Maria, a mulher do Coxo que já mor-

Abri a boca, de espanto. Estava frente a urna ín
dia corrompida pela "sociedade". Totalmente corrom
pida"! La estava a capa do meu livro, reduzida a um 
molambo pelas venéreas, pela pinga, pelas orgías nos 
prostíbulos de Goiás. O Servic;o de Protec;ao aos Índios 
n1andara buscá-la, numa tentativa de reconduzí-la .ao 
caminho do bem. A seu pedido levei-a até Santa Isa
bel, onde tinha urna f ilhinha, mestic;a com branco, um 
pobre rebento de olhos claros e cabelos loiros. Mas logo 
notei que os índios da aldeia do soberbo Uautaú, d.es
prezavam-na de forma rude e total. Já ela nao perten
cia mais aos Carajás que ainda se mantinham puros. 

* 
A origem da rac;a vermelha é ainda mistério. Vá

rias hipóteses, sendo, a mais difusa, a das gra~des 
emigrac;5es asiáticas. Segundo o d.r. Absolon, ser1am 
os esquin1ós os primeiros habitantes das Americas que, 
lentamente a conquistaram, d.escendo do extremo Nor
te radicando-se em várias zonas, atra vés de milenios. 
Cre, esse sábio, na estreita uniao entre esquimós e os 
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madaleanos. Dessa opiniao é também o professor Sol
las. No entanto, na obra do professor Elliot Smith, 
"H H' t " "l uman is ory , no esquema que e e trac;a desde o 
plioceno, subindo ao pleistoceno, onde já delineia os 
"eoanthropus", os "sinanthropus" e os "pitecanthro-

'' , h pus , apos o omem de Neanderthal e do homem da 
Rodésia, quando chega ao período das várias pigmen-
tac;óes, cita os negros, os m o n g ó is, os medi
terraneos, os nórdicos, os alpinos e os australianos, 
Nada, em absoluto, sobre o vermelho. Os tipos acima 
c~ta.dos s~o .ºs derradeiros galhos da árvore que esse 
sabio dehne1a e que termina na era que o hon1em co
mec;ou a escrever a sua própria história no uso dos . ' 
instrumentos de sílex, dos desenhos ruprestes e dos 
túmulos, relegando, a posteridade, urna espécie de diá
rio, que a inda hoje é decif rado e prodigaliza a ciencia 
e ao mundo revelac;óes de inestimável valor. 

O homem vermelho existe desd.e milenios. As V e
lhas Escrituras que falam da formac;ao do mundo, es
queceram-no. Citam o branco, o preto e o ama
relo. Teorias incontáveis existen1 por aí. Mas, 
sua origem provavelmente é autóctone. Povos 
que conheceram dias grandiosos, como os Maias, 
os Astecas e os Incas, fixaram-se na faixa d'o 
oceano Pacífico e penetraram territórios até o li
mite da vertente oposta das grandes cordilheiras. Os 
Andes, por exemplo, devem ter sido a barreira def ini
tiva de rac;as superiores sendo, as consideradas infe
riores, banidas e atiradas para a baixa.da do Atlán
tico. Claro que isso nao passa de suposi~ao e eu me 
posso dar ao luxo de supor algo, comparando o grau 
de atraso de tóda a rac;a vermelha que habita a face 
do Atlantico. Desde a Patagonia até as Guianas, to
mando-se como limite lateral a cordilheira dos Andes, 
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nada encontran1os que nos revele sobre antigas civili
za<;6es. Nada, abs?l1:ta1ne?t.e. na~a ! No enta~to, na 
vertente oposta, ex1st1an1 c1v1hzac;~es que extas1ar.am a 
Pizarro e Cortes e outros conqtustadores audac1osos. . . . . ,.,,, 
O nosso índio ~e1npre v1Yeu pr1n11t1van1ente e poucos sao 
os ao-rupamentos silvícolas em nossa terra que conser
vam 6 algun1 rito e vínculos de cla mais ~vanc;ado.s; ?e
monstrando através de trabalhos 1nanua1s, os estag1os ' . . , . 
de urna rac;a que outrora aqu1 v1veu, em conv1v10 com 
as g rand.es nac;oes qne viam o sol nascer, nao do lado 
africano, na imensa f íinbria do Atlántico, n1as surgin-
clo dos píncaros nevados da cordilheira andina, para 
n1ergulhar no continente asiático. 

Dentre os raros grupos de índios que conservam 
e n1antém usos e costun1es antiquíssimos, encontramos 
o Carajá, privileg iado no meio en1 que vive, que, en1bo
ra cercado por outras nac;oes silvícolas, cujo atraso só 
tem paralelo com os primitivos paleolíticos, da era qua
ternária, que, evoluinclo n1orosamente, comec;aran1 es
crever o "diário" de sua existencia, nos objetos de sí
lex e nas inscric;oes ruprestes dos próprios túmulos. 

Impressionante o ponto de uniao entre os Aurigna
cianos e os Carajás, quanto aos túmulos e quando ao 
fabrico de estatuetas, suas características e manipula
<;ao. Os J\urignacianos enterravam os n1ortos, impe
dindo-lhes tocar, com o corpo, a terra. Fabricavan1 es
pécie de estiva, com galhos robustos, deitavam ou sen
tavam o morto e, junto a ele, colocavam os enfeites que 
mais lhe agradavam em vida, os adornos, copiosa 
quantidade de ocre e bolinhos de barro vermelho, tinta 
essas que usavatn para pintar os corpos co1n arabes
cos. Tinham, esses pavos neoantrópicos, adorac;ao pelo 
vermelho pois que o sangue era vermelho e sabiam-no 
ser a fonte da vida. E somente o vermelho, condensado 
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em bolinhos de barros, poderia dar, ao morto, quando 
na é·poca da ressurrei<;ao, o sangue vital necessário a 
nova existencia. Também as rac;as paleolíticas da Mo
rávia usavam esse sistema e os muitos túmulos encon
trados em épocas recentes, especialmente na Espanha, 
traduzem essa crenc;a e ritos mortuários. 

Os Carajás enterram seus mortos com o mesmís
simo cerimonial: f abricam um jira u com paus estiva
dos. Sobre o n1esmo colocam o morto que enfeitam com 
plumas n1ulticores. Depois, a um palmo de altura, ou
tra estiva<;ao de paus e, por sobre esses, folhas. Final
n1ente vem a terra que cobrirá o carpo pelo espac;o de 
ses~~ enta luas, ou seja, cinco anos, quando, desentcr ra·
dos, sera o colocad.os em urna de barro, até se esf arela
rem com o tempo. Junto ao corpo guardam os enfei
tes que o morto mais apreciou em vida, urna bolsa con
tendo fumo, um "aricoco" (cachimbo), bastante uru
cun, que é vermelho, o sangue, a f onte da vida. Na fal
ta de ocre, que nao usam nas pinturas corporais, tres 
frutas maduras de genipapo que dá a tinta pre ta. Os 
mesmos usos, pequeninas variantes que se processam 
durante milenios ! 

Mas o que 1nais impressiona, num paralelo entre 
essas rac;as neoantrópicas e os Carajás, é o fabrico das 
estatuetas, as "rrientenko-rrambú". Os aurignacjanos 
esculpia1n as suas estatuetas etn barro, com mistura de 
marfin1. A mulher era sempre apresentada barriguda, 
de nád.egas gordas. I sso, naturalmente, como prova de 
sua f ecundidade. A Grande Mae, cujo culto devia es
tar g randemente difundido nessas eras longínquas, era 
apresentada con1 quatro seios : as tetas que amamenta
vam a rac;a ! 

Os Carajás (e eu tive ocasiao de versar sobre o 
assunto em meu livro "Roncador") manipulam as es-
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tatuetas com argila misturada com cinza de "andená", 
que é urna paln1eira. Também apresentam a mulher com 
nádegas volumosas, ventrudas, obesas mesmo. índice 
da fecundidade. ·E também a Grande Máe é apresen
tada com quatro seios, conforme raríssimo exemplar 
en1 meu poder que me foi oferecido por urna velha ín
dia, muito minha amiga e que, dessa forma, quis tes
temunhar-me a sua estima! 

Quanto a inscric;óes rupestres, sinais, desenhos 
ilustrativos, hieróglifos, caracteres cuneiformes ou 
outros, os Carajás ignoram-nos totalmente. É verdade 
que eu possuo um vaso com urna descric;ao pictórica, 
única no genero. A história de um índio que sai de sua 
alcleia para se aventurar a grandes cac;adas e pescarias. 
Foi o único exemplar que existia entre os Carajás e 
está hoje comigo. Inquiridos, disseram-me que Cearí, 
o índio que pintara o vaso, hoje falecido, aprendera do 
pai, que, por sua vez, aprendera do próprio pai e, este, 
do pai. Isso demonstra que o pendor estético, caracte
rístico dessa f amília, com a morte de Cearí, extin
guiu-se completamente, e com ele a tendencia pictórico .. 
descritiva que se mantinha no seio da rac;a Carajá. 

A MON(;AO 

Preci?amente, a hora zero do dia 1 O de agosto de 
1945, partimos e1!1 trem especial, do pátio da estac;áo da 
Barra Funda, v1a Sorocabana, rumo ao serta.o. Um 
vagao de carga superlotado, tres galeras com os bate
lóes e ~m vagáo de passageiros. A turma está alegre e 
be°! disposta. Apesar da hora in1própria, inúmeros 
am1~~s e parentes compareceram, augurando-nos ple
no ex1to. ~ locomotiva elétrica vai silvando pela noite 
af?ra. Ass1m come<;ou a grande jornada, que tantos so
fr1mentos e tantas agruras deveria conter. Escolhera 
eu a Sorocabana a fim de evitar o transbordo da bito
la larga para a estreit~, em Campinas. É verdade que 
u~ percurso, pela Inglesa, de apenas hora e meia, será 
fe1to em nove horas.. Mas tanto faz, que nenhuma 
pressa ternos. Váo comigo: V alderino Rocha Dan tas 
sub-chefe, Jaci Carneiro Lobo, Aurélio Aureli Nil~ 
dos Santos, Frederico Guilherme, chef e de gru;o, Li
~eu Pacheco Braga, chef e de grupo, Aristides Araú
JO, me0nico, Vitorio Piasse~k Júnior, meoanico, Jor-
ge ~ahx, Pa~lo Jorge de Ohve1ra, Clovis Marcondes, 
r~d1otelegr~f1sta, Au~sto Correa Filho, cinematogra
f1sta, Oda1r Laurenttno Leut, Gustavo Guimaráes 
Benedito de Sousa. Dr. Abelardo Cavalcanti médic~ 
d~ e:c~dic;áo. As especializac;óes estáo perf~itamente 
d1str1bu1das. Cada homem tem d.uas ou mais. A via-
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gem processa-se se1n novidades. Casa Branca prepara
nos urna d,emonstra<;ao de estima que muito nos sensi
biliza. Todos os escolares e estuclantes da bela cidade 
esta o na esta<;ao. A.ssistem-nos profes sores e cliretores. 
Incontáveis pessoas nos esperan1. Foi decretado feria-· 
do escolar en1 ho1nenagen1 a "Bancleira P irat in inga". 
Meus homens f azem ótin1a figura, bem far dados e dis
ciplinados. Chegamos em Araguari, já noite, saudados 
pelo chefe el.a esta<;ao da Mogiana, velho amigo meu. 
Solicito, já providenciou 17 jantares na melhor pen
sao da cidade, onde ton1amos banho restaurador. J us
tan1ente, a n1eia-noite reembarcamos pela Estrada de 
F erro Goiás. Mantemos sentinelas nos vag6es, pois sao 
constantes os con1ec;os de incendio ateado pelas enor
mes fagulhas · que escapam da locomotiva. O 
trabalho é extenuante e perigoso, ao mes1no ten1po. 
Os homens revezam-se e eu fico a noite toda fiscali
zando e auxiliando. Em d,uas estac;6es, apesar da hora 
insólita, há café esperando-nos. A estrada Goiás está 
radicaln1ente n1elhorada e hoje pode-se viajar se1n 
n1uitos sustos. J á vai longe o tempo em que o con1boio 
desaparecia repentinamente, tragado pelo abismo que 
se abria sob a linha ! 

Nesse anclar , as 16 horas do dia 13, bastante can
sados, chegan1os a Anápolis, ponto tern1inal da estra
da de ferro. Van1os para un1a linha " morta". Monta·
n1os acampan1cnto, entrando en1 f uncionan1ento a cozi
nha, a son1bra protetora de alguns eucaliptos. A nossa 
chegada, aliás aguardada, desperta a curiosidade da 
popula<;ao, que ven1 dar urna espiada ao comboio. Os 
batel6es, montados em suportes ele ac;o e com rodas de 
ca1ninhao, ag igantan1-se sobre as plataformas dos va
g6es. Os suportes e as rodas conf undem bastante aos 
visitantes. 
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- Que negócio será ésse? 
Uái ! Sao avi6es ! 
V oce já viu aviao sem asa? 
Entao nao está vendo as rodas ? 

39 

. , . Isto é barco, minha gente - diz u1n expedi-
c1onar10. 

- Barco? Barco de roda? Mece está querendo , . 
n1anga com1go ... 

- Pois é barco memo. Queira ou nao queira. 
Os dois, após mais minuciosa investigac;áo, acor

dam surpresos : 
- Num ve oce que é barco mesmo ? As roelas sao 

pra andá no fundo do rio ! Eta paulistas malucos! 
Recebo a visita do Prefeito, do Juiz de Direito, 

do Delegado E special e de mais pessoas. J aci faz as 
honras de casa e, a noite, vamos retribuir a visita ao 
prefe~to, :1- todos c~amando atenc;ao a nossa disciplina. 
Depo1s d1sso dou hcenc;a aos homens, que se espraiam 
pela cidade cheia de poeira. 

Em Anápolis engajo mais d.ois homens: Djaltna 
~emos Barcelos, que será ótimo companheiro até o 
f un e José de Tal, u1n minejro, que aceita o soldo de 300 
cruzeiros para ser o cozinheiro. Tuclo está pronto e 
espero os ca1:1inh6es pro1netidos, em ofício, pelo clr. 
Pedro Ludov1co, governador de Goiás. Passam-se os 
dias e nada de caminh6es. Envio telegrama e recebo a 
desolada resposta de que os caminhoes do Estado es
tao em servi\o, longe ! Só n1e falta va isso ! E agora? 
Como vou alcanc;ar o Araguaia? A pé ? Informo-me 
do prec;o de caminh6es de prac;a. Sao astronómicos. A 
quem apelar? Envio, com o ofício, a Goiánia o sar 
gento Valderino, que parte equipado. Volta cd1n a se
g uinte resposta: so1nente um caminhao, mas sem ga
solina, está a minha disposic;.a.o. J á é alguma coisa, mas 
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necessito no mínimo, de quatro. O governador diz, em 
resposta~ ao meu ofício, q~e em ~oiá~ ~averá outro ca
minhao do aoverno a m1nha d1sposu;ao. Serve. Mas 
devo alcan<;~r antes aquela ciclad.e. . . O dinheiro é 
pouco. Um dos meus ho~ens ?e~obre que em ~nápo
lis e bem perto da esta<;ao, esta instalado um posto de 
C~ordena<;ao Norte-Americana e que lá e::ciste~ v~r~os 
"jeeps" de quatro toneladas. Mando do1s em1ssar1os 
com instru<;oes para ver se conseguem algo. Regres
sam com cara de funeral. Resolvo ir pessoalmente e 
dou com do is of iciais norte-americanos, sugando lindos 
cachimbos. Sao os capitaes J. U. Malinowsky e L. A. 
Bowen. Recebem-me sorridentes e ouvem em silencio a 
minha explanac;ao. 

- Infelizmente nada podemos fazer. Em todo 
caso o senhor pode telegraf ar a Coordenac;áo no Rio 
de Janeiro e, se vier ordem, entao estaremos ao seu 
inteiro dispor. 

- U m telegrama, desde aquí - retruco - leva-
ría no mínimo doze dias para chegar ao Rio e mais 
doze para vir a resposta ... 

- Como assim? 
- Pois é assim mesmo. Ainda hoje, no Telégra-

fo, me informaram isso ! 
- 6000! 
- ó ! digo eu, meus senhores ! Um ó ! doloroso 

mesmo. Mas, intervamos os papéis. Eu estou aqui, com 
muitos caminhoes e os srs. devem alcanc;ar, de qual
quer forma, o Araguaia. Vem a mim e me solicitam 
um caminhao. Que fa<;o eu? 

- Sim. . . que faz o senhor? 
- Grito pelo primeiro motorista e mando que se-

ja, imediatamente, pesto a disposic;ao dos senhores o 
melhor veículo de minha esquadrilha ! 
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O capitao J. U. Malinowsky levanta-se, enfia a 
cabec;a por urna janelinha ao lado, e grita: 

- Severiano ! Severianoo ! 
Acode um gordo n1otorista, cara simpática, já de 

meia-idad,e, balouc;ando o ventre proeminente. 
- Severiano: prepare já o "jeep" de 4 toneladas 

e leve a carga do sr. Aureli até Goiás ! 
Agradec;o de corac;ao a dádiva. Os americanos sor

riem satisfeitos. Mais tarde, quando o caminhao en
costa, um dos capitaes vem fiscalizar a carga. Está re
solvido, quase totalmente, o problema. Embarco o pri
meiro grupo que leva instruc;oes para receber, na velha 
capital, o caminháo do Estado e fazer o transbordo do 
material, d.evolvendo o "jeep" e o motorista. Carrego 
também o caminhao do Estado, coloco-lhe na traseira 
um dos grandes barcos e lá se vai outro grupo e mais 
carga. Sobram-me ainda muito e mais tres bateloes. 

O prefeito da cidade vem em meu socorro. Diz 
que o caminhao da Prefeitura, dorme na oficina para 
consertos. Devido a falta de mecanicos, o veículo se 
está enf errujando. Ora! Tu do fácil. Tenho dois meca
nicos especializados e envio--0s, com ajud.antes a gara
gem. O caminháo está desmembrado e as pec;as sao ca
tadas pelos quatro pontos cardiais da vasta oficina. 
Buscas, procuras e, finalmente, todas reunidas. Trata-
se, nada menos, de "fabricar" um caminhao. Do is dias 
e duas noites, sem descanso, na faina dura. Finalmente 
o tnotor ronca. Falta a carro~aria. Onde está? Lá, 
atrás do Grupo Escolar. Vamos, montad.os no mostren
go, a sua procura. A primeira que encontramos gru
damo-la no "chassi". Surge um cidadao que a reclama. 
Deve ser outra a nossa. Nova busca. O caminhao co-

' mo perfeito funcionário público aposentado nao está . ' 
d1sposto a ir para a frente. Devolve, em vomito con-



42 
WILLY AURELI 

vulso, meia dúzia de pistóes, cilindros, biélas, anéis de 
seguimento, escarrapachando-se no meio da rua ! Cau
sa finita! Nen1 é bom pensar em refazer o trabalho. 
Há lágr imas ele desespero em nossos olhos 1 Deixamos 
o n1onstro no meio da rua, como mastodonte f erido de 

" d f' morte, e comunicamos ao governador a "pane e 1-

nitiva. 
Sentamo-nos, a sombra amena, estarrecidos e mu

dos. Surge um judeu ( sempre surgem, mesmo em ple
no deserto do Saara) e me faz a seguinte proposta: 

- Eu tenho um caminhao que posso alugar. Levo 
toda a carga e mais os barcos. Barato, barato ... Juro 
que perco dinheiro. . . oito 111il cruzeiros apenas ... 

Pulo, como se urna tarantula me t ivesse mordido. 
O filho de Israel, 1nais rápido ainda, safa-se em tem
po e desaparece na primeira esquina. Q ue sorte a dele ... 

A noite, aparece-n1e a figura simpática de Getúlio 
Honório Ferreira, que tanto n1e valeu em Anápolis. 
Garimpeiro, delegado de polícia, einpregado público, 
faiscador, atualmente corretor, é desses cora<;óes aber
tos e altruistas. 

- Arranjei um can1inhao que vai a Leopoldina. 
·v oce paga a 1netade e a Prefeitura paga a outra n1eta
de, está ben1 ? 

Está pra lá de bern e f ica logo tudo resol vi do. A 
noite carregamos o veículo, colocamos dois batelóes 
por ciina da carga e, na traseira, o maior batelao da 
exped.i<;ao. Logo ao ro1nper do dia, rumamos para 
Goiánia. Dessa forma, articula-se novamente a expe
di<;ao. 

Rodávamos se1n contratempo quando o engate do 
batelao resolve arrebentar. U1n conserto r ápido é feí
to. Em Goianápolis, parte-se d.e novo. Novo arranjo 
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e outra vez em 111archa. Agora sao os breques do ca
n1inhao que nao mais funcionan1. D eseemos urna ladei
ra feito aviao foguete ! O desastre é iminente. Há gen·
te que despenca. Arranco a dire<;áo do n1otorista, que 
quase destnaia de susto e consigo manobra certa, na 
curva apertada que fecha a ladeira. Feliz1nente o mo
tor agüenta e galga a rampa em frente! Treme1n as 
maos e des<;o para esperar os afoitos que se jogaram 
pela estrada. Vamos con1 cuidado agora e chegamos a 
Goiiánia, em peti<;ao de miséria, com o enorme t rambo
lho ª. rt;boque, a111arrado con1 cordas, ara1nes, barban
tes, cipos ... 

Procuro un1a oficina para conseguir novo eno-ate. 
Somos obrigados a ajudar os ferreiros que mal e~ten
den1 do riscado. Depois de várias horas, f ica pronto. 
Mas nao serve! A oficina fechou, por ser sábado e na
da pode ser feito f Tenho vontade de urrar de ódio ! Os 
rnanes me protegem. O motorista do caminháo con-
f o " Ad " 1 ~a-me em. segre o que um seu co ega casou naquele 
dia e deseJa levar, de caminhao, a doce metade até 
Goiás. Por mil cruzeiros levaría os barcos. Que tal? 
Acho tudo muito bom. Bom demais até. E altas horas 
d~ noite, eis-nos rebocando dois bate15es, pela planí
c1e de Campinas, contígua a Goiania, procurando urna 
depressao qualquer que permita a coloca<;ao do nosso 
''Normandie" no bojo do caminhao. Goiania está em 
pleno "black out". Arrebentou a represa. Os namora-· 
dos gozam com isso e dezenas de pares surgem e desa
parecem na son1bra protetora. Conseguimos a depres
sao, mas somos poucos para colocar os "Queen Mary" 
pranchas acima. 

- Puxa ! - bufa Aristides, limpando, com as 
maos sujas de terra, o rosto suado - ~sses batelóes 
parecem transatlanticos ! 
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Resolvo mais esse problema. Requisito todos os 
namorados que me passam ao alcance. Atarantados, 
julgando-nos tropa regular' vem empurrar, os ba:c~s ' 
interrompendo o idílio. Dessa forma nos e per,m1t1do 
seguir rumo a casa dos noivos, onde a f estan\a e gros-

Devido a escuridao e a altura dos barcos, vam~s 
~~~aneando quanto f io elétrico encontramos pelo ca1n1-

nho' ~ 
. Os noivos despedem-se. Há foguetes e quentao. 

U rna hora da madrugada. Novamente em 1:1-ª:cha. E s
trada ruin1. l\i'Ias prossegue-se. Nas prox1m1dades de 
Anhumas, nao mais suportando o cansa<;o, e?cos~am_os 
~ beira da estrada para dormir. Para a no1va, 1nd1s-
a ' " . . 't " B s 

t , elmente foi urna estranha pr1n1e1ra noi e . a -
CU l V ' , • f · 0 
tan te poética, mas tremendament~ umida e. ria. que 
vale é que 0 calor do amor <leve te-la aquecido a valer ... 

* 
O que passamos na estrada, ne?1 é bom lembrar. 

Chegamos a Goiás, a capital ~elha, ~s 21 horas, q~an
do a vetusta cidade costuma ir dormir o sono dos JUS

tos. Demandamos o H otel Carrascosa. Esp~n~am-se to
dos á nossa apari<;ao. Moleques retardatario~ ba~em 
palmas e pulam de contente. J ulgam-nos pelotique1ros 
de circo de ca valinhos ! 

Aqui depara-se-me a mais inesperada d~s surp:e
sas. Ambos os motoristas negam-se a conttnuar

1 
v1a

gem e descarregan1 a bagagem a por~a do hotel . u m 
deles alega que a noiva enjoou da .v1agem (pudera !) 
e outro, que tem con1promisso anter~or ,c~~ ~ma fa~i
lia que vai veranear algures ! Discutir e inuttl, e aceito 
a realidad e inexorá vel ... 
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Os homens es tao com forne. Mas nao há comida 
e nem onde adquirí-la aquela hora. Incumbo a alguns 
rapazes de arranjar, "de qualquer forma", seja lá o 
que fór. Há 24 horas que nossos estómagos reclamam 
alimento. Nipper e mais dois desapareceram para res
suirgir meia hora após, trazendo pao e lingüi<;a frita, 
mas tao dura, que <leve ter sido fabr icada pelo Anhan
guera ! Declaram-me, solenemente, que arranjaram 
aquilo tudo num bordel, único lugar que os acolheu 
amistosamente ! Pagaram, por meio nletro de lingüi<;a 
e pedac;os de páo de granito, a bagatela de 150 cruzei
ros ! Náo sinto mais fome e atiro-me a um banco pro
videncial, nlergulhando a cabec;a entre os brac;os. Quan 
do se me volta o humor, nao vejo mais os homens, es
tirados pela grama: Junto a mim, polegadas de lingüi
c;a, migalhas de pao, e um viralata esperto, sacudindo 
o rabo de contentamento, mastiga o banquete inespe·· 
rado. 

O prefeito de Goiás, o jovem e dinamico Divino 
de Oliveira, oferece-me o caminhao da Prefeitura. Re·
fazemos a carga. Agora, Leopoldina. Chega o cami
nhao do governo e convenc;o o motorista a regressar 
ao Araguaia, com o resto da carga e homens. Traz-me, 
porém, Lineu e mais alguns rapazes. O bateláo que ia 
a reboque ficou no meio d.o caminho, com as suportes 
e eixo arrebentados ! 

Os homens regressam com o resto da carga e le
vam ordens para arrastar o batelao. Sigo no caminhao 
da Inspetoria de Índios, superlotado de gente. Sáo ve
ranistas que vao ao Araguaia pescar tartarugas e co
lher ovos. Companhia alegre. A moc;a, encarapitada a 
meu lado, vomita o almóc;o nas minhas cal~as ! Para 
comec;ar, é bom prenúncio. . . Lavo-me num córrego. 
Por volta das 23 horas, encontramos caminhoes em 
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subida. Numa parada, a quem vejo? O meu cozinheiro 
que regressa ! Tinha-me pedido dinheiro adiantado, so
licitado tratan1ento dos dentes, conseguido roupas e 
botas e agora abandonava tudo, o irresponsável. Es
picha a cabec;a pela borda do caminháo e responde a 
minha pergunta, com ares de malandro refinado : 

- Arresorvi vortá. E daí? 
Arren1esso-lhe tamanha bofetada que o estica no

caute ! Talvez nesse estado tenha chegado a Goiás, com 
os dentes abalados e o cérebro em confusáo ! 

U ma hora da madrugada. Estamos em A ruana, 
antiga L eopoldina. O meu acampamento está em per
feita ordem. Barracas alinhadas, sentinela a postos. 
Mas, a nao ser os dois batel5es menores, nenhum outro 
barco vejo. Sinto arrepios e vou descansar os ossos. 

No dia imediato segue um caminhao para trazer 
um dos bateloes, de vinte léguas d,e distancia. Sabe 
Deus con10, volta com a preciosa carga. Regressa no
vamente para buscar o último, o maior. Há esperan
<;as. Apostas. Vem ou nao vei:-1. ~Ita madrugad~ ch~
ga ! Milagre ! Sin to-me tao sat1sf eito, que dou do1s m1l 
cruz e iros de g ratif ica<;ao ao motorista. Estou com a 
"esquadra" reunida. Mas caro custou ! 

Com verdadeira alegria a rapaziada entra na ca
lafeta<;ao e na pintura, nos consertos dos barcos. Dias 
de trabalho e está tudo pronto. J á na água, os bate-
16es sao carregados. 

Recebo a v isita de um casal de jornalistas argen
tinos, em excursao por conta da F unda<;ao Brasil Cen
tral. Saben1 que descem o Araguaia, mas ignoram da 
forma com que o subirao. Os carajás da aldeia próxi
n1a, também me vi si tan1. Sao velhos conhecidos. Ago
ra é urna índ.ia, toda repimpona, com lábios desmesura-
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<lamente pintados de "baton", vestido de seda, sapatos 
altos. Verdadeira caricatura. 

- Con10 vai oce Willy? 
- Vou bem ... 

Também outra índia, de meu conhecimento, a fa
mosa Iracema surge-me, rebocando o marido compla
cente, o gigantesco T eho-o-bari. Traz urna lanterna 
elétrica e diz com desembara<;o : 

- Me dá urnas pilhas que nao o-osto andá no es-
l 

. b 
curo e e no1te ! 

Pobres dos meus carajás, que conheci em 37 e 
em 38, tao puros e tao simples ! Que transf ormac;ao 
dolorosa. Que decadencia! E isso porque a "civiliza
<;ao" tratou de protege-los. 

Dou-lhes as pilhas e urna rapadura. 
A noite J oao Artiaga, em sua cornada residencia , 

oferece-nos urna festinha. Há moc;as veranistas e o 
baile nao podia deixar de se realizar. Os rapazes des
cobrem sanfoneiro e violeiro e lá vai o "arrasta-pé" 
até a meia-noite, quando ponho ponto final a danc;a, 
com descontentamento geral. A lua ia em cheio e os co
rac;oes pal pi ta vam em demasía . .. 

Dois dias após largavamos, demandando o Norte. 
Despedidas, lágrimas en1 vários pares de olhos negros 
corno a noite, lencinhos agitados e o estilha<;an1ento do 
motor Johnson, logo a saída ! Fecho os olhos e con-
f "J ,,, . d d 1nuo no avae , 1n o aguar ar os hon1ens lago abai-
xo d~ travessao. Tenho, como pilotos, os índios Burití, 
Laur1ano e Carovina. Outro motor substituí o que 
falhou. Segue-se com alternativas, até a barranca de 
Sao Pedro, após um dia de descanso na lagoa Luís Al
ves. on?e.' para assegurar-me da pontaria, massacro 
me1a duz1a de jacarés. 
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Em Sao Pedro, o segundo motor resolve parar 
também. Parece " praga" ! Tenho passageiros a bordo. 
A índia Maria, que implorou a levasse até Santa Isa
bel, um tal de Mac, escoces, muito conhecido na zona, 
um norte-an1ericano que o acompanha e que apelida
mos de "J oáo Ninguém" e a esposa do piloto Caro
vina, a jovem carajá Tahira, meio an1alucada por cau
sa do feiti~o que os doutores da aldeia lhe arranja
ram. Pelo menos é esta versáo dada pelo marido ... 

* 
O Mac é urna espécie de missionário evangelista, 

diretor de leprosário, proprietário de fazendas e casas 
em Goiás e Goiania e mais coisas. Um misto de char
latáo e homem de bem. Fala pelos cotovelos, usa cal
<;as curtas, come requeijáo o dia todo, aboleta-se nos 
melhores lugares do bateláo chefe, narra anedotas sem 
sabor, faz alarde de seus conhecimentos, pontifica, de
vora a enormes quantidades de comida e insinua, junto 
aos meus homens, a desobediencia. Tratava-o como 
"gentleman", assim o julgand,o. Seu companheiro de 
aventura, Valdo Julian Shaw, um desses indivíduos 
que surgem na vida da gente sem se saber como, dizia-· 
se ex-combatente nas Filipinas. Tinha um olho de vi
dro, urna pequena mochila onde estavam todos os seus 
haveres e urna espingarda, velha e enferrujada, bati
zada por nós de "bazuca". Só sabia urrar de gozo, 
quand.o enchia a pan~a: 

- Yes! Que bom ... que bom ... 
E quando via o perfil de algum jacaré, berrava 

epiléptico: 
- Alicator ! Alicator ! 



2 - índios dan~ando o "Aruan á ·· . 

BANDEIRANTES D'OESTE 49 

Confessaram-me, o tal de Mac, que encontrara o 
americano em Goiania. Convidara-o a um passeio pelo 
Araguaia, até Macaúba, onde possuia f azenda e onde, 
outrora, explorou um leprosário, fazendo (conforme 
vim a saber depois), com que os míseros doentes, tra
balhassem na enxada e na foice, em cujos cabos deixa
vam peda~os de ded.os ! 

- Ele - e apontava para o americano - deseja 
matar urna onc;a. Entáo ofereci-lhe minha hospitalida
de. Que acha? 

- ·Acho que com aquela espingarda nao chegará 
a matar nem sequer carrapatos 1 

- As aparencias enganam 1 É urna ótima arma 
e ele um ótimo ca~ador. Já matou tigres de Bengala ... 

- Duvido. Só sendo tigres de muletas ... 
Lineu nao traga o escoces. "Toma cuidado -

diz-me amiudadas vezes - é um tipo que nao serve!" 
J á vinha notando que certo .grupo dos meus ho

mens submetia-se a disciplina de má vontade. Quan
do tocava silencio, as 21 horas, era os último a se 
abrigar sob os mosquiteiros e com ares de quem nao 
está mesmo disposto a obedecer. 

Tudo isso era trabalho de Mac que lhes dizia: 
- ' "Voces sao trouxas 1 Onde se viu dormir em 

hora certa? Aqui no sertao a gente dorme quando quer 
e levanta quando tem vontade !" 

Eu ignora va isso tu do. Se o tivesse percebido, as 
piranhas se teriam banqueteado. O fato é que os cha
mei a ordem, restabelecendo, de maneira bastante brus
ca, a disciplina. 

- Nao vou com o "f ocinho" des se ingles - d.i
zia-me também Nilo, sempre atento e sempre disposto 
aos mais rudes trabalhos. - Nao há quem mo f ac;a 
tragar! 
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Frederico Nipper, Jorge, Gustavo e Benedito for
mavam o grupo de descontentes. Frederico evidenciava 
brutalidade. Vinha-o trazendo de ofuo e esperava a pri
meira oportunidade para exibi-lo como exemplo. Feliz
mente para ele, essa oportunidad.e nao se apresentou. 

Certo dia, devido a fortíssimo banzeiro, fui obri
gado a encostar numa barranca. Meu bateláo seguia 
a remo, enquanto que o outro, onde ia embarcado Nip
per, era impulsionado a motor. A cozinha esta va no 
bojo do batelao chef e e, portan to, devido ao temporal, 
a hora do almoc;o retardara-se bastante. Eis que, de 
sobito, surge, em subjda, o barco a motor. F iquei sa
tisfeito e vi, nisso, um gesto de companheirismo. Quan
d.o encostaram, disse a Frederico. 

- ótimo. Gostei da solidariedade que voces evi
denciaram, vindo em socorro aos companheiros atra
palhados. 

- Que solidariedade, que nada ! - respondeu 
brutalmente. - N ós viemos é buscar a comida, isso 
sim! 

Laurentino, que tudo ouvira, agarra um cabo de 
machado e d,iz-me : 

- Eu arrebento com esse holandes ... 
- Deixa-o. Está com forne ... 
Dois dias depois, chegamos em Sao Felix, luga

rejo recentemente plantado na orla de alto barranco, a 
urna légua de Santa Isabel, a maior aldeia Carajá. Com 
essa coragem indomita, que é apanágio dos sertanejos, 
Severiano Neves, o velho amigo de outras jornadas, 
reunira muitas famílias de boiadeiros, desbravando, 
em terra de Xavantes, larga gleba onde apascentavarn 
as reses. 

Recebidos festivamente, descarregamos os bate
loes, a f irn de deixar parte da carga em depósito nesse 
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sítio, muito comodo para futuro acampamento de in
verno. N essa localidade Mac, o americano e o meu co
zinheiro (que outro tinha arranjado em Leopoldina, 
um argentino sem eira nem beira, alucinado pelos ga
rimpos), despedem-se. Momentos depois também Fre
d,erico e Jorge Calix vem a mim, solicitando desliga
mento da " Bandeira". Fac;o-os assinar documento, 
dou-lhes rnantimentos em abundancia e objetos indis
pensáveis. Jorge, aproveitando o momento em que me 
achava sózinho, com ares ingenuos diz-me: 

- J urei a família do Frederico que jamais o 
abandonaria. Mas nao gosto muito disso. Se ele nao 
se comporta r bem, eu o abandono e volto a "Bandeira". 

- Nesse caso voce seria duplamente perjuro -
digo-lhe. Vá-se embora e depois me saberá dizer quan
to custa urna saudade! 

Desceram o rio e foram se juntar ao Mac, que 
os aguardava em Santa Isabel. Também Gustavo e 
Benedito solicitararn desligamento. Um por pretex tar 
"negócios", outro por estar realmente doente. Nenhu
ma dúvida, se bem que simpatizasse com Gustavo, ra
paz alinhado, forte, correto e sempre bem disposto. 
Mas o veneno do escoces tinha feíto sentir seus ef eitos. 
Ficava, portanto, privado de cinco homens. Maridei 
Aristides preparar o batelao mais rápido e com ele de·
mandei o local onde se encontrava o ingles. Acovarda
do, mais branco que um trapo, jurou ser mentira tudo 
quanto diziam. Mas foi desmascarado de forma cabal, 
pelo Itamar, funcionário de Protec;ao aos Índios, que 
ouvira conversas a noite, no Posto. 

- Eu nao lhe racho o couro - digo-lhe enraive
cido - porque náo vale a pena estar gastando ener-· 
g ias com semelhante traste. Mas nada perderá por es
perar. 
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Os dois desertores, quic;á tomados de remorsos, 
aproximaram-se. Frederico solicita: 

- Desejava falar com o senhor ... 
- Eu . nada tenho que ouvir de voce ! Af aste-se! 
E deixei-os envergonhados, na presenc;a do casal 

de jornalistas argentinos, que tarnbém lá se encontra
va e de todos os dernais moradores. 

' Mais urna palavra de referencia a esses rapazes 
que muito pouco merecem. Brigaram com o Mac, qua
se morreram de forne; abandonaram-no e f oram aban
donados e inendigararn, do general Vieira da Rosa, 
urna condu<;ao até Goiás, em troca de seus trabalhos 
como zingadores ! U m esplendor ! . . 

Expurgada de tao maus elementos a m1nha_ ,co1n1-
tiva seguimos para Santa Isabel, onde os Carajas 1ne 
agu~rdavam com grande manifesta<;ao de aprec;o, to
dos alinhados no alto do barranco, clamando pelo meu 
nome. Era o velho amigo que voltava mais urna vez e 
eles desejavam recebe-lo com festas! 

Lá encontrei Arutana, o meu irmao silvícola, com
panheiro de todas as jornadas. La reví Maloá, o velho 
cacique, severo e bon1. E tornei a abrac;ar J acarí, Tre
xibé, Teaoro, Uataú, Kurixima, Kuha-a-hara. Soube 
da morte de Cearí de Krumaré e outros índios tao meus ' . 
an1igos. Todos me traziam notícias e todos quer1am 
falar do passaclo. Vieram bananas, nozes de babac;u, 
melancias, mel de Tiúba e, sobretudo, d.emonstrac;óes 
de afeto sincero e desinteressado. 

Distribuí 800 metros de f azendas coloridas, pre
sente das Casas Pernambucanas a todas as mulheres e 
crianc;as. Caixas de bolachas e rapadura, com enorme 
contentamento da petizada. E mais cóisas fui presen·· 
teando, sendo que os de maior vulto a Maloá, Arutana 
e Uataú. E remédios muitos, a todos, que levava gran-
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de carga a fim de a distribuir gratuitamente, a pedid,o 
dos Laboratórios Catedral de Sao Paulo. Esses reme
dios antimaleitosos e fortificantes, vinha-os prodiga
liza~do desde Cruzeiro do Sul. Em todas as localida
des onde houvessem um grupo, lá os deixava, como, 
também, material escolar. . 

Mas tantos eram os doentes e tamanha a quanb
dade de necessitados, que mesmo em se distribuindo 
cem toneladas de medicamentos, teriam elas represen
tado urna simples gota d.'água no mar! Em todos os ca
sos rnaterializava-se a solidariedades humana e, os que 
erarn beneficiados, regozijavam-se com justa raza o. 

Tres dias permaneci na cidade fronteira a S~nta 
Isabel, realizando esplend~da filmagern, oncl,e os ca~a-

,.., d · '' ºt " o dta jás, a razao de ez cruze1ros per cap1 a , e p r , 
desernpenharam-se superiormente, como consumad.os 
artistas. 

Uataú, o cacique do grande aldeiamento, entre 
urna f ilmagem e outra, disse-me: 

A A tad A ' - Carajá trabalha pra oce pruque gos e. oce. 
Pra outro "turí" carajá num trabalha ! - e depo1s de 
un1a pausa - Eu qué espingarda. Oce dá, Willy? 

- Dou sim. 
F inda a f ilmagem, satisfeitos em seus ha veres, os 

"artistas", que se divertiram sobremaneira, ainda mais 
que no enredo foram eles que acabaram matando todos 
os brancos, após despedida realmente comovedora, con
tinuei rumo a Mato Verde, já agora com um grupo de 
índios a meu soldo. Buriti, J acarí, Arutana, Karovina, 
Lauriano, Uriari, eis o grupo disciplinado, trabalha
dor, corajoso, limpo, amigo seguro para o que desse e 
viesse. Chefiava-os Buriti, o capitao que se babava de 
gozo, quando chamado a participar das reunio~s da 
chefia. Compenetrara-se de tal forma de sua quahd.ade 
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de chef e, que mantinha o seu grupo em f io de espada. 
Todos receberam farda identica a nossa, cobertores, 
mosquiteiros, armamento, equipamento e calc;ados. Es
tavam catitas. 

Lauriano, que todos conheciam pelo apelido de 
"G t " f · ' · a o , porque enxergava per eitamente a no1te, con-
duziu-nos, comboiando o resto da esquadrilha, em ple·
na escuridao, até a praia de Mato Verde, onde existe a 
fazenda do velho desbravador Coronel Lúcio da Luz, 
amigo caríssimo e prestimoso. Nao o encontramos. An
dava reunindo seus rebanhos pelas bandas do Tapira
pés. Também nessa fazenda distribuí remédios e o sar
gento Valderino, que era enf ermeiro, debelou, no al
deiamento dos índios, urna epidemia de g·ripe intesti
nal, que dizimava magotes de crian~as. Já nao mais 
tinha médico na expedi~o. Devolvera-o a Sao Paulo, 
desde Leopoldina, devido ao seu comportamento. Mui
ta falta ele me me fez, indiscutívelmente, mas era pre
f erível cortar o mal pela raiz a conservar elementos 
perniciosos que viriam dar trabalho mais tarde. 

De Mato Verde alcan~amos, sem novidades, barra 
do Tapirapés. E no Posto Eloísa Torres, onde se radi
cou mais um centro de Protec;ao aos Índios, estabele
cemos nosso depósito central, descarregando todas as 
mercadorias. 

Poucas vezes encontramos hospitalidade táo fran
ca e sincera como na casa do Tita e sua esposa, ambos 
funcionários do S. P. I., relegados a essa latitude pelo 
dever que se impuseram. 

A quietude sempre igual do ambiente, foi pertur
bada de vez com a barulheira jocosa da turma. Tu do 
s~ t_ransfor~ou, para melhor. Instalamos a estac;ao de 
radio,. a coz1nha, entregue agora a meu irmao, que es
brave3ava como um turco, suando, em bica, em torno 

) 
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dos paneloes e frigideiras. Armamos barracas, esten
demos lonas. 

J aci foi logo descobrindo um forno e nao tard.ou 
que amassássemos f arinha, transformando-a em páo. 
Todos queriam ajudar. Uns cortavam a lenha necessá
ria, outros acendiam-na no bojo do forno, enorme casa 
de cupim, outros ainda tomavam a temperatura para 
bradar que "estava tudo em ordem", e lá iam os páes 
deliciosos para a guela do forno, de onde eram retira
dos tostadinhos e cheirosos ! A padaria f uncionou re
gularmente. Enquanto estivemos na Barra, gozamos a 
delícia d,o páo branca, cuja fama correu sertao, fazen
do com que caboclos de Furo de Pedra remassem dias 
em subida, na esperan~a de aquinhoar um bocado. 

Tanto bem-estar deveria, entretanto, ser interrom
pido pelo acidente que colheu o radiotelegrafista, víti
ma de explosáo de urna lata de gasolina, quando alimen
tava o motor gerador de for~a. Queimaduras de 2.º e 
3.º graus em ambas as máos. E quando as mao de un1 
radiotelegrafista nao es tao em condi~oes de manipular 
o transmissor, é um desastre ! 

Encontrava-se em Barra do Tapirapés u1n membro 
da expedi~ao do Gen. Vieira da Rosa, no momento, per
longando rio acima, incumbido de encontrar o Liber
dade, de grande importancia para a rede hidrográfica 
de Mato Grosso, importancia essa que iria se refletir, 
de imediato, na carta em preparo no Ministério da 
Guerra. 

~sse cidadáo, com o posto de 2. º tenente, tinha-se 
desligado da expedic;áo. Ao aparecermos, prodigalizou
nos urna série tremenaa de raz6es, demasiadas para 
serem justas. 

Logo que o vi, disse a um dos meus homens : 
- ~ste cidad,áo sof re de urna doenc;a sem cura ... 

' 
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Como assim? Que é que ele tem? 
Medorréia ... 
??? . . . 
Sim, "paúra", medo concentrado! 
Mas será possível? 
Ora se é ! J á con1andei muitos homens em mi-

nha vida e conhe<;o perfeitamente os sintomas . .. 
- Mas medo de que? 
- Dos índios, do sertao, de tu do, enf im ! 
Com ou sem medo, tratou do rapaz com verdadei

ra eficiencia. As melhoras nao tardaram. Sucede que 
sendo um misto de botanico e zoólogo, entupía-me, to
das as vezes, sempre que lhe era possível, com a sua 
extraordinária erudi<;ao na matéria. Nao havia meio 
de escapar: 

- " . . . Lineu disse, em sua obra tal e tal que a 
. b' d " s1m 1ose e . .. 

Era um tal de engolir . sabatinas com Lineu e 
Agassiz, que eu andava até me esquivando. Um belo 
dia, cansado de tanta verborragia, combinei com Lineu 
Pacheco Braga o seguinte: 

- Olha aqui: hoje á hora do jantar, quando o 
"doutor" come<;ar com a sua erudi<;ao estafante, cite 
um nome qualquer de botanico inexistente. V eremos 
os resultados. 

Assim foi. Quando esperávamos o feijao, os estó
magos dando horas, veio a baila algo sobre determinada 
leguminosa. A torrente de cita<;oes nao parava. Cacete 
sobremaneira, pois que advinhavamos muita fantasía, 
embora leigos na matéria. Nisso, a um sinal meu, o Li
neu Braga diz : 

- A propósito do que o sr. está argumentando, o 
célebre botanico polones Dimitri Saluski diz que a soja 
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tem propriedades nutritivas que nem sempre se adap
tam aos seres ... 

o médico, botanico e zoólogo, nao o deixou ter
minar. Com um pulo que julguei atirá-lo forado banco 
onde se sentava, confirmou: 

- Exatamente ! Eu também li essa obra, mas es
tou em pleno desacordo ! 

Terminado o jantar, bastou um olhar ao Lineu 
para entendermo-nos em definitivo sobre a ca,pacidade 
d ' b' ' o. . . sa 10. 



RIO SOLIDÁO ACIMA 

Parar muito tempo num lugar nunca foi de meu 
agrado. Resolvo entrar em atividade, d,ividindo a ex
pedic;áo em dois gru_pos : um deverá me acompanhar 
pelo rio da Solidao. O outro seguirá até Porto Velho, 
no rio Tapirapés, onde estabelecerá acampamento-base, 
ficando a minha espera. Escolho os homens que n1e 
devem acompanhar : Aristid,es, Augusto, PaulQ ] orge 
de Oliveira, Laurentino Leut, sargento Valderino da 
Rocha Dantas e os índios Arutana e Karovina. Somos 
oito homens, bem d.ispostos, decididos a tudo. O resto 
fica entregue ao Nilo dos Santos, que deverá providen
ciar a subid.a pelo Tapirapés. Nada é esquecido. Reco
mendo ao cacique Buriti especial vigilancia no barco
mestre, onde estao depositadas as hedidas e os haveres 
da expedic;ao. ] aci dormirá nesse batelao e o índio de
verá montar guarda como um cérbero. 

"] ,,, "T . , " Mando aparelhar os barcos avae e aptrapes . 
Feitas as despedidas largamos a aventura. Dias antes, 
ainda em Sao Felix, comunicaram-me que aviadores 
militares, abrigados a pousar em campo próximo, avis
taram cerca de tres mil índios Xavantes em pleno exo
do para as bandas do Tapirapés. Ist9 quería dizer que, 
penetrando eu no Solidao, forc;osamente iria encontrá
los, fato incomodativo, ainda mais que prometera ao 
general Rondon evitar essa rac;a, origem de tantas do-

I 

• 
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res de cabec;a. De mais a mais, com apenas sete homens, 
nao era perspectiva alvissareira ... 

A subida pelo Tapirapé dá-se sem novidade. Justa
mente a 18.300 metros desde a barra, do lado esquerdo 
de quem sobe, a SOº, 40', 3" de longitude e 11 º, 49' de 
latitude W., deságua tranquilo o rio da Solidao. En
trada algo angusta, com charrasca! emaranhado a di
reita de quem entra e alto e limpo barranco do lado es
querdo. Poucas vezes na minha vida dei com rio tao si
nuoso, enganador, riquíssimo em lagoas que se abriam 
a proa dos barcos, induzindo-nos, várias vezes, em er
ro de penetrac;ao, ainda mais que, sendo de águas dor-· 
mentes, nao apresentava a característica das goiabei
ras bravas a indicar, com seguranc;a, o curso real do 
rio. Entramos, assim de início, em d.ois extensos la
gos, julgando continuarmos rio acima. Karovina, que 
é piloto, nao gosta de coisa e jura nunca mais se enga
nar. Numa dessas lagoas paramos para tomar café e 
descansarmos a sombra. 

A floresta marginal do rio da Solidao é riquíssi
ma e tupida. Apresenta, de quando em vez, estir5es 
que quebram a eterna monotonía de curvas sempre 
i'guais, a tal ponto que se tem a impressao de passar 
duas vezes pelo mesmo local. Muitíssimas landis, 111a
deiro especial para fabricar ubás e os dois índios ale
gram-se com isso e tomam nota. Quando nao é a flo
resta, entao sao campos extensos, que se dilata111 a per
der de vista, cortados por manadas de cervos de avan
tajado talhe. Nunca vi águas tao piscosas. Inacre
ditável a quantidade de peixes que nadam rapi
dos ao nosso avanc;ar, fugindo em direc;ao as margens, 
como que apanhados de surpresa ! Tucunarés, bicudas, 
pintados e aruana aos milhares ! Mas, em quantidade 
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fabulosa, espantosa mesmo, as piranhas vermelha~ ! 
As águas fervilham e ái daquele que deixass~ descui
dar o pé para além da borda dos barcos. Arra1as ta~ .. 
bém, muitíssimas, perigosas, obrigando-nos as mato: 
res cautelas. Em minhas excursoes anteriores chegue1 
a classif icar várias espécies de condropterígios. No río 
da Solidáo encontrei d.ois novos tipos: a arraia "ma
lhada" e a "pinta-roxa", muito agressivas, ambas por
tadoras de esporao duplo, longo, robusto. Possuem 
consistencia óssea cartilado comum e que nada tem a 
ver com a forte cartilagem das arraia-fogo ou arraia-

,., 
ma<;a. 

Ao entard.ecer, desse primeiro dia, tratamos de 
procurar un1a praia, em condic;oes, para o acampamen-. , . , . 
to. Encontramos 1numeros Jacares agress1vos, mas 
nunca julguei que a quantidade désses hidrossáuros 
fosse tao grande, como vim a constatar mais tarde, a 
noite, quando o nosso acampamento sofreu verdadeira 
"blitz" ! 

Logo, verificamos a impossibilidade de tomar ba
nho de imersao. As piranhas estavam atentas e salta
vam para abocanhar-nos. Tao f erozes que arrancaram, 
das maos do Paulo, arvorad.o em cozinheiro, urna con
cha ele ferro, arrastando-a para o fundo do rio ! 

, . 
Munidos de canecas, atirando-nos agua rec1pro-

camente, lavamo-nos. Aguardamos, depois, que urna 
dúzia de gordos tucunarés ficassem "no ponto", sa
biamente moqueados pelos dois carajás. Foi quando o 
Valderino deu o grito de alarma: 

- Virgem Santa ! Olha, quanto jacaré ! 

Efetivamente, um exército de "cabe<;udos", saí
dos da lagoa próxima, atraídos, qui<;á, pelo cheiro do 
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peixe moqueado, tinha-se colocado em semicírculo, 
acompanhando a orla saliente da praia. Contei vinte e 
seis. Todos de respeitável porte. Atrevidíssin1os, avan
~avam lentamente, inflexivelmente decididos. Nenhu
ma dúvida de que penetrariam o acampamento ! Ora, 
vinte e seis jacarés assanhados, désses que desconhe
cem o perigo que o homem, para eles, representa, por 
viverem em curso d'água rarissiman1ente sulcado e, 
assim mesmo, pelo gentio que se limita a raio de pou
cas léguas, receosos de surpresas dolorosas, nao era 
de desprezar. 

Os ecos d,o Solida o repercutian1 a nossa f uzilaria. 
Para cada tiro, um jacaré espanava desesperadan1ente 
as águas tintas de sangue, suportando o ataque em 
massa das piranhas. Tres, mais afoitos, em arranco 
louco, a vanc;aram pela praia. Fulmino um a dois me
tros e saf o-me da rabanada violenta que me pes pega. 
Outro é morto pelo Valderino e o terceiro pelo Ga:úcho. 

Os demais, mal-feridos, retrocederam, sempre com 
o olhar sinistro e mau em nossa direc;ao. Quando jul
gamos té-los distanciado, eis que outra turma e mais 
densa, surge, a nadar silenciosa e tetricamente. J á é 
noite e podemos identificar as silhuetas repelentes dos 
1nonstros, com os jatos de nossas lanternas que fazem 
brilhar, de forma estranha, os olhos protuberantes. E 
onde o jato de luz indicava um olho, era a bala certei
ra do mosquetao que o apagava ! Outro. co1n a cabec;a 
destampada, semilouco, vem célere até junto as pane·
las. Termino-o a pauladas, desferidas com verdadeira 
fu ria. J á · Karovina, Arutana, Aristides e Augusto, 
com machados e zingas, ultimavam mais alguns pelas 
proximidades. Um é apanhado no lac;o pelo Gaúcho e 
amarramo-lo, de castigo, num saran. Mas é tamanha a 
barulheira que faz, tao violentas as ver gastadas na ve-
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geta<;ao com a cauda robusta e mortal, que o manda
mos des ta para melhor. 

Af inal pudemos comer. Fizemo-lo a~ pressas, Aati
rando os restos a água, amontoando are1a nova sobre 
o local onde limpáramos os peixes. Violento te1nporal 
se aprox imava, anunciand.o por descargas ensurdece-
doras. 

Aboleta1no-nos nos bateloes e atravessamos toda 
a noite, sob f ragor de dilúvio medonho. 

* 

Quando os estiroes o permitiam, seguíamos a mo
tor. Quando nao, era com o varejáo ou entáo a bra<;os, 
arrastando as embarca<;Ües. Mas para esse trabalho de 
arrasto devíamos proceder da seguinte forma: dois ho
mens, armados com zinga, ferrada na ponta, iam aten
tos a frente, fisgando todas as arraias que encontra
vam ou espantando-as. Trechos havja, em que éramos 
obrigados a parar meia hora ou mais, esperando a 
" limpeza" . 11uitas vezes largávamos os barcos e to
mávamos, coletivamente, parte na opera<;ao. Entao era 
um correr, pular, procurando homízio seguro, sempré 
que urna arraia, mais valente, se enfurecia e, revolven
do a lama do leito ou a areia, toldava a água, repre
sentando sério perigo, urna vez que a ferrotoada desse 
condropterígio é sumamente dolorosa e quase sempre 
de graves conseqüencias, pois aleja. 

Na segunda noite, quando tudo levava a crer que 
poderíamos dormir mais ou menos tranqüilos, o incen
dio da mata, ateado, na certa, pelos índios da regiao, 
obrigou-nos a mudan<;a de pouso. Trabalho rude e 
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feito as pressas. Vento propício alimentava as laba
redas. O espetáculo nao deixava de ser magnífico, ain
da mais que rugia, ao longe, a fúria da tempestad.e, la
minando a noite com feéricas cintila<;oes de relampa
gos. 

Outra vigília. ] á nao eran1 os jacarés, muitos dos 
quais deram-nos bastante trabalho durante o dia, pela 
insólita atitude de assaltar os barcos pela proa, mas 
sim os índios e, possivelmente, os ferozes Xavantes. 
Numa época de chuvas, nao se podia admitir combus
táo espontánea •.. 

Os primeiros fulgores da madrugada do terceiro 
dia colheram-nos insones, ansiosos por um café res
taurador. Rápida excursáo pelas adjacencias, tranqui
lizou-nos bastante. N enhum sinal de bugres, mas tam
bém total desaparecimento de ca<;a ... 

Os mosquitos " con1eram" duro durante a noite. 
Estávamos totalmente empipocados. E raivosos tam
bém. N otei que os dois Carajás apartavam-se e iam 
confabular longe de todos. Chamei Arutana e inda-. 
gue1: 

- O meu irmao tem segredo para mim? 
- Tem nao! Eu fala Karovina de índios Xa-

vantes ... 
- Meu irmao estará com medo? Nao será mais 

o Arutana que brigou com Xavantes no rio das Mor
tes com este irmao branca? 

- Arutana nao medo, irmao ! Nao medo! Só 
f ala, nao? Só pensa, nao? 

Eu estimava muitíssimo Arutana, o amigo bron
zeo, companheiro de todas as jornadas. Nao quería 
ve-lo apreensivo. Sabia que índio apreensivo é índio qua
se inutilizado. Daí espicac;ar-lhe os brios. J á com Karo
vina entendía-me de outra forma. Índio escovad,o, perspi-



64' WILLY AURELI 

caz e astuto, regressara, f azia pouco, do Rio de J aneiro, 
onde permanecera longos anos, chegando a ser contínuo 
da Prefeitura carioca ! Um belo dia, pungiu-o a saudade 
imensa do Araguaia. Tratou de arranjar mil abelhas 
holandesas, para se dedicar a apicultura em pleno ser
tao ! Trouxe-as e com elas todos os ensinamentos dis
pensados pelos técnicos guanabarinos. Acompanhava 
0 indio Karovina a tentativa com máximo interesse. 
Mas as abelhas foram devoradas pelas congeneres Tiu
ba e ele abandonou os sonhos arrojados, caind.o na apa
tía da rac;a, despindo-se da casca de civilizado para re
trogradar rapidamente ao primitivismo. Falava portu
gues com desembarac;o e gosta va de narrar anedotas. 
Chamei-o também: 

Como é Karovina? Cochichando longe das vis-
tas? 

Nada d.isso! Fui combinar com Arutana o meio 
de descobrirmos os autores do incendio de ontem a 
noite ! Há algum mal nisso? 

- Nenhum, positivamente. Mas qualquer medi
da que voces queiram tomar, deverá ser sempre com a 
minha aquiescencia, entendido? 

- Sim, senhor ... 
- E acho bom voce nao criar caraminholas na 

cabe<;a do Arutana. ~le é simples e correto. Voce gas
ta de brincadeira ... 

- Brincar eu nao brinco, nao senhor. É que o 
caso é mais sério do que estamos pensando ! 

- Nao é tanto assim. Fique tranqüilo que nada 
acontecerá! 

Despedí-o, recomendando ao Gaúcho que estives
se de olho nos indios. É-lhes inato o espírito de evasáo. 
Nada mais fácil, quando de guarda, escapulirem num 

3 - A expedi~ao do Gen. Vieira da Rosa 
encontra-se em "Porto Aurélio". no Río 
Tapirapés, com a "Bandeira Piratininga" . 
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Sucurí morta a margem do :. Lago 
Tapirapés pelo cÍiefe da. · "Bandeira" . 
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dos barcos, rio abaixo, ainda mais se o "teburé" co
me<;ar a fazer seus efeitos ... 

De preven<;áo, dividi as horas de guarda d.e outra 
forma, impedindo que os do is índios se revezassem na 
porfia. Minhas suspeitas eram infundadas, de resto, 
pois que nada tenho a recriminar aos dois valorosos 
Carajás. 

Continuamos subindo o curso do rio Solidao. Bem 
apropriado esse nome com que o batizamos: Solidao f 
Solidáo completa, imensa, palpável ! J á agora nao eram 
n1ais os jacarés cabe<;udos e os raros espécitnes de "pa
po-amarelo". Eram os "tinga" que surgiam e leva
vam, pela máo do Karovina, valentes sovas de zinga 
que os deixava estatelados, mandibulas escancaradas e 
olhos vítreos! Urna diversáo para o silvícola que gri
ta va de alegria toda vez que se deparava ocasiáo de 
surrar um "bicho mau". Arutana, valente arqueiro, da 
popa do "Tapirapés", que governada, encontrava meios 
de flechar um ou outro peixe, com a rapidez de raio. 
Mas os maiores, os belíssimos pintados, de vinte ou 
trinta quilos, na maioria das vezes nao podiam ser 
aproveitados. As piranhas, mal a flecha atingia o gran
de habitante das águas, atacavam-no ·con1 tamanha f ú
ria que, ao ser apanhado, trazia sómente a cabe<;a e um 
peda<;o de espinha dorsal. Note-se que jama is levamos 
quarenta segundos para suster a baste da flecha e i<;ar 
o peixe. Pois bem: nesse brevíssimo lapso de tempo, 
trinta quilos de carne eram devorad.os! 

Por volta da tarde e antes de alcan<;armos o pri
meiro pedral, ao bordejarmos a estreita entrada de um 
lago, relanceando o olhar, vi, junto a outra margem 
algo d,e monstruoso que · se movimenta va. Mandei 
encostar, rapidamente e pulei, dirigindo o pinóculo 
na dire<;áo onde a coisa se movia. Entáo vi urna 

' 
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ave enorme, gorda, inteiramente preta, andando 
aos balou<;os característicos dos patos, procurando al
canc;ar a n1ata já bem próxima. J ulguei-me, a princí
pio, vitima de ilusao. Mas mesmo a ólho nu, podia per
feitamente calcular o peso e tamanho da- estranha ave. 
Para desfazer qualqner dúvida, chamei meus homens, 
que também viram essa monstruosidad.e desaparecer 
calmamente. O bico do monstro tinha o mes1no feitio 
dos dos patos, mas infinitamente maior e muitíssimo 
mais largo. Fiquei febril! Tentei meter a embarcac;ao 
menor pela abertura da lagoa, que nao passava de um 
sangradouro, mas nao conseguimos passagem. A lama 
movedic;a impedia, do mesmo modo, qualquer tentati
va a pé. Seríamos tragados num abrir e fechar de 
olhos. J ulguei, subindo mais, encontrar possibilidade 
de avanc;ar e, na pior das hipóteses, cinematografar ou 
fotografar, para documentac;ao, os rastos do animal. 
Mas f oi trabalho perdido. Além da densa capoeira, 
que vedava completamente a passagem, após muito tra
balho de f acá o, para abrirmos vereda, topamos nova·
mente com o pantano e, aqui, muito mais extenso! 
Mais acima e novamente mais abaixo, foram feitas 
outras tentativas, porém todas fadadas ao f racasso. E 
tanto circulamos, e rodamos que perdemos o rumo pri
mitivo ou seja, a exata posic;ao ! Inútil acrescentar que 
o fato me aborreceu sobremaneira. Para arranjarmos 
um pouso adequado, ti vemos que abandonar as pesqui- · 
sas. Seguimos para além do pedral, indo acampar em 
praia alta, fronteira a um palmita!, local predileto dos 
Xavantes. 

No dia imediato, retiramos cascalbo, bateamos 
areia e nada encontramos de interessante. Até a hora 
do almóc;o, seguimos, extasiando-nos com o deslum
bramento de paisagens amenas que se sucediam. 
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Lutamos horas e fio com um baixio de légua e 
meia, arrastando os bateloes pelo fiozinho d'água que 
corría a margem. Depois, novamente, navegabilidade, 
mais ou menos f ranca. Muitas horas em zigue-zague, 
no Iabirinto de um rio. A floresta tornava-se mais densa. 
O silencio maior. Nada de rastros de on~as, nem de an
tas. Somente um ou outro pato selvagem que escapava 
a mira de nossos mosquetoes. Sempre um socó-boi <la
va o aviso. Haja o que houver, onde mariscam patos, 
a modo de sentinela avanc;ada está o socó a gritar o seu 
alarma gutural. Observei isso centenas de vezes e po
sitivei a estranha camaradagem que liga as d,uas es-

, . 
pec1es. 

- Ando até doente de vontade de comer pato -
gemia o Gaúcho sempre. que fracassava na pontaria. 
- Nao fóssem esse "alcaguetas" imundos ( referia-se 
aos socós), a panela cantaría urna canc;ao saborosa ! 

- Deixa estar que voce acaba matando algum, -
disse-lhe. 

- Mas mata, heim? - interveio Augusto, o ci
nematograf ista, que nao perdoava a ninguém o truci
damento de urna ave. 

Logo acima, avistou o Gaücho um casal de patos 
desljzando suavemente, a cem metros mais ou menos. 
Indicando-o, gracejou: 

- Tá-í, chef e. . . Quer encher a panela? 
Levantei o mosquetao, sem esperanc;as de acertar, 

pressentindo o aviso do socó. Falhou a sentinela avan
c;ada e o tiro chegou a levantar da água o pato atin·
gido. Foi a conta ! Augusto .esbravejou, chamou-nos 
desumanos, sem corac;áo, autenticos bárbaros. Quase 
chorou. . . Em compensac;áo, a noite, na hora do ran
cho, se nao nos precavessem-Os, devorava sozinho o pe
tisco ! 

' 
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* 
O dia seguinte transcorreu monótono, até que o 

sargento V alderino, que ia zingando a proa, meteu a 
cabe<;a num ninho de marimbondos ! A tripula<;ao dos 
dois barcos, que viajava a sirga, sumiu como por 
obra do encantamento sob as lonas. Nao assim, o sub
chef e que caiu pela borda a f ora, com perigo de ser 
abocanhado pelas piranhas. Minutos críticos ésses, que 
terminaram em gastosas risadas. Ao entardecer abica
mos frente a um barranco altíssimo, de onde vislum · 
bramos urna serra que se elevava como enorme pirami
de no meio do plató. Centenas e centenas de veados cor
riam por todos os lados. 

Verifiquei, imediatamente, a impossibilidade de 
continuar a subida e, isso, após ter enviado dois ho
mens para verificar o estado do rio. Regressaram af ir
mando estar o Ieito completamente seco, a um quilóme
tro do local onde estávamos. O acampamento apresen
tava-se propício, com boa praia, ótima mata e muito 
peixe, inclusive pirarucus que volteavam no po<;o for
mado pelo f undao. 

Aristides e Gaúcho visaram um veado. · Nao 
tardaram a regressar, sopesando urna jovem fémea, 
cujas vísceras foram retiradas e pesquisadas, a fim de 
se colherem os vermes do intestino delgado, conforme 
instru<;6es recebidas no Butanta. 

Arutana e Karovina, nesse meio tempo, já tinham 
flechado, margem abaixo, ótimos tucunarés. Assim ti
vemos menu variado e f arto, com churrasco de veado, 
pato assado e peixe moqueado. 

* 
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Tratamos de fechar bem as lonas dos barcos e ca
muflá-los com jeito, para evitar depreda<;6es ·por par·· 
te dos índios da redondeza. Os campos apresentav~~
se quein1ados por él es. Assim f izemos. Equ~pados, 1n1-
cian1os a marcha rumo a serra desconhec1da que se 
distancia a medida que avan<;an1os. Em grande lago 
próxitno encontramos enorme jacaré completamente 
descascado! Constatamos que a coura<;a fóra retirada .e 
com tamanha habilidade, que mais parecia ter esgut-
chado inteirinho fora do invólucro. . . 

- Foi índ.io - sentencía Arutana, depo1s de m1-
nuciosa observa<;áo. 

- óia aqui, tiraro coro cum faca ... - e aponta 
para os cortes longitudinais visíveis ao longo dos fl~n
cos. O volume extraordinário do jacaré nos lm-. 
press1ona. . 

- Parece que engoliu um elefante! - diz Lau-
rentino - Puxa ! 

- J acaré muito velho, já vovó - explica Ar~ta-
na. - Mas bicho mesmo! Isso nasceu quando pa1 de 
meu pai inda nao nasceu ! 

Abandonamos o jacaré "descascado" e continua
mos intercalando dez minutos de descanso a cinqüenta 
de ~archa. A puxada é rude, ainda mais que o calor 
abrasa. O equipamento é pesado. Recomendo maior 
economia de água. Nas proximidades de capáo bus
camos momentos de refrigério. Os nossos índios des
cobrem restos de peixe assado. .. 

. - Piranha. . . Aqui Xavante parou pra come 
peixe que pescou na lagoa. 

- Ve se descobre algum rastro! 
- Descobre nao! Fogo queimou campo, agora 

difícil ... 
- Entao vamos pra frente!· 
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E a serra cada vez mais distante! Horas de mar
cha e sorvos repetidos do cantil. Ao meio dia para
mos para con1er o virado. U ma hora de descanso e ne
nhuma perpectiva de água. Com o binóculo vasculho a 
serra que está como que depositada no imenso plató, 
d.irec;áo Sul-Norte. Deve medir, na base, aproximada
mente dois quilón1etros por 250 rnetros de altura. Co
bre-a densa vegeta~áo. As 15 horas já estamos con1 as 
línguas inchadas, pendidas pela sede. Na orla do outro 
capao, escavamos urna cacimba. Nada! E a sede tortu
rando.. . Viajar por essas terras desconhecidas do 
Alt? Mato Gr~sso ~u se morre afogado, na época das 
~he1as, ou entao estica-se o gambito por falta total d.e 
agua! Marchamos mais e mais e as 17 horas fizemos 
alto, )á próximo? a serra. Continua a faltar água ! Eu, 
que Jª atravesse1 essa tortura, quando da famosa n1ar
cha para o Roncador, avalio o sofrin1ento dos meus ho
mens. Arutana faz-me um sinal e desaparece. Meia 
ho~a depois um tiro avisa-nos que encontrou água no 
1ne10 da flor7sta. Carregamos, novamente, o equipa
n1ento e seguimos, acompanhando o rastro do índio e 
os sinais que deixou, feítos a facáo. Atravessamos al
tíssimo capinzal, contornando depois capoeira espinho
sa e, finalmente, penetramos na mata. E que mata! Ár
vores enor1nes, profusáo inacreditável de samanbaias 
gigantes, palmeiras indaiá, bananeiras bravas, altíssi
mas,. for1n,ando, con1 as largas fólhas ablongas, ver
dade1:as. cu pulas verdes. Tamanha era a nossa aflic;áo 
de attng1rmos a água, que nao reparamos no temporal 
~ue se condensava por sobre nossas cabec;as. Atiramos, 
JUnto ao~ troncos, o equipamento e deparamos com 
Arut~na 1m~rso ª!é os joelhos em lamac;al pútrido, mas 
qu.e tenu~ f10 de agua cortav1t em diagonal, formando 
f a1xa ma1s clara. Justamente, quandó sorviamos o pre-
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cioso líquido, ribombou, apavorante, o trovao ! Outros 
seguiram e um raio que quase chegou a cegar-nos, 
abateu, a breve distancia, soberba árvore, fragorosa
mente ! E, sem a maior transi~áo, ch uva diluviana, f or
tíssima, em catadupas, desceu em grossas cordoalhas ! 
Abriram-se as comportas celestes naquele momento, 
para submergirnos ! Tao brusca f oi a surpresa que fi
quei estarrecido, sem saber o que fazer ! Parado, em
papando as vestes e o corpo naquele caudal. Os raios 
sucediam-se com espantosa rapidez. Espetáculo deve
ras impressionante a quietude expectante da floresta 
iluminada intermitentemente pelos coriscos ! Refa
c;o-me da primeira impressáo: 

- Salvem o material cinematográfico! Cuidado 
com as armas! Cubram-nas se ja com o que fór ! 

Os homens, nesse ínterim sacando dos f ac5es, cor·· 
tam as largas f ólhas das bananeiras formando cober
turas providenciais sobre o material esparso. Arran
camos, do corpo as roupas para evitar males maiores. 
A chuva fria, contrastava com o suor que nos inunda
va devido a n1archa acelerada de momentos antes. 

Gaúcho arranjou cobertura protetora com as fó
lhas de palmeira e bananeira e com ele me abriguei. 
Senáo quando ouvi forte barulho de golpes sucessivos, 
como se alguém batesse ped,ras de encontro a urna tá
bua. Pus a cabe\a fora do abrigo providencial e depa
rei com os meus rapazes nus como vieram ao mundo, 
sob a tormenta infernal, esmagando frutos de jatobá 
e deliciando-se com o carpo farinhento. 

Riam e f aziam algazarra, pouco se lhes dando os 
raios tonitruantes. Corriam como duendes, por entre os 
cipós pendentes em fest5es, pelas bananeiras e palmei
ras, colhendo os frutos caídos. Augusto e Aristides, 
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trepando como macacos por grossa liana, imitavam o 
grito de Tarzan, balou<;ando-se a valer. 

- Que pena nao se possa filmar! - gritava Au
gusto. - Olhem só, sou de circo! 

* 
Quando a ch uva amainou, mandei a todos que en -

vergasse1n as fardas molhadas. Nao podiamos pousar 
na rr1ata, agora completamente inundada, nen1 avan<;ar 
pelas escarpas, pois a noite se aproximava. De n1ais 
a mais necessitávamos, urgentemente, de fogo e no 
último capao do mato, que tínhamos d.eixado atrás, ha
via bastante lenha seca. Equipamo-nos, cal<;amos com 
dificuldades as botas e retrocedemos, em "marcha-ba
tida", para aproveitar a luz que esmaecia. Quando che
gamos ao capao, era noite completa. Acendemos o fogo, 
g ra<;as ao alcool da farmácia portátil, pois sentíamos 
frio e queríamos abreviar o trabalho. Em breve tres 
eram as f ogueiras em triángulo e nós, no centro, en
x ugamos os cobertores para, depois, envolvidos neles, 
secar as fardas. Como era gostoso o calor! Que sen
sa<;ao de bem-estar, agora que estavamos tiritando de 
f rio ! Comeram-se bolachas, acompanhadas d.e um café 
quentinho. Tu do delicioso! A f elicidade dura pouco. 
Os mosquitos, tremendas muri<;ocas - deram conosco . . . ' 
re1n1c1ando-se o tormento de todos os dias. 

Convinha manter severa vigilancia, "pruque nóis 
viu siná nada bom", no dizer de Arutana. 

Tudo era paz e sou atacad.o por violentíssimas 
caibras. Dores insuportáveis, enlouquecedoras ! J á urna 
vez, no alto rio das Mortes, após penetrac;áo causati
va até a serra da Piedade, sofrera mal identico junta-
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mente com Henri J ulien. Caí grotescamente, gemendo 
de dor. Nao tardou que Valderino sentisse o mesmo e, 
logo a seguir, Aristides. E storcíamo-nos em dores, 
suando f rio, gemendo, quase perd.endo os sentidos. 
Paulo aqueceu cobertores, envolvendo-nos neles. Me
lhoramos logo, para em seguida acudirmos o bravo ra
paz e o Gaúcho, agora atacados pelo mal. Só os índios 
e o Augusto nada sentiam. Esse, querendo pontificar: 

- Tá í n1acacada ! V oceis bebem pinga e sof rem 
as caibras. Eu nunca bebi e estou born. 

Mal se vangloriara, eis que se atira ao chao, emi
tindo gemidos prolongados. Todos rimos com a desdi
ta d,o bom companheiro, pois que as caibras vieram, 
oportunamente, para desmentí-lo! E lá f oi um cober
tor quente também para o abstemio que custou a se re
f azer. 

- Quá ! De hoje em <liante nao rejeito mais mi
nha ra<;ao ! Tanto faz ... 

A despeito de experimentar melhoras, nao podía-
1nos fazer movimentos bruscos e nem manter-nos de 
pé. As caibras volta vam e vimo-nos obrigados, para 
alimentar as fogueiras, a arrastar-nos pelo chao. E 
durante a noite toda, quem se incumbiu do quarto de 
guarda, fe-lo sentado, pela impossibilidade de se er
guer. Que nos teria acontecido se tivessemos sido ata
cados pelos índios naquela si tua<;ao? 

A noite foi longa, interminável, entremeada de 
chuvas curtas, mas abundantes. As lanternas elétricas 
varriam em círculo, em intervalos certos, as proximi
dades do local. Ninguém dormiu. 

Pior f oi quando, ao amanhecer, na impossibilida
de de galgar a serra, resolvemos regressar , devido ao 
estado de fraqueza em que os encontrávamos. Nao po
díamos calc;ar as botas ! Os pés entumecidos. Quase to-
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dos apresentávamos bolhas, grossas como ovos, nos 
calcanhares. De nada serviu arrancarmos, com a faca, 
os contrafortes das botas. Nao entravam mesmo! Cor
tamos os embornais e fabricamos sandálias, prenden
do-as aos pés com barbantes e embiras. Assim segui
mos, tropegos, até ao anoitecer, quando alcanc;amos 
a margem do rio e vimos, cheios de alegria, o nosso 
acampamento, os nossos batelóes e, con1 isso, a certeza 
de urna ref eic;ao substanciosa e quente e um descanso 
merecido! 

Os homens esta vam tao esfalf ad os que resol vi co
zinhar. Abri duas latas de massa de tomate e preparei 
um molho suportável. Depois, em lata de gasolina, 
transformada em panela, cozinhei o macarrao. Fi-lo 
fartamente, e o Arutana, guloso como um bom napoli
tano apenas surgiam os "spaghetti", ao receber a ra
c;ao reforc;ada, exclamava radiante: 

- Puxa medida grande, irmao ! Puxa qui bao! 

* 

Mais urna explorac;áo, a pé, seguindo pelo centro 
do leito seco, capacitou-me da in1possibilidade de su
birmos o curso desse rio estranho que é, segundo cál
culo, sem certeza porém, um brac;o do Martes, desa
guando no Tapirapé. Tínhamos navegado cerca de 180 
quilometros e sua direc;ao era paralela ao Araguaia. 
Daí a conclusao estabelecida, ainda mais que o rio nao 
nascia absolutamente na serra por nós alcanc;ada e ne
nhuma outra se vía no horizonte. Essa afirmac;ao ca
rece, entretanto, de confirma~o, somente possível 
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quando alguém se der ao trabalho de lhe percorrer o 
curso, especialmente na época das grandes cheias. As 
dificuldades serao menores. Pretendo faze-101 oportu·
namente. 

Indiscutivelmente, torna-se necessária a penetra
c;ao total desse rio, que alcunha1nos de Solidao e Soli
dao permanecerá para sempre nas cartas. De muita 
importancia saber-se se é realn1ente um grande brac;o 
do rio das Martes, especialmente para a carta de Mato 
Grosso, em elaborac;ao no J\1inistério da Guerra. J us
tif ica-se, perf eitan1ente, urna expedic;ao para levanta
mento exclusivo desse curso de água e estudos de zoo
logía da jornada, por especialistas. A zona é suma
mente perigosa por ser território de índios Xavantes e 
da tribo de "índios claros" conforme relato que passo 
a fazer: Novembro de 1939. Cortando em diagonal, 
desde suas terras de Mato Verde, no rio Araguaia, o 
f azendeiro Cel. Lúcio da Luz e mais tres camaradas, 
seus dependentes, chegaram mais ou menos a altura 
onde nós nos encontrávamos. Acompanhavam o sr. 
Magalhaes Afer, natural de Santos, rapaz de largas 
posses, interessado em d.escobrir o paradeiro do Cel. 
Fawcett. Tentara o sr. Afer incorporar-se a "Bandei
ta. Piratininga", etn 1938. Náo foi aceito, quando se 
apresentou, por se ha ver fechado, em definitivo, a ins
cric;ao de voluntários. Nao se deu por achado e seguiu 
sozinho para o Araguaia, onde o encontramos de su
bida, em batelao tripulado por dois caboclos e alguns 
índios. Ao cruzar as nossas embarcac;óes, gritou: "Vou 
a Sao Paulo arranjar lugar no cemitério para voces! 
Os Xavantes vao matá-los todos !" E ssa brincadeira 
de mau gósto, lhe ia custando caro pois um dos meus 
homens, enraivecido, levantara a arma agressivamen
te. Mais tarde, soube que ele es ti vera na f azenda do Cel. 
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Lúcio em Mato Verde, com quem concertara urna pe
netra¿ao até o rio Xavantinho, cortando em diagonal o 
sertao. Indiscutivelmente, um homem de fibra. Nao 
acreditava em índios Xavantes, nem em sua agressivi
dade. Ria-se das advertencias que o Cel. Lúcio, velho 
desbravador de sertoes, lhe fazia, constanten1ente, re-
trucando : 

- "Voces sonham com tudo quanto nao existe! 
Qual Xavante, qual nada! Isto é bom para romance!" 

E mof ava também dos rudes sertanejos da com
panhia, ridicularizando-os quando n1ontavam guarda, 
nas longas noites, em pleno sertao. A tanto levava a 
brincadeira, que o próprio Cel. Lúcio aborrecendo-se 
chamou-o a ordem com a rudeza característica dos ser
tanejos : 

- Oie seu moc;o ! Isto aquí nao é Europa, onde 
mece andou vivendo por muitos anos, conforme me 
contou. Pode ser que na Suíc;a, onde mece esteve, nao 
tenha mesmo índio Xavante e outras rac;as que nao sao 
para brincadeira. Mas aqui, neste mundao de Deus, o 
perigo está escondido atrás de cada pedra, de cada ár
vore, de cada arbusto! Fique-se mece com suas arro
gancias e deixe de dar palpipes ! Vim para acompanhá
lo, pelo gesto que sin to em enfrentar perigos. Nao sou 
seu apaniguado, nem nada! Isso de mofinar meus homens 
num dá certo, nao! - Desde en tao o moc;o mudou bas
tante, - narra-me o Cel. Lúcio, que encontrei na bar
ra do Tapirapés - Eu estava com vontade de regres
sar. Nao sabia o que ele queria por aquelas bandas. 
Suspeitava, porém, que andasse a procura de alguém, 
prova velmente desse tal de ingles, de que todos tanto 
falaram. Quando o inquiría, limitava-se a sorrir e vira-
va-me as costas. Um dia eu lhe disse: 
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- "Olhe aqui, seu Afer: se vosmece teima em 
querer ficar distanciado de nós e armar a sua rede lon
ge do acampamento, pode-lhe acontecer algo de irrepa
rável. Inda ontem eu dei com rastros de bugres ... 

"Como res posta, riu-me na cara! No dia imediato, 
logo após o almóc;o, ele armou a rede bastante distan
ciado, amarrando-a entre duas árvores. J á entao, an
da va sempre carregando o Colt 38 que, ao deitar, colo
cava no chao, bem ao alcance da mao. Nesse di.a tudo 
estava tranqüilo. Enquanto os homens foram lavar va
silhas, deitei o anzol para alguma tartaruga. Foi nesse 
momento preciso que os índios atacaram ! Vieram de 
mansinho, camuflados com os palmitos que empunha
vam. Quando alcanc;aran1 a rede coberta pelo mosqui
teiro, onde Magalháes Afer repousava, trataram de 
matá-lo logo. Desferiram-lhe violento pontaco, com a 
base da borduna pontiaguda, na boca, arrebentando-
1he o maxilar superior, a abóbada palatina e estrac;a
lhando as amídalas ! Quando ouvi o grito de agonia, 
virei-me bruscamente! Vi Magalhaes Afer, deitan
do golfadas de sangue pela boca, pular da rede e pro
curar o revólver no chao. Nesse momento, outra bor
duna alcanc;ou-o na cabec;a, derrubando-o. Outras tre
mendas cacetadas levou ! Depois desta cena, 1nuito 
mais demorada para contar do que a real, os índios 
avapc;aram contra meus homens. O Raimundo, apa:.. 
nhado de surpresa, teve apenas tempo para desviar a. 
cabec;a, recebendo o golpe de tacape num d,os 01nbros. 
Os outros dois atiraram-se a água gritando, Eu esta
va armado e levei a carabina ao ombro. atirando con
tra os índios. Pararam e recuaram. F iz mais disparos 
e terminaram fugindo. Contei 18. J á os meus homens 
se reuniam. Fomos ao local. Magalhaes Afer, com o 
rosto completamente destroc;ado, ainda estremecia. 
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"Embrulhamo-lo na rede, juntamente com as bordunas 
que os indios tinham deixado, enterra mo-lo e trata
mos de regressar. O Raimundo, machucado, disse-me: 
"Patrao, eram índios claros!" Eu também notara, em
bora o momento f ósse de extrema tensa o, que os in
dios, altos e robustos como os Xavantes, apresentavam 
a epiderme bem mais clara. Traziam longas cabeleiras 
e as bordunas, deixadas junto ao cadáver, eram iden
ticas as d.aqueles índios: simples raízes de ipe, traba
lhadas com f ogo, urna vez que nao possuem f erramen
ta de espécie alguma ! 

O coronel Lúcio degusta um copo de vermute e 
depois de acender um cigarro, continua: 

- Quando, após longa viagem conseguí fazer 
chegar a notícia ao Pósto de Protec;.ao aos índios, em 
Santa Isabel, fui surpreendido em minhas terras, com 
a chegada de urna escolta de capturas, chefiad.a pelo 
tenente Djanarri, esse cáo que foi morto recentemente 
no garimpo do Pium. Era, D janarri, o maior f ascíno
ra que conheci. Nao gostava de mim, porque minha 
fama correu mundo e eu nao o suportava ! Jamais pude 
tragar valentac;os dessa marca. Apanhou-me de sur
presa, pois julguei que viesse somente para urna visi
ta, ou, quando muito, para urna inquiric;áo, se bem que 
eu esteja em Mato Grosso e ele fósse militar goiano. 
O fato é que me prendeu e me levou para Santa Isabel 
onde, acusado de ter assassinado o santista, fiquei tran
cado num quarto do Pósto, durante 52 días, incomuni
cável ! Quando minha inocencia f oi sobejamente pro
vada, largaram-me ! Mas em que condic;óes" ... 

Eu me lembrava, perfeitamente, do caso. Conhe"'.T 
cera-me, em 1937, na embocadura do rio das Mortes, 
o Cel. Lúcio, esplendido tipo de desbravador, senhor 
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feudal daquelas paragens, valente, generoso e mau ao 
mesmo tempo, com tétrica fama aureolando-o. Homero 
que d.evia vi-ver de arma em punho e dormir com um 
ólho só encravara-se no território dos Xavantes, su
portando-lhes as investidas e tornando-se o protetor 
dos índios Carajás que, sabendo-o destemido, se agru·
param em grande aldeiamento, ainda hoje existente, na 
praia fronteira a Mato Verde, sede da f azenda. Quan
do tive conhecimento de sua prisao, pelas notícias pu
blicadas na época, escrevi longo artigo defendendo-o e 
achando, simplesmente, absurda a acusac;áo. Dirigi-me 
também ao dr. Pedro Ludovico, en tao Interventor de 
Goiás, solicitando um inquérito a respeito. Isso foi feí
to e do Cel. Lúcio foi pósto em liberdade. Sofreu os 
maiores vexames, a ponto de querer, o tenente Dja
narri, amarrar-lhe u1na lata vazia no pescoc;o e f or
c;á-lo a percorrer "rua" de sua fazenda, declaran
do-se culpado, sob os ac;oites da soldadesca! Quanto 
ao famoso tenente Djanarri, morreu baleado nos 
garimpos do Pium. Tipo sanguinário, matava pelo 
simples prazer de matar, sem titubear, garantido 
pela impunidad.e que lhe vinha do pósto que ocupa
va na Escolta de Capturas. Cometeu toda sorte de abu
sos e infamias, No Pium, surrou impiedosamente um 
garimpeiro, após te-lo ·desarmado. J urou, o sertanejo, 
que ha vería de matar o "terror de Goiás ". Armando
se com um revólver, foi esperá-lo. Quando Djanarri 
passou ao seu alcance, chamou-o: 

- óia aqui seu cachorro! Eu num mato home 
sem avisá. Tu está morto fio da ... ! Em cara de home 
ninguém bate, ouviu? 

E derrubou-o com certeiro tiro, abrindo-lhe ter
ceiro ólho, em plena testa! Dessa forma terminou essa 
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figura de soldado-cangaceiro que tantas l_~grimas 
semeára pelos sertóes de Mato Grosso e Go1as. 

* 
Vamos aproveitar a correnteza, se bem que lenta, 

para poupar motor e gasolina. Aprontamos os rei:ios, 
construimos os lemes e seguimos rio abaixo, sent1ndo 
a água tamborilar nas lonas da cobertura. E assim, 
depois da chuva de todo um dia, acampamos numa cur
va do rio, em boa praia tendo, ·em frente, a floresta. 

. 1 . " ·1 . " Aristides e Laurent1no reso vem 1 um1nar o acam--
pamento e, atravessando o rio, acendem maravilhosa 
fogueira, cujas claróes teráo atingido as margens do 
distante. Araguaia. Um fogueirao que ensangüenta 
as águas negras, emprestando beleza bárbara ao a1n
biente. Os dois hom~ns derrubam árvores secas, arras
tam troncos, divertem-se como crianc;as, pulando e gri-

, tando. Reparo nas silhuetas negras, que se esbatem de 
encontro ao fogo brilhante, esculpidas em onix. 

- Olha a "Light" do Solidáo - grita Laurenti
no com voz possante. - Luz de grac;a ! Nao cobramos o 
consumo! "Light and Po\ver". . . Mas quem faz fór
c;a somos nós ! 

Finalmente julgam ter acun1ulado bastante com
bustível, que de para a noite toda, regressam esfomea
dos, mas felizes. E pouco depois, roncam beatificamen
te, enquanto eu monto guarda, olhos e ouvidos atentos 
a mata próxima e ao rio, de onde as surpresas podem 
surgir quando menos se espera. 

No dia imediato prossegue a navegac;áo, embora 
mais fraca. Sempre com chuva até ao entardecer. A 
pescaria renden em demasia. A maresia chega a pravo-

' 
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car enjóo. Arrancamos, ,com as máos, as postas gosto
sas dos tucunarés, devorand,o-as. E nos esquecernos de 
atirar ao rio os restos. Isso faz com que novo ataque, 
em massa, de jacarés, viesse tirar-nos o sono e a tran
quilidade. Já tao acostumados estavamos a esses mons
tros que nem importancia <lavamos a presenc;a de al
guns. Nessa noite, porém, a coisa se agravou. Estava 
de guarda o Gaucho, quando me despertou: 

- Chef e. . . ó chef e! 
- Que há? 
-- V enha daí ... 
Levantei-me. O Gaúcho lanc;ou a luz da lanterna 

a ourela do rio e vi fosforecerem dezenas d,e olhos si
nistros. 

- Vamos ter baile ... 
,.. 

- E o que estou pensando, chef e! 
Percebo movimento por detrás de mim. V olto

me. E vejo um jacaré que se aproxima do mosquiteiro 
do Augusto, que ressona placidamente, como um anji
nho ! Estou só com o revólver e dess;arrego os seis ba
la<;os na cabec;a do bicho que se retorce. Termino-o com 
o machado que alcan\o rápido. É o sinal de combate: 
os demais hidrossáuros avan\am, mas sao recebidos 
condignamente. Em breve meia duzia deles está alinha
da, em· pref eita ordem, na praia. 

Quando me cabe a vez de sentinela, vejo que os re
manescentes do bando assaltante, com mil precauc;5es, 
chegam-se a praia e arrastam os cadávares dos compa·
nheiros para o fundo do rio. Fazem-no com certa deli
cadeza, fato estranho nos jacarés, cujos movimentos sao 
bruscos e violentos. Conf irm~-se a len da de que jacaré 
nao deixa jacaré exposto ao tempo. Enterra-o na lama 
dorio ou d,a lagoa, em cujas proximidades foi morto. 
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Logo pela manhá do último dia no Solidáo, reto
mamos pela lagoa onde eu vira a estranha ave gigan
tesca. Novas tentativas para apurar algo de positivo e 
novos f racassos. Con10 pretendia, conforme disse em 
outro local, regressar a esse rio, nao me empenhei a 
fundo. 

As 15 e 30 horas do dia 5 de outubro, chegamos ~\ 
barra do Tapirapés, tendo antes encontrado Nilo e tres 
Carajás, em ca<;ada pelos campos próximos. Fizeram 
sinais e receben10-los a bordo. Nilo narra-me urna série 
de ocorrencias que dif icultaram a subid.a até Porto 
Velho, conforme minhas ordens. D iz-me que certa noi
te o bateláo mestre, devido a t remendo temporal, arre
ben tara: as amarras. A bordo, semente Jaci, d·ormindo 
no beliche da popa. Ainda t ivera tempo de correr e pu
lar a bordo. E conseguiu salvar o barco, a carga e a 
vida de Jaci. Durante a noite toda lutaram desespera
damente, afastando, com esf orc;os sobreumanos, o bar
co das enormes rochas verticais que formam os dois 
morros da entrada da barra, onde, fatalmente, se as
f rangalharia. F oram horas amargas e quando amanhe
ceu, estavam río abaixo, indo encalhar em praia de
serta. 

Ao chegar, recebo notícias promissoras: algumas 
transmissoes radiofónicas de S.ao P aulo. O telegrafista 
está bem melhor e as queimaduras das máos estao ci
catrizando. 

' 

GRITOS NA NOITE 

No dia imediato a minha chegada, dou um aperto 
a disciplina. Novamente, tudo corre como um cronóme
tro e os faltosos, cabisbaixos, ouvem a reprimenda. A u
r élio queixa-se do trabalho de cozinha e designo dais 
carajás para auxiliá-lo. 

Noto que o sargento Valderino vai descorando e 
emagrecendo a olhos visto. Também com o Lineu suce
de o mesmo. Fico de sobreaviso. Karovina vem a mim, 
entrega-me o equipamento e diz: 

- Vou embora ! 
- Por que? 
- Porque vou embora. . . Preciso ver minha mu-

lher. Acho que feiticeiros andam com as suas . . . 
Inútil insistir. Pago-o, dou-lhe de presente um fa

cao e deixo que leve urna lona por causa das chuvas. 
n1e aproveita urna ubá tripulada por carajás que sobe 
até Santa Isabel. Buriti acerca-se e esclarece: 

- Karovina vai embora pruque oce gosta tnais 
d.e Arutana ... 

Lembro-me da observac;ao que f izera a Karovina 
quando de nossa viagem pelo Solidao. O índio, apesar 
da crosta de civilizado, guardou rancor e agora vin
ga-se a seu modo. Fica meio desapontado, vendo a mi
nha estudada indiferenc;a e embarca sem se despedir de . , 
111nguem. 
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Os carajás do aldeiamento próximo ao Posto es
tao nervosos. As mulheres xingan1-se ruidosamente, si
nal evidente de novida.de. . . Interrogo J acari e U eari. 
Litnitam-se a sorrir. Porém, Lauriano, índio sabido 

Al , Jl como e e so, segre~a-me: 
- Muié Cat'ajá tá tramando ... 
- Tramando o que? 
- Casamento de Arutana ! 
- Ora, deixe de brincadeira ! Arutana ten1 1nu-

lher em Santa Isabel ... 
- óce vai ve! - E sai f azendo piruetas en toan-

do o Aruaná, com voz alta e estridente. ' 
Estava escrito que coisas incríveis aconteceriam 

·dentro em breve. Enquanto se procede a nova estiva
<;ao de mercadorias e preparam-se os barcos para a su
bida no Tapirapés, trabalhos que nao foram executados 
na minha ausencia, o Tita, chef e do Pósto, cai com vio
lenta febre. Tudo fizemos, cuidando-lhe da saúde. É 
1naleitoso crónico e está com o figad,o bem ruinzinho. 
O rnédico do general teme desenlace rápido. Eu, espe
ranc;oso ainda, proporciono ao doente un1a <lose cavalar 
de "Pagliano", como derradeira tentati:va. O radiote
leg~afista da expedic;áo Vieira da Rosa chegou de Sao 
Fehx com novo motor da estac;ao e faz experiencias 
para entrar em con tato com o Ria de J aneiro, enquanto 
a nossa esta<;áo tenta Sao Paulo. 

. Tamb~m o estado geral do sargento e de Lineu 
piara sen~1velmente. Forte trovoada rola pelo firn1a
mento. Violento ten1poral nos abriga a trabalhos insa-

~ 1 

nos para por a salvo as embarcac;5es. Os raios, descar-
regam-se pelo morro próximo, r.iquíssimo em cristais 
de rocha. Bombardeiam-no, f azendo tremer as peque
nas construc;5es e a casa do Posta, onde nos agrupa
mos, acompanhando os trabalhos de J aci, Vick e o te-
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legrafista do general que amassam o páo, enquanto a 
nossa vitrola toca urna canc;ao paraguaia. E dentro da 
tempestade infernal que ribomba por todos os lados, 
ternos alacridade, doentes gemendo, vitrola tocando ... 

Com a mesma rapidez com que se apresentou, o 
temporal se vai. J á escurece e espessas nuvens de "per
ceve jos-do-mato" invadem tudo, estragando a massa, 
a comida que estava ao fogo, empesteando o ambiente 
com odor nauseabundo. , 

- Apaguem as luzes ! ·Apaguem o f ogo ! 
Agora estamos imersos em prof undµs trevas. As

sim ficamos meia hora, até que os hemípteros tomem 
outro rumo e nos libertem. Saímos para o frescor da 
noite, quando urna canoa encosta. Dela desee o Mac 
vindo de Macaúba. Mas nada do norte-americano que 
com ele viajava. Passa por mim, esbo<;a um compri
mento e segue rumo ao Posto, sobra<;ando um volume. 
Na canoa f ica o piloto, sertanejo soturno. Interrogo-o: 

- Cacle o norte-am~ricano que deveria chegar 
com Mac? . 

- ~le vem logo mais ... 
- Como logo mais? Se nao conhece estas para·· 

gens, con10 é que poderá vir? Está sozinho? 
- Tá sim sinho ... 
- · . Ent~o? Responda homem ! 

.... 
E que ... 

- O homem morreu? 
- Nao senhó ! O Mac In tire largo ele depois de 

urna briga. o "tal" f icou sozinho numa ubazinha que 
con1prou dos carajás e ve1n vindo ... 

- Ora essa! 
- O home num tem sar, nem comid,a, nem 

nada ... 
- Mas isto é um crime ! 
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- Sei nao .. . 
Encolhe os ombros, como para dizer: " nada te

nho com a briga dos dois" e cala-se definitivamente, 
permanecendo sentado na popa da canoa. 

- Mece nao desee? 
- Desc;o nao! Mac quer seguir de noite .. . 
O escoces estava enchendo as medidas. Días an

tes, soubemos que, quando de sua descida, bancando 
o médico operador, matara a filha de um adventista, na 
aldeia de Fontoura. A menina, hidrocéfala, estava 
sendo conduzida pelos pais até Mato Verde, onde 
aguardariam conduc;ao para subir o Araguaia e pro
curar, já em centro civilizado algum socorro. Surge 
Mac e garante operar com f acilidade, evitan do maio
res despesas aos pais, já desesperados. Gente simplo
ria e crédula, aceita o alvitre e o charlatao, inescrupu
loso, com um canivete, penetra a matéria encefálica da 
crianc;a, matando-a brutalmente! Depois, dando urna 
desculpa qualquer, segue viagem, como se nada hou
vesse acontecido! 

Ficamos revoltados quando soubemos do caso. 
Agora essa figura maléfica aqui está, tendo abandona
do o coitado do ianque em pleno Araguaia, numa zona 
completamente desahitada e em época de grandes tem
porais. ! Sem guia, sem comida, sem sal, perdido na 
1mens1dao de um sertao d,os tnais agressivos ! 

. ,Lineu, apesar de doente, nao suporta a situac;ao e 
va1 a procura de Mac a fim de lhe dizer tudo quanto 
sente e como o julga. Ouc;o-o recriminá-lo, e a débil d,e
f esa do aventureiro. 

- Vou denunciá-lo ao Chefe de Polícia de Goiás ! 
- esbravejava Lineu - Vou denunciá-lo pelos crimes 
que cometeu, ouviu? 

Mac a pressa-se em seguir viagem e parte sob o 

BANDEIRANTES D'OE:STE 87 

olhar carregado de todos nós. Perde-se na noite e há 
quem reze para que a canoa vire e as piranhas se ban
queteiem ... 

O subchefe, a mando meu, acende grandes foguei
ras no topo do morro e ao longo do rebojo, para ilumi
nar o caminho ao norte-americano. Quic;á, viajando 
em conserva com a canoa de seu algoz, esteja a breve 
distancia. 

Distraíamo-nos, vendo o fogo crepitar, quando 
gritos apavorantes partem do aldeiamento carajá. To
dos, índios, homens, mulheres e crianc;as, jovens e ve
lhos, correm como d,oidos, abandonando o aldeiamen
to e se metem nas canoas e remam, loucamente, para 
o centro do rio, onde afloram ilhotas de areia. U ma ve
lha índia se atrasa e, sózinha na margem, uiva de ter
ror. U ma embarcac;ao regressa e ela embarca. A ca
chorrada dos carajás late enfurecida. Depois os lati
dos se transformam em uivos de dor. Os caes estao sen
do espancados no escuro! Por quem? 

- Caiapó ! Caiapó ! - gritam os meus Carajás 
que correm a cata das armas. H á rebolic;o. Armado de 
revólver, avanc;o, iluminando o caminho com a lanter
na. Ouc;o passos atrás de n1im e vejo o Gaúcho, empu
nhando um f uzil. 

- Cuidado chef e! N.áo se arrisque! 
Outros homens surgem e agora sao várias as lan

ternas que varejam a mata próxima onde os caes la
dram desesperadamente. Os Caiapós distanciam-se. 
Na ignoráncia de nossa presenc;a, ousados e atrevidos, 
vieram até o Posto, o que significou surpresa para es
ses índios agressivos e invasores. 

Sei, entáo, que vários rastros de Caiapós f oram 
vistos pelas adjacencias e urna cabocla, quando maris
cava d,e canoa, observara, na antevéspera, dois desses 
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indios, acocorados á margem do rio, em atitude de 
quem espreita. 

Livre o caminho, regressam os fugitivos, ainda 
excitadíssimos. Acendem muitas fogueiras e tranqüi
lizam-se, definitivamente, quando garantimos de que 
estaremos de "ólho vivo" para o que der e vier. Inútil 
dizer que a indiarada nao d,ormiu e passou a noite tóda 
barulhando, comentando em altas vozes o sucedido, pre
parando fabrilmente flechas e mais flechas, como se 
tratasse de se aprestarem para a guerra! 

Restabelecida a caln1a, volvemos a nossa atenc;ao 
ao norte-americano, que nao dá sinal de vida. Sao qua
se 21 horas e mando cinco homens bordejar a margem 
do Araguaia, f azend,o disparos, chamados prolonga
dos, acendendo f ogos de quilómetros em quilómetros. 
Regressam por volta da meia noite, exaustos e sem 
nada terem ouvido ou visto e em tempo de se resguar
darem de outro violentíssimo temporal, que tomba das 
alturas imersas do negror. 

* 
Logo pela manha, fac;o aparelhar o pequeno 

barco "Tapirapés". Designo Aristides e o índio Lau
riano para tripulá-lo até Sao Felix. Deverao levar o 
sargento Valderino e Lineu. Estao atacados de peri
gosa infecc;ao e nao possuimos meios para debelá-la. 
En1 Sao Felix encontrarao o meu batelao "Araguaia" 
e de lá, com o pessoal da Fundac;ao Brasil Central, se
guirao para Leopoldina e, daí, para Sao Paulo. Sao 
mais dois elementos que se vao. J á em Santa Isabel, 
deixara dois homens: Gustavo e Benedito. O primeiro 
por pretextar necessidad,e imperiosa, oriunda do ra-
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diograma que recebera, e o segundo por ter-se inf ec·
cionado num prostíbulo em Goiás. Dessa forma, con
tando com o médico, sete homens a menos. Designo 
também, em boletim, Nilo dos Santos para assumir a 
subchef ia, fato esse recebido com agrado por todos. 

Está.o os dois rapazes ajeitando os equipamentos 
a bordo, quando se apresenta o tenente-médico que me 
solicita encarecidamente um lugar. Também ele quer 
seguir. N ad.a de esperar o general e chef e. Quer dis
tancia, haja o que houver ! E atira a bagagem, bastan
te volumosa) no bójo da embarcac;ao. Sao feitas as des
pedidas. Valderino chora comovido: 

- Esperei seis anos por esta oportunidade e ago
ra <levo regressar! 

- Coragerp, rapaz. Nao há de ser nada. Trate 
de sua saúde que o sertao nao se acaba desta vez. Terá 
ensejo de realizar novas expedic;6es. 

Levam cartas, recad,os e pec;a dos motores esfran
galhados que, em Sao Paulo, servirao de modelo para 
aquisic;3.o de novas. Até hoje estou esperando o cum-~ 
primento dessas ordens ... 

Desaparece, na curva, lá longe, após grande es
tirao, o minúsculo barco, impulsionado pelo motorzi
nho "Archimede"; o motor que tantas vezes resolveu 
graves problemas, sempre funcionando com regulari
dade maravilhosa e sem jamais ter falhado urna única 
vez. 

Para nao dar tempo a que os homens sintam a 
ausencia de companheiros, o que é sempre profund.a
mente desagradável nessas latitudes, formo um grupo 
que mando descer o rio a procui:a do americano. J á 
quase de saída, eis que surge um carajá gesticulando 
muito, enquanto explica aos meus índios algo de im
portante. Buriti vem a mim para dizer: 
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- Carajá aqui, diz que viu homem. branc? lá pr.a 
baixo de lago grande. Dizque homem grita muito, noi-
te tód.a muito mesmo! 

_' Por que nao acudiu? 
- Pruque diz que tem medo. . . Diz que pode 

se Caiapó ! 
- Mas ele nao viu que era "turí"? 
- Viu xim. . . Mas Caiapó ten1 "turí" inarvado 

cum eles e este Carajá muito bobo, muito mesmo! 
Transinito a indica<;ao aos homens que seguetn 

curvados sobre os ren1os e desaparecen1 logo na curva 
do rebojo. 

Ficamos na expectativa. O dia transcorre lento. 
Finalmente, ao entardecer, regressa o barco, mas sem . 
o norte-americano. 

- Procuramos por todos os lugares - relata-me 
o Gaúcho - mas nada vimos. Atiramos espa<;adamen-

. "b"f " te, gritamos, levantamos fumaceiras, mas o 1 e 
nao apareceu. Para mim jacaré comeu o hornero. Aca
bou no papo do "alicator", conforme dizia ... 

Pelo sim e pelo nao, mand.o a noi te, acender nova 
f ogueira no cu me do morro. Mas dura pouco, pois mais 
um temporal estronda e a chuva apaga-a. Todos pen
samos no homem abandonado. Que noite horrível deve
rá suportar se a.inda estiver vivo! Envio radiogram~s 
para Sao Paulo, comunicando ao consul norte-ameri
cano o sucedido e também ao meu jornal. 

A f ebre nao abandona Tita que, entretanto, apre
sen ta sensíveis melhoras. O remédio que lhe dei traz
-lhe benéficas melhoras. 

* 
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Manha ainda, escólho os homens que me d.evem 
acompanhar em mais urna batida ao longo do Ara
guaia, por todos os lagos, igarapés, bra<;os, furos etc. 
Será a última tentativa para darmos com o abandona
do. Outro índio vem dizer que ouviu, quando subía de 
canoa, alta noite, demandando o aldeiamento, gritos 
angustiosos partidos de dentro de urna lagoa. E, como 
o primeiro informante, cuidou-se bem de ir curiosar. 

Podia ser Espírito Mau - diz-me em seu idio-
nta. 

Buriti, Arutana, Paulo e i\ugusto acompanham
me no "J avaé". Remada firme, boa velocidade. Resal
vo entrar pelo furo grande, contornar a ilha que se 
forma com a bif urca<;ao das águas e subir pelo canal, 
varejando tudo. Durante todo o percurso do lado es
querd.o, nada de novo, a.pesar de nossos cuidados. O ho
mem poderia estar desmaiado, f erido ou fatalmente 
f raco, e nao responderia aos nos sos chamados. 

- Mas ele tem a "bazuca" - diz Augusto. Pode 
f azer disparos. 

- E se gastou toda a muni<;ao? E se molhou os 
cartuchos? 

As 11 horas, mando apraiar para comertnos o vi
rado. Arutana anda pela praia e chan1a-me. Alcan<;o-o 
e ele me n1ostra restos de piranha assada, cascas de 
ovos de tarta.rugas e fiapos de tecido de la, que in1e
diatamente reconhe<;o serem da roupa do americano. 
Logo, mais a.cima, os restos de pequena fogueira. A 
longa experiencia ensinou-me a calcular com exatidao 
o tempo transcorrido desde que a lenha foi a.cesa. Dois 
dias. Quer dizer .que 48 horas antes o norte-america
no acendera fogo, cornera um única piranha e sorvera 
quatro ovos de tartaruga. Por mais que buscássemos, 
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nada de rastros de canoa encalhada na areia, nada de 
pegadas humanas. Os temporais tinham apagado to
dos os vestígios. 

Resolvemos subir, pois que tudo indicava ter, o 
extraviado, preferido o lado esquerdo, navegando re~-
te ªº alto barranco do canal, a f im de nao perd,er a di
rec;ao naquele dédalo líquido. Precauc;ao ajuizada que 
demonstrava o espírito prático do infeliz. 

Ten1poral violento surpreende-nos e somos obri
gados a encostar novamente. O rio está revolto e as 
ondas, altíssimas, quase submergem o barco. Agora 
vamos com vagar, pois remamos contra a correnteza, 
o que nao é brincadeira. Quando a prof undidade dimi
nui, metemos duas zingas em funcionamento, para au
xiliar a marcha do batelao. Suamos, até as 17 horas 
para alcanc;ar o acampamento. E quem vejo primeiro 
entre todos? O norte-americano, a mastigar desespe
radamente um naco de carne! Está pavorosamente 
magro, faces encovadas, mas alegre. Olhos rebrilhan
do de satisfac;ao. Abrac;a-me comovido e com a boca 
cheia exclama : 

- Gracia señor ... gracias! Mim mucho friend, 
compreend,e? Amigo, yes? 

- Satisf ac;ao em ve-lo, meu caro! Francamente: 
voce foi um íncubo para nós todos. 

Nao entende patavina daquilo que lhe digo, mas 
sorri beatíficamente e agradece com "muchos" sono
ros. Sei que foi encontrado hora antes, por outro gru
po de rneus homens, quand,o descia o canal. Um pou
co de ingles - que ninguém f ala - um pouco de cas
telhano, rnuita mímica e algumas palavras de portu
gues estropiado, bastam para que o americano conte 
sua história. 

BANDEIRANTES D'OESTE 93 

- Mac bandido! Assassino ! Mi rouba money 
todo, todo! Mim vai Macaúba. . . Mac In tire diz, co-

.d b ? ' d ' F . l. A f . lº 1 h ,., mt a oa .. na a. re30 1, roz, re30 1, roz, ec e nao ... 
nada! Mim f ight ele, nao? Y es, compreende senhor? 

- Sim. . . Y es. . . vá dizendo. 
- Mac Intire embora Goiás nao? Mim nao! Co-

mida? Nada ! Sal ? nada ! 
·E ouvimos, aos arrancos, a narrativa. Diz que co

mec;ou a desconfiar do cicerone, logo que o viu 1natar 
a crianc;a. Que també1n o casal de jornalistas argenti
nos ficou mal impressionado, assim como os dois de
sertores da "Bandeira". Que em Macaúba, mantinha 
caboclos em estado de pura escravidao, no mesmo local 
que outrora servira de leprosário. Alimenta va-os mui
to mal. Que houve briga grossa. Que os dois ex-com
ponentes da "Bandeira" e o casal de argentinos tinham 
penetrado pela ilha do Bananal adentro, desejando visi
tar os Javaés e f!Ue ele adquirira a canoazinha, resol
vido a subir o rio sozinho. Havia um erro nisso tudo: 
o norte-americano, que em d.escida havia dormido qua
se sempre, nao calculara com exatidao a distancia que 
o separava de Aruana. Mesmo com abundante comida 
e conhecendo o curso enganoso do rio, teria levado dois 
meses para chegar . . . 

Espanta-se quando lhe dissemos isso. Arregala os 
olhos cinzentos e depois ri. 

- Ooooh ! Y es. . . sim. . . mucho tiempo, nao? 
E termina, narrando a odisséia dos últimos días, 

quando, enganado pela aparencia, metera-se numa 
grande lagoa. Chuva e trovoada, fome e frio, jacaré 
rondando-o, com ares famintos. Fingindo que empu
nhava a celebre espingarda, quis demonstrar como se 
defendera: 

- Eu "Bang! Bang! Bang!" 
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O "bang", "bang" eram os tiros. Augusto ri so
noramente e solu<;a: - ... bang ... bang .. · bang · · · 
éh ? Mas ca de tempo de car regar a "bazuca"? Todo~ 
explodem em gargalhadas e o americano, que possu1 
~enso de humor, faz-lhe eco, sem, entretanto, pescar 
nada dos motivos de tao esfuziante hilaridade. , 

P ede para ficar comigo. Diz que trabalhara, que 
fará 0 que f or necessário. De um dos bol.s?s. saca do
cumentos que exibe. Diz ter estado nas F1hp1nas, com 
as f on;as norte-americanas e q~e agora esta.va a pas
seio. O caso é meio confuso. Le10: Valdo Juhan. C?aw, 
Army of the U. S. Honorable Discharge Th1s is to 
certifly - 39700170. Private A. U. S. Bustnell Ge
neral Hospital, Brigham City, Utah. z 517.516. 
2155 Treasuri Departament, 15-5-1945. 

Acabo aceitando-o, pois que outro remédio nao 
havia. ]~vías quantas dores de cabe<;a ele me dett ! 

As 23,50 horas o tenue barulho d,e um motor, e1n 
descida, chama a atenc;ao da sentinela. Sou despertad.o 
e ilumino ao Aristides e Lauriano, o ponto de atraca-: ' . 
<;ao. Tudo bem em Sao Felix. Os rapazes segt1:ram e, 
com eles, para tnal dos seus pecad?s, o Mac ~nt1re qu~ 
tem, a ilharga, o desapiedado Lineu que nao lhe da 
folga. Chegam cigarros, novidades, recados. 

RIO TAPIRAPÉS ACIMA 

Os aprestos para a próxima partida sao feítos com 
celeridade. Aproveito um momento de folga e galgo as 
íngremes encostas do morro do Tapirapés que, no "Ge
nesis" Carajá, tem importancia capital. 

Do ponto n1ais alto, vasculho o horizonte com o 
binóculo. A Oeste urna cordilheira surge ao longe e, 
tenuemente azulada, outra, imensa. Morros altos espa
lham-se aqui e acolá e a sinuosiodade inicial do Tapi
rapés é nitidan1ente visível, como em carta topográfi
ca. Ao Norte outras montanhas, também de capital im
portancia básica da ra<;a Carajá. A Leste o imenso ser
tao da ilha do Bananal, monótono, igual, como que 
aparado por ciclópica tesoura. E ao Sul, o caminho 
por onde viemos, o Araguaia cheio de brac;os, furos, 
lagos, praias. 

A cordilheira a Oeste atrai as minhas atenc;óes. 
Lá é o nosso rumo e lá deveremos chegar. E do alto 
<leste morro, onde me encontro, vislumbro, meio esfu·
mac;ada pela distancia, a famosa serra do Solidao, que 
tanto nos fez sof rer. Fac;o rápido levantamento, um es
boc;o, servindo-me das bússolas e do cronometro. Ago
ra sei onde deverei pisar. 

A estivac;ao em novo local, de todas as mercado
rias, leva dois días. Devemos nao misturar o nosso ma-
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terial como da expedic;áo do sr. General Vieira da Ro
sa também deixado em depósito no Posto do S. P. I · 

' Já 0 encarregado, "seu" Tita, está bem melhor. 
Levanta-se amarelo e flácido e agradece a cura. Os 
Carajás d; aldeiamento vem em massa, curiosar sobre 
a nossa partida. 

Eis que a noite Buriti e Lauriano me procuram. 
Andam com essa peculiar importancia que os índios se 
dáo quando devem comunicar algo de grave : 

Ca pitao ... 
??? . . . 
Arutana casou? 

- Casou? 
- Xim . . . casou agora mesmo ... 
- Mas nao pode ser! 
- Xim, pode xer xim ! Casou ! Deu cobertor seu 

a muié! 
- Voces váo lá e digam que eu nao mais irmao 

dele! Ouviram ! Eu tenho raiva dele. Muito zangado ! 
Zangado mesmo ! Zangado grande! 

- Xim. . . nois vá dize ele ... 
- Digam a ele que eu nao quero mais saber. Que 

é sem-vergonha porque tem mulher em Santa Isabel. 
Tragam a farda, o equipamento e tudo ! 

- Xim . . . nois vá xá ! 
E lá se foram os dois embaixadores, retesados, im

portantes pela incumbencia que levavam. J á vai ~em 
alta a noite quando acabamos os aprestos da partida. 
Seo-uirá o "Tiete" a minha frente, levando o grosso da 
ex;edi<;ao, sob a chefia de Nilo. Eu seguirei no dia 

' " "T . ' " A . imedia to, com o "Ja vae e o a pira pes . r.is-
tide transformou o batelao, que agora é um verdade1ro . . ,., 
iate. Também Augusto e o norte-americano, que 1rao 
a bordo d.o "Tapirapés", reformam-no. Constroem ca-
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mas laterais, depósitos para os filmes e maquinaria, 
gavetas para os equipamentos e suportes para as ar
mas. A cobertura está de tal forma disposta a náo 
se temer nenhum temporal. Tudo pode ser, num minu
to, herméticamente fechado, sem impedir a navega<;ao. 

De manha seguem os homens, impulsionados pelo 
"Laros" de 55 Hp; possante motor, cujo ronco sobres
salta todos os índios das redondezas. Levam roteiro 
seguro, indicac;oes exatas a serem cumpridas. 

Esvazia-se o Pósto e a diferenc;a é sensível. Ter
minou a bulha, a alegria, o vaivém. Ao escurecer Aru
tana aparece-me. Nada diz. Está profundamente en
vergonhado. Enverga a farda, sinal de que deseja me 
acompanhar. Mais forte, nele, o sentimento da amiza
de do que o do amor a fen1ea que lhe escolheram. Só 
quem conhece os Carajás pode avaliar o sacrifício e eu 
sou, íntimamente, grato a esse caro companheiro de 
todas as jornadas, cujo corac;ao e alma cindida, sáo 
mais um testemunho de pureza de sentimentos. Fac;o 
que ignoro tudo e sorrio-lhe ao passar. Corresponde 
com outro sorriso e póe-se a . polir a carabina, com ac;o
damento desusado ... 

Devo seguir logo pela manhá cedo. Apanha-nos 
mau tempo. Venta forte e as ondas, que se levantan1 
na baia sao enormes. Tenao por princípio, urna vez 
tomada decisao, jamais recuar, haja o que houver. 
Assim, sob o olhar apreensivo dos funcionário do S.P.I. 
e dos índios, embarcamos nos bateloes que danc;am como 
tomados de loucura. No "Ja vaé", vou eu, J aci, Aristi
des, Lauriano. No "Tapirapés" seguem Arutana, Au
gusto e o .norte-americano. A amarra do rebote parece 
querer arrebentar, tais os empuxoes das ondas revoltas. 
Quando o batelao está na crista de urna onda, o outro 
desaparece no abismo cavado pelas águas. Mas vamo~ 
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para a frente, até alcan~rmos a primeira curva, onde 
a calmaría contrasta, singularmente, com a fúria de 
há pouco. Singramos novamente as águas do Tapirapé 
até a embocadura do Solidao. De lá para frente <leve
mos nos guiar pelas goiabeiras bravas que margeiam e 
río. Dezenas de lagos abrem-se a nossa frente. Cur
vas enganosas parecem atrair o piloto que, imperturbá
vel, após rápido relance, segue a rota, muitas vezes 
interrogado pelo nosso olhar. . 

Curvas e mais survas, estiróes alongados, retilí
neos, florestas exuberantes, imergindo a base nas águas 
escuras, em banho sempiterno das frondes ciliares. Vol
ta e meia urna clareira, espécie de postigo nesse mar 
de verde, intrincadíssimo de cipós. 

Encostamos numa d e s s a s clareiras bem na 
fímbria de alto barranco que galgamos com certa di
f iculdade. Tinhamos certeza d,e encontrar veados nu
merosos e a parada valia a pena. Ef etivamente, logo 
que chegamos no alto, vimos uns doze cervos, de es
plendido talhe, passeando ·pelo campo esmeraldino 
dando em lagoa, a frente, e que se perdia de vista aos 
lados, serpenteando por entre capóes esbatidos. Divid.i
mo-nos, para surpreender os ~ervos, em semicírculo. O 
norte-americano seguiu com o Aristides, levando reco
menda<;6es para nao fazer uso da "bazuca" antes de 
receber ordem. 

Vagarosamente, aproximamo-nos do bando. 
Nisso o ianque, julgando certeiro o seu tiro, dispara a 
"bazuca". A carga miserável que punha nos cartuchos 
fez "coar" o chumbo a poucos pés de distancia. O 
estampido afugentou os gamos e inúteis foram os nos
sos esf or<;os, correrias, cercos e astücia, para poder
mos abater um espécime. 

- You e "bazuca" no bom ! - argumentava 
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Augusto ao americano - No bom, nao! "Bazuca" boa 
pra lixo, sabe? 

Oh! Yes! Lixo? Que lixo? 
- Lugar bom para "bazuca", mister ! 
- O sim, senhor ! Que bom ! 
A raiva dissipa-se em gargalhadas e seguimos 

viagem. J á tarde, aproveitando raríssima praia desse 
rio sombrio e silencioso, acampamos. Bem em frente a 
praia abre-se um igarapé, e dele surgem vários jacarés 
bem nutridos. Após o jantar resolvemos repousar, seja 
devido a chuva, ªº cansa~o e a necessidade de madru
garmos. Caberá a cada um, sem distin~ao, o quarto de 
guarda. Sou acordado por disparos do Aristides que 
af ugenta um jacaré bem próximo ao batelaQ onde 
durmo. 

- Estava querendo entrar ... - diz-me - Lá 
está outro com vontade d.e dormir no batelao ! 

- ólho neles, entao. 
- Fique desca~sado. 
Lago pela manha, enquanto Arutana prepara o 

café, bem a saída do igarapé surge um daqueles mons
tros jacarés de dimensoes desmesuradas e cuja cabe~a 
aflora horrorosamente magnífica. Está a uns duzen
tos metros. Chamo Aristides e digo-lhe: 

- A h9nra da jornada te pertence. Mata es se 
jacaré! 

Ajoelha-se na praia, faz pontaria atenta e dispa
ra. Raramente vi tiro tao perfeito. Mete a bala num 
d,os olhos do bicho que dá um pulo espetacular acima 
da água, para tombar novamente, rebatendo a cauda. 

Nao af unda, como a maioria dos jacarés quando 
fulminados. É que f echou as mandíbulas antes de imer
gir. o ar reprezado nos pulm6es mante1n-no a tona. 
Vamos a ele, desejand.o fotograf á-lo no seco, devido ao 
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seu tamanho. Mas quando forcejamos com as zingas 
pa,ra empurrá-lo, a boca se abre deixando escapar o ar, 
e o monstro se afunda rodopiando. 

Jaci, que até entao nao se impressionara demasia
damente .com jacarés, confessa que sente medo. Pude
ra ! O monstro era para meter medo a qualquer um ! 

Nao queremos perder mais tempo e continuamos 
viagem. E as 14 e 30 horas, apraiamos em Porto V e
lho, sen do recebidos festivamente pelos nos sos com
panheiros e pela expedi<;ao do General Vieira da Rosa 
que vem ao nosso encontro, em companhia do Major Te
lemaco Rodrigues, ~eu imediato. Revejo tambétn os ir
n1aos Caiad.o, d<?is esplendidos tipos de rapazes, decidi
dos e fortes como jequitibás. O General, com seus 76 
anos de idade, está muito bem disposto e é senhor de 
verve finíssima e "causerie" que encantam. Faz-me as 
honras de casa e, em sua ampla barraca, ao of erecer o 
mate, diz-me: 

- Sabia de sua vinda e fiz questao de esperá-lo. 
Desejava conhece-lo pessoalmente. 

- Muito grato pela gentileza, General. 
- Estou de descida. . . Vasculhamos o Tapira-

pé, fizemos muitas observac;oes e agora regressamos. 
- Localizou o rio da Liberdad.e? - pergunto. 
- Nao . . . A época nao é oportuna. Os grandes 

temporais vém aí. Possivelmente regressaremos para o 
ano. 

- J\1as procuram o Liberdade subindo o Tapi
rapés? Eu acho que ele <leve nascer mais ao Norte, alén1 
da divisora. Para mim é um afluente do Xingu ou de
ságua en1 algum afluente desse rio. 

- Claro que nao. Pelas indicac;5es que trago, 
<leve nascer lá pelas cabeceiras do Tapirapé e correr 
paralelan1en te á cordilheira ... 
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- Acho isto simplesmente impossível. Os aflu
entes do Araguaia e do Xingu correm de Oeste para 
Leste ou de Leste para Oeste, urna vez que nascem nas 
serras. Devem acompanhar a depressao progressiva ... 

- Mas existem indicios seguros, - assim di
zendo o General exibei..me um mapa onde, pontilhado, 
vejo o tra<;ado desse rio que deu margem para que se 
organizas se a expedi~ao por ele chef iada. Duvido muit. 
to, mas nada digo. Guardo para mim a possibilidade 
de tirar isto a limpo. Em todo o caso tenho certeza de 
que nao será navegando pelo Tapirapé que se poderá 
dar com o Liberdade. 

O Major Telemaco Rodrigues, um dos heróis da 
revoluc;ao de 32, lembra episódios que vivemos no n1es
mo setor. Logo depois apresenta-me ao geólogo da .ex
pedic;ao, dr. Nei. 

- J á em 1938, eu quis f azer parte da sua expedi
<;ao - diz-me o apresentado. - No en tanto, fatores 
diversos, impediram-mo. Hoje aqui nos encontran1os 
Veja como sao as coisas neste mundo! 

A palestra generaliza-se e eu f ico ouvindo o Ge
neral Vieira da Rosa, u1na das grandes figuras da 
guerra do Contestado. Assim faz-se noite e os cozi
nheiros dp.s duas expedi<;oes chamam todos os hornens. 
Confundem-se, em camaradagem completa, os dois 
grupos e gentilezas sao trocadas de ambos ~ lados. E 
as amabilidades redobram, por parte do pessoal do Ge
neral, quando mando "pagar" um trago da boa. 
Estalam as línguas e olhos buscam possibilidades ... 

Logo pela manha, o General d,espede-se. Tudo é 
aprontado e mostra-se contente em saber que passará 
f acilmente pela praia das M urissocas, urna vez que o 
rio está n1ais cheio. Na subida por serem os batel5es 
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de grande calado, o General penou um bocado, enca
lhando nessa passagem rasa. 

E lá se foi a expedü;áo Vieira da Rosa, entre acla
ma~óes e augürios da boa viagem. Logo que os barcos 
desaparecem, atiramo-nos .a limpeza do local, adaptan
do-o ao nosso gasto. Ficou um brinco esse acampa
mento. Barracas alinhadas, telheiros cómodos, cozi
nha ampla e bem situada, carga armazenada e barcos 
fundeados a margem. Redes esticadas, estac;áo de rá
dio a postes, servic;os designados em boletim para o 
dia imediato. O interessante dos boletins era que os ín
dios, completamente analfabetos e que desconhecem 
qualquer sistema de escrita, f aziam questáo de. . . ler 
o boletim. Eram os primeiros e, com seriedade a toda 
prava, fingiam "saber pontinhos de capitao". Depois 
chamando o Gaúcho em particular, Buriti perguntava: 

- Que faz minha gente, hoje? 
- Faz isto, isto e mais aquilo ... - explica va o 

Gaücho. 
Era o bastante. J acari ia cortar lenha, U riari a 

cac;a, Lauriano a pesca, Buriti as tartarugas, Arutana 
apanhar f ólhas de coqueiro para as coberturas. Tu do 
em ordem. Primorosamente executado. 

* 
Fugindo .a fúria dos Caiapós nos campos da Con

ceic;áo e a do dr. Góis, un1 dos inspetores do Ser
vic;o de Protec;ao aos Índios, que con1eteu urna sé
rie de violencias ao longo do Araguaia, cinco f amílias 
tinham-se em~renhado naqueles sertóes, erigindo ran
chos toscos, soltando as magras reses nos campos ubér
rimos. Foi nesse miniúsculo aldeiamento, sempre peri-
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clitante devido .as possíveis incurs5es dos Xavantes e 
dos odiados Caiapós, que adquirí urna rés, mand-ando 
abate-la, a fim de preparar a n1atula para a penetra
c;áo. A chuva inclemente de todos os dias nao impediu 
a secagem. Na falta de sol, colocamos as postas de car
ne no f umeiro e resultou muito bom. 

Esta va a espera de urna ca valhada que encomen
dara, em Mato Verde, ao Cel. Lúcio. Deveriam vir, os 
cavalos, cortando o sertáo bruto do Solid.áo, até o local 
onde nos encontravamos. Era já noite fechada, depois 
de tern1os atirado em vários jacarés próxitno ao acam
pamento, quando ouvin1os tiros partindo da floresta 
f ronteiri<;a. Respondemos e, pouco depois, um chama
do dizia da presen<;a de boiad.eiros. Atra vessamo-los 
numa ubá, e mais os arreios. Eram tres e disseram que 
os nossos tiros os tinham orientado naquela escuridáo. 
Gente alegre, rude e disposta, acostumada a encarar a 
nlorte a cada passo. Acampam e comem, esf orneados 
que estavam. Entregam-me carta do Cel. Lücio e, pela 
manhá, fazem a tra vessia dos animais que nadam res
f olegando forte, chegando sem novidade para o nosso 
lado. Sao cinco cavalos magros e urna besta robusta. 
Deveremos nos arranjar com eles que, nesta latitude, 
s.áo urna dádiva. 

Pretendo alcan<;ar os aldeian1entos Tapirapés, 
bem distantes. Para tanto mando enfardelar dois al
queires d.e farinha de puba, un1 saco grande de sal, ses·· 
sen ta facas e facóes, roupas para os índios, mantimen
tos, n1ateriais etc. T odo o necessário a penetra<;áo. A 
carga irá em cinco cavalos. Dois de sela. 

Enquanto se ultimam os preparativos, o acampa
mento passa por modif icac;óes que o tornatn cada vez 
mais agmdável ~ confortável. Os índiO's constróem 
bancos e mesas, varrem o chao, f azem cercas. Os de-
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mais encarregam-se do abastecimento: ternos carne de 
queixada, peixe tucunarés, cachorra pintados, tucuna·· 
ré castanha, aruaná, curimbatás, mel de Tiúba, bana
nas, cajus, mandióca fresca, batatas-doce. Um fartu
rao. O norte-americano, que parece um ~o sem f un
do, berra a plenos pulmóes: 

- Que bom ! Que bom ! 
Depois cai na rede e dorme a sesta, pois que nao 

agüen ta o peso da panc;a esticada . . . u m número esse 
americano! Quando é macarrao, somos todos f ascis
tas. Quando é f ei jao e arroz, ·en tao somos comunistas! 
E seu mau humor, as vezes, faz cócegas nas maos de 
muitos. Chamo-os a razao e lhes digo: 

- O coitado deve ter sofrido forte trauma na 
guerra, aumentando pelo que o Mac Intire lhe propor
cionou. Nao veem que mal regula dos miolos? Ternos 
que o agüentar. No fundo nao é mau sujeito ... 

Mas quem mais o agüenta é o Augusto, pois que 
o designei para ser ajudante da cinematografista. Os 
dois f ormam urna dupla impagável. Conversam o dia 
inteiro, tendo fabricado, para "uso de casa", um diale
to que somente eles entendem. Conseguimos contato 
com Sao Paulo. Enviamos e recebemos radiogramas. 
Depois ouc;o, as 23 horas, com os f ones aos ouvidos, 
o "Jornal Tupi". Assim sei que o dr. Adhemar de Bar
ros vai lañc;ar a sua candidatura. E outras notícias ou
c;o por essa estac;áo que será, todas as vezes que isso se 
torne possível, a nossa orientadora quanto aos aconte
cimentos nacionais e internacionais. Creio que somos 
os mais solitários ouvintes da "Rád,io Tupi". 

Laurentino, o "Gaúcho", que sairá para urna la
goa próxima, regressa antes da hora : 

- E stava pescando, sentado num tronco caído 
nágua, quando vi perto urna colossal sucuri. Fiquei 

, 
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imóvel para, depois, espantá-la. Entao vim avisar, por
que a bicha mora dentro do tronco! 

Tomo providencias para a captura do "constrictor". 
Váo também o Augusto, com a máquina cinemato
gráfica, o Gaucho, o norte-americano, Djalma, Aristi
des e dois seringueiros que estao de passagem. O tron·
co, enorme e escavado, está metade em seco e parte 
dentro das águas escuras do lago. A base, erguida em 
45 graus, apresenta entrada ampla, capaz de compor
tar um hornero. Dirijo a luz da lanterna e vejo a su
curi que retrocede para o fundo des se tubo natural. É 
de um bom tamanho e comec;a a rosnar, raivosa. 

Armamos a rede, a entrada do tubo, para em caso 
de fuga, nao possa o reptil escapar ao aprisionamento. 
Augusto arranja a máquina em posic;ao e esperamos 
pacientemente a saída do mortstro. Passa-se urna hora 
e nada! Mando buscar um leitao, que possuiamos e 
amarramos o coitado bem a entrada, como engodo. A 
isca viva g-runhe, de quando em vez, mas sucuri nao 
quer dar ar de sua grac;a. Entretanto, os rosnidos, no 
interior do tronco aumentam, soturnos. Verificamos, 
pela dif erehciac;ao dos mesmos, que se trata de um ca
sal de sucuris. O nosso entusiasmo aumenta, anteven
do captura sensacional e filmagem ainda melhor. 

Teimam os répteis em se ocultarem. Há urna fres
ta no meio do tronco através da qual podemos enxer
gar parte do corpo das sucuris, que ondula. Tem a 
grossura de urna coxa humana. Aliás, eu sabia que os 
exemplares aqui no Tapirapé sao alentados. Trata
mos, com af iadíssimos machados, de ampliar a f resta. 
Revezamo-nos no trabalho e, em breve, um postigo 
permite maior visao. Cotucamos, pela abertura, a su
curi que está Iogo abaixo. Mas ela retrocede rápida e 
a perdemos de vista. A situac;áo piorou bastante. Agora 



106 WILLY AURELI 

as serpentes nao mais sairao, mesmo em se lhes colo
cando todos os leitóes <leste mundo a porta do homízio! 

Mando vir meia lata de gasolina, do acampamen
to. Despejo parte do líquido pela abertura e incendeio-o. 
Há estampido de vulto e todos esperamos o brusco 
aparecimento do casal hediondo. Apesar dos pesares 
nada acontece. Somente os rosnidos aumentam. Derra
mo o resto da gasolina e nova chama violentíssima 
varre, auxiliada pela canaliza<;ao natural do ar, o tu
nel do madeiro. Essa nossa Ültima tentativa teve ape
nas por resultado, queimar as sucuris. Cheiro nausea
bundo d,e carne torrada chega-nos as golfadas, como 
que saíndo de avantajada chaminé. Lan1entamos pro
fundamente o fracasso e regressamos ao acampamen
to, vencidos pela teimosia dos dois mara vilhosos exem
plares dos repelentes monstros. 

Há dias, o velho boiadeiro José narrou-me que, 
estando de pouso na confluencia do Tapirapé com o 
Araguaia, notou, na praia fronteira, algo que lhe 
chamou a aten~ao. Viu um corpo imenso de sucuri sair 
da água, ziguezaguear pela praia, com movimentos ra
pid,íssimos e, depois, retornar a corrente. 

- Descrevia, essa cobra imensa, um triangulo 
perfeito - dizia-me, pormenorizando o acontecido. 
Ora, eu sei que as sucuris tem movimentos lentos e fi
quei deveras espantado com a mobilidade desse mons
tro que, pela primeira vez, em minha longa vida pelos 
sertóes, observava naquele momentos! Tratei de me 
aproximar o mais possível, com as maiores cautelas, 
acompanhando por um Carajá. Entao me foi dado com
parar o tamanho da cabe~ da "cobra-grande" que era 
bem maior que a de um cachorro onceiro e bem mais 
comprida. O corpo tinha grossura da palmeira buriti 
e seu tamanho ia bem p~ra o comprimen to de 15 jar-
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das! Nunca pensei que no Araguaia vivessem essas su- , 
curis que, segundo dize~, só moram no Amazonas! 
Ela f icou bem meia hora, divertindo-se com saídas e 
entradas nágua e somente sumiu, de vez, depois que a 
feri, alcan<;ando-a a altura do pesc0<;0 porque a maldi
ta mexia d,emais e perdi o tiro! 

Pela descri<;ao que me fez, chego a conclusáo que 
se trata de urna "anaconda", a maior cobra existente. 
Etnbora raríssima na hacia pré-amazónica, nada impe
de que, sub indo pelo Tocantins, tenha embaraf ustado 
pelo Araguaia ou entao, vindo de outros setores, atra
vessasse outra zona, desde o Tapajós ou o Xingu. Já 
os índios de Mato Verde tinham-me d.ito que "havia 
cobra-grande" perto da barra. A narrativa do boiadei
ro confirma va-lhe a existencia. 

Ainda mais que, tambem.: o Cel. Lucio da Luz 
acredita va na presen<;a de tao terrífico monstro. Ou<;a
mo-lo: 

- Eu vinha subindo, desde Furo de Ped.ra, numa 
ubá. Comig·o estava minha filha de doze anos e um 
velho piloto do Araguaia. Ao chegarmos perto do re
bó jo do papagaio, batemos numa tranqueira e a canoa 
virou. Eu tratei de salvar a menina, enquanto o piloto 
nadava ao largo e eu o seguia, segurando, porérn a pon
ta da embarcac;ao emborcada. Inútil querer vencer o re
bojo. Melhor deixar que a correnteza nos levasse e cor-· 
tar em diagonal. Só pensa va nos jacarés e nas piranhas 
e dizia a minha filha: "Reza menina! Reza para que 
possamos chegar a praia !" E minha filhinha rezou 
em voz alta, fazendo promessas a N.S. da Conceic;áo. 
Estava eu já no meio do río, nao querendo largar a ca
noa, segurando com um brac;o a menina e nadando com 
as pernas, quando ouvi o grito angustioso do piloto: 
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- Me acuda seu Lúcio ! Me acuda pelo amor de 
Deus! 

Olhei pra banda do companheiro e o vi branco 
como um len<;ol lavad.o, parado no meio do r io, quase 
saindo de barriga para fora dágua ! De r epente, ele de
sapareceu como se alguém o puxasse pelas pernas! 
Sumiu e nao voltou a boiar. Antes foi empurrado de 
baixo para cima e depois somente para baixo. I sso foi 
obra de alguma "cobra-grande", a tal de "boi tatá", 
garanto t N em queira saber da f orc;a que fiz para al
can<;ar a praia, sentia os cabelos ficarem duros na ca
canc;ar a praia. Sen tia os cabelos f icarem duros na ca-
se nao !'' 

* 
As 8 e 30 horas do dia 22 de outubro, sob violento 

aguaceiro, largamos -do acampamento. Dirigimo-nos 
as aldeias dos Tapirapés. A caravana é formada por 
doze homens e sete animais, cinco dos quais cargueiros 
e dois de sela. A caminhada apresenta-se, desde o iní
cio, tormentosa. O constante diluviar das chuvas já en
charcou as "gerais" e afunda-se até o tornozelo nas 
águas que correm em todos os sentidos, rumando as 
baixadas próximas ou distantes. 

Abre-se, a ·nossa frente num imenso anfiteatro, to
da a g randiosidade do ambiente que palmilhan1os. Cam
pos sem f iin, estupend,os, aqui e acolá marchetados pelos 
cap6es de mato, constelados de casas de cupin1 e, a di
reita, os primeiros contrafortes da cordilheira distan
te, sentinelas agigantadas de um sistema pétreo que 
iremos conhecer dentro de alguns dias. 

A densa faixa arbórea da mata tupida que or la o 
rio Tapirapé, acon1panha-nos a esquerda. Nosso gru-

BANDEIRANTES D'OESTE 109 

po vai varando no centro, avanc;ando passo a passo, en
quanto os volumes nos cac;uás incipientes, desgarram de 
quando em vez, obrigando-nos a irritantes paradas com 
carga e descarga e sempre debaixo da chuva incle
mente. 

Manadas de veados e cervos surgem de todos os 
lados, f ugindo esbaf oridas a nossa presen~a. Os caes, 
gordos pela inatividade, correm doidamente ao eneal
~º da cac;a ~ostosa, mas param em meio do percurso, 
esfalfados, hnguas pendendo, vaiad.os pela rapaziada 
que torcia entusiasmada. 

Eu monto, de quando em vez, num cavalinho ma
nhoso. e pas~arinheiro. Estamos tao sobrecarregados 
de objetos e instrumentos que é muito difícil cavalgar 
ou desmontar, coisa que sucede, f reqüentemente devi
do as paradas f orc;adas dos cargueiros. o trÍpé da 
máquina cinematográfica, nao encontra lugar certo na 
cangalha. Se colocado de lado, magóa a anca do ani
mal. Se posto em cima da carga, desequilibra o conjun
to. Experimentamos pü-lo em transversal. Por descui
do do homem que .vai junto ao animal, enrosca-se num 
emaranhado de arbustos e dá com a piramide em ter
ra, arrastando o ca valo ! 

Levamos abundante carga. Mantimentos para o 
nosso prólongado sustento, maquinaria e muitos pre
sentes para os índios, especialmente sal e farinfia tor
rada, duas coisa que os silvícolas adoram. 
. Atingimos, afora, um capinzal extenso. Fatiga 
1mensa atravessar-se trechos assim. Obrigados a fle
xionar em demasía, as pernas, para dar os passos em 
breve sentimo-nos cansados e o esfalf amento s~bre
vém. Dessa forma procede-se mui lentamente e expe
r imenta-se verdadeiro prazer, urna vez transposto o 
obstáculo que, entretanto, acena acolá, mais adiante. 
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Há espa<;os dilatados de queimadas que deixaram 
estrepes ag udos, esmagad.os pelas nossas botas. Tam
bém assim é duro o progresso, urna vez que a sola do;;; 
pés, em breve, escalda e dói. 

Cerca das 17 horas, já o sol descambando por de
trás de nuvens carregadas. Acampamos ao resguardo 
das largas copas de um bosquezinho, a margem de um 
lago formado pelas águas pluviais. E stend.em-se as re
des e as lonas, pream-se os animais, procura-se lenha 
seca para a fogueira e no fogo crepitante a comida res
cend.e ! 

Recomendo guarda atenta, pois que, tanto Caia
pós como Xavantes podem andar pela redondeza. Si
nais de ambas essas tribos truculentas, já encontramos 
durante o percurso. 

A chuva continua caindo, já com menor violencia, 
mas molesta muito. Procuramos resguardar-nos o me
lhor possível, enquanto que a sentinela, metida em am
pla capa encerada, mede os pa~sos pela. periferia d_o 
acampamento. P assa-se, sem ma1ores nov1dades, a no1-
te. Bem cedinho, toca a procurar os an imais que se dis
tanciaram. P erdem-se, assim, duas horas antes de re
comec;arrnos a marcha. Sabino vai a frente, logo se
guido por Jaci ·e um grupo de cargueiros. H á um es
pac;o e seguem os demais. Eu com Aurelio fechamos 
a marcha. O mano está lépido e gosta de narrar ane
dotas. Nao aceita a montaría. "É para etnagrecer, 
estou f icando gordo d.emais", diz, batendo con1 a má<; 
na barriga. 

Durante a caminhada, verifico a impraticabili
dade de seguirmos todos até as aldeias. Os cargueiros 
mal supor tam a f adiga. Sáo animais desnutridos, sem 
fór <;as, que c.ambaleiam desde o comec;o da marcha. 
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Se com apenas dia e meio estáo assim, o que aconte
cerá com urna semana de andanc;a ? 

Também os homens dáo mostra de cansa~o. É 
penosíssimo manter-se marcha ritmada numa "geral" 
enxarcada, sopesando equipamento e armas, auxilian
do os cargueiros a caminhada, carregando e descarre
gando continuamente os cac;uás rudi~entares. 

As 11 horas alcanc;o o lago Tucunaré. Enorme es
pelho de águas, habitado por incontáveis jacarés, ar
raias e sucuris. Mas extremamente belo t· Há, pelas 
proximidades, matas cerradas e, .a nossa frente, a ge
ral infinita. Um dos contrafortes está mais próximo 
e eleva-se majestoso e soturno, como advertencia a 

• • te1mos1a. 
O lugar presta-se para acampamento d.e emer

gencia. Chamo Vick e digo-lhe: 
- V oce assume o comando dos homens que aqui 

váo ficar. Nao posso continuar com todos. Ficariamos 
a meio caminho e seria um f racasso. J á vários animais 
está.o pisados. Resol vi_ seguir com Nilo, J aci e Augus
to. O Sabino também vai, como guia. Providencie de 
imediato armar as lonas para resguardar os materiais. 
Ao meu regresso trarei os índios, que vir.áo buscar, 
aqui, os presentes. 

- Sim senhor. 
Ficam no acampamento, as ordens de Vick: meu 

irmáo Aurélio, Clóvis, Djalma, o norte-americano, 
Arutana, Lauriano. Aproveitamos dois animais car
gueiros - os que está.o em melhores condic;óes - para 
transformá-los em montarias. As cangalhas também 
se transformam em setas monumentais, especialmente 
a que cabe ao Augusto que, encarapitado lá em cima, 
dá a impressao exata d.e estar montado em soberbo 
camelo! 
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Despedimo-nos dos companheiros e, todos mon
tados, avan~amos com maior rapidez, atra vessando ex
tensas zonas surpreendentemente variáveis, que nos 
pareciam cenários cinematográficos. 

Bordejamos, já há muito, um lago sem fim. É 
tamanha a quantidade de oitis que crescem pelas ime
diac;6es, que o batizo com esse nome. Nao consta das 
cartas e espraia-se, em dire<;ao ao Oeste, até o infini
to. Poucas vezes vi um lago tao belo. Vitórias-régias 
sobr·enadam na placidez dessas águas insidiosas, onde 
hidrossauros seculares deslÍzam silenciosos e onde mi
lhóes .de piranhas exibem gula mortífera, toda vez que 

' atiramos, por mera curiosidade, algo dentro da água. 
O lago nao dá vau, apesar das muitas tentativas que . . ' 
fizemos nos lugares ma1s estre1tos. Devemos prosse-
g uir, pois o Sabino conhece um sítio denominado "Pas
sagem" e que permitirá penetrarmos definitivamente 
nos territórios de ca~ d.os índios Tapirapés. A certa 
altura Augusto desee do "trono" para apanhar fru
tas silvestres. Auxiliá-lo a montar seria embarac;oso. 
Digo-lhe: 

- Agora, arranje-se como puder ! 
- Só se tiver urna escada a mao, que do. contrá-

rio nao é possível ... 
- Entáo construa urna ou ande a pé ! 
O rapaz, cujo bom hu'mor jamais decresceu, mes

mo nos momentos mais críticos, espac;a o olhar em re
dor e dá com urna casa-de-cupim. Com palavrinhas do
ces, a f im de comover a égua que lhe coube, vai le
vando-a até junto a excrescencia disforme e engenha-se 
para alcanc;ar o topo da sela. Leva, a tiracolo, a má- , 
quina Kinamo, urna outra de fotografías, o mosque
tao, o embornal. Na cintura tem o fa ca o, meia duzia 
de badulaques. Toma impulso e de tal forma, que atra-

5 - · Em plena floresta do X ingu. 
P repara-se o jantar. 



6 - Em pleno Río Tapirapés, o general 
Vieira da Rosa demanda as nascentes. 
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vessa en1 toda a largura o dorso da montaria, indo es
tatelar-se, corn um barulhar confuso de f erragens, do 
outro lado! 

Impossível ref rear a gargalhada, que o espetáculo 
é cómico. Levanta-se o artista, e ri apalpando, nao o 
corpo, mas as máquinas de "prise", coisa que cuida 
como as meninas de seus olhos. Nova tentativa, mais 
prudente desta vez, coloca-o na posic;ao desejada. 

- Vamos camelo do meu corac;áo! Avante "ca
minhao cinematográfico"! - berra alegre, vergastan
do o pescoc;o da égua, a f in1 de induzi-la a maior velo
cidad e. 

Andamos, andamos, andamos, como se le nas no
velas dos con tos de fadas. Nada de passagem, e já 
escuro, escolho ligeira saliencia no terreno todo igual, 
onde se erguem meia dúzia de mangabeiras, para acam
parmos. 

Cabe-me o primeiro quarto de guarda. A foguei
ra crepita, os animais se apascentam pelas imediac;6es 
e todos dormem sob os mosquiteiros. O silencio é com
pleto. 

As duas horas da madrugada, Augusto desperta
me para o segundo turno de guarda. Tudo em ordem. 
Do lago eleva-se ligeira cerrac;ao. O orvalho cai abun
dante. Urna ou outra estrela curioseia por entre as nu
vens, que se adivinham lá no alto. Renovo a fogueira 
e mal o fac;o, a distancia de poucos metros, noto algo 
que pula e desaparece. Parece-me, assim, de subito, 
um gato. Mas gatos nao existem nestas latitudes. Que 
será? Nao tarda a resposta e enorme aranha, espan
tosa, in1ensa, como nunca sonhei existir, com mais um 
pulo esparrama-se sobre o mosquiteiro do Augusto! 
U m aracnídeo largo como um prato de sopa e da altura 
de 11n1 palmo. O corpo, maior que um punho de ho-
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mem, é listad.o de f aixas claras em fundo escuro. É 
simplesmente terrífica! Fico um momento paralisado. 
Vítima de urna caranguejeira, tenho profunda ojeriza 
por tudo quanto ande em cima de oito patas peludas. 
Pref iro lutar desarmado com urna cangu~u a enf ren
tar urna aranha ! Esta, para mal dos meus pecados, é 
campea em tamanho. Chego a julgar-me vítima de alu
cina~áo e esf rego os olhos. Mas a visa o horrenda lá 
está, imóvel, com os oito olhinhos pérfidos reverbe
rando a luz da f ogueira. 

·Augusto, que nao d.ormia, ve esse horror pintado 
no mosquiteiro e agita-se: 

- N ossa Senhora ! N ossa Senhora ! 
Grito-lhe que fique imóvel pois que a aranha, ir

ritada, avoluma ainda mais, eri~ando os pelos. Arma 
mais um pulo. Onde cairá? Onde irá penetrar, andan·· 
do entre os mosquiteiros ? Quem será a sua vítima? 
Querq abate-la com um tiro de 38, mas temo ferir Au 
gusto. Entáo, as pressas, retiro o cinto de couro e 
pe~o, mentalmente, a Deus que nao me fa~a falhar o 
golpe. A fivela de metal colhe-a em cheio. Rodopia no 
ar e cai-me aos pés, ainda viva. Piso-a frenético. Sin
to-lhe a dura cartilagem se esfrangalhar. Ilumino-a 
com a lanterna. Mesmo morta inspira horror ! Náo 
durmo mais e nem chamo o Nilo para me substituir. 
Fico atento, esvurmando com os olhos as proximida
d.es dos mosquiteiros a fim de evitar nova visita. Es
tou irritado também e, confesso-o, nervoso. Os com
panheiros, pela manha, comenta:m o tamanho da ara-
nha e Augusto me agradece o te-lo salvo! 

- ] á vi algumas dessas aranhas por aqui - diz . 
n1e Sabino. Mordida dela é morte na certa. Acho bom 
sacudir bem a nossa bagagem que podem se meter por 
ela adentro .. . 
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É o que f azemos atenta e cuidadosamente. Feliz
mente nada encontramos e, ao romper da aurora, ca
valgamos rumo a "Passagem". Atravessamo-la após 
tern1os bebido água das cacimbas abertas pelos indios, 
em recente incursao pela zona. 

Das "gerais" áridas, cheias de cupins, estamos 
pisando campos esmeraldinos, floridos, de incalculável 
beleza. Estiróes inf indos, de soberbos buritis, emoldu
ram a paisagem amena e reconfortante. Lagoas cir
culares, orladas por árvores belíssimas, mais parecem 
parques edificados por técnicos em jardinagem. Su
cedem-se as variantes desse espetáculo sem fim. Após 
termos percorrido denso estirao de mata, a primeira 
"ponta-de-lan<;a" da famosa floresta do Xingu, pene
tramos novamente em campos dilatados, embora mar
ginados pela selva virgem. Restos carbonizados de 
velho aldeiamento indica-nos que estamos no caminho 
certo. As 11 horas paramos nas "Cacimbas", junto aos 
restos de um grande acampamento silvícola com tóda 
a imensa sujeira que o gentio lá deixou. Jaci enge
nha-se para preparar o almo<;o com os ingredientes 
que levamos e ·Augusto busca água nos po~os próxi
mos. Nilo cuida dos animais e deito-me na rede que 
amarro na bifurca~áo de duas árvores, para me refa
zer da noite mal dormida, enquanto que o arroz bor
bulha. T erminado o aln1oc;o frugal, novamente em 
marcha. Em pouco tempo estamos em plena floresta. 
A qui os f acóes entram a funcionar. Estamos a brindo 
caminho. O trabalho é exaustivo. Calor lúmido, trama 
emaranhada de cipós, galhos, ramos e troncos. A van
c;a-se com lentidao. Sabino abate os primeiros obstá
culos. Em seguida, Nilo alarga com f ortes golpes o 
caminho estreito. Jaci o ajuda e Augusto segue mon
tado, porque teme descer e nao poder cavalgar ... Em 
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d,ado momento um cipó alto colhe-o desprevenido pelo 
pesc~o, arrancando-o da .sela. O rapaz deita para fora 
um palmo de língua e f 1c~ balou<;ando-se, enf oreado, 
emitindo grunhidos gutura1s ! Eu, que ven~o ~echando 
a marcha rematando o trabalho dos que vao a frente, 
decepo co~ golpe rápido a robusta liana e º. cinem"ato
grafista desaba como fruta madura, percut1ndo tod~s 
as ferragens !· Está roxo e o pescoc;o coberto de equ1-
moses. Respira· com dificuldade. Massagens fortes 
restabelecem-no e segue, prudentemente a pé, amaldi
<;oando todas as florestas do mundo e, en1 especial, a 
que estamos atravessand,o. Horas a fio, dura o traba
lho insano, até que alcanc;amos urna clareira e, de lá, 
antiga vereda a.berta pelos índios. Há sinais conven
cionais pelas árvores. Sabino julga decif rar sinais. 

"C . b " "" t Acompanhamo-lo. Desd,e as acnn as que nao o-
rnamos água. O exercício laborioso da abertura de 
passagem na mata, o calor, a evaporac;ao rápida de 
nossos carpos, tuda faz com que ansiemos sofrega
mente por um gole de água. De quando em vez corta
mos as has tes de bananeiras bravas e lhes sugamos o 
líquido viscoso. Mais parece goma a.rábica, mas serve. 
Surge-nos urna encruzilhada. Para onde ir: d,ireita ou 
esquerda? Momentos de indecisao. Sabino fa.reja como 
perdigueiro. O ca.bocio curva-se, rasteja, anda de ga
tinhas levanta-se tira o chapéu esf arrapado, co<;a a . ' ' 
cabe<;a, sinal evidente de confusao. Finalmente, reso!-
ve seguir pela esquerda e nós acompanhamo-lo em si
lencio, completamente esf alfados. J á escurece e nao 
saimos da mata. A perspectiva de passarmos toda a 
noite com sed.e nao nos alegra, pois, em nao ha.vendo 
água também nao haverá alimenta~o. Providencial
mente deparamos com urna clareira. Certamente anti- · 
ga r~a silvícola, abandonada há anos e agora coberta 

( 
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por altíssimo capinzal. Por ela entramos até um punha
do de árvores onde montamos, apressadamente, o 

, . , a.campamento, urna vez que o vento f ortiss1mo prenun-
cia um ciclone em gestac;ao. 

Nilo teima em ir a procura de água e perde-se na 
escuridao que sobrevém rápida. Sabino vai-lhe nas pe
gadas, gritando-lhe o nome espac;adamente .. Augusto, 
raivoso arma-se com o facao e faz verdad,e1ra derru-' . 
bada no bananal-brabo. No escuro, trabalha furiosa-
mente. Mais parece urna anta devastando milharal. 
Procuro-o e o auxilio a colner o precioso líquido. Con
seguimos encher urna marmita. Parte para molhar os 
lábios e metade para um pobre café. O vento impede 
que se fac;a fogo. Escavamos a terra dura e a.limen.ta
mos diminuta f ogueira. Sabino regressa com o Nilo. 
Sorvemos o café e, em seguida, fac;o cinco disparos 
para o ar, anunciando aos índios, se estiverem próxi
mos, da nossa presenc;a. Depois caimos nas redes, 
exaustos. Ninguém pensa em guarda. Procuramos es
quecer a sede durante o sono. J aci está com um poi:co 
de f ebre. A resistencia e coragem que demonstra sao, 
simplesmente, admiráveis ! 

O temporal desaba violentíssimo. Rai?s zigue~a
gueiám em todas as direc;oes e ~os at~n:or1za o :u1do 
sinistro de árvores seculares rtundo a 1mpetuos1dade 
do ciclone, esmagando, na queda, as companheiras 
que lhes sao vizinhas. 

* 
A tempestade lavou o céu que amanheceu límpido. 

Acordamos-com sede e com o desejo imperioso de al
guma ablu~áo. Sabino conf essa que nao encontra 
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a vereda certa e ainda faz pesquisas pelas redondezas 
que redundam inúteis. 

- Essa "porquera" de bugrada sabe disfar<;ar 
muito bem os caminhos. Abrem um aqui, outro acolá, 
para despistar os Caiapós. A gente conhece um e quan
do quer encontrá-lo outra vez, nao é possível .. . 

- Vamos regressar até a encruzilhada - pro
ponho eu. Tomaremos a senda a direita. Até o meio 
dia f aremos nossas buscas. Se nada conseguirmos, re
troced,eremos as "Cacimbas". O fato é que nao pode
mos continuar sem água e os animais já dao mostras 
de esf alf amento. 

Resolvido tudo, refizen1os o caminho percorrido 
na vespera, até a bifurca<;ao. Tornamos a avan<;ar em 
dire<;ao Norte. O terreno eleva-se sensivelmente. Sem
pre a brindo passagem a fa ca o. Os bra<;os pesam como 
chumbo, tal o desfibramento. Passam-se as horas e o 
caminhar é um martirio. Os pés arrastam-se. Sáo en
contr6es violentos com os troncos. Tombos pelas lac;a·
das de cipós rastejantes. Paradas irritantes enquanto 
os d,ianteiros abrem, a. machado, passagem no cora<;áo 
da selva. O suor enxarca. A sujeira, caindo das ár
vores, gruda nas faces, nos bra<;os, entra pelo pesc~o 
e inunda o torax, provocando coceiras dolorosas. O 
"arranha-gato" já desenhou mil arabescos em nossos 
rostos. O "capim-navalha" já lanhou a epiderme e o 
sangue mistura-se ao suor, ardendo como fogo. Abri
mos pequena clareira, construimos um jirau e lá dei
xamos parte da carga. Devemos aliviar, o mais possí
vel, os animais e, ao mesmo tempo, desembarac;armo
nos de tudo quanto possa prender-se as asperezas do 
atalho que abrimos. 

- Desta vez parece que estamos na dire<;ao certa 
- diz Sabino. ~ste trilho vai dar nalgum lugar ... 
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Verificamos que estamos pisando velha "batida", 
socada e dura, serpenteando por entre a vegeta<;ao que 
cresceu novamente, pujante e densa. Somos levados ao 
leito seco de um rio onde urna cacimba atrai de ime
diato, as nossas aten<;Ües. A água está pod,re, mas é 
água ! Primeiro, cuido dos animais. Mergulho meu 
capacete de lona e retiro o líquido esverdeado. Os ca
valos rejeitam-no. O mesmo nao acontece com a besta 
que a sorve sofregamente. A água cheira mal, mas de
pois de fervida estará boa. 

Enquanto procuratn acender o f og·o e f erver a 
água, caminho pelo leito arenoso. Logo adiante deparo 
com um afluente, também seco, atravancado pelos 
troncos caidos que vao de inargem a margetn. Rever
beram ao sol, as palhetas d.e ouro. O metal precioso é 
abundante. Aqui, qualquer um poderia tirar largos 
proveitos. V ou seguindo. Pegadas de on<;a, bem alen
tada, outras de capivaras. Novamente rastros de on<;a, 
recentes, rastros de femea que, logo acima, se junta a 
do_ macho. O leito do rio parece an1pla a venida, margi
nada pela floresta milenar. Posso, em todo o esplen
dor, gozar o silencio e a beleza desta selva, cujas ár
vores altíssimas forn1a1n, por cima do rio, soberha 
cúpula, juntando as vastas copas, desbra<;ando-se al
taneiras. 

) 

Que potencial imenso, grandioso, o dessa floresta 
que, sem interrup<;ao, chega as Guianas e de lá extra 
vasa. Sento num tronco morto e fico pensando nestc 
Inf erno Verde que se dilata por milhares e milhares 
de quilómetros e que guarda escrupulosamente os 
maiores segredos existentes. A majestosidade da mata 
domina-me, esmaga-1ne com a grand.iosidade impo
nente. O cansa<;o de tantos dias, as marchas, o desfi
bran1ento físico, as noites tnal dormidas, a tensao inin-
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terrupta da vigilancia contínua, eterna, em que todos 
os sentidos se projetam, agu<;ados e exacerbados em 
várias direc;oes, tudo isso faz com que os troncos as
sumam estranhas figurac;oes, monstruosas até. A mi
nha frente formam-se grupos de figuras grotescas, 
vestindo roupagens estranhas, agitando-se em ad.e
manes ridículos, acenando obscenamente. Deve ser a 
"loucura da floresta" que já vitimou tanta gente des
garrada neste mundo agressivo, cujo silencio apavo
rante estridula, esmaga, esfrangalha. Fantástico o so
frimento desses míseros tiradores de castanhas ou de 

' 
borracha, perdido o caminho de regresso a perambu-
]arem, uivand.o de terror e loucura, até que a morte, 
por desf ibramento ou pela insídia, os colhe ! 

Levanto-me e esf rego os olhos. ·A visáo se desfaz. 
Caminho mais urnas centenas de metros e vejo, estam
pados na areia, a marca de quatro pés descalc;os, pe
quenos, pés de crianc;a ou de mulher. Pela forma per
feita do molde e pela inclina<;ao lateral, sei que sao 
rastros de índios. Levanto a arma e f ac;o do is disparos 
espac;ados. 

Regresso a cacimba e já o "Nescáo" está pronto 
a minha espera. Nas d,emais marmitas ferve a água 
que daremos aos animais, pouca em verdade, mas que 
bastará para sustentá-los por algumas horas. 

Sorviamos o conteúdo das canecas, quando gritos 
alegres chegam-nos de dentro do afluente seco do rio. 
Logo depois surgem dois meninos Tapirapés, macha
do ao ombro e caba<;a com água. Dois lindos meninos, 
integralmente nus, olhos amendoados, sorrid,entes, 
acenando alegres. Os rastros que encontrara eram de
les. Estavam a nossa procura, pois na noite anterior 
ouviram, na aldeia distante, os tiros que dera. Dois 
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mensageiros enviados pelos maiorais da aldeia a nossa 
procura. 

Nilo e Jaci, que falam o guaraní, interrogam os 
dois meninos. Kamaí, o mais inteligente, responde em 
monossílabos. Entendem o guaraní e falam-no algo 
deturpado. Dialeto compreensível, entretanto. Sabe
mos que estamos em caminho errado. A ald.eia está 
"pertinho" e todos esperam a nossa chegada. Os dois 
meninos deram com o nosso rastro e vieram a nossa 
procura, na certeza de encontrar o que procuravam. 
Quando avistaram um casal de onc;as, subiram a urna 
árvore e esperaram que o perigo passasse. Depois ou
viram os tiros e retrocederam, pois, já se tinham 
adiantado bastante. 

Bebem, estalando as linguas de contentamento, a 
doce infusao que lhes oferecemos e ind,icam o rumo 
que <levemos seguir. Encilhamos os animais e, já se
guros de que nao perambularemos mais pela mata, 
sem rumo certo, seguimos os pequenos guias. 

O engra~do é que, cortando em diagonal, damos 
novamente com o nosso acampamento da noite ante
rior e f icamos atarantados quando, a do is passos do 
local onde dormimos, abre-se a senda que conduz ao 
aldeiamento ! A ultima caminhada tinha sido inútil ! 

O "pertinho" prolonga-se por quilometros e mais 
quilómetros. Agora sao as altas barrancas das nas
centes do Tapirapés que <levemos vencer. Cinco e tO
das elas de difícil travessia. Mas lá encontramos água 
e os animais bebem f artamente, recobrando as f órc;as. 
Sao 16 horas e nada de aldeia. Tenho vontade de me 
a tirar ao chao e ficar imóvel, rosto imerso na podri
da o Clas folhas e dos troncos, onde formigam lacraias 
de todos os tamanhos. J aci está pálida mas suporta es
toicamente a caminhada. Exemplo f risante de res is-
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tencia tnoral. s .eu espírito forte sustenta-a, que de ou
tra maneira viria abaixo. 

As vezes, pergunto a Kamaí se a aldeia está per·· 
to. Responde-me invariavelmente: 

- Lá . . . lá . . . pertinho . . . 
Algumas ro<;as. Mais outras. Agora, respostas ao 

chamado de Kamaí. Finalmente, um tropel barulhento 
e, na clareira, surge um magote de índios que grita 
altíssimo a alegria de receber-nos. 

Despojam-nos das armas. Carregam no ombro, 
num contentamento sem fim, os pesados mosquetoes e 
a. Winchester de Jaci. Querem os revólveres que, tam
bém, entregamos após retirarmos as balas. Outros ti
ram-nos os f acoes. E quando nao há mais armas para 
distribuir, desejam carregar os embornais, os' coberto
res, tu do enf im. O fato é que cada um deles quer de
monstrar prazer e alegria. 

A aldeia de Tampiri surge de súbito, logo acima 
de outra nascente. O terreno q~e vinhamos subindo em 
declive suave, forma espécie de plató, próximo a mor·
ros altos cujos cimos aparecem por sobre o teto da flo-
resta. N ele, as casas e o f ormigar de mulheres e crian
c;as, todos, completamente nus. Cruzam-se em corrida 
louca, soltando gritos. 

A recepc;ao é festiva, cordial, an1iga. Kan1anaré, 
um dos capitaes da aldeia, vem dar as boas-viudas e 
logo . depois chega Praxuí, o cacique gentilíssimo, ver
·dade1ro "gentleman" da floresta. Digo gentilíssimo, 
porque tudo nele é fino, distinto, ed,ucado ! Logo nos 
oferece a "Casa das Dan<;as" para pousarmos. É a 
palhoc;a que surge bem no centro da aldeia. Lá descar
regamos as noss~s coisas. Chegam-se as mulheres que, 
encantadas, rode1am J aci. Apalpam-na, riem, interro-
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gam, falam aos jatos e ficam admiradas quando a ci
vilizada interpela-as em Iíngua que entenden1. 

Os homens cercam-nos e quase arrancam nossas 
roupas para catar os carrapatos grudados a epiderme. 
Eu sabia desse costume que evidencia toda a ternura 
hospitaleira de um povo, infelizrnente, em declínio. 
Sabe, o Tapirapé, que o tormento do carrapato é insu·· 
portá vel e seu primeiro cuidado é libertar o hospede de 
táo incómodos parasitas. Retiramos as camisas e eles 
catam os hematófagos com destreza torcendo-os da 
direita para a esquerda, a fim de arra~car o ferrao. Fa
zem fór~a para arrancar-nos as cal<;as e nisso reluta
mos. Será para depois, na hora do banho ... 

Enquanto isso as mulheres forcejavam para livrar 
Jaci d.a "piolhada". A esposa de Praxuí, a índia Kami
Manaú, convida-a para a palho<;a. Mas J aci pref ere un1 
banho imediato e vai indo, sabonete e toalha, rumo a 
nascente. Todo o mundo quer ir ver a "branca" se la
var. Mas Praxuí dá urna ordem e sómente as mulheres 
seguem, floresta adentro. 

Nós aguardamos a vez. Trazem cuias cheias de 
amendoins grossos como avelás que comemos com ver
~adeiro prazer. Depois, cana-de-ac;úcar, raiz de man
dioca, batatas-d,oces. E f alam pelos cotovelos, rindo-se 
gostosamente. Apalpam-nos, indagam pelo nossos no
mes e continuam querendo arrancar as nossas cal<;as. 

Sabino, que já tivera contato com os Tapirapés, é 
de urna fleugma extraordinária. Nao reluta. Tira as 
cal~as e deixa que os indios catem todos os carrapatos 
encrustados nas coxas e nas partes pudendas. 

- Uái, - diz sorrindo - isto é costume desta 
gente! 

-----
N. R. * Os indios Tapirapés sa o· da ra~a tupi-guarani. 

' 
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Nilo, con1 o seu fluente guarani atrai as maiores 
atenc;óes. Nem tempo tem para responder a todas as 
perguntas que lhe sao feitas. Em breve, carrega nas 
costas robustas um cacho humano d,e crianc;as que a 
ele se aferram jocosas e barulhentas. Augusto trata 
logo de filrr1ar e-os seus preparativos e ac;ao despertarn, 
no gra u rµáximo, a curiosidade. 

- Quero aproveitar o resto de luz para apanhar 
algumas vistas - diz - e gira a manivela, procuran
do com a objetiva as mulheres que cruzam de urna 
para outra cabana, ondulando as nádegas carnudas e 
bamboleantes. 

J aci regressa. É outra ! Sumiu a sujeira e agora 
o seu rostinho está rosado. Também, libertaram-na 
dos carrapatos e quando me d.iz isso, enrubece como 
crianc;a apanhada em falta ... 

Somos nós que seguimos, com todos os represen
tantes do sexo masculino, para o banho. Que farra 
para os índios ! Quando já nus, como viemos ao mun
do, atacam-nos - é o termo - para buscar, sofregos, 
os insetos grudados a pele. E fazem a limpeza com 
rara habilidade. 

Depois, ficam encantados com a espuma do sabo
nete. Querem experimentar e todos esf regam, vigoro
samente, os corpos que jamais conheceram higiene. As 
crianc;as, entao? Dava prazer ve-las saltitando, cheias 
d,e espuma sobre os corpos escuros, por dentro da água, 
pedindo mais e mais sabao. U m grupo de mulheres 
vem c~riosas pelas proximidades e aponta-nos, sabe 
~eus d1zendo o que sobre o nosso aspecto, deveras ri
dtculo naquelas condic;óes. Parece incrível, mas senti 
mos profunda vergonha do nos so nu, enquanto que 
achamos muito natural o dos índios. : . Há nisso de 
permeio as conven<;óes dos civilizad.os. . . Sinto-me 
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muito melhor, quando envergo, novamente, minhas 
roupas emporcalhadas. Liberto dos carrapatos, refeito 
pelo banho prolongado, sou outro homem. O cansac;o 
desapareceu e, somente a fo1ne atenaza-me fe
rozmente. 

* 
A genese_ dos Tapirapés nao ocupa muito espac;o 

pa~a ser descrita, de acordo com a narrativa que Pra
xu1 n1e faz, ~e~pond:ndo a minha interpelac;ao feita 
con1 os necessar1~s ?u1dados e circunlóquios, tao ao sa
bor. do pala~ar sd~1col~: certa vez um grand.e jacaré 
sub1u pelo r10 Tap1rape. Era tao grande que esbarra
va, com o~ flan,cos, ~as duas margens. Chegado a certa 
altura, o Jacare abr1u-se em duas partes e sairam en
t~o, muitos índios. Muitíssimos. Metade desses í~dios 
ftcou no ri? Tapirapé, a outra metade, levada pela cor
renteza,,, fo1 Pª1:ª longe e !ixou-se em terras de "água 
salgada , ou se1a, o mar. Esses seriam os Guaranís de 
acord.o com a explanac;ao de Praxuí. ' 

, O retrocesso dos Tapirapés é impressionante ! 
N ucleo fa dado a desaparecer em breve espac;o de tem
po: mantém-se pelo instinto de conservac;ao, lutando 
desesperadamente, contra todas as insídias do homem 
e da natureza. Sediavam-se a margem d,o rio homóni
mo, em grandes aldeiamentos. Viviam com relativa 
fartura, pois que, habilíssimos agricultores, sempre 
encontraram, na terra amiga, o necessário ao sustento. 
O rio proporcionava-lhes a riqueza de fauna e os bar
rancos, a argila para o fabrico da ceramica. Nos cam
pos dilatados a cac;a compensa va sobremaneira 0 es
f orc;o das incursóes. 

Carajás e Caiapós d,eram-se ao t rabalho de iniciar 
a derrocada dessa rac;a gentil e amena, exacerban-
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do-lhe os animos. Depois foram os " civilizados" que 
precipitaram o retrocesso. O Tapirapé oferecia, pri
mitivamente ao viajar, a hospitalidade con1pleta: casa, ' . 
comida e n1ulher. O hóspede era sagrado e nada dev1a 
faltar-lhe, quando entre a tribo. . 

É 0 índio T apirapé, f isicamente falando, de ba1-
xa es~tura, porém harmoniosamente proporcionado. 
Raros exemplares de robustez. As mulheres sao gra
ciosas e, nisso o grande mal da tribo ! F oram os Ca
rajás os primeiros a amargurar a v~da d~sse g~ntio 
quando, reeditando o rapto das Sabinas, 1ncurs1ona
ram seus territórios, carregando as mulheres para as 
suas aldeias distantes. Deixavam, os Carajás, quando 
dessas "razzias" , rastro sangrento, pois matavam os 
homens nos entreveros ferozes, abá.tendo-os com rela
tiva f acilidade, devido a superioridade física, a poten
ciabilidade de ar1nas e, sobretud.o, ao espirito belicoso 
e aguerrido. 

Fácil se tornava, aos Carajás, remontar a corres-
teza calma do rio Tapirapé, com rápidas ubás e invadir 
os aldeiamentos, de surpresa. Nada ficava empós a es
sas invasoes periódicas, a nao ser lamenta<;ües e des-
tro<;os. 

Os sertanejos "civilisados" - embora raros -
n1as perigosíssimos para os indios, volta e meia incur
sionavam, "só para experimentar", levando, com el~s, 
a venérea, a gri'pe que fulmina, e outras doen<;as in
fecciosas, abastardando a rac;a, inclinando-a a vicios e 
costumes degenerativos. 

Os religiosos tentavam, esporadicamente, por um 
freio a esses males, mas nem sempre o conseguiam. 
Embora havendo algum vestígio de hipocrisia na "san
tidade des se amor ao próximo", felizmente raríssimos, 
deixavam no espírito dos nativos profunda impressao. 
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Impossibilitados, pelos próprios meios, de por um 
dique a esse estado de coisas, os Tapirapés foram se 
af astand,o das mar gens do rio amigo e af undaram, 
cada vez mais·, pelas "gerais" e, de lá, nas florestas do 
Xingu, onde hoje se encontram. Uni novo método de 
vida, a brac;os com os gigantes da selva a serem der
rubados para o espac;o necessário as r0<;as. Náo mais a 
água abundante, onde se banhavam e pescavam, nao 
mais os barrancos de onde retira vm a argila para o 
fabrico das panelas e recipientes. Simples filetes ou 
cacin1bas, para o estrito necessário. Peteceu, as vicis
situdes dos tempos, a higiene. E squeceram-se da ma
nipulac;áo de ceramicas, olvidaram o fabrico de ca
noas. Retrocederam facilmente séculos, num ambien
te agressivo e genuinamente selvagem. 

Assim mesmo, sempre f oram hostilizados. Os Ca
rajás nao abjuraram ªº "direito" em ir buscar, para 
as diversoes genésicas, o mulherio doce como mel. Ar
remetiam constantemente, enraizando, nos corac;6es 
dos Tapirapés, ódio inextinguível que os alimenta. 

Narrarei, aqui, episódio verídico e que muito es
clarecerá o leitor sobre a eterna desavenc;a entre Ca
rajás e Tapirapés. Certa vez, cansados dos eternos 
abusos, os índios Tapirapés resolveram se rebelar as 
imposic;oes tiranicas dos Carajás. Os maiorais, após 
largas conf abulac;oes, concertaram o seguinte : man
teriam sentinelas avanc;adas que avisariam da aproxi
mac;áo dos odiados inimigos. Recebido o a viso, todos 
os homens penetrariam na floresta, deixando no aldeia
mento sómente as mulheres e as crianc;as. Ficaria, en
tretanto, bem escondido, un1 jovem guerreiro que de
veria,. no momento oportuno, quando os Carajás se en
contrassem em plena orgia, cortar as cordas dos arcos 
e recolher as bordunas dos invasores. Feíto isso, cha-
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maria os Tapirapés que saberiam, entao, tirar vin
ganc;a ! 

Assim foi feito. Esperavam, os Carajás, a época 
das grandes festas Tapirapés, quando o milho comec;a 

. amadurecer. Sabiam, com isso, que a colheita femini
na seria mais farta e mais fartos também os manjares 
no aldeiamento. Trinta e tres carajás, saindo da Bar
ra, iniciaram a caminhada, prelibando os gozos inef á
veis da vitória. Andaram pelas "gerais", penetraram 
no território de ca<;a d,as suas vítimas costumeiras e 
f oratn vistos pelas sentinelas atentas. 

O aviso foi dado e logo tomadas providencias, de 
acórdo com o que fóra estabelecido. Todos os homens 
válidos recuaram para o recesso da selva e as mulhe
res, industriadas, permaneceram, corac;oes suspensos, 
mas com fingida alegria estampadas nas fa ces. 

Surgiram os Carajás, a princípio cautelosamente, 
depois barulQ.entamente, cüntentes por nao encontrar 
os homens que, no d.izer das mulheres, "tinham ido 
buscar a pedra branca", sinal evidente que se demora
riam muitos dias. 

Em todas as cabanas penetram os Carajás, dei
xando, como é costume, arcos, flechas e tacapes, a en
trada. Quando tudo era alegria, barbúdia, quando as 
n1ulheres, num supremo sacrif ício, jaziam inertes e 
fáceis, o jovem guerreiro, rapidamente, deslizando co
mo sombra, iuntilizou todos os arcos. Depois, as bra
c;adas, recolheu as trinta e tres bordunas esmigalhado
ras para, em seguida, avisar aos seus que a hora da 
vinganc;a chegara. Com medonhos gritos de guerra, 
numa explosao tremenda de ódio, certos e seguros da 
inferioridade que iriam encontrar, os guerreiros Tapi
rapés invadiram a própria aldeia. Comec;ou a tragédia. 
Os Carajás, apanhados de surpresa, correram as ar-

7 - O autor, comandante da "Bandeira 
Piratininga", em palestra com o Gen. 
Vieira da Rosa e o major Telemaco, 
em pleno Río Tapirapés. 



8 - Primeiro encontro com os índios Tapi
rapés, na fl oresta do Xin gu. Aurélio 
Aureli, que faleceu nessa "Entrada", 
cumprimenta um pequeno guia. 
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mas, verificando, estarrecidos, que as bordunas tinham 
desaparecido e que os arcos para nada serviam. A ma
tanc;a que se seguiu foi enorme. Trinta Carajás tom
baram para sempre, cranios esmi~lhados pelas bor
dunas tapirapés, corpos atravessados pelas lanc;as ·ou 
retalhados pelos f acoes destramen te man obrados ! Tres 
salvaram-se a d,uras penas e eu os conheci. F oram eles 
que n1e narraram o triste resultado da última incur
sao, pois que, nunca mais os Carajás se atreveram a 
invadir os territórios Tapirapés ! Caro custou, portan
to, aos Carajás, a arremetida fatal. Em vez de mulhe
res amáveis, trouxeram a triste nova da medonha der
rota. Acovardaram-se dos Tapirapés, como o fizeram 
com os Xavantes ! 

Entretanto, os infelizes Tapirapés comec;aram, na 
floresta que tinham escolhido como moradia, a conhe
cer a truculencia e ferocidade dos desapied,ados Caia
pós, índios de indole má e sanguinária. Contra esses 
novos inimigos lutaram e lutam, nao com armas, mas 
sim com a astúcia, mascarando os aldeiamentos, trans
f erindo-se de quando em vez para outros lugares, afun
dando cada vez mais no amago da floresta. 

Como nao bastassem tantas desgrac;as para a tri
bo pacífica, surgiram os civilizados quando do resta
belecimento do ,Servic;o de Prote<;ao aos indios. Gente 
sem escrúpulo, arrebanhada em meio hostil ao gentío 
chefiada por um indivíduo portador de taras atávicas, 
foram arrebanhando os Tapirapés, amarrando-os com 
lac;os, para "traze-los a civilizac;ao" ! Reuniram cerca 
de oitenta índios que, na primeira oportunid.ade f ugi
ram, mais e mais penetrando na selva, distanciando-se 
de todos, almas angustiadas, temendo até as próprias 
sombras. Nessa emergencia é que eu os fui encontrar, 
temerosos dos últimos acontecimentos ! Pobre gente! 
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* 
Na cabana onde pousamos, está dependurada es

tranha carantonha, quadrada, com dois orifícios. para 
os olhos um para o nariz e outro para a boca, circun
dada po~ dentes de caitetu, a lhe emprestarem,.., asp,:cto 
grotesco e agressivo ao mesmo tempo .. É o Taua, a ca
bec;a de Carajá", cabec;a essa que encima um boneco ~e 
palha feíto diariamente e diariamente surrado no terre1-
ro da' aldeia. Os índios antes passeia1? esse ."Judas:' pe
la taba. Depois deitan1-no, entre gritos e 1mprope:1os. 
Cospem-lhe a carantonha e acionam as .bordunas. Final
mente arrancam-lhe a cabe<;a e que1mam-lhe o cor
po, e~tre pulos de alegri~ convulsa! n ,es.sa forma o 
Carajá é sacrificado, diariamente, em ef1g1e ! Sofre as 
as maiores torturas e a cabe<;a, f adada a padecer todos 
os momentos, volta a ser dependurada onde está, bem 
acima de nossas redes. Basta isso para que se compre
enda o ódio dos Tapirapés para com os Carajás que fo
ram os fatóres principais da desgrac;a de toda urna 
rac;a. Sei que existem mais duas aldeias Tapira~és, as 
"aldeias bravas" que distam vários dias de cam1nhada 
desde Tampiri onde me encontro. ' , d - Drumi axim - diz-me Kamanare, mostran o 
os dez dedos das maos - Pé-pé muito. . . ( d.orme-se 
dez d1as no mato e anda-se muito ). 

U ma dessas aldeias é alcan<;ada, após percorrer 
as margens de rio sinuoso e que se alarga entre terras 
af astadas. Dessa forma Tam.piri é urna espécie ,~e s~n
tinela avanc;ada. Volta e meta segue, ~ara, a alde1a
brava" um emissário. As vezes, tambem e um grupo ' . . . . ,.,, 
mais denso de Tapirapés que va1 em v1s1t~ aos 1rm~os 
distantes a fim de matar saudades e realizar festeJOS 
e as gra~des danc;as, coisa que mais náo se faz nesta 
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desolada Tampiri. De fato, por maiores que f óssem as 
buscas e indagac;oes, nada encontro dos enfeites tao 
caros aos índios. Nada de lanc;as, nada d.e capacetes 
plumados, nada de ornamentos brac;ais, peitorais ou 
para os membros inferiores. 

A nao ser um ou outro "iró" e "tupe" (balaios e 
cestos belíssimos, com desenhos no mais puro estilo 
marajoara), urna ou outra "cunhanán" ( cabac;as tra
balhadas no mesmo estilo, a pon ta de fa ca o), nada mais 
se encontra que ateste o grau de sensibilidade artísti
ca, outrora, segundo sou informado, comuníssimo en·
tre os Tapirapés. Arcos, bord,unas e flechas, sao rudi
mentares. N enhum arabesco, nenhum desenho, nada. 

Os homens deixam de se pintar. Fazem-no, so
mente, quando das grandes festas que, conforme disse, 
realizam na "aldeia-brava" longínqua. Mas as mulhe
res pintam no ventre um espartilho perf eito, com ligas 
que descem até os joelhos, desenhos identicos aos ver
dadeiros espartilhos que as mulheres Tamoios usavam. 
U sam grande quantidad,e de tinta de urucum, que der
ramam pelas pernas, na época da menstru<;ao. Mesmo 
multíparas, as mulheres exigem seios pequenos e ri
jos. As nulíparas sao perfeitas, fisicamente. Carre
gam, as máes, os f ilhos na anca e, os recipientes, na 
cabec;a, mantendo-os em perfeito equilíbrio. Nao é por 
andarem completamente nuas que as mulheres deixan1 
de ter certo pudor. Cuidam muito da postura com que 
se sentam frente a um ho1nem ou a um visitante. Cabe 
as mulheres o plantío do feijao e do amendoim. O res
to é plantado pelos homens por ser trabalho mais pe
sado. 

Há ritos estranhos entre estes índios que exterio
rizam alegria esfuziante. Enterram os mortos no inte
rior das casas que habitam. Logo após o passamento 
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abrem a cova e deitam o defunto com os pés para o 
Oeste, a fim de que o sol lhe ilumine a caminhada. Nun
ca a prole passa de um casal. Se o índio torna-se pai 
de segunda menina, mata-a e enterra-a. O mesmo su
cede se o segundo rebento é homem, em havendo já o 
primogenito. Quando a índia morre de parto, é enter
rada e, com ela, o filho, mesmo se vivo. Tanto homens 
como mulheres riem alto e constantemente, mantendo 
porém curiosa imobilid.ade dos olhos, o que lhes ein
presta um ar trai<;oeiro e desconfiado. Imobiliza-se a 
parte superior do rosto, enquanto que a parte inferior 
desgarra no rictus da risada homérica. Os homens fe
cham o prepúcio com urna palha que mede 1 cm por 
4 de largura. Fazem-no com rara habilidade, servindo
se sempre da mao esquerda. F ormam, com isso, um 
capus cónico, identico ao dos índios Xavantes. 

Os Tapirapés, d.e ambos os sexos, cortam os cabe
los de acordo com o grau de parentesco do morto. Pai 
e máe, cabec;a completamente rapada; irmáos, cabelo 
cortado rente, tios, cortado a altura das orelhas; sobri
nhos, apenas aparados. Os cabelos, em geral, jamai5 
passam da altura das espáduas. Os homens fumam em 
cachimbos que se assemelham muito aos "aricocos" 
dos Carajás. Somente sao mais toscos e oitavados, en-· 
quanto que o desses últimos é fusiforme, com ornatos 
escavados a faca. Quand.o fumam, sugam a fuma<;a 
com aparente esfor<;o para, em seguida , curvados ren
te ao solo, soprarem-na com f orc;a, acompanhando tu do 
isso com roncos soturnos. Sao extremamente lascivos e 
amorosos. Executam o amplexo na presen<;a de quem 
quer que seja, como coisa naturalíssima. Muito ciumen
tos oferecem, entretanto, conforme já disse a mulher . . ' 
ao v1s1tante. Mas ficam contentíssimos quando a mes-

,., , . 
ma nao e acet ta . . . 
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. . O Tapirapé trabalha um dia e outro descansa. 
D1v1de ass1m, de forma sapiente, a sua vida. Entretan
t~, nao há descontinuidade quanto aos trabalhos nas 
d.:latadas ro<;~s, p~rque se dividem em duas turmas. O 
dia de folga e dedicado ao amor. Fabrica e deita-se em 
pequenas redes, con1 malhas muito espa<;adas que ba· 
lan<;~ com o pé,. grac;as a urna corda lateral e onde o ca
sal fica encolh1do, numa postura incomoda amontoa
do. Nessas redes, que sao extremamente SUJ'·as o "dia 
d d " , ' ' o escanso e atravessado de so] a sol, com raras in-
terrupc;oes. 

Tremendamente glutao, o Tapirapé come tudo 
q:1an~o co~segue apanhar: arraias, ratos, cobras, gam
bas, Jacares e outros. Cría porcos, galinhas em quanti
dades. Domestica pássaros e aves. Guarda as sementes 
em " h ,.., " h ' · cun a-ana ermehcamente fechadas com tam-· 
poes de cera-virg~m. Tam?é~ nesses recipientes guar
da os pobr:s enfe1.tes, vestigios d.e épocas gloriosas. 

Por .n~o f abr1carem panelas, lutam, as vezes, com 
graves d1f1culdades para o cozimento dos alimentos. 
Conseguem, os paneloes, com os odiados Carajás da 
~arra e fazem-no, após os recíprocos massacres, me
diante contactos esporádicos, espécie de tréguas tacita
mente aceita~ por ambas as partes, pagando com abun
dantes cerea1s e legumes. O fogao é construído da for-
ma ~~is rudimentar possível : tres pedras colocadas 
em triangulo. Entretanto, no interior das casas fabri
cam espa<;osos jiraus onde acumulam o produto 'das ro
c;as e tudo quanto lhes atravanque o chao. 

As ~onstru<;oes nao se apoiam, demasiadamente, 
em forqutlhas. Preferem amarrar as pontas do madei
ro qu:_ serv: de arcabouc;o principal e, em seguida, a 
armac;ao ma1s leve, que cobrem com trac;ado de f olhas 
de palmeiras e de bananeira brava, d,e maneira hermé-
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tica. A forma é ogival e o interior das casas é espa<;oso 
e alto. Volta e meia incendeiam-nas, reconstruindo-as a 
seguir ou mudando de sítio e isso devido a quantidade 
de baratas. Estao em todos os lugares e infernam a 
vida com o cheiro nauseabundo e constante. Nao existe 
recipiente, reentrancia, buraco, rede, cabac;a, pote ou pa
nela sem baratas que nelas se albergue, impregnando o 
an1biente dos Tapirapés. Verdadeira e genuína praga ! 

As mulheres nao podem comer "bororema", ou 
seja, carne de vaca. Raja o que houver, mesmo que 
fosse para salvar a própria vida, jamais urna índia Ta
pirapé comerá urna lasca, que seja, dessa carne. Nao 
tomam nenhum alimento, sem que antes os homens o 
tenham experimentado. 

* 
Praxuí está desolado. Diz que as ro<;as ainda nao 

estao maduras e nada pode oferecer a nao ser o pouco 
que possuem. Entretanto, faz questao que Nilo abata 
urna galinha, coisa que o rapaz faz com um tiro d.e re
vólver. Quero recompensar Praxuí e pergunto-lhe quan
to vale o galináceo. Respondeu-me sorrindo: 

- Tapirapé nao é Carajá que quer dinheiro ! 
Tapirapés dá tudo para a1nigos. Carajá nao! Carajá 
quer dinheiro ! 

E abarcando com um largo gesto todo o aldeia
mento, completa o of erecimento, dessa forma: 

- Oce pode matar tudo: porco, gaiinha, muita 
gaiinha ... 

Praxuí é o único Tapirapé que já teve algum con
tato prolongad.o com os civilizados, fora de seu aldeia
mento. Quando crianc;a, f oi levado pelos missionários 
até Concei<;ao do Araguaia, onde foi batizado. Orgu-
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lha-se disso e fala constantemente na "capelinha" onde 
se processou o rito litúrgico. Gra<;as a isso criou muita 
importancia e até os Carajás gostam dele, sendo, creio 
eu, o único que desperta semelhante simpatía. Eis a 
raza o porque timbra em querer f alar portugues e es
f orc;a-se para tanto, contente em dar ampla demonstra
c;ao de sua erudi<;ao. Tudo quanto diz, fá-lo após rápi
dos momentos, tempo suficiente para a traduc;ao men
tal. Exprime-se com propriedade. 

Ikorauantuí é outro índio palrador e gosta de f or
necer todos os informes. Conhece poucas palavras em 
portugues, que intercala a seu dialeto guaraní. Sua 
mímica expressiva torna as coisas fáceis. 

Antes que o sol descambe para além dos altos 
cumes da cordilheira, os índios exibem as suas quali
dad,es de exímios dan<;arinos e convidam-nos para to
marmos parte. A danc;a é urna espécie de "fox-trott", 
obedecendo o tempo de ritmo. Alegro a diversao im
provisada tocando gaitinha de sopro ! Qualquer "fox" 
serve. J aci entra na dan<;a e a certa altura intima1n-na: 

- Tire as cal<;as ! Tapirapés danc;a nu ! 
Com muita diplomacia, fac;o cessar o "ballet" 

pois que me lembro da aventura que tocou a certa se
nhora norte-americana, vai para alguns anos, em via
gem de estudos entre Tapirapés. Nao d.esejo ver ree
ditada a história, que eu n1esmo escrevi num dos meus 
livros, e recorro a meios outros para desfazer o come<;o 
de "interesse" por parte de Kamaraí que, ainda ontem, 
num assomo de fúria, trucidou, altas horas da madru
gada, quando repousava beatíficamente na rede, o ve
lho feiticeiro d,a aldeia e, isso, por ter ele, Kamaraí, so
nhado que a morte do seu irmao era, exclusivamente, 
devida a interferencia do infelicíssimo "pajé" ! Kama
raí é tipo consumado de tarado. Espécie de louco lúci-
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do, rindo continuamente e constantemente procurando 
machucar alguém, gente ou animal, gozando o tor·
mento alheio com esse sadismo que lhe aflora a epi
derme. 

Já muito escuro, deitad.os nas redes, troca111os 
urna ou outra palavra, enquanto o sono nao ve1n. De 
súbito, Jaci avisa-me. 

- Alguém está mexendo comigo ! Senti a 1nao de 
um índio apalpando-me os cabelos ... 

Acendo minha lanterna elétrica e nada ve jo. Nao 
há ninguém próximo a nossa barraca que é a única 
possuíndo somente telhado. Passa-se óerca de 1neia 
hora, quando um grito de alerta de ] aci faz-me sair 
r ápido da rede. Estava esperand,o pelo momento. 

- Há um índio que quer entrar na minha rede! 
Desta vez apanho-o em flagrante e quando, ras

tejando como urna Iargatixa, se ia distanciando, visto 
f alhar o golpe . . . Seguro-o pelas orelhas e levanto-o 
alto. É Kamaraí que ri con10 hebete, enquando pisca a 
luz da lanterna. 

Chamo os companheiros e mando que vao a cata 
de Praxuí. Logo depois o cacique surge sorridente, in
dagando. Relato-lhe, severo e com frases cadenciadas, 
a fim de que compreenda muito bem o que digo, a falta 
cometida pelo perigoso indivíduo. Nilo, em guaraní, 
diz também algo e o resultado é que Praxuí toma pro
videncias inerentes ao seu cargo. 

- Oce drume bem - diz - Tapirapés num f ais 
mais coisa ruim ! 

Pelo sim e pelo nao, estabelecemos turno de guar
da, ainda mais que Kamaraí mandou um seu sen1elhan
te para o outro planeta, aproveitand,o-se da escuridao 
da noite. Nada mais houve, realmente, e o despontar 
do sol trouxe-nos maior tranqüilidade. 
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Confesso que fico bastante decepcionado com o 
que me é dado ver e verificar nesta Tampiri paupérri
ma. Esperava um centro bem maior, com a magnifi
cencia própria dos núcleos silvícolas que vivem, retraí
dos da civilizac;ao. Vinha ansioso por estudos sobre 
usos e costumes e, na realidade, o que encontro é urna 
d,eg·enerescencia cujos culpados já apontei. 

A "aldeia-brava" f ica muito longe e nao estou 
em condic;óes de alcanc;á-la, ainda mais que os tremen
dos temporais diários representam o maior empecilho. 
Nao tenho pressa, entretanto. ] ama is ti ve pressa e sou 
capaz de esperar anos para atingir um escopo. Nao 
podendo ser hoje será amanhá, mesmo que esse "ama
nha" demore bastante. Mas, desde já, trac;o meus fu
turos planos que, se os deuses adversos nao se imiscui
rem, . levarei avante, como sempre tenho feito. 

] á me estou preparando, e mais. os companheiros, 
para o regresso. Muitos índios irao conosco a fim d,e 
buscar os presentes. Vive, a aldeia, verdadeiro alvo
róc;o, ainda mais que prometo a vários deles o uso de 
armas de fogo, para matarem cac;a durante a excur
sao. E, em poucas horas de ensinamento, deixo Praxuí 
e Kamanaré aptos para fazerem uso perfeito dos pe
sados mosquetóes. 

Após benéfico repouso e ter colhido tudo quanto 
dese java, quanto a observac;óes sobre usos e costumes; 
após ter adquirido, por meio de trocas, paupérrimo 
material, em manha radiosa, bem cedo ainda, inicia
mos o caminho de regresso. 

Logo no comec;o, e quando estamos para alcanc;ar 
as nascentes do Tapirapés, cuja travessia é trabalhosa, 
Jaci é vítima de acidente gravíssimo. O animal que mon·· 
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ta espanta-se e come<;a a cabriolar. ótima cavalaric;a, 
mantém-se, perfeitamente, onde qualquer outro teria 
sido cuspido num "amen". Mas o "cáo" da Winches
ter que leva atravessada no ar<;áo da sela, em impacto 
violento, quase que lhe fura o ventre, provocando f or
tíssima compressáo na bexiga, daí séria hemorragia! 

Nao ternos meios a máo para suavizar o mal, a 
nao ser compressas d.e água fria. Alegando que tudo 
passou, n1antém-se e segue. N ovamente, retornamos 
pela floresta e por outro caminho, bem mais comprido, 
apesar das afirmativas dos índios que chegariamos as 
"Cacimbas" rapidamente. Um grupo de índios prece
de-nos, enquanto outros segue-nos. Homens, mulheres, 
jovens e crianc;as, carregam a própria "matula" que 
consiste quase que exclusivamente de amendoins. 

O plantio desse legume é grande entre os Tapira
pés. Fazem-no com maestria, dispondo-o em fileiras 
distanciadas cerca d,e 60 cm. Pelos meus cálculos, para. 
cada alqueire de terra plantada com esse legume (o 
amendoim é realmente um legume), colhem de 600 a 
700 quilos. Os graos sao grossos, saborosos, ricos en1 
óleo e nutrem perf eitamente. Basta um punhado deles 
para o estómago se aplacar e se sentir satisfeito. En
tretanto, o amendoim esgota, rapid.amente o solo e 
basta1n tres ou quatro colheitas para tornar o terreno 
ubérrimo en1 gleba sáfara. Daí, a constante mudanc;a 
das ro<;as Tapirapés. Sem ensinamento prático feíto 
pelas autoridades na matéria, etn centros civilizados, o 
índ,io também sabe que deve deixar descansar a terra 
durante algum tempo. Quase sempre, após quatro anos, 
as ro<;as abandonadas sao novamente aproveitadas e, 
nisso, está a sabedoria desses famosos agricultores sil
vícolas. O amendoim contém boas quantidades de sais 
minerais e vitaminas, daí ser um alimento precioso. 
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De quando em vez um ou outro índio se aproxi
ma e oferece um punhado de amendoim. Entretanto, o 
abuso d,essa guloseima (para nós se afigurava assim, 
no momento), provoca intensa sede e estamos ansio
sos para alcanc;armos as cacimbas. No meio do percur
so, colhemos as mercadorias deixadas no jirau e os ín
dios se alegram sobremaneira pois que, a hora do al
móc;o, podemos distribuir bastante arroz a todos. O 
estirao coberto num só dia e em 12 horas de marcha 

, 1 r • ' " p " de cam continua, eva-nos prox1mos a assagem . on a -
pamos. Chove. Estendemos urna lona por cima de duas 
forquilhas e um pau atravessad,o e lá abrigamos can
galhas, materiais, armamento e nós mesmos, enquanto 
que os índios fabricam rapidamente minúsculas caba
nas circulares com fólhas de bananeira-brava. O nosso 
acampamento tem aspécto bizarro. Apesar da chuva, · 
conseguimos acender e manter, noite afora, grande fo
gueira, alimentada pelos galhos secos que os índios 
váo buscar , por dentro da noite, nas matas próximas 
as "gerais". 

O sol ainda está longe e já nos encaminhamos ru
mo ao lago Tucunaré que, se mantivermos o ritm~ da 
marcha do dia anterior, conseguiremos alcanc;ar a1nda 
hoje, máxime se cortarmos toda a extensáo que nos 
separa, em d,iagonal. J aci nao se lamuria, 1nas eu lhe 
adivinho o sofrimento. Está pálida e as feic;oes desfei
tas. Nega que sinta alguma dór e teima em nos ajudar. 
Adivinho-lhe o mal e tenho pressa em alcan<;ar Porto 
Velho onde existem recursos. Temo urna inf ecc;ao e as 
suas conseqüencias. Daí f orc;ar a marcha, surpreen
dendo os índios_ com a partida madrugadora. 

O que foi essa arrancada nem quero lembrar. Sei 
que chegamos no acampamento por volta das 16 horas, 
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completamente esfalfados, homens e animais, recebi
dos com verdadeiro júbilo pelos nossos companheiros. 

Antes, porém, Jaci ve algo de suspeito esconder-se 
atrás de cupins. J ulga tratar-se de tamanduás. Vamos 
nessa dire<;áo e, em breve, constatamos que somos . se· 
guidos por índios Caiapós, rápidos. na fuga. Sao seis e 
se distanciam con1 extrema veloc1dade, desaparecendo 
por entre alto capim que orl~ pequena salienci~. . · 

Mais para cima, os caes cercam e apr1s1ona1n 
viva, bela raposa que morde frenética. Encarregam-se 
os índios de transportá-la atravessada num pau. Pou·
co depois a tiramos urna anta col os sal que, a pesar de fe
rida tomba nas águas do lago Oatí, qui<;á livrando-se 
das ~iran.has, cujo barulhar ouvimos a esta distancia. 

O acampamento está em ordem. Lauriano e Aru
tana vem cumprimentar os Tapirapés e f azem-no, gen
tilmente, como jamais nenhum Carajá o fez. Depois, 
para demonstrar que sao verdadeiramente amigos, cor
rem para o Tucunaré de onde regressam ~~m gran~e 
quantidade d.e peixes que oferecem aos v1s1tantes. E, 
singularmente, interessante ve-los, Tapirapés e Cara
jás, em palestra, servindo-se do pouco portugues. ,que 
sabem para se entenderem mutuamente. Os CaraJas e 
os outros recorrem, as vezes, ao Nilo que lhes traduz 

, . 
o necessario. 

Nao quero perder tempo e desencaixoto os apare
lhos para as mensura<;oes antropométricas que sao le
Tadas a efeito, apesar do cansa<;o e d,o calor in:en~o. 
Sob os compassos Bertillon e de expessura, os 1nd1os 
permanecem indiferentes. 

Jaci é, imediatamente, posta numa rede e coberta 
com o mosquiteiro. Aquí as "muri<;ocas" infernam, 
mesmo d.e dia, e os meus homens está.o empolados, fa
ces e máos tumefatas. Aurélio recebe os índios com 

BANDEIRANTES D'OESTE 141 

esfuziante contentamento e corre empós dos paneloes, 
para confeccionar pantagruélica feijoada. Vejo-o so
prar com f or<;a nos ramos que nao querem acender e 
esfalf a-se em demasía. Clóvis está com um pé em mí
sero estado e nao pode andar. Quatro cavernas abrem
se desde os intersticios dos dedos e prolongam-se pela 
planta do pé. Foi ele picado por urna aranha, pelo ?1e
nos assim o julga. Está com febre e deveremos coloca-lo 
110 cangote de algum cargueiro para que possa alean·· 
<;ar o pouso principal. Dias antes matou urna. colo~sal 
sucuri cuja carca<;a apodrece a margem do misterioso 
lago. 1 

Vick sempre limpo, atencioso e educado, pres
ta-me conta de tudo quanto ocorreu. O norte-america
no continuou a dar dores de cabe<;a, aguentando-se so
mente quando a comida era farta e abundante, e deli
rando de gozo, quando Vick conseguía matar algum 
veado, o que lhe permitía empanturrar-se como um 
bonzo. 

D jalma ocasionou aborrecimento e o Vick narra 
minuciosamente: 

- No dia imediato a sua saída, chefe, Djalma 
teimou em matar um veado. Adverti-o do perigo que 
corria em se perdendo no cerrado, coisa aliás f acílima. 
Nao me atendeu ou entáo se julgou capaz de orienta·
<;ao. O fato é que a noite sobreveio e nada de Djalma. 
Ficamos apreensivos e fizemos disparos para o ar, a 
fim de alertá-lo e indicar-lhe a posi~áo do acampamen·· 

~ . " . "· to. O sr. sabe como sao as co1sas numa gera1s , quen1 
perde o rumo está perdido! J á noite alta, resol vi pro
curá-lo e parti em companhia do Arutana, estabelecen
do com os rapazes do acampamento, sinala<;ao certa e 
orÍentadora. Andamos horas e horas, disparando de 
quando em vez, atentos a resposta que nao vinha. Fi-
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nalmente, f azendo um grande círculo, aproximamo-nos 
da montanha que aí está. Foi entao que Arutana ouviu, 
muito débil e distante, um grito. Disparou a carabina, 
mas nao recebeu resposta. Novos gritos. Devia ser 
D jalma. Realmente, assim era. Passada urna hora, 
orientados pelos gritos aflitivos, fomos encontrá-lo en
carapitado no cimo de urna árvore, abrac;ado ao tron
co, como se nele estivesse grudado ! Custou a descer e 
quando o fez, d.esmaiou de sede, de fome, de susto e 
de alegria ! Mas deu um trabalháo louco. 

Djalma, que está ouvindo em silencio o relato do 
superior, pede licenc;a e tenta explicar: "que andou 
atrás do veado e que se perdeu. Que deu tiros espac;a · 
dos mas que ninguém respondeu por causa da distan
cia em que se encontrava. Dessa forma, gastou toda a 
muni<;áo. Foi quando resolveu subir a urna árvore 

1 d b . " ' ca an. o a1oneta , para se defender de urna onc;a qu~, 
no dizer dele, anda va esturrando pelas redondezas 
após te-lo farejado ... " ' 

- Pudera - intervém Clóvis - ele náo toma 
banho ! Qualquer animal o farejaria com facilidade ... 
Nao sei como Arutana náo deu com ele só pelo cheiro ! 

D jalma nao retruca. O rapaz, alvo das chacotas 
dos companheiros, tem genio ameno, suportando tudo, 
quando, pelo físico e f orc;a extraordinária, os poderia 
esmagar brincando. As vezes, limita-se ameac;ar, mas 
nao vai além. De mais a mais sabe do regulamento da 
"B d . " an eira e observa-o, estritamente ... 

Os Tapirapés, náo satisfeitos com a quantidade do 
feijáo e arroz que Aurélio preparou, nem com os pei
xes dos Carajás e muito menos com a farinha torrada 
que lhe damos, váo pescar arraias .. Devoram-nas, após 
moqueadas, nauseando-nos · a simples contemplac;áo! 
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Que capacid.ade apavorante de armazenar comida nes
ses ventres que se esticam e avolumam como tambores! 

Chegou o momento dos presentes. Dois alqueires 
de farinha puba, um alqueire de arroz. Meio alqueire 
de feijáo. Cento e cinqüenta quilos de sal, sabiamente· 
repartido em partes iguais, para os presentes e para os 
que f icaram na aldeia. Vestidos para as mulheres, que 
os homens vestem rapidamente, deixando as compa
nheiras nuas, sessenta facas e trinta e cinco facóes, 
meia dúzia de foices, quatro machados, urna infinida
de de recipientes, latas, latinhas, caixas, panelas, enf ei
tes, calc;as, capacetes de lona, en1bornais, pedac;os de 
encerado. A alegria é imensa ! Mal acabam de receber 
os presentes, ei-los a cozinhar arroz e canalizar para 
as gargantas, em jatos desde o alto, com o brac;o dis
tendido acima dqs cabec;as, jorros de farinha ! Qual: 
estes nunca morreráo de indigestáo ! 

- Parecem camelos! - observa Aurélio, espan
tado com a famélica fúria deglutid.ora. - Puxa ! J á 
nao agüen to mais de f azer comida e estáo a reclamar 
reprise ! 

Anoitece. Chuvinha irritante pinga do céu enco
berto. Os hospedes intrometem-se em tudo, estabele
cendo verdadeira confusáo. Chamo Vick e digo-lhe do 
estado da ] ací. .Precisamos seguir ainda de madruga
d.a. Temo,' também, urna infecc;áo no pé do Clóvis que 
suporta o mal, mas continúa com febre. A ordem é 
dada e, em breve, os animais sao recolhidos, prontos 
as necessidades. Tudo é enfardelado. Será mais fácil 

' agora, que nos desfizemos do peso dos presentes que 
fizemos aos amigos Tapirapés. 

A que hora pretende romper a marcha, chef e? 
Lá pelas cinco da madrugada ... 
O. K. 
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Tod,os estáo alegres por abandonar o acampamen
to que f oi um verdadeiro Inf erno, conforme dizem. IIá 
de tu do: mosquitos os mais variados, corre<;áo de f or
migas-f ogos, saúvas, formigas loiras ou brasa, ara
nhas, escorpióes, percevejos da mata. Só mesmo a fér
rea disciplina d.a "Bandeira" os manteve firmes no 
posto, suportando tudo. Maravilhosos esses rapazes ! 

J aci piora sensivelmente. As muric;ocas atacam
na de tal forma que tem um acesso de desespero, coisa 
estranha nessa fibra estoica. Mal a reponho na rede, 
cobrindo-a o melhor possível e eis que dou com meu 
mano, deitado no chao, torax descoberto, dormindo a 
larga, cansado do trabalho que teve em alimentar a 
tribo. 

Está literalmente coberto pelas muric;ocas. Já a 
tarde, o tinha prevenido do perigo de se expor sem ne
cessidade, por ter encontrado, ao longo d.o percurso, 
vários macacos mor tos, índice seguro da f ebre silves
tre ou "amarela". 

Cubro-o com urna lona e deixo-o estar que terá 
larga caminhada a fazer. E foi, realmente, longa a ca
minhada de meu irmáo ... 

Por volta da primeira hora da madrugada, tor
nando-se insuportável o ataque das "muri<;ocas", re
solvo levantar o acamp~mento. Trabalha-se, rapida
mente, no escuro e em breve todos estaos a postos. Des
ped,imo-nos dos indios e rompemos por dentro do cer -
rado, lentamente. Perguntam pela "estrela d' Alva" 
que marca as quatro horas da manhá. 

- Os Tapirapés comeram-na ! - diz alguém no 
escuro. 

V amos andando. U m jaguar esturra a curta dis
tancia, espantando os animais. Novamente, em forma, 
seguimos. Rompe o d,ia e já estamos com cinco ho-

BANDEIRANTES D'OE.STE 145 

ras de marcha contínua. Jaci cambaleia na sela. Está 
verde! Os olhos reentraram nas órbitas e cerra, forte
mente, os lábios, qui<;á, para nao deixar escapar la
mento de dor. Fazemos urna pausa. Troco minha mon
taría como da valorosa companheira. Clóvis vai deita
do no dorso de um cavalo, no meio dos cac;uás. Auré
lio nao está bom. Noto-o e interrogo-o. 

Nao é nada. . . Dói-me um pouco a cabe~ ... 
- Voce quer montar? 
- Nao! Pref iro ir a pé ! 
A vezes, a longa fila desmembra-se. Mas basta 

un1a ordem para que tu do retome a forma cerrada. 
Cha1no Nilo e digo-lhe: 

- Nilo, eu sigo a frente com a Jaci. Temo um 
des~stre e tenho . por obrigac;áo realizar o impossível. 
Cre10 que sabere1 encontrar o caminho. Irei pelo ras
tro de nossa passagem. Leve os homens com enero-ia e 
paciencia. Hoje vai ser duro e <levemos f azer nu~ só 
estirao o que f izemos em do is dias ! 

- Sim, senhor ! 
U tn aceno e largo a trote. Tudo muito bem e en1 

breve nos distanciamos dos homens. Encontro real-
' mente, o rastro dos cavalos e acompanho-o. Quando 

esses desaparecem, oriento-me pelo sol. Corto em dia
gonal para atravessar denso capinzal. Varo cerrada 
mata, um pantano, outro campo, em seguida otttro ca
pao de n1ato e mais um campo. Cervos aos casais galo
pam ao nos so lado, indiferentes. É que adivinharan1 
1ninhas intenc;oes pacíficas. Chego a tocar com a pon ta 
da bota a anca de urna grande femea que comec;a a ca
briolar! 

Agora encontro um campo de tucuns carboniza
dos. Nao me recordo desse lugar. Corto-o de ponta a 
ponta. Mais urna hora em carrascais e bambuais, ca-
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minho péssimo que esf alfa as montarías e, finalmente, 
concluo que me perdí nessa imensidao ! Vai para tres 
dias que nao durmo, que nao me alimento e estou es
gotado, sustentado exclusivamente por superecitac;ao 
nervosa que ma~tém "aceso o fogo". Sinto vontade d.e 
me atirar ao chao e dormir, dormir até me fartar! 

Procuro disfar<;ar o meu embarac;o, sentindo os 
olhos de J aci grudados nas minhas costas, em interro
ga<;áo muda. Esforc;o-me para nao dar largas a irrita-

,., ' . c;ao e a ra1va. 
- Por aqui iremos direitinho ao acampamento 

- - digo para nao ficar calado. 
- Vai sim ... 
Ela sabe que estou perdido, mas nada d.iz. Está 

cada vez mais f raca e eu já penso em amarrá-la a sela, 
para evitar-lhe um tombo. Noto a minha direita um 
verdejar intenso. Deve ser a mata do rio Tapirapés. 
Procuro alcanc;á-la, Acompanhando-a, forc;osamente 
darei com o acampamento. Mais urna hora até chegar 
e f ico desesperado, quand.o verifico que se trata da 
mata ciliar de urna lagoa. Desvio-me para a esquerda 
e penetro em campo belíssimo. Olho para o astro solar 
e, fazendo o necessário desconto de ac6rdo com o des
vio do mesmo, em sua jornada pelo firmamento, dou 
quase meia volta e tomo outro rumo. É que no meu afa 
e completo confusionismo, estava seguindo direc;ao er·· 
rada, que me teria levado sabe Deus onde! 

O calor é intenso. Ternos sede e nao encontramos 
água. N ovamente soti atraído por um denso grupo de 
árvores. Mais urna hora, mais outra e novamente um 
lago! Meio dia no relógio ! Sao seis horas que ca valgo 
aqui e acolá, como um tonto, frenético, sem saber por 
onde dar coma cabec;a, teimando em encontrar um ras
tro, um rumo certo, nao querendo confessar a minha 
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derrota! Pela primeira vez em minha vida de serta
nista, perco-me como um principiante! 

Meu desespero atinge o zenite, ainda mais que, 
volvendo os olhos, dou com Jaci semidesmaiada, bran
ca e exangue. Quis me adiantar e proporcionar maior 
celeridade a caminhada e aqui estou, perdido e sem 
rumo, a lutar por urna vida que se esvai, impotente 
para minorar qualquer mal, tremendamente cansado, 
mal n1e sustentando na sela que queima como chapa de 
fogáo e nao me arriscando a seguir a pé por saber que 
mal suportaría a caminhada, puxando as rédeas da 
besta lenta e cabec;uda ! 

Possuo o último cigarro e o derradeiro fósforo. 
Tud.o se acaba de comum ac6rdo. . . Ao alcanc;ar nova 
mata, · desc;o do animal, auxiliando Jaci a apear tan1-
bém. Digo-lhe: 

- Vou fumar este cigarro e reconquistar a cal
ma que sinto estar perdendo. Também é bom que voce 
saiba: perdí o rumo! 

- J á faz muitas horas que sei disso ... 
- E voce nao disse nada? 
- Que deveria dizer? Eu vou para onde voce me 

conduz ... 
Sentamos com as costas amparadas aos troncos 

das árvores. Os animais aproveitam para abocanhar 
o capin1. Também estao cansados. J á sao d,oze horas 
que estamos andando e nao é mais chegar. Dou meta -
de do cigarro a Jaci. Levanto-me, esfrego os olhos para 
espac;ar os fantasmas da f adiga e recomendo-lhe : 

- V oce f ica segurando as rédeas dos animais. 
Eu vou af un dar nessa mata para ver o que há do outro 
lado ... 

- Vá se perder outra vez ... 
- V ou marcar as árvores a f acao. Até logo. 
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- Até ... 
Coloco-lhe a carabina ao alcance da máo e sigo. 

Penetro na mata e vou fazend.o cortes na casca das ár
vores do lado contrário ao meu avan<;o, coisa que me 
permÍtirá regressar com seguran<;a. Foi-se-me. a co~
fian<;a no meu sentido de orientac;áo. Após v1nte mi
nutos penetro em um campo plano e limpo, aqu~ e acolá 
manchado por capóes verdejantes. Estou, fehzmente, 
no caminho certo. Desta vez a mata densa, a breve 
distancia, é a mata do rio ! 

Regresso rápido, levando a boa nova. Monta1nos 
e seguimos. E quando deixamos o cordáo das árvores, 
ainda vejo o último homem da "Bandeira" entrando 
no cerradao, lá distante! Estamos salvos! 

* 
Alcanc;o a com1t1va. Todos estaos mortos de fa

diga D jalma já nao anda: saltita com os pés juntos, 
agarrado ao rabo do cavalo que lhe cabe cuidar. Auré
lio quase que se arrasta. Tein10 para que cavalgue e 
nao aceita. Eu também desmonto e sigo a seu lado. Os 
pobres animais, pescoc;os pendidos, quase encostam o 
focinho no chao. Estao derreados, mas d.evem conti
nuar. Parar agora, já próximos, seria um transtorno 
tremendo e os animais jamais dariam um passo a fren
te! Animo os rapazes e me ponho a cabec;a do grupo, 
quando entruge lá atrás, discussao violenta. Volto e 
dou com o norte-americano que encosta o cano de sua 
"bazuca" no ventre de meu irmao. 

- Yes ! Mim mata! Mim mata. 
Nilo chega com velocidade de um raio. Saca do 

revólver e encosta-o a cabec;a do ianque. 
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- Mata seu filho da ... que te estouro os mio
los ! Porquera mald,ita que só dá trabalho e só sabe co
mer ! Mata seu cachorro que te mostro quanto vale um 
homem! 

Intervenho. Sei que tudo é fruto de "cafard". E3-
tamos todos "teburée". Aplaco os animos revoltados. 
Aurélio está pálido e tremulo de raiva: 

- E dizer-se que eu fazia panquecas, as escon
didas, para esse ... 

- Deixa rapaz ! V oce nao ve que o homem está 
f ora dos e,ixos? • . 

- Eixo? Eixo? - grita o a1ner1cano, enfureci
do - Mitn Eixo? nó ! Mim. nao Hitler! Mim pum-pum 
Filipinas ! ,. . 

- De-lhe urna bordunada no coco - gr1ta Au-
o-usto que nao perde o bom humor. - Acabe com esse 
~que bom, que bom". ~le vai ver o que é bom ! 

- Calma voces todos aí ! - O rapaz é maluco, 
A 

que querem voces ... 
Retiro das maos do americano a "bazuca" que en

trego ao Vick. Depois procuro acalmar a Arutana que, 
de olhos esbugalhados, vem de f acao em punho: 

- Quer matar irmao, quer? Eu mostra a 6sse 
" turí" cabelo espiga de milho! Carajá é irmao Au
rélio ! 

Verifica~ ca indo em si, o americano, que se tinha 
exorbitado e nao titubeia em pedir desculpas, estenden
do a mao ao Aurélio que a estreita. Assim está bem : 
espírito esportivo sobretudo ! Enquanto comentamos o 
fato, Sabino garante que já vamos chegando. I sso re
conforta. Mando Arutana para a vanguarda, a fim de 
evitar possível surpresa e vou ao lado d.o Aurélio. En
trego J aci aos cuidados do Nilo, que sempre lhe foi 
guarda fidelíssimo. 
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Quando a resistencia chega ao extremo e quando 
alcan<;amos o nosso lindo acampamento, atirando-nos 
todos ao solo alcanc;amos o que náo mais teriamos fór
c;as para cobrir um quilómetro que fósse. Aristides, 
Paulo e o Gaúcho, com os índios que remansceram des
d.obrando-se em atenc;oes, preparando alimentos, nao 
escondendo a alegria que experimentam em nos rever! 

* 
As mulheres sertanejas que aqui se encontram, 

vindas dos Campos de Conceic;ao, tangidas com seus 
homens e prole pelas investidas dos f erozes Caiapós, 
acodem Jaci. Com ervas bravías e que váo buscar nos 
campos, improvisam um banho quente, enquanto Gaú
cho e Aristides providenciam um recipiente bastante 
capaz para a necessidade. As ervas aromáticas produ
zem salutar ef eito: permitem a paciente um sono tran
qüilo e reconfortante. J á é alguma coisa. Proporcio
no-Ihe, aliás, urna poc;áo "Luminal". A comida farta, 
abundante, gostosa, a noite tranqüila, livres das infer
nais muric;ocas, o banho prolongado nas águas do rio, 
as roupas limpas, as barbas f eitas, tudo isso induz a 
amar a humanidad e. Infelizmente, para quebrar es se 
encantamento, o norte-americano tem novo ataque de 
estupidez que o faz esbravejar e muito trabalho me dá 
para a paz iguar os homens brutalmente ofendidos. J á 
resolví recambiá-lo a Goiás. Impossível suportá-lo 
mais. Poderia sobrevir o imprevisto e nao desejo com
plicac;oes futuras. 

O estado de J aci piora. U rina sangue. Gaúcho, 
que tem.alguns conhecimentos de enfermagem e farmá
c1a, aphca-lhe injec;oes. Mais banhos e compressas 
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quentes, sem interrupc;áo. J á se passaram 14 horas des
de a nossa chegada e ainda estamos cansadíssimos, ape
sar do sono reparador. Um cavalo ficou onde o des
carregaram. Apelidamo-o de "macantire" pois que seu 
focinho lembra a fisionomía do execrável indivíduo. 
Está, o pobre animal, com as espaduas tumef atas, 
plantado sobre as quatro pernas, como estátua. Treme 
e Aristides faz-lhe massagens com .a!11orosidade ... 
f raternal. 

Chega a vez de Clóvis. Os carnegoes dos quatro 
f erimentos sao extra idos "a bruta". o curativo é do
loroso mas o rapaz suporta-o sem pestanejar. O pé 
está em estado deplorável, mas o Gaúcho garante que 
em poucos días o radiotelegrafista poderá jogar urna 
partida de futebol. Um farto trago de cachac;a confor
ta o paciente. M~is "Luminal" para Jaci, mais com
pressas. Aurélio está deitado e nao quer comer. To
mo-lhe a temperatura: 39 e linhas. Esgotou-se a nossa 
reserva de cafiaspirina e Rhod)ne. Obrigo-o a tomar 
pastilhas de metoquina. Melhora um pouco mas "sen te 
o corpo quebrado" e f ica estirado. Mando aprestar o 
"Javaé". Levarei até Sao Felix, onde haverá possibi
lidade de se arranjar um aviáo da Fundac;ao Brasil 
Central (conforme promessa anterior), J aci, o norte
americano e o Augusto que <leve regressar, por assim 
estar combinado e por ter que levar, até Sao Paulo a 
primeira parte da filmagem. Aristides e Lauriano i;áo 
comigo. Mantimentos leves sao armazenados. Iremos 
"estafetas", viajando dia e noite, se1n parar. O motor 
é revisado e está em ordem. 

Passa-se um dia, retardando-se a viagem, pois o 
estado de Jaci ainda mais se agrava. Todos esperamos 
o desenlace e o acampamento está envolto em silencio 
expectante. As mulheres dos boiadeiros revezam-se e 
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essa d.edica~ao comove. A solidariedade humana é um 
fato, especialmente nestas latitudes inóspitas, onde ne
nhum interesse, por remoto, anima a criatura a acudir 
o seu semelhante ! 

Compressa, Stopton, Luminal, lavagens, banhos 
" . " Del' 1· de imersáo com cap1m santo . 1nea-se numa 1-

geira melhora. Tudo está pronto para a partida. En
trego o acampamento ao Nilo, fazend,o-lhe n1uitas re
comenda~óes. Calculo a data de meu regresso. Chamo 
Gaúcho de lado e recomendo-lhe Aurélio. Nao estou 
tranqüilo. 

- Vá descansado, chef e - diz-me o valoroso 
companheiro. - Eu tomo conta dele, direitinho, como 
sempre ! 

Assim é que as 6 horas de 31 de N ovembro, com 
dia ótimo, largamos. Todos se despedem, meio choro
sos, da J aci. É um dos melhores companheiros que se 
vai e em estado grave! 

Comigo seguem, além da doente: Aristides, Lau
riano, Augusto, o norte-americano, de quem ninguém 
se despediu, e o pequeno Tapirapé Kamaí, ·que trouxe
mos e que irá visitar o irmao, no Pósto de Prote~ao, 
na Barra d.o Tapirapés. N esse Pósto chegamos as 18 
horas, após boa navega~ao, gra~as ao nosso piloto ca
rajá. Aqui a esposa do encarregado, a dona Júlia, pro
f essora da escola indígena, proporciona a Jaci relativo 
conforto e remédios caseiros que muito a aliviam. 
Pousamos. No dia seguinte, seguimos rumo a Sao Felix, 
cortando, lentamente, a forte correnteza do rio já em 
cheia. Noite e dia, sem parar, revezando-nos na pa
troagem, deixando-a, porém, a noite, aos cuidad.os de 
Lauriano que enxerga longe, o que lhe valeu, como dis
se antes, o apelido de "Gato", entre os Carajás. 

JJ.ANDEIRANTES D'OESTE 153 

Violento ciclone apanha-nos em cheio no segundo 
dia de subida. Procuramos homízio num bra~o provi
dencial do rio, onde aguardamos que amaine o tempo. 
Depo.is, novatnente, em marcha. Ligeiras melhoras da 
doente. Só paramos para rápidas refei~óes que sáo a 
base de "Nescáo", leite condensado e biscoitos. Numa 
r0<;a do conhecimento de Lauriano, colhemos algumas 
n1elancias que proporcionam melhoras ao estado de 
Jaci. 

Novo temporal, nas proximidades de Fontoura. 
Depois, tudo vai bem até o Pósto Indígena de Santa 
Isabel, onde chegamos as 21 horas e atracamos com di
f iculdade, em plena escuridao. Ilumina a atraca~ao o 
caro amigo Alberico, veterano da "Bandeira Pirati
ninga" na jornada de 38 e agora funcionário do S.P.I. 
U rna noite tranqüila e na manha seguinte, dia 4, che
mos em Sao Felix, amorosamente recebidos pelo Se
veriano e sua f amília. 

Logo a chegada urna má nova: nao há mais pos
sibilidade de se conseguir o aviao da F.A.B. pois as 
ch uvas já chegaram, tudo alagando. E agora? 

No "pasto-reserva'' que aqui deixei, quando na 
d,escida, encontro os remédios necessários ao caso-J aci. 
Melhora sensivelmente. N urna lagoa próxima, na ilha 
do Bananal, está acampada a expedi~ao do General 
Vieira da Rosa que eu julgava bem distante. Sofreu, 
d,evido a incúria do motorista, a imobiliza<;ao de um 
dos motores, fato de suma gravidade para quem <leve 
si:bir o Araguaia com dois batelóes pesad,os e grande 
tr1pula<;ao. Vou visitar o General e o Major Telemaco. 



154 :WILLY A URELI 

Encontro-me, no acampamento do ilustre militar, com 
os dois desertores da "Bandeira Piratininga", agora 
trabalhando para o General. 

Estáo carneando e sou convidado para o churras
co que será amanhá. Depois o sr. General atravessa o 
rio e vem visitar a doente, interessando-se pelo seu es
tado. Fazemos o possível para, desn1ontando um dos 
n1eus motores, conseguir as pe<;as necessár ias ao d.o 
General. Mas tudo f ica na boa vontade, pois que as en
grenagens sao diferentes. Estou, agora, a bra<;?S. ~om 
UlTI verdadeiro impasse: nao há aviao ne1n poss1b1hda
de remota. Nao existe outra condu<;áo a nao ser a mi
nha. N essa emergencia, o "J avaé" terá que subir até 
Leopoldina e eu descerei de canoa, com os .índios, para 
regressar a Porto V elho. Penso na gasolina que me 
está faltando e da forma como o bateláo regressaria 
desde Aruaná. A noite realizo urna reuniáo d.e todos, 
no bateláo. Exponho a nossa situa<;áo r eal, solicitando 
pareceres. Augusto, que entende mal a explica<;áo, jul
ga que deveriamos regressar a Porto V elho. Entáo, ele, 
o calmo, pacífico e sempre alegre, num repente, esbra
veJ· a e com lágrimas nos olhos declara : 

' ' S"" - Nem que seja a pé eu quero regressar a ao 
Paulo ! Prá baixo é que nao vou mais ! 

Dá-me vontade de puxar-lhe as orelhas. Mas dei
xo passar a onda de "desespero" do caro amigo e tor
no a lhe esclarecer os fatos. Fica combinado que subi
rá.o de bateláo. Levará.o doze días e faráo cómoda via
gem. 

Estao as coisas nesse pé, quando, já noite alta, 
chega, um boiadeiro da fazenda do Cel. Lúcio, avisan
do-me que Aurélio está passartdo muito mal e que mi
nha presen<;a urge ! Trespassa-me o cora<;áo urna sus
pei ta. Devo seguir! Nada digo, mas na manhá imedia~ 
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ta e quando do churrasco, agarrando a coragem con1 
ambas as maos, ainda mais que conhecia os embara~os 
do General, digo-lhe da minha situac;ao, com toda a 
f ranqueza, solicitando-lhe lugar, em seus bateloes, 
para J aci e o Augusto. Nao titubeia o General e tira-me 
um oneroso encargo dos ombros. Augusto deverá tra
balhar durante alguns dias, pelo menos, no varejáo, 
pois que s. exa. resolveu seguir de qualquer jeito. For
nec;o ao General mantimentos enlatados e mais a ma
tula necessária aos dois companheiros. Ambos estao de 
acórdo. E u seguirei logo a tarde, que o tempo aperta. 
O norte-americano vende a sua "bazuca" ao Severia
no e compra porc;oes de rapaduras. Depois, sem dizer 
" água vai", sem o menor agrad.ecimento, mete-se nu
ma embarcac;ao da Funda<;ao Brasil Central, g rac;as a 
intervenc;áo do radiotelegraf ista do Pósto e sorne na 
curva do rio. Bons ventos o levem ! 

Agora é a vez das minhas despedidas. Abrac;o os 
caros companheiros que seguem. Jaci está-se re
fazendo e o Augusto lhe será guarda e a1n igo atento 
e f iel. Um len<;o que se agita no alto do barranco, 
1neu capacete acenando e já estamos contornando a 
saliencia de Sao Felix, rumand.o, a toda, a Barra. 

As duas horas da madrugada do dia iin ediato, 
sem ter descansado um minuto sequer, chegamos, em 
plena escuridao, enquanto que violento ribombar, 10 11-

g!nquo ainda, anuncia tremendo temporal, desses que 
er ic;am o cabelo na nuca. Resolvera ficar urna hora, 
no máxin10, no Pósto da Barra, a f im de tomar café e 
ligeira refei~ao para, em seguida, subir o r io Tapirapé 
e alcanc;ar, ao cair da tarde, Porto V elho. 

Mas urna surpresa me é reservada. No Pósto en
contro Aurélio, em pleno delírio, trazido até aqui pelo 
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Vick, Nilo e Gaúcho. Os dois regressaram e o Gaúcho 
f icou. :Ele me narra : 

- Tememos que morresse de urna hora para ou
tra. Desde que o sr. partiu, ele piorou. Só se aquieta va 
quando o deita vamos sobre areia molhada. Trouxe
mo-lo no barco pequeno com o motor 55 HP. Foi urna 
corrida doida e cobrimos o percurso em poucas horas. 
O barco a té parecia a viao. . . 

Aurélio reconhece-me apesar do delirio e alegra-se 
sobremaneira : 

- ó mano! ó mano! - . balbucía. 
Tomo-lhe a f ebre: 40 graus e tres linhas. Meu 

Deus como está diferente em tao poucos dias ! Perdeu 
a meta de do peso. 0 Titq chef e do Pos to e dona J úlia, 
sua esposa, está.o ao lado do doente que arfa nurh estri~ 
dor contínuo. Tenho comigo, presente do Major Tele
maco, mu itas caí iaspirinas. Dou duas ao Aurélio e a 
febre d,ecresce. Gaúcho aplica-lhe urna , inje\áO de Car
diasol, revigorando-lhe o corac;ao. Deixo-o, momenta
neamente, a f im de ir amarrar melhor o batelao, pois 
fortíssimas rajadas já uivam pela ramagem das árvo
res próximas. Mal chego, estala o tufao com for~a 
diabólica, infernal, medonha ! Caramba! Parece que o 
Mundo quer vir abaixo ! O Morro da Barra, gigantes
co bloco de cristal de rocha, a trai os raios , como íma. 
Espetáculo terrífico e impressionante desse Sinai que 
se cobre com urna cabeleira f eita de f aíscas e atroa com 
a f ór<;a de mil canhóes disparando simultaneamente ! 
Os raios caem a pequena distancia da enseada onde o 
meu batelao pula e corcoveia como potro indomável. On
das amea<;am atirá-lo de encontro as penedias e sou 
abrigado a lutar d,esesperadamente para nao perder o 
melhor dos meus barcos. Inútil esperar auxílio de quem 
quer que sej~. Estou próximo e ao mesmo tempo gran-
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clemente distanciado, de qualquer socorro. Devo-me 
bastar. Arranco as .roupas, e nu, recebo a vergastada 
dolorosa da chuva violenta que tomba do alto em cata
dupas ._ Minhas costa~,.., e meu rosto queimam como fogo. 
F orce30 con1 o vare3ao para aguentar os impactos das 
ondas. Devo, ao mesmo tempo, procurar levantar to
das as lonas que o vento rasga e arranca. A danc;a é 
rnaca bra. Ora estou na cPista d.as ondas convulsas e 
l~go depois, quase tocando, com a quilha, o fundo d~ 
rio. Basta que urna dessas montanhas líquidas me co
lha de lado e. . . adeus ! 

Manter o barco junto a margem, tao violentada 
peJ~ v:nto e pelo furor da baía ensandecida, é loucura. 
Apos ingentes esfórc;os, consigo desfazer a amarra e 
fa\o:me ao largo, ao léu da sorte. Corcoveio daqui para 
acola e perco a n~ao exata da dire~ao. Nao desejo 
ser arrastado par: o :ebójo que, me esfrangalharia, de 
encontro ao paredao 1menso d.o morra,. Ptefiro set ar
r~stado pela correnteza e levado onde queira. Também 
na~ me . agrada raspar alguma praia. Emborcaria, e 
ser1a, o f1m. Tenho que salvar o "Javaé" e tudo quanto 
contem. Na luta contra a tempestade furiosa passam-sc 
horas e quando dealba, o tempo amaina, após ter des
carregado centenas de raios em ambito restrito ter 
derrubado florestas e revolvido margens. Quatr; ho
ras de luta com os elementos desencadeados e estiro-me 
nu como nasci, sobre a lama da margem que alcan~o' 
con1pleta e totalmente desfibrado! ' 

* 

1 
Mando recado para o acampatnento-base: que 

uesfa<;am tudo e desc;am sem tardan~a. Tres dias d.epois 
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os homens aquí estao com o material completo da ex
pedi~o. Tratamos agora de emergir o ~atel~o mes
tre. Ficára submerso e guardado. Tudo e es~1vado e 
aprontado. Aurélio cada vez mais !raco, dehr~ sem
pre. Pouco se alimenta. Fa\O o p~s~1yel para. minor~r
lhe 0 mal. A luz do lampiao, na v1g1ha da no1te, retiro 
dos invólucros os remédios contidos em nossa farmá
cia. Leio, atentamente, as bulas e quando encentro algo 
que julgo bom, proporciono-? ao m~no. , 

Tantos cuidados e desvelo ocas1onaram-lhe sens1-
veis 1nelhoras. Está f raquíssimo porém. Pálido, des
f ei to nao se mantém de pé. Gaúcho esta-lhe setnpre 
ao l~do. Tudo pronto para a subida a Sao Felix. A 
questao é a gasolina. De um ca\ador de jacarés, vind.o 
do Norte adquiro duas caixas a razao de 400 cruze1-
ros cada. O batelao-mestre deverá seguir acionado pelo 
motor "Laros" de 55 HP., possante, rápido, mas que 
bebe em demasia. Vick, faz seus cálculos, eu f a~o os 
meus e divergimos no f im. Sou sempre otimista, en
quanto Vick se mantém prudentemente dentro d.e lar-
ga margem de insucesso. . . 

Paulo também adoece. Febre e ma1s febre. Nilo 
sen te arrepios mas "nao liga" e ca<;a linda on<;a par-

' ' da de lombo preto, que traz carregada as costas. Sao 
mortos ainda nas matas vizinhas, muitos mutuns, e, 
nos ca;npos, vários caite!us, cuja carne distribuo aos 
Carajás da aldeia vizinha. Chove, constantemente, e 
as águas do Araguaia sobem dia a dia. A enchente 
des te ano prenuncia-se violenta. Como se transforma 
o sertao na época das grand.es chuvas ! Que muta~áo! 
Onde antes tudo era luz ensolarada, praias alvíssima3, 
águas plácidas e serenas, barrancos rubros emoldu
rando paisagens de sonho, tudo agora é cinzento, m~l
moso, úmido, gotejante, mau, agressivo, lívido! Nao 
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mais praias, mas siin águas turbulentas que rugem de 
encontro as margens abruptas e baixios insidiosos. 
Verdadeiras ilhas d,e troncos e galhos, ramagens e ci
pós, descero pelo río, ondulado, rodopiando, carrega
das pela correnteza cada vez mais violenta, trazidas ao 
imenso rio pelas enxurradas que varrem as florestas e 
pelos desbarrancamentos marginais. 

A água é imunda e dela devemo$ beber. Mais um 
perigo. Resolvo, quando no acampamento, ferve-la em 
grandes quantidades, iodando-a. Dessa forma evitare
mos o tifo. Muitas carcassas de animais boiam ao sa
bor da corrente. Toda a sujeira depositada nas praias 
baixas, é varrida pelas chuvas constantes e canaliza
da para a artéria líquida. 

Na baía formada pela confluencia do Tapirapés e 
Araguaia o caso é mais sério. U ma espuma grossa, 
densa, compacta, mal cheirosa, cinzento-marrom, co
bre a superf ície do remanso, imped,indo-nos os banhos. 
Para conseguirmos água potável, somos abrigados a 
lar~as remadas, para encher os potes que, logo em se
guida trafegamos e levamos ao fogo. 

As vezes, nas ilhas flutuantes vem, agarrados e 
aloucados de medo, animais selvagens. Antas corpu
lentas ou capivaras guinchantes, berram de terror. 
1'an1bém urna ou outra on~a passa rodopiando na pla
taforma improvisada, alvo certeiro aos nossos tiros. 
Procuramos sempre que nos é possível, distanciar as 
ilhotas flutuantes e onde . existem répteis venenosos. 
Bastam os que estao conosco para as dores de cabe~a 
de todos os dias. N ad.a de intrusos ! 

Quando nao chove, deleitamo-nos com o espetá
culo fantástico da fosforescencia dos cupins. Ilumi
nam-se como palácios encantados e, na escuridáo da 
noite, parecem edifica~óes fantasmagóricas, surgindo 
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do recesso da selva. Em milhares e milhares de nichos 
de cupins, as largatas piscapiscam lanternas mági
cas! E quand.o nao é o cupim que atrai a nossa curio
sidade, sao os campos que se transf ormam em tapetes 
luminosos, urna vez que certas flores, semelhantes a 
minúsculas vitórias-régias, acendem lampadas de luz 
tranqüila. Andar, en tao, por esses campos, tem algo de 
irreal. As fisionomias, recebendo a pálida luz azulada, 
transn1udam-se macabramente. Os angulos f aciais, f Or·· 

temen te desenhados pela sombra que se forma, au
mentam singularmente o aspecto de caveiras-vivas. 
Tudo parece sonho: o ambiente, os homens, as coisas. 
Colhem-se essas flores e arrumam-se remalhetes fluo
rescentes que, agitados a distancia assemelham-se a 
lanternas sinaladoras. 

As vezes, urna sombra alongada, preta como que 
se diluindo na luz difusa, corta rápida a nossa frente. 
] aguar, sussuarana ou jaguatirica. O silencio oprime. 
Nós mesmos nao falamos como para nao desfazer a 
paisagem de íncubo! 

A terra, aquí, deve ser riquíssima ~m fosfatos. 
Sim, porque a mesma vegeta<;ao rasteira, encontrad.a 
em outras zonas, nao tem a mínima fosforescencia. No 
n1omento, nao encontro outra explica<;ao ªº f en o meno. 
Ano atr~s, quando atravessava o deserto que se esten
de desde as bases d,a Cordilheira do Roncador, me f oi 
dado observar cactos luminosos, esparsos pela solidáo 
árida, como que balizando um caminho inexistente. 
Agora sao essas flores e a graminácea que resplandem. 
Mas bastam as primeiras bátegas da chuva para que a 
fosforescencia se extinga. Misteriosa chave elétrica se 
desliga, imergindo tudo na escuridao. 

Enquanto aguardamos as melhoras de Aurélio -
que sao visíveis - perambulamos pelas ad.jacencias 
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do l?cal onde nos encontramos. Bandos de macacos 
guar~ba surge1!1, bar~lhentos, saltitanto pelos galhos 
das arvores, v1ndo e indo como ondas agitadas. Aba
temos alguns para colher os vermes dos intestinos a 
pedido do Butanta. Ta-í urna coisa que nao gosto 'de 
fazer. Dá-me a impressao de matar urna crianc;a. Mas 
a ciencia exige e lá vem, despencand.o desde o alto urna 
femea. Outro é ferido e custa abandonar o galho' onde 
se agarra, desesperadamente. Depois, faltam-lhe as 
f6rc;as e baqueia. Estamos todos penalizados e o Gaú
cho perde urna boa hora na intervenc;ao cirürgica para 
consertar aquilo que nós destruimos. O macaco parece 
~el.horar e nos colocamos em círculo, abobalhados, as
s1stindo aos progressos das melhoras que, inf elizmen
te, cessam. Mor re o mono e nós todos f icamos tristes 
e, porque nao dize-lo, envergonhados ... 

Só falta o funeral do "Simius serviculus" e há 
reair:iente, quem pense em confeccionar um pequen~ 
esquife. Mau. . . Mau ... ! Deixemos de sentimenta
lismo ... 

* 
. Buriti, Jacari e Ueari, desejam abaridonar a ex

pe~;c;ao ~ re~ressar as aldeias nativas. É que o "tebu
ree esta ag1ndo. Pago setecentos e vinte cruzeiros ao 
primeiro e quinhentos e trinta aos demais. Ficam com 
os fardamentos e equipamento. Logo depois Buriti 
procura-me, para dizer que permanecerá na "Bandei
ra". É um índio de urna inteireza extraordinária e 
c~nhe\o-o há dez anos. Abandonad.o pela primeira es
Pº?ª' tratou de arranjar outra, bem mais jovem, que 
de1xou em Aruana, para me acompanhar. Teme en
tretanto) da f idelidade conjuga} e queixa-se comi~o da 
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sua primeira "desgra<;a", tecendo comentá~ios fi~o~~
ficamente interessantes. Acalmo-o quanto a poss1b1h
dade por ele aduzi~a e s~ tranqüiliza. A est~<;~O de 
rád,io parece que va1 funcionar novamente. Clov1~ ar
ranjou um meio qualquer para que as ondas hertzianas 
tragam novidades e transportem nossos despachos. 
Chove sem interrup<;áo e a umidade tudo penetra. Os 
mecinicos tentam por em funcionamento o "J ohn
son" com um único cilindro e montam, desmontam, 
limam, experimentam. Mas, a nao ser urna espécie de 
tosse convulsa que sai da máquina, nada mais sucede. 
O mesmo dá-se com a esta<;áo de rádio que se limita a 
nos ouvir determinadas esta<;óes, mas que nao é capta
da por ninguém ... 

As 10 horas e 30 do dia 19, deixando Aurélio bem 
melhor aos cuidados do Tita e dos companheiros fa
<;o-me ao largo, no "Javaé" e "Solidáo", com V~ck, 
Gaúcho, Aristides, Paulo (já melhor de saúde), DJal
ma, Arutana e Lauriano. Urna tripula<;áo e tanto. Des
eemos a remo. Remada firme, cadenciada, revezan
do-nos de hora em hora. A correnteza do rio ajuda-nos 
sobremaneira e por vol ta das 1 S horas alcan<;amos 
Furo de Pedra, cobrindo urna distancia de 54 quiló
metros. No acampamento f icaram: Nilo, Aurélio, Clo
vis e Neri. Jacari e Ueari sobem para Santa Isabel, no 
batelao menor, levando lonas de barraca que devolve· 
ráo. Buriti, na eterna dúvida, "vai, nao vai", acaba fi
cando. 

Solicitara-me o sr. Gen. Ronden para que eu f ós
se até os garimpos do Pium, entrando pelo brac:;o direi
to do Araguaia, a fim de verificar o quanto havia de 
verdade em torno de certas matanc:;as de índios Javaés 
pelos garimpeiros. Se bem que me encontrasse num 
impasse tremendo, nao podia desmerecer a confianc;a 

BANDEIRANTES D'OE.STE 163 

em mim d_epositada e daí seguir para essa enorme ca
minhada. Mais tarde, entrando pela Ponta Sul da ilha 
do Bananal, deveria percorrer-lhe todo o lado d.ireito. 
Agora, porén1, como extraprograma, vamos penetran·
do pela Ponta Norte, até o Tori-Beró. Após parada de 
urna hora em Furo de Pedra, procuramos, mais abai
xo, urna praia para repousar e preparar o jantar. Fin
do esse, debaixo de chuva, retomamos a remada até as 
23 horas, quando f arte temporal nos obriga a arribar 
sem tardan<;a. O rio Araguaia, nesta altura, é de lar
gura imensa. Está espraiado e as margens mal e mal 
se divisam. 

Nessa praia onde nos refugiamos, quedamos até 
as 6 horas da manhá seguinte. Café e novamente 
remo. As 1 O horas encostamos em Krisosti, grande 
aldeiamento Carajá. Na cabana do cacique cozinha
mos nossos alimentos, na impossibilidad,e de acender
mos fago, devido a chuva. Adquiro tres galinhas e 
seis ananases, fruta essa que é plantada em larga es
cala pelos Carajás desta zona. Todas as mulheres vem 
pedir sal e, dou a cada, urna medid.a. Feítas as despe
didas navegamos até as 17,30 horas, quando novo tem
poral obriga-nos a homízio. Cobrimos urna distancia 
de 120 quilómetros e estamos satisfeitos. Enquanto os 
homens repousam, fico acordado, sem sossego. Penso 
em Aurélio. Aproveito a insónia para fazer a primei
ra colheita de hematófagos, pois é grande a quantida·
de de muric:;ocas. Encontro un1a espécie rubra que d,es
conhe<;o e a engarrafo. A f im de proporcionar descan
so aos rapazes, pois que a remada tem sido muito pu
xada - e a mim próprio, que também sou de carne e 
osso, seguimos a n1otor até lago Grande onde encosta
n1os as 10 horas. Duas ou tres famílias de boiadeiros 
aquí se encrustam, vegetando miseravelmente ! Todos 
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·?'8 .. 
doentes e os socorremos na medid.a do possível. A 12,10 
horas em ponto, penetramos, pela Ponta Norte, no 
bra<;o direito do Araguaia. Matas ~norme~ separ.~1n 
nitidainente Pará de Mato Grosso e nos, aqu1 de Go1as, 
deleitamo-nos com o espetáculo d~s tres . Estad?s 3e 
abrac;ando pela corrente do Aragua1a .. A diferencta<;ao 
das águas do bra<;o direito do Aragua1a da~ do ~squer
do, é notável. As águas barrentas que ~te aq~1 n~ve
gamos, sáo cortadas em linha reta pel~s aguas hmp1das 
que descem do l~do a ser penet;~do. Nao perdemos tem
po e subimos tr1nta e seis qu1lometros, por ~tma c~nal 
atnplo, profundo, margeado por densa matar1a. Mu1tas 
ilhas. Boa praia onde acampamos e matamos ~utuns 
para 0 jantar e também pescamos lindos tucunares q?e 
váo para a moq1:1eia. Como presen~e, ternos urna no1te 
estranhamente linda, com lua che1a prateando tudo. 
Estamos resol vid os a f azer urna puxada grande, das 

h "f " 6 horas até as 18 horas, para ac armos um ur? e 
como nao o encontramos, nao paramos. Escurec1a . e 
desesperan<;amos encontrar pouso, de tal forma o ri~ 
estava cheio e alcantifados eram os barrancos. Fo1 
entao que se me deparou estreita passagem, por on~e 
embaraf ustamos, e ancoramos num nesga de p~a1a 
úmida. Armou-se a lona, amarraram-se os bateloes, 
cozinhou-se o alimento. Em seguida os trovóes anun
ciaram pronta tempestade a desabar. Acabara de n1ar
car 21 horas em ponto, no d.iário de viagem, quan~o 
desabou o ciclone. Apanha-nos quase de surpre
sa, inaudita tromba d'água, e grossa cordoalha fus 
tiga furiosamente o vigamento do "J av:i-é", q~e com~
c;a a rachar ! As lonas de cobertura nao res1stem as 
bategas, e ternos até meia-noite, de esgotar os barcos 
para que se nao afundem ! 

É tal a densidade da água e a f or<;a com que nos 
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ac;oita, que sentimos . dif iculdade em respirar. Só nos 
abaixand,o, protegendo a boca com ambas as máos é 
que o conseguimos! Tres horas durou o aguaceiro. 
Tres horas de trabalhos agonicos, por entre tremendo 
ribombar de raios caindo em todas as direc;oes, sulcan
do as águas do rio, encrespadas em ondas temerosas. 

Que nos teria acontecido se tivessemos encostado 
nos barrancos, a procura de refúgio? Mesmo cobertos, 
grac;as a mata, do vento uivante e destruidor, e sof re
mos sérias avarias,, urna vez que as obras-mortas dos 
barcos devem ser refeitas, as lonas consertadas, reti
tirados todos os materiais. Quando o ciclone se distan-· 
cía e a chuva já ruge longe. Lauriano, com a impas
sibilidade que lhe é proverbial, diz: 

- Pruque chuva nutn cái na re<;a de Carajá que 
, A ? L' ., esta seca . a mio ! • • 

Vick, sempre atento, manteve, sob a lona, as bra
sas da fogueira, possibilitando café bem quente que 
nos revigora as fórc;as. Mas a noite é atravessada na 
labuta e quando dealba, reencetamos a navegac;áo, lu
tando com forte correnteza. As 10 horas penetramos 
no Tori-Beró, que os caboclos chamam de Riozinho, 
que se abre a 180° S e logo se desvia para 1200 L. 

Nas proximidades, um casebre com o pomposo 
nome de "Porto Eusébio" e onde caboclos carneian1 a 
fim de fornecer alimento aos raros garimpeiros que 
por aqui passam em demanda ao Pium, riquíssima ja
zida de cristal de rocha. Junto a esses homens rudes, 
consigo informa':;Ües preciosas para a missao que aqui 
n1e trouxe. Assim sei que os índios Javaés, cujas al
deias ficam muito distantes, vivem em perfeita harmo·
nia com os civilizados. Há dois dias regressaram do 
Pium cerca de 40 índios que lá tinham ido levar os 
produtos ·de suas roc;as, carregados de presentes. Os 
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Javaés estao sendo guerreados, sem quartel, pelos "Ca
rajás-de-Baixo", ou seja, pelos Xambioás, que sao real
mente maus e belicosos. Essa guerra vai para dois 
anos a ponto de desertarem, de seus aldeiamentos do 
rio Uabé, todos os Javaés. Motivou-a urna visita de 
"cortesía" que os Xambioás f izeram aos J avaés. Hou
ve, como é de praxe, luta entre os campeoes de ambas 
as rac;as e tiveram os J avaés a infelicidade de matar 
um dos visitantes, tido e havido, pelos seus, como "in
superável". Isso bastou para que os Carajás se enfu
recessem e come<;assem a matanc;a. O acidente inespe
rado nao foi aceito, pelos visitantes, como conseqüen
cia natural dos riscos dessas lutas violentas que esmi
galham os ossos. Viram, nisso, apenas, urna provoca
c;áo que lhes exarcebou os anin1os. Depois disto as 
mortes se tem repetido de ambos os lados. Sucede, po
rém, que os Xambioás, mais aguerridos, superam os 
J avaés, de índole pacífica, conforme averiguei meses 
após. Colhidos os informes desejados, adquirida, por 
troca de balas, boa quantidade d.e carne fresca, trata
n1os de descer, a inda mais que o estado de saúde de 
n1eu irmao trazia-me desassossegado. Muito caminho 
restava a fazer e largamos em boa marcha, a remos, 
a favor da correnteza, a fim de pouparmos gasolina. 
Vick amanheceu com muita febre e segue estirado no 
meio do barco. . Conseguimos urna praia baixa, onde 
acampamos debaixo de chuva. Paulo, evidenciando su
periores qualidades de cozinheiro-amador, a pesar da 
chuva, improvisa um jantar composto de panquecas e 
arroz-doce. Fortes banzeiros sacodem as águas esver
deadas do rio silente e solitário. Quero aproveitar o 
tempo exíguo e, a primeira hora da madrugada, fria e 
escura como breu, largamos de "borbulha", a sabor da 
torrente, ficando, eu e Arutana, durante o primeiro 
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quarto que nos cabe, nos lemes, enquanto os compa
nheiros dormem. Salvo um ou dois incidentes sem im
portancia, próprios desse genero de navegac;ao, cuja 
seguranc;a depende exclusivamente do piloto, as s ho
ras da madrugada funcionamos o motor, descend.o a 
tóda. As 15 horas e 10 minutos, estamos novamente 
no Araguaia e as 17,40, vento favorável que muito 
ajuda na subida, acampamos nas proximidades de lago 
Grande. Paulo reedita a fac;anha de véspera e desta 
vez a presenta um jantar suculento: jacu com molho de 
tomate, angu gostoso, sopa de ervilhas, arroz e café! 
A noite é tranqüila, com ligeiras rajadas de chuva. 

As 6,20 horas largamos. A manha é calma e lumi
nosa e o vento forte, soprando desde o norte, favore
ce. Estamos, as 1 S horas, em Krisosti, onde adquiro 
muitos abacaxis que levarei ao Aurélio. Vamos acam
par duas léguas acima, evitando assim a fastidiosa in
~e:ferencia dos índios insaciáveis. Após navegac;ao 
tn1nterrupta, as 14,30 do dia imediato, chegamos a 
Furo de Pedra, onde o amigo Baldino Ríos oferece-nos 
café feito na hora. Urna légua acima paramos junto 
ao Santuário de Santa Teresinha, imponente conjunto 
de construc;oes sólidas, de alvenaria e tijolos cozidos, 
construídos pelos frades em 1932 e, atualmente, ao 
abandono. Nao fosse a evidencia, jamais acreditaria
n1os na existencia de tao grande edifícios no ineio d.es
te sertao ! A obra dos religiosos resultou improfícua 

~ • A ' e nao posso atinar com o porque e os motivos que a 
ocasionaram. Sei, entretanto, que, urna vez ao ano no 
dia da padroeira, os cablocos desses sertoes reune~-se 
e f este jam; com grande pagodeira, a Santa ... 
. Fica, o aglomerado de edifícios ( colégios, giná

s10, igreja e internato), no cimo de alta colina de areia. 
Tudo é solid.ao, tuda é abandono. Penetramos na igre-
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ja por porta lateral, apenas encostada, e visitamos-lhe 
o interior, primitivamente decorado por um Portinari 
sertanejo que, torturando a forma, ilustrou a Santa 
Ceia e as fases dolorosas da agonia de Cristo. 

A duas léguas desse santuário, vivem algumas fa
mílias de índios onde acampamos também. Lauriano, 
que tem parentela espalhada por todo o Araguaia, 

b . h . " ,.. " d apresenta-nos urna so rin a e ma1s urna esposa e 
reserva ... 

Forte temporal fez desgarrar o "Solidao". Fe
lizmente, estáo a bordo o Gaúcho e o Paulo que lutam 
contra os elementos e acabam regressando sem novi
dades. 

Cai a tarde do dia imediato quando, após correr
mos o risco de ser despedac;ados pelo traic;oeiro rebojo 
do "Papagaio", alcanc;o a Barra. Mal arribamos, tomo 
os dois melhores abacaxis e corro rumo ao rancho, 
para ver meu irmáo. Infelizmente, encontro-o mais 
magro a inda, febril, lamuriento. Sin to-me invadir de 
piedade e violento-me para reter as lágrimas teimosas 
que me inundam as pálpebras. Descasco as frutas, mas 
o d~nte nao as toma. Gaúcho faz-me rápido relatório 
da marcha da doenc;a e segreda-me ao ouvido: 

- Chef e, o corac;áo de Aurélio está f raco. Te
rnos semente duas ampolas de "Cardiasol". Depois nao . ,., 
se1, nao ... 

Indago do Clóvis sobre a estac;ao de rádio. Ne
nhum despacho alcanc;ou Sao Paulo. N enhuma das es
tac;óes, que sei estarem a nossa escuta, diariamente, 
captou as nossas mensagens. Fico aborrecido e solicito 
do Clóvis maior empenho e novas tentativas. 

Aurélio, a noite, delira. A · febre está, novamente, 
a 40 e tres linhas. Nada que a possa diminuir. Esta
mos todos reunidos no augusto quartinho e matamos, 
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a altura da face d,o doente, enorme caranguejeira. Um 
temporal varre o céu e a terra durante duas horas e 
nos deixa, seriamente, apreensivos, tal a sua f úria 1 
Um raio cai sobre a antena da estac;áo de rádio, quase 
fulminando Clóvis e Gaúcho, enquanto procuravam 
desmontá-la ! Os dois homens sao atirados a distancia 
e, somente após prolongada respirac;áo artificial, read
quiren1 as forc;as ! Sob esse outro djlúvio, Nilo regres
sa do recesso do sertáo, trazendo nos ombros urna 
grande onc;a "lombo-preto"' que matou a tarde, bem 
distante do pouso. Um sertanejo que o acompanha, traz 
um porco do mato e, arrastando-se, o cáo-onseiro "Me-
. " nino , com urna pata atravessada pela bala que matou 

o felino! O candeeiro lanc;a chama mortic;a que o vento 
agita, fazendo danc;a macabra, pelas paredes, com as 
nossas sombras contorcidas. Lá fora ruge a borrasca. 
Dentro do nosso rancho um homem delira, dois outros 
respiram com dificuldade. Enquanto os cac;adores se 
libertam das roupas ensopadas, Aristides acode "Me
nino", fazendo-lhe o pritneiro curativo. 

- Quando cheguei na clareira - diz Nilo - vi 
"M . " 1 que en1no atracara a onc;a pe a garganta e era, por 

ela, mordido nas orelhas. O cáo, quando me viu, soltou 
a bicha e en1bolararn, abocanhando-se d.oidamente. 
Para salvar "Menino" atirei, mas com tamanha inf e-
licidade que lhe varei urna pata ... 

"Menino" é um veterano. Onceiro enorme, cheio 
de lanchaduras e cicatrizes, é de urna impetuosidade 
espantosa quando ataca. Mas nao há cáo mais amigo 
do que ele, quando no acampamento. Apesar das vicis
situdes e preocupa<;óes do momento, nao esquecemos 
de colher, com pin<;as, os carrapatos da onc;a que sao 
cuidadosamente guardados em tubo. Nunca <levemos 
esquecer o Butantá. 
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A noite, passamo-la em claro. Volta e meia circula 
o café. H á apreensao quanto ao estado de Aurélio que, 
somente pela madrugada; cai em letargia que nao é 
sono reparador, mas prolongamento do íncubo! 

* 

Após a reuniao, f ica resolvido a partida sem tar
danc;a para Sao Felix, a fim de se tentar, pela estac;ao 
da Funda<;áo Brasil Central, um contacto com Sao 
Paulo. Na falta de socorro médico, pelo menos pode·
rei esmiu~ar todos os sintomas do mal que aflige meu 
mano e receber, da capital bandeirante, alguma indi
cac;ao preciosa e, qui<;á, salvadora. 

A dificuldade está nos motores. O "Laros" bebe 
em demasia e nao merece muita confian<;a. Quanto ao 
"Arquímedes", já o conhecemcs, é o melhor. Porém a 
dif eren<;a de potencialidade impedirá a marcha em 
uníssono. Estud.amos todas as possibilidades e resolve
mos seguir. Aprestam-se os trabalhos. Tudo é estiva
do, enfardelado, colocado em seus lugares. O "Pirati
ninga" partirá a frente, levando em seu bojo, o doen
te. Deverá seguir a toda e alcanc;ar Mato Verde, onde 
esperará por mim que vou no "Javaé", levando a re
boque o "Solidao". A gasolina tan1bém escasseia con1 
os gastos da estac;ao de rádio. Aqui o combustível vale 
mais do que ouro e, em época de cheia, viajar contra 
a correnteza é arriscar-se a imprevisto de trágicas con
seqüencias. Mas será tudo pelo melhor e, após dois 
dias de intensos trabalhos, ora com u1n calor de rachar 
ou sob chuva ininterrupta, terminamos os aprestos .... .\ 
simples notícia da partida, Aurélio melhora. Conf es
sa-me que odiava o local onde estávamos ! 
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Nao podemos seguir, hoje, porque o cachimbo do 
"Laros" desprega-se e <levemos fabricar outro. Desar
ruma-se a carga. Os meciniéos trabalham com preste
za e a tarde a pe<;a está pronta, f ortemente rebitada e 
soldada ao possante "Laros". A última noite que pas
samos na Barra é. saudada por urna incurs.ao de perce
ve jos da mata que empesteiam tudo, fazendo-nos vo
mitar. Finalmente, no d.ia l.º de Dezembro, as 8 horas 
e 30, o "Piratininga" volve a proa ao Sul e inicia a 
n1archa, cortando majestoso as águas, enquanto os 
dois escapamentos do n1otor atroam os ares com ronco 
sonoro. Logo depois, sigo, feitas as despedidas. As 16 
horas dou com o batelao mestre encostado num bar
ranco hirto de tranqueiras ! E eu que já o julgava em 
Mato Verde! Sinto o cora<;ao con1primir-se-me, pois 
que atroz suspeita tne atenaza! O magnéto está engui
\ado e após bastante trabalho é pasto, novamente, a 
funcionar. Mais tarde, juntamo-nos todos numa praia, 
onde acampamos. As 23 horas um vendaval furioso 
a1neac;a o acampamento e os barcos. A luta é insana, 
em plena escuridao, para tudo salvar. Aurélio lamu
ria-se e delira. Está deitado na popa do batelao, onde 
construimos urna cabina. Findo o vendaval, aquietado 
o f orte banzeiro das águas, novamente as comportas 
celestes se abrem e o aguaceiro desaba ! Chove a noite 
toda! 

Seguimos, manha cedo, rumo a Mato Verde. O 
" Piratininga" em marcha regular, em breve desapa
rece ao longe. Desta vez - assim o espero - alcanc;a
rá a meta desejada. Nós partimos também, e prosse
guimos vagarosamente. Estava escrito que alguma 
coisa d.everia acontecer. As 14 horas, deparo, mais urna 
vez, com o grande barco encostado. O motor emper
rou. Vick está nervoso e mal humorado, cansado pelo 
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muito trabalho que o "Laros" lhe dá. Acalmo-o e ele re
torna ao trabalho, com paciencia e boa vontade. Resol
vo transferir Aurélio para o "Javaé", o que é feito com 
muitos cuidados. Prometo, aos meus homens enviar 

' ' desde Mato Verde, urna guarni<;ao de Carajás com os 
varejóes, para levarem o barco rio acima. As 18 ho
ras, finalmente, em Mato Verde, somos recebidos com 
desvelos. !mediatamente, na casa do Cel. Lúcio da 
Luz, é esticada urna rede e, nela, colocado Aurélio. Do 
curral trazem leite fresco que ele bebe com sofregui
dao. Os n1oleques da fazenda correm empós galinha 
para canja. Aurélio dorme tranquilo e eu, que pouso 
ao seu lado, entrevejo urna esperanc;a ... Na manhá 
seguinte procuro os Carajás de Mato-Verde e arranj0 
6 rapagóes que, em ubá, irao socorrer o batelao-mestre. 
1:fas, justamente, quando se distanciavam na praia, 
e1s que o ronco do possante motor chega até nós e os 
í~dios. retroced.em. Duas horas depois, majestoso, 
b1partindo as águas como um cruzador o " P iratinin-

'' ' ga completa a curva do rio e encosta na enseada. 
Houve atraso, devido a pequenas peripécias, a 

chuva e, sobretudo, ao ataque inesperado de grande 
onc;a que quase arranca Buriti da barranca. Assim me 
contou o Nilo: 

- Quando encostamos na praia, chovia bastante. 
~rrnamos a lona para poder cozinhar e, finda a refei
c;ao, recolh(!mo-nos todos ao batelao. Buriti, entretan
to, quis ficar sob a lona, junto a fogueira e as cinzas 
quentes. :t:Jinguém pod.eria prever a audácia da cangu·· 
c;u. Dorn11amos, quando nos despertaram gritos afliti
vos. Buriti berrava: "óia a onxa !" Saltamos do barco 
e deparamos com um "macharrao" que segurava, com 
as possantes presas, o índio pela espádua, arrastando-o 
para fora da barraca! Quando nos viu, largou Buriti, 
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r:troced,eu .e sentou a moda dos gatos, em cima do fa
cao do 1nd10, a nos desafiar. Nesse momento 0 "M"'-

. " "P " ' e: nino e o agode pularam do batelao e investiram 
contra o f el in o, enquanto o Gaúcho vinha com o mos
quet~o p~r~ atirar. Ma~ a onc;a, a~uada pelos cachorros, 
sum1u rap1da na escur1dao. Gra<;as ao capote e a lona 
com q?e Buriti se cobria, nada lhe aconteceu. Os den
tes de1xaram profundos sinais na pele do índio ... 

Buriti, ainda assustado, ri, mostrando a denta
dura estragada. Deseja dizer algun1a coisa e completa: 

- Onxa desaforo! Mim segura aquí e fais fór
c;a p~a me coi:ie. E~ grita muito, muito mesmo pra es
pan~a: N un tinha rifle que fico no batelao. . . Agora 
BurttI xabe também brigá cum onxa. Buriti bom 
mesmo! 

Combinamos e permaneceremos aqui, até Auréli0 
sarar. Formaremos nosso acampamento e ao-uardare
n:os as festas de fim de ano. Aurélio, na bag;gem, tra
z1a urna pequen.a árvore de Natal, adquirida em Sao 
Paulo e desejava ornamentá-la naquele dia. 

Ternos um rancho a nossa disposic;ao e, em breve, 
descarregamos o que nos é necessário. Tudo em ordem 
e nos sentimos esperanc;osos. Entretanto a m1nha .re-. ,.. . ' 
s1stenc1a se es~ai. Comec;o a ceder. Sinto-1ne preso de 
enorme desespero, son1and,o todas as dif iculdades por 
~ue estou passando ! Cansa<;o, desfibran1ento co1nple
to, apreensao quanto ao estado do Aurélio e o possível 
f racasso em minha arremetida, abate-n1e de súbito. 
Estou passando deveras mal. Procuro esconder 0 n1eu 
estad~, vou a margem do rio onde vomito e tirito de fe
bre. A noite nlelhoro e encentro novas for<;as para en·
~ren~ar d~a~ vindouros. Fazemos urna festinha; boje 
e an1versar10 do Paulo. Os rapazes engenham-se para 
atravessar os dias aborrecidos e fazem-no a contento. 
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Os motores sao limpos juntamente com os barcos e o 
material e dessa forma, todos estao entretidos. Infe-' ' . . 
lizmente, a esta<;ao nao quer func ionar e 1sto me amar-
gura! Aguardo, diariamente a chegada das pe<;as par.a 
os motores desgastados, pe<; as essas que o sargento f 1-

cou de enviar desde Sao Paulo e que, passados meses, 
fui encontrar atiradas a um canto da recla<;ao, quando 
do meu regresso para organizar o segundo escalao_ ... 
Aurélio experimenta melhoras e todos estamos radian
tes. Chega, de Fontoura, um índio Carajá que nos diz 
terem chegado encomendas - de a viao - para nós, 
em Sao Felix. Pulo de contentamento. Devem ser os 
dois mil metros de filme, as pe<;as desejaclas e o resto 
do material deixado para trás. Resolvo subir até lá e 
assim o fa<;o, levando a f amília do Lúcio que quer ir 
até Sao Felix. Sob a chuva persistente, navegamos du
rante 16 horas, quando encostamos em Santa Isab_el, 
altas horas da noite depois de termos lutad,o com vio
lento rebojo que por' um triz nao emborcou. o "Javaé". 
J á ao delbar seguimos e, duas hor~s . depo:s, ~hegava
mos a Sao Felix. Rebate falso a not1c1a do 1nd10. Nada 
chegou e nenhun1 aviao apareceu por aqui l_ Há um 
rancho novo que o Severino mandou construir para a 
" Bandeira". ótimo para um acampamento-base e ain
da o ocuparei. Festejam, os sertanejos, o dia. da N. ~· 
da Concei<;áo. Rezam o ter<;o, fazem as lada1nhas pri
mitivas e d,epois entram num "bate-pé" que se pro
longará, enquanto existir folego nos dan<;arinos l ... 
Após o almó<;o, em Santa Isabel, na residencia do Al
berico deseemos o rio com banzeiro violento. O '·'Ja-' 
vaé" pula como casca de noz n1as avan<;a .intrépido, pois 
que a sua constru<;ao obedeceu ·a. estudado projeto, dis
pondo-o para enfr~ntar tormentas violentas. Mas a;
sim mesmo, e sempre debaixo de chuva, chegamos as 
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17 horas em Mato Verde, onde 1nás novidad.es me es
peram: d __ ois home.ns ei:nbriagaram-se e Nilo teve que 
I~nc;ar, mao de me1os violentos para castigá-los. Auré
ho esta, novamente, com muita febre e um curto cir 
cuito acabou que~mando a instalac;ao da estac;ao, des
carregando-se do1s acumuladores, nossa última espe
ran<;a ! 

Ao amanhecer de 10 de Dezembro, Aurélio está 
~om febre elevadíssima. Mec;o 40 graus e tres linhas. 
~ ~ar~e piora. Vo~itos e delírio. Tomo todas as pro
v1denc1as para seguir para Sao Felix. Os bateloes sao 
lastreados, desfazendo o acampamento já confortável. 
Custe o que custar, seguirei rio acima até alcanc;ar 
Aruana! 

~o ter notícia de nossa partida, Aurélio queixa-se 
que nao suporta o barulho dos motores. Prefere ficar 
do que aguentá-Io. Diz-me que é apavorante o efeito 
das explosoes e da trepidac;ao em sua cabec;a. Que me 
resta f azer? 

Sempre a última hora, a salvac;ao. Ela se me apre
sent~ sob a forma de um pequeno rebocador que vem 
de, ~anta ~aria e. que traz urna carga de sal para o 
~uc10. Aqu1 termina a viagem da embarcac;áo, impul
s1onada a querosene. Procuro o piloto e proponho-lhe 
rebocar o "Piratininga" até Sao Felix. Alega nao ter 
tempo, nem c~n:bustível. Digo-lhe que possuo querose
ne e ole? suf1c1entes para a jornada e ainda por cima 
Ihe ?are1 500 cruzeiros. Titubeia. Mas quando sabe do 
motivo, a salvac;ao de um dos meus homens, apressa-se 
em receber a incumbencia, mas nao aceita a gratifi
cac;áo ! 

:--- Lamento nao ter tempo a minha disposic;áo 
- d1z o rude caboclo - caso contrário rebocaria o ba
telao até Leopoldina! 
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Agradec;o-lhe de corac;áo e fica aprazad.o que logo 
pela manhá seguiremos. Aurélio se satisfaz com a so
luc;ao. Viajará, comodamente, sem o terror do barulho. 

A noite, ao lado do mano, algo reconfortado, re
trocedemos de muitos anos em nossa palestra e con
fidencias. Voltamos até Sao Vicente, na nossa viven
da, quando, crianc;as ainda, peran1bulávamos pelas 
praias silentes, em busca de "aventuras". E recorda
mos a minha primeira expedic;áo. Nos fundos do quin
tal de nossa casa, abría-se un1 charco hnenso que al
canc;ava os trilhos da entáo Southern Sao Paulo Rail
ways. É Aurélio que remetnora, cinematograf icatnen
te, e eu fico, no escuro, ouvindo-o, silencioso, sentindo 
refluir, de um jato, toda a tremenda nostalgia de eras 
já tao distantes! Aurélio esmiuc;a e eu recordo ... 

Tinha 12 anos, quando realizei a minha primeira 
expedic;ao. Parti montad.o em frágil jangada, cons
truída com tábuas de caixas e caixoes, evidenciando, 
desde entao, minha propensáo as construc;oes. . . flu
viais ! Inútil acrescentar que, logo adia~te, na uf raguei, 
imergindo, até o peito, no lodo esverdeado onde sapos 
volumosos tinham vivenda preferida. Aurélio fala: 

- Lembro-me como se fosse ontem. Trabalha
mos na "construc;ao", recorda? Eu me incumbira de 
arranjar os pregos com o vendeiro e voce o martelo 
com o vizinho. . . V oce queria construir um mastro 
para o velame, tudo de acordo con1 os livros de Salga
ri e de Julio Verne ... Fernanda e Parisina ajudaram 
também e mani.ae vinha dar urna espiada de quando 
em vez . . . Quem diría que agora estamos sulcando 
rios ün ensos e vivendo tantas emoc;oes ! 

Faz urna pausa. Eu continuo calad.o, olhos fecha·· 
dos, vendo estampadas no verso das palpebras todas 
as passagens dessa · meninice feliz, barulhenta e a ven-

' 

9 - · Catnpa do bandeirante Aurélío · 
Aureli, em Sáo Félix .. 



1 O - No aldeiamento Tapirapés, ~ !ampiri, 
o autor conversa com. o cacique Praxuí. 
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turosa. Nao mais ouc;o Aurélio que reinicia as suas 
reminiscencias e af un do na época gloriosa dos nos sos 
feitos quando, após o fracasso dessa "expedi~ao" ini
cial, percorríamos as terras pouco habitadas dos cer·· 
rados até a Ponte dos Barreiros ou quando, periclitan
do por cima dos andaimes da Ponte Pensil, disparava
mos até a Praia Grande, comboiando um grupo de pe
tizes de nossa idade, a fim de "assaltarmos" os gran
des navios atirados a solidáo das areias pelos tremen
dos furacoes oceanicos ! Eramos, nessa época, peque
nos flibusteiros desejosos de emular com os "tigres 
de Mompracem" ou com os adeptos d.e "Sandokan". 
E as praias infinitas de Itanhaém ouviam os nossos 
gritos de vitória quando aprisionávamos algum siri 
alentado ou meia dúzia de caranguejos nos pantanos 
marginais ! Embarafustávamos pelas matas adjacen
tes, cora\Ües palpitando ao menor ruído, desejando, 
ardentemente, topar com alguma surpresa maiúscula 
e, ao mesmo tempo, temendo enf rentá-la ! Lembro-1ne 
do susto que levamos ao- d,epararmos com o primeiro 
parco-do-mato que pos asas em nossas pernitas, fa
zendo-nos descambar com velocidade extraordinár ia, 
ribanceira abaixo ... 

Com o tempo, o ambito de nossas incursoes se di
latava. J á fartos de matas, iamos a ilha Porchat, nessa 
época bem diferente do que é hoje. Galgando, como 
macacos, as enormes pedras, os monólitos, iamos até o 
extremo Leste a fim de penetrarmos numa caverna so
turna, quando da maré baixa, arriscando inconsciente
mente, as nossas vidas, para descobrirmos os "segredos 
e mistérios" da "casa dos tubaroes" ... Nao havia la
pa, toca, caverna, mata, praia, enseada que nós desco
nhecessemos. 

E nossa irrequieta existencia de minüsculos no-
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mades, encontrava derivativo nas noites tempestuosas, 
quando o noroeste ululante bramia nos interstícios das 
venezianas trancadas ou f azia ruf ar como estranhos 
tambores, as jubas de altíssimas palmeiras seculares. 
Eram as noites em que nossa mae, para premiar um 
dia d.e inatividade, lia-nos trechos do "Guarani", do 
:Tronco de Ipe", as "Minas de Prata" ou entao capí
tulos de aventuras ou livros de viagens. Tudo isso es
caldava as nossas mentes desabrochando a aurora da 
existencia, f azendo com que mais ardor puséssemos 
nas "razzias" pelas terras do município, para nós "sel
vas e matas virgens" ... 

Aurélio sempre me f ora companheiro d.essas in
cursoes que abriram, como charrua, em meu íntimo, o 
sulco profundo que deveria, para sempre, tornar-me 
um apaixonado pelo sertao, pelo desconhecido ! 

Quando as necessidades prementes obrigaram-me 
ao primeiro emprego, agrilhoado pela obriga<;ao filial 
de que me convencera, cortando de vez os meus ímpetos, 
meu irmao, que sempre manteve espírito independente, 
embrenhou-se pelos sertoes mineiros de onde regressou 
trazend,o, numa gaiola por ele mesmo fabricada, magní
fica on<;a parda, tremendo trambolho em nosso quin
tal, pavor dos vizinhos, íncubo das galinhas e espanta
lho dos gatos da redondeza ! 

Tentamos domesticar o felino e, na impossibili
dade de chegarrríos a mútuo entendimento, houve por 
bem presenteá-lo a certo cidadao em Santos . . . Por 
haver falhad.o na primeira tentativa de domador, Au
rélio resolveu criar passarinhos e os espécimes mais 
lindos vieram habitar o viveiro construí do sob as f ron
des das Iaranjeiras. Em 1924, já homens, após urna 
série inacreditável de acontecimentos que permitiram 
um livro a parte, eu organizei a expedi<;áo aos Andes, 
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enquanto que Aurélio, com alguns companheiros do 
Tiro 11 de Santos, do qual f azia parte, segtiia para o 
famoso raide a Ottawa, no Canadá, regressando, pas
sados meses, d.e Mato Grosso, com um tiro de Win
chester num dos bra<;os ! Fracassada minha expedi<;ao 
automobiUstica a Santiago do Chile, organizei outra 
que vasculhou as terras do Paranapanema, a fim de 
pos1tivar a inexistente serra do Diabo. Aurélio, por 
sua vez, toma va parte na trágica expedi<;áo Sao Paulo
Buenos Aires, via Tiete, expedic;ao que se perdeu ein 
Airosa Galvao, após um naufrágio noturno ! 

Foi quando surgiu no theu horizonte o Coronel 
"Sir" Percival Fawcett, o homem que até hoje atrai 
as aten<;oes do mundo civilizado, por ter desaparecido 
misteriosamente quando tentava alcan<;ar a serra do 
Roncador e descobrir, conforme ele mesmo declarara, 
os restos da mitológica ·Atlantida e um estranho povo 
que estaría vi vendo nos contra f ortes e dobras da cor
dilheira ! 

* 

Aqui se faz necessário um parentese para escla
recimento do "caso Fawcett", ainda mais que, nesta 
minha ültima expedi<;ao, creio ter descoberto algo de 
importante a propósito, conforme se verá mais adiante. 

"Sir" Percival Fawcett, coronel do exército bri
tanico, figura de grande realce nas ciencias de sua pá
tria, antes de tudo era um místico. Destacado para a 
Índia, quando ainda muito jovem, para Iá seguiu em 
companhia da esposa. Posteriormente, teve que se 
transferir até a fronteira, a fim de guarnecer, com a 
sua tropa, um f orte existente na orla do Tibet, a terra 
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dos mistérios. Grande estudioso e pesquisador nato. 
"Sir" Percival Fawcett - segundo versáo fidedigna 
- captou a amizade dos monges de mosteiro próxiino 
e onde, mediante a necessária licen<;a do Llama, passou 
grand.e parte do tempo em que se manteve na frontei
ra. Na sublimidade do estudo da ciencia pura, deci
frando pergaminhos antiquíssimos, absorvendo pelos 
olhos e poros, por todos os sentidos tudo quanto lhe 
era dado de constatar a ele, o privilegiado, mais e mais 
Fawcett se inclinou a cren<;a outra, imantado pelo con
tato com os misteriosos monges ... sábios desse indevas
sado território que guarda a virgindade, apenas son
d,ada, por um ou outro explorador mais corajoso. 

Certo dia, fizeram-lhe, os monges, urna profecia: 
teria um filho varáo e esse filho ainda seria rei de urna 
grande na<;ao desconhecida, sita a Oeste do Hindustao, 
vivendo no recesso de grand.e cordilheira. Fawcett 
acreditou, cegamente, ainda mais que o correio lhe 
trouxe, passados dias, a grata nova do nascimento do 
seu primogenito, o mesmo que com ele desaparecería 
nos meandros dos cerrados mato-grossenses, em mea
dos d,e 1925 ! 

A partir de entao, dedicou-se, Fawcett, a leitura 
de tudo quanto se referia a Africa, continente imedia
tamente a Oeste do Hindustao. Interessou-se sobre
n1aneira com os relatos de Ridder Haggard, famoso 
romancista ingles e viu, nos Iivros "As Minas de Sa·
Iomao" e "Anel da Rainha de Sabá", o roteiro certo 
d.e urna predestina<;ao. ! 

Nao perdeu tempo : escreveu a Ridder Haggard 
consultando-o, abrindo-se com ele e, em resposta, sou
be que essas narrativas que o mundo todo conhece, nao 
passavam de lendas brasílicas que ele, o escritor, por 
ter-se especializado em relatos sobre o Continente Ne-
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gro, transportara-as para o ~mbiente. africano: . S~gun
do Ridder, essas lendas lhe t1nham sido remetidas pelo 
seu irmáo, Sir Haggard, na época ministro plenipoten
ciário ingles, no Rio de J aneiro. Realmente, mais a 
Oeste ainda, viu Fa,l\/cett, que se encontrava o Brasil 
e todas as suas aten<;óes volveram-se a América do Sul, 
buscando, lendo, pesquisando em todos os sentidos. 

Mais tarde, o Cel. Fawcett foi d,esignado para 
servir numa comissáo de limites entre a Bolivia, Peru 
e Brasil. Conforme relato de Charles E. Key en1 sua 
obra "As grandes expedi<;óes oientíf icas do Século 
XX", Sir Percival Fawcett, em princípios de 1910, 
percorreu imensas paragens, explorando toda a re::iao 
de Caupolica onde, após incríveis aventuras, entrou 
em contato com os ferozes índios Guarajós, de quem 
se tornou amigo e entre os quais buscou elementos para 
pesquisas posteriores. 

Logo depois, ao regressar a Inglaterra, perante os 
membros da Real Sociedad.e de Geograf ia de Londres, . . . 
nesse mesmo ano, ass1m se expr1m1a : 

"Muito se tem falado da presen<;a de 
urna tribo estranha, no interior da América 
do Sul. A comprovac;ao dos fatos é fraca. 
Contudo, eu encontrei urna dúzia de homens 
que juram ter visto índios com cabelos loiros. 
Pessoas que já estiveram em contacto com 
índios selvagens em determinados pontos, afir
mam a existencia de urna ra~a de gente as
sim, com olhos azuis. ~stes aborígines tem 
um nome: sao os Morcegos, que cac;am a 
noite e vivem escondidos durante o dia. Tive 
ocasiáo de tratar, longamente, com alguns 
de meus informantes e penso que se pode dar 
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crédito a certas das suas inf orma<;óes. A in
da há muitas coisas curiosas escondidas nas 
florestas do Amazonas. Fala-se de velhas 
ruínas e animais estranhos, e de longas es
tradas que ainda nao foram palmilhadas. 
Nao há dúvida que as regióes inexploradas 
sao fartas de fábulas, mas nao <levemos es
quecer que os Pigmeus da África e o O ka pi 
foram por muito tempo considerados seres 
lendários." 

Essa declara<;ao, f eita em caráter oficial, f oi pu
blicada pelo "Geographical Journal", t. 35, Maio de 
1910. 

Mais vezes o Cel. Fawcett veio a América do Sul, 
sempre pesquisando, procurando, sondando. O embai
xador britanico, "Sir" Connor, que substituira "Sir" 
Haggard, na Capital federal, também homem estudio
so, enviava pormenores e resultados de buscas que fa
zia, ao Cel. Fawcett, com quem mantinha correspon
dencia. De urna feita, Fawcett seguiu até a serra de 
Sincorá, na Bahia, onde descobriu, em lapa profunda, 
certas i'nscri<;oes rupestres, de grande valor para ele. 
Novas declara<;oes a austera Sociedad e Geograf ica de 
Londres. Dizia, textualmente, o Cel. Fawcett, entre 
outras coisas: "Existem seres estranhos e insetos fan
tásticos para o naturalista, e isso é urna razao de mais 
para nao tratar de mito a existencia de misteriosos ín
dios brancas. Fala-se de pigmeus da floresta e de ve
lhas ruínas. Perto dos lugares habitados, foram en
contradas minas em abandono". 

Cada vez mais persuadido da real existencia des
ses índios brancos com cabelos loiros e de ruínas que 
ele julgava pertencerem a restos da Atlantida, encon-
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trando estranhas analogias entre os escritos de Ridder 
Haggard e suas constatac;oes, come<;ou a rebuscar na 
Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro tudo quanto era 
alfarrábio. Depois de longa e estafante procura, certa 
tarde Fawcett deu com o famoso documento n.º 512. 
Essa descoberta quase que o enlouqueceu de júbilo e 
ha que1n se recorde de te-lo visto pular de contenta-
1nento. Copiou minuciosamente o estranho escrito e, 
sem perda de tempo, ru1nou para Londres, onde, em 
1924, fez a solene declarac;áo de ter encontrado o ro
teiro certo para a maior descoberta arqueológica de 
todos os tempos! Seu relato impressionou e, sustenta
do financeiramente pela Real Sociedade Geográfica de 
Londres e mais pelo próprio escritor Sir Ridder Hag
gard, no ano de 1925, acompanhado pelo filho primo
genito e pelo médico dr. Raleigh Rimmel, aportava 
pela última vez no Brasil, iniciando a grande aventu
ra, dando início a um dos maiores mistérios que ainda 
hoje como tal permanece, apesar de todos os esforc;os 
empregados para desvendá-lo ! 

Arranjou, aqui, urna caravana que o acompanhou 
até as proximidades de Diamantina, em Mato Grosso. 
Desped.iu os homens contratados e, com o f ilho e o mé
dico, internou-se deinitivamente, flectindo para a ser
ra do Roncador, viajando em diagonal N. E .. Sua úl
tima mensagem ao jornal norte-americano "Aliance" 
relatava os grandes trabalhos para abrir caminho, as
sim como o tormento dos carrapatos nos cerrados 1na
to-grossenses. Em fins de Maio ele 1925 ele foi visto, 
e mais os seus dois companheiros de aventura, por um 
funcionário do Servi<;o de Protec;ao aos indios, a urnas 
vinte léguas ao Norte de Diamantina. 

O estranho documento que o Cel. Fawcett encon
trou e decifrou (e foi ele o único a decif rá-lo, qui<;á 
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grac;as a tudo quanto aprendera junto aos monges no 
Tibet) , era um relato enviado no ano de 17 43 ao Vice
-Rei da Babia, pelo chefe de um grupo de explorado
res a cata de minas de ouro, relato esse que concluia 
com um pedido urgente de socorros. ~sse documento 
foi enviado por meio de um índio manso, enquanto que 
o grupo, formado por seis portugueses, acampava a 
margem de "um rio grande que corria paralelo a outro 
rio grande". Baseavam-se, os pesquisadores, em ro
teiro que um mesti<;o, em 1622, deixara ao falecer. 
~sse roteiro dizia de certas minas de ouro, fabulosa
mente ricas que ele, o mestic;o, encontrara numa "cor
dilheira de montanhas" no planalto de Mato Grosso. 
Impressionante se torna o documento quando narra 
que: "vencidas as montanhas de paredes quase verti
cais, as suas vistas se descobriu um rico planalto que 
circundava os contornos de urna cidade, erigida de 
enormes blocos de granito, mas que se achava comple
tamente abandonada". Aparentemente o local tinha 
sido atingido por um terremoto. Relata, o precioso ma
nuscrito, sobre construc;oes e monumentos encontrad.os 
e "que devem datar de tempos bem remotos". Quem 
redigiu o manuscrito enviado ao Vice-Rei, completa-o 
com a cópia fiel de estranhos hieróglifos,, encontrados 
nos umbrais de ruínas daquilo que se lhe afigurou 
como sendo um templo. 

O relato continua dizendo que tinham sido encon
tradas várias nlinas de ouro e algumas moedas "de 
ouro estampadas". O ouro "bruto e em grande quanti
dade, podía ser lavado em rio das proximidades". In
sistía, o relator, na necessidade de ser aprestada urna 
grande caravana para se aproveitar a imensa riqueza 
das minas. Acrescentava também que antes de aban
donar tao misterioso local, viram "Duas Criaturas de 
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tez Branca e de Cabelos Pretos" a cuja existencia na
quele planalto " tantos relatos faziam menc;ao". Das 
margens do " rio Grande" que denominaram Paragua
~u, enviaram o mensageiro. Deles nunca 1nais houve 
notícias e jamais foram encontrados! 

Era, esse documento, que já chamou, anterior
mente, a atenc;áo de muita personalidade nacional, ten
do, em épocas distantes, havido tentativas para se des·· 
cobrir "o berc;o dessa antiga civilizac;áo", de tamanha 
importancia para o Cel. Percival Fawcett, que nenhu
ma dúvid,a mais teve a respeito da real existencia de 
brancos peran1bulando pelas ruínas de antiquíssima ci
dade ! P ositiva va-se, nao semente a profecía dos mon·· 
ges, mas também as lendas que Ridder Haggard trans
formara em maravilhosas narrativas. 

Dessa forma Ricardo Adams, Ptolomeu Higgs e 
Olivério Orme, os tres personagens do livro "O anel 
da Rainha de Sabá" que encontraram um povo semita 
e remoto, num vale sito nos altos píncaros d.e urna cor
dilheira no centro da África, e, com isso, os tesouros 
de primitivas dinastías de reis poderosos, eram revivi
dos por Sir Percival Fawcett, seu filho primogenito e 
pelo dr. Rimmel ! 

Nao quis, o Cel. Fawcett, que ninguém mais o 
acompanhasse, quando chegou aos limites daquilo que 
se chama civiliza~ao no sertáo desconhecido. Despe
diu a todos e seguiu ! Sabe-se que a altura do Batovi 
encontrou um monólito com a mesmíssima inscri~ao 
contida pelo documento 512, mas em sentido inverso. 
Positivamente, ele estava na pista certa ! 

* 
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Após um ano de completo silencio, o inundo pas
sou a se interessar pela sorte do Cel. Fawcett e a pri
meira expedi<;ao-socorro foi organizada pelo capitao 
Dyott, a expensas da Real Sociedade Geográfica de 
Londres, muito apreensiva com o fim do seu ilustre 
membro. O capitao Dyott tudo féz para descobrir o 
paradeiro de Fawcett e ele mesmo salvou-se por ver
dadeiro milagre, quando assaltado pelos índios de certa 
tribo, nas proximidades do río Kuluene, provavelmen
te os Suyás. Ao regressar declarou Dyott que a serra 
do Roncador nao passava de um mito e negou-lhe a 
existencia. Cabe a vez ao Professor Petrullo, da Uni
versidade de Pensylvania vir a cata de Fawcett. Sobre
vóa várias regioes e regressa de maos vazias, també1n 
negando a existencia da Cordilheira do Roncador ! É 
que ele perambulou pelos áres cérea de 600 quilómetros 
mais a Oeste ... Nao tard,ou que outra expedi<;ao-socorro 
se formasse. Desta vez coube ao Marqués Albert de 
Winton, jornalista norte-americano e explorador, se
g·uir os rastros de Fawcett. Mas assim como ésse, tam
bétn · ele desapareceu com seus companheiros e nunca 
mais dele se ouviu falar ! 

Eis que em 1932 surge, no Rio de J aneiro, um ci
dadao sui<;o de nome Rattin que faz a sensacional de
clara<;ao : diz ter visto o Cel. Fa wcett, prisioneiro de 
urna tribo de sel~agens ! Jura e afirtna ser verdade o 
que diz, mesmo quando desmentido, formalm~nte, pelo 
General Rondon, quando de urna acarrea<;ao promovi
da pelo embaixador inglés. Mas as afirmativas de 
Rattin d.espertam a curiosidade de um alto funcioná
rio da United Press, o sr. Horácio Fus9ni que se com
promete a acon1panhá-lo. Em breve organiza-se a ex·· 
pedi<;ao e seguem, com os dois exploradores, seis cuia
banos e seis paraguaios que Fusoni mandara buscar, 
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por serem hon1ens de confian<;a e esplendidos sertane
jos. Seguem e desaparecem todos, até hoje ! O mesmo 
roteiro, o mesmíssimo sumic;o ! Dessa forma o misté
rio assume propor<;oes fantásticas! Quase simultanea
n1ente o jornalista londrino, Peter Flemming, do "Ti
mes", surge no Brasil e desee pelo río Araguaia, pene
tra alguns quilón1etros pelo rio Tapirapés, limita-se a 
ligeiras indagac;oes e regressa a Inglaterra, negando 
tan1bé1n ele a existencia da serra do Roncador. Após 
isso, nenhuma outra tentativa se fez, 'a nao ser em 
1937, quando eu a testa d,e um punhado de homens, 
penetro pelo rio das Mortes tentando, acima da con
fÍuencia do rio Pindaíbas, atingir a majestosa serra 
do Roncador, essa imensa cordilheira que somente um 

.ano após; em fins de agosto de 1938, alcan<;ava, após 
ter sofrido o inaéreditável ! Por muito que buscasse, 
nad,a encontrei nessas duas expedi~5es. Em compensa
~ao, agora, conseguia dado~ impressionantes, grac;as 
a mo<;a que fttgiu de um aldeiamenfo Caiapó, na dire
~ao onde palmilhei na minha última arrancada ! 

Que Fawcett me interessasse, sobremaneira, con
vém dize-lo: quando ·ele chegou, em 1925 ao Rio de Ja
neiro e os jornais noticiaram os aprestos da expedi
<;ao escrevi-lhe solicitando minha incorporac;ao ao gru
po. Como única resposta recebi apenas o silencio 
l\1as, espiritualmente, incorporei-me nessa aventura, 
cujos passos acompanhei com verdadeiro ... entusias1no e 
cujas peripécias, após o seu término, acenderam em 
mitn o desejo irreprimível de palmilhar esses territó
rios desconhecidos, que me atraiam como ima podero
so! Levei anos para chegar a urna conclusao, e em 
maio de 1937, após ingentes esfor<;os, conseguí for
mar a "Bandeira Piratininga". la o solicitante de 
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1925, a cata do austero ingles que nem sequer se digna
ra a responder-lhe ... 

Nunca e a ninguém desvendei o que me ia no co
rac;ao. Nenhum dos meus homens, nas quatro expedi
c;óes, até hoje, ouviram de minha boca algo sobre as 
buscas em torno de Favvcett. Nao desprezava a possi-· 
bilidade de vir a d,ar com algo de positivo. Meu escopo 
básico, realn1ente, nao era encontrar o malogrado ex
plorador. Mas nao podia deixar de sondar esses terri
tórios imensos que guardam mistérios milenares, por 
nao terem aiD¡da conhecidos. E quantas coisas que 
Fawcett ouviu, induzindo--0 a tentativa suprema, ouvi 
também ! Índios "claros", bichos estranhos, tribos mis
teriosas ! 

Infelizmente, com essa facilidad e pasmosa que 
muita gente tem em desmerecer valores, nao faltou 
que~, arvorando-se em historiador da epopéia Fawcett, 
o p1ntasse como reles aventureiro, sedutor de índias e 
buscador de fortunas f áceis. . . Essa nód,oa na vida do 
sábio britanico, nao lhe desdoira o mérito, pois a tota
lidade das pessoas que lhe conheceram as aptidóes e 
valor' relegaram-na como infamia! 

Agora, para fechar o parentese, <levo dizer da 
car~a recentemente recebida pelo meu ex-companheiro 
de Jornada de 1938, o sr. He.inz Himmelreic-h, o "dr. 
Saúva" d,o meu .livro "Roncador". Essa missiva, de
veras impressionante, foi resposta a determinada in
terpelac;ao. ~screveu-a o cientista suic;o, dr. Arnaldo 
Bachmann, residente em Oberhof-Hergen, cantao de 
Zurich, das relac;óes da senhora Fa~cett. Essa senho
ra exibiu-lhe o arquivo do marido e declarou que rece·
be, volta e meia , correspondencia do esposo que todos 
julgam morto. Disse que o Cel. Fawcett se encontra 
em "zona pétrea" e, com ele, o filho e o dr. Rimmet 
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Viven1 com os índios Kamayuras ( Orizés-Procaizés) 
e que sao brancos. Mostrou, a dama, interessantes fo
tograf ias tiradas pelo dr. Rimmel e que ela recebe 
"por canais misteriosos". Um trecho dessa carta diz 
textualmente: "Eu tenho em meu poder documentos 
que, se publicad.os, levantariam tremenda sensac;ao no 
mundo inteiro ! Mas só os publicarei quando da saída 
de minha expedic;ao. Lady Fawcett nao está mais inte
ressada em custear exped.ic;óes para procurar o mari
do, pois que ela sabe ter, "Sir" Percival Fawcett, al
canc;ado todos os escapos e nao ·foi morto pelos índios, 
nem comido pelos cachorros e nem os seus ossos dis
persados pelos ventos ! No decorrer dos anos chegaram, 
da selva dos Morros Azuis, notícias para a Europa, 
por caminhos desconhecidos, sem qualquer dúvida, 
mais orig inais d.e Fawcett com fotograf ias de Rim
mel. O grande mistério sobre Fawcett está completa
mente esclarecido com esses documentos que eu, logo 
após o come\O de minha expedi\ao, vou entregar ao 
mundo!" 

E sta é a carta do cientista suÍ\O que pretende, se
gundo me informaram, vir ao Brasil num carro-tan
que e, com esse estranho meio de locomo\ao, penetrar 
na floresta amazónica. . . Enf im: tu do pode aconte
cer ... 

Aqui, amigo leitor, concluo o meu parentese, na 
certeza de ter esclarecido um ponto principal sobre 
Fawcett que, ao se despedir dos amigos em Londres, 
acrescentou: "despec;o-me, para sempre, da civili
zac;áo !" 

E . ' part1u .... 

* 



190 WILLY AURELI 

Já a noite vai alta e Aurélio continua rememo
rando o passado. Sua voz ecoa no escuro da pousada e 
eu emerjo como de um sonho. O mano terminava com 
urna pergunta: 

- Nao é verdade, Willy? 

- É, sim ... 

Acendo a candeia, preparo-lhe u1n chá, tomo-lhe 
a febre. Sempre pior. Pela manhá, mandei para Sao 
Felix Vick e Aristides, no bateláo menor, a fim de 
sond.arem as possibilidades de alguma condu<;áo mais 
rápida, pois que constatava seguir, para Leopoldina, o 
barco do Baldino, que pertence a minha flotilha mas que 
a ele estava emprestado. Sao, precisamente, 23 horas 
quando ou<;o o ruído do motor dentro da chuva violen
ta. Sao os dois rapazes que regressaram, arriscando-se 
sobremaneira por esse rio revolto. Nenhuma condu
<;áo. Deveremos resolver o problema da melhor forma 
possível. Os dois companheiros vieram com tamanha 
velocidad.e que cobriram o percurso em tres horas ! Só 
agora imaginam, rindo-se, o que teria acontecido se 
tivessem esbarrado em urna tranqueira, em plena ve
locidade. Ambos es tao enxarcados e do fundo do ba
telao surge a esquálida figura de um rapazelho gue 
trouxeram, a pedido, desde Sao Felix. Veio estirad.o, 
tremulo, estampado na face o pavor que lhe provocou 
semelhante viagem noturna e a tamanha velocidade. 

Logo aos primeiros livores da madrugada cinzen
ta e chuvosa, é deitado o longo cabo d~ a<;o para o re
boque. Minutos depois seguem todos, ficando eu e o 
Aristides para ultimar o que sobrou. Partiremos no 
dia imediato e chegaremos a t~mpo. Nilo leva reco
menda<;6es exatas e Aurélio vai deitado com o Gaúcho 
ao lado, amigo prestimoso. O aspecto do mano é im-
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pressionante e todos se esf orc;am em esconder o que 
,..., . . 

sentem, para nao o 1mpress1onar. 
A noite, após termos trabalhad.o durante o dia 

todo, somos testemunhas de urna verdadeira cena de 
Far-West, devido aos desatinos de um sertanejo beba
do, recém-chegado dos garimpos do Gar<;as e que, ar
n1ado com um 38, atirava em Deus e todo o mundo ... 
Estampidos, impropérios arreganhos de valentía e 
tudo termina lá pelas 3 horas da madrugada. 

As S e meia já estou demandando Sao Felix com 
vento pela proa, banzeiro fortíssimo e chuva inclemen
te. A meio caminho cruzo com o rebocador que traz 
notícias: tud.o em ordem. O piloto nao quer aceitar os 
500 cruzeiros, mas acaba cedendo, dada a minha insis
tencia. As 19 horas, chego e atraco junto ao "Pirati·
ninga". Ainda nao retiraram Aurélio por causa da 
chuva e sua extrema fraqueza . . Está delirando, gritan
do alto: 

- Tirem-me esta bola preta dos olhos ! Tirem 
esta bola preta ! 

O ar do ha tela o está viciado e urna candeia fu me
ga junto ao catre onde o doente repousa. Mando are
jar o ambiente e proporciono-lhe d,uas aspirinas que 
surtem efeito, acalmando-o. Seu aspecto é espetral e as 
lágrimas brotam-me dos olhos. Saio para esconder mi
nha como<;ao e pe<;o a Deus que o salve. 

Passamos a noi te em vigília. As duas da madru
gada, o Gaúcho comunica-me que a temperatura de 
Aurélio caiu a 35. Injetamo-lhe a última ampola de 
"Cardiasol" e melhora logo depois. É neste momento 
que Aurélio me chama, pede para me aproximar ainda 
mais e diz: 

Eu sei que vou morrer ! 
- Nao digas tolices ! Amanha estarás melhor e 
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~eguiremos até Leopoldina. Já preparei o batelao · e 
urna cama cómoda. Verás como tudo isso nao passará 
de un1 susto ... 

- Eu sei que vou morrer - continua, sem pres
tar aten<;ao ao que digo. - Mas ou<;a aqui irmao: eu 
morro como homem ! 

Estende-me sua grande mao, branca como cal, 
mao que aperto, desejando transf erir-lhe, por esse am
plexo, minha vitalidade ao corpo exausto. Desde on
tem que suspeito a terrível verdade: anem1a pernicio
sa! Nada o poderá salvar a nao ser um 1nilagre ! 

Bem cedo retiramos Aurélio do batelao, aprovei
tando urna "abertura" do tempo. No grande rancho 
já aparelharam urna cama e ele deita satisfeito, sorrin
do e fazendo trocadilhos. Está espantoso: um esquele·
to bamboleante, branco, fei<;oes estiradas, cabelos en
canecidos na fronte. Todos querem ser ííteis. Prodiga
lizam-lhe chá, ovos que ele solicita com insistencia, 
aquecem bolsas de água. Náo podemos utilizar da es
ta<;ao de rádio da Funda<;áo Brasil Central, que está 
trancada e o encarregado nao permite ao meu opera
dor o manuseio da mesma. Teme responsabilidades, 
enquanto um homem mor re por falta de socorros ! 

As 11 horas, Aurélio externa desejo' de comer al
guma fruta. Sigo co1n Aristides até Santa Isabel onde 
consigo um cacho de bananas e duas melancias. Aru
tana, que velou o doente também, viaja para o rio d~s 
Mortes onde há urna grande ro<;a Carajá. 

- Vou buscar melanxia pra oce "Major" - diz 
a meu mano e segue rápido na remada. 

As 15 horas, conseguidas as frutas no aldeiamen
to silvícola, regresso. Eis ·que a meio caminho encen
tro Paulo na pilotagem de urna grande ubá, conduzin-

-

11 - Um grupo da "Bandeira" em Porto 
Aurélio" no Río Tapirapés. 

' 



12 - As famosas nascentes ·do ·R ío da L iberdade, 
en-contradas pela "Bandeira Piratininga" . 
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do-a para o nosso lado. Nao tem prática e a corrente
za o distancía. Aristides diz : 

- Deve haver alguma novidade, do contrário 
Paulo nao se arriscaria. 

- No mínimo é alguma peraltice · - retruco, . , . 
para enganar a mim proprio. 

- Nao é nao chef e! V amos encostar? 
- Vamos! 
Fazemos a manobra, lan<;amos o cabo e Paulo 

grita: 
- Acho bom o sr. se apressar porque Aurélio 

está gritando de dor como nunca o fez! 
Infelizmente, contra a correnteza nao podemos re

gular a velocidade a nossa vontade. O motor, a toda 
for<;a, avan<;a com lentidáo, ainda mais que agora re
bocamos a ubá. U ma hora depois, encostamos. J á no 
barranco está toda a "Bandeira Piratininga" e muitos 
dos moradores. Estranho es se fato, de come<;o, mas 
logo adivinho ! Sin to f raquejar as pernas e seguro-me, 
desesperadamente, a borda do bateláo. Olho para 
Aristides que desvía o olhar, embara<;ado. Des<;o. Vick 
segura-me pelos bra<;os e diz: 

- Coragem, chef e! Aurélio morreu agora 
mesmo! 

Nada digo, que nada poderia dizer. No rancho de
paro com m·eu irmao, f isionomia serena e tranquila, 
tnáos piedosamente cruzadas sobre o peito, envergan
do a farda da "Bandeira", em atitude de quem repou.., 
sa. Coloco-lhe a máo na testa. Está ainda quente. Aus
culto-lhe, frenético, o cora<;áo. Mas esse cora<;áo gene
roso, esse grande cora<;áo está imobilizado para sem-
pre ! 

Entáo, eu que sempre fui indiferente, mesmo nos 
momentos mais críticos de minha vida, choro, sentin-
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do algo despedac;ar dentro de mim ! Choro como nun·· 
ca chorei e como jamais chorarei ! 

* 
Evidenciou-se, logo, a solidariedade simples e 

completa dos rudes sertanejos. Vinham silenciosos, 
olhavam, murmuravam algo e retiravam-se. O traba
lho pelos campos afora cessou, que urna ordem tinha 
sido enviada pelo Severiano. Em todos os ranchos co
mec;ou a nenia dos mortos, num tom plangente. 

Sobre dois cavaletes estiramos tábuas e, coloca
mos o corpo. Em br.eve o rancho encheu e assim ficou 
a noite toda, enquanto Clóvis f ervia água, constante
mente, para a rodada intérmina do café. Pelas proxi
midades do rancho, Valentim e um outro caboclo co
me<;aram ª- mar telar o madeiro do esquife. E essas 
marteladas, que se .prolongaram pela noite a dentro, 
ecoavam no meu cérebro. Dia 13 de Dezembro de 1945. 
Faltavam 11 días para f estejarmos a vigilia de Natal e 
da bagagem do pobre mano, retirei a arvorezi~h~ e as 
velas que adquirira em Sao Paulo para a f est1v1dade ! 
Coloquei tudo ao seu lado. Nos seus pertences encon
trei um crucifixo, um Evangelho, vários Santos. N un
ca suspeitara a profunda religiosidade ~e Aurélio, sem
pre brusco, resmungao, mas de urna bondade e gene
rosidade sem par ! Rabiscos de diário, cotne<;o de u1n 
romance, páginas soltas de esboc;os literários. Cada 
objeto, cada papel, urna punhalada no cora<;ao ! 

Canoas encostam no barranco. Chegam os Cara-· 
jás, comboiados pelo Uataú. Vem todos, porque todos 
gostavam do "Major". Ficam imóveis e atravessam a 
noite, sem mudar de posi<;ao, olhos fitos no cadáver, 
fracamente ilun1inad.o pela luz tremula das velas. Aru-
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tana também chega, lá pela meia noite, e se dirige ao 
rancho, sobrac;ando grandes melancias. Um índio gri
ta-lhe, no linguajar gutural da rac;a: 

- O major morreu ! Ele já nao precisa das me
lancias ! 

Arutana estaca, retrocede, fica imóvel junto ao 
barranco. Depois, com gesto brusco, atira os frutos a 
água, desee precipitado para a canoa e sorne na noite, 
gritando alto a sua dor. E seus gritos vao morrendo 
ao longe e desaparecem quando entra na curva que o 
leva .a aldeia. Só encontrei Arutana passados meses! 

Vick está trabalhand,o urna cruz. Pinta no madei
ro: "A qui d.eixou a "Bandeira Piratininga". 

Ás 8 horas do dia imediato, realiza-se o enterro. 
A bandeira nacional cobre o esquife e os Carajás pe
dem para se revezarem no transporte. Pr.ocuramos um 
alto para abrir a cova. Fica sob árvor~s frondosas e 
onde as águas das enchentes jamais poderao chegar. 
Todos os caboclos, homens e mulheres de Sao Felix 
acompanham o féretro e . cantam as litanias usuais do 
sertáo, na maioria imp·rovisadas: 

"Ele era um . moc;o bom ... 
Ora pro nobis ... 
morreu no sertáo ... 
ora pro nobis . . . 
ele morreu solteiro 
ora pro nobis ... 
vai pro céu mais ligeiro ... 
ora pro nobis ! 

Nessa maneira tosca d,e improvisar repontava a 
bondade dos simples. A cantadeira ia desfiando toda 
a história que improvisava, no momento, e o coro res
pondía "ora pro nobis" com un~ao. E aquilo que, se ou-
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vido por mera curiosidade teria despertado em nós, 
qui<;á um sorriso, dada a ingenuidad.e profunda dessa 
gente, penetrava-nos com toda a espontaneidade e dor 
sincera com que era proferida ! 

Nilo, a beira do túmulo, após o meu último adeus 
ao mano, comanda a salva. Em seguida, cobrimos o 
a ta úde com a terra. Está tu do acabado. 

- Acabou a "Bandeira" ! - ou<;o alguém dizer. 
Nao, nao acabou ! Continuaremos nossa jornada! 

* 
A noite reuno os homens. Há necessidade de se 

buscar refor<;os. Mais homens e material. Seguirei pela 
manha. Nilo irá de regresso. Vick assume a subchefia. 
O que sobra da "Bandeira" dará otimamente para a 
invernia. Vick, Aristides, Djalma, Gaú~ho, Paulo, Cló
vis, aguardarao meu ·regresso. Há muito alimento, es
pecialmente víveres de reserva. Deverao aproveitar a 
estadía em Sao F elix para ca<;ar. Despe<;o os índios, 
pagando-os. Uearí seguirá também comigo e voltará 
com Aristid,es, desde Leopoldina. As 8 horas de 15 de 
Dezembro inicio a caminhada rumo a Capital, dentro 
dos nlaiores temporais. Dois mil e muitos quilómetros 
a serem atravessados numa estac;ao que .tudo imobili
za. Viajaremos dia e noite, A cheia do Araguaia per
mite a navega<;ao sem muitos perigos a nao ser as ilhas 
flutuantes. Carregamos lenha seca para podermos co
zinhar. Nao haveria possibilidade de se encontrar um 
graveto sequer. As águas invadiram tudo. Nao mais 
existem barrancos, nada mais de praias a nao ser urna 
ou outra ponta emergindo dentro de enormes distan
cias. Sao os cumes das "praias altas" que, no tempo 
da seca, atingem boa altitude. Durante essa penosa 
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viagem, em que nos revezamos na patroagem do bate
lao, de duas em duas horas, sof remos os embates de 
verdadeiros ciclones que danc;avam com a embarcac;ao. 
Impossível descrever o aspecto mau, trágico do Ara
guaia em plena cheia, imerso sem interrup<;ao num 
cinzento sujo, embaciado pela cortina da chuva que 
nao cessa um minuto! É o dilúvio que assistimos e nós 
somos espécies de Noés, numa arca pequenina, ao sa
bor dos ventos e das ondas altíssimas dos banzeiros 

• ra1vosos. 
Quantos trabalhos e quantos esfor<;os para nos 

salvar de soc;obramento, especialmente quando, as duas 
horas da madrugada, entramos de cheio no Rebojo, 
rodopiando como piáo, atraídos pela tremenda fórc;a 
do f unil absorvente ! Momentos em que a coragem, por 
maior, desee até aos calcanhares e um frio doloroso 
atinge o plexo! Quatro homens em luta pela sobrevi
vencia. Em Piedade, consigo emprestado um motor 
Penta, do amigo Straube, o bom missionário adventis
ta que lá reside há tantos anos. Com dois motores a 
marcha melhora sensivelmente e os desolados estiróes 
sao vencidos com regular velocidade. E assim, noite e 
dia, mal alimentados, mal dormidos, até que, as 16 ho
ras de 22, chegamos a Leopoldina. O trepidar dos mo
tores atrai ao barranco tOda a populac;ao. Nossa ban
deira an1arrada a meio pau, com f aixa preta, faz com 
que todos se descubram. A notícia da morte de Auré
lio j á tinha chegado com um dia de antecedencia, tra
zida por essa forma misteriósa que no sertao substitui 
qualquer telégrafo! 

Hospedo-me na casa, em ruínas, do Clóvis de 
Abreu, a quem f a~o avisar em sua f azenda distante. 
Leopoldina está transformada em imenso charco. Só 
enormes vampiros esvoa~am pela solidao do pardieiro, 
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onde a luz do lampiáo espac;a as trevas e mantém os 
morcegos distanciados. Resolvi gastar mais querosene 
porque, ao acordar dentro da escuridáo, com um gesto 
brusco, derrubei estonteado, un1 desses nojentos mami
feros, que me sugava o sangue sob a axila esquerda. E 
o hematófago já o tinha bebido em boa porc;áo, pois ao 
esmagá-lo com a bota, o sangue esguic;ou violento, su
jando a parede. 

Aqui estamos a _brac;os com outro problema: nao 
existe mais estrada. Tudo submerso. A única possibi
lidade de alcanc;ar Goiás será a cavalo. Espero Clóvis 
de Abreu com os animais que solicitei. Deverá chegar 
da fazenda por esses d,ias. 

Véspera de Natal. Janto em casa do amigo Joáo 
Artiaga que está apreensivo, pois a sua família deve
ria chegar com o caminháo do Servic;o de Prote~áo 
aos Índios. As 23 horas, vozeiro intenso diz-me da che
gada de gente de f ora. Sáo os f ilhos do Artiaga e mais 
um guapo magote de funcionários do S. P. I., que al
can~m Leopoldina, após terem feito a pé 24 quilóme
tros, desde a Pinguela. Preparam, no meio -da chuva 
e dentro da noite, animais de sela que iráo buscar as 
mulheres que ficaram no caminháo. Clóvis de Abreu, 
que já aqui se encontra com as montarias, segue tam
bém e horas depois estao todos de volta, sáos e salvos. 

* 
Dia de Natal. Chega o Cel. Vanique, da Funda

~º Brasil Central. Palestra amistosa, grandes proje
tos, possibilidades remotas de realizac;oes. Há notícias 
de que os caminhoes (sao dois)' par;;idos do lado de lá 
da Pinguela, tentará.o regresso a capital velha. Para 
mim a vetusta Goiás representa, no momento, verda-
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deira Meca e <levo alcanc;á-la de qualquer forma, nem 
que seja a pé. Fica, definitivamente, resolvida a via
gem, arriscando-se tud,o por tudo. No caminháo do 
Raimundáo iráo várias · mulheres, o Baldino e merca
dorias. No caminháo do S. P. I. irei eu, Nilo e mais 
doze pessoas, todas dispostas a fazer f órc;a durante o 
percurso. Ternos, antes, que proceder a descarga e no
vamente a lota~áo dos caminh5es. 

É, a Pinguela, urna depressáo, que, na época das 
águas, transforma-se em grande e profunda lagoa, onde 
jacarés, arraias e piranhas proliferam a vontade. De
ve-se atravessar esse obstáculo, a nado. Fica a 24 qui
lómetros de Leopoldina e nao há quem o passe, de veí
culo, durante os cinco meses que dura a ~huva. É, po
rém, apenas um dos obstáculos a serem vencidos. Ou
tros, e muitos, existem. A 27 ultimamos as cargas e 
descargas, com lentidáo exasperadora, debaixo de chu
va e calor inf ernais. Aristid,es, abastecido, desee o 
Araguaia, levando instruc;oes. A tarde já está tudo 
pronto nos caminhóes. Devemos auxiliar o transporte 
de urna senhora, gravemente enferma, que caboclos car
regam em rede, enquanto o marido, a cavalo, resguar
da o filho sob a ampla capa. Nova travessia da "Pin
guela", com extremos cuidados. Seguimos. Os cami
nhoes nao viajam por estrada, mas navegam ( é o ter
mo) em verdadeiro mar ! A água lambe o piso da car
rosseria e o radiador vai coberto com lona para permi
tir a imersao d.o pesado veículo, sem que o carburador 
seja atingido. Depois de urna légua, se tanto, o cami
nhao do Raimundáo estaca. Enguic;ou de vez e todos 
os esf orc;os sao inúteis. Estamos parados no meio de 
lago infinito, formado pelas enxurradas. Com água 
pela cintura, tentamos tudo e nada conseguimos. Os 
mosquitos infernam e em breve nossas caras se entu-
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mecem como abóboras ! Náo podemos abandonar o 
pessoal e atravessamos a noite, encolhidos na carros
seria, hermeticamente fechada com a lona, para evitar 
a entrad.a dos mosquitos. Impossível descer, i~pos_sí
vel acender um f ogo, impossível o movimento ! Que 
noite medonha ! Volta e meia eu e o Nilo pulamos na 
água, permanecendo alguns minutos, tempo suficiente ' 
para fumar um cigarro e tonificar os pulmóes. Mas o 
ataque das muric;ocas é cruel e somos obrigados a ba
ter em retirada. Pareceu um século essa noite de vigi
lia, na solidáo imensa, imobilizados e martirizados. Na 
manhá seguinte, tudo se arranjou e seguimos. 

Agora abro o meu diário de viagens para ver o 
que nele vai escrito e encontro: "29 de Dezembro de 
1945 - Descrever o que f oi a viagem no meio do pan
tano e com água lavando a carrosseria, é humanamen
te impossível ! Só quem já participou dessas aventuras 
é que pode imaginar o que f oi essa viagem ! Tivemos 
que abandonar o Raimundao e receber os seus passa
geiros nas proximidades do "Sapé", que conseguimos 
atravessar porque Deus assim o permitiu. As 21 horas, 
após intérmina série de trabalhos e acidentes, chega
mos ao Rancho da Morena, onde pausamos". 

Dia 30 de Dezembro - Saímos as 7 e meia horas 
e tivemos que reconstruir d,uas pontes, levadas pelas 
enxurradas violentas. Só mesmo loucos é que transi
tam assim ! Ao cair da tarde f omos abrigados a ref a
zer mais urna ponte. As tábuas foram ."pescadas" de 
mergulho, sendo os homens amarrados pela cintura. 
Nao fossem as providencias qu~ tomei, f icariamos pa
ralisados aquí! Mesmo seguros, os homens arrisca
ram-se perigosamente, devido a correnteza fortíssima 
dorio. Atravessado o obstáculo, já caindo a noite, che
gamos ao Ferreiros, e oh dece~áo! O rio transbordou 
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de tal forma que a grande ponte, construida a trinta 
metros acima do nível costumeiro, está completamente 
submersa ! As águas tumultuosas passam por cima dos 
balaustres! Quantos dias levará o rio para voltar ao 
normal? Urna semana, um mes? Pousamos no ranchi
nho do Benedito. 

"Dia 31 de Dezembro - As águas baixaram de 
cinco metros mais ainda nao permitem a passagem. Os 
caboclos fazem rezas que "d,aráo resultado", conforme 
dizem. Durante o dia, todos balizamos as águas de 
hora em hora. Efetivamente, descen1 e o milagreé pos
sível ! A meia noite tiros espoucam na noite escura, 
festejando a entrada do Ano Bom. O Benedito prepa
rou urna galinha com farofa e desculpa-se pela falta <le 
gordura e de tempero ... " 

"Dia 1 de J aneiro de 1946 - Saimos as cinco da 
madrugada e chegamos a Goiás as 15 horas. Viajan1os 
sempre debaixo de chuva. Perf iz um estiráo de 1.120 
quilómetros. Estou em ruínas. Tomo banho, bar
beio-me, encontro roupas limpas, passo os telegramas 

, . . . . 
necessar1os e arranJO para que a v1agem pross1ga 
amanhá". 

Aqui, amigo leitor, cessa o relato da primeira 
parte de minha jornada. O íncubo da baixada do 
Aruaná já f icou para trás. Mas, em breve, deverei en
f rentá-lo novamente e espero vence-lo. 



SEGUNDA PARTE 



OS JAVAÉS 

Os índios Javaés, primo-irmaos dos Carajás, ha
bitam, em toda a sua extensáo, o rio dos Carajás, ou 
seja: o Bra\O Direito do . Araguaia. Habitam-no do 
lad.o esquerdo, edificando os aldeiamentos no interior 
da ilha do Bananal e, do lado direito, no continente 
goiano. Mas os núcleos maiores radicaram-se, desde os 
primórdios, na ilha, encontrando-se f ortes grupos 
também a margem do lago Grande, que é a imensa la
goa da parte Norte da ilha do Bananal e que alimenta 
o rio Piratininga, afluente do lado esquerdo do rio dos 
Carajás. 

Existem as seguintes aldeias Javaés: Tahuela
hua, Morauhíhaúa, Imuti, Uari-Uari, Dedjineró. 
Uari-Uari é a mais importante porque, segundo a ge
nese dos ] avaés, f oi nesse local que vieram ao mundo, 
conforme descreverei mais adiante. 

O tipo físico dos Javaés impressiona de imediato. 
Ben1 mais robustos que os Carajás, possuem f ei~óes 
mais acentuad.as, como que esculpidas com fortes gol
pes de escalpelo. As mulheres, entretanto, sáo lindas 
e bem mais bonitas que as primas Carajás. Grandes 
agricultores, cultivam ro\as imensas e fazem-no ca
prichado nos trabalhos, col hendo f artas mes ses que os 
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possibilitam enfrentar os longos invernos. Nao usam, 
os homens, cabeleiras compridas como os Carajás. Cor
tam os cabelos a altura das orelhas, enquanto que as 
1nulheres conservam-nos longos e brilhantes. As pe
quenas diferencia<;oes entre as duas ramifica<;oes do 
mesmo tronco, sao notadas após mais ou menos demo
rada observa<;ao. Usam, os Javaés, como distintivo da 
rac;a, o mesmo círculo escavado a fogo, na parte zigo
mática. Mas é tnaior. Assim também as mulheres 
usam a tanga de fibra, que lhes resguarda o sexo, en
rolada em triiangulo perfeito, sem deixar, como fazem 
as carajás, cerca de metro de sobra, pendurado entre 
as pernas. Sao bem mais graciosas, mais robustas, os
tentam belíssimas dentaduras e se envaidecem muitís
simo com a pintura corporal, igualando-se, nisso, aos 
homens que sao verdadeiros artistas. Essas pinturas 
sao impressionantes pela forma, pela perfei~o do de
senho e pelo aspecto, muitas vezes macabro, que em
prestam ao indivíduo. Abusam d,o genipapo e as es
trias negras, com que mascaram as fei <;oes, tornam-nos 
artificialmente soturnos. 

Tanto homens como mulheres, valem-se dos pés 
como das máos. Agarram qualquer objeto com os arte
lhos e movimentam-no e agitam-no com naturalidade, 
enquanto que as máos estao ocupadas. Daí seren1 co
nhecidos, pelos Carajás, com os apodos de : "Ixanjiú
n1arandº" (bichos. barbudos) e "Kroibí-dioré" ( filhos 
de macacos) . A diferen<;a de linguajar entre Javaés 
e Carajás está apenas no forte sotaque d,os primeiros. 
Para esclarecer, direi que o Javaé fala a língua Cara
já como o portugues o faz em rela<;ao a nós. 

As aldeias J avaés sao timpas. Fato raríssimo en
tre índios e, especialmente entre índios da rac;a Carajá, 
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pois que os Carajás, propriamente ditos, nao primam 
pela higiene de seus lares. 

As casas, cu jo arcabouc;o forma perfeita ogiva, 
altas, arejadas, totalmente cobertas, sáo limpas no in
terior de chao batido e nivelado. Espécie de pequenas 
e !º~cas prateleiras correm aos lados das pared.es de 
indaiá, e, sobre essas, sao colocados os objetos de uso 
diário e os enfeites. Há, em todas as casas, um jirau 
central que serve para depósito das esteiras, recolhidas 
pela manhá, após o descanso. Há ordem, enf im, dentro 
de urna cabana J avaé e isso alegra os olhos de quem 
está acostumado a ver muita sujeira, milhoes de mos
cas e tudo de mistura como o cheiro azedo e pestilencia} 
da maioria das choupanas Carajás. 

As esteiras que os Javaés tecem, diferenciam-se 
totalmente das confeccionadas pelos Carajás. Enquan
to que estes fazem-nas de fibras de tucum, entremean
do-as, muitas vezes, com caprichosos desenhos do 
mais puro estilo Marajoara, e sao amplas, f lexíveis, 
com abundante franja na orla mais estreita, pois que 
tem ligeiríssima forma af unilada, os J avaés as con
f eccionam com taquaras moles, em forma retangular, 
medindo dois metros por sessenta centimetros, orna
das com os mais caprichosos motivos, feitos co1n a so
breposic;áo de grossas palhas pretas. V erdadeiros bor
dados de magnífico aspecto. Essas esteiras, depois de 
prontas, sao unidas e .f ormam a cama, tanto de um sol
teiro como de um casal, alargando-se a vontade, com 
a jun<;ao de duas ou mais pec;as. A prestam, os J avaés. 
certo grau d,e adiantamento no fabrico de cobertores 
de algodáo. Amplos teares sao usados pelas mulheres 
que cordoam f ios de algodao, entrela~ando-os com 
minucioso cuidado, usando longas agulhas de taquara. 
~sses cobertores servem também como capas usadas 
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contra o frio e a chuva. As mulheres Carajás nunca fo
ram capazes de levar a van te semelhante f a<;anha. Os 
demais enfeites de algodáo sao id,enticos aos dos Ca
rajás: adorno para as pernas, para os bra<;os, para o 
ventre. Id~nticos sao os "punhos" que usam nos pul
sos e que, para os flecheiros, servem para resguar
dá-los do impacto violento da corda do arco, quando 
disparado o dardo. 

O armamento é igual aos dos Carajás: arcos, fle-
chas, lan<;as e bordunas. Os arcos sao maiores e as 
bordunas oitavadas, mais rústicas. 

Criam galinhas, porcos e possuem muitos caes. 
Nao esses magríssimos "vira-latas" dos Carajás, sem
pre esfomeados, dentu<;a e costelas a mostra, mas ani
mais bem nutridos, f ortes e ótimos guardas. 

As emas merecem especiais carirthos dos Ja vaés. 
En1 todos os aldeiamentos há muitas emas, gordas e 
g-randes, domesticadas. Quanto as araras vermelhas, 
que vivem aos milhares nessas regióes e que sao, para 
os Carajás, a maior ambi<;ao, raramente as capturam 
e se o fazem, é para usar-lhes as penas escarlates para ". ,., c ., " os enfeites ou para presentear os 1rmaos araJaS . 
quando das f requentes visitas que fazem aos aldeia-
mentos desses. 

Em todas as aldeias existem grandes e altos ji-
raus, espécie de 1ninaretes onde os Javaés passam a 
sesta, estivados, e onde, permanentemente, um guer
reiro se reveza na vigilancia. ~sse costume <leve-se as 
constantes incursoes dos f erocíssimos Canoeiros que, 
em tempo bem recente, trucidavam os Javaés, invadin
do-lhes os territórios. 

Sobre esses jiraus há sempre farto material béli
co, pronto as necessidad,es. Grandes paus cruzados f or
mam, a entrada das aldeias, espécie de arco de triunfo 
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e lago próximo está a "Casa dos Mistérios", onde as 
vestes sagradas do Aruaná sao guardadas. Essas ves
tes pouco diferenciam das usadas J.lelos Carajás e a 
dan<;a é id.entica. Também junto a "Casa dos Misté
rios" eleya-se urna plataforma e um índio está sempre 
de sentinela, apoiado em duas lan<;as que empunha com 
fór<;a e decisáo. 

Todas as aldeias tem chefe, subchefe, doutor e 
feiticeiro. A disciplina é boa. Os solteiros usam um 
"taparabo", indistintamente, e somente os guerreiros 
é que se podem exibir completamente nus. Nao se nota, 
entre os Javaés, a <;:>pila<;ao. Ombros largos e cinturas, 
relativamente estreitas, musculos desenvolvidos, pés 
enormes, ventas largas, olhos estranhamente oblíquos, . . 
na ma1or1a. 

Sáo, os J avaés, grandemente expansivos. Gos
tam d,e rir e de cantar. As mulheres, muito desemba
ra<;adas, emprestam grac;a especial a tudo quanto fa
zem. O "calogi" que se come entre os Javaés, é un1 
"calogi" limpo, nutritivo, abundante. Nada de cuspa- ' 
radas sobrenadando no grande caldeiráo de barro, 
como acontece entre os meus amigos Carajás ... . O 
"calogi" dos Javaés é feito com mandioca doce, milho 
verde, batatas doces, aipi e arroz. Um "minestrone" 
que pode ser apresentado em qualquer m~sa. 

Sao agricultores experimentados e trabalhadores 
incansáveis. Cultivam muitas espécies de bananas e em 
quantidades assombrosas. Entre as várias espécies 
existe urna que se come cozida ou assada nas brasas, 
como a comum banana da terra. Mas é muitissimo 
maior, triangular e tem sabor agradá vel. Basta urna 
única dessas bananas para alimentar um homem ! 

Plantam arroz, mandioca brava e doce, batatas 
roxas, batatas d.oces, milho, cana-de-a<;'Úcar, favas 
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brancas, gostosíssimas. Muitos mamoeiros nos dilata
dos pomares. o mamáo jamais falta a mesa de um Ja
vaé. Corta-o em fatias e delicia-se com a sua polpa. 
Também é a primeira oferenda que faz ao visitante. 
Nao comem as galinhas que criam, mas f azem largo 
uso dos OVOS~ Além de esplendidos agricultores, sao 
bons pescadores. Do "pirarucu", que chamam com o 
nome de "bodoloke", comem apenas a barrigada e a 
cabe<;a. O resto o enorme peixe é jogado f ora. Mas sao 
gulosos quanto aos tucunarés que váo pescar nos lagos 
marginais ou nos afluentes misteriosos, riquíssimos 
em peixes os · mais variados. 

' 
Exímios ca~ad.ores, quando da época das grandes 

chuvas, partero em grupos e regressam carregados de 
troféus de ca<;a, especialmente peles de porco do mato 
e queixadas que sáo, para os índios, a ,moeda corrente, 
urna vez que co111erciam com objetos vários. Os ho
mens de maior idade tem contacto com o civilizado, 
com os quais ~e encontram , depois de caminhadas que 
d.uram meses. A maioria sa:be-lhe da existencia, mas 
jamais o viram. Sao índios mansos, hospitaleiros, bons. 
Cuidam das raras f erramentas que poss~em· e se enge-. ' . , . 
nham em construir outras, com os me1os emp1r1cos' que 
o ambiente lhes oferece. U sam a inda, em larga escala, · 
o machado de sílex. 

' 

As f amílias sao muito unidas. Nao existe a poli
gamia e raramente um homem, quando enviúva, torna 
a se casar. Permanece viúvo, cuidando exclusivamente 
dos f ilhos, com urna solicitude que comove e que bem 
póderia servir de exemplo ao citadjno ... 

Somente o feiticeiro pode se dar ao luxo de mais 
mulheres. Mas quem sof re com is to é exclusivamente 
ele, que se ve em palpos de aran has para con ter a f úria 
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vandálica ·das esposas, quando em cqnflito por ques
tóes de ciúme. 

Em todas as aldeias há urna "vestal", designada 
pelos chef es. N enhum desdouro a essa "madame" que, 
muitas vezes, é a progenitora do próprio cacique. Será 
ela que consolará os viúvos nas noites longas e solitá·
rias, elargindo-lhe cttrinho ~ consolo. Assim sendo, 
evita-se o ad.ultério. Costume 1dentico, no que se refere 
a escolha de urna "vestal" para cada aldeia, tem-no 
também os Carajás. Diferem, porém, dos Javaés, pois 
que sao de uso comum, tanto para os radicados no al
deiamento, como para os índios. de passagem de urna 
para outra aldeia. Sao quatro os "doutores" Carajás 
que designam determinada mulher a missao "sag-ra
d,a". Stibmete-se, a escolhida, sem .mugir nem tugir e 
arma a sua palhoc;a' no limite do aldeiamento. E lá per-· 
manece morando, enquanto os "doutóres" ·quiserem. 
Liberta de sua missao, passa a ser a índia mais reques
tada das redondezas e náo tarda em casar. 

A genese dos índios Ja vaés é interessante e "mis·
ter" Darwin, se estivesse vivo, pularia de contenta
mento pois que, conforme se verá, os bons índios Ja
vaés descendem diretamente dos macac0;s. 

Assim ·Contam: "Certa vez os Carajás fizeram o 
"Rretorrokan". É urna festa que congrega todos os 
índios dessa ra<;a e dura vários dias. Coincide com o 
amadurecimento do milho e há um festeiro que a co
manda. N ehhuma mulher <leve e pode saber quais os 
homens que envergam as vestes sagradas da danc;a 
Aruaná. M ulher que disso tenha conhecimento, aind.a 
hoje, é posta a margem e sofre tremendos castigos im
postas pelos "doutores" ou feiticeiros. 

Dois meninos esconderam-se na casa dos misté
rios e viram quais os homens que envergavam as, ves-
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tes. Quando terminou a festa e º,s ho~ens foram a 
ca<;a os dois meninos regressaram a alde1a e narraram 
tu do' as mulheres. Mas no aldeiamento f icara um índio 
velho que tudo ouviu e que, por sua vez, transmitiu aos 
guerreiros, quando regressaram. ~sses se enfur~ce
rain. Procuraram, imediatamente, os dois meninos 
para matá-los. Mas os dois garotos, adivinhando o fim 
que os aguardava, fugiram e escavaram um bur~<:º 
onde se ocultaram. Taparam a entrada do escondertJO 
com grande paneláo de argila. Entáo os guerreiros, 
mais e mais enfurecidos foram á mata e colheram 
grande quantidade de casca de landi. Depois cavaram 
urna vala que en~heram d.essas cascas. Atearam fogo 
as mesmas e jogaram as chamas tooas as mulheres sa
bedoras do segredo. Só escapou urna velha, que fugiu 
e foi dar com o buraco escavado pelos dois meni
nos. Assustada e temerosa com a matan<;a de todas as 
mulheres, teve um desarranjo intestinal e defecou so- . 
bre o paneláo. Logo depois foi descoberta e corta
ram-lhe a cabe<;a. Para escárneo e advertencia, gru
daram essa cabe<;a nas nádegas da decapitad.a. Depois 
disso os homens brigaram e mataram-se mutuamente. 
Só sobraram dois Carajás, os mais robustos. ~stes fo
ram a "Casa dos Mistérios" onde dan<;aram e canta
ram até cansar. Depois, armaram-se e duelaram-se, 
vindo ambos a morrer, atravessados pelas flechas. 
Depois disso, os d.ois meninos resolveram sair do es
conderijo. Verif icaram que todos estavam mortos e 
que a aldeia tinha sido queimada. Das casas e das ro
<;as nada restava. Por ter sido desvendado o segredo 
do Aruaná, tu do f ora d,estruído pela f úria vandálica 
dos homens ensandecidos. Os do is meninos f oram apa
nhar muita palha e construiram urna casa. Depois ca
<;aram para se alimentar. Como nada enc9ntrassem e 
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estivessem muito cansados, acharam milho amassado 
e "calogi" pronto. Ficaram surpreendidos, mas come
ram bastante e depois f oram se esconder na mata para 
espionar quem cozinhava para eles. Viram entáo dois 
lindos periquitos verdes que preparavam nova comida. 
Sairam e pegaram os dois periquitos. 

- "Quem sao voces?" - perguntaram. 
- "Nós somos duas mulheres carajás e faze-

mos comida para voces" - responderam as duas aves. 
Entáo os dois meninos casaram com as duas aves. 

Nasceram muitos meninos e as mulheres foram tomar 
banho no rio e "pescaram n1ilho miúdo". Depois elas 
construíram redes com fibra de tucum e pescaram mi
lho gordo. Plantaram entáo, urna grande r~a só de 
milho. Mas se cansaram de carregar milho em ca<;uás 
na cabec;a, porque perd.iam todos os cabelos. E nao o 
f izeram mais. Os índios ficaram zangados e arranca
ram todo o milho e assim morreram ·todos de forne ! 

Foi entáo que, do buraco onde a índia tinha de
fecado, saiu um macaco Guariba. Mas esse macaco ti
nha a cabec;a no rabo e o rabo na cabe<;a. Andou bas
tante e eri'controu um Carajá que escapara a mortan
dade. O Guariba perguntou: 

- "Que lugar é este?" 
- ítste lugar é Uari-Uari'', respondeu o Carajá. 
Entao o macaco voltou ao buraco d,e onde saíra e 

chamou. Sairam entao muitas mulheres-macacos e 
mujtos meninos-macacos, mas todos com a cabe<;a no 
rabo e o rabo na cabec;a. Todos estavam com muita 
fome. Perguntaram ao Carajá: 

- "Voces o que comem ?" 
• 

- "Nós plantamos roc;a" - respondeu o Carajá 
"Fazemos comida com banana, mandioca, milho, 

inhame e amendoim !" 
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- "Voce quer ensinar-nos como se planta?" -
perguntou o macaco. 

E o Carajá ensinou como se plantavam. E ensi
nou como era as mudas. E os macacos plantaram e fi
zeram urna grande r~a. Depois foram ca<;ar e trouxe
ram on<;a, anta, caitetu e queixada. E trouxeram mu
tuns, e trouxeram jacus e trouxeram patos. Fizeram 
urna grande festa. Pintaram-se com urucum e genipa
po. Entao o Carajá foi falar com o deus Kananxiúva, 
no Tori-Beró e pediu para que consertasse os Guari
bas, as mulheres-macacos e os meninos-macacos. E o 
deus Kananxittva, que já tinha colocado o rabo nos 
peixes, aquiesceu e colocou os rabos e as cabe<;as dos 
homens-macacos nos respectivos lugares. Todo o pelo 
d,o corpo caiu e eles transformaram em gente como 
ainda sao e se chamaram Inxanú-marandú (índ.ios 
barbudos) e Kroibí-djoré (filhos de macacos) e, de 
Djoré, veio Javaé moraram em Uari-Uari'.'. 

* 

Os Javaés nao gostam que se lhes chame por estes 
nomes. E todas as vezes que retrucam a algum Carajá 
que deles moteja, chamam-no de Berookumaudo ou 
se ja: "filho do rio." 

Quando de minha penetra<;ao, verif iquei, nao sem 
certa apreensao, que os Javaés estava~ sendo dizima
d.os por epidemia gravíssima: espécie de peste pulmo
nar. Especialmente as crian<;as. Os "doutores", com 
muito tato, isolam os doentes e recorrem a todos os 
exorcisn1os para "afugentar o espírito mau", agitando 
f reneticamente taquaras enfeitadas com penas multi-
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cores, "remédio garantido". o isolamento dos doentes 
provava que dura experiencia em id,enticas circunstan
cias, inclinara os "doentes" a essa medida profilática 
que eu muito louvei e, com jeitinho, para nao melin
drar os " sábios", ampliei, indicand,o-lhes meios mais 
práticos como, por exemplo, cremac;ao radical dos am
bientes onde a doenc;a tivesse surgido. Dessa forma 
várias palhoc;as foram queimadas, assim como separa
dos os objetos que, pelo uso comum, ofereciam perigo 
certo de contágio. E que a doenc;a apa vorasse a maio
ria dos Javaés, diziam-no as migrac;óes de famílias 
inteiras que abandonavam - especialmente Uari-Uari 
- buscando guarida em outras aldeias distantes e onde 
o mal ainda nao se propagara. Ensinei aos caciques e 
feiticeiros das aldeias de Tahuelahua e Uari-Uari a 
maneira de manter rigorosa limpeza das moradias, as
sim como ferver os cobertores e mantas, arejando ain-· 
da mais as choupanas, dando-lhes também noc;óes de 
higiene corporal. Garantiram-me que ensinariam aos 
outros "capitáes de aldeia" e eu fiquei satisfeito. Em 
Uari-Uari de tal forma se impressionaram com as mi
nhas prelec;óes que acabaram ateiando fogo a todas as 
vestes sagradas do Aruana, supremo sacrif ício des ses 
índios. E queimaram também a "Casa dos Mistérios". 
Inquiridos por mim, o gigantesco Uoruá, disse-me : 

- Enfeite de baile pode dar doenc;a a outr~s, en
táo melhor queimar tudo ! 

Aprendera, esse gigante, de imediato, a elimina
c;ao, pelo fogo, de todos os meios de contágio e, arris
cando incorrer na cólera dos "espíritos", resolvera, 
drasticamente, varrer da aldeia de Uari-Uari com to
dos os vestígios de contágio. 

Também a lepra, o medonho mal de Hansen, faz 
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suas vítimas entre os Javaés. Sei de quatro casos e os 
que procuraram o Posto de Prote~ao aos índios, na al
deia Carajá de Santa Isabel, após estad,ia mais ou me
nos prolongada em casa isolada, f oram recambiados 
para um Lazareto. 

Foram os únicos casos de lepra, em índios, que 
constatei. Informou-me, porém, Itchaí, - índio muito 
inteligente, - que volta e meia surgia algum "feiti~o 
f eio" daquele jeito. Nao era comum, mas acontecia. 
Por isso, de forma alguma, comiam a carne de sussua
para, a grande f emea do cervo dessa.s paragens. Aliás 
os próprios caboclos jama is o f azem, pois a dizem por
tadora d,e germe da lepra. Nós, em días de extrema 
penúria, em 1937, abatemos muitos desses cervos e co
memos-lhe os abundantes lombos e, experimentamos, 
entao, violentíssimo desarranjo intestinal durante vá
rios dias. Felizmente, o mal nao foi além e, avisados 
por índios e sertanejos, quando já em subida pelo Ara
guaia, nao mais os abatemos para nosso consumo. 

Os Javaés cultuam, com verdadeiro amor, a luta. 
Cada aldeia tem o seu campeáo que é sempre um mo
cetao robustíssimo. Adestram-se, diariamente com os 
"sparrings" que escolhem e aguardam oportunidade 
para se medirem com os Carajás e com os Xambioás, 
guando das visitas que realizam ou que raramente re
cebem. Essas Jutas deram origem a verdadeiras tragé
dias e, quando de nossa passagem, tanto em novembro 
de 1945, como em maio de 1946, lavrara tremenda 
guerra entre os Carajás de baixo (os Xambioás) e os 
Javaés. 

J á os Canoeiros, que tantos Ja vaés trucidaram, 
quando d.e suas incurs6es pela ilha do Bananal, quase 
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sempre em setembro, no auge da seca, nao mais os in
comodam. Mas nao há famílias Javaés que nao conte, 
em seu passivo, dois ou mais membros mortos pelas 
maos desses índios. Terei, ainda, ensejo de d,izer algo 
sobre os ferozes Canoeiros, o pouco que conseguí, urna 
vez que ainda boje representam urna incógnita e nun
ca foram abordados. 



PELO BRA(O DIREITO DO ARAGUAIA 

Sobre o rio dos Carajás, ou Brac;o Direito do rio 
Araguaia, em setembro de 1946 enviei ao sr. Gene
ral Rondon, o seguinte relato: 

"Exmo. sr. General 
candido Mariano da Silva Rondon 
Ilustre Presidente do 
Conselho Nacional de Protec;ao aos indios 
RIO DE JANEIRO 

Sr. General 

Tenho a honra de entregar a V. Excia. o resulta
do dos meus trabalhos de levantamento, executados no 
Brac;o Direito do Rio Araguaia, mais conhecido con1 
o nome de Rio dos Carajás, solicitando que os mesmos 
sejam entregues ao exmo. sr. Cel. Jaguaribe de Matos, 
Diretor da Carta · d.e Mato Grosso, do Ministério da 
Guerra, após ter V. Exa. verificado detalhadamente 
os documentos anexos. 

Houve, na execuc;ao do Esbóc;o de Levantamento 
do Brac;o Direito do Rio Araguaia, urna soma extra
ordinária de boa vontade e de patriotismo pois que, 
privado de meios e auxílios necessários a tamanha em
preitada, nao vacilei levá-la a efeito, na. certeza abso-
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luta d,e concorrer, embora modestamente, para maior 
conhecimento de nossa terra. 

Espero poder, em breves dias, entregar a V. Exa. 
o relatório e Esbóc;o do Levantamento do Rio Liber
dade, por mim alcanc;ado além dos aldeiamentos dos 
Tapirapés, num derradeiro esf órc;o. 

Nao fósse a malária, que me atormenta, já teria 
entregue a V. Exa. e ao Exmo. sr. Cel. J aguaribe de 
Matos esse trabalho, que reputo de máxima importan
cia. Felizmente, já em vias de melhoramento, posso 
atender, entre os meus múltiplos afazeres, a organiza
c;ao da docun1entac;ao necessária. 

O que posso garantir a V. Exa. é que, sem a me
nor discrepancia, sempre viveu em mim e, vive latente, 
o espírito de colaborac;ao, conforme já tive o ensejo 
de demonstrar. 

Espero, sr. General, que a presente colaborac;ao 
seja aceita com agrado por esse Conselho e pelo Servi
c;o da Carta de Mato Grosso. Espero, para o futuro, 
merecer novas ordens que procurarei executar com 
fidelidade e prazer. 

O trabalho que agora entrego a V. Exa. conf or
me tive oportunidade de dizer mais acima, é um Es
boco de Levantaniento) sem escala, mas rigorosamen-

" 
te honesto e preciso. 

Com a mais alta estima e con·siderac;ao, cumpri
mento V. Exa. dizendo-me sincero admirador. 

a) W illy Aureli 
Chefe da "Bandeira Piratininga" 

Sao Paulo, 29 de setembro de 1946". 



BRA(:O DIREITO DO RIO ARAGUAIA 

CONI-IECIDO T AMBÉM COM O NOME DE 

RIO DOS CARAJAS 

A partida do acampamento-base, da " Bandeira 
Piratininga", em Sao Felix, no rio Araguaia, 24 qui
lometros abaixo da confluencia do rio das Mortes, 
deu-se na manha de 6 de maio de 1946, a bordo dos 
bateloes "Javaé" e "Salidao". Demandava-se a Ponta 
Sul da Ilha do Bananal, onde se iniciaría a penetra<;ao 
pelo Bra\o Direito, escapo exclusivo da viagem. 

Compunha-se o grupo das seguintes pessoas: eu, 
chef iando a caravana, .L\ristides Araújo, J oao Tassi
nari, Djalma Leme Barcelos, José Natacci, Primo Car
bonari ( cinematograf is ta) e os índios carajás : Aruta
na e Karovina, ambos de Santa Isabel. 

Devido a f ortíssima correnteza do Araguaia, em 
plena vazante, levamos quatro dias para alcan<;ar a 
P onta Sul, numa viagem de 47 léguas. Ao meio dia de 
10 de Maio, após nova estiva<;ao de materiais e apres
tos para urna longa jornada a remo, penetramos o Bra
<;O Direito, a 10º S . E., seguindo nessa d.i re<;ao num 
percurso de 3. 500 metros para, em seguida, flectir 
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para 40º N. E., continuando, daí, numa sucessao de 
sinuosidades que, passados dias, se acentuaram cada . 
vez ma1s. 

Contrariamente ao que sucede todos os anos, en
contramos entrada franca e profunda, nao obstacula
da pelas enormes quantid,ades de areia que as vazantes 
depositam na Ponta Sul, obstruindo-a quase que 
totalmente. 

O rio, que mantém até a sua confluencia como rio 
Ja vaé, urna largura média de 150 m, tem um canal 
profundo, um leito estável, livre de tranqueiras e paus, 
contrariamente ao curso maior do Araguaia que muda 
constantemente e cujo atravancamento de paus rola
dos, representa eterno perigo a navega<;ao. Aguas mais 
claras correntezas represad.as em curvas fechadas que 
se abrem para estiroes regulares, as vezes. V egeta<;ao 
densa, especialmente ao lado do continente goiano. 
Ilhas e praias sucedem-se, logo de início, o que nao 
será observado mais tarde. Nota-se, já · em plena va
zante e em seu término, a altura atingida pela cheia 
recente e que, medida, dá 4 e 1 l 2 metros acima do ní
vel atual. A quantidade de peixes é enorme : surubis, 
jaguaris, canana, piranhas, cachorros, aruanas, botos, 
curimbatás, voadeiras, pirarucus, filhotes, pintados e 
matrinchaos. ] á os tucunarés nao sao comuns no curso 
do rio, mas em abundancia apreciável no interior d,os 
lagos marginais onde também vivem, em nümero ex
traordinário, as ferocíssimas piranhas. Muitas arraias 
das várias espéciés conhecidas e incontá veis jacarés, 
desde o "Tinga" ao "Papo-amarelo" propriamente 
<lito. Na zona S. vivem muitas on<;as de malhas largas 
e malhas estreitas, assim como antas. Notamos, nessa 
zona, a falta de capivaras, mutuns, jacus. Em compen
sac;áo abundavam os patos e os marrecos. Milhares e 
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milhares de garc;as níveas, jaburus e co~heireiro~,.,rosa
dos. Pouco socó-bois e anhumas. Mu1tos gav~oe~ e 
urubus. Quantidade prodigiosa de araras Can1ncle e 
vermelhas sendo que as duas espécies mantém zonas 
delimitad;s. Jft a um terc;o do percurso encontram-se 
com facilidade veados, cervos, sussu~paras, por~os, 
queixadas e capivaras. Regular qua~t1dade de ar1~a
nhas. Muitos macacos-pregos e guartbas. Poucos pas
saros. 

A flora sucede-se em escaloes : cedro ve.rn1elho, 
pau-d.'alho, jatobás, copaíba, figueiras, umbuama 
(pau-de-abelha), congonhas, landis etc. . . O cedro 
vermelho, precioso e . perf um~do,. é encon~rado com fa
cilidade. Dele servem-se os 1nd1os Javaes para o fa
brico de canoas, desprezando as landis. J á na metade 
do percurso surgem densos cocais, com grande exten
sao em prof und,idade. Há ta bocas esparsas ao longo do 
percurso. . A 

De quando em vez encontram-se pedrats e rebo: 
jos, uns mais f ortes, outros mais mansos. A flo~e.sta e 
tupida em muitos lugares, alcanc;ando, seus e~p~c1mes, 
alturas surpreendentes. O panorama é bel~ss1mo e 
agrada sobremaneira. Enormes e altas barre1ras . ser
vem de moldura ao curso líquido. Existem as segu1ntes 
aldeias J avaés: Morauhiha~úa -, I~~ti - Tahuel~
hüah - Uari-Uari - Ded3enero. V1s1tamos a terc.e1-
ra e a quarta, aquela em território goiano .e est~ no. in
terior da ilha do Bananal, onde as dema1s estao s1tas 
também, a largas d.istancias do rio. 

Os afluentes encontrados foram: 

Belubéh: que desemboca a -127.400 metros da 
Ponta Sul. Águas verdes, pouca corrente, profundo, 
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largura uniforme de 100 metros desemboca em dire
c;ao NNE. 

1 djalá: sinuoso, pouca corren te, largura irregu
lar, rico em peixes, desemboca a 185 .300 metros desde 
a P. S. e exatamente a NNE. 

C orrego da Sucuri: estreito, sinuoso, profundo, 
águas cristalinas e frias, corre em direc;ao Sul, desem
bocando a 235.900 metros desde a P. S. 

Piratininga: vem do interior da ilha do Bananal, 
para o brac;o direito, desembocando a S. numa distan
cia de 377.0QO ín. da Ponta Sul. É um rio de maravi
Jhoso aspecto, águas claras, corrente, largura nlédia 
de 100 metros, muitas ilhas arenosas. Deve nascer na 
Lagoa Grande. Ba.tizei-o com o nome que o designo, 
tanto na carta como neste território. 

la'l!aé: rio grand.e, largura uniforme de 250 me
tros, águas claríssimas e frescas, corren te, profundo. 
De aspecto belíssimo, desemboca sobre um conjunto de 
ilhas, a 443.150 metros desde a Ponta Sul, em dire~o 
NNE., 30º, formando urna Iinha reta com o Brac;o Di
reito que assume, ao receber o seu volume de águas, 
proporc;óes do Araguaia, alargando-se a 300 metros. 

Tori-Beró: rio largo, rico em florestas. Após urna 
entrada estreita, atravancada por ilhas exparsas, 
abre-se majestoso, com largura uniforme de 2.SO me
tros. Entra exatamente a N. (Ü°) e a 505.250 metros 
desde a Ponta Sul. Divide-se em d.ois bra<;os,: o direito 
com o nome de Pium e o esquerdo conservando o ori
ginal, sendo que em suas margens habitam os índios 
Canoeiros. 

C órrego Estranho: assim por mim denominado, 
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pois que no lugar de despejar suas águas no rio, dele 
as recebe, penetrando, correntoso e sinuoso, para o in
terior da ilha do Bananal, a 537.150 metros p,esde a 
Ponta Sul, em direc;áo SO .. Verifiquei que nao se tra
ta de um furo, mas siro de um rio que f orc;osamente 
deverá alimentar a lagoa Grande. 

Uabé: formosíssimo que do interior da ilha do 
Bananal despeja seu grande volume de águas no brac;o 
direito, a distancia de 541.850 metros d,a Ponta Sul. 
Rico em ilhas e praias. Deve permitir franca navega
\ªº para o interior da ilha. Possui muitos lagos mar
ginais e altos barrancos. Tero largura uniforme de 120 
metros. Suas águas sao cristalinas e frias. 

Coco: é um rio formado pelas águas do Bra~o 
Direito e entra em dire~áo NNE., entre altos barran
cos, a 556.000 metros da Ponta Sul ou a 4.700 da Pon
ta Norte. Muito correntoso, desemboca na barreira de 
Santana, 12 léguas mais a Norte. 

O Brac;o Direito, ou Rio dos Carajás, após um 
percurso de 560.760 metros, igual a 95 léguas, desem
boca no Araguaia que alcanc;amos ao cair da tarde de 
25 de maio de 1946. 

A carta-Ievantamento executada em 1846, pelo 
sr. Castelnau, e que me foi concedida urna cópia pelo 
Exmo. Sr. Cel. Jaguaribe de Matos, nao menciona o 
rio Piratininga, nem o Córrego da Sucuri, nem o Es
tranho e o Uabé. É de se estranhar semelhantes cochi
los, pois que esses afluentes nao podem passar desper
cebidos. 

O Bra<;o Direito do Araguaia ou rio dos Carajás, 
divide-se em d.uas partes distintas entre elas: a zona 
das florestas e a zona dos campos. Também, conforme 
consta do esbo<;o de Ievantamento, existe a zona dos 
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Grandes Lagos, que sao belíssimos, enormes e de boa 
profundidad.e, verdadeiros viveiros da fauna ictológi
ca. As praias, comuns antes da confluencia com o Ja
vaé, d.esaparecem durante largos estiróes de muitas e 
muitas léguas. Os lagos, acim.a descritos, sao engano
sos pois que, pela largura de suas entradas, sao toma
dos, muitas vezes, como afluentes. É preciso percor
re-los, as vezes, para se desfazer urna dúvida. Tam
bém os sangradouros existentes e drenam os lao-os do 
interior, tanto da ilha d,o Bananal, como do co;tinen
te, devem ser bem observados para nao sere111 tomados 
como riozinhos ou córregos. 

Os índios Javaés vivem paradisiacamente. Mui
to trabalhadores, possuem dilatadas roc;as onde plan
tam e colhem: mandioca brava e doce, bananas de to
das as espécies, desde a nanica até a ouro, amendoim, 
aipis, n1ilho, cana-de-ac;úcar, mamóes, batatas doces, 
tudo isso em enormes quantidades. Todos sao bem nu
tridos, fortes, alegres e sumamente hospitaleiros. Tam
bém se dedicam a pesca. Seu idioma é o carajá, porém, 
com um sotaque mais carregado. 

* 

Os índios Canoeiros costumam procurar as praias 
do rio d.os Carajás, em f ins de setembro, entre o J avaé 
e o Tori-Beró. Porém nao mais atacam as aldeias Ja
vaés, há alguns anos. Entretanto, os Carajás-de
Baixo, que habitam o rio do Coco, em especial, f azem 
constantes incursóes até as aldeias Javaés, onde Ievam 
a efeito verdadeiras matanc;as, pois tive ocasiao de tes
temunhar fa tos recentíssimos e colher os dolorosos in-
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formes dos tesados. Os Javaés costumam subir até os 
garimpos do Pium, onde se exibem em cantos e dan
c;as, onde vend.em seus produtos e materiais silvícolas. 

Sao Paulo, 29 de setembro de 1946. 

a) Willy Aureli 
Chef e da "Bandeira Piratininga" 

O relato em forma suscinta que se presta a con
densa~o, quando acompanhado pelos mapas, nao sa
tisfaz a curiosidade do leitor. Passamos, em seguida, a 
pormenorizar todas essas observac;óes. 

DE VOLTA 

Novos motores, mais mantimentos, e um grupo 
de rapazes decidid.os: J oáo Tassinari, José N atacci, 
Primo Carbonari, Armando Minghini. Contrato, a pe
dido, o índio bororó Esteváo-Ron don, que me é a pre
sentad o por um distinto oficial do exército. ~sse índio 
foi criado pelos missionários Salesianos. Tem regular 
cultura, fala perfeitamente o italiano, toca vários ins
trumentos e, nos momentos de entusiasmo, canta a 
"Giovinezza" ... Um número! 

O sr. Ministro da Via<;ao concede mais um trem 
especial e seguimos, ainda mais que notícias recebidas 
diziam do estado precário dos demais rapazes a minha 
espera. Até Goiás, capital velha, tudo corre mais ou 
menos. Depois come<;a a terrível viagem até Aruana ! 
Ninguém se arriscaría, mas nós nos expomos porque 
queremos chegar ! O motorista Benedito, do governo 
de Goiás e que transportara tantas vezes o material da 
"Bandeira Piratininga", é quem dirige o caminháo 
abarrotado. Parte da carga deixo-a em Goiás. Ser-me-á 
enviada, quando o tempo melhorar, por outro cami
nhao. Sao apenas 210 quilómetros a se.rem atravessa
dos. Mas representam urna incógnita. Dá-se o primei
ro encalho sério num areal. Onze horas trabalhamos 
para safar o caminhao. Onze horas sem descanso, 
imersos na água, tumefatos pelas picadas dos 1nosqui-
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tos. J oáo e Primo evidenciam, agora, suas qualidades 
e esfalfam-se nos "macacos", dando a n1anivela sem 
descanso. J á estamos no quarto dia de viagem nesse 
percurso e já nos foi dado sofrer de maneira atroz. 
Mas os "novatos" suportam maravilhosamente as fa
digas e dou-me os parabéns pela aquisi<;ao. Quando 
chegamos, já escuro, no dia imediato, ao infamérrimo 
"Curral", batizado pelos caboclos com o estranho 
apodo de "Pai de Máe das On<;as", tal o número desses 
felinos que existem por aqui, encalhamos definitiva
mente! Inúteis esforc;os e todos os trabalhos parali
sados num dos piores trechos, num pantano pestilen
cia!. Do alto do ca1ninhao matan1os jacarés que se 
aproximam. José e Primo adoecem repentinamente e 
passam muito mal. O sofrimento provocado pelos mos
quitos é superior as nossas f orc;as. Em nesguinha a-toa 
de terra, Armando consegue acender fogo e folhas 
verdes sao queimadas continuadamente, provocando 
fumac;a para espantar os hematofagos. 

Encontro o Gaúcho na capital velha, a nossa es
pera. O veterano trouxe notícias: Paulo conseguiu al
canc;ar Aragarc;as e, de lá, seguir de aviáo a civiliza
c;ao. O seu estado de saúde era gravíssimo e nao que
ría morrer em pleno sertáo. O resto do pessoal mais 
ou menos, Todos os víveres perdidos devido a inunda
c;ao. Um barco naufragado e consequente perda de ma
terial preciosíssimo. Os homens, desesperados, estavam 
em Leopoldina, acampados a minha espera. U m reca
do de Vick dizia: "estamos anemicos, avitaminados e 
já perdendo as forc;as". Por tudo isso, custasse o que 
custasse, iríamos para a frente! Mas o "Curra!" segu
ra-nos como gigantesca tenaz e 'impede alcanc;arinos a 
"Pinguela" de onde, com relativa facilidade, trans
portaríamos a bagagem para o acampamento. Os no-
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vos ardem em dese jos de alcanc;ar a sede da " Ban
deira". 

J..;ogo ao amanhecer envio a frente Gaúcho e P ri
mo. Deveráo andar 48 quilómetros e sempre dentro 
d'água ! Gaúcho, que é brincalháo, em chegando a lu
gares mais agressivos, fingia lobrigar índios Xavan
tes, obrigando Primo a se atirar n'água, para se ocul
tar ! E o meu cinematograf is ta, que desconhecia " esse 
mundo", impressionado pela aspereza do serta o, cum
pria as ordens do " veterano" mergulhando e espirran
do água em todas as direc;5es. 

Mais tarde seguimos todos, depois de coberto o 
caminháo com a lona. Quarenta e oito quilometros 
imersos muitas vézes até os ombros ! J á próximo a 
"Pinguela" vejo Clóvis de Abreu e o Baldino que, sa
bedores da minha chegada, trazem-nos animais de sela. 
Mais adiante eis o Vick o Aristides e logo degois Cló
vis e o Ga:úcho que vem montado num burrico menor 
que éle, agitando a guisa de bandeira, urna garrafa de 
pinga, "para espantar a umidade". Sao momentos de 
alegria, o encontro com os bravos companheiros. Ao 
saber da chegada de novos motores e pec;as sobressa
Ientes, os mecanicos ficam radiantes. Novamente reu
nidps ! N ovos e veteranos conf raternizam e o Boróro 
prepara um . suculento jantar. Primo passa mal a noite 
toda e J oao nao se cansa de atende-lo. Inútil d1zer que 
a noite foi atravessada em palestra. Muitissimas as no
vidades que ouc;o e outras tanto as que trago. J ornais e 
revistas sao disputadas. Clóvis exulta em saber que 
trouxemos transformadores, resistencias e mais válvu
las para a esta<;ao de rádio. O outro Clóvis veterano da 
1. ª entrada manda recados a sua f azenda para a vinda 
de junta d,e bois a f im de ser realizado o transporte dos 
materiais que deixamos para trás. Joáo Artiaga pro-
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videncia quanto necessitamos, com a generosidade es
pontanea que lhe é peculiar. Há muita gente doente em 
Leopoldina. Estamos em plena época das febres e so
corro a todos, proporcionando injec;oes de Paludan e 
doses de Metoquina e quinino. 'frago mais re1nédios 
e os distribuo aos necessitad,os. J á, anteriormente, 
fizera entrega de quase tonelada, a pedido do sr. 
Bern~rdo Guartzentein que se interessa pela sor
te dos pobres sertanejos. Dádiva celestial para 
esta pobre gente. Teremos que esperar aqui quase um 
mes, por causa de empecilhos de última hora. Mas no 
sertao nao se pode ter pressa e a paciencia é a alavanca 
d.o sucesso. Nao perdemos tempo, entretanto. Refor
mamos completamente o grande batelao '' Ara.guaia", 
transformando-o num barco elegante e catita. Cober
tura nova, mastro de proa com cruzeta, cordoalha ne-· 
cessária, luzes de praxe, bandeiras. 

Tenho meu primeiro acesso de febre malárica. 
Dois dias de quinino e estou de pé novamente. Alguns 
arruaceiros, vindos dos garimpos, tentam subverter a 
ordem. Mas entram na linha e a paz benéfica retorna. 
Lentamente, desde a "Pinguela", para onde foi condu
zido o caminhao, chegam as mercadorias da "Bandei
ra". Mais um trabalho infernal de tres dias, indo e 
vindo por essas léguas sem f im e sempre dentro da 
água ! Primo melhorou e comec;a a cinematografar. 
T odos os dias as crianc;as vem .a cata de alguma coisa 
que, dentro de nossas possibilidades, lhas damos. !so
lada durante meses, Leopoldina sofre as conseqüencias 
da escassez de tudo ! 

J?e Aragarc;as recebo radiograma avisando que o 
Sever1ano está ele descida e solicita que o espere. Tres 
dias após surge com a esposa e a· filha do Cel. Lúcio 
da Luz que regressa a casa. Estivamos a carga. O ba-

BANDEIRANTES D ' OESTE 231 

teláo mal e mal aflora a superf ície. Sou obrigado a 
deixar várias caixas de gasolina que o Artiaga, quan
do em descida em servic;o de inspec;áo aos Postos dos 
indios, levará até Sao Felix, primeiro ponto de destino 
dessa segunda arrancada da "Bandeira Piratininga". 
Finalmente seguimos e o novo "Arquímedes" dá pro
vas cabais de sua potencialidade. Impossível pararmos 
nas praias. Densas as nuvens das muric;ocas que até nos 
impedem a respira~o. É preciso tomar cuidado. para 
nao se engasgar com esses hematófagos que nos inva
dem as vias respiratórias. É espantoso o nosso sofri-
1nento ! Preparada rapidamente a comida, somos abri
gados a deglutí-la, correndo continuadamente pelas 
praias. Mais parecemos loucos a solta ! Na primeira 
noite o sofrimento foi máximo. Estamos sem mos
quiteiros, que o Vitk os esqueceu em Sao Felix ! Cal
cule-se entao o que passamos. Joao Tassinari escava 
um tunel na areia e nele penetra para escapar a fúria 
dos mosquitos. O tremendo calor expulsa-o e con1ec;a 
correr pela praia, como que perseguido por duendes! 
Primo Carbonari cobre-se com toalhas, capas, cober
tores e, assumindo aspecto elefantino, perambula a sua 
monstruosidade pela praia, prague jando. Os outros se 
arrumam como podem. Resolvemos nao mais parar a 
noite. Viajaremos, o que é perigossíssimo, especial
mente em descida. Mas Severiano é piloto emérito e 
assim, durante 86 horas seguidas, sulcamos as águas 
do Araguaia, que descem vertiginosamente, aumentan
do a correnteza. Os rapazes improvisam um "jazz" 
na proa do batelao e é divertid.o ouvi-Ios cantar tudo 
quanto sabem, acompanhando-se com os mais estram
bólicos instrumentos criados para a ocasiao. 

O Gaúcho já náo está conosco. Regressou desde 
Leopoldina por ter sabido da morte de um irmao, no-
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tícia essa que eu trouxe em carta. Está, portan to, a 1 

"Bandeira Piratininga", constituída pelos seguintes 
homens: eu, Vick, Aristides, Clóvis, Djalma (que en- , 
contraremos em Sao Felix), Joao, José, Armando, 
Primo, Rondon. Mais tarde contaremos com Karovi
na e Arutana. Doze homens d.ispostos. 

A altura do lago Grande, poucas léguas abaixo da 
Ponta Sul da ilha do Bananal, deixo a carga que ne·
cessitaremos para a penetrac;ao do brac;o direito do 
Araguaia. Leves, seguimos com mais facilidade e a 
primeira hora da tarde do dia de Páscoa, atracamos 
no barranco de Sao F elix. 

Aqui, no dia imediato, iniciamos os trabalhos 
para a reforma de todos os batelóes que encontro em 
petic;ao de miséria. Tudo fica em ordem. A campa de 
Aurélio é reformada. Encontro muitas peles de ani
mais abatidos pelos rapazes, várias cobras venenosas 
guardadas em caixas, urna inf inidade de periquitos, 
araras, papagaios, urna macaquinha, que é a mascote 
da "Bandeira", um jaburu de bico branco, raríssimo 
espécime, já manso, urna ema, material bem guardado 
e. . . dividas pela aquisic;ao de mantimentos junto a 
Fundac;áo Brasil Central e aos caboclos. Agora é me
ter as máos a empreitada e seguir avante, sem desfa
lecimentos ! Raja o que houver ! 

* 

Reúno todos os homens por volta das 20 horas. 
o carbureto lanc;a intensa luz sobre o mapa que se 
abre em cima de mesa tosca. José está a postos, pron
to para datilografar o boletim para o dia imediato. 

Bastante descansados, nao podíamos protelar por 
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mais tempo a jornada que nos aguardava. Detalho aos 
co1npanheiros o meu plano, acompanhando-o com o ma
pa esclarecedor. Depois divido as turmas. Eu, Aristi
des, D jalma, José, J oao, Primo, Arutana e Karovina 
subiríamos o Araguaia com os batelóes "Javaé" e "So
lidao", enquanto que Vick, Armando, Rondon, Clóvis e 
Ueari seguiriam Araguaia abaixo, devendo me espe
rar, lá pelo comec;o de junho, em Porto Aurélio * para 
onde seguiriam, em etapas lentas, a f im de poupar ga
solina, parando em Mato Verde e barra do Tapirapé, 
levando os bateloes "Araguaia" e "Tapirapé" e toda 
a carga. Em Porto Aurélio o subchefe deveria preparar 
o. acampamento básico, erguendo as barracas, os gal
poes e providenciando a limpeza do terreno. 

R~jubilaram-se os homens ante a perspectiva da 
próxima partida. No dia seguinte comec;a a azáf ama 
da preparac;áo. A partida, para a turma por mim che
f iada, tinha sido fixada para 6 horas de maio e a do 
Vick, para 10 do mesmo mes. Comec;amos por apare
lhar os barcos, calafetando-os, remendando as lonas, re
tirando ou colocando obras-mortas, de acordo com as 
necessidades. Embarcamos os mantimentos, separados 
em latas de gasolina vazias, os materiais vários, ar
mas, munic;oes, lampioes, cordas, correntes, aparelhos 
de cinematograf ia> barracas, equipamentos, em ordem 
perfeita e tao calculadamente distribuídos, que nos fa
cilitasse em qualquer emergencia, o encontro de utili
dades. Também a distribuic;áo, como sempre, foi f eita 
equanimemente, levando-se em considerac;áo a possibi
lidade de desastre com qualquer dos bateloes. Mesn10 
como naufrágio de algum dos barcos, no remanescente, 
encontraríamos recursos. 

N. R. * Foi assim rebatizado POrto Velho. 
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Na madrugada do dia 4 explodiu, de súbito, tre
mendo temporal. As águas do Araguaia convulsiona
ram-se de tal forma que, em pouco vi tudo perdido. O 
ancoradouro, apanhado pelas ondas, fervilhava e os 
batelóes chocavam-se mutuamente, esfarelando-se, e o 
alagamento punha em risco a carga, especialmente os 
mantimentos. Corri para af astar o "J avaé" do costado 
do "Piratininga", já em descanso, mas cujo casco re
presentava, no momento, um gravíssimo perigo. Fi
quei sozinho, lutando com a fúria das águas, enquanto 
os demais homens desdobravam esforc;os para salvar 
o resto da ... esquadra. 

Ao afastar a popa do "Javaé" e retirar através de 
grandes esforc;os a longa espadela, minha mao d.ireita 
foi apanhada na borda do "Piratininga" pelo grosso 
pino de ferro do leme e atravessada, de lado a lado. 
Dor f ortíssima paralisou-me o brac;o e tao intensa que 
quase perdi os sentidos. Pela carne dilacerada, manava 
abundante o sangue e só com muito custo alcancei o 
barranco, tendo ansias de vomito. o cinematografista 
corria de máquina em punho, rodando filme. V en to 
impetuoso sibilava, enquanto rajadas persistentes de 
chuva aumentavam a tristeza ambiente. 

Injec;ao antitetanica, curativo sumário pelo Joao 
e lá fiquei eu, febricitante, estirado numa rede, enquan
to os homens, serenado o temporal, consertavam, cala
fetavam, recompondo os barcos avariados. Durante a 
noite, a f ebre subiu a 40 graus. Dores cruciantes para
lisaram-me todo o lado direito. Pela madrugada me
lhorei. Estavamos em véspera de partida e nada neste 
mundo me f aria pro telar a viagem marcada. Contra a 
opiniao dos meus homens, que temiam urna inf ecc;áo, 
dei ordem para aparelhar e as 6 horas, quando o sol 
surgia límpido, os primeiros albores da madrugada, 
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bandeira tremulando no mastro grande, metemos proa 
rumo ao Sul, na certeza de alcanc;ar a ponta da ilha 
dentro de breves dias. O "Solidao" ia a sirga, tripulado 
pelo José, Joao e Arutana no leme. Correnteza violen
ta - pois estavamos em plena vazante - obstava 
bastante a marcha. O "Arquimedes" de 6 HP, novo 
em f olha, forceja va em ritmo seguro, avanc;ando sem 
interrupc;ao. Karovina fazia deslizar os bateloes pelos 
meandros do rio, aproveitando os remansos e, com 
isso, rendendo a marcha. Progredimos sempre. A mao 
já nao incomodava muito, mas, impedia-me qualquer 
trabalho, o que me molestava bastante. No terceiro dia 
de navegac;ao, quando, ao cair da tarde, procuramos 
pouso, nao encontramos nenhuma praia. Contavamos 
com essa dificuldade pois navegamos nas proximidades 
do rio Cristalino, zona rica em florestas, mas paupér
rima em praias, abordáveis porém, na época da seca. 
Sen1 possibilidades de abicar, fomos navegando, já 
noite fechada. Karovina sabia de urna ponta de praia 
que estaría aflorando acima do barranco de Sta. Ma
ria e por yolta das 21 horas, dentro da mais impene
trável escuridao, encostamos na estreita f aixa de areia. 
Enquanto o jantar cozinhava, os homens esticaratn os 
mosquiteiros, bem juntinhos, dada a falta de espac;o. 
Grandes jacarés rondavam farejando e a barulheira 
dos caes era infernal. Poucos tiros de mosquetao es
pan taram os monstros e tudo fazia prever urna noite 
tranquila. Jantamos, batemos um "papo" e metemo-nos 
nas redes, que a caminhada ainda era longa até a pon
ta Sul da ilha. 

Mais ou menos duas horas da madrugada, gritos 
apavorantes acordaram-me. Gritos de agonía, desses 
que se ouve nos filmes de Boris Karloff. 

- Olha a on\a ! Olha a onc;a ! 
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- É jacaré 1ninha gente! 
Pulei do bateláo, ond,e dormia, e vi os homens se 

entrechocando na escuridao, apenas espac;ada pelo re
vérbero dos restos da fogueira. Lago, percebi o . que 
acontecera. O "Menino", un1 dos nossos caes, subira 
pelo barranco de onde tombara bem ein cima do mos
quiteiro do Primo. O carpo pesado do cao abatera-se 
sobre o cinematograf is ta que, julgando-se petisco pre
dileto de alguma onc;a, gritava apavorad.o. E impulsio
nado pelo medo, com f orc;a centuplicada, erguendo os 
brac;os, atirara o cao sobre o mosquiteiro de Arutana. 
nste, atemorizado e aos gritos, fugira alucinado de 
sob o tenue resguardo. 

Serenados os animas, depois de explicada a ori
gem do tumulto há piadas e gastosas gargalhadas. Ao 
Primo, debica-o a mordacidade da turma. 

- "Um grito na noite !" "Eta título bom pra 
romance!" 

- "Urna onc;a que virou jacaré e acabou sendo 
cachorro!" 

- "Medorréia aguda em pleno Araguaia !" 
Primo, conf rafeito, procura justificar o seu sus

to. Carradas de razoes. Mas a turma nao lhe dá sosse
go. Até que, furioso, atrapalhando-se, como sempre, . 
rug1u: 

- Ri último quem ri por bem ! 
Culmina a alegria dos rapazes. E alguém se lem

bra de um café "extra", para apaziguar os animos 
exaltados. Depois, d.eitar e até amanhá. 

* 
De ampla praia onde encostamos para almoc;ar, 

mandei subir o "Solidáo" ao acampamento dos pesca-
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dores, a fim de trazer gasolina que nos faltava. Tres 
horas após, o pequeno barco retornava e prosseguia
rnos. Carregamos, a escurecer, os mantimentos e com
bustíveis que deixaramos guardados no lago Compri
do e as 22 horas alcanc;ávamos a Ponta Sul. Quatro 
dias, chegacla na data prefixada, cronometricamente. 
Jantar reforc;ado e batida noturna aos jacarés. Noite 
maravilhosa, calma, sedativa. A pouca distancia bi
furcava-se o Araguaia. Pelo brac;o direito penetraría
mos no dia seguinte, exatamente um século após a via
gem de Castelnau, cujo esboc;o de levantamento eu le
vava nos meus guardados. 

Processou-se, pela manhá, a adaptac;áo dos bate
loes para a descida a remo. Refor<;amos as forquilhas, 
estivamos novamente a carga, de acordo com as mo
dif icac;oes necessárias, recolhemos o motor e ao meio 
d,ia em ponto de 1 O de maio, a expedic;áo penetra va no 
rio dos Carajás, a 10º SE. 

Encontramos boa entrada de águas fundas e se
guimos, deliciando-nos con1 o aspecto desse rio que eu, 
desde 1937, almejava singrar. O corac;áo ia-me em 
festas, pois estava prestes a realizar um sonho larga
mente acariciado. Tudo quanto se apresentava aos 
meus olhos era novidade e espera va, a cada curva, vis
lumbrar algo de irreal e fantástico. O rio muito sinuo
so esclareceu, de imed.iato, pelo levantamento que fa
zia, quáo erradas está.o todas as cartas existentes. Po
sitivou-se, quando concluídos os trabalho-s, os graves 
erras que o "olhometros" de certos topógrafos impinge 
com o maior desembarac;o. Possibilita o minucioso le
vantamento que levei a termo, a qualquer um, realizar 
a viagem até de olhos fechados. Nada descurei. E de 
tal forma o meu trabalho modif icou aquilo que até 
entáo era aceito, desde que se trac;ou a primeira carta 
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dessa regiao, que o próprio Cel. J aguaribe de Matos, 
quando lhe fiz entrega dos resultados, nao escondeu a 
sua estupefa<;ao, nao despida de suspeita sobre a pos
sibilidade de algum engano, de minha parte! Ficou, 
entretanto e definitivamente modificado o perfil topo
gráfico da famosa ilha ! 

Após termos percorrid.o 33.600 metros, encosta
mos, ao cair da tarde, numa praia baixa, a margem de 
regular ilha. Além das muric;ocas, que infernavam, 
tivemos milhóes de vespas de praia, dessas que moram 
na areia, em minúsculas cavernas que escavam. Forte · 
rebojo, na ponta da ilha, rumorejou toda a noite, can-
tando nenia adormecedora. A extrema piscosidade do 
rio, prodigalizou-nos farta colheita de pescados, fisga
dos pelas flechas certeiras de Karovina e Arutana. 

No dia seguinte f izemos ótimo percurso: sessenta 
quilómetros. O rio sempre sinuoso e atraente. Logo a 
largada, pela manha, em barranco próximo, deparamos 
enorn1e onc;a canguc;u. 'f.ao .rápida foi ·que nem sequer 
teqipo me deu para apanhar o mosquetao, embaraf us
tando pela mata adentro. 

Os primeiros jacarés, bem alentados, surgem pela 
proa. A quantidade de peixes é extraordinária, espe
cialmente de surubis-chicote. Vead.os e antas, assitn 
como urna ou outra capivara, dao o ar de sua grac;a. 
Pela tarde forte ventania e banzeiro raivoso sacode 
rijamente os barcos. O rio mantém leito profundo, re-
gular e águas claras. A média da largura neste trecho, 
é de cen1 metros e boa prof undidade. Para tornar mais 
ágil o trabalho da expedi<;ao, dividi os homens em d,ois 
grupos. Alternadamente os grupos se sucedem no pre
paro das ref eic;óes e no servic;o dé guarda. Dessa f orn1a 
nao se sacrifica ninguém e a lei é igual para todos, a . 
comec;ar por mtm. 
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o trabalho de levantamento prossegue normal
mente. Constato que os mapas em meu poder, inclusive 
e do sr. Castelnau, sao extremamente. . . mentirosos'! 

O primeiro domingo passamo-lo em belíssima 
praia, em descanso. Aristides resolve ir ao "a~ougue" 
e nao demora em trazer urna anta, cujo figado vai para 
a panela e a carne salgada é exposta ao ·sol. Karovina 
mata um enorme jacaré que procurava chegar as pa
nelas. Joao Tassinari e José Natacci, com o auxílio 
espontaneo de Prin10 Carbonari, resolvem preparar um 
almóc;o domingueiro. Para comec;ar brindam-nos com 
panquetas e "To<:ldy" cheiroso. · Mais tarde, o almóc;o 
decepciona-nos devido a tremenda carga de sal que 
~ontém. J oao temperou os alimentos. Mais tard~ José, 
inocentemente, saJ.gou .... os por sua vez e o Primo, para 
nao ficar atrás, adubou-os com alguns punhados de 
sal, ju,lgand.o que os dois companheiros nao o tivessem 
feito. Mesmo assim, tudo foi devorado e bebemos tan
ta água, que o rio deve ter baixado de meio ·palmo ... 

Os jacarés papo-.amarelo, esses monstros que an
dam eternamente mal-humorados, surgiam agressivos. 
Quando alcanc;ada a confluencia do Belubeh, as 14, 15 
horas, subimos algumas léguas, a f im de lhe tomar a 
direc;ao exata. Rio belíssimo, com aliás todos os afluen
tes que encontrei. Aguas extremamente verdes e cla
ras, tanto que permitiam ver-se o leito arenoso. In1en
sa quantidad,e de peixes, senda que o piau-azul o mais 
abundante. Fulminei o primeiro jacaré quando ia su
bindo pela proa do barco, numa colisao que fez estre
mecer todas as obras-mortas da embarcac;ao. Logo a 
s:guir,. Karovina mata outro a bombordo e Primo, de es
t1bordo, abate terceiro que parecia um rochedo flutuan
te ! Que aspecto terrífico tem es ses bichos ! Nunca ima-. . . , 
gine1 que ;acares pudessem possuir cabec;as tao enor-
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mes e maxilares tao vastos! De volta tivemos que abrir 
caminho a bala, matando mais tres vastíssimos hidros
sauros que tein1a vam em nos tomar a passagem. Es
tamos a 127.400 metros desde a entrad.a Sul. 

Procuramos, no pequeno arquipéla.go que se for
ma a entrada do Beluheh, urna praia alta. Sopra vento 
rijo e nuvens pesadas e negras surgem a distancia, 
prenunciando tormenta. Um desses tornados inespera
dos que nos constragem o cora<;áo ... 

A transic;áo, da tarde amena para um quadro rai
voso é rapidíssimo, e assume aspecto f eio, sujo, agres
sivo. Até as nossa epidermes, queimadas ao revérbero 
d.o sol, tornam-se esverdeadas. Imensos raios sulcan1 
os espac;os e os trovoes fazem tremer as areias onde 
afundamos os pés descalc;os. Trabalhamos com afinco 
para resguardar os bateloes, reforc;ando as amarras e 
cobrindo-os herméticamente. Depois estendemos a lona 
para resguardar o fogo da cozinha, o que é importan
tíssimo. Corre-se atrás das panelas que o vento arrasta 
e um pacote de macarráo se desfaz, subindo, os f rá
geis bastáozinhos, como estranho f oguete ! 

Primo, que adora a "pasta asciutta", tem lágri
mas nos olhos, de sentida raiva. Apesar de curtido, ex
perimento algo de estranho com o aproximar do cicío
ne. Sinto-me esmagado pela grandiosidade do espetá
culo que é reahnente impressionante t As nuvens, su
bindo rapidamente, desde o limite máximo onde os 
nossos olhos podem alcanc;ar, encastelam-se, perse
guinclo-se na altura, rolando de baixo para cima, numa 
corrida vertiginosa. Parecem montanhas imensas pro
jetando-se em todos os sentidos, esmagando-se reci
procamente ! E o terrífico dessa luta está justamente 
na forma silenciosa com que se processa ! Só o ribom
bar soturno e cheio dos trovoes, que amiudam, empres-

-

13 .- O· autor en1 con1panhia de Kautachiuá , 
cacique dos Tapirapés, na aldeia T ampiri. 



14 - Lago de Oiti. Urna capívara ·aproxima-se 
do acampamento de andan\a. 
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'·~ .. """' , . ,. """' ta a v1sao s1ncron1za<;ao necessar1a a 1mpressao que se 
experimenta ! E essas montanhas bizarras, negras de 
fímbrias cinzento-escuro, aqui e acolá r iscadas pelo 
livor intenso das faíscas, desabam, de repente, soterran
do-se no espac;o, para reerguerem-se, mais acolá, num 
esfór<;o tremendo, projetand,o-se cada vez mais, avan
<;ando impetuosamente, dando-nos a exata percepc;ao 
de nao sermos nada, um simples zero na incomensu
rável solidáo do tempo! 

O ciclone circunda-nos vertiginosamente, f azendo 
das ilhotas que formam o arquipélago e onde nos es
contramos, o set:t eixo giratório ! Explode agora em 
todas as direc;oes e o vento raivoso varre as águas, 
levantando cortinas d,e areia que arranca das níveas 
praias, cegando-no.s. Até que a chuva cai ! 

* 

Lindo amanhecer faz esquecer os momentos apre
ensivos da véspera. Seguimos viagem pelo rio sinuo
so e se nos apresentam estiroes que mais parecem a ve
nidas líquidas, todos em direc;ao NN.E. Depois, no
van1ente a tortuosidade que nos abriga a urna contínua 
atenc;áo, consultando sem cessar as bússolas, confron
tando-as, para eliminar qualquer possibilidade de erro. 
Praias magníficas, altas,, barrancos esplendorosos, 
cortados a pique, f armando semicírculos perfeitos, 
floresta densa. Agora é um vasto cocal. As palmeiras 
juntinhas e que se prolongam por extensáo incomensu
rável, entrelac;am-se em abrac;os de fólhas espalmadas, 
formando um paredáo singular n1ais verde que o da 
n1atc;t secular que a cinge. Araras vermelhas sobrevoam 
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estridulando o palmeiral, e mais parecem manchas san
guinolentas flutuando no ar. As terras sao mais altas. 
O rio corre dentro do leito profundo que esca vou desde 
os primórdios e nele é mantid.o seguro, decidido, imu
tável. A sucessao caleidoscópica de panoramas nao can
sa e arranca-nos sempre exclama<;6es admiradas. As 
praias que, pela manhá, surgiam a cada curva do rio 
sumiram de vez e até as 19 horas, as procuramos init~ 
tilmente . . ~ua cheia, milh6es de desapiedadas muric;o
c:i-s. A pra1a que ~gora conseguimos, dilata-se por qui
lometros em sentido lateral. Outrora teria sido urna 
grand .... e lagoa. ~into-me mal e, estando de guarda, pec;o 
ao J oao para tirar o resto do meu tempo e recolho-me 
ao mosquiteiro. 

Ainda escuro, por volta das 5 horas da manhá . . ' 
ou.v1mos gritos prolongados, rio afora. Gritos gutu-
ra1s, espac;ados. Pulamos todos, alertados. Os dois ca
rajás dizem : 

- "Sao Javaés que vem visitar a gente!" 
. E sem esperar nenhuma resposta, contestam com 

gritos altíssimos, que sao imediatamente correspondi
dos e desta vez mais alegres. E a palestra assim a dis-

"' . . . . ' 
ta.neta, 1n1c1a-se entre os meus pilotos e o grupo d.e sil-
vícolas que forceja nos remos para alcan<;ar a nossa . 
pra1a. 

-. Os Javaés está.o desafiando Carajás para luta 
diz-me Arutana, traduzindo-me a gritaria que ex

plode na escuridáo. 
E voce aceita? 

- Aceita xim. . mas pra depois ... 
- P orque os Javaés gritaram assim logo que en-

xergaram o f ogo de nos so acampamento? 
Pra ter certeza de que eramos amigos. Passa

mos ontem pela aldeia deles e nada disseram. Agora 
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sabem que somos amigos. Eu e Karovina já os escla
recemos ... 

Nao tardam. Encostam tres grandes canoas, es
cavad.as em cedro vermelho. Delas descem os primei
ros J avaés que vejo. Sao rapag6es fortíssimos, riso
nhos e tagarelas. 

- Aure-iri. . . Aure-iri. . . (amigos. . . ami-
gos ... ) gritam acenando. 

- Aure-iri - respondemos. 
- Tatéréa! 
- Tatéréa ! (bom dia). 
S.ao feitas as apresenta<;oes. Os Carajás e os Ja

vaés abrac;am-se carinhosamente. Há real contenta
mento. Logo dizem que a aldeia onde residem: Ta~ 
huelahuá, fica duas léguas mais acima e que pelo por
to da mesma passamos, sem ve-los. 

- Como é isso Karovina? - indago. - Que o 
porto escapasse a "turi", está bem, mas escapar a Ca-. , 
raJaS ... 

- É que essa gente é f inória, chef e. Sabem es
conder tudo muito bem e nem Carajá enxerga ! 

Os índios trazem o convite amável para visitarmos 
a aldeia. 

- O "capitáo" Tirahúa nao está - explican1-me 
em sua língua, gesticulando. - ~le foi yisitar cristao, 
nluito longe e faz duas luas que partiu, levando muita 

M " . .... " pele de porco e banana. as outro cap1tao menor , 
Keruá, está a nossa espera e j á colheu man1áo para nós 
todos ! 

Ag radec;o o convite e mando preparar um bom 
café com bolachas para os visitantes madrugadores. 
Novas ex plos6es de alegria. Agora fumam o cachim
bo da concórdia e atiram a fuma<;a, por tres vezes, ao 
chao, sinal de paz e amizade. 
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Aparelhamos e seguimos contra a correnteza, fa
zendo funcionar o motor e levando a reboque todas as 
canoas. Como crianc;as grandes que sao, os J avaés d.i
vertem-se a valer. Os nossos dois Carajás, para dar 
clara e patente demonstra~o de superioridade, man
tem-se sérios e impassíveis, traduzindo, porém, pelo 
olhar brilhante, o contentamento que lhes vai no ínti
mo, pois que lhes entrego a direc;ao do motor, onde se 
revezam fraternalmente. Com isso ganham importan· 
cia de "super-homens" entre os Javaés e o fato será 
narrada, entre eles, durante meio século ... 

* 

O cacique Keruá está a minha espera, em compa
nhia de outros índ,ios. Penetramos, antes, nun1 emara
nhado de arbustos baixos que camuflam perfeitamente 
pequena lagoa, que é o Porto-de-canoas de 'rahuelahuá. 
N em com os binóculos o teriamos descoberto ! 

Keruá explica-me: 

- Que ouviu latidos de nossos caes, dois tiros 
de "lobó-lobó" (carabina), que mandou espiar e que 
os índios esperaram a madrugada para gritar. Mas 
que durante a noite toda estiveram espreitando o nos
so acampamento, desde a margem oposta, para ver se . ,., 
eran1 os amigos ou nao . . . 

Aí está a forma com que, por essas paragens, se é 
espionado constantemente. Quando os índios querem 
fazer as coisas bem feitas, nem o decantado faro dos 
caes de guarda dá com eles. Estivemos durante várias 
horas sob a mais estreita vigilancia. E se ao invés de 
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Javaés, fóssem os ferozes Canoeiros- Nem é bom pen
sar ... 

Estavamos rumand.o a aldeia distante, atraves
sando extensos campos e embrenhando-nos na mata, 
quando surgem as primeiras mulheres. Encanta-nos o 
aspecto das mesmas. As crianc;as espantam-se e fog~m, 
escanearan do as bocas e emitindo uivos de terror. Riem 
os adultos e Keruá, para minorar a nossa estupefa
c;ao, diz gentilmente: 

- Nunca viram gen te branca e tem medo ... 
- Pudera - diz J oao, olhando para Primo -

Com urna cara dessas até eu f ugiria. 
Primo nao está para brincadeiras, pois a máqu~na 

engui<;OU e perd,eu o comec;o da f ilmagem. Rubro de 
cólera retruca espumando: 

- E a sua com essa bar bicha? Inté macaco es-
panta! 

E sempre se atrapalhando nas sentenc;as, ajunta: 
- Quem ve corac;áo, nao ve ~ara! , . 
- . . . nem corca - conclut Jose; o taciturno 

José. 
O aldeiamento de Tahuelahua abre-se aos nossos 

passos, com magnificencia inesperada. ~present~ as
pecto jocoso, com as casas altas, de ogiva perfe1ta e 
grandes jiraus, onde pencas de índios se agitam na des
cid.a, ao nosso encontro. Emas impassíveis balou<;am 
os longos pesco<;os e parecem correr atrás da cabe~a 
que flutua no espac;o. Mastins rosnentos, mostram-nos 
a dentu<;a enquanto cachorrinhos de pouca idad.e, saco
dem f estivosas caudas incipientes. Ruas bem delinea
das, partindo de amplo estradao central. Dista, a al
deia, urna légua do Pósto-de-canoas e devem-se atra
vessar banhados, campos extensos, matas fechadas e 
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cerrados intrincadíssimos para alcanc;á-la. Defesas na
turais contra qualquer incursao de depredadores. 

Obser vo as casas e a forma da construc;ao: dois 
esteios r etos, sustentando as pontas, caibro atravessa
do, por ém, sem apoiar em forquilhas, constitui a es
trutura central. A ogiva das duas extremidades é f or
mada com varas fortíssimas. Robustos varejoes de 
"ueilotó", curvados, colocados longitudinalmente a es
pac;os certos, sao as ripas e os sarraf os dessas constru
c;oes. F~ito o arcabouc;o, colocam, em sentido horizon
tal, fólhas de palmeira indaiá, mesclando-as con1 outra 
~an1ada e~ senti~~ vertical. Terminada, a construc;ao, 
e, no conjunto, solida e harmoniosa. 

Na ampla casa de Keruá comemos o mamao de 
boas-vindas e bebemos água fresquíssima. A família 
d? chefe está tóda presente, inclusive duas moc;as que 
f1sgam olhares gulosos nos dois Carajás que me acom
panham. Os maganoes assumem atitude de extrema 
ingenuidade e rastejam o olhar pelo chao, como donze
las pudicas. Sérios, compenetrados de que represen
tam, no momento, a rac;a a que pertencem, f azem-se ro
gados para aceitar fa tia de fruta saborosa ou banana. 

Mas tarde Karovina segreda-me: 
- ''As mulheres Javaés gostan1 muito de Cara

jás. Eu poderia casar a vontade. Mas o que mais elas 
gostam é da nossa maviosa voz!" 

Esforc;o para náo gargalhar pois que a "maviosa 
voz" é extremamente desagradável e só é emitida aos 
g~itos e. uivos. Mas a seriedade com que Karovina mo 
diz, obr1ga-me a seriedade, embora contrafeito. 

- P or que nao cantas alguma coisa a essas bele
zas? 

- Ainda é cedo. Mais tarde, e elas ficaráo apai
xonadas ! 

P,AN D EIRAN TES D ' OESTE 

O " segredo" espalha-se e os meus rapazes 
dáo mais sossego ao pobre Carajá: 

- Vamos Karovina ! Nao se ja " pao-d.uro": 
c;a-nos ouvir essa voz maviosa ! 

- Karovina : canta um bolero ... 
- Mavioso: canta um Karovina ! 
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~ste é o Primo que sempre faz miscel~nia, o que 
dá ensejo para que se ou<;a o seguinte: 

- Karovina: ve se primas para o canto um mú
sico de pouca ! 

O cinematografista procura retrucar, fica ver
melho de cólera ... 

É chegada a hora dos presentes: sal, roupas, bola
chas, facas, fósforos, anzóis, fo ices e balas calibre 44 
que pedem gulosamente, pois possuem algumas carabi
nas "Winchester". Em troca recebo dois arcos, fle
xas, bordunas, enfeites, bananas, batatas doce e ma--moes. 

É o momento da distribuic;ao geral do fumo. Para 
cada indivíduo um pedac;o d.e igual tamanho. E todos, 
indistintamente, recebem o quinhao. Até os meninos 
que horas antes fugiram e sao nossos amigos. Fez-se 
a aproximac;ao aos poucos: vendo que os país e os adul
tos palestravam conosco, sem maiores novidades, as 
crianc;as se foram aproximando. Urna delas, mais "co
rajosa", achegou-se e, quando rente a mim, cuspiu-me 
no rosto! J ulguei, assim de princípio, que isso f ósse um 
cumprimento especial da rac;a e coubesse a s crianc;as 
o cerimonial de escarrar na cara dos visitantes. Fingi 
nao d,ar pela coisa e pouco depois percebi o dedo do me
nino que me esfregava a epiderme no local da cuspara
da, para ver se a minha cór se desf azia ! Depois dessa 
proeza, outros meninos vieram e eu me tornei numa 
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espécie de escarradeira ambulante. Os índios riam, 
abrindo as bócas até as orelhas e os petizes, felicíssi
mos com a inova<;áo, sugavam o cuspe, agitando peri
gosamente as bochechas. Para terminar com a brinca
deira, cuspi na f ace de um meninote e esf reguei-o com 
o dedo, assim como ele o fizera. Foi água na f ervura. 
Náo me incomodararn mais. K e r u á, gentiln1ente, 
apresentou-me urna cuia cheia de água para lavar o 
rosto. Mas o maganao ria ainda do espetáculo e en
quanto o fazia, derramava o líquido que oscilava. 

A hora do almó<;o comemos calogi saboroso e 
mais raízes de mandioca e batatas doces. Verifico que 
os Javaés fabricam muita farinha de mandioca e de 
milho e outra misturada com amendoim, gostosa. Ali
mentam-se muito bem e tudo quanto comem é subs
tancioso. 

Após o almóc;o realizo as mensurac;óes antropo
métricas. De comec;o, meio desconfiados, os homens 
submetem-se, depois com maior desembarac;o. As mu
lheres sao bem mais d,ifíceis, especialmente as moc:as, 
pudicas ao extremo. Quando a f ita métrica r~a-lhes 
os seios, encolhem-se encolerizadas e só a palavra do 
cacique, que acompanha os trabalhos e sabe que rece
berá um presente extra, por isso, é que as acalma e 
permite que os trabalhos se concluam. Os homens e as 
mulheres cansadas dáo, sem titubear, o próprio nome. 
Com as solteiras o caso é difícil: jamais dizem a Úm 
estranho como se chan1am. O "espírito mau" apanharia 
o nome e o transportaria algures, transformando a 
mo<;a em velha desdentada! Insistidas pelos próprios 
índios, refletem longo tempo, a procura de outro nome 
e o desembucham rapid.amente, num sópro. ~sse nome, 
que nao compreendia assim ao primeiro arranco, era 
repetido pelo cacique, enquanto qtie as índias achavam 
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gra~a na inteligencia " fulgurante" da jovem que de
sencovara um apelido próprio para a ocasiáo. 

Mas quanta paciencia, de nossa parte, para se 
consegµir essas benditas mensurac;6es antropométri
cas. Antes de comec;ar o trabalho, houve necessidade 
de um longuíssimo discurso, entremeado com palma-. 
dinhas nas costas, elogios rasgados, alus6es a beleza 
das roc;as, das casas, da prole. As coisas encaminha-. . 
vam-se ma1s ou menos ass1m: 

- Pai Grande deseja mandar roupas para 
voces. Mas para f azer roupas preciso tomar medidas. 

Pai Grande vai mandar calcha, camixa, chapó? 
1.ianda tudo ! 
Pra cuna ta também? 
Pra f ia também? 
Pra muié também ... 
Pra f io também. 
Huuuum! 

Puxava-se mais cachimbada. Cuspia-se de todos 
os lados, lan~ando longe a saliva, o que significa digni
dade absoluta. Maior lance, maior a estima recíproca. 
Finalmente se decidiam. Mas o índio é muito arguto 
e, um deles, quando ao lhe ser tomada a altura e lar
gura do nariz perguntou: 

- Vai trazer chapó também pra nariz? 
- Nada disso - retruco rápido - Vou trazer 

enf ei te para dansar . . . 
- Ahnn ... 
Momentos depois homens e mulheres queriam 

medir somente o nariz, por causa dos enfeites. E caro 
me custou convence-los que também as outras mensu
ra<;6es d.everiam ser feítas. 

Urna velha teimou: ou eu lhe <lava minhas calc;as 
ou nem ela e nem as f ilhas e noras se submeteriam a 
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inensurac;ao. Fiquei num impasse, urna vez que, sem 
-calc;as, com a mosquitada devoradora aos enxame~, vi
ria a sofrer um bocado. De mais a mais eu imaginava 
o espetáculo do "capitáo branco" em fraldas de cami
sa medindo o transversal de um cranio ou a largura ' . 
do bicromial. Convenci a velha megera que a camisa 
era muito n1elhor e lá se foi a minha preciosa cáqui, 
en1 holocausto a ciencia que, em S. Paulo, aguardaría 
comodamente os resultados dos meus esf orc;os ... 

Após as d,espedidas, verdadeiramente carinhosas, 
.e com a aldeia em peso a se desbrac;ar desde a margem 
da lagoa camuflada, seguimos, carregados com cachos 
de bananas, mandioca, cana-de-a<;Úcar, mamoes, bata
tas doces. Acampamos a desembocadura de outro 
afluente, o Idjalá, que, logo pela manha, comec;amos a 
subir. O calor é tremendo e o tempo instável. 

É rio correntoso, d.e águas verdes, sinuoso, mar
geado por florestas densas. A meio caminho. enc?ntro 
índios Javaés, pescando com flechas. A colhe1ta e boa 
e Primo cinematografa. Infelizmente, náo será essa a 
única vez que o rapagáo esquecerá de abrir o obtura
dor da máquina ... 

Feitas as constatac;óes que me interessavam, se
o-uimos viagem. Os homens amanheceram tristonhos. 
i o "mal do sertáo" que os abate. José e Joao brigam. 
Também Primo d.esavém-se com Aristides. A remada 
nao rende. O mal-estar é geral. Essa espécie de "ca
f ard" aqui é conhecida com o nome de "loucura do 
sertáo" e as vezes dura dias. o acampamento é arma
do com lentidáo. Parece que nos homens morreu a von
tade. Fac;o-lhes pequena prelec;áo, alertando-os sobre 
esse mal que se aba te de improviso e contra o qual 
devem lutar. E reagem, os rapazes, vigorosamente, 
pondo em f un<;áo a pequena vi trola onde músicas sao 
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escolhidas e as "romanzas" postas de lado, para nao 
acentuar sentimentalismos ... 

Depois, nuvens de muric;ocas se encarregam de 
nos fazer a todos deslizar sob os mosquiteiros, menos 
a sentinela que mede passos cadenciados pela orla do 
acampamento, disparando de quando em vez contra 
um ou outro jacaré que teima em nos visitar altas ho
ras da noi te. 

A hora do almoc;o do dia seguinte, paramos em 
frente a um riozinho que verte águas f resquíssimas 
sob tunel formado por árvores imensas. Enquanto os 
homens preparam os alimentos eu e Karovina pene
tramos nesse curso de água e o batizo com o nome de 
"Córrego da Sucuri", devido ao cheiro f ortíssimo des
sa cobra que fere as nossas pituitarias, logo a entrada. 
E várias dessas "Constrictor" devem habitar nesse 
recanto paradisíaco, tantos os vestígios que encontra·· 
mos as margens estreitas. Seguimos, empurrando a ca
noa comos varejoes, curvando-nos ou esticando-nos no 
bójo da embarcac;áo, para atravessarmos os cipós bai
xos. O ambiente é encantador, imerso em penumbra e 
o silencio expectante. Só o tenue murmúrio das águas, 
ao saltar algum obstáculo, interrompe a quietude am
biente. 

Os chamad.os dos companheiros, que o "feijao 
está em ponto de bala", fazem-nos regressar. Rastros 
recentes de on\aS e antas. Nenhum peixe nessas águas 
geladas. E da penumbra desembocamos em pleno sol 
que faísca com intensidade, num deslumbramento insu
perável, doirando o rio dos Carajás e seus opulentos 
contornos. 

* 
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As 14 horas encontramos urna família Javaés, em 
praia solitária. Pela primeira vez na minha vida, via 
um índio careca. Completamente careca ! Antes mesmo 
de apearmos, ao local onde estavam os índios agrupa
dos e alertados com o nosso súbito aparecimento, Ka
rovina, que ia na patroagem, disse-me: 

- óia índio careca ! U ái ! 
E gritou para Arutana, que ia na outra embarca

c;ao, passando-lhe a novidade, rindo-se loucamente. De 
fato, encontrar um índio careca é mais raro que topar 
com mosca branca. 

Estava, o calvo, acocorado na orla da praia. Tres 
mulheres e meia duzia de crianc;as cercavam-no. Ti
nhan1 artnado cabana provisória, encimad.a por arara 
vermelha. A ubá balott\ava próxima e vários cachos 
de bananas enfeitavam o quadro. Dois caes devora
vam os restos de urna barrigada de pirarucu. O painel 
debuchava-se em praia alvíssima, alta, emoldurada 
pela floresta, de um lado, e pelas águas azuis do rio, 
de outro. A quantos artistas citadinos se oferecerá tao 
rico motivo pictórico? 

Chegamos a fala. Antes deixamos que os nossos 
Carajás interpelassem o depilado. Levou isso meia 
hora. Perguntas e respostas, discursos, grunhidos. De
pois veio a história: um feiticeiro que fugia espavori
do de Uari-Uari, onde acreditavam que ele tivesse dei
tado n1au-olhado. Disse que em Uari-Uari morria mui
ta gente de "doen\a estranha" e que ele nenhuma culpa 
tinha. 11as para salvar o pelo resolvera fugir e ainda 
nao sabia onde se radicar. Um infeliz, sem dúvida, 
pária nessa solid.ao, arrastando a m: séria e mais a nu
merosa família e sem poder arrancar num gesto de 
desespero, os cabelos da cabe<;a ! 

Consolamo-lo com um pouco de fumo e outras bu-
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gigangas. Nao quis vender a arara vermelha. Pref e
ría perder até os ca bel os das mulheres a se desf azer 
da ave. Informou-nos que Uari-Uari ficava "bem per·-
6nho" e, deixamo-lo entregue as suas tristes cogita·
<;Ües, para seguirmos caminho. Mas o "pertinho" nao 
surgiu até as 18 horas, quando acampamos nun1a nes
ga de praia úmida, a única que encontramos. As muri
~ocas enlouquecidas e a noite se anuncia temerosa. Es
tou cansadíssimo, pois que o trabalho de levantamento 
que venho executando, abriga-me a urna atenc;ao ex
trema e sempre acocorado, na popa do batelao, em po
si<;ao muito incon1oda. 

* 

Itchaí foi o primeiro Javaé que encontramos an
tes de encostarmos no difícil porto-de-canoa de U ari-· 
Uari. ~le e n1ais alguns índios iam em perseguic;ao do 
feiticeiro careca. Dissuadimo-lo, pois que a distancia 
que o separava do perseguido era demasiada e jamais 
o alcanc;aria. Regressou. Dessa forma demos urna fol
g~a ao pobre fugitivo que até boje ignora a nossa in
terferencia, para a sua tranqüilidade e seguranc;a. 

Itchaí, que demonstra ser um rapag.ao as direitas, 
sabe poucas palavras . de portugues. Visitou os g.arim
pos do Pium e até aprendeu a manejar o baralho. Van
tagens iniciais da civilizac;ao ... Narra-me, com abun
dancia de pormenores, os combates que já sustentou 
com os Canoeiros e dos recentes entreveros com os 
Carajás-de-baixo, nessa guerra que dura anos. Per
deu quatro parentes próximos, nessa guerrilha que en
sanguenta o rio dos Carajás e conta-nos nos dedos que 
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depois exibe: quatro. Mas ele tan1bém matou e sorri 
satisfeito com as próprias fa<;anhas. Alega, porén1, que 
Javaé é bom e nao procura briga com ninguém. Todos 
tem inveja de Javaé, porque tem ro<;as boas e muita co
mida e mulher bonita. Mas mulher J avaé é para 
J avaés ! E parece, com isso, fazer velada advertencia. 
Tranquilizamo-lo de imediato e disso se encarregam 
tambén1 os dois Carajás que falam de nossas virtudes 
nesse pormenor. 

A aldeia de U ari-U ari, importantíssima pela sua 
história, pois que f oi o ber<;o da ra<;a, assin1 como pela 
sua ünportancia devido a densidade de popula<;ao, fica 
bem distante da margem do rio. Levamos várias horas 
para alcan<;á-la, obrigados a atravessar extenso panta
nal e, muita vez, imersos na água até o pesco<;o. 

Entretanto, nao encontramos tantos índios, con
forme esperávamos. A epidemia que assola o núcleo, 
fizera emigrar a maioria da populac;ao e as casas ti
nham sido destruidas ou simplesmente abandonadas. 

Itchaí reboca-nos para a sua casa. Apresenta-nos 
a sua jovem esposa, a lindíssima N ociá, a índia mais 
bela que me foi dado conhecer. Esbelta, graciosa nos 
mínimos gestos, olhos grandes, rasgados, tra<;os finís
simos e delicados, exibe o busto perfeito onde os seios 
turgidos e divergentes, sao duas frutas sazonadas, pon
tilhadas pelo mamilo vermelho como morango. 

Com extrema gra<;a, prepara-nos o "calogi", en
quanto os parentes vao chegando e formam roda. Os 
mosquitos inf ernam e os índios oferecem-nos pequen os 
leques de palmeira, para af ugentarmos as 1nuri<;ocas. 

Do lugar onde me encontro sentado, vejo, pela 
abertura da porta, a sentinela pastada no jirau, pró
ximo a "Casa dos Mistérios". Está de bra<;os cruza
dos e nao e1npunha as clássicas lanc;as. 
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- Javaé está zangado? - pergunto a Itchaí, 
apontando para a sentinela. 

- Javaé está triste - responde-me - Muita 
gente morre aqui. Feiticeiro fugiu ... Agora vai mor
rer moc;a e lago mais mulher ... 

- Onde? 
- Aí - e mostra-me urna choupana grande. 

Está repleta de índios de ambos os sexos. Próxima a 
entrada, estirada no chao, urna jovem em agonía. Cur
vado, sobre ela, um jovem feiticeiro. Segura fina vara 
de taquara e com ela bate na testa da n1oribunda, ex
clamando frases sonoras, aos apelos. A pobrezinha, 
esquelética, extingue-se aos poucos. Os olhos emba
ciados pela marte, f ixam-me durante instante e os lá-· 
bias sorriem. Nada pos so f azer. Constrangido, lin1i
to-me a observar os "passes" do "doutor" que tein1a 
em ac;oitar a cabe<;a da moc;a. Todos prestam extren1a 
atenc;áo as manobras do f eiticeiro, que sua abundante
mente e, no momento, <leve se recordar do colega ca
reca que se salvou, grac;as a celeridade. 

E a mocinha morre, num lamento tenue. Gritos de 
dor, en1 explosao medonha, respondem a esse suspiro. 
Os país da morta atiram-se sobre o corpo. Chamam, 
berram, gesticulam, lanc;am insultos tremendos ao "es
pírito-mau", retorcem-se em lágriinas escorrem abun
dantes pelas faces retorcidas onde o sofrimento se es
tampa. As carpideiras junta1n-se ao alarido, e o cla
mor é imenso. Sinto sobre mim olhares suspeitosos e 
saio discretamente. V olto mais tarde e a f im de assistir 
a preparac;ao do corpo. O feiticeiro unta-o com resina 
quente. Em seguida gruda, na epiderme fria, as penu
gens coloridas de várias aves, f armando arabescos 
curiosos. Em breve, o corpo é um conjunto de cores e 
desenhos caprichosos. E o cadáver será velado durante 
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a noite, em meio a gritos plangentes de dor nenias la
murientas, até que o sol se levante, quand.o será inhu
mado. 

Pouco depois, em outra choupana, novos gritos se 
fazem ouvir; no en tanto, sem a assistencia do f eiticeiro, 
que a f amília do morto nao quis. Estranho gesto de 
ateismo entre gente sumamente crédula. Uari-Uari 
vive dias de profundas inovac;oes e sofre reforma ra
dical nas suas crenc;as básicas. 

Digo a I tchaí da necessidade de serem purifica
dos pelo f ogo os loca is onde a Parca tem ceif ado vidas 
preciosas. Os vómitos dos moribundos e as fezes ex pe
lidas, nas convulsoes, sao focos de contágio. 

- Uoruá, o ca pitao-chef e, nao está - respon
de-me - Mas eu falarei a ele e f aremos conforme voce 
diz. 

As lindíssimas filhas do capitao Uoruá rece
bem-nos na ampla e limpa casa. Submetem-se, a pedi
do, as mensura<;oes e agradam-nos com frutas. Outros 
índios aparecem e completam os nossos trabalhos. Es
tranho tipo de mo<;o chama-nos a aten<;ao. Olhar 1nei
go, epiderme quase branca, olhos castanhos, cabelos 
cortados rente, ademanes fe111ininos. Um genuino efe
bo. Deve ser mesti<;o e sabe Deus as suas origens. Nao 
nos larga u111 mon1ento e procura acariciar-nos. Que 
fazer? 

Primo Carbonari, quase sempre pronto ao gra
cejo, olha picarescan1ente para o moc;o e rosna: 

V A V "' b ,.., d' . d ' - oce. . . oce . . . em nao 1go ma1s na a . 
Vou encontrar Arutana flertando, as escondidas, 

co1n u1na índia velha, no interior da residencia de 
Itchaí. A índia, que é urna vestal da aldeia, ta1nbém é 
mae de Nociá e custa acreditar que desse ventre flá
cido tenha saído n1ulher tao bela. O namoro é escanda-

1 5 - lndios Tapirapés, de Tampiri, 
brincando com os expedicionários. 
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encon traran1 os expedicion ários 
perdidos nas selvas do Xingu. 
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loso e Arutana, sem pestanejar, mal e mal meneando 
os lábios, diz-me: 

Irmao. . . muié aqui qué que case cum ela ... 
- Lembra-se da outra na Barra? 
- Lembro xim ... ! mas irmáo ! Ela acha que eu 

sou bonito! 
- E que pretendes fazer ! 
- Num xabe! 
A velha despudorada agarra-se ao pobre Aruta

na como carrapato. As piadas dos demais rapazes en
rubescem meu queridíssimo Arutana f azendo fechar 
os olhos desesperadamente, sinal de profunda vergo
nha. Liberto-o temporariamente, ordenando o regresso 
aos barcos. Iremos acampar na praia próxima pois que 
pernoitar no ald.eiamento nao se me afigura agradável. 

Refizemos a larga caminhada, levando presentes 
em traca dos que demos. E, duas horas depois, já es
curo, tomávamos um banho reparador nas águas pro
fundas do rio, enquanto que lua enorme, grudada no 
firmamento, derrama va prata fluida nas águas e pu
nha sombras misteriosas na terra. 

Dispunhamo-nos a dormir, quando percebemos 
cantos alegres e gritos, rio acima. Nao tardaram e d.as 
n1uitas canoas desembarcavam, na praia, quase todos 
os habitantes de Ua,ri-Uari, comboiados pelo gigan
tesco capitao Uoruá. O adjetivo nao é excessivo, pois 
que assim é realmente esse índio já de n1eia idade, de 
fei~6es humaníssimas que atraem de imediato. Famo
so entre os J avaés, foi sempre guerreiro respeitado e 
temido. Viúvo, jamais quis casar novamente e propor
ciona as tres f ilhas o maior confórto. E as mo<;as, que 
apaixonam doid.amente o nosso Karovina, formam es
plendorosa moldura a esse gigante que trás, envoltos 
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em folhas de bananeiras, soberbos tucunarés moquea
dos com que me presenteia num gesto fidalgo. 

- Capitáo Uoruá vem vixitá capitao branca! 
Está bem? 

- Ho ! muitíssimo bem, capitáo Uoruá ! Eu já 
ouvi falar muito de oce e ficava aqui esperando. Ca
pitáo branco nao teria ido embora sem conhecer gran
de capitáo Uoruá ! 

O gigante sorri satisfeito. Cresceu-lhe a ingenua 
vaidade ouvindo-me dizer que já o conhecia pela sua 
justificada fama. Pediu-me para repetir, após ter cha
mad.o todos os índios a quem traduziu minhas pala
vras. E dá-me um abrac;o que quase me desloca a 
espinha dorsal ! 

Mandei que se preparasse chocolate com biscoi
tos para todos e o maior panelao, em breve, ficou vazio, 
enquanto os índios estalavam as línguas de contenta
mento. 

Depois Uoruá pediu que cantássemos. Fez-se si
lencio e eu cantei o "Quem sabe", de Carlos Gomes, 
influenciado pelas saudades e pelo luar. Ouviram en1 
silencio e acabaram aplaudindo a sua moda : grunhin
do. Depois, Primo Carbonari, todo saudoso, cantou a 
canc;oneta "Mamma ti vóglio bene" e saiu-se mara
vilhosamente. Outras canc;óes surgiram até que Karo
vina, instado, atirou aos ares um Aruaná sofrível, me
recendo olhares entusiásticos de todos os e gritinhos de 
prazer das donzelas. Joao e José acionam a vitrola e 
sao momentos de intenso prazer que os índios experi
mentam. N ociá, com sua beleza e sua nudez esplendo
rosa, anda pela praia como visáo irreal. J oao conf es
sa-me que a "índia vai tirar-lhe o sono" e José cofia a 
barbicha, acompanhando as evoluc;óes da lindíssinia 
mulher. 

BANDEIRANTES D'OESTE 259 

Arutana, coitado, é quase carregado nos bra~os 
pela velha prostituta e sua "f elicidade" é . lll:otivo de 
chacota. Em breve desaparece sob o mosqu1te1ro, sem
pre com a mulher a ilharga. Durante urna semana nao 
terá coragem de me encarar ... 

Os índios pousam conosco e, na manhá seguinte, 
bem cedo, obedecen_do a ordens do capitáo, seguem em 
várias direc;oes de onde regressam carregados de pre
sentes que foran1 colher nas roc;as distantes. Nao po
demos car regar com tu do quanto nos of erecem. Os 
dois barcos e a canoa, que encontramos perdida, dias 
antes, está.o abarrotados. Ternos alimentac;ao extra _ga
rantida para muito tempo e len1bramo-nos dos compa
nheiros que iremos encontrar no Tapirapés, reservan
do-lhe parte. 

Servimos suculento almoc;o aos índios. Sao feitas 
as despedidas. Abrac;os e mais abrac;os e' pr?messas de 
outras visitas. Antes de embarcar, Uorua, chaman
do-me de lado, confessa-me que mandou queimar to
das as casas "onde gente morreu" e também a "Casa 
dos Mistérios" com todas as vestes de Aruaná ! 

Encaro-o pasmado, pois sei a estima dos índios 
por essas vestimentas. Sorri e retruca: 

- Axim mió! Aruaná trás olho ruim pra minha 
xente ! Fogo bom ! 

Entrega-me alguns enfeites multicores, feítos 
com penas de araras. Sao restos .do Aruaná que. m~n
dou queimar para destruir a f ur1~ .do Xandu-D1orc, o 
" espírito-mau". ~sse presente pos1t1vou, de forma ca
bal, a grande estima que esse notável guerreiro tinha 
por mim! 

E co1n derradeiro abrac;o, despede-se bastante co
movido, especialmente após ter abiscoitado o :neu ca-
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pacete de campanha, que vinha namorando desde a 
, 

ves pera. 
Todas as canoas acompanham-nos durante largo 

trajeto e distanciamo-nos, em definitivo, dessa gente 
boa, forte e generosa! 

* 
Mal navegáramos duas milhas quando fomos al

can<;ados por grande ubá, cujos remadores forcejavam 
nos remos, fazendo ressaltar as possantes musculatu
ras. Ainda de longe gritaram alguma coisa que Karo
vina traduziu: 

- Vem índio pra viajá conosco ... 
E um robusto rapagao, pintado impressionante

mente de vermelho e preto, com o rosto coberto pela 
mascara que desenhara e que lhe emprestava aspecto 
med.onho de agressividade, desembarcou calmamente 
da ubá, aboletou-se em nossa canoa, transportando 
seus trastes e urna belíssima arara rubra, que levava 
ao carajá Uataú, nosso velho amigo, cacique de Santa 
Isabel, com o fito de estreitar ainda mais a amizade 
entre Javaés e Carajás e, ao mesmo tempo, solicitar-lhe 
esconjuros para afastar o mal que afligia a aldeia de 
Uari-Uari. Chama-se Tumabi-Rorí esse latagao que 
nao fala urna única palavra de portugues e, em sua 
própria língua, exprime-se por monossílabos, respon
dendo o estrito necessário, assim mesmo sem encarar 
ninguém. Explica-se essa atitude: embaixador espe
cial, em n1issao de suma importa ncia, nao pode nem 
<leve poluir o seu espírito com o d.e gente estranha. Se 
o fizer, adeus resultados tao desejadamente espe
rados! 
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Respeitamos essa a~itude e, ~a~a isolá-lo aind~ 
mais, mando que fique tripulando soz1nho a nossa uba 
e lá f ica, quase desaparecendo entre os cachos .. de ba
nanas e f eixes de cana-de-a~úcar, ~entando-se sob~e ~s 
pilhas d.e batatas doces, urna almofada deveras 1nco-

moda. . . · d'f' ·1 
Tinham previsto, os Javaés, que mu1to i 1c1 -

n1ente encontraríamos praias para pouso. Entretanto, 
por volta das 16 horas lobrigaram ~ina, b.ranca e alta. 
T emendo nao encontrar outras, ma1s aba1xo, encosta-
mos e acan1pan1os. . 

Relendo os apontamentos do meu diário de v1a-
aem encontro quanto segue: 
0 

' - "praia medonha essa em que paramos. Medo-
nha, pois que os mosquitos nos martirizaram sobr~
maneira. Poucas vezes sofremos tanto com as muri-
<;ocas, especialmente quando de guarda". . 

Realmente assim f oi. J á tinhamos experimentado 
' . ' os maiores tormentos, mas como nessa praia, nunca· 

Milh6es e milh6es desses infernais hematófagos desa
baram sobre o nosso acampamento, enlouquecend.o-nos 
com as ferroadas ! A comida, feita as pressas, ~om 
sacrifícios foi devorada aos pulos, a que nos obr1ga
vam os m~squitos, e corríamos pela ~raia, segurando 
a marmita. Primo metera os pés em mtnhas bot~s, ves
tira a capa, enrolara urna toalha na c~be~a, enf1ara ~s 
máos em vários pares de meias e, as.su~ mes_:no,, salt~
tava como possesso, gritando a su~ 1nd1gnac;ao a solt
dao num frenesi maluco. Os dema1s, de urna ou outra 
for:na, resguardando-se o mais possível.' ,,es~ravejavam. 
Só José, sempre taciturno, sof rla em s1lenc10 .. 

Quando do meu quarto de gu,a~d.a, aprove1to-~ pa
ra meter mosquitos nos tubos. Factl a tarefa, pois os 
mosquiteiros de tecido branco, transf ormavam-se em 
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p~eto, tantos eram na esperan<;a de fisgar, mesmo atra
ves do pano, um ponto qualquer do corpo que se res
guarda va! 

Tudo corría mal essa noite. O feijáo, que borbu
lh~va no fogo, p~eparado de véspera para o almo<;o se
g u1nte, t?mbou sobre a~ brasas. Meio cozido, apanhei-o 
com are1~ e tudo e f~1 a margem do rio para levá-lo 
nas pene1ras que serv1am para batear cascalho. Tentei 
suportar a ofensiva das muri<;ocas que em nuvens 
at_:aíd,as. pelo cheiro da pele desnudad~ de minha~ 
m.aos, v1nham .gulos~s. Tais_. e tantas foram as pica
das que largue1 penetra e f ei Jáo dentro do rio . ... 

. Sob os mosquiteiros os homens nao dormiam. 
Ag1tavam-s~ José, descuidando-se, deixara entrar al
guns m?squ1tos e lutava para deles se livrar. Com isso 
proporc1onava possibilidades a entrada de outros. Aca
bou saindo, .frenético e, sem dizer nada, andou deses
perado 

1
de c_1ma para baixo, na praia, qui<;á chorando 

de dor . Primo, que conserva va a sua indumentaria "br a a " · · in a a , ag1tava-se continuamente e o mosquiteiro 
acabou des~~ª?ªº de ~ez. Inútil dizer que mais pas
seantes solitarios surg1ram na praia ... 

- Par_a mim é praga do índio que vai espantar 
o Xan_du_-D1oré - disse Aristides, saindo de sob o 
:nosqu1~e1ro para. me render na guarda - Olhe para 
ele=. esta calmo e 1mpassível e os mosquitos nem sequer 
o p1cam ! 

Tumabi-Rorí estava deitado próximo a fogueira, 
en_rolado numa manta, imóvel como estátua. Caso in
cr1 vel = nenhuma muri<;oca o incomodava ! 

. - É porque fede como um animal! - trovejou 
Primo. - Assim até eu ! 

. Qua~do Deus foi servido, surgiu a aurora e se
guimos rio abaixo, batalhando com as muric;ocas que 
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se tinham aninhado sob os toldos. Agora o ambiente 
desafogava-se bastante. Espraiava o rio e sol radioso, 
faz ia esquecer a noite de íncubo. Na hora do alm~o 
pescamos com a m~o lindos ~ucunarés-castan~a, que: 
perseguidos pelas. p1ranhas, v1nham pulando. JUnto a 
praia, para . terminar nas bra~a~ da f ogue1ra ! ?em 
maiores nov1dades, remamos ate as 17 horas, cobr1ndo 
urna distancia de 46 quilometros. Sem maiores novi
dades nao! Houve urna: a certa altura topamos com 
~tna ubá em subid.a, tripulada por tres índios Javaés. 
U m deles era o marido da mo<;a que eu vira morrer 
em Uari-Uari. Tumabi-Rorí, narrou-lhe a desdita. O 
índio ficou impassível, mas suas f ei<;óes contorce
ram-se. Nao devia mostrar aos "turis" nenhuma fra
queza. Mas tarde choraria copiosamente quando nao 
mais o vissemos. Tumabi-Rorí, sem dizer "água-vai", 
pulou da canoa, retirou suas cousas e passou-se para a 
embarca<;ao dos companheiros. . 

- U ái ! Será que o indio regressa? - pergunte1 
a Arutana. 

Regressa xim ! V ai chorá cum amigo! 
- E a arara que levava para Uataú? 
- Vai levá xim ! Mas vai por terra com outros ! 
E lá se foi o nosso silencioso passageiro, sem se

quer nos olhar. Verificamos, mais tarde que, como 
prova de sua alma generosa, deixara, retirando. ~e 
seus "pacutus", parte das ra<;5es com que se aprov1s10-
nara para a jornada. Externara, dessa forma, a sua 
gratidáo e ... pagara a passagem ! 

A noite foi mais calma e com menos mosquitos . 
P ela manha deparamos com um rio largo, ameno, de
saguando desde o interior da ilha do Bananal. Subo-o 
durante léguas. Mantém largura de 80 metros, leito 
profundo, águas cristalinas. Barrancas altas, boas 

, 
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' J 
praias. Deve nascer na grande lagoa da ilha e urna f/.x-
plorac;ao mais minuciosa seria interessante. N urna ?as 
margens encontro restos de grande roc;a Javaé e ruí
nas de palhoc;as de antiga aldeia. Batizo esse rio cori o 
non1e de Piratininga. Inútil consultar a famosa ~arta 
de Castelnau. . . N em vestígio desse rio, importantís
simo por ser afluente da margem esquerda e vir do in
terior da ilha. A tard.e avistamos lindo mateiro atra
vessar a corrente. Vinha de praia oposta e, em vao pro
c~r?u um~ .. saída junto.ªº altíssimo barranco que, por 
varios qu1lometros, faz1a-lhe frente. Apertamo-lo com 
os barcos. O veado, aterrorizado, investiu contra o pa
redao, querendo galgá-lo. Os nossos dois caes lan
c;am-se pela horda e o perseguem. A luta é soberba. 
Os cascos do veado cortam os f ocinhos dos molossos 
que o abocanham para largá-lo em seguida. Perder a 
cac;a seria absurdo e mais ainda o motivo cinemato
gráfico. A correnteza é forte, o barranco alto, a flo
resta forma um tunel por sobre as nossas cabec;as. Os 
caes lutam com o vea do que se def ende heroicamente. 
. Joao e Djalma, num gesto inesperado, pois que as 

p1ranhas andam aos cardumes, despem as roupas e 
atiram-'se a água ! A cena é épica. Agora, os homens 
recebem coices do animal encurralado e doido de ter
ror! O sangue comec;a a brotar dos ferimentos e eu 
grito para que a manobra seja realizada a fim de re
colher os temerários que, de um momento para outro, 
podem ser estrac;alhados pelas pitanhas seden tas e fe
r?zes. Meto urna bala na cabec;a do veado, mesmo com 
risco de ferir a alguém. Mas o projetíl calibre 22, pou·
co dano faz. Os barcos derivam e largo da arma para 
manobr~r o remo. Os dois rapazes, dentro da água, 
sem apo10, nadam para náo serem levad.os pela corren
teza e, ao mesmo tempo, sustem o cervídeo, lutando 
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contra os do is caes que o querem despedac;ar. o episó
dio, de magnífico improviso, pelo imprevisto e emoti
vídade, nao é, entretanto, cinematografado porque o 
senhor Primo, como acontece amiude, esquecera-se ~e 
carreO"ar as máquinas! Isso aborrece-me sobremane1-
ra. Difícil ensejo teremos de f ixar no celulóide cena 
tao interessante. Finalmente, o vead.o é trazido para 
bordo. Amarramos-lhe as patas e seguimos para a 
praia onde é sangrado. Karovina abate gordo pat? e 
Aristides mata um jacu. A viagem prossegue. Pa1sa
gens empolgantes desdobram-se aos nossos olhos numa 
seqüencia intérmina de cenários estupendos. Penetro, 
a tarde, por um brac;o de água que julgo ser rio. Tra
ta-se porém de lagoa muito comprida e ampla. Ba-

' ' . tizo-a com o nome de Dúvida. Enganou-me, perfe1ta-
mente, pois nenhuma característica própria d.os lagos 
marginais apresentava essa lagoa curiosa e estranha. 

José e J oao apresentam inequívocos sinais de can
sac;o. Estou apreensivo, especialmente com o J oao que 
emagrece sensivelmente. 

Já as 5,30 horas do dia imediato estamos a ca
minho. Navegamos na zona dos grandes lagos. :2stes, 
abrem suas "portas" de forma espetacular e o cenário 
muda mais urna vez. Sucedem-se lagos imensos, tran
qüilos. E ilhas de permeio ao curso do río dos Carajás. 
1\ifais urna vez sou induzido em erro : passo por entre 
duas ilhas e, dessa forma, escapa-me o mais impor
tante d.os afluentes: o rio Javaé ! Só quando paramos 
para o almoc;o, tres léguas abaixo da confluencia, Aru
tana acerca-se e me diz : 

- · Irmao. . . oce deixou passar rio grande ... 
- Onde, Arutana? 
- Onde nóis passa perto de lagoas e de ilhas ... 
- Tem certeza? 
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- Tem xim! 
- E por que voce nao me avisou antes? 
- Pruque oce navega de outro lado ... I 
Caramba ! Por um triz cometo um erro imperdoá

vel ! Mando que J oáo, José e Arutana prossigam fa 
viagem e eu subo, a motor, ref azendo o percurso e, ao 
mesmo tempo, ref eren dando o levantamento do trecho, 
onde encontro urna dif erenc;a de quase meio quilómetro 
e, justamente, devido ao emaranhado das ilhotas e dos 
lagos. 

Eis aí o Javaé. Para quem sobe o curso do brac;o 
esquerdo, sem conhece-Io, forc;osamente penetrará no 
J avaé, pensando estar no caminho certo quando, o Ca
r ajá forma urna curva, escondido pelas ilhas. O rio 
J avaé apresenta-se amplo, águas claras, profundo. De
semboca a 30º NNE e lanc;a suas águas em ritmo re
gular, avolumando muito o Carajá que, a partir de en
táo, assume proporc;5es identicas ao Araguaia. Aliás 
esse rápido alargamento já me chamara a atenc;áo e 
f.oi justamente quando o comentava que Arutana me 
avisou do engano. Da ponta Sul da ilha do Bananal, a 
confluencia com o Javaé, sao exatamente 443.150 me
tros. Subimo-lo urna légua, se tanto. Barrancos, flo
restas, praias, ilhas, sempre leito profu!tdo, largura de 
150 metros, uniforme. Quem qie <lera navegá-lo até 
as nascentes e penetrar essas terras ainda indevassa
das ! Quanto ainda resta a ser vasculhado nessa imen
sidao desconhecida ! Mas dia virá e pentrarei todos 
esses afluentes, arrancand.o-lhes o nimbo do mistério ! 

Feitas as necessárias anotac;5es, deseemos. Horas 
e horas de remada, estir5es imensos, retilíneos, ne
nhum vestigio de praias e muito metios de meus ho
mens que es tao a frente. Como é possível? Nao pos
suem motor e estao bastante esfalfados. No entanto, a 
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distancia que estamos percorrendo é muito grande e o 
barco com a ubá a reboque náo "pinta" no horizonte t 

- Voces vao ver que deixamos os homens atrás t 
- Nao é possí vel. 
- Só se entraram nalgum "furo". 
- Também isto é impossível, pois nao existe 

"furo nenhum" por onde passamos. E que tenha en
trado nalgum lago, está f ora de qualquer dúvida, pois 
é Arutana quem está no leme. 

- Entáo f icaram atrás de alguma ilha ... 
- Homem. . . nao creio ! Seria duvidar de Aru-

tana que sabe quais as ordens ! 
- E se os Canoeiros os pegaram? - intervém 

Primo, já ansioso pela sorte dos companheiros, com 
essa generosidade impulsiva que o distingue e o torna 

'd d " d " quer1 o, apesar as manca as . 
- Nao há perigo, creio eu. Nao poderiam ter en..: 

costad.o nos barrancos, de forma alguma ! 
- Entáo "avuaram" - sentencia o rapaz. 
- Se "avuaram" nao sei. O que sei é que <leve-

mos meter o muque nos remos. J á está anoitecendo e 
<levemos alcanc;á-los. 

E foi. Somente as 19 horas, já noite, que encon-
tramos os companheiros a margem de prainha úmida, 
em baixio recentemente emerso das águas em declínio, 
único lugar aproveitável. 

- Cade o motor que voces usaram? 
- Por que?. 
- Puxa ! Ontem estavam mortos e hoje de-

ram-nos urna coca em regra ! 
Os rapazes riem satisfeitos da fa<;anha. Resolve-

ram "fazer um bocado de for<;a" e Arutana, esse ma
ganao, que nao perde vaza para preparar alguma sur
presa, meteu os possantes bra<;os no remo da popa, na 
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certeza de que se distanciaría mais d.o que 0 necessário 
c;onseguiu-o e, com isto, aprendemos a jamais subes~ 
timar valores ... 

* 
U m aperto de disciplina, aliás necessário melho

rou sensiv~lmente o pessoal, já adestrado, que' se con1-

portou n1u1to n:_elh.or. Parti~os, e, urna hora depois, 
chego a confluencia do Tor1-Beró, lugar que já al
can<;ara em no:~mbro de _1945, vindo pela pon ta N or
te,, conforme. J~ descrevt. Foi agradável encontrar., 
apos tanta sohdao, um ponto de referencia. Realizamos 
o levantamento da confluencia, tomamos a djre<;áo 
e?Cata e fomos atra<;ar no "Porto Ezequiel" primeiro 
s1nal de seres civilizados. Aos caboclos rud~s e semi
selv~g~ns, adqui~i carne, urna centena de laranjas e 
de hmoes. Pag1~e1 tudo com balas calibre 38 e 44. Re-
l~taram en:i ~c.e1tar a munic;ao nacional. Até nessas la
titudes. sohtar1as o,. artigo nacional é desprezado ... 

F1z-lhe ver o erro em que elaboravam e escolhi 
u?1 alvo onde encrustei vários tiros, mostrando-lhes a 
forc;a de yenetrac;ao das muni<;oes fabricadas em Sao 
Paulo. Nao, ~e render~m a e:ridencia, assim de súbito. 

- Qua . Bala so Rem1ngton f Isto de nacioná 
num vara nada! 

Acabaram recebendo . parte em balas nacionais e 
pa;te. em estrangeiras. É que, no sertáo, desde os pri
i;iord1os do uso de armas de fogo, a bala "Remington" 
e ~ocumento de absoluta confian<;a, assim como 0 
Smith-Wesson. Como poderia, eu, catequizar esses 
h:on~os en:i br~ves minutos? Se aceitaram as balas na
cionais, fo: ma1s por me julgarem oficial a testa de es
colta, a co1sa que mais temem depois da muri<;oca ... 
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Agora, navegava com maior desembara<;o, pois 
sulcava regioes já d.evassada por mim. No entanto, 
íamos com cuidados prosseguindo o levantamento. Pa
ramos para o almo<;o, no mesmo lugar onde a tromba 
dágua quase nos esmagara na celebérrima noite em 
que lá chegamos. Ainda encontramos restos do nosso 
acampamento e um machado que f ora esquecido pelo 
Gaúcho. Terminada a refeic;ao, enquanto que descia 
pelo curso principal, de largura e beleza superiores ao 
próprio Araguaia, mandei que o "Solidao" seguisse 
pelo furo. Encontramo-nos urna hora depois, o que me 
possibilitou tirar urna dúvid,a quanto a essa passagem. 

Quando apraiamos, para o acampamento noturno, 
vislumbrei, a minha frente, desembocadura de regu
lar largura. Para ser um sangradouro, era grande de
mais. Provavelmente lago ou, entao, afluente ma
nando do interior da ilha. Montei na ubá e mais o 
Karovina, atravessamos o rio e, com grande supresa 
minha, verifiquei que se tratava de um afluente, mas 
que corria em sentido contrário: para dentro. la levar 
suas águas, provavelmente, a lagoa Grande ou alimen
tar o rio U abé, que alcanc;aria no dia imediato. Pene 
trei-o bastante, se bem que a navega~ao f6sse grande
n1ente dificultada pelo aranhol de grossos cipós, cain-
do em festoes, e troncos atravessad.os. Quando come
<;ou a escurecer, regressamos para deliciarmo-nos com 
churrasco e laranjas adquiridas pela manha. Batizei, 
esse córrego, com o nome de Estranho. 

Agora amanhece mais cedo. As 5 horas já ternos 
luz suficiente. Mais ao Norte e mais curtas as noites. 
Precisamente, as 7 horas alcanc;o o rio Uabé, esse ma
ravilhoso curso de águas que vem do interior da ilha, 
rasgando-a em Ieito profundo, com águas claras, cor
rentosas. Subo-o bastante. Ilhas paradisíacas, lindas 
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praias, barrancos altos. Deságua a 340º NNO e tem 
outra boca a 20º NNE. Navegac;áo livre que possi
bilita a penetrac;áo da ilha com relativa facilidade. 
Tantas averiguac;oes obrigaram-me a pensar na 
necessidade de ulteriores expedic;oes para se positi
var, de vez, tu do quanto concerne a ilha do Ba
nanal. Vou, em breve, contorná-Ia, completando o es
bó<;o de levantamento do ladp direito, trabalho esse que 
muitíssimo facilitará penetra<;oes vindouras. Estou 
desenhando o roteiro certo, com todos os acidentes to
pográficos, para aqueles que, num próximo -amanhá, 
vierem em minhas pegadas. Inútil acrescentar aquí 
que o mapa do sr. Franc;ois Castelnau nada diz res
peito ao U abé. . . Indica, em contrapeso, urna "itá" 
muito grande, que, em absoluto, nao encontramos. 
Logo, mais adiante, vislumbramos as praias mais lindas 
que jamais vi. Altas como torres, f ormam ilhas so
berbas, ricas em vegetac;áo. Pequenos paraísos emer
gindo d,as águas .glaucas do rio. A tarde passo rente a 
entrada do rio Coco, que nada mais é do que outro 
brac;o <leste rio dos Carajás. Entra diretamente a Nor
te, sulcando altos barrancos vermelhos e prolonga-se 
até a barreira de Santana, muitas léguas abaixo. Qui
c;á, em péocas remotas, f osse o curso principal prolon
gando-se até essa localidade, aumentando, dessa forma, 
a extensáo da ilha d.o Bananal, cujo extremo Norte al
canc;o, exatamente, as 13,40 horas, a 280ºNO. 

Saudamos o Araguaia com gritos de júbilo. Aquí 
o rio banha as margens de tres estados: Goiás, Mato 
Grosso e Pará. Em linha reta, bem em nossa frente, 
direito ao Oeste, a fronteira matogrosso-paraense. 
Enormes e densas florestas fimbriam essa linha ima
ginária, formando barreira ao cerrado que aqui ter-

• mina. 
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Comec;amos a subida a motor e aproamos em praia 
quilométrica, livre de muric;ocas e onde dormimos a 
larga, f artando-nos. 

Ref ac;o o caminho percorrido há seis meses : lago 
Grand.e, onde encontro os moradores todos doentes e 
f amintos de remédios, que lhes deixo. Krisosti, onde 
remanesce apenas urna família de Carajás, pois que os 
demais despencaram rio-abaixo, sem que se saiba o 
n1otivo; Furo de Pedra, onde adquiro carne e, após 
tres dias, alcanc;o finalmente barra do Tapirapé, onde 
vou encontrar, contrarian1ente as minhas ordens, o 
resto da expedic;áo encravada na placidez da baía. Ho
ras antes topo com duas canoas. N urna delas viaja o 
meu cozinheiro bororó que se destacou da expedic;áo, 
a f im de alcanc;ar Macaúba. Mais urna experiencia ... 



JUNTOS NOVAMENTE 

Os batel5es "Araguaia" e "Tapirapé" estao 
ancorados nessa espécie de baía que a junc;ao 
do Araguaia e Tapirapés forma. Vick, chega logo 
depois, com muitos índios, trazendo, na canoa, urna 
anta, duas capivaras, vários mutuns, dois patos e 
peles de jacarés que "descascou" rio abaixo, após 
apanhá-los com o arpáo. Meu subchefe, sen1pre 
tranqüilo, deixa passar as recriminac;5es, por ter. 
permanecido nesse lugar, ao invés de seguir para 
Porto Velho. 

- Fiquei sozinho com o Minghini e na.o me 
arrisquei a subir o Tapirapé nessas condic;5es ... 

- Mas, o que. houve, a final? 
. - Fiz um relatório completo que lhe entrega

rei. O que houve, em linhas gerais, foi o seguinte : 
Clóvis, ao chegar a Mato Verde, irritou-se bastante 
e nao pr.ocedeu como devia, a ponto de me ver obri
gado a desligá-lo, imediatamente, da expedic;ao, 
entregando-lhe mantimentos suficientes para se 
agüentar. Meteu-se com garimpeiros de má catadura 
e eu t ive necessidade de me acautelar para evitar 
possíveis surpresas. O carajá Ueari também aban
donou o grupo, regressando a sua aldeia, pretes
tando saudades da mulher. Quanto ªº boróro, esse 
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foi simplesmente um sem-vergonha. Largou a expe
dic;ao, alegando que nao agüen ta va O S·ervi<;O ... 

Eu nada digo. Espero o relatório que· me é en
tregue e que contém, dia a dia, a explanac;ao dos 
fatos, desde a minha partida. Verdadero libelo que 
guardo como documento desse ~audoso companhei
ro, cujo trágico fim ainda me entristece. 

Há urna carta para mim, escrita pelo boróro e 
diz: " Ilmo. Sr. Willy Aureli, chef e da "Bandeira 
Piratininga". Retiro-me da expedic;áo porque o 
trabalho era muito para mim e já nao agüentava. 
Agradec;o-lhe tudo quanto fez e digo-me admirador 
(a) E stevao Rondon." 

o trabalho que o índio nao agüentava era fazer 
um pouco de comida para quatro homens ! Surpre
sas, sempre surpresas ... Procuro mostrar-me alegre 
<liante a realidade e inspeciono o material que está 
em ordem, pois que o Vick, nesse particular, era 
meticuloso. O "Araguaia" mais parece um bangalo 
flutuante, de tal forma está arranjado. 

Aguardo o regresso de J oá.o Artiaga, que f oi 
inspecionar o Posto de Macaúba, onde deixou o 
boróro e, quando chega, entrego-lhe o barco "Tapi
rapé", a fim de que o reb.oque até Sao Felix, cartas 
e vários radiogramas que deverao ser expedidos 
pelo posto telegráfico da Fundac;áo Brasil e .entra!, 
a cargo do amigo Pinna. 

Nesse meio tempo cac;amos bastante e pesca
mos ainda mais. Do alto do morro da barra, estudo 
longamente o setor o perco horas observando a vida 
dos grandes jacaré1s da localidade, aum·entando, 
dessa forma, o meu cabedal de observac;oes sobre 
esses hidrossaur.os. Creio que a poucos ocorreu 
oportunidade de observar esses monstros da posic;ao 
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que eu ocupo, a duzentos metros de altura, sobre 
urna rocha caindo a pique, ponto de observac;ao ideal 
para as- necessidades do momento. 

Verifico que os grandes jacarés limitam seus 
territórios de forma curiosa. Do lugar onde me 
encontro, abarco com a vista tres "campos d,e a<;áo" 
de outros tantos jacarés alentados e possantes. 
Logo abaixo tenho um, enorme, que nada vagaro
samente, aguardando a vítima que lb.e garantirá o 
jantar. A minha esquerda, outro e, a minha frente, 
um terceiro. Realizam evoluc;óes e, chegando a de
terminado ponto de referencia, ·como árvore, ponta 
de pra:ia ou comec;o de barranco, param e retroce
dem, jamais avanc;ando de um metro sequer, pois se 
temem reciprocamente e conhecem os resultados de 
urna invasao em "território" alheio. 

O enorme hidrossaur.o, que fica sob as minha.s 
vistas, hórrido em sua enormidade, nada-, imerge, 
aflora flecha rapidíssimo sobre a presa, espad.ana, 
sorne e reaparece. Com minudencia, posso acom
panhar-lh.e as evoluc;óes e verifico a forma com que 
movimenta os quatro membr.os e a cauda espantosa, 
a fim de se manter a determinado nível, emergir 
totalmente ou deixar somente o focinho apavorante 
por sobre o lenc;ol da água. Anoto, na caderneta, 
todos esses m.ovimentos e trac;o croquis. 

Calculo o que acontecería ao infeliz que, via
jando de canoa, caísse no rebojo abaixo. A sorte me 
protege. U ma capivara atirou-se ao rio, desde a 
praia fronteira que dista apr.oximadamente 600 me
tros e nada vigorosamente, em diagonal, para al
canc;;ar a 1nargem oposta onde os Carajás n1antem 
roc;as. Percebeu-a o jacaré. Imerge e nada em dire
c;ao a infeliz. Asse1nelha-se a um torpedo lanc;ado 
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por submari;io ! Af, água_s translúcidas nada ~sc.on
dem e eu ftcó em suspenso, esperando o f1n1 da 
tragédia. Com go1pe tremendo da cauda dentada 
atira a capivara para o ar. A enorme cabe<;a apar.ece 
em toda a brutalidade, em sentido vertical, escan
eara as mandíbulas e recebe o grande roedor, ate
nazando-o. Emb.ora a distáncia, tenho a impressao 
de ouvir o estridulamento do corpo da capivara que 
desaparece. Remoinho violento, rápido espumar de 
águas agitadas e o fim ! Agora o mo,nstro nada na 
minha dire~ao. Trai presa as mand1bulas a pobre 
vítima que se a.gita. Procura urna ca~ern~ e nel.a 
penetra. Sei o que ele irá fazer: depositara ~ cap1-
vara no interior da lapa submersa, enterrara, ~om 
0 focinho o corp.o triturado, sob, a lama, e esperará 
vários di~s, para papá-la pacificamente, .quan~o a 
putrefac;ao lhe facilitará o mastigo e a dtgestao. 

Os dois outros jacarés, senhores absolutos d.os 
"terri tórios" limítrofes, acompanharam a f ac;anlia 
do companheiro e ficam, imóveis, por algun1 tetnpo, 
contemplando-o, mas nao se arriscam a entrar nas 

, .b.d '' "aguas pto1 1 as . 

Con1 o binóculo vasculho tóda a enorme exten
sáo a n1inha frente. Bifurca-se, aqui, o Araguaia e 
dessa bifurcac;áo surge a "ilha Grande". Noto canoa 
solitária, g.egura próximo a praia . q~e se f.orn1a na 
reentrancia da mata. Nao tarda a s1lhueta de urna 
índia que v·em carregando algo, etn grande cesta, 
as costas, fixada na testa pela faixa que lhe é al~a. 
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Espetáculo deveras interessante ver a índia sozinha , 
nesse mundo solitário, agitar-se no cenário incom-
parável. Carrega a embarca<;ao, ajeita-se a popa e 
reina, vigorosamente, demandando a ald·eia. Desa
parece na primeira curva d.o rio e tudo cai no 
expectante quietismo de sempre ... 

Agora observo outra cena. U m casal de índios 
d-esce, a minha esquerda, ªº pequeno " porto-de
canoas ". Traz o filho de pouca idade. Ignoram que 
sao observados. Entram n'água, banham-se, brin
cam. O pai lava o filho, esfregando as n1aos ro
bustas pela epiderme delicada do pimpolho e o faz 
com verdadeiros cuidados. A niae é a primeira a 
sair da água e recebe, do esposo, o fruto de suas 
entranhas. Beija-o, amorosamente, acaricia-o, soer
gue-o nos bra<;os, agita-o de u1n para outro lado, 
dan<;a com ele, em círculo. o índio tnergulha, nada 
um p~u~o, ?em se distanciar em den1asia, pois sabe 
da ex1stenc1a dos grandes jacarés. Finalmente, sobe 
a praia, esplendido, g.otejando, sacudindo vigorosa
mente a cabe<;a para libertar-se da água acumulada 
na longa cabeleira. Mima o filho, que retira dos 
bra~os da esposa e vai depositá-lo na esteira. Depois 
abrac;a a companheira que se deita amorosa, tapan
do os olhos com as máos ... 

As n1inhas costas o sol desaparece atrás da 
franja escura da serra do Roncador e da cordilheira 
do Matao, numa orquestrac;ao de cores rubras e 
a laranjadas, atirada violentamente para o alto, en
q~anto, a Leste, a penumbra avan<;a rapidamente, 
pincelando com tintas esbatidas e sombrías o sertáo 
misterioso, infinito! 

O casal, já satisfeito, recolhe o filho e adentra
se na mata. O guerreiro pousa o brac;o musculoso 

BANDEIRANTES D'OESTE 277 

nos ombros da esposa, que se curva sobre o rosti
nho do filho que esperneia ... 

* 

Fico na Barra com Vick e Arutana. Os outros 
seguem pela manha, rumo a Porto Aurélio. Logo, a 
tarde, seguirei também. Por volta das 14 horas tri
pulamos o "J avaé". In1pulsionado pelo "Evinrude", 
conto chegar logo pela manha do dia imediato. Os 
meus cálculos na.o contam com os caprichos cl os 
motores de popa que sempre representam a maior 
dor de cabec;a em navegac;ao prolongada. Mal tínha
mos singrado quatro léguas, se tanto, quando a 
chaveta do motor rompe-se e .o eixo gira vertig ino
samente. Paramos em plena correnteza e somos 
arrastados. O varejao nao alcanc;a o fundo e eu, 
rapidamente, enforco os remos e trato de frear para 
agüentar. Consigo-o e até ven~o a correnteza, avan
<;ando com velocidad e de. . . um metro horário ! 

Vick desmonta o motor. O eixo está partido 
a altura da chaveta. u m desarranjo de monta, ainda 
mais que nao possuimos, no momento, a ferra1n enta 
necessária para o conserto. Seremos obrigados a 
zingar, em subida, catorze léguas. Nem é b.01n pen
sar em remar. E' impossível vencer a correnteza 
de um rio a f orc;a de remos. Calculo o traba1ho para 
tres dias e fico aborrecido. Vick, com paciencia 
evangélica, improvisa, com um canivete, a chave de 
parafusos que nao tínhamos. Dep.ois escava, lenta
m~nte, outra chaveta e leva tres horas para tanto, 
suando em bica, silencioso, ativo. Tentamos. Mais 
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cinqüenta metros e nova ruptura. Melhor é encos
tar. Procuramos com o olhar urna possibilidade nos 
barrancos cobertos pela mata virgem e acabamos 
atracando a$ raízes de urna árvore gigantesca. En
genha1no-no_s de acordo com a necessidade e logo 
mais cozinho um pouc.o de macarráo numa mar
mita, pois que, contrariando as minhas ordens, 
seguiu no outro bateláo o vasilhame pertencente ao 
"Javaé" . Nem garfos, nem colheres. Nada. Arutana 
desencrava várias conchas e com iss.o estamos 
servidos. 

Be1n cedo, mal e mal desponta o día, Vick está 
a postos, trabalhando no motor. E realiza n1ais um 
nlilagre de mecinica, com o cabo de um aparelho 
de gilete que nunca mais deixara de funcionar! 
Assim seguim.os alegres, subindo o maravilhoso 
curso de água, um dos mais tortuosos e sinuosos 
que conhec;o, mas que rivaliza, em beleza, com 
qualquer outro. 

Na pon ta de urna praia ( coisa raríssima nesse 
rio ), cozinho .o almoc;o que é devorado com apetite 
canibalesco. Arutana fisgou dois tucunarés que mo
queia caprichosamente. Para coroar o almoc;o, des
cubro em prateleira do barco, Toddy e leite con
densado, e logo depois sorv-emos, a sombra das 
frondes densas, a d1eliciosa beberagen1. 

- Bom ... muito bom mesmo - diz Arutana, 
sugando com um silvo a bebida quente que tao ben1 
lhe sabe ao paladar guloso. E o rapagáo pisca os 
olh.os brejeiros, que falam muito ... 

As 16 horas encostamos em Porto Aurélio. Revi
vem r.ecordac;oes. Sete meses sao passados. Grandes 
enchentes derrubaram árvores, desbeic;aram o bar
ranco, tnas o resto está ótimo. Os homens nao 
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perderá.o tempo e en.contro o acampamento já em 
condic;óes de ser habitado. 

Sei que Clóvis se encontra num rancho próxi-
mo. Chegou adiantado, na ubá de dois caboclos. 
Pen.so no que irei dizer e fazer. ~le me aparece, 
cabisbaixo, magro, sujo. 

- .Boa tarde, chef.e ... 
- Boa ... 
Os h.omens imobilizam-se. Sabem das minhas 

explosoes e aguardam o resultado. Decepciono-os, 
entretanto. 

- Retire a estac;ao e trate de ativá-la o maii 
breve possível ! 

Retira as caixas, mede distancias, levanta a 
antena, coloca tudo em ordem e recebe a rac;ao que 
o D jalma, com verdadeira maestría, pr.eparou, 
apresentando-nos um jantar digno de conceituado 
restaurante. 

A noite, quando estou sentado na borda do 
bateláo, Clóvis apr.oxima-se e tenta se desculpaP: 

- ~hefe, eu quero diz.er ao senhor que ... 
- Voce nada tem a dizer! Trate de se com-

portar a altura para evitar desagradávei~ conse
qüencias ! 

- Sim, senhor ! 
E lá se vai. Chamo o meu subchefe. D.evo-lhe 

urna explicac;ao, pois nao quero que julgue te-lo 
diminuídQ aos olhos dos companheiros, deixando 
de tomar urna atitude severa para com o telegra
fista. 

- Meu caro Vick - digo-lhe - voce <leve 
tomar em considerac;áo que, as vezes, a aplicac;áo 
de ~an~óes violentas nao produzem benéficos resul-
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tados. J á. sofremos bastante e devem.os suportar o ( 
resto da jornada da melhor forn:a possíve.1. Pouc?s 

1 somos agora e procuraremos unir-nos ma1s e ma1s. ( 
Soframo.s tudo, recalcando algo, que realmente 
podemos perdoar. N ao acha? 

- E stou de acordo - dizr essa alma generosa. 
- 1\1as creia que ele merecia um castigo! Nao para 
sa tisf ac;ao a minha pessoa, mas sim para bem da 
disciplina ... 

Bato-lhe amistosamente na~ costas de a tleta e 
1nando ao Djalma que fa<;a um café extra, .o que é 
recebido com in1enso prazer p·elo Vick e o r esto da 
turma. 

E stá, a família da "Bandeira Piratininga", 
novamente reunida. Mas como está desfalcada! Eu, 
Vick, Aristides, Djalma, Clóvis, os remanescentes 
do grupo inicial. J oao, José, Armando, Primo,. dis
postos rapazes do segundo núcleo, firm·es e cora
josos. J oao, José e Primo, bastantes cansados da 
áspera jornada recentemente tern1inada. E n1ais 
dois caríssimos companheiros: os Carajás Arutana 
e Karovina. Especialmente o pritneiro, o meu irmao 
Arutana, o corac;áo mais nobre que até hoje tenho 
conhecido ! 

Somos onze. Deveríamos ser trinta. Somos 
onze, já deteriorados pelas fadigas, pelas febres, 
pelo cansac;o. Mas somos onze homens resolutos e 
decididos, sem dúvida. 

Aurédio jaz no túmulo solitário, próximo a Sao 
Felix. N ilo, Laurentino, Jaci, Valderino, Lineu, .o 
médico dr. Abelardo, Gustavo, Niper,. Jorge, P aulo, 
Augusto, Rondon, Ben edito, Buriti, J acari, Lauria
no, u eari, o cozinheiro argentino, todos eles desa
parecidos, distantes. Esfrangalhou-se o grupo, aos 
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poucos, que os imprevistos foram muitos e sobre
humanos. 

* 

Logo pela manha, apanhamos um poraque -
0 peixe elétrico - bem debaixo da quilha do bate
lao. Todos querem experimentar a sensac;ao das 
descargas e os choques váo em decréscimo. Clóvis, 
eternamente curios.o, procura estabelecer ligac;ao 
com urna lampada que nao acende. Faz seus cálculoB 
e diz-me: 

- Voltagem de 200 w. - amperagem desco
nhecida. Corrente contínua com descargas mais 
fortes no meio do corpo e na cabec;a, onde sao 
vi.o lentas. 

E dizendo-me isto, coc;a a cabec;a do estranho 
peixe e pu]a célere, apanhado por urna descarga. 
T orna-se lívido, mas sorri. 

- A.cho que voce acaba eletrocutado ! -
digo-lhe. 

O poraque n1orre e deitam.o-lo a água. Clóvis 
anota em seu diário as experiencias. Eis que Karo
vina preou imponente tucano e urna garc;a no lago 
próximo. Infelizmente, o tucano nao resiste, apesar 
dos esforc;os que fazemos para reanimá-lo. Belíssimo 
espécime de "tocantim". A tarde um disparo feliz 
faz tombar duas araras Carandiru, as maiores 
existentes, de bico enorme e tremenda fórc;a . U1na 
está morta e a outra apenas atordoada. Construi
mos um jirau para a arara. Melhora e Karovina 
amansa-a, atirando-lhe fumac;a nos olhos. Em breve 
essa arara será o coqueluche de todos. Parece in-
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·crível e os próprios índios nao se querem convencer, 
mas a arara, em tres dias, está mansa e come das 
nossas máos. Estou radiante pois é muito difícil 
conseguir-se ta.o perfeito exemplar e adulto. Para 
nutri-la, com os coquinhos de sua preferencia, todos 
os dias um índio busca-os distantes e entrega-os ao 
José, cuja paciencia evangélica com a ave contrasta 
singularmente com a falta de humor para c.om os 
companheiros. 

A notícia de nos~a chegada já se espalhou e os 
caboclos, que aqui se homiziaram, levando vida 
primitiva, surgem no acampamento. Sabino vem 
contente, desajeitadamente, trazer o abra<;.o frater
nal. Logo em seguida surge o Domingos, o Mar
ciano e o Marcos, tipo maravilhoso de ,sertanejo, 
sempre alegre, com a risada franca e cristalina que 
retroa a.o longe. E outros surgem, de~confiados, até 
que o café os poe a vontade. Logo a noite virao as 
inulheres desses amigos rudes. Atrai-as a vitrola da 
dupla Joao-José, com as últimas navidades. E até 
o derradeiro clise.o, ficarao acocoradas no cháo, 
dando palmadas pelo corpo, procurando esmagar 
as muric;ocas desapiedadas. 

Há gen te nova no local e indago. Mais famílias 
que, tangidas pelas incursóes dos índios C~iapós, 
vieram a procura de nov.os campos onde apascentar 
as magras reses. Percorreram milhares de quilóme
tros e vieram dos sempre famosos Campos da 
Conceic;áo. Assim, ~e vai formando urna comuni
dade neste cantinho do sertáo. Um pequeno aglo
merado de rancho~ e palho<;as que perdurará en
quanto os senhores Xavantes o permitirem ... 

Estamos a 31 de Maio. Meu irmao Aurélio 
completaria mais um aniversário se estivesse vivo. 
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Foi aqui que ele com.ec;ou a morrer. Pela manhá 
inauguramos a placa que a Associac;áo Paulista de 
Impren~a mandou gravar, a fim de ser colocada em 
pleno sertao. E inauguramos também o Porto Au
rélio, que ficará assim conhecido para sempre. 
Homenagem póstuma ao irmáo e companheiro que 
se foi. Lavro urna ata que todos assinam, inclusive 
os índio$, cujos pr.ogresso$ na escrita vao de vento 
em popa. Após ligeira alocuc;ao, aproveito para 
apertar um pouco a dis-ciplina, pois; os homens estáo 
dando mostras de irritabilidade. Sei o que é isso e, 
a noite, com o meu subchefe, troco impressoes; 

- Nao pos~o pedir mais esforc;os do que já 
pedi. Os homens estáo cansados e a "loucura do 
sertáo" os deprime. Eu também me sin to irritado, 
as vez.es, sem raza.o e <levo dominar-me para 
agüentar ... 

- Nao é para menos - diz Vick. - J á esta
mos com dez meses de sertao nas costas e os tra
balhos f.oram duros. Eu, por mim, adoro isto aquí 
e creio que voltarei para me estabelecer no Ara
guaia. Sinto, no entanto, grandes saudades da 
paulicéia. 

- E se tivéssemos de ficar mai~ um ano, sem 
possibilidades de regresso? - Pretendo seguir para 
Tampiri e tentarei alcanc;ar o Liberdade. Mas devo con
ceder aos homens alguns dias de descanso, nao acha? 

- Estou de pleno acórdo. U m bom descanso 
fará com que se reanimem. 

- Providencie para que a alimentac;áo seja 
reforc;ada, mas mantenha os homens em atividade. 
O ócio é o pior inimigo. Limpeza de acampament.o, 
fabricp de jiraus, con~erto do material, limpeza de 
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. , . . 
armas, pequenas excursóes c1neget1cas, pescar1as, 
enfim, em movimento durante o dia. Estamos de 
A.cardo? 

- Plenamente! 
Aristides tem sempre alguma coisa a fazer. 

~sse "menino de ouro'' é exemplo vivo de fideli
dade, compreensáo, disciplina. No en tanto, também 
ele, apesar d·e curtido, anda nervoso e irrita-se com 
os companheiros, especialmente com o D jalma. 

Reuno a turma e fa<;o mais urna prelec;áo. Pri
mo, para espac;ar o silencio pesado que se estabelece, 
rompe urna canc;ao napolitana, procurando desfazer 
a opressao que vai em todos os corac;óes. 

* 

Nos meses de minha ausencia, estranha epide
mia grass.ou neste lugar. Morreram seis pessoas 
numa semana, escapando apenas um menino de 
doze anos que o pai traz, as costas, para o acampa
mento. Amontoado de ossos retorcidos e pele man
chada! A cabec;a balou<;a sobre o pesc.O<;O reduzido. 
Deposita a crian<;a no cháo. Mas parece urna aranha 
enorme do que um ser humano. A espinha dorsal 
está violentamente desviada para a esquerda, per
nas e brac;os descarnados, costelas aflorando. Um 
espetáculo doloroso. Tiro várias fotografías do 
menino e prometo ao pai envidar esf.orc;os para 
comunicar-me com Sáo Paulo a fim de obter um 

' diagnóstico, enviando os sintomas da estranha 
doen<;a que me é explicada da seguinte forma: 

- Comec;a sempre com febre muit.o forte que 
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dura dois días. Depois o doente ergue-se e corre 
des·esperado para fora de casa, para logo cair. Em 
seguida convulsiona-se, o~ ossos se retorcem, a 
"espinhela" vai "de banda", .o doente encolhe-se e 
1nurcha, para morrer entre gritos lancinantes. 

Dos que adoeceram somente escapou o pobre 
menino, aleijado para o resto da vida. Entretanto, 
há poucos meses, vi-o robusto, alegre. Na.o suporta 
nenhuma roupa. Verdadeira alergia a qualquer 
tecido. Grita de dor qtiando tentam cobri-lo. Deve 
permanecer nu.. Nao fala e rola os olhos imensos, 
atento ao que se diz. 

- Os senhores nao desconfiam de algum bicho 
que 1norda as pessoas? - pergunto assim, para que 
entendam rápido o que possa ser um veículo trans
n1issor da doen<;a. 

- Nao senhor. . . Bem que ficamos vendo, 
para ver se a gente desc.obria. O "estupor" vem de 
n1ansinho e dá nisso que mece tá vendo! 

Envio um rádio, pormenorizando tudo, ao dr. 
J oaquim Silva Azevedo, da Policlínica de Sáo Paulo 
e médico da "Bandeira Piratininga" na Capital 
bandeirante. Mais tarde, sei que o ilustre amigo 
interessou-se sobremaneira com a minha comuni
ca<;ao, enviando-a aos poderes competentes do Rio 
de Janeiro que, por intermédio da Fundac;ao Brasil 
Central, solicitam, a.os médicos dessa organizac;ao, 
estudo minucioso. 

Precavemo-nos e tomamos medidas profiláti
cas. O lugar é doentio e, aqui, já experin1entamos 
detnasiadas surpresas dolorosas para descuidar. 



NOVAMENTE O CEL. FAWCETT 

A fogueira crepita. N oite caln1a, escura, itnpe
netrá vel além da perif.eria que as chamas limitam. 
Marcian.o, Domingos, Marcos, J acob, Sabino, imó
veis junto ao fogo, aguardam o café. Parecem 
esculpidos e as rudes fisionomias, traba1hadas p·elos 
ventos e sol impiedosos do sertao, salientam-se 
ainda mais com os violentos contrastes de luz, sobre 
as f eic;óes curtidas. 

Véspera de minha partida pelo sertao adentro. 
Vieram trazer as despedidas e oferecer os présti
mos. Realmente, com eles arranjei, pela n1anha, t res 
cavalos magríssimos, únicas montarias possíveis 
nestas paragens, onde maldi\áO eterna parece ter-se 
enraizado. 

Log.o após abundante café, aceso~ os cigarros, 
fala-se dos Caiapós e dos Tapirapés. Ontem tomei 
o depoimento da irma de urna mo<;a que, raptada 
pelos Caiapó.s no Campo da Conceic;áo, esteve de
tida durante nove anos por esses índios turbulentos. 
Fugiu e t rouxe a estupenda noticia da existencia 
de 22 civilizados entre esses indios, prisioneiros 
todo.s eles. E, pelas descric;óes simples, pelas minu
dencias que expóe, chego a conclu~áo de que o Cel. 
Fawcett e seu filho está.o detidos nesse enorn1e 
aldeiamento, que descreve como verdadeira forta-
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leza, cercada por alta palic;ada. Por esses sertóes, 
todos conhecem a história de Carminha dos Santos . ,. 
escapada milagrosamente de longo aprisionamento. 
Pi=ocurei traze-la a minha presenc;a, para com ela 
conversar, mas fatores adversos impediram o dese
jado. Em compensac;ao, urna sua irma é portadora 
do depoimento, repetindo "ipsis ver bis", tu do 
quanto lhe foi narrado para mo dizer. Sabino tan1-
bém, é teste~unha e confirma as declarac;óes~ 

- Carm1nha foi Iev·ada pelos índios quando 
tinha dez anos. Agora faz oito meses que regres-· 
sou ... 

- Conseguiu fugir sozinha? 
- Senhor, nao! Num ve vassunce que .OS índios. 

num deixa escapar ninguém. Querem muié civili
zada pra tranc;ar ra<;a e para, adispois, mandá essas. 
muié de vorta pra móde de verificá onde estao as 
arma e adispois atacá e matá todo o mundo! 

Narra-me a vinda de Carminha, che()"ada in-
• • b 

tempestiva, inesperada, urna vez que até tinha sido 
esquecida por todos. U m belo dia, estavam várias. 
mo~as Iavand.o roupa junto ao córrego, em t.erras 
dos Campos da Concei~ao, quando viram despensar 
do barranco urna jovem que, de súbito, julgaran1 
ser urna índia. Vinha completamente nua, epiderme 
bronz·eada. 

As moc;as, temendo a irrup<;ao d.e índios, log.o 
após a mulher, correram, abandonando as roupas .. 
A "índia" corria, empós a elas, g ritando: 

- Nao sou bugre ! Sou crista! 
Mas de nada quiseram saber e correram cada 

v-ez mais. Ni~so, surgiu um boiadeiro que ia deman
dando as gerais, a fim de agrupar suas reses. Viu 
as mo<;as alvoro\adas e inquiriu do porque. E nem 
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bem ele teve a resposta quando surgiu, arfando a 
"índia" que gritou alto: 

- Sou a Carminha de J esus, que os índios 
roubaram ! 

O sertanejo desmontou, segurou a mo<;a pelos 
brac;os, olhou-a fundo nos olhos e gritou por sua 
vez! 

- J esus ! Maria! Esta é a Carminha de ver
dad e! 

- Os Caiapós vem logo atrás - disse a mo\a. 
Queriam que eu fizesse safadeza com minha gente ... 

O boiadeiro mandou as moc;as que levassen1 a 
fugitiva para .o rancho mais próximo e, metendo as 
esporas no animal, foi ao encontro dos índios que 
já "pintavam" no cerrado. Rifle em punho, en
frentou-os: 

- Que oces querem? 
- Nós que moc;a ! Nóis qué cunáta que foi 

embura! 
Moc;a é branca e nóis num dá ! 

- Nóis qué intó vaca, feija.o e cobertó! 
- Esperem aí que eu vou arranjá, tá bem? 
- Tá bem! 
Volveu o caboclo no animal e foi ter con1 a 

comunidade, já reunida para comentar o aconteci
mento, nao da chegada dos índios, que tod.os lá 
vivem na eterna vigília, mas sim pelo súbito e 
milagroso reaparecimento da Carminha, chorada como 
irremediavelmente perdida. 

O caboclo disse da exigencia dos índios e resol
veu-se dar-lhes o que desejavam, contanto que fós
sem embora. Logo depois, arrastaram um garrote 
até onde os Caiapós tinham acampado. Entregaram 
a res, deram um facao e um cobertor aquele que 
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parecía .o chefe. E o mais velho entre os sertanejos 
assim falou: 

- Oceis vao tocando pra vossas terras ! É mió 
prá oceis, que minha gente num tem muita pacien
cia e é ca país de faz e f estanc;a grossa cum oceis ! 

- N óis qué cumé e vai embura ... 
- Pois sim. Come ! 
E lá ficaram os boiadeiros, prontos a arreme

tida, enquanto os índios carneavam e comiam até 
fartar. Com as barrigas distendidas, sem dizer urna 
palavra sequer, S·em encarar o branco odiado, reti
raram-se, seguido~ a distancia por um grupo de 
caboclo.s. Essa "escolta" acompanhou-os um dia, 
para se certificar de que os Caiapós tinham real
mente regressad.o as aldeias distantes. 

Maria Lúcia, a minha interlocutora, com pito
resca algara via, narra mais. Diz que Carminha já 
nao se expressava muito bem em portugues, emba
ralhando a "fala" com caiapó. Em primeiro lugar 
a fugitiva narrou que os índios a trouxeram até as 
proximidades do local .onde a tinham raptado, há 
nove anos, na certeza de que, tendo assimilado usos 
e costumes Caiapós e estando prometida a um chef.e, 
executaria o plano diabólico de, captando a con
fianc;a dos seus, descarregar todas as armas, esc.on
dendo-as, se possível, para em seguida, avisá-los. 
Entao, sem maiores perigos, entrariam no vilarejo 
e matariam a todos, com excec;ao das moc;as e me
ninas, que levariam. 

Realmente, esse é um dos truques que os índios 
Caiapós usam para ludibriar .os brancos. Infeliz
mente - pelo que chego a saber - várias mulheres 
civilizadas, em poder dos índios, prestaram-se ao 
plano sinistro. 



290 WILLY AURELI 

Maria Lúcia, instada por mim, completa as 
suas preciosas informa\óes: "que Carminha, quan
do já descansada, descreveu o aldeian1ento onde 
ficara nove an.os. Um grande aldeiamento, grande 
como urna cidade, com nove mil almas. Esse aldeia
mento está todo cercado por alta pali<;ada de pau
a-pique. Que, no centro dessa cidadela silvícola, 
havia grosso tronco .onde eram feitos os sacrifícios, 
onde os guerreiros lutavam e onde se realizavam 
todas as festas. Que, nesse tronco, os índios crava
vam todos os cartuchos vazios d.os rifles. Que, no 
centro, também, existia urna "casa grande", redonda 
e onde todas as armas e munic;óes estavam guar
dadas. Que havia no aldeiamento, para mais de 
seiscentas máquinas de costura, fruto das depreda
c;óes que os índios vinham fazendo, desde há muito, 
tanto nos "barracóes" dos seringueiros, como nos 
vilarejos do Xingu, do Arraia, nas margens do 
Araguaia e no Tocantins. E, muitas outras coisas 
que os brancos usam, havia em abundancia. Que 
um civilizado, raptado quando crianc;a, era o chefe 
desse enorme aldeiamento e que era muit.o cruel. 
Deixo a palavra a Maria Lúcia: 

- "No tronco do centro, há urna pedra grande 
que dá muita luz. Está bem no topo e quando o sol 
bate nela, ninguém pode oiá ! Inté parece fogo 
branc.o! (sic) Junto a esse "pau" os guerreiros bri
gam e lutam e morrem. (No mínimo trata-se de 
algum rito pagao ). Os índios sao pra lá de ruins e 
vorta e meia trazem muié e crianc;a que roubam por 
esse mundo afora! Muitas muié choram e as crian
c;as também. Intó os índios matam as muié e as 
crias, batendo no cha.o com as cabec;as delas". 

Depois prossegue a sua impressionante expla-
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nac;ao, a maravilhosa embaixatriz que percorreu, 
em 17 dias, cerca de mil quilómetros, para me 
alcan<;ar e repetir, sem desvirtuar urna vírgula se
q uer, o depoimento de Car.minha d~ J ~s~~' que vi~ 
e viveu em contacto com v1nte e do1s· c1v1hzados ha 
an.os lá prisioneiros ! Sao todos "gringos" e falam 
urna língua que Carminha nao entendia. Havia um 
velho, bem velho, mas ainda muito rijo e que estava 
em companhia de um filho, já homem feito e de 
longa barba, e todos esses estrangeiros, que lá 
estavam, trabalhavam nas roc;as dos índios, co111.0 
escravos. 

Procuro mais pormenores. A notícia é de um 
valor incomparável. O velho, com um filho, pode 
ser muito bem o Cel. Fawcett e os restantes, os 
componentes das expedi<;óes que sumiram quando 
em busca do malogrado explorador ingle~. As mi
nhas perguntas, Maria Lúcia responde com calma 
e repisa o que já disse. Para espac;ar qualquer dú
vida, refac;.o perguntas feitas anteriormente, de 
forma diferente e obtenho res postas seguras em 
repetic;ao monótona. Gravara em sua mente tudo 
quanto Carminha mandou dizer e repete-o como se 
fóra um disco. Eu ardia em desejos de saber mais. 
Seis meses esperara pela oportunidade e me deses
pera va sabend.o que a minha estac;ao de rádio estava 
definitivamente paralisada, impedindo-me de man
dar a estupenda notícia a Sao Paulo. Um irreparável 
desgaste transformara a estac;ao num trambólho 
pesado e inútil! 

* 
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O velho Marciano, após sorver lentamente o 
café, acomodando-se melhor, con ta: 

- Eu já servi de guia, há muit.os anos, a certa 
missáo religiosa que andou pelo Xingu. Antes do 
rio Fresco, encontramos outro afluente que deno
minamos de Riozinho. Subindo por ele chegam.os a 
urna grande cachoeira que ta1nbén1 batizamos com 
o nome de Fumac;a. De~viando-se a direita, pene
tra-se num grande vale que fica encaixado entre 
dois morros. Mais nao avanc;amos p.orque havia 
muitos v.estíg·ios de índios. Tenho certeza que é 
esse o caminho para a grande aldeia. E digo-o, 
porque ainda recen temente ouvi, do compadre An
tonio, a seg·uinte narrativa: cerca de duzentos 
sering·ueiros, após ter trabalhado inutilmente e 
vendo que acabariam morrendo todos se continuas
sem, apesar das muitas promessas do governo que 

. " th" quer1a cau c u para a guerra, resolveram regres-
sar, cortando_ no i;umo. para o Araguaia, vindo por 
terras que ninguem pisara antes, as mesmas que 
vassunce dese ja trilhar. Pois bem: depois de muito 
andar, enveredaram pelo Riozinho e, chegando a 
altura da cachoeira, de que falei, torceram a direita 
e penetraram no vale. Estavam já dispostos a pro
curar urna aguada, para pousar, quando se viram 
cercados pelos Caiapó~. Só entáo, deram com o 
grande aldeiamento, circundado com urna palic;ada de 
pau-de-ferro ! O cerco era grand.e. Nao puderam 
nem avanc;ar e nem retroceder. Índio como mosca 
so?re carnic;a ! Tiros para todos os lados e gente 
ca1ndo varada p.or bala! Resolveram resistir e abrir 
caminho. Dessa forma ficaram tres dias e tres noi
~~s, já :nortos. de sede e sem alimentac;ao. A tropa 
Ja se tinha dispersado aos primeiros tiros e nada 
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tinham, ne1n sequer urna rapadura, para entreter o 
tempo ... Vai daí o meu compadre Antonio, após 
ter "assuntad.o" o terreno, chamou os mais velhos 
e disse: "Eu tirarei voces daqui hoje a noite. Te
nhan1 fé em mim !" E quando a escuridáo era forte, 
seguiram o compadre Antonio e foram andando 
pela mata, subiram um morro e desceram do lado 
opost.o, isto já de madrugada! Durante a andanc;a, 
foram encontrando urna ou outra besta carregada 
e juntaram-nas. Quando tombaram o morro, deram 
um córrego de água limpa. Resolveram parar para 
fazer um 'virado e um chá de rapadura, que disso 
estavam realmente necessitados. Estavam todos 
mortos de cansac;o, · mas tinham que aguentar e 
tocar pra frente, de qualquer jeito. Meu compadre 
Antonio sentou em riba de urna cangalha, esperan
do que os mais moc;os acendessem o fogo. Nesse 
momento ele ouviu o baque, antes, e o tiro depois. 
U ma bala atingira, junto ao joelho, a cangalha. 
Olhou para o cimo do morro e viu-o avermelhado 
de Caiapós ! Foi urna debandada geral ! Todos cor
reram pa~a a mata e somente dias dep.ois se foram 
agrupando novamente. Os retardatários contavam 
que os corpos dos companheiros caídos na refrega, 
tinham sido picados a facao ! Quando Deus foi ser
vido, .o que sobrou desses duzentos homens, chegou 
para a banda de cá. E, note bem ! eram duzentos 
homens, todos armados e sabendo atirar como nós, 
os caboclos o sabemos ... 

Pausa demorada. Tod.os silenciam. Os caboclos 
que aquí estáo, conhecem essa tragédia e outras 
ainda e todos eles tem alguma coisa a dizer. Efeti
vamente, Domingos acrescenta: 
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- Vai para dois anos, eu vinha vindo, mais ou 
meno~ por esse caminho que .Q Marciano descreveu, 
com mais 32 companheiros. Vínhamos de um serin
ga!, doidinho~ para largar aquela desgrac;a. Quando 
entramos nas "gerais" que 'vem dar até aquí, vimos 
tantos índios juntos, que nós éramos apenas um 
mocháozinho entre ele~ ... Para escapar procuráva
mos esconderijo nos capóes de mato, os menores 
possíveis e, assim conseguimos despistar os bugres. 

Muita narrativa ouc;o. Interessa-me, sobrema
neira, $aber cada vez mais acerca desses índios que, 
fatalmente, irei encontrar futuramente. 

Assim sei que nos Campos da Conceic;áo, 
quando algum viajor atravessa a zona e pede hospi
talidade. em estando os homens trabalhando nas 

, 1 

"gerais "' a cata das reses, a~ mulheres nao permi-
tem que o hóspede parta enquanto os marid.os nao 
regressam. Torna-~e, dessa forma, o P?-Ssante, espé
cie de prisioneiro, guarda atenta ao mulherio em 
mon1en taneo abandono. É co~tume e ninguém s.e 
queixa. Muitas vezes o ataque dos índios dá-se, 
justamente, a essa altura e o viajante termina a sua 
caminhada, indo aumentar o número das cruzes que 
marcarn a .sepultura daqueles que se foram para 
sempre, tentando defender os pobres haveres e o 
rancho edificado em plena solidáo ! 

Despec;o-me de tod.os, que amanhá iniciaren1os 
a caminhada. A noite vai al ta e o son o nao vem. 
Estou com a mente escaldando. Quando me avista
rei com os Caia pós? 

RUMO AO RIO LIBERDADE 

Seguimos, logo pela manhá, encarapitados 
sobre .os magros lombos das montarías, que conse
guimos com bastante dificuldade. Vou eu, Aristides, 
Primo e o Sabino, que já me foi guia nestas regióes. 
Logo, a saída, a égua em que o cinematografista 
v·ai montado, rodopia e torn.ba espetacularmente. 
Manha de animal que póe a prova as qualidades 
hípicas d.Q rapagáo que se enfurece ... 

O resto do pessoal fica no acampamento. Inútil 
induzi-lo a tao rude caminhada, ainda mais que 
ainda cansado, abatido, pelo "cafard". 

Karovina teimou em nos acompanhar. Arran
jou um burrico micr.oscópico que, a primeira aguada, 
refuga e retrocede. De mais a mais, densas fumac;as 
no horizonte, sinal certo e seguro de índios Xavan
tes, faz com qu·e o prudente Carajá se retire, após 
tres léguas de caminhada. 

Desta vez tomamos um rumo diferente que 
' encurtará o caminho, no primeir.o lance, a té o lago 

Tucunaré onde pernoitaremos. Vou rabiscando no 
papel o p~rcurso, consultando a bússola e medindo 
o espac;o. Minha montaría também dá para saltar e 
acabo perdendo o únicq lápis . . Daí para frente, trac;o 
o roteiro con1 a pon ta de bala de revólver ... 
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Sao nove léguas "das grandes" nesse estira o. 
o calor é intenso e os caes pr.ocuram homizio a 
sombra das árvores que, em capoezinhos, partilham 
essa solidao sem fim. As veze~ desmontamos para 
dar descanso aos cavalos. A égua em que Primo vai 
montado, continua refugand.o. Resolvo transfor
má-la em cargueiro e a mudan<;a se faz rapida
mente. Agora está mais tranqüila e o cinematogra
fista também. 

Mais ou meno_s as 18 horas alcan<;amos o Tu
cunaré. Dois ranchos já foram edificados pelos 
sertanej.os de Porto Aurélio e as famílias que lá 
estao, tiritam de maleita. Devo socorrer a todos, 
especialmente a urna crianc;a de ano e meses que 
está atacada de forte bronquite. O catarro quase 
sufoca o petiz. Recorro ao remédio caseiro: papel 
perfurad.o, com manteiga, e esquentado ao fogo, 
aplicado sobre o peito. o efeito é mágico e duas 
horas depois o petiz expectora abundantemente. A 
febre cai e ele dorme sossegado, enquanto a mae 
prepara-me um cafezinho, socando em pilao rústic.o, 
os minguados graos. A;, nuvens de muric;ocas vetn 
cotn a noite. O tormento aumenta. . . Procuramos 
as redes e os mosquiteiros, s.ob o alpendre provi
dencial. As famílias que aqui estao, olham con1 
apreensao os fogos do~ Xavantes que se aproximam 
sen1pre mais. Temem a surpresa e eu acredito que 
permanecer é loucura. Digo-o ao chef e d.o "cla" e 
ele limita-se a sacudir a cabec;a silencioso. Perten
cem, esses sertanejos, ao grupo que foi escorrac;ado 
pelos Caiapós, dos Campos da Conceic;ao. Nunca 
enc.ontrarao paz. . 

Bem cedo, encilhamos e continuamos. Agora é 
a fadiga de tirar a roupa, descarregar os animais, 
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atravessar pantano.s e riachos, lagoas e brejos, para 
recarregar tudo na margem oposta. Topamos com 
um baixio alagado em toda a sua extensao, por 
dentro da mata densa. Há seis meses por ele pas
samos folgadamente. Agora é árduo o trabalho 
para se encontrar urna passagem. 

A margem, encontramos urna jangada rústica. 
Ela foi feita por um fugitivo da justic;a de Goiás 
que, na ansia da liberdade, por aqui passou, há 15 
dias. 

- s.e encontrar um hometn que se chama 
Antonio Machado, e que fugiu da Escolta, embre
nhando-se nas "gerais" dos Tapirapés, traga-o con
sigo - recomendara-me J oao Artiaga. - Trata-se 
de um sujeito perigoso e que muito mal pioderá 
fazer aos índios. 

Em Porto Aurélio os moradores também in
formaram sobre esse tipo misterioso: "que vestia 
urna camisa cáqui, calc;a mais escura e tinha so
mente urna faca pequena. Que conseguira duas 
rapaduras e afundara naquele "mundao", sem falar 
sem nada dizer a quem quer que fósse ... " 

O infeliz, deparand.o com a barreira líquida, 
construiu a jangada que aqui está e que nao lhe 
serviu. Provavelmente atravessou a nado. Junto a 
jangada há rastros recentes d.e um macharrao can
gu<;u. Mas nossas buscas, para verificar se tinha 
sido morto pela onc;a, a nada conduziram. 

- Toparemos com ele caíd.o de fome - sen
tencia Sabino. 

Após demorada procura, encontramos urna 
passagem mais ou menos fácil. Carregamos toda a 
carga, selas, armas, roupas, em várias viagens de 
vaivéns, na cabe~a, completamente nus, imersos na 
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água até o pesco50. Um h.omem vai a frente, arma
do de mosqueta.o para fulminar os jacarés que in
vestem. Todos tememos as piranhas. Mas nada 
acontece e um grande jacaré é morto pelo Aristides. 

Os animais refugam, mas acabam atravessan
do. Na outra margem, sen to-me para vestir as 
roupas, quando, urna cascavel dá um bote próximo, 
eu pulo, impulsionado por essas molas misteriosas 
que todos possuimos em nosso organismo, sem o 
saber. . . Escapei por um triz, o mesm.o nao acon
tece com a égua de carga que é picada. Procuramos 
o ofídio para matá-lo. Mas o capim é altíssimo, 
cobre-nos completamente, tornando difícil qualquer 
busca. Nao n.otamos ter sido a égua picada, e, só 
mais tarde, a hora do almoc;o, quando paramos para 
preparar o almoc;o, junto ao lago Oiti, notamos que 
o animal imerge o focinho mas nao bebe. Afogo-a. 
e noto que está com os maxilares fortemente cer
rados. 

- Foi cobra - diz Sabino. - A égua está 
mal de vida ... 

Possuo, em minha farmácia, apenas duas inje
<;6es anticr.otálicas. Aplico urna no quarto traseiro 
do animal e aguardo pelo re~ultado. Infelizn1ente 
piora. Sabendo que o animal está condenado, resol
vo interromper o almoc;o, carregar tudo novamente 
e seguir a frente, a fim de alcanc;ar a "Passagem" 
t: pisar o território dos índios Tapirapés. É o lance 
mais difícil e conseguimos sabe Deus como, vencer 
as águas lamacentas e entrar nos campos esmeral
dinos. A égua cai. Levantamo-la. Segue mais alguns 
passos para to1nbar definitivamente. Procuramos 
urna pequena altura para guardar todo o carrega-
1nento. Distribuo leite condensado, biscoitos dividin-
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do, assim, a pequena carga. Tudo quanto levava para 
índios, f ica aqui, bem escondido. 

- V amos deixar um sin al. Se o f oragido en
contrar o esconderijo poderá s·e alimentar. Que 
surpresa agradável terá ! 

O temp.o aperta e também o cora<;áo, pois 
sentimos imenso abandonar a pobre égua em agonía. 
Resolvo eliminá-la com um tiro, para lhe encurtar 
os sofrimentos, mas o Sabino intervém, dizendo que 
"muitas vezes o cavalo reage p.or si" e se a égua 
e~capar, ao nosso regresso a encontraremos pelas 
imediac;6es. 

Ca valgamos depressa, agora já "estafetas", 
sem o empecilho do cargueiro. Assim atravessamos 
a .extensa zona dos buritis, .o charco traic;oeiro e 
penetramos na mata, que se estende como muralha, 
separando as "gerais". Do outro lado dessa mata 
acampamos, bem a orla e disparamos as nossas 
armas, para o ar, na¡ esperanc;a de que os Tapirapés 
estejam pelas imediac;oes. 

A noite é atravessada lentamente, cabend.o a 
cada um duas horas de vigília. As onc;as urram pelas 
redondezas e nao podemos arriscar maís um animal. 
Demais a mais os Caiapós também rondam, con
forme constatamos em Porto Aurélio, em cujas 
imediac;oes Sabino assinalou .Q rastro de muitos. 

Muito cedo aincla, agitando-nos no meio de 
denso nevoeiro, vamos a cata dos animais que se 
distanciaram, apesar. de peados. O orvalho enxarca
nos, c.ompletamente, e mal desponta o sol, já esta
n1os a caminho, run10 as "cacimbas" e, de lá, para 
a floresta. 

Eu tinha certeza de que os nossos disparos 
atrairiam os índios que, nessa época, costumam 



300 WILLY AURELI 

pescar pelas lagoas. Efetivamente, hora depois, 
surge o primeir.o casal de Tapirapés. Kamaktta e 
sua mulher explodem em alegria, reconhecendo-me ! 
E, em minha homenagem, cantam um hino de lou
vor, repercutido pelos ecos distantes. 

Primo, que tem assombroso poder de assimi
lac;áo, imita-.os logo, e seu vozeirao alia-se as vozes 
do casal. Assim, léguas e léguas sao vencidas até 
que deparamos com um grupo de índios, acampados 
sob densa ramaria. 

Estranho a man.eira esquiva com que nos rece
bem. Somos conhecidos e, entretanto, há cautela 
excessiva. Indag.o de Kamakuá: 

- Cristao está aldeia? ( refiro-me ao tal de 
Machado) 

T , . 
- a Xlm ... 
Mas logo depois, e após fitá-lo, o índio esquivo 

diz: 
- Onxa cumeu cristáo. . . lá ! 
Aponta para long.e e ri desmesuradamente. 

Está contente por ter encontrado urna saída a pri
meira afirmativa. 

Onc;a comeu cristao,? 
Cumeu xim ... 
Como sabe? 
Eu xabe! 
O que aconteceu - diz Sabino - é que 

eles meteram a borduna no tal e mataram-no. Ora, 
se nao! 

Nao vale a pena insistir. Os índios já se tornam 
mais amigos e seguim.os pela nova vereda que 
abriram na mata. Fazem constantemente assim, ras
gando novos caminhos a aldeia ~' isso, para des
pistar os Caia pós e os Carajás. 
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Seis horas levamos para alcanc;ar 'Fampiri por 
essa senda que nos obriga a acrobacia. Agora atra
vessamos a.s nascentes do Cuxuru, assim como há 
meses atravessamos as do Tapirés. De tudo fac;o 
levantamento, e me dou por satisfeito. 

Os índios recebem-nos com alarido de entusias
mo. Especialmente as crianc;as. Lembram-se dos 
banhos gostosos nas nascentes próximas e querem 
sabáo. Após ligeiro descanso e depois de estarmos 
alojados numa choupana, posta a nossa disposic;áo, 
vamos ao banho, comboiados pela petizada que se 
ensaboa a valer, gozando deleitosamente o banh.o 
p,erfumado. 

Praxuí - o elegante cacique - está radiante e 
Kamanaré, o velho capitáo da aldeia, todo sorrisos. 
U m grupo de Tapirapés come porco do mato, afas
tados dos demais. :Bsses índios dividem-se por "gru
p.os de comida" e, quando há banquete, so;nente os 
"associados" a esse grupo é que podem nele tomar 
parte. Assim é que, possivelmente amanha, outro 
"grup.o de comida" resolva papar · raposa, l?b?, 
veado, ou onc;a. Os que a ele nao pertenc;am, hm1-
tar-se-ao ao amendoim e ao milho. 

N ossa "casa" é invadida pela tribo. Noto novos 
tipos que há seis meses aqui nao estavam. Há urna 
m.oc;a de uns 16 anos, olhos claros e cabelos casta
nhos. Mestic;a. Pergunto a Praxuí: 

- Nao conhec;o essa moc;a. Nao estava aqui 
da outra vez ... 

- Veio de aldeia bra'\ra. 
- É tua gente? 
- Xim ... mas filha de D. Sebastiáo ... 
Di-lo com a maior franqueza, desvendando um 
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pequeno mistério de mestic;agem, oc.orrido há uns 
18 anos ... 

Os índios apalpam todos os objetos. Vasculham, 
afundam as maos nos embornais, nas mochilas, 
á.brem os cobertores, verificam as redes, sopesam 
~s selas, levam as armas, provam o fio dos fac6es, 
lndagam, perguntam, pedem, solicitam. Fican1 con
tentes quando conseguimos explicar-lhes que os 
presentes ficaram perto da "passagem". Sabetn que 
terao bastante sal e muita farinha. 

Eis que n1e aparece Kan1anaré, o indiozinho 
fugitivo do Pos.to de Protec;ao aos fndios, da barra 
do 1''apirapé. Está esquelético, amarelo medonho a . ' 
vista. Coitado do Kamanaré ! Sussurra-me que o 
estáo matando a fon1e. De mais a mais está com 
tremenda maleita e pela epiderme esticada as costelas 
ve-se-lhe o corac;ao pulsando a flor da pele! ' 

Proporciono-lhe imediatamente um "chocolate" 
refor<;ado, com bolachas, e, logo depois, urna dose 
ma.:ic;a de Metoquina. Coloca-se sob a minha pro
tec;ao e quer regressar a Barra. Prometo-lhe. Fica 
t ranqüilo e to1na leite condensado, de hora em hora. 

Vários índios necessitam de curativos. Fac;o-os 
a todos. A maioria está machucada pelos trabalhos 
da lavoura. lT m pouco de mercúrio-cron10 e ficam 
satisfeitos. 

A noite, após um "minestrone" de batata doce 
raiz de mandioca, amendoim e milho, improvisa1no~ 
urna cantoria para os índios. Primo canta as 1nais 
belas romanzas napolitanas e todos aplaudem. Mas 
pós a canc;ao do "pique-tique-tim, pique-tom ", fica
mos admirados de os índios assimilarem de imediato 
e ~antarem conosco, em coro sonoro, repetindo-a, 
no1te afora, em todas as casa$! A partir dessa noite, 
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o "pique-tique-tim" passou a ser o bino oficial de 
Tampiri! 

Grande surpresa para os amigos Tapirapés: a 
pequena vitrola é acionada e os clise.os guaranis gi
ram. As "guaranhas" sao acolhidas com demonstra
c;6es de encantamento. Trocan1 impressóes, pois 
compreendem as canc;6es paraguaias. Praxuí encan
ta-se com "Cerro-Corá" e pede para ouvi-la nova
mente. 

- Mim xabe isto ! - Mim xabe fala ! 
As motucas, enormes e desapiedadas, ter~ninam 

com a audic;ao. As ferroadas sao tren1endas e so
mente o mosquiteiro nos salva do n1artírio. 

Estamos cansadíssimos e caimos nas redes, 
adormecend.o logo. Soment.e pela madrugada, des
pertam-me, por momentos, soluc;os de jaguatirica. 

* 

Tampiri está radicalmente mudada. As casas 
todas fechadas cuidadosamente e, no interior, largos 
fes toes de espigas de milho roxo, preto, branco e 
amarelo. Lindas espigas cotn 50 centímetros de co1n
primento, grao~ densos, iguais, que dizem da cul
tura aprimorada. Nos jiraus grossas bolotas de 
farinha de milho misturada coin amendoim, secan
do ao sol. Galinhas e porc.os percorrendo o terreiro. 
o cheiro azedo e nauseabundo da aldeia já nao nos 
incomoda tanto. Tudo depende de costume e per
severan<;a ... 

Os índios, cantando a canc;áo predileta, trazem 
o bom dia e os amendoins. É um prazer ve-los tao 
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amigos, risonhos e satisfeitos. Um deles enverga 
camisa cáqui e, outro, com as calc;as que devem ter 
pertef}cido ao tal Machado. Positiva-se, assim, a 
minha suspeita: mataram-no na aldeia. Nao fac;o 
perguntas, mas saberei da verdade. 

Kamanaré dormiu junto a minha rede. Prepa
ro-lhe n.ova dose de Metoquina e mais leite conden
sado e biscoitos. Nao quer outra vida. Em poucas 
horas já melhorou sensivelmente e apresenta outro 
aspecto. Por t.er alcan<;ado a puberdade, mudou de 
no me. 

- Ag.ora chamo-me J ó-Parigó - diz-me 
Oce num chama mais eu de Kamanaré ... 

Assim sei que os Tapirapés mudam tres vezes 
de nome: quando nascem, depois da puberdade e 
quando casam. Com certa prudencia fac;o urna per-
gunta a J ó-Parigó: • 

- c·ristao esteve aqui? 
Medroso ele espiona em derredor. Vai a saída 

da choupana, investiga e retorna para murmurar: 
- Eu fala a oce quando na Barra ... 
Mais tarde encontr.o, na cinta de um índio, a 

faca que pertenceu ao fugitivo. Toda e qualquer 
dúvida já nao mais existe. J ó-Parigó segrega-me ao 
ouvido: 

Oce avisa Sabino que Kamalatóa quer matá 
ele? 

Por que? 
Diz que Sabino fez feitic;o ... 

Eu sei como sao essas coisas e chamo o Sabin.o, 
transn1itindo-lhe a nova. 

- .Ora vejam só ! Sempre fui tao amigo desse 
índio ! Vá compreender essa "desgrac;a" ! 

Gruda na "Winchester" que nao mais largará. 
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Sabe que urna borduna está a ~ua espera e toma 
os necessários cuidad.os, ainda mais qu·e deverá 
permanecer no aldeiamento enquanto eu irei pro
curar as nascentes do rio da Liberdade, ponto final 
de minha jornada. 

- É só pra espantá - diz-me, para a minha 
tranqüilidade. - Enquanto eu estiver com o rifle, 
índio nenhum se atreverá a me atacar! 

Tiramos o dia para descansar. E, durante .o 
dia, os índios ficam conosco, cantando, palestrando, 
curiosando. Os casais deitam nas pequenas redes, 
num milagre de equilíbrio e estabilidad.e e nenhuma 
vergonha sentem em dar largas as expansoes amo
rosas que se prolongam h.oras a fio ... 

... Primo fica rubro de vergonha e bufa. Mando-o 
a roc;a colher mamoes. E lá vai ele enchendo os ares 
com a sua can<;ao predileta, saudade exteriorizada 
que sente da mae distante: 

"Mamma ti voglio ben e 
queste par.ole d 'a1nore . .. " 

* 

Os n1aiorais da ald.eia fazem ques.táo de me 
levar as novas derrubas onde plantarao as roc;as. 
Lá vou e fico deveras admirado com o extraordi
nário trabalho desses pequenos índios que abatem 
]argos trech.os da floresta, em breve transf arman
do-os nas mais ricas e produtivas roc;as que 1ne foi 
dado ver. 

Depois de ter visitado urna derrubada, sou 
obrigado visitar as demais e nisso levo horas. Nao 
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devo desgostar nenhum desses índios e os contento 
com as exclama<;oes de "surpresa". Batem-me for
temente nas costas, com palmadas rudes, rindo alto, 
gozando da minha simulada estupefa<;ao. : . Custa 
tao pouco faze-los felizes ! 

A noite repetem-se as cantorias. Quer.em mú
sica. A gaitinha que eu toe.o, .sabe-lhes a novidade 
e insistem na r epeti<;ao de certos trechos. Primo, 
que nao perde vaza para dar larga~ a sua verve 
atrapalhada, grita: 

- Está ínaugurada a "bute" de Tampiri ! 
Agora vao ouvir o grande cantor Erimo Spaccatutto ! 

E explode no já célebre "pique-tique-tim ", 
é!.companhado pela indiarada, gozando o efemero 
sucesso. 

Indago de Praxuí e de Kamanaré sobre a 
"aldeia-brav a " que pretendo alcan<;ar algum dia. 
Os dois índios narram-me coisas de e ri<;ar os ca
belos na nuca: que se <leve dormir cinco dias na 
mata para chegar ao aldeiamento. M a s que no ca
minho há urna onc;a, na.o de malhas, mas de Iistras, 
com dentes g randes como facao e que nao tem 
medo de flecha nem de índio. Que é um bicho muito 
grande e já comeu vários Tapirapés. Certa feita, e 
ainda recentemente, foram vinte Tapirapés e suas 
mulheres para visitar a "aldeia-brava ", que é a 
maior de todas. Mas apareceu a tal on<;a e eles cor
reram. 

- Tapirapé flecha ... mas nada! Bicho g rit.a. 
Tapirapé axin1 (mostra os dedos das maos e os 
artelhos dos pés querendo dizer "vinte"). - Muié 
também . Í nd io corre ... muié também. E ntáo muié 
pára e g rita : espera eu ! M edo grande muié m i ja e 
corre. Oce 1nata bicho, num mata? 
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- Mato sim. Leva-me até lá e eu dou tiro na 

.on<;a ! 
Sabino que ouve a palestra intervém para 

acrescentar algo de interessante: 
- ~sses bug res sempre tem novidade para 

contar. Já sabemos da história dessa on<;a. Diz:m 
que é muito grande e nao tem manchas, mas s1m 
Estrada . Nao é de boje que falam nela . .. 

- E voce acredita? 
- Acredito sim. Há coisa s por estas bandas 

que a g ente inda nao sabe. Mas índio na.o mente. 
Para mim de've ser algum macho velho, raivoso . .. 

Sobre o roteiro, os índios dizem-me que, apó~ 
dormir cinco noites no mato, ch ega-se a um rio com 
grandes praias que "vai dar num outro g rande rio" , 
no caso o Xingu: Que nessa s praias h á muita ca
cimba e desde lá enxergam-se os fogos d os Caiapós 
" que sao muitos". Volta a baila a questáo do grande 
ald·eiam ento e os índios confessam existir "maloca" 
muito, 1nuito grande com Caiapós co1no forrniga. 
Dizen1-n1e que também encontram, quando vao a 
aldeia brava, os " Cabe<;udos" que t em " cabe<;a 
vermelha". Sao índios bravos mas nada fazem aos 
Tapirapés. Vale a pena ouvi-los esmiu<;ar t odos os 
cuidados que to1nam quando chegam a ·essas praias 
do rio a fim de nao serem vist os pelos Caiapós que 
temem t anto quanto os X avantes. 

- Caiapó muito bravo . . . Caiapó gost a de 
n1uié T apirapé. . . Caiapó 1nata Tapirapé .. . 

- Voce sabe se tem cristao no c ·a iapó? 
Tem xim . .. é capitao-grande ele Caiapó ! 

Deito-me na r ede, enquanto que A ris tides e 
Primo deliciam os\ anfitrioes com cantos e músicas. 
Ouando sob o m~u mosquit eiro, surge Kamanaré .. ..,, ' 
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em companhia das $Uas duas esposas j.ovens e 
ciosas. Pergunta-m·e, abaixando a voz: 

- Muié como xama? 
Aponta para as duas companheiras que 

rien1 complacentes. Urna delas agarra-me a 
que acar1c1a. 

- Muié como xan1a? 

gra-

sor--mao 

Está aí u1na pergunta que me deixa confuso. 
Como é que vou adi'vinhar o n.on1e das mulheres:? 
1'"'ento adivinhar e respondo: 

Nociá? 
- Nó . .. 
- Iara? 
- N ó. . . muié. . . muié como xan1a? 
Aponta para urna das mulheres e depois para 

mirn. Coloca a mao de· urna delas nas minhas máos 
que junta e sorri. 

- Muié como xama? 
- J acira? 

Dá mostras de nervosismo e chegando-se ainda 
mais, quase atirando urna das ferneas a minha rede, 
indaga pela última vez: 

- Oce diz : como xama muié? 
- O·lha aqui Kamanaré: eu muito cansado. 

Muito pé-pé ( ca111inho) e quer dormir. Amanhá sol 
logo acinia. amanhá eu fala oce como chama muié ! 

- Manhá oce fala como xama muié? 
- Sim . . . amanhá ! 
Dá-me a boa-noite e retira-se em companhia de 

suas jovens esposas, cuja esplendorosa nudez 
poderia servir a qualquer escultor como modelo. 
Fico matutando $obre a estranha pergunta de Ka-
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manaré e adorme<;o embalado pela melodia do disco 
"Noche del Paraguay" que giran a vitr.ola. 

Logo na manha $eguinte, ao me levantar, sou 
abordado por um índio que traz, agarrada n~m 
bastáo, esplendida arara vermelha. Chega-se e dtz: 

- Capitáo. . . como xama arara? 
- ??? . . . 
- Como xama? Coberto, f acáo ... 
U1n raio de luz ilumina-se o cérebro: o "como 

xama" quer dizer "quanto voce dá". Con1preendo 
en tao o "comó chama" d·e Kamanaré ! Queria saber 
quanto dava por urna mulher, qual o pre<;o que 
ofereceria pela aquisi<;áo de urna delas ! Velho ina
o-anao ! Adaptava-se ao progresso: em lugar de 
~ferecer a mulher como outr.ora os Tapirapés fa
ziam com essa generosidade caldéia dos te1npos 
bíbli~os procurou cede-la a troco de algum objeto! 

Pa~so pela sua casa e digo-lhe: 
- Como xama muié? Quer saber? 
- Qué xim. 
- Voce é velho que perdeu vergonha. Eu nao 

quer "como chama muié", sabe? 
Ri m·eio contrafeito e, entáo, exibe uma caba<;a 

esculpida e diz: 
- Como xama isto? 
Sem d úvida Ka1nanaré p.ossui o sen so do 

humor ... 



O LIBERDADE 

Dezoito índios,. chefiados pelo Praxuí, espe
ram-me para a cam1nhada até a célebre Itá Niitira 
--: a Pedra Grande - lugar que nenhum branco 
a1nda alcan<;ou. }e~tar~m-no outros que aquí che
gar.ª?1' mas os 1nd1os Jamais os comboiaram pelo 
lab1r1nt.o da~ serranías. Um privilégio meu, entao. 
Urna demonstra<;ao. de amizade dos silvícolas que, 
dessa "for1na, perm1tem ao cristao Ian<;ar o olhar 
pa~a . esse r.eca~to sagrado e "onde nasce rio que 
va1 r10 grande . Deve ser o suspirado Liberdade 
correndo pela vertente 0 1este da serra enorme. ' 

. Lég~as adiant.e do aldeiamento, onde ficou Sa
~1~~ mu1to atento e cheio de recomenda<;oes -
in1c1amos a escalada da serra. Verdadeiro alpinis
mo! Eleva, a serra, paredáo altíssimo, quase a pique. 
Nunca se_ ch.ega ao cume. O suor inunda as r.oupas 
e a pressao altera-se pelo esfor<;o desusado. Forma
se urna cadeia h,u?1ana e o auxílio é mútuo para se 
galgar os monolitos sobrepostos ou as clareiras 
desnudas que esc.orregam como sabao liqüefeito. 
Dl:las horas e meia de subida. Duas horas e meia 
gr1mpand_o por essa montanha, de cujo cume posso 
me extasiar com o espetáculo apavorante de um 
Inferno Verde, sem limites, nos baixos, e, a Oeste, 
Sul e Norte, até perder d.e vista, a convulsáo cicló-
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pica das montanhas pétreas que se sucedem, numa 
paisagem lunar, tétrica e grandiosa ao mesmo tem-· 
po. Se alguma vez vi solidao, deserto, ausencia 
completa de vida, en1oldurada fantasmagoricamente 
pela convulsao telúrica de milenios, foi neste mo
mento. Constrange-me o cora<;ao ante tao violenta 
paisagem. Tudo é hirto, pontiagudo, cortante_. 
agressivo, mau, cinzento . .f\s montanhas parecem 
ondas gigantescas imobilizada~ de súbito para 
exteriorizar, cruamente, o hórrido-belo ! Vales pro
fundos e escuros sulcam o dédalo e fica-se pensan
do, de imediato, quais e quantos mistérios vivem 
no bojo desse emaranhado, e no fundo dos abismos! 
Nao possuo altímetro nem outro aparelho qualquer 
que me de a altitude dessa montanha. onde me 
encontro. Mas calculo em oitocentos metros o talhe 
impressionante. 

Vamos para o Norte, esquivando pedras que 
mais parecem castelo~, subindo e descendo encostas 
e ladeiras, atravessando grotoes, arrastando-nos 
pelas arestas salientes, agarrando-nos aos arbustos 
retorcidos que crescem agui e acolá, esfolando os 
joelhos e as maos quando dos tombos inevitáveis. 
O s.ol vai alto e estorrica. A sede é grande e o tor
mento contínuo do calor irrita. Nessa terra sem 
sombra, mesmo através de anos, jamais chegamos 
a adapta<;ao climática perfeita. o calor desfibra, 
esgota, enlouquece. E esse tormento é continuo, 
eterno ! Os corpos nao mais exudam. A pele resse
cada abre inittilmente os poros por onde nao mais 
verte suor, após jorrá-lo de urna só v.ez, a fadiga 
inicial. Basta um gole d''água para que a umidade 
atraves~e o inYólucro, como que expelida abrupta
mente, desde o interior do .organismo. E o sal gru-
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da-se as fardas, deixando riscas esbranqui<;adas nas 
dobras das mang·as ou das cal<;as. Daí a necessidade 
de - ao menos urna vez por dia - ingerir-se um 
pouco de sal. É exigencia organica que se sente, 
imperiosa, despótica e mastiga-se o sal com verda
deiro prazer, sentindo refluir a vida a g.olfadas e 
justamente quando o arcabouc;o parece vir abaixo, 
desmembrando-se! 

Os índios arfam e seguem. Indica1n o caminho 
tortuoso, ,estreito, serpenteante. Aqui tomba, rápido 
e ac.olá sobe íngre1ne. Tres ordens de n1ontanhas 
sao vencidas e tres vales enormes sao devassados. 
Chegamos a um tabocal carcomido por alguma 
praga. Os índios param e discutem. Dependem desse 
tabocal. Praxuí diz-me com ares de desconsólo: 

- Tapirapé tem que mudar ... Oce ve taboca? 
Doente, muito d.oente. Agora nao tem outra ... 
Minha xente vai embura ... 

Compreendo perfeitamente o desespero do meu 
amigo Tapirapé. Este tabocal em ruínas nao n1ais 
poderá oferecer bastes para as flechas. E, se1n 
flechas, como pode viver um índio? Sen1 os dardos 
nao pode ca<;ar, nao pode pescar, nao pode se de
fender! Daí a emigra<;áo de n1assas hutnanas quanclo 
desaparece um tabocal. Devem loe.alizar-se as al
deias, onde haja possibilidade de reabasteciment.o 
fácil e abundan t.e. 

Mas eu tenho urna grata surpresa para o meu 
amigo Praxuí. Digo-lhe que próximo as nascentes 
do Cuxuru, eu encontrei um grande tabocal. Ele 
fica radiante de contentamento e transmite a boa 
nova aos outros índios. 

Continuamos a caminhada áspera. A certa al
tura Praxuí aponta-me urna parede altíssima que 
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se destaca no vazio formado pelo abismo próxin10. 
Há perfis naturais que lhe dao aparencia de toscas 
.esculturas. Do imenso pareda.o verte um fiozinho 
d'água. É a nascente do Liberdade, desse rio que 
tanto foi procurado e que n1eus olhos fixam com 
alegria, pois que me julgo o primeiro civilizado a 
ve-la! 

A descida, para o leit.o inicial do río, é muito 
difícil. Cai quase a prumo. Primo leva tomb'o ma
gistral. J ulgo-o despedac;ado, mas levanta-se e 
esbraveja contra todas as cordilheiras do mundo e 
impreca contra o rio que teve tao má idéia de nascer 
num lugar assim. 

O vale, desde aqui, mostra-se negro de sombras 
e por ele, em meio de lajeado enorme, serpente.ia o 
rio de águas cristalinas. As gargantas secam a1nda 
mais ante a perspectiva de urna "bebedeira" e an
siosos pulamos os derradeiros degraus, arrancando 
as botas e imergindo os pés chagados na água fria 
e borbulhante ! 

ó sombra deliciosa! ó refrigério inigualável 
após tao prolongado sofrer sob os raios do s_ol 
causticante ! Os dorsos desnudam-se e as roupas sao 
atiradas a es1n.o. Há piscinas naturais, profundas, 
que recebem os nossos corpos sequiosos. Minúsculas 
praias, na reentráncia de lajes, mostram boa qu~n
tidade de ouro de aluviao. Com a tampa da marmita, 
que é utensílio muito impróprio, bateio um pouco 
de cascalho e areia. Sob essas lajes <leve existir um 
tesouro em pepitas. Tivesse, no momento1 um prato 
de ágata, teria extraído, no mínimo duzentas g ra
mas de ouro ! 

Estamos com fome. Só ternos amendoins que 
dividimos fraternalmente, sentindo-os cair nos 
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estómagos vazios, como pílulas. Pensamos na ca
minhada que nos .espera de volta e isto arrefece 
bastante o nosso entusiasmo. Ti'véssemos manti
mentos, poderíamos pousar onde estamos, atraves
sar urna noite "sui generis ", ainda mai~ que os 
Tapirapés mostram-se temerosos porque aqui "há 
bicho grande que quando grita a terra treme". 
Mais urna novidade a "moda da casa" ... 

Agora, a caminhada final, até o paredao. 
Nunca a esquecerei. Transformamo-nos em exín1ios 
acr.obatas para vencer os obstáculos. Há lapas 1nis
teriosas que penetro. Túneis naturais que levam 
albur.es, quic;á tocas de animais ferozes. Devemos 
bordejar, de rastro, cornijas salientes, próximas a 
lago_s naturais e profundos. Assim, lentamente, 
alcan<;amos o sopé do paredao. Que maravilha ! D.o 
a lto, dessa antiga cratera de extinto vulcao, verte 
a água que faz o Lih-erdade. Agora nao é abundante, 
mas na época das chuvaS" <leve rugir como monstro 
ap.ocalíptico, tal o volume que se adivinha pela 
colorac;ao da rocha. É aquí a Itá-Niitira, a Pedra 
Grande, a pedra sagrada dos Tapirapés e onde eles 
vem, em jejum rigoroso, extrair a I ta-tinga ou Ita-
meconá, a pedra branca que mais parece alabastro , 
e que ~erve para o rito misterioso de furar .os lábios 
dos eleitos para, mais tarde, enfeitar-lhe as feic;óes 
itnobilizadas pela n1orte. Curiosa essa Ita-meconá, 
etn forma de pendulo com as extre1nidades traba
lhadas com arte primorosa. S.ou o feliz possuidor 
<le urna delas, ~e bem que desbeic;ada, conservo-a 
'Como jóia d-e inestimável valor. Essa pedra é reti
rada do miolo de outra grande pedra. Apropriado 
-0 termo "miolo" pois que esse alabastro é encon
trado justamente no :amago de determinado monó-
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lito que o índio-buscador abre com outras pedras, 
nao podendo empregar .outros m.eios e nem se 
alimentar de forma alguma. 

Primo pas~a para o celulóide o ambiente. Os 
índios ficam de costas, deitados, extasiando-se com 
um espetáculo, para eles, grandioso e sagrado a 
um temp.o. 

Bebemos a água que desee como lágrimas gi
gantescas pelo paredao. La vamos o rosto com esse 
líquido, para nós preciosíssimo pois, marca o fim 
de nossa atribulada j.ornada de um ano. Depois, o 
regresso. Sofremos quedas qu.e, em época normal, 
teriam despedac;ado os nossos ossos. 

A densa floresta que margeia o vale augusto, 
numa transic;ao brutal entre .o lajeado e a flora, é 
de impressionante e selvática beleza. Por ela desejo 
penetrar, mas os índios sao irredutíveis. o "bicho" 
grande que faz tremer a terra, mora, justamente, 
nessas alturas. Impossível demove-los. Aristides 
quase chora de desgósto. Queria ver o bicho e vazar 
a mata. C.onsolo-o, acenando-lhe com outra possí\rel 
entrada, em tempo oportuno. Quando já a noite 
estende sobre a terra o manto negro, estamos 
novamente no aldeiamento de Tampiri, onde Sabino 
para nao perder temp.o, preparou exc~lente jantar, 
enriquecido com gordo mutum que matou pelas 
imedia<;óes. 

Hoje, ninguém canta. O cansa<;o é enorme e 
os próprios índios vao repousar. Nao poss.o dormir 
e tóda a noite o barulhar de milhóes de baratas, 
que vivem nas dobras das paredes de fólhas de 
palmeiras e bananeira brava, fazem-me lembrar as 
chuvas distantes que, com barulho igual, tambori
lam sobre os tetos de indaiá. 
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* 
A aldeia em peso acompanha-nos a fim de 

buscar os presentes na "Passagem ". Formam tres 
grupos os silvícolas e nós marchamos a frente. Cedo 
o meu cavalo ao enfraquecido J o-Parigo que está 
um pouco melhor mas nao sup.ortaria a caminhada. 
Presta-se, o rapaz, a carregar a arara vermelha que 
ad~uir! e. que vai empoleirada num pau no ombro 
do 1nd1oz1n~o. Quando )á .estou esfalfadíssimo, após 
a rude cam1nhada, Sabino toma J o-Parigú a garupa 
e eu posso montar um pouco. 

Na passagem do pantano meu cavalo se atola 
e levo u1n tombo cinemat0gráfico, mergulhando na 
lama preta. Estou emporcalhado, mas nao há de 
ser nada e continuamos a jornada, ind.o acampar 
na orla da mata-antepar da floresta. 

Os índios engenham-se em construir com ex
traordinária rapidez, herméticas choup~nas con1 
amp~as folhas de bananeiras-bravas. E fazem-no, 
magistralmente, formando espécie de peras gigan
tescas em cujo interior se refugiam. 

Vem, c.om os índios, urna menina de doze anos 
muito linda, brejeira, tipo d·e minúscula amazona~ 
\Tolta e meia para no percurso para me acenar 
jocosan1ente. E freqüentes vezes oferece-me numa 
cabac;a, água fresca de algum re~ato. Tenho ~empre 
urna bala de ac;úcar para lhe dar e isso transforn1a-a 
etn pajem de raro valor. Linda crianc;a fadada a 
vegetar: nesse meio paupérrimo, vítima predestinado 
talvez a brutalidade de algum Carajá ou Caiapó. 

No dia imediato andamos 14 horas, com peque
na parada para o almoc;o. Eu nao sinto quase as 
pernas. Agora, no meu cavalo vai a menina, J o-Pa-
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rigo e n1ais a impassível arara. Chegamos final
mente a "Passagen1" e, embora, a distancia, .O 

número avultado de urubus, diz-me da morte da 
pobre égua que abandonamos, na e speranc;a de vir 
encontrá-la refeita e convalescente. 

A carcac;a lá está, já devorada pelos urubus 
carniceiros. Seca pelo sol, nao exala mau cheiro. 
F:ormamos acampamento e r etira1nos tudo quanto 
foi largado e escondido. Os índios estáo. ultra-satis
feitos. Há sal, a<;úcar en1 tabletes, arroz, feijao, 
farinha de tnandioca, n1acarrao n1iúdo, latas de 
1narmelada, leite condensado, muitas facas e cani
vetes e incontáveis latas vazias, que, para os Tapi·· 
rapés, sao o n1elhor presente. Essas latas 'SaO 

disputadíssimas e para evitar rusgas, recolho-as e 
fac;o nova distribuic;áo, dessa vez equitativa, assim 
como de tudo quanto lá está. Até os ca~uás distribüo 
aos capitáes do aldeiamento. Depois acompanho as 
mulheres que vao a "Passagem" buscar água. 
Atravesso, com as índias, a campina deserta e escura 
e ilumino-lhes a beira d'água onde grossos hidros
sauros estao a espreita. Como todas as mulheres 
do mundo, estas também discutem por um nonada 
e <levo, novamente, intervir para o apaziguamento. 

J á o~ fogos do acan1pa1nento es tao acesos e, 
assin1 de longe, mais parece1n fogos-fátuos, entre
meados pelos troncos das ár'vores. Tudo quanto os 
Tapirapés podem comer, cozinham e passa1n a noite 
banqueteando-se. Durante a can1inhada mataram 
cluas raposas, um g·uará e pescaram meia dúzia de 
a rraias-fogo. Tudo isso desaparece nesses es tón1a
gos pantagruélicos com facilidade pasmosa. As 
muric;ocas apertam e dou um cobertor a menina, a 
fim de que se proteja. Recebe-o com encantador 

. . 
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sorriso e agradece-me contentíssima. Lembro-me 
de minha filhinha distante ... 

Aqui sao feítas as despedidas. Irá.o co1nigo 
somente as famílias de Praxuí e de Kamanaré, para 
trazer mais farinha de Porto Aurélio e roupas que 
lá estao. ] 6-Parigó vai também. O grosso da turma 
fica no acampamento e despede-se barulhenta1nente, 
fazendo-me pro1nessas de muitos presentes quando 
de minha próxima visita. Mal rompe a aurora atra-

" p '' . vessamos a assagem , nus con10 v1emos ao mun-
do e sem despertar comentários nessa gente que nao 
c.onhece outra roupa a nao ser a própria epiderme. 

Arrastamos a~ pernas de tao cansados, espe
cialmente eu que continuo cedendo o animal ao 
indiozinho doente. 1Üs companheiros, também, de 
quando em yez, emprestam as montarías as mulhe
res e assim, légua após légua, chegamos, noite 
f eita, ao Tu cunaré. Encontro os ro.oradores mais e 
mai.s apreensivos com a possibilidade de um ataque . 
Xavante. Falam em se retirar, levando a boiada 
que aqui apascentam. Gastamos os derradeiros 
mantimentos, dando-os aos moradores. Amanha a 
tarde, se nao houver contratempo, .estaremos de 
volta ao acampam.ento. Dezoito dias d,e ausencia e 
chegaremos, justan1ente, no dia de meu aniversário. 

Sem maiores novidades, após termos arranjado 
mais um cav·aJo emprestado d'e um dos moradores, 
seguimos a trote, deixando ] 6-Parigo, montado 
conf.ortavelmente, mas em companhia dos índios. 
N ós iremos a frente, até deter1ninada lagoa que 
aflora no meio dos campos, onde prepararen1os rá
pido almo<;o e aguardaremos os Tapirapés. Assim 
é feito e os índios, duas horas após, chegam também. 
Mas Jó-Parigó nao está com eles. Dizem que ficou 
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para trás, "tomando sombra". Comem e seguem. 
Nada do indiozinho aparecer. Fico com Aristides 
e mando Sabino e Primo a frente. Mais urna hora e 
nada do indiozinho. Fazemos chamados prolonga
dos, atiramos para o ar, a fim de orientá-lo. Inutil
mente. Sigo a cavalo pela campina afora. Nada de 
Jó-Parigó. Agora é Aristides que vai e, logo após, 
Sabino regressa depois de deixar Primo com Praxuí, 
que é conhecedor do caminho. Cabe a Sabino en
c<;>ntrar o pequeno Tapirapé, deitad.o a son1bra de 
urna moita, com a arara ao lado. Reboca-o e segui
mos em santa paz, até que a n1ontaria de Aristides 
empaca definitivamente. De nada servem os estí
mulos, as pancadas, as caricias. Nao vai. Aristides 
está furioso e pede para que seja deixado c.om o 
cavalo. Algum dia chegará ... O bom companheiro 
está exaltado e trato de acalmá-lo. Veterano que é, 
em breve se refaz e com o animal pelas rédeas, vai 
avanc;ando vagaroso e paciente. 

- Eu acho que <leve ser filho de algum burro! 
- resmunga Aristides. Impossíve l tamanha má 
vontade ... 

- Quando chegarmos a Porto Aurélio, vou 
solicitar que me exibam o "pedigree" <leste puro 
sangue ... 

- Acho bon1 con1prá-lo para inscreve-lo no 
Jóquei Clube de Sao Paulo! - e Aristid.es ri, sono
ramente, espac;ando o "cafard" para longe. 

Assim, embora atrasados, chegamos a Pórto 
.i\urélio, recebidos festivamente pelos companheiros 
que, nao ignorando a data do meu aniversário, 
prepararam-me urna surpresa: d.ois enormes jacarés 
vivos, aprisionados em gaiolas robustas, que eles 
construiram. Muitas novidades agradáveis. Todos 
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comportaram-se bem. Boas cac;adas e pescarias. 
Enf~ites, penas, batelóes a postos, acampamento 
limpo e u1n jantar extra. Como é bom poder tomar 
banho, 1J1udar de roupa e estirar-se na rede, sem 
maiores preocupac;oes ! 

Os índios acampam, ao lado, e .empanturram-se 
com a macarronada do Djalma. Há outros pratos 
que Armando preparou. ~ste rapaz sabe fazer tud.o 
a perfeic;áo. Logo 1nais, a noite, os moradores da 
localidade vem ªº acampamento e lhes servin1os 
un1 café reforc;ado, com música e "bate-papo" até 
al tas horas. 

Fica combinado que o Sabino irá comigo a S·ao 
Paulo, a fim de extrair urna bala 44 que tem encra
vada num brac;o e tratar da vista inflamada. Tam
bém Praxuí quer conhecer "Pai-Grande" - o 
general Rondon - e dele cons·eguir quanto a aldeia 
necessita. Acho oportuna a viagem desse Tapirapé, 
pois vivem arredios do Servic;o de Protec;ao aos 
índios, fugindo a toda "protec;ao" e isso conse
q üencia da maneira brutal por que foram tratados 
por um funcionário facínora, verdadeiro tipo lom
brosiano, felizmente há muito afastado do S. P. l. 

Preparados os bateloes, procede-se a carga. 
Para o pessoal de Porto Aurélio sobra muito, tudo 
quanto nao mais serve a exp·edic;ao. E a 22 de J unho, 
quatro dias após ineu regresso do Liberdade~ as 
6,40 da manhá, dados e recebidos os abrac;os de 
despedida, largam.os de Porto Aurélio, ao estrondar 
dos foguetoes que rompem a placidez dessas para
gens. No alto do barranco ficam as esposas de 
Sabino e Praxuí. U n1a branca e outra índia. Ambas 
lacrimejam. Mas a índia fá-to· com maior compos
tura. Deixa cair, em silencio, do~ olh.os amendoa-
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dos, lágrimas cristalinas que rolam como brilhantes 
pelas faces morenas. E fica imóvel, como estátua 
de bronze, até que a curva fechada do rio no-la 
tolhe das vistas. 

Olho para Praxuí: está pálido de emoc;ao, que 
procura esconder com um sorriso sem jeito. Creio, 
firmemente, que também ele tem vontade de chorar, 
mas a sua posic;ao nao lho permite. 

Em compensac;ao a alegria que se n.ota nos 
meus homens, agora a caminho de Sao Paulo, é 
imensa. Cada rotac;áo da hélice aproxima-se um 
pouco mais da suspirada paulicéia ... 



REGRESSO 

Na barra do 'rapirapé entrego ao Valenti111, 
funcionário d.o S. P. I., o nosso J ó-Parigó que fica 
triste em me deixar. A última hora diz-me: 

- Cristao foi morto com borduna. . . Queria 
muié e Tapirapé matou ! 

Refere-se ao Antonio Machado cuja camisa, 
cal~a e faca, vi em poder dos índios. Urna tragédia 
sem ecos, emoldurada pela floresta sem fim ... 
Despede-se da arara e a ave parece compreender. 
Reluta em ficar no batelao a ponto de sermos obri
gados a amarrá-la. Prosseguimos em boa marcha, 
ambos os batelóes com os motores em pleno ren
ditnento, até Mato Verde onde passamos a noite na 
praia, en1 companhia de muitos Carajás que nos 
vem cumprimentar. Lauriano, o "Gato", elevado a 
categoria de cacique, pela morte do famoso Zé
Caolho, seu tio materno, e~tá completamente dife
rente daquele Lauriano que me foi companheiro 
durante tanto tempo. Nao mais o índio brejeiro, 
catita, cioso de sua elegancia em r.oupas de civili
zado. Mas um silvícola da mais pura água, pinta
dinho, nu, cabelos crescidos, monologando apenas 
respostas as nossas perguntas·. Isto enquanto há 
gente de sua aldeia, porque, ao se pilhar sózinho 
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conosco, desamarra a língua e vol ta ser o " Gato" 
querido por todos. 

Mais um día de navega~ao, com u1na " regata" 
de permeio, pois que os d.ois batelóes lutam pela 
primazia. Essa porfia esportiva ativa o a nimo dos 
rapazes, menos o do Karovina que, zangado porque 
a perde, gra~as a astúcia de Arutana que penetra 
por u1n furo, enquanto que o "Araguaia" singra o 
canal principal do grande rio. O desafio, compre
·enden10-lo, foi entre os dois pilotos Carajás e eu 
me alegro em ver Arutana. vencedor, porque aprecio 
sobremodo a esse irmao brónzeo que é o mais fiel 
companheiro de n1inhas caminhadas ! 

Sao Felix recebe-no~ com festas. O estrépito 
dos motores atraiu todos os moradores a margem 
do barranco. Deseemos e vamos rápidos até o 
cemitério distante, levar a nossa saudade ao irmao 
e companheiro cuja campa solitária merecerá sem
pre os noss.os cuidados. 

Mais tarde o primeiro ·e violento ataque de 
maleita perniciosa me atinge e rolo nos espasmos 
do delírio. Come~o a pagar o meu tributo a.o sertao ! 

Aristides quer per1nanecer en1 Sao Felix para 
se associar ao s .everiano N ev-es, chef e absoluto des te 
quisto hu1n ano que aqui se enraizou, cheio de espe
ran~as . Mas, para isto, deveriam ficar també1n .os 
meus batelóes, assim o valoroso companheiro teria 
ensejo de come~ar vida futurosa. Acabo concor
dando. Negocio os batelóes c.om o Severiano, pre-
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senteio Aristides com a oficina mecanica, fa<;o 
outras ofertas de materiais, mando reformar a 
carga, livre agora dos dois grandes jacarés que 
morreram, acima de Mato Verde, atacados por acesso 
de raiva. 

Infelizmente, meu estado de saúde nao permite 
rápida partida. Pioro s.ensivelmente e os compa
nheiros conduzem-me até o posto da Fundac;áo 
Brasil Central, próximo a Sao Felix. Fico hospe
dado no rancho do radiotelegrafista local, o amigo 
Pina, cuja esposa se desdobra em atenc;5es. Tambén1 
a senhora do major comandante <leste posto c.erca
me de cuidados. Vivo imerso en1 constante delírio 
e todos ficam apreensivos. Nos raros n1oment.os de 
lucidez, indago dos traba!hos da "Bandeira". O 
posto telegráfico da Fundac;áo recebe ~espachos que 
me sao entregues. Do sr. Cel. J aguar1be de Matos, 
diretor da Carta de Mato Grosso, do Ministério da 
Guerra, em resposta a minha comunicac;ao, recebo 
o seguinte rádio: 

Rio D. F. n.º 43 - pls 75 hora 11,10, data 8/7 
Ja. --- Willy Aureli - Posto Sao Felix N. 15., 17.46 
pt Felicito distinto patrício ter alcanc;ado v1tor10-
samente fins almejados _sua Expedic;ao pt Quando 
projetei explorac;ao Rio Liberdade inforn1ei do sr. 
General Rondon possibilidades e~se rio provir de 
um lago pt Razao minha hipótese apoiava ser regiao 
lacustre grande volume para pequena extensáo pt 
Muito me alegra descoberta será divulgada com 
vosso nome pt Preciso pormenores sobretudo posi
<;áo índios no Liberdade pt General e C.ompanheiros 
vos felicitam vivamente brilhante feito pt (a) Co
ronal J aguaribe Mattos, Chef e Servic;o Conclusáo 
Carta Mato Grosso. 
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Mais despachos chegam. Aristides os le, que 
já nao p.osso. Tomo macic;as cargas de quini~o e 
aspirina e pi oro. Sei que o meu subchef e reun1u a 
rapaziada e lanc;ou a idéia de procurar, junto a 
campa de meu mano, lugar para me enterrar. Todos 
estáo apreensivos. Luto, desesperadamente, contra 
o mal. Nao quero e nao posso n1orrer l Nao por 
covardia, mas sim p·elo desejo de levar a bom t .. er1no 
a empreitada. Pesa, sobre os meus ombros, toda a 
imensa responsabilidad e da "Bandeira" e tenho por 
obrigac;ao reconduzir .os remanescentes a Sao P~ulo. 

Experimento p.equena melhora. Aprove1to-a 
para, em companhia de todos os componentes da 
exped1c;ao, ir até onde Aurélio está sepultado. Re
colhemos pedras pelas adjacencias e consolidamos 
a campa, recompondo-a melhor. Estou tao fraco 
que mal sustento poucos quilos de peso. Tudo fica 
arranjado e eu volto para a rede, imerso novamente 
na loucura da febre. Vómitos cont.nuos dilaceram
me o estomago. Tenho a impressáo, as vezes, de 
expelir o fígado pela boca. Nao posso me alimentar. 
Sede tremenda me atormenta. 

Chamo Vick a 1ninha presen<;a. O nob,re com
panheiro acode ao chamado. Dito-lhe minhas últi
mas vontades. Recon1endo-lhe encarecida1nente a 
"Bandeira" indico-lhe quanto deverá fazer, caso ' . . venha a morrer. Toma notas e Jura-me cu1npr1r 
e.oro os meus desejos. Nao quero pensar ein nada. 
Procuro me distanciar de qualquer sentin1ento 1ne
nos viril que, do contrário, meu cora~ao explodíria ! 

Os índios de Santa Isabel vem, constantemente 
saber de minha saúde. Vejo, através de urna névoa, 
Arutana, Karovina, U ataú, Trexibé, Maloá, Ma
loaré, Teoró, Jacari, Ueari, Kuh-Arara e outros. A 
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viú·va de Ceari envía-me urna pequena ema, em 
sinal de an1izade .. ..\rimana e Julieta, a esposa de 
Arntana, n1anda n1-n1e frutas e mel. Arutana está 
triste. 

Oce n u1n morre irmao¡? Oce vai fica bom? 
Fico sim, irmao ! 
Oce num tem r.emédio de cristao? 

- Te1n sim ... 
- Oce fica bom, irmao, eu faz para oce bonito 

enfei te! 
Quanta nobreza nisso tudo ! Quanta sincera 

apreensao nesse cora<;ao generoso e sem maldade! 
Fica sentado - assim mo dizen1 - fora do ranchi
nho, como cao fiel. Traz-me melancias que vai 
buscar albures e esforc;a-~e para que degluta peda
c;os na boca resseq u ida pela febre. 

O amigo Pina radioteI.egrafou para Aragar<;as, 
dizendo do meu estado e s.olicitando socorros. Ao 
cair da tarde do dia 8 de Julho um pequeno aviao 
desee no campo de Sao Felix e o dr. Ramalho . ' 
1néd1co da funda~áo, acode-me em tempo. InJeGóes, 
po<;6es e tudo melhora : 

- Mais tres dias e o senhor poderia ser enter
rado se1n necessidade de bancteira nacional: ficaria 
verde e an1are!o , nos mais puros tons ! - cliz-me 
brincando. 

O valoroso facultativo aproveita sua breve per
manencia e a todos acode. Solicito que vá até ao 
a ldeian1ento de Santa Isabel, v~r um índio jov·em, 
que me parece, sofre de meningite. 
. Depois, despede-se, desapa_recendo no azul do 

f1rman1ento, como mago benfazejo que traz a saúde 
presa ein saquitel milagroso ! 
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* 
Mais alguns días para me refazer e recuperar 

as for<;as perdidas e' as 7 horas d.o dia 12 de J ulho, 
feítas as despedidas, seguimos em boa 1narcha~ 
deixando muitos amigos entre índios e civilizados. 
Tormentosa a viagem em subida, cheia de in1pre
vistos. Mas apesar de tudo chegamos ein Aruaná 
na tarde de 22, recebidos festivamente. J á os ca1ni
nhoes do govérno de Goiás estáo a nossa espera e 
isso tira-me um peso enorme das costas. Dias após, 
já noite, pisamos, novamente, o solo da Paulicéia, 
recebiclos pelos que nos sao caros. 

U m an.o de trabalho~ e fadiga imensas. E a 
satisfa<;ao de todos os objetivos atingidos. 

Agora é descansar. Retemperar energias para 
a próxima aventura! 

FIM 
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