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OBRAS DE 
\V 1 L L Y A U n. E L 1 

"Roncador" é urna das n1ais 
sólidas obras ele Willy Aureli. Des
vendou o Autor com esse seu in1-
pressionante re!ato · os n1istérios 
em torno de vastíssima gleba do 
território nacional, considerada 
i1npenetrável sob vários aspectos, 
especialmente pela entao feroz 
agressividade do gentío que o ha
bita e pela própria hostilidade da 
natureza da regiao, até aí indó
mita. Por isso "Roncador" talvcz 
seja a n1ais catcgorizada contri
buigao - pelo que de veridico, de 
intensamente vivido e de inusita
do que encerra - a respeito do 
desbravamento do Brasil Central. 

Gra<;;as ao destemido e inteligen
temente orientado pioneirismo da 
"Bandeira Piratininga ", chefiad:-i 
por Willy Aureli, no seu ingente 
trabalho de penetrac;ao até o áma
go da regiao visada, e do apazi
guamento a qualqucr pre<;;o do in
dígena que o dominava, o Brasil 
Central é, hoje, território pcrfei
tamente incorporado ao patrimó
nio nacional. 

A epopéia de WILLY A UI'..ELl 
e seus heróicos comandados, nes
sa memorávcl jornada que fixou, 
indelevelmente, na história de 
nossa terra a "Bandeira Pfrati
ninga", faz do "RONCADOR" 
um verdadeiro livro de cabecei
ra. Nele há estoicismo, sofrin1en
to, anseios de glória, encántamcn
tos e abnega<;ao, e patriotismo, 
sobrctudo. 

Foi ncssa époc:i que o Brasil 
passou a ter conhccimento real dos 
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EXóRDIO 

A partir da n1arge111 direita do rio Xingu, 
depois do vértice formado pelo rio Kuluene e seus 
tributários, seguindo-se o Mortes, e a margern es
querda do Araguaia até ganhar o Tocantins, atin
gindo-se a base desse imenso triangulo, já nas 
florestas do Pará; todo esse território compreendido 
pela rede hidrográfica acima descrita~ e que tnede 
dezenas e dezenas de milhares de quilon1etros qua
drados, representa, ainda boje, urna incógnita. 

Enquanto o resto do território nacional, betn 
ou mal, é sulcado em todas as dire<;óes pelas cara
vanas, penetrac;óes migratórias, estudiosos, garim
peiros, seringueiros, a ciclópica gleba do nordeste 
de Mato Grosso mantém, orgulhosamente, sua 
virgindade através dos séculos. 

Território habitado p.or inúmeras tribos de 
silvícolas que se mantem distanciadas de todo e 
qualquer contacto com a civilizac;ao, esse triangulo · 
evitado por todos aqueles que se aventuraran1 ao 
desbravamento do sertao foi, através dos tempos, 
cercando-se com o manto do 1nais impenetrável 
mistério, acrescido pelas lendas apavorantes que 
surgiram e que, acolhidas como verdades, forrnararn 
urna espécie de barreira, fazendo recuar os mais 

' . temerarios. 
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Trac;ad.o. superficialmente, nas cartas existen
tes, pelo esfor<;o patrió tic o dos topógrafos que 
desejaran1 -encher cotn trac;os convencionais un1a 
zona desc.onhecida, atesta, com isso, e sobeja1nente, 
a inutilidade dos conhecimentos práticos. 

Infeliz daquele que, guiando-se por essas mes
mas cartas ou 1napas, nele penetre e tente se orien
tar. Ein vao buscará cordilheiras eleganten1ente 
desenhadas co1n reentráncias bordadas pela n1ao 
hábil. En1 vao den1andará rumos onde, serpenteantes 
e delicad.os em sua tinta azulada, estao marcados 
rios ou riachos. Sofrerá as maiores desilusóes ou o 
efeito de maravilhosas surpresas ! Topará, quando 
menos esperar, com: um sistema montanhoso de era 
plutonica, au c.01n desertos arenosos que jamais 
suspeitou ex-istirem ! 

1\1uitos mais honestas as cartas geográficas que 
se li1nitan1 a deixar todo un1 espac;o en1 branco, 
assim designado: "Zona completamente desconhe
cida''. .. 

* 
1v1antendo i1nplacavelmente seu isolamento, ·º 

território aludido atraiu vários curiosos impelidos 
pelo espírito de aventura que tanto beneficia 'ª cole
tivi<lade, devido a grande soma de observa<;óes e 
as possibilidades que se abretn para novas penetra
c;óes, co1n todo o resultado prático que se lhe segue. 

Desses, uns regressaratn exaustos, percorrida 
a pri1neira etapa d.o roteiro, confessando o fracasso; 
outros jamai~ regressaram ! A estupenda realidade 
de um descobrimento fabuloso que desejavam trazer 
ao Mundo permanecia, destarte, no mistério e na 
arremetida inicial. 
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Verdadeiro Mundo Isolado, serviu a serve a 
novelistas, como palc.o de fac;anhas criadas por cé
rebros fantasiosos, onde toda urna série de aventu
ras dramáticas se agita no meio das mais aterradoras 
descri<~óes. 

É o "1-f un do Perdido", de Conan Doy le, é o 
"terrible spettacol.o", do Marques de l'inedo, é o 
tún1ulo do cel. Fa\vcett, de Fusoni e de Winton ! 

É tan1bén1 o cenário de tragédias que jamais 
serao conhecidas; a senda segura e certa para a 
paleontolagia, etnología e outras ramificac;óes cien
tíficas. 

A lenda sertaneja extraiu daí histórias alu
ciantes, a narrativa dos viajores assumiu prop.orc;óes 
agigantadas, a in1penetrabilidade fez o resto. Os 
mitos indígenas, traduzidos e estropiados, avolu
maram de tal forma, que as mais desencontradas 
afirn1ativas encontraram eco imediato em todas as 
ca1nadas sociais, onde penetraram s.ob vários aspec
tos e f orinas, de conformidad e com o sabor, gostos 
e inclinacoes de cada um. 

; . 

Através de 1\)ngas décadas, o 1nito criou corpo, 
concretiziu-se, arga111assou alicerces e todo um mo
nutnento de 111.istério, con1 "M" maiúsculo foi 
erguido pela fantasia das multidóes. 

* 
Quando, e1n 1925, o sábio britanico cel. Fawcett, 

deixando a caravana que ele organizara, nas proxi
midades do Kuluene, internou-se em companhia de 
seu primogenit.o e de um médico amigo, ninguém 
supos que, passados uns meses, o mundo inteiro se 
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debru<;aria sobre cartas geográficas para pesquisar, 
na ·ansia incontida de urna revelac;ao, urna zona que 
surgia pela primeira vez a luz do meridiano grac;as 
ao noticiário. 

Em toda parte do mundo olh.os sequiosos bus
caram, na conven<;ao topográfica dos mapas, os 
nomes terrífico_s desse angulo da terra que jazia 
esquecido, ignorado completamente. Dedos, a.os 
milhares, tra<;aram a rota problemática do pesqui
sador ingles e toda a imprensa internacional foca
lizou grandemente a zona misteriosa, descrevendo-a 
da forma 1nais disparatada possível. 

O de~apareciment.o do cel. Fawcett tornou-se, 
durante anos, urna verdadeira paixao para muitos. 
Expedic;óes foram organizadas; urnas seguiram e 
fracassaram, outras permaneceram i:tnicamente na 
idéia e na boa vontade. 

Tres, entretanto, andaram beirando o vasto 
triangulo, sem penetrá-lo, porém, tantas e tao tre
mendas surgiram as dificuldade~ ! O cap. Dyott, 
que c.om enormes capitais organizou a caravana, 
fracassou lamentavelmente, abandonando precípite 
as margens do rio Kuluene, descendo pelo Xingu, 
a fim de salvar sua vida periclitante e a dos seus 
companheiros; o prof. Petrullo, da Universidade de 
Pensylvania, após longas pesquisas regressou, de
clarando nao existir em ab_s.oluto um território como 
o descrito por F'awcett, e o sr. Peter Flemming, 
jornalista londrino, que se limitou, após cómodo 
pa~seio pelo rio Araguaia, subir de urnas léguas o 
rio Tapirapés, também negand.o a existencia da 
Serra do Roncador, que seus dois predecessores 
afirmaram só existir na fantasia de poucos ! 
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Outras duas expedi<;óes terminaram tragica
mente: a do jornalista Fusoni, do Rio de Janeiro, 
que em companhia do suí<;o Rattin e mais 14 h.o
mens, em fins de 1932, depois de ter atravessado o 
Kuluene desapareceu para sempre, e a do marques 
Albert de Winton, e seus acompanhantes, em 1934, 
trucidados pelo índios Suyas, conforme consta. 

Convém saber que a Serra do Roncador tinha 
sido o escopo do cel. Fawcett, pois ele assegurara 
existir, nessa cordilheira, restos de urna civilizac;ao 
pré-hi.stórica. Mapas editados na Inglaterra mar
cavam, com abs.oluta certeza, a "zona provável" 
onde devia se encontrar, perdido, o sábio e seus 
companheiros. E essa "zona provável" era a Serra 
do Roncador, peremptoriamente negada pelos tres 
viajantes acima citados. Grac;as as afirmativas des
sas notabilidades, ainda mais que um deles, soóre
v.oando a zona declarou nada ter visto a nao ser 
""' t h " R d an anos e e arnecas , passou, o onca or, a ser 
riscado definitivamente das coisas existentes. 

* 
Essas negativas, aceitas por todos, induziram

me a tentar um desmentido formal e, ainda mais 
que a sempre discutida questao dos índios Xavantes 
volta e meia vinha a baila, resolvi, em nov·embro 
de 1936, lan<;ar as primeiras bases de urna expedi~ao. 
Nada possuia e contava com problemáticos auxílios 
materiais para levar a efeito a empreitada que se 
afigurou, entao, "verdadeira loucura". Através de 
esf or~os gigantescos reuní o necessário : nao o con
f ortá vel e abundante material de que as expedi<;óes 
estrangeiras se munem, mas sim apenas o pouco 
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que me foi dado juntar e enfrentar a grande incóg
nita, amparado unicamente pela minha vontade e 
pela dedicac;ao dos meu!) companheiros de jornada. 

E essa jornada f oi estafan te em demasia, ainda 
mais que, após termos descido o Araguaia a remo, 
subimos, nos varejóes, cerca de 700 quilómetros do 
rio das Mor tes, vencendo, num verdadeiro esf ór~o 
agónico, as corredeiras, os travessóes e suportand.o 
todas as vicissitudes de tao áspera viagem, com 
serenidade. Foram meus companheiros, na pri1neira 
entrada da " .Bandeira Piratininga": tenente Gabriel 
P~reira da Silva, Aurélio Aureli, N elson Gui111aráes, 
Clóvis Pereira de Abreu, Argus Corbani, Darcy 
Luiz Guimaraes, Ben edito Rodrigues Arruda, José 
Correa, José Miranda, Henry J ulien, Lineu Fachee.o 
Braga. Em Goiás contratei os servi<;os do guia 
Benedito Martins e, incorparando-se a expedic;ao, 
apresentou-se o sr. Aristeu Cunha que, na segunda 
penetrac;ao, veio a ser meu subchefe. 

Nao ia a cata de Fawcett, que isso nunca entr.ou 
nas minhas cogitac;óes, se be1n que, devendo trilhar 
um território por éle palmilhado, nao desprezaria 
qualquer observac;ao e nem me furtaria, se se apre
sentasse a rara oca?iao, a desvender o in1penetrável . , . 
misterio. 

Era meu escopo único topar com os índios 
Xavantes, estudar-lhes, dentro das possibilidades, 
índole e costumes, verificar a existencia da Serra 
do Roncador, vasculhar um território eternamente 
discutido e desconhecid.o e trazer a coletividade a 
reportagem que prometera ao partir. 

Apesar dos ingentes sacrifícios dessa primeira 
jornada, poucos foram os resultados. Em todo caso 
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conseguira verificar a p.osic;ao exata da Serra do 
Roncador, que nao alcanc;amos, independentemente 
d·e nossos esforc;os e conforme foi largamente nar
rado nas crónicas publicadas quando de meu re
gresso. 

Foi no dia 18 de agosto de 1937 que desde os 
altos píncaros da Serra Divisora, ou da Piedade, já 
nas proximidades do rio Pindaíba, lobriguei, em 
toda a sua majestosa conformac;áo, a discutida cor
dilheira do Roncador ! Tínhamos alcanc;ado os cumes 
da Pi.edade, depois de dolorosa marcha e, urna vez 
instalados no planalto, tivemos que lutar desespe
radamente para nos livrarmos do súbito e apa'vo
rante incendio da mata! 

Essa serra, antes lo brigada desde tao longe, 
inutiln1ente tentei alcan~á-la, atravessando num 
esfórc;o desesperado exten!)a capoeira de léguas e 
Jéguas. Gastamos todas as nossas energias e quando, 
transposta a capoeira, topamos com um tabocal 
hirto de pontas agressivas, constatei a impossibili
dade de continuar! 

Escapava-me, por assim dizer, nessa época, a 
Serra do Roncador. Teimar teria sido loucura, ainda 
mais que nossos meios de subsistencia estavam . 
esgotados. A proximidade da esta~á.o dos grandes 
temporais e o desfibramento organico de meus com
panheiros, obrigaram-me a recuar. 

Verifiquei entao a possibilidade de urna entra
da mais fácil pelo rio Kuruá. Prometí regressar. 
Mantive a promessa : regressei e alcancei a fam.osa 
Serra, passado ju~tamente um ano t 

* 

• 
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A constata~ao irrefutável da existencia da Serra 
do Roncador e sua origem plutónica, conforme o 
relato que segue, abre possibilidades extraordiná
rias aos estudios.os. Durante dois anos, com urna 
teimosia criticada por uns e louvada por outros, 
insisti ern querer pisar essa espécie de zona vedada 
ao civilizado. Tudo sacrifiquei, nada pedi. Basta-me 
a satisfac;ao íntima de ter solucionado um problema 
dos mais árduos e ter trazido a coletividade urna 
soma regular de conhecimentos práticos. As muitas 
observac;óes levadas a efeito, tanto na primeira 
como na segunda penetrac;áo, servem, estou certo, 
de base a pesquisas que interessam ao futuro. 

Como premio a.o meu ingente trabalho, o con
tentamento de ter despertado na mocidade hodierna 
um sentimento que desde há muito jazia num estado 
de puro marasmo. Vastos horizontes abrem-se aos 
moc;os que sentem a indómita vontade de rasgar os 
véus das incógnitas. Depois de novembro de 1936, 
e quando, após séculos de interregno, lancei a idéia 
de urna "reprise" das "Bandeiras", nota-se um 
movimento desusado nesse s,entido. Para o famoso 
Oeste, tao rico e táo desconhecido, pleiades de moc;os 
entusia.stas e patrióticos movimentam-se ! 

Partiu de Sao Paulo, pela segunda vez, a 
"Bandeira Piratininga ", justamente quando alguns 
jovens, esquecidos dos sagrados deveres que cada 
cidadao deve sentir para com a sua. Pátria, desciam 
as ruas, armados, na dóida tentativa de subverter a 
ordem. E enquanto se digladiavam ingloriamente, 
urn punhadó de rapazes, por mim guiado, tudo 
abandonando e tudo sacrificando, dando maravi
lhoso exemplo de puro sentimento patriótico, 
rumava para o Desconhecido, sentindo, quic;á, no 
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íntimo, a certeza de estar escrevendo, na História, 
um capítulo formoso ! 

Ninguém, jamais, poderá apagar as pegadas dos 
rapazes da "Bandeira Piratininga". Ninguém, ja
mais, poderá negar-lhes o exernplo de virtudes e de 
estoicismo, apanágio de urna rac;a que sabe ser forte 
e que o Destino designou para grandes e estupen
dos feit.os ! 



CAPÍTULO I 
.. 

OS CARAJÁS, SEUS USOS E COSTUMES 

O rio Araguaia, o Berokaan dos silvicolas, é 
habitado, na sua margem direita, pelos índios 
Carajás, pr-Opriamente ditas, pois que a rac;a se di
vide em tres ramos saídos do mesmo tronco: .os que 
citei, os J avaés, que residem no interior da Ilha do 
Bananal e os Xambioás, localizados ao longo d.o rio 
Araguaia, já na confluencia com o Tocantins. 

Contrariamente ao que se le nas enciclopédias, 
o índio carajá nao se ~ubdivide em carajás-mirins e 
carajás-pacus, mas sim da forma que acabo de ex
plicar. Muito _se tem <lito e escrito sobre essa bela 
nac;ao que, apesar de um contacto com a civilizac;ao, 
há tres centenas de anos, conserva intactos os cos
tumes e os ritos, nao se contaminand.o dos tremen
dos males dessa mesnia civilizac;ao, que, em sítios 
tao distantes, se apresenta sob formas brutais ! 

Através da leitura de várias monografías eu \ · 
tinha formado urna idéia que ruiu por completo 
quand.o vim a conhecer · pe$soalmente os Carajás, 
com eles vivendo longos . meses. Há, em todos os 
que desejam trazer a pedra para o monumento 
etnológico e etnográfico, urna certa inclinac;áo a ; 
ampliac;ao de observac;óes, deturpando sensivelmente \ · 
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f a verdade. De 1nais a mais, no que se refere a 
compila~ao de vocabulários, nota-se a disparidade 
flagrante entre o material glotológico colhido por 
um excursionista gaules e um teuto ou britanico. 
Se para o frances, urna frase carajá soa de deter
minada maneira, para o saxao ela tem outra modu
la~ao fonética. Daí a confusao constante que se nota 
nesses vocabulários apanhados as pressas. 

* 
Os carajás, que hoje se limitam a habitar as 

extensas praias e os altos barrancos da margem 
direita do Araguaia, já possuiram dilatadas aldeias, 
tanto na margem esquerda, como no rio da~ Mortes, 
de onde foram expulsos violentamente pelos ferozes 
Xavantes. O cemitério principal dessa "na~áo", na 
margem pr.oibida do lendário Berokáan e o Morro 
do Sapo, que se lobriga da jun~ao do Mortes, foi 
.sede de florescente e poderoso aldeiamento. 

Nas praias, eles constroem ca banas com palha 
de indaiá ou buriti, de forma ogival, compridas. 
N elas, numa promissuidade paradisíaca, vive toda 
a família. Os homens anaam quase sempre nus, se 
bem que a roupa já esteja grandemente enraizada, 
havendo, em muitas aldeiolas, ~ilvícolas que nao 
mais se privam das cal~as ou da camisa. As mu
lheres usam urna faixa fibrosa em forma de "Y", 
na cintura, cobrindo as partes pudendas. Que existe 
o pudor, nas mulheres, di-lo .o fato de usarem, as 
meninas de poucos anos, identicas faixas, enquanto 
que os meninos, na esplendorosa nudez, rolam pelas 
areias alvíssimas, até a puberdade quando, por meio 
de urna opera~áo, esc.ondem os atributos da virili-
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dade, amarrando-os com um simples fio de algodao. 
É o suficiente. Sem esse fiozinho estará, um carajá, 
despido e, entao, tratará de se ocultar até arranjar 
novo barban te ... 

Gasta, .o carajá, de pintar-se com urucum e 
cobrir o corpo com os mais caprichosos arabescos 
com tinta de genipapo. Há, entretanto, nesses dese
nhos, que emprestam aos robustos físicos um tom 
de pujan~a feroz, harmonia e simetría. U sam urna 
tatuagem que é o carimbo da ra~a. Aos albores da 
puberdade, meninos e meninas sao submetidos a 
"marca~áo a fago", na regiáo zigomática, logo 
abaixo dos olhos, dois círculos feítos com a orla do 
cachimbo em brasa. Na ferida recente é pingado o 
genipapo que fixa indelevelmente a tatua·gem. Fu
ram as .orelhas da_s mulheres e, nos homens, o lábio 
inferior. N esse orifício, quando da época das festas, 
intro~uzem um enfeite de 1nadeira, muito leve, 
fabricado com galhos de "saran ", a árvore que dá 
fogo e calor. Nas orelhas costumam trazer brincos 
feit.os com penas de araras e dentes de capivara. 
U sam, tanto homens como mulheres, longas cabe
leiras que descen1 pelas costas, aparadas na testa, 
a altura das sobrancelha.s que sao sempre arranca
das. Cuidados extremos tem o carajá com seu ca
belo: unta-o todos os dias c.om óleo de baba~u, 
alisa-o com largos pentes de taquara, recolhe-o en1 
longa tran~a, resguardada por um estójo de palha 
ou de cordel rubro. Cabeleiras pretas, belíssimas, 
que fariam a inveja de muitos "n1enin.os bonitos" 
do nosso Triangulo ... 

Todos os n1eses, em determinado período da 
Lua, costumam levar a efeito a sangria: na conca
vidad e da casca de un1 coco ou de abóbora seca, 
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fisgam urna dúzia de dentes de "peixe-cachorro" 
ou de piranha. Ralam, com esse instrumento, a 
epiderme, que deita abundante sangue. Também 
quando estao doentes, recorren1 a esse processo e 
garantem, depois da operac;ao, "que o feiti<;o 
f 

. ,, 
ug1u. . . . 

Sim, porque o carajá jamais adoece: ele é sen1-
pre vítima de um feitic;.o ! Morre um carajá? :Foi 
feitic;o ! Outro an1anhece co1n febre? Feitic;o ! N atu
ralmente, o indigitado autor do mau olhdo retira-se 
prudenten1ente, para evitar complicac;oes. 

A propósito tenho várias observac;oes pessoais, 
urna de trágico desenlace: a.o reg·ressar de 1ninha 
primeira expedi<;ao ao Rio das Mortes, contratei, 
na aldeia de Gariroba, o servi<;o de seis carajás, a 
fim de conduzir-nos, com os varejoes, até Sao Pedro 
do Arag·uaia, onde enc.ontraríamos locomoc;ao n1e
cánica. Chefiava o grupo silvícola o cacique JYian1·· 
biora, muito 1neu amigo, latagao robustíssimo e de 
viva inteligencia. Dois dias após, ei-lo atacado pela 
1naleita traic;oeira. Ein breve tempo o gigante redu
ziu-se a u1n trapo. N osso 1nédico tentou faze-lo 
ingerir '"Atebrina ". Mas ele, com gesto desdenhoso, 
atirava as pastilhas a água, garantindo: 

- Nao adianta ... foi feiti<;o ! 
O pajé, que ta1nbém ia na caravana, endossava 

a crenc;a dD 1nísero, que, apesar de todos os nossos 
esforc;os, morreu em poucos días! O índio apontado 
como provável "feiticeiro" <leve, ainda hoje, nave
gar solitário pelo Araguaia, fugindo a vinganc;a dos 
familiares do valoroso Mambiora, cujo pa.ssamento 
nos entristeceu granden1ente. 

* 
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Cren<;a ou religiao, propriamente dita, o carajá 
nao tem. Fala, ao ser interrogado, com vaga le~
branc;a da história de um ente superior que deu 
origem a ra<;a, vindo dos 111eandros líquidos do 
grande rio. Fora disso nao sabe nada. Quanto a 
religiao crista, aceita-a sem compreende-la, incapaz 
de assimilar os seus suaves preceitos. Incapaz, bem 
entendido, pela tná vontade que demonstra, pois 
que tem um poder extraordinário de co1npreensao 
aguda e itn,edia ta. 

Há quen1 assevere ser, o carajá, respeitador do 
vínculo 111atrin1onial. Pura 1nentira: ele é polígamo 
p.or natureza. Enquanto vinculado a esposa, res
peita-a e acata ein silencio o despotismo da dona e 
s·enhora. Mas, cansado ou aborrecido, procura ou
tra. A esposa faz o mesmo. Na maioria das vezes é 
a 111ulher que abandona o marid.o. Os missionários, 
que volta e n1eia percorrem o Araguaia, realizam 
casamentos cotn o rito cristao. O carajá se sub1nete 
prazanteiro, aceita a esposa e vive em sua compa
nhia até o dia em que dele es teja farta: .. 

Há-os que vivem com duas esposas na nlesma 
choupana. Conhec;o diversos assim. Teaoro, por 
exemplo, que me acompanhou a Sao Paulo, é u1n 
deles. As duas "doces metades" di~putam os favo
res do esposo com urna fer.ocidade de leoas. . . Dia
riamente procuram arrancar reciprocamente a vasta 
cabeleira, numa luta desapiedada, assistida e glo
sada pela aldeia em peso! Conhec;o vários índios 
carajás que tem tres esposas em diferentes aldeias. 
Em viagen1, podem optar por esta ou aquela, numa 
incessante lua de mel ... 

O primeiro ca~amento, p.orém, obedece a todos 
os ritos da rac;a. O. jovem, que até o "grande dia" 
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vive com os demais solteiros, externada sua vontade 
e inclina<;ao aos nlaiorais da aldeia e parentes da 
beldade, é ~ubmetido a prova "de coragem": <leve 
subjugar um pirarucu, esse en.arme peixe escamado 
que viv'e nas lagoa~, valendo-se unicamente das 
armas que Deus lhe concedeu: os bra~os. Queda, o 
noivo, rente a boca da lagoa, estreitada com pali
~adas for~ando o peixe a enveredor pela saída livre. 
Os demais índios espantam o pirarucu que, rápido 
como o raio, procura evadir-.se. É nesse momento 
que o "noivo" se a tira. Trava-se, na água, porten
tosa luta ! Quase sempre o silvícola acaba vencen
d.o. Triunfante, regressa a aldeia. É considerado 
"homen1" e pode casar. Mas falta um pormenor 
bastante rude: é obrigado a derrubar uns alqueires 
de mata e plantar roc;a: mandioca, milho, melancias, 
abóbora, banana. Lá vai o mocetao, de machado 
em punho. Derruba roc;a, rev.olve a terra, planta. 
Quando os primeiros broto~ rompem a superfície, 
realiza-se o casório; a festanc;a dura dias. É o "Re
torrokan ", cujas danc;as se prolongam e ne la tomam 
parte ambos .os sexos. Enquanto os homens circulam 
da direita para a esquerda, as mulheres vao da 
esquerda para a direita. Orquestrac;ao feita de guin
chos, gritos e chocalhos, únicos instrumentos usa
dos. Se a esposa (que tem quando muito treze ou 
catorze anos) demora em se declarar mae, rec.orrem 
ao pajé, ao feiticeiro oficial do lugar. Entra111 em 
cena cozimentos de raíze~, exorcismos, dietas espe
ciais. Ei-la, afinal, a jovem india, próxima do parto. 
Cumpre, como toda mulher, sua finalidade sagrada. 
Enquanto o nasci1nento do rebento é aguardado, 
nos derradeiros e dolorosos momentos, o marid.o 
contorce-se convulso, emitindo gritos de dor, par.o-
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<liando todo o torn1ento da esposa que solu<;a e se 
lamenta, na ansia de expulsar o fruto de seu ventr~ ! 

* 
Extra.ordinário é o amor do carajá pelos filhos. 

Poucos pais civilizados evidenciam tamanha afeic;ao 
a prole. Todas as frases mais belas, todas as carí
cias, todos os desvelos, sao para os filhos ! As penas 
mais raras de aves ariscas, as conchas mais lindas, 
de tonalidades madreperláceas, os peixes mais finos 
a.o paladar, o mel mais gastoso, as contas mais 
caras, que adquirem através de verdadeiros sacrifí
cios, sao para os filohs. Engenha-se, o rude carajá, 
em fabricar brinquedos; canoazinhas, remos nlicros
cópico~, arcos liliputian.os etc. Tece esteiras com 
fibras de babac;u bem macias, aprisiona passarinhos, 
periquitos, papagaios, macacos, tracajás, tartaru
gas, que amansa. Perde, nessa tarefa, anos inteiros, 
unicamente para cercar o pimpolho das diversóes 
que o sertáo lhe faculta. 

* 
Nunca notei, num casal de indios, mais que 

tres filh.os. Limitam a natalidade rezando pela car
tilha de Malthus? Por maiores que fossem minhas 
indagac;oes, jamais consegui algo de positivo. A 
pergunta indiscreta, os índios esquivam-se a res
ponder, negaceiam envergonhados, nao querendo 
entrar em pormenores p.or eles considerados esca
brosos. A vida íntima de um casal é cercada des ses 
cuidados tao nossos. Andam errados os que julgam 
o carajá despido dos preconceitos que .os modernis-
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tas condena111. O nudismo integral, por parte dos 
homcns, nao ron1pe, numa linha sequer, o respeito 
mútuo. N u, ele se a presenta em qualquer lugar, sem 
perder a dignidade. 

O asseio corporal é un1 verdadeiro culto, espe
cialmente nas mulhere~. Mal raia o dia, estao elas 
barulhando dentro d'água. De seis a dez banhos 
diários. Os hom.ens limitam-se a quatro imersóes 
prolongadas. Em compensac;ao o asseio do lar é 
coisa c.on1pletamente desconhecida. Ossos de tarta
ruga, espinhos de peixe, restos de "calogi", que é 
o prato principal do . carajá, feito com arroz, n1an
dioca, n1ilho, - escamas, sobras de legumes, frutas 
podres, esqueletos de aves, tudo isso é acumulad.') 
nas proximidades das palhoc;as. O enxame das 
moscas é verdadeiro inferno ! Quando o lixo alcan<;a 
urna eleva<;ao julgada suficiente, mudam simples:-
1nente de lugar, transportando a$ cabanas para o 
outro extremo da praia. Acham isso 1nais cómodo e 
nlais prático ! Os corvos e o~ jacarés incumbir-se-ao 
da limpeza do terreno abandonado, que será nova
mente aproveitado, quando a sujeira do nov.o lugar 
houver atingido aspecto alarmante! 

O carajá come o dia inteiro. Sorve cabac;as de 
mel silve$tre, deliciosamente avinagrado, mastig·a 
mandioca assada ou cozida, deglute ,. calogi", chupa 
cana-de-ac;úcar, empanturra-se de melancias, esfa
rela, con1 suas poderosas mandíbulas, grande quan
tidade de castanhas de baba<;u, rói a casca das nozes 
desse coqueiro, depois de assá-las na brasa, despe
dac;a lombos saborosos de veado, come, sófreg.o e 
guloso, a rapadura que consegue, canaliza para o 
estómago, erguendo bem alto o pescoc;o, punhad.os 
de farinha de mandioca, a "canindé" tao procurada, 
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chupa ruidosamente a carne das tartarugas que 
cozinha 'vivas ao lado dos jiraus onde assa os peixes 
sabor.osos, ingere d~zias d~ oyos de tracajá e vira
c;áo, mergulha nos paneloes onde fervem as grossas 
postas de pirarucu. Nao raro delicia-se co1n um rabo 
de jacaré "Tinga". Urna sobremesa de bananas, 
ainda verdes, espac;a o forte trabalho das mandíbu
las .. E fuma, fuma ininterruptamente, sugando o 
"aricoc6", cachimb.o em forma de charuto estufado. 
Do fumo, só perde a fun1ac;a, pois que co1ne a cinza. 
A capacidade intestinal dos carajás espanta! A in
digestao é coisa desconhecida. Come se1n sal ou 
salgado, conforme se apresenta a ocasiáo. Quando 
visitam um acampan1ent.o, aí ficam por longos dias, 
abrindo larga brecha 110$ víveres da expedic;áo. 

Para as m ulheres nao há gulos-eimas com pa
rá vel ao piolho ! Despiolhar alguém, é diversáo 
procurada. Apanhando o asqueroso parasita com 
muita delicadeza, trincam-no imediatamente. As 
crianc;as, que em roda observam, volta e meia sao 
regaladas com urna gorda muquirana ! Dizia-me um 
companh.eiro de jornada, ao observar semelhante 
antepa.sto: 

- Eu nao acho nada nojento. As nossas belas 
na.o comem camaroes? O·ra, o camaráo é necrófago 
e, portante, bem mais nojento que o piolho ... pois 
que este suga um ser vivo ... 

* 
O senso artístico está grandemente desenvol

v·ido entre o~ carajás. Além do vasilhame feito con1 
argila dos barrancos, manipulam vasos cilíndricos, 
potes, moringas, esmerando-se nos desenhos que, 
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sem serem perfeitos, atesta1n inclinac;áo, para a 
pintura. Mas onde se verificam os pendores artísti
cos dessa ra<;a é na confecc;áo das estatuetas, as 
famosas "ritienkó-rrambú" dos homens, "ritienkó
rahunké" das mulheres, "ritienkó-rrambú-ueriry" 
dos menin.os e, finalmente, na "rieienkó-rrambú
irary" das meninas. 

Essa tendencia artística, que tanto interessa os 
etnógrafos de todos os países, obedece aos trac;os 
da escultura asiática por algun1a estranha analogia. 
O homem é apresentado com amplas bragas, que 
avolumam nos tornozelos, identicas as usadas pelos 
antigos guerreiros do Afganistao e Kurdistao. Além 
disso, o longo rabicho, modelado em cera, identifica 
mais e mais ·urna heranc;a atávica que se perde na 
noite dos tempos, dessa arte primitiva de plasmar 
cm barro. 

A mulher é apresentada com volurr1osas náde
gas e bastas cabeleiras em forma de arco de triunfo. 
Os seios merecem especiais cuidados pois, se túr
gidos, representam urna donzela, se caídos sobre o 
ventre, urna mulher casada ou idosa, conforme a 
flacidez. 

Os desenh.os que ornam estas estatuetas e 
fingem tatuagens, sao harmónicos, simétricos, 
nunca iguais ou parecidos. Entre urna e outra aldeia . ,. . 
constata-se ma1or ou menor gosto, ma1or ou menor 
cuidado e fidelidade em produzir formas humanas 
em barr.o. O "turi" (cristao), ou seja, o civilizado, 
é sempre reproduzido com a cabec;a mirrada, sinal 
de que somos tidos como de parca inteligencia ... 

Há também bastante gósto no fabrico das 
flechas, dos arcos, das bordunas, das lanc;as, enfei
tadas com as penas mais betas ·e tranc;ados de palha. 
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As grotescas vestimentas que servem aos danc;ari
nos do "Aruanan ", evidenciam o senso perfeito, 
seja na dLstribuic;áo das cores, seja no entrelac;a
mento das fibras. Paciencia, e bem longa, possui o 
carajá quando fabrica o pente, de forma originalís
sima, feíto c.om pontas de taquara seca unidas for
temente pelo tecido de algodao. Cesteiros hábeis, 
os homens dedicam-se com prazer a confecc;áo dos 
"pacutus ", cestinhas elegantes e cómodas. 

As esteiras sao verdadeiros tapetes de finíssi
mas fibras de babac;u. A esteira é tudo para o carajá: 
teto, cama, cobertor e abrigo. 

* 
A grande família Carajá vive fracionada em 

pequenas aldeias. Cada aldeia obedece a um "ca pi
tao" e ao "pajé". Lavra eterna discórdia entre eles 
e, por "dá cá aqueta palha", os povoados se frag
mentam de novo. Nao é raro encontrar, nas praias 
solitárias do Araguaia, reduzido núcleo de silvíco
las: tres ou quatro famílias. Sao os ... dissidentes 
dessa ou daquela aldeia. O principal "pomo da 
discórdia" é a mulher. Segue-se, imediatamente, em 
escala decrescente, a questao da sucessao no co
mando de urna aldeia, que divide os carajás em dois 
.ou tres partidos. 

A mulher tem urna ascendencia formidável e 
completa sobre o homem. É ela quem determina 
tudo. Manda, despótica, irredutível ! Jamais um 
marido carajá se atreverá a menor empresa sem o 
pleno consentimento de sua doce metade. . . que 
1nuito amarga se torna quando recorre ao argu-
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mento decisivo : a pancada. O egoísn10 fe1ninino 
cerceia, desde o con1e<;o, qualquer iniciativa do sexo 
fo rte. 

Mesmo nas questoes de ordem "política", sao 
as mulheres que resolvem tudo. Fazem ou desfaze1n 
um " ca pitao", obrigando os respectivos esposos a 
externar determinada inclina<;áo que é, na falta de 
urnas fechadas e cédulas, a maneira prá tica de dar 
o próprio voto! 

E u1n cacique, que deseja viver em har1nonia 
com sua gente e continuar com o bastao do n1ando, 
deve usar tática finíssima com o elemento feminino 
de sua a ldeia. D.o contrário está frito! 

Conheci, em Piedade, u1n casa l de carajás, 
exen1plo t ípico da submissao do homen1 a mulher. 
Todos os dias, lá pelas dez horas, gritos alarmantes 
saian1 da cho<;a. Era ele, que, brutalmente espan
cado, berra va doidamente ! Nao tarda va aparecer a 
fúria , arrastando o míser.o pelos cabelos. Verdadeira 
Xantipa, torturava assim o pobre Sócrate~ carajá 
que, arranjando um meio de escapulir, vinha refu
giar-se sob a lona protetora da nossa barraca. 

Lamuriava-se, e com razao, o coitado, narrand;) 
a sua desdita conjugal numa enfiada monótona de 
pormenores. Incitava-o ~ reagir e ele sacudía os 
ombros, como para dizer: - Cá de coragem? 

Era um h.omem f orte, podía esmagar a megera 
com um murro. Ansiava por ser expulso definiti
vamente, mas nao tinha positivamente sorte, porque, 
a noitinha, vinha ela, com melífluas palavras, a cata 
do esposo. Atraia-o novamente, fascinando-o, sabe 
Deus com quantas e quais pr.omessas. O infeliz lá 
ia, de~lizando, ainda temeroso, e acabava abra<;ado 
a serpente e sumindo na escuridaoí Depois de urna 
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no itc de an1or , novan1en te os berr os, novan1en te as 
pancadas, noya fuga . 1.,oho-ára, ass in1 se cha n1a\·:i 
n1eu pobre an1igo, ia perdendo aos poucos os cab e
los n as maos da d éspota. 

O ut ro conheci, T 'aho-ho-bari, verdadeiro g i
gante da a ldeia de Sao J osé do Araguaia. Sua esposa, 
a bela I race111a, cruzan1ento de cara já e t apira pé; 
1noia-o, quase todas as noites, a luz da fog ueira, C0111 

a b.orduna, cacete feito ele ipe. Taho-ho-bari deita
ya-se de bru c;os para facili tar a fun c;ao, a t é que os 
bra c;os da beldade se cansassen1. 

N ao raro ela apelava para os parentes, quando 
desejava n1inis trar m aior <lose. Entao, era 111n tna
lhar rijo, martelando na carca c;a do n1ísero .. co1no 
n um ta n1b.or en1 temJJO de guerra. F inda a surra 
impiedosa, o gigante se erguía e aguardava, sub
rn isso con10 u1n escra vo, o ch a1nado da n1ulher, caso 
contrá r io dormia as estrelas, cism ando sobre os 
ang ulos agudos que a vid.l conjugal ap resen ta, 111es
mo naque las la ti tu des. 

Certo dia ele me perguntou: 
- \ Toces, ' ' turi s ", também apanhan1 d~ 

n1ulher? 
A n1inha negativa, ficou e~pantado e indagou 

a n1aneira pela qual nós, os civilizados, evitamos 
semelha'n tes " carícias" . Dei-lhe un1a explicac;a o 
sucinta, fazendo-lhe ver que o ho1nen1 é quem man-
da. Arrependi-me. T aho-ho-bari resolveu bancar 
o. . . civilizad.o. P eepegou urna co<;a exemplar n a 
pobre Iracema. Urna só. Mas também nunca 111a is 
apanhou. ~le 1nc é grato, n1as ela ... 

* 

• 
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A mulhcr despede o 1nariclo, corno a gente se 
livra de um objeto inco1nodo. Entrega-lhe o '' bilhete 
azul" de forn1a 1nnito curiosa: quando um carajá 
regres~a da pescaría e, embicando a canoa a praia 
onde reside, nao enxerga a esposa ag uardando-o á 
beira d'água, continua a viage1n e vai procurar, 
a.lgures, pouso e placidez, ou futuros tormentos .se 
cai na asneira de contraír novas núpcias ... 

A história nao registra nenhuma tentativa, por 
parte de un1 "desprezado", de. . . rec.onquista da 
espo:Sa. N enh um gesto esbo~a o "divorciado" para 
reaver a estima da companheira cruel. Muitas sao 
as n1ulheres, porém, que, passado algum tempo, 
tratam de reatar. o fio tao bruscamente partido e; 
pasmem, q uase sem pre se saem vi toriosas ! 

O marid.o jamais se incornodará co1n o adultério 
da perjura, durante o período em que foi n1antido ... 
afastado. Se da uniao de sua con1panheira con1 utn 
"marido de empréstimo" resul~6) o au1nento da 
prole, assume a paternidade. Perguntado sobre a 
quantidade de filhos que te1n, resp.onderá: 

Tenho dois ... 
E este outro? 
Este é de minha n1uié .. . 

* 

· Feliz é o índio quando, ao regressar co111 sua 
einbarca~ao carregada de peixes e tarta.rugas, lo
briga a esposa esperando-a na praia, com un1a cuia 
cheia de mel. Pula radiante, abandona a canoa, cujo 
c.onteúdo é dividido fraternalrnente pela con1uni
dade, e dirige-se a palho<;a. Estende-se, sem nada 
dizer, fio comprido sobre a larga esteira. A esposa 
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segue-o. E::>n1aga con1 as n1aos a~ s-e1nentes do 
urucum e passa a pintar o companheiro, duplan1ente 
rubro; pela tinta e pelo contentamento íntuno. Por 
sobre .Q vern1elho, a tnulher desenha, C0111 g·enipapo, 
os mais belos arabescos. Com extremos cuidados 
rabisca a máscara entre as sobrancelhas e o lábio 
superior do f elizardo, que obedece passivo as injun
~oes da artista. Em desenhos concentricos, é tra
.~ada a e ~l rantonha espantosa que empresta ao meigo 
carajá L . l ar de ferocidade que está longe de pos-. 
su1r ... 

Assin1 belo, o senhor ín<lio alcan~ará o séti1110 
c.éu, cobrindo-.se cautelosan1ente, n1ais a sua esposa, 
com a larga es teira ... 

Enquanto pinta o 111arido, ela enche o "aricoc(/} 
de fumo esfarelado e aproxiina a brasa a fin1 de que 
éle goze a delícia do tabaco. J á as nozes de babac;u 
estarao a 1na.o, assim co1no o "calog·i" e a água 
fre~ca contida en1 altos pote:S ventrudos. A arara · 
vermelha, os periquitos, o bem-te-vi, os papagaios, 
o.s cachorros, tan1bé111 virao render homenagen1 ao 
dono, merecendo, todos, un1a carícia, u111a palavra 
ou uns restos de comida. 

N esse a1nbiente de paz a vida correrá as 1nil 
·maravilhas, enquanto durar a benevolencia de dona 
carajá. Ma~, no dia ein que ela estiver possuída pelo 
"teburée", en tao adeus papagaios, periquitos, ca
chorros etc.! 

* 
C\ontrarian1ente ·a categórica afirn1ativa do 

etnólogo Fritz Krause, autor da "In den Wildnis
sen .Brasiliens ", o cargo de chef e de tribo nao é 
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hereditário entre os Carajás. É eletivo e custa, 
se1npre, ódios profundos, brigas 1nedonhas. separa
c;oes eternas. 

É verdadc que, en1 111ui tas a ldei as. u1n yelho 
cacique consegue fazer empossar, quando abdica, o 
prin1ogenito. Mas na maioria das vezes, e especial --
1nente quando un1 chefe n1orre, surgem os candida
tos. J amais urna n1ulher ocupará o cargo supre1no. 
1~111 caso de passa1nento do cacique, o prin1eir.0 
cuidado dos habitantes da aldeia é quei1nar-lhe a 
casa e os utensílios. En1 seguida con1e<;an1 as g raves 
e interminá veis cogitac;oes ein torno da sucessáo. 
}7ormam-se dois ou tres partidos. H á genuínos 
cabos eleitorais que trata1n de aliciar votos. Ofere
cem vantagen s. Depois de n1uitas confabulac;oes, o 
caso é, resoh·ido sempre em detrin1ento de un1 can-
didato, naturalmente. Parentes e an1igos do derro
tado, depois de larga troca de desafóros e, nao raro, 
ele pancadas. embarcam nas can.oas e n1uda1n de 

. residencia, indo fundar nova aldeia ou incorporar-se 
a outra já existen te. O novo cacique trata de captar 
a amizade dos dissidentes de outros lugarejos para 
nao ver minguar assustadoran1ente o número dos 
súditos. 

Apesar <la afirn1ativa de vários historiadores, 
o cacique nao g oza de muitas vantagens. Fritz 
Krause, o etnólogo já citado, aureola o "capitao de 
aldeia" de certa realeza e gozo de imunidades. Nao 
é verdade. -~le trabalha como .os demais. Zela, po
rém, pela ordetn interna, concede licenc;as para 
determinados afazeres, e trata de n1anter sua posi
c;ao sempre periclitante, através de urna série de 
embustes políticos ... 
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Se o de contentan1ento laYra tntr c os súditos 
de tao 111inúsc u1 o 1nonarca e u n1 g olpe de audácia 
nao transforn1a o " r ei-miri111' · en1 Duce ou Führer. 
t rate ele. sen1 cl e1nora, de abandonar o cargo a ou
t ro, que ~ua es trela declinou para sen1pre. 

É recente meu encontro con1 o caciq ue Buriti . 
da a ldeia de Sao Pedro: reg ressava o índio de longa 
per111anencia nas águas do rio Cristalino, para onde 
se transportara a cac;a de ariranhas, fonte segura 
de ganhos con1pensadores. Vinha ab.orrecido: "sua 
g·ente", conforme dizia, nao mais o obedecía. Ten
tara reaver a supre1nacia pela violencia, mas nada 
adian tara. Ja, agora, run10 de Leopoldina, pro
curando, a centenas de quilómetros, esquecer as 
agruras el e u111 exílio for<;ado e a ingratidao de seus 
semelhan tes. E ra ele filho de caque, herdara o 
1nando, pe la i111posi<;ao do pai, 1nas perdera-o mise
raYelmente por cau sa da intriga das "cunhatas '', 
que impuseran1 aos n1aridos o princípio de revolta ... 
\ Te-se, portanto, que a questáo de heran~a de carg.o 
na ch efi a ele un1a aldeia é coisa 1nuito complicada. 

* 
Ü tneSl1JO nao se dá COnl O pajé, n1iStO de feiti

ceiro, 1nédico e sacerdote. O· pajé nasce pajé e a 
vida toda goza de enormes regalias que sua espe
cia liza<;ao faculta e sua argúcia aumenta. Un1 
predestinad.o ... 

É ele setnpre o n1ais astucioso e inteligente. 
Sabe tirar proveito das menore.s ocasioes e, baja o 
que houver, está sempre com a razao. 

Maloá, que pela morte de Mambiora enfeixa 
boje todos .os poderes de Gariroba, pajé e cacique, 
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amea<;ando certa tard-e violentís~imo temporal, en
quanto armávamos no~sas barracas, di5se-me: 
· Eu vai t'Spantar chuva ! 

- Como assim? 
- Voce vai ver ... 
Mandou que os índios estendessem, bem no 

centro da praia, urna pequena esteira. Armado de 
um galho curvo na ponta, sentou-se cruzando as 
pernas como um bonzo come<;ou a a<;oitar o ar. 
Nao tardaram os pingos grossos do dilúvio que 
desabou passados momentos. Impassível sob a 
chuva violenta, continuava Maloá agitando a vari
nha de condao. Com a rapidez com que .o te1nporal 
veio, assim também se foi. Durou uns quinze mi
nutos. 

N ovamente o sol radiante. E, competindo com 
os raios solares, .o sorriso alvar do itnpagáyel pajé 
que, muito compenetrado, interpelou-me: 

- Viu. . . viu? Eu espanta chuva ! Eta foi 
. embora, foi? 

Que dizer? Capitulei prazenteiramente, com 
grande júbilo do sabichao que ganhou, aos olh.os 
dos seus, maior prestígio, aliás merecido. porque 
agüentou serenamente a enxurrada medonha ! 

* 
O pajé tem bom jógo junto ao elemento 

feminino. J amais um marido se insurgirá ante a 
descabida pretensao d.o feiticeiro. Se a este apetece 
determinada dama, arranjará um meio para desco
brir nela um espirito maligno qualquer que "deve 
ser espantado". Quanto aos m·eios empregados, o 
segredo fica entre os dois ... 
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O pajé cura os doentes, faz e desfaz os feiti<;os, 
espanta ou chan1a as chuvas, adivinha sonhos~ dft 
justa interpreta<;ao a <;ertas coincidencias e nutre-se 
otiman1ente, baseado na antiquíssi111a lei do mínin10 
esforc;o. Se un1 cacique nao presta é substituído. 
Mas utn pajé jamais o será, a nao ser quan.do 
morre ... 

* 
U tna das festas n1ais con1uns entre os Cara iás 

' "A " . .d L h . E. e o ruanan . que co1nc1 .e co1n a ua c ela. n1 
todas as aldeias existe a "casa do mistério", chou
pana hern1eticamente fechada, onde residem os sol
teiros e onde sao guardadas as vestin1entas eotn 
que os dan<;arinos se enfeitam. A entrad.a está sem
pre voltada para os fundos da aldeia e por ela 
nenh11n1a mulh-er pode passar , pois, se o fizer, grayes 
tnales snrgi.rao, tanto para a incauta como para os 
" d. " A . . guar as do ruanan. As vest1mentas para :ls 
clan<;as sao . fantasias grotescas e belas, ªº mesn10 
tempo. Um capacete cilíndrico, muito alto, terrni
nan<lo numa ou duas antenas enfeitadas cotn penas 
de araras, um corpet-e de fibras de coqtteiro e um 
saiote es'\roac:;ante, como o dos indígenas ·de Hono
lulu. eis o conjunto. Todas as pec;as está.o estreita
lnente unidas e os dan<;arinos nada enxergam atrav.és 
do elmo que lhes cobre a cabeGa. I sso nao impede 
que os pares executem, em uníssono, os passos mais 
<lifíceis, as piruetas mais inesperadas e os volteios 
n1ais mirabolantes. O ritmo ·dessa dan <;a que é 
executada ao plenilúnio, obedece a um cantarolar 
estridente, choroso .ou violento e ao estalar dos 
chocalho.s. O compasso é impecável. As dan~as váo 
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pela noite adentro até ~o a n1anh ecer e ass u n1e1n 
p ropor <;oes inéditas en1 d ete r1ninada época do ano . 
fins ele se ten1bro, qua ndo as pri1neiras ch u Yas indi
ca111 a aµr ox i111ac;ao do Ín\-erno sert~nej o. 

É cos tun1e. ao se iniciare1n as clanc;as, u n1:t 
n1ulher ofert a r as figuras exóticas que bamboleia1n 
<- cantan1, n1anjares finos contidos nun1 panelao de 
ba rro. nsses 1nanjares seráo rejeitados nun1a n1Í111i
ca expressiva, p.oi s os danc;arinos encarna111 , l1 (J 

n101nento, entes superiores alheios as necessidadcs 
n1ateriais dos míseros n1ortais. 

O "Aruanan" consti tui un1a das poucas, senác1 
a única diversao dos Carajás. N essa época, a azá
fama é grande. Todos os ínclios exiben1 seus n1elho
res enfeites e pintan1 os corpos co111 esn1erados 
cuidados. Log·o pela 111a nha, o acordar da a ldc ia é 
feito com cantos, gritos aleg res e estridor ele cho·
calhos agitados loucan1ente. espécie de alYorada . 

O s d anc;a rinos sao tra tados con10 sen1ideuses . 
r everenciados e 1nimados. U1n longo grito, u n1 
yozerio intenso, anuncia as dan<;as. Lá v·en1 os pares, 
que n1ai s parecem torres a1nbulantes, gingando 
como marinheiros bebados. Depois o passo muda: 
corre lateraltnente para, num regresso fuhníneo, 
r etomar o centro da pista onde se desenrola a"nar·
rativa" ele feito~ épic.os, de glórias passadas , ele 
histórias a n1orosas. Essa "narrativa" explica1n-na 
os da nc;arinos, sen1pre na rnín1ica grotesca. I n1p~
tuosos, ar ren1ete1n: estacam , a g itam-se Yiolentos, 
negaceian1. a\·anc;an1 e retrocedem, b a te111 com fór~a 
os pés na areia fofa . u i,·an1 soturnos. É un1a fase 
de comba te. Depois g ira n1 , c.om passos 1niúdos, 
reyerenciam-se mutuan1ente. entoam tlt11 canto ale
gre: é o júbilo da vitória obtida. Agora, com andar 
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suaYe, elegante. r etorce111-se ·en1 c ontor~óe s delica 
das, execu ta n1 u 111a espécie de ' 'da n<;a d o yentre '' e 
acaban1 etni t indo un1 g ri to triunfal. É a lcnda d o 
a1nor , d esd e os prin1órd jos, até a po~se v itoriosa. 

Findas a da nc;a s, que por sere111 comuns dt>i 
x an1 a as ~isten c ia i 111 pa ssh·el ou q u a se, os ·'artistas " 
despen1, lépidos, a r oupagen1 e corre1n, suaclos 
a inda, a cata de alin1ento para o s eston1ag os eter
nan1ent.e fa1nintos . D os casados, i1nican1ente o 
cacique poderá en1parelhar c.on1 os solteiros, enfei
tando-se COtllO estes e C0111 eles disputando, 11Utna 
porfia digna de aplausos, as honras d e n1elhor 
da n <;a rino. 

* 
.t\ tnor te de un1 índio é sen1pre u n1 aconteci-

. n1ento que en tr istece granden1ente, un1 tra c;o rubro 
na 'vid a pritn ith·a. O culto aos 111ortos é profunda-
111ente enra izado e, pode-se di zer. r epresenta a 
,·erdad eira r elig-iao d os Carajás. O ente <] Uerido que 
ab~ndona pa ra sen1pre este vale d·e lágrin1as, será 
eternan1en te len1brado. A esp.osa cho rará , durante 
n1eses, se111 desca nso , a perda do con1panheiro. 
F a -lo-á desde o ron1per do dia e, interrotnpend.o o 
sono, dentro da noite . N ada n1ais triste do que ouv1r 
a ]an1úria dolente de u1na Carajá chorando um 
111orto. É a latnúria infinita que termina no g rito 
de desespero, un1 yerdadeiro ui vo de loba solitá ria. 
~'\gregam-Se, a do}ente VÍÚva, Yárias mulheres que 
Jamentam ta1nbé1n o desaparecido. Sao as carpidei
ras que se esn1era1n na arte do pranto e, con1 
jmpressionante cadencia, terminam o louvor das 
v irtudes do morto com o grito gutural, bravio, 
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espécie de melopéia lúgubre. De vez etn quando, 
tomada de desespero, a infeliz levanta-se, ergue os 
mao-ros bracos e grita ao infinito toda a sua in1ensa o , 
dor. Depois cai lentamente sobre si mesma, mísera 
e sofredora ! 

Durante os 15 dias que passei em Santa Isabel, 
na Ilha do Bananal, ouvi, minuto a minuto, o deses
pero de urna pobre índia que perdera, havia dois 
meses, seu filhinho. A noite, mais pungente se t.or
nava essa materializa<;ao da dor quando, no con1-
pleto silencio. se erguia. o queixu.n1e .rouco da 
pobrezinha. Dizia ela: - Oh! meu rico f1lho, altna 
de minha alma, flor da mata, peixinho d.o Berok.aan, 
dentinho de capivara, alegria de teu pai, por que 
nao voltas ? ' 

E ante a certeza inexorável do impossível 
reo-resso do pimpolho bem amado. berrava, louca, 

. h • • • 

bramindo como urna hiena, feroz ante a 1n 1ust1Ga 
de um Destino impiedoso que lhe furtara brutal
mente o fruto de st1as entranhas ! 

Quando os ipes florescem, cobrindo-se c~n1 .as 
esplendorosas flores amarelo-doiradas, a aldeta 1n
teira chora seus mortos. É o Finados dos índios. 

* 
Despojados brutalmente de stias terras na mar

gem esquerda do Araguaia, perderam, os Carajás, 
o cemitério de Gariroba. Trataram, entao, de loca
lizar outro em Santa Isabel. Morra u1n índio onde 
n1orrer, será transportado para essa necrópole. 
Interessante é a tnaneira com que é enterrado um 
Carajá: a família embrulha-o numa espécie de 
Ienc;ol, embarca-o na can.oa n1aior e segue rul!lo ao 
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cemitério. as vezes di5tante centenas de qttitome
tros. Os familiares remam· dia e noite. revezando-se 
na rude faina. Chegam finalmente. 1! aberta urna 
cova de dois metros de profnndidade. A um palmo 
do fundo, é erguido um jirau de paus roli~os, bem 
juntos, .onde depositam o corpo. Em seguida, sem
pre a um palmo de distancia, é construído novo 
jirau, que recobrem de fólhas de palmeiras. sobre 
as quais jogam a terra. O corpo de\.Te ficar assim 
isolado, para que o morto possa mud.ar de nosjc.áo, 
quando bem o desejar, para descansar melhor ! 

Sobre a campa. todos os dias. serao depositadas 
iguarias, mel, peixes mosqueados, raízes de man
dioca cozida, bananas. nlelancias, abacaxis. Tudo 
dentro de vasilhas de barro, perfeitamente alinha
das. Na n1aioria das vezes os urubus se incun1bem 
da faxina e limpam o vasilhame dos alimentos. O 
desaparecimento dos manjares. manipulados entre 
lágrimas. alegra, na dor, os familiares que acredi
tam, ou fing-em acreditar, estar satisfeito o "viajante 
da noite eterna" . 

As vezes, fazendo desleal concorrencia aos 
corvos, uns Carajás gaiatos procuram os alimentos. 
Surpreendi ·dois, no cemitério acima citado; todos 
os ·aias , deslizando cautelosamente. iam surrupiar a 
oferenda depositada sobre o túmulo de um carajá 
morto em Sao Pedro. Comiam avidamente tudo, 
muito apressados. F'inda a refei~áo em lugar tao 
macabro. impróprio para piqueniques, os dois mo
cetoes diziam-me: 

- "Oce-" num fala nada a minha xentc, xim? 
Nús come escundido ... 

Passado o primeir.o ano do enterro, a cova é 
novamente aberta e os restos mortais encerrados 



44 \V 1 L L Y A U RE L I 

c 111 urnas de ba r ro . que fica 111 depositadas en1 círculo, 
n o tneio do ce111 it éri0, e n1ais parecetn u111a exposi
c;ao de yasos nun1 di a d e fei r a . D estatnpando-se un1 
desses r ecipien tes, Ye-se a risada sen1 f in1 da cave\ra 
no fundo escu ro . 

* 
o· carajá d esconfia da próp ria sorubra. 
InconstanteJ a band ona qualquer empresa en1 

que se tenha en1penhado. Cobic;a os haveres alheios. 
Poucos confian1 nos carajás, quand.o co1n eles se 
t r ansportan1. D e n1inha parte, nenhun1a queixa 
tenho desses belos s ilvícolas. Mas h á quem a inda 
h oje lan1ente ter acr ed itado na amizade e no ar de 
inocencia d esses bron zeos fil hos do _L\. rag ua ia. Es
camoteian1 co111 espantosa rapidez qualquer objet o. 
Se apanhados em flagrante, devolvem o produto da 
rapinagen1, con1 um largo sorriso, e olh a1n serena
~ente nos nossos olhos con10 pa r a dizer: 

- }"1z n1al ? 
Sabem despis tar eleganten1ente, atirando a 

outros a r esponsabilidade de fatos graves. n.s ses 
"outros "' quando se trata de t1111 la trocínio, sao 
sen1pre os X avantes . Desaparece u1n civilizado ? 
Foram os Xavantes, provavehuente . . . É ,encon
trado un1 casal assassinado? Ora! foran1 os Xavan
t es. E, n est e caso, há o cuidado de se atira r os 
corpos na m a r g en1 proibida , para dar m a ior cor 
local ... 

Na o é boa política exibir dinheiro aos carajás, 
a inda mai~ quando: por u111a premente necessidade, 
um branco t enha que se valer do seu transporte 
primitivo. n.Ies adoram o dinheiro. Sabem que com . 
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ele podcrao obter rapadura , far inha e a rroz. l~:, 
a lé1n di sso, os "fosfo .. , a s caixas de fósfo ros de que 
tant o gosta1n . 

./\. hi stó ria do i\ragua ia, tao fértil en1 crimcs 
t ren1endos, está cheia de la trocínios pra ticados pe los 
carajás. V ou na rra r o t rágico epílogo d e utn fa to 
recente, a inda n1ais qu e conheci o chef e d a ' ' expe
cl ic;áo punitiva ". 

U1n cidadao, r es idente na velha capital de 
c;oiás, transportou-se, a negócios, até F ontoura, a 
Jnuitos días de viagen1 i-\.raguaia abaixo. F' indas 
suas transa<;oe.s comerciais, recebeu , de outro nego
ciante, a quantia de quinze nlil cruzeiros. Para 
regressar a Leopoldina e, de lá, atingir a vetusta 
cidade de A nhanguera, o cidadao contratou seis 
carajás que d everiam leva r, com os varejóes, o ba
tela.o rio acima. O fa to é que desapareceu e inu t il
n1ente sua esposa ficou aguarda ndo o regresso. 
M as, como atrasos de meses nada sig n ifican1 en1 
semelhantes latitudes, onde os itn previstos surge111 
a cada passo, nao se alarn1ou em den1a~ia a dama 
goiana. Sucede que certo dia surgiram, em Leopol
dina, uns cara jás vind.os do baixo Araguaia e no 

, . ' 
comercio local, passaram a fazer compras. Para 
urna caixa de fósforos entregavam un1a cédula de 
500 n1il r éis. Para outra bugiganga qua lquer, 111ais 
500 mil réis. O caso despertou imedia tas·· suspeitas 
e soube-se logo t oda a verdade: o comerciante tinha 
s ido assassinad.o e despojado da gorda quantia, 
certamente exibida num momento de distra~ao. 
.;\legaram os índios que " turi" tinha morrido de 
<loen~a". 

Tomad a de jus to furor , a viúv a: organizou urna 
expedi~ao punit iYa, incumbindo disso certo moc;o 
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que vim a conhecer, exí1nio atirador e 1nau caráter. 
Arregimentou ele un~ quinze matadores profissio
nais e fez-se ao largo, descendo o caudaloso rio. 
Cun1priu a pr.omessa: matou vários índios e, entre_ 
éles, 1nuito.s inocentes. Ao regressar, porém, pagou 
cara a ousadia, pois vítin1as da~ ciladas ao longo 
das margens, os expedicionários foram atingidos 
pelas flechadas ou tiros de carabina d.os carajás. 
l•erido, _salvou-se por verdadeiro milagre o en1prei
teiro de tao sórdida fac;anha. 

Outro caso recente: dias antes de iniciar a 
descida do Araguaia com n1inha primeira expedic;ao, 
um viajante alemao foi encontrado, gravemente 
ferido e despojado de todos os haveres, por u111 

grupo de garitnpeiros que den1andava a zona dia
m antífero. Narrou o alemao que fóra reduzid.o 
aquele estado por dois ·carajás contratados con10 . 
reme1ros. 

Fatos assim nao sao de todos .O~ dias, inas 
. entremeiaxn, ele quando em vez, a monotonía de 
urna zona onde impera o 38 e o 44, e onde a vida 
nao vale um tostao furad.o. 

. Nao se pode culpar con1 demasiada severidade 
os carajás autores ele delitos sanguinolentos. Revi
dan1, quando poden1, numa explosao ~úbita de ódio 
recalcado, as n1il infamias praticadas pelos aventu
reiros desapiedados que, há séculos, sulcaram as 
águas do Berokaan. O ódio latente no carajá data 
dos primórdios da penetrac;ao dos branco~. As 
atrocidades cornetidas sao incontáveis e .os índios 
aprenderam a própria custa. Narrar aquí todos os 
lnales que atingiran1 os carajás e outras nac;óes in
dígenas que habitavan1 o Araguaia, seria fugir ao 
meu progran1a. J á está enfeixada em livros toda 
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essa história son1bria e _sanguinolenta, a partir do 
ano de 1680. 

Crimin.osos que fugiam a Justi<;a, aventureiros 
. sen1 escrúpulos que den1andavam zonas ubérrimas 
ou tidas como tais, rudes sertanejos possuídos pela 
eterna desconfianc;a ~ ódio aos índios, todos deixa
ra1n aí urna esteira de sangue. Por onde passa, hoje, 
un1 civilizado bo1n, já passaram cem 1naus ! 

Assim ~endo, o carajá ve em todos os civilizados 
o iniinigo. Mas quando se certifica de que o branco 
é realmente amigo, torna-se também amigo e ~in
ceríssimo. Muita lamúria eu ouvi dos carajás, e 
inuita c.onfidencía dolorosa. Co1npreendi, entao, e 
desculpei o.s defeitos dessa rac;a que, abandonada a 
si tnesma, luta desesperadan1ente para nao desa
parecer! 

* 
A extinc;ao do Pósto de Protec;ao aos Índios (*) 

em Santa Isabel, foi Ulll erro. Desse Pósto irradia
va1n-se, pelo Araguaia, en.sinamentos práticos e 
servia, tambén1, para n1anter .o freio de n1uitos 
aventureiros. O carajá, sentindo-se amparado e 
tratado de igual para igual, em breve tempo trans
forn1ou-se completamente. i\s nova~ gerac;óes de
monstravan1, já, u1na índole gentil e incalculáveis 
seriam hoje os resultados colhidos. Mas, infeliz
mente, em 1930 o Post.o foi abandonado. O retro
cesso dos carajás, a partir dessa data, é de espantar! 
Sente1n-se nova1nen te sozinhos, em luta C0111 a 
adversidad e. 

(*) O Servigo de P rotegao aos indios fol restabelecido em 
1939. 
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" Miss6es católicas, protestantes e adventistas, 

. . 

ainda lutam para 111anter alto o nível do lento pro
gresso do Araguaia e resguardar os carajás da 
cobi~a dos forasteiros. Mas o:; missionários sao 
poucos e os aventureiros sao 1nuitos ... 

l - V elbo caciq ue C arajá, 
da Ilha do Bananal. 

4 



2 - Pai Carajá em companhia 
de dois fi lhinhos. 

CAPÍ1'ULO II 

J{IO i\RAGUATA - Di\DOS HISTÓRICOS 

SóBRE l~SSA FAMOSA \ TIA FLUVIAL 

10 rio Araguaia é u'a in1ensa estrada fluvial 
de dois mil e seiscentos quilón1etros de curso até 
a confluencia com o Tocantins, .onde perde o nome .. 
Nasce na Serra de Gaiapó, com o nome de Gaiapo
zinho e vai engrossando com o Gar~as, Barreiro, 
Capivara, Ariranha, Pitombas, Jacutinga, Caldas, 
Santo Antonio das Almas, 1viutum, Claro, Laje e 
Raizama. 

Quando recebe a s águas do rio Ver1nelho, nas 
proximidades de Leopoldina, já tem urna caixa 
f ormidável e boa largura. i\voluma ainda mais com 
as águas do Peixe, Crixá, Xixá, Cristalino, e passa 
a ser verdadeiramente urna avenida líquida respei
tável depois de receber o extraordinário volume 
líquido do rio das M.ortes. 

Quantas lendas e quanta~ verdades etn torno 
do Araguaia ! Depois de nascer e se formar numa 
<las zonas dian1antíferas n1ais ricas do Universo, 
ruma francamente para o Norte e, centenas de qui
lómetros abaixo, é bipartido pela Ilha do Bananal. 
Forma dois bra~os: o Maior, que continua sendo. 
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J\rag uaia, e o 1v1enos, que passa a ser o rio Javaé. 
Une-se novan1ente, após separa<;ao ele un1as 80 lé
guas e rola suas águas tur'vas a té a confluencia con1 
o Tocantins onde, conforme dissemos, perde o n.ome. 
Daí para <liante o Araguaia passa a ser o Tocantins 
até Belétn do Pará. Há que1n afirn1e ser isso urna 
injustic;a histórico-g eog ráfica; pois o A raguaia te1n 
lnaior c.omprimento de curso e apresenta um total 
de 2.600 quilómetros con tra os 2.200 quilómetros 
do Tocantins. Arg umentam, os clefen~ores do Ara
guaia, corn o seu tnaior número de afluentes, e 
bastaria o rio das M ortes para pesar na balan<;a. 
da . . . jus tic;a. 

O·s in teressados en1 levar o no1ne d o A raguaia 
pelos n1apas ern fora ~~ té Belé111, a tiran1 , nessa mes
n1a balanc;a o ... peso ( ! ?) da I1ha de Sant ana, ou 
Bananal, a inaior ilha fluvial do n1undo. Mais coisas 
explana111 es ses f ervorosso defensores do lendário 
rio. Por exemplo: que o "f ocantins, na époc.a da 
seca, vaza con1 muita rapidez, ·enquanto o Araguaia 
mantém g rande volume de água. Essas compara
~oes nao alteraran1, até hoje, nem o curso das águas 
nem o curso da história ... 

* 
Castelnau, que Yia jou 11elo Araguaia em 1844, 

pretenden cha1nar a si as g lórias de "prin1eiro 
explorad.or" do famoso rio, ''a pcu pres inconnu". 

Desconh ecia esse famoso viajante frances , autor 
do "Ensaios silúricos da A mérica Setentrional" e 
"Expedi<;oes as par tes centra. is da América do Sul '', 
que deis séculos antes já o Araguaia, inten~amente 
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sulca<lo cn1 todas as suas direc;6es, tin ha sido palco 
de feítos g loriosos e t ragédias pavorosas. Mas, dei
:.xando o conde Francisco de La P orte Castelnau, 
dj ren1os que já en1 1669 Gon~alo Paes e Manoel 
Brandáo, depois ele subirem o Tocantins, vindos do 
Norte, vencend.o as t r e1nendas dificuldades de urna 
navega<;ao arriscadíssi1n a e cheia de perigos, enve
redaram pelo A raguaia., inas sem alcan<;ar a Ilha 
do Bananal. D iogo P into de Gaya foi quern alcan<;ott 
a famosa ilha, que ainda hoje povoa os sonhos da
queles que, pela 1eitura , fo rn1am urna idéia "':xata" 
do ambiente. 

Outras penet rac;óes fora1n tentadas pelos ardo
rosos lusos e muitas delas a H istória esqueceu. Nos 
alfarrábios encontran1-se, entretanto, n otícias da 
arriscada e111presa d e '"fomaz de Souza Vila Rea l, 
já n o governo de 'I'rista.o da C :._1 nha. Em 1791, 
desceu o i\ragu?.ia levando g rande carregamento 
de cristais e couros, alcanGando o Pará. Esse fa to 
causou enor1ne sensac;ao, tan to assin1 que em Carta 
Régia, no an o de 1798, .o govérno portugues incun1-
biu o ca pi tao-general Dom J oao nd:an oel de Menezes, 
que seguisse a té Vila Boa de Goiás, e cuidasse da 
administra\ªº· Essa v iagerr1 do capitao-general foi 
feita pelo .t\raguaia . Outros historiadores, cotno 
Southey e Pizarra , fa larn nun1 tal l\!Ianoel Correa 
que, no ano de 1670, fez urna incurso pelo A raguaia 
e dela a presentou relat o. I-Iá, nesse caso, urna con
fusao de datas, pois .o prin1eiro desses h is toriadores 
está em desacórdo con1 P izarro, assirn con10 o de
poin1ento do cirurg iao-n1or Antunes da F"rot a: que 
d iz ca ber-lhe essa pr imazia a 1719 . . O que está fara de 
dúvida é que, a partir de 1669, o rio Araguaia pas
s.cu a ser conhecido e percorrido pelos civilizados. 
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Dom Francisco de l\ssis 1t!ascarenhas, n1ais 
tarde conde-marques de Sao J oáo da Palma, foi o 
precursor da sempre decantada navegac;áo do Ara
guaia, incumbindo o desen1bargador J oaquitn Teo
tónio Segurad.o da questáo do T ocantins, enquanto 
éle, pessoalmente, se dedicava a realiza~ao do 
grande pro jeto, mais tarde tentado pelo _general 
Couto de Magalháes. Fracassada urna pri1neira 
tentativa de transporte d~ grande quantidade de 
carga e passageiros, devido ao naufrágio nas pro
ximidades do ri.o do Peixe, onde quase inorreu afo
gado, Dom Francisco de Assis Mascarenhas reno
vava em 1806, a árdua en1presa, fazendo sair de 
Santa Rita do Araguaia nove grandes canoas tri
pulada~ por 94 pessoas e con1 carregamento de 1640 
arrobas de quina, fumo, algodáo, c.ouros etc. E1n 
1807, nova n1on<;ao e: passados dois anos, urna ter
ceira. Mas o desanin10 lavrava abertamente e os 
sucessos nao se confirmaram. nsse des-animo era 
. oriundo dos 111il perigos da na vega~ao arriscada, 
avolumado pelo terror dos silvícolas e das febres. 

* 
Dcpo.is de u111 curto período de· entusiasmo, a 

navega~áo do Araguaia caiu no esquecimento. Sttr
giu entao o dr. José Vieira Couto de Magalhaes, o 
apóstolo dessa navegac;áo. Estudioso e patriota, 
arriscando inúmeras vezes a vida, percorreu minu
ciosamente o Araguaia em pesquisas científicas, 
dedicando-se aos estudos dos costumes, índ.ole e 
tradic;óes das rac;as silvícolas que o habitavam. O 
governo, impressionado com as explanac;óes desse 
entusiasta, autorizou, em 20 de agosto de 1870, urna 
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série de estudos "in loco" a filn de ser pesada, em 
sua justa n1edida, a possibilidade da abertura de 
estradas marginais na zona das grandes cachoeiras. 
o governo imperial concedia a navega<;áo a vapor 
a subven~ao de 73 contos de réis anuais1 durante 
seis lustros. 

Bastou isso para Leop.oldina, escolhida co1no 
porto principal , florescer grandemente. T odos es 
presidios de entao: Monte Alegre, Itacainnas) Santa 
Maria, Sao J oao das duas Barras e Sao José dos 
Martirios tiveran1 novo atento. Missóes religiosas 
tornaram a sulcar as águas, levando o pao esp1r1tual 
as aldeias silvícolas e aos semibárbaros desses pre
sídios. 

Mas esse entusiasmo· tamb.ém arrefeceu logo, 
devido a falta de carregamentos, porque os risco~ 
eram demasiados, como ainda ho_ie o sao, e devido 
as febres que dizin1avam tripulaG5es e passageiros . 
Com alternativas de sucessos e fracassos, a grand-e 
iniciativa do abne~ado Couto de Magalháes feneceu 
completamente. Hoje, as carcacas dos vapores "Co
lombo", "Araguaia" e "Mineiro" jazem n.0 c-e1ni
tério fluvial de Leopoldina. 

Muito trabalhou tambétn o engenheiro. ma ior 
Florencio do Reg-o, que, estudada a possibili<lade 
das estradas n1arg-inais da zona encachoeirarla 
Arag-uaia-Tocantins, resolveu o problema teorica
mente, através de desenhos apresentados. :nsses 
1)rojetos, expostos na sec<;áo competente da Expo
gic;ao Nacional daquela época. mereceram .o aplauso 
unianime dos técnicos e entendidos. 

Os contínuos fracassos contra a praticabilidade 
da navega~áo do Araguaia, sao outros tantos ates-
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tad~s de qu-e o tráfego regular por essa grande via 
fluvial náo pa ssa de un1a quin1era. 

J amais o Araguaia será 'via de co111unica<;ao 
con1 os Est ados do Norte. oor n1eio de un1 servico 

, 4 .> 

regular de n avegac;ao ! So111ente n a época das en-
chentes é que pequenas einbarca~oes, movidas a 
vapor, conseguen1 se arrastar pela enor111e extensao 
líquida. Mas, passados os breves 1neses da chuva, 
adeus ... 

. A impraticabilidade dessa nav.egac;ao, que alu
cina os sonhadores, evidencia -se na zona dos canais. 
cachoeiras e travess5es. 1"'onkon Jacu, Caldeirao: 
Pau d' Arco, Bico-de-Papag2_io, Canal do P .ovo, as 
Jajes da Mae Ñiaria, de Sao J oao do Pacobal, as 
correcleiras Taori, do Diabo etc. sao verdadejros . , . ' 
cem1ter1os de embarcaG5es. Anualmente, de quinze 
a vinte bateloes naufragam quando tentam atraves
sar essas perigosas parag-ens e sao dezenas de vidas 
preciosas que se perdem ! 

Dizia-me distinto eng·enheiro que con1pletara 
11n1a viaR"etn pelo Araguaia-Tocantins: 

. --:- Yia ja r pa ra o -Norte, entreg ando a própria 
v1da un1cam-ente a perícia dos práticos e ªº b61o 
<lessas ca rang·uejolas. é un1 vercladeiro suicidio! ... 

. l\1es1no .os práticos, assin1 cha111ados, e que 
d1zem conhecer o rio Araguaia a pal1110 nao evi.tan1 . ' ( ' 
1nu1neros encalhes durante u111a viagem, pois o 
grande rio 1n11da constantem-ente de canal. Mais 
urna dificuldade que se apresenta aos que se servetn 
dessa avenjda natural, para o interca1nbio co1nercial 
ainda incipiente. 

~presenta o Araguaia, aspectos maravilhosos, 
especialmente na época da seca, quando suas mar
gens descobrem exten~as praias alvíssimas. Bas .. 
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tante sulcado por navegantes que se loco1n0Yen1 
entre os vilarejos edificados na n1argen1 direita, o 
Berokaan dos silvícola.s nao corresponde en1 abso
luto á fantasia de -escritores que o a ponta1n con10 
sendo un1 dos r io.; n1ais solitários do Brasil. 

Quando da época da des.ova das tartarugas, 
ésse n1ovimento de naveg·antes intensifica-se, acres-

<-

ciclo pelos turistas que se vao extasiar C0111 a tnara-
vilhas das paisagens estupendas. 

Alétn disso , vindas do Norte, ou clcsccndo do 
Gar<;as, cruzan1-se quase que diaria1nentc as et.n
harcac;oes dos garirnpeiros que den1anclan1 a fortuna 
pr.oblemática, 0 11 reg ressan1 fartos on desiludidos. 
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CAPí'I'ULO III 

BANDEIRA PIRATI NI NGA - SUA 

ORGANIZACAO - l<UlVIO· AO .... 

SERT~t\O BRU1'0 

Inútil e enfadonho narra r o trabalho de 
organiza<;ao da expedi<;ao. Sem o entusias1no que 
reinava en1 cada um de nós, teríamos fracas sado. 
Promessa~ desfeitas a última h.ora, compromissos 
assumidos e que devian1 ser 1nantidos, falta de capi
tal para aquisi<;oes inadiáveis. Utna v.erdadeira "via 
crucs". De pern1eio, dificuldades feli zmente aplai
nadas através de longas prát icas burocráticas. Meus 
companheiros de jornada palmilhavam as ruas dos 
"ferro-velhos" adquirindo ferramentas e utensilios, 
regateando ein longas disputas com .os proprietários 
das espeluncas, de onde saiam vitoriosos, sobrac;an
do martelos, chaves inglesas, pe<;as de reaambio, 
faroletes, cordas, ganchos etc. Todos estavam con1-
penetrad.os da necessidade de levarmos avante o 
empreendimento e concorrian1 prazanteiros a fadiga 
da organiza~ao. Por últiino, choviam oferecimentos 
de materiais: barracas, equipamentos, cobertores, 
remédios, munic;óe~, n1antimentos, gasolina, óleo, 

\ 
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roupas velhas para donativo~ aos índios, facas , cani
vetes, anzóis. fisgas. An1igos caríssimos, no Rio 
de J aneiro, cons~guia111, tan1bé1n, donativos ein 
materiais, visto que jamais aceitam.os dinheiro, 
embora n1uitos entusiastas oferecessetn regulares 
quantias. 

També1n no Rio de Janeiro era aplainad·a a 
questao das passagens. O general Mendon~a Lin1a, 
ministro da Via<;áo, fez co1n que, ein breves dias, 
conseguíssimos das diretorias de quatro estradas de 
ferro a c.ondtu;ao necessária: . 

Muitos outros assuntos de capital itnportancia 
foram resolvidos a última hora, poi.s a partida já 
tinha sido protelada por duas vezes e, urna terceira, 

. significaría renúcia certa e, fracassar, jan1ais en
trou no meu progran1a. 

Dentr.o das parcas possibilidades foi tra<;ado o 
plano de execu<;ao, que se desenrolou 1nagnifica
mente a té a distante Anápolis, onde outras dores 
de cabe~a nle aguardavan1. 

o fato é que, as 16,30 h oras do dia 23 de junho, 
meus companheiros etnbarcavam na " s;rare" da Luz . . <." ' 
saudados por verdadeira n1ultidfio de amigos e 
paren tes. 

Em Sa.o Paulo. ficava eu, meu bag-ageiro e. já 
·de viagen1 para a Paulicéia, vindo do Rio. o coleg-a 
Ciernen tino de Alencar, destacado pelo "Q. Globo,,, 
para a "Bandeir~ Piratininga". 

Partiam, devendo aguardar minha chegada em 
Leopoldina, na margem do Araguaia, os seg-uintes 
rapazes, escolhidos entre as centenas que s.olicita
ram inclusa.o na expedi<;áo: Aristeu Cunha, Luiz 
Accioly Lopes_. Armando Gazzola, Renato Paupério, 
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Celso da Silva Rocha, N el son Gui111araes, Orlando 
Fonseca, Napole~.o .Bucchi, Joáo Fun1is Filho. José 
de Queiroz, José Eduardo de Freitas Pinto, Osc~r 
de Almeida Prado, Alberico Soares, Aldo Bat t1-
gliotti, Raul Rodrigues, Apolinário Buck Ferreira; 
Ferruccio Savietto, J.oao C. de Vasconcelos, Jose 
de Barros, Henry Julien, dr. J. Diniz, médico da 
expedi~ao, Antheu IJeuenrot~, Tácio CattonY., José 
Faria Nogueira. Moacir Vieira de Melo, radiotele
grafista, Francisco Guilhertne Whitaker, l_,onriva1 
Costa, dr. Joao Kaufer, dr. Tikan1er Szaffka, Het;
rique Himme1reich, respectivamente geólogo, etn0·-
g-rafo e entomólo~o da expedi<;áo. 

No dia 27, chega Clementino de Alencar , por-
tador da Bandeira -N acion_al oferecida pelo presi
dente Getúlio Vargas a expedic;áo e que devia ser 
basteada na Serra do Roncador. Cle1nentino adquire 
foguetóes e colares, "estrangula" sua enorme ba
gagem em dois capacíssimos sacos de lona e decla-

• 
ra-se pronto para a v1age1n. 

Embarcamos no dia 29, depois d o saucloso 
, . 

abra<;o dos entes an1ant1ss1mos. 
Em Can1ninas. baldea<;áo para a Mogiana; na 

nlanha se.v.uin.te, R.ibeirao Preto e, de lá; A,rag-uari, 
onde. ch·egamos após 26 horas ininterruptas de via
g-em enf adonha, armazenando poeira n os pul111óes. 
Desce1nos na próspera cidade n1ineira co1n tuna 
sobrecarga de barro ver1nelho, a muito . custo depo
sitada no chao cimentado dos chuve1ros de un1 
hotelzinho onde devíamos atravessar a noite. 

Notícias do pessoal. boas. Tudo vai indo bem. 
Respiro ... 

* 
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Clementino observa muito e fala pouco. Inte
ressa-se, a princípio, pela paisage n1 que se descor
tina, já e1n território goiano; a co1nposi~ao da E. 
F. Goiá~ galga o dorso de urna cordilheira. Aos 
poucos o interesse do n1eu companheiro e colega 
vai esmorecendo. A paisage1n se torna 1nonótona: 
o .eterno cerrad.o. Como conhe<;o ben1 tudo isto, 
deixo de adtnirar ou criticar. Procuro tao-somente 
abrir o 111enos possível a boca, para evitar a n1edo
nha poeira vern1elha que nos persegue con10 u'a 
n1aldi~ao ! 

As n1inúsculas esta<;óes sucedetn-se ao longo 
do percurso. U n1 ou out ro passageiro desee, arras
tando os "trens" pela platafor1na, onde meia dúzia 
de curiosos esbugalham os olhos pelas vidra<;as 
empoeiradas, a cata de alguma fisionomia amiga. 

As 21 horas do dia l.º de iulho alcanGamos 
finalmente Anápolis, depois de 43 horas de estrada 
de ferro. O dr. José Valen te. prefeito da cidade, 
ag-uarda nossa chegada. Também lá estáo: Luiz 
Accioly, Lourival Costa, Osear Almeida Prado. 
Recebo os cumprimentos, que retribuo, e sinto um 
aoertaozinho no cora<;ao: se tres dos 111-eus homens 
e~tao lá é porque as coisas encrencara1n.' 

- O's batelóes. ainda estao aquí - diz-me 
Accioly. - Estamos aguardando condu~áo ... 

- E o Aristeu? - indago eu pelo meu sub
chefe, que deveria ter liquidado o assunto. 

- Seguiu para Leopoldina com o pessoal. 

Engulo en1 seco, pois a garganta está árida, e 
sigo a comitiva, que nle con1boia para o hotel. Antes, 
porém: lan~o un1 clhar para u1na galera parada no 
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desvio, lobrigando a gigantesca silhueta do grand~ 
bateláo que adquiritnos no Tiete e que, para os 
g.oianos, "foi un1a loucura de paulistas" ... 

Lá está o gig·ante suportando placidamente no 
bojo a lancha que vem viajando desde Santos. Ou
tra loucura ... 

* 

Cinco de julho e nada resolvido quanto ao 
transporte da. . . esquadra. Na estac;ao afluem os 
curiosos que váo admirar a mole gigantesca do 
bateláo e as linhas esbeltas da lancha que, mais 
tarde, seria o meu maior d~sespero e a m.aior paixáo 
vivida pelo entomólogo, seu proprietário fortuito. 

Chego a Goiania, de jardineira. Mas nao en~ 
contro ninguém. A festa da Trindade absorve, 
nestes dias, a s atividades do grande Estado. Na 
nova capital encentro outro expedicionário que 
chega de Leopoldina·: N el son Guitnaráes. Traz urna 
carta do subchefe que pede urna infini<lade de coisas 
impossíveis e relata o ótimo estado de saúde e moral 
<los homens. assim como a rabu Hce do etnógrafo, 
cuja misantropia come<;a a aparecer. 

Deixo Nelson en1 Goiania com a incumbencia 
de procurar o sr. Camara Filho, diretor do Depar
tamento de Expansao Económica de Goiás e volto 
para Anápolis. O prefeito tudo faz para resolver 0 

caso do transporte dos batelóes. Desencova um 
proprietário de caminháo" esticável" que se pron
tifica a "tentar a coisa" pelo pre<;o camarada de 
tres mil cruzeiros, mas sem garantir a chegada .. , 
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Que fazer ? J\.ceito a proposta e resolvo pagar; 
parte ein gasolina, que aqui é u111a preciosidade, 

· parte ~m dinheiro, outra preciosidade, visto que 
anda curtíssn10 ... 

O· proprietário do caminhao reforma seu veí
culo, encomprida-o de vários metros, cal«;a-o de 
nov.o. Auxiliamo-lo, nessa tarefa, durante a noite 
tóda. O atraso aumenta e nao estou disposto a 
perder tempo. Quein1e-se Tróia, embora, mas <le
vemos alcan~ar o Araguaia com os bateloes ! . 

Eis que pela n1anha surge1n dois ca1ninhóes do 
g·overno, po.st.os a nossa di~posi«;áo. Vem também 
um presente em gasolina, dádiva suprema nestas 
alturas e que vale o ouro que pesa. Confabulo con1 
o proprietário do "ca111inhao elástico". Fa~o-lhe ver 
as c.oisas co1no sao e prontifico-me gratificá-lo pelo 
trabalho que teve. 

- A mim o .senhor nada deve - diz aquele , 
santo homem. - Eu me sinto contente por ter feito 
alguma coisa pela "Bandeira Piratininga". Só me 
re$ta formular votos que tudo chegue em ordem ... 
se chegar ... 

- Chega, isto eu garanto - intervém .o mo
torista do governo, nosso velho amigo .desde a 
primeira expedi~áo. 

- Mas o barco é enor1ne. Tetn doze metros 
de comprin1ento ... 

- Nem que tivesse quarenta ... E u sei o que 
digo. 

E realmente ele sabia. ~sse portento de moto
rista realizou a maior fa~anha de todos os tempos: 
transportou o ciclópico batela.o num percurso de 
500 quilómetros de estradas por onde, num cómodo 
carro de passeio, todos os cuidados seriam poucos ! 
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Res.olv ido o problema, arranjado um grupo de 
hon1ens para auxiliar o transporte, sigo con1 Cle-= 
n1entino para Leopoldina, nu1n auto, cujo proprie
tário "se satisfaz" co1n a recompensa de seis caixas 
de gasolina, ou seja 600 1nil réis (*) en1 bon1 di-
nheiro do País. 

( *) O cruzeiro era ain-da . . . desconhecido. 

CAPíTUIJO IV 

TRINDADE - GOIANi l\ - GOIÁS 
. ' . ' 

' Durante o percurso topo freqüenten1ente gru-
pos de caboclos que demandan1 a festa da I'rindade, 
a maior manif esta~ao religioso-fanática des tes 
sertoes. . 

liamllias inteiras seguen1 no desconf orto de 
carruagens pritnitivas lentan1ente puxadas por pa
relhas bovinas, levando utensílios os n1ais dispara
tados. Un1 ou outro rosto de inulher aparece por 
baixo das toldas e espreita. 

Mais dificultosa é a jornada <los que viajan1 a 
cavalo, isto é, das fan1ílias que ten1 cavalos, pois 
estes serven1 únicamente para os homens, visto que 
as n1ulheres seguen1 a pé, arrastan<lo a prole que 
se lhe agarra a saia e, com os pezinhos nus, aumenta 
a nuven1 de pó. Sobre a <:tnca proeminente, .seguro 
por urna espécie de. faixa, .o últin10 rebento gruda-se 
ao busto da genitora, que ca1ninha inclinada como 
a Torre de Pisa, n1uito preocupada com o equilíbrio 
da hacia que leva a cabe<;a. o marido~. mui comoda·· 
n1ente, de guarda-sol aberto, segue montado, levan
d.o, quando muito, un1 dos filhos na garupa. Da 
sela penden1 cacaree os de f olha-de-flandres e cestos 
contendo víveres. 
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• Volta e tneia encentro acan1pamentos iinpro-
visados sob a copa acolhedora das árvores. Red~s 
esticadas e hojudas, fog.os acesos en1baixo do~ 
panelóes borbulhantes, crianc;ada rolando pela relva. 
Os hotnens, sisudos, enco$tados a roda dos carros, 
mal retribuem a ~auda~ao dos que passam. 

* 
A festa <la rfrindade, que se realiza a11ualn1ente 

na localidade do seu nome, e .onde é adorado o 
Divino, faz convergir para ali dezenas· de milhares 
de crentes. O " clou" é no dia 3 de julho e, nessa 
época, já Goiás despejou para o longínquo lugarejo 
quase a totalidade de sua popula~a.o. ·Meses antes, 
rolando incessantemente pelas estradas mal dese
nhadas, milhares de carros-de-bois conduzen1 famí
lias de outros Estados, que vao cumprir alguma 
promessa ou agradecer a gra~a merecida. Caravanas 
e mais caravanas, penetrando em Goiás pelos quatro 
p.ontos cardeais, trazem os fiéis pauli~tas, mineiros, 
mato-grossenses e baianos. Pelo rio Araguaia 
sobem embarca~óes vindas do Pará, Amazonas e, 
rompendo cerrados imensos, 1natutos de todas as 
latitudes aprestam-se para as festan~as. Adora-se a · 
imagem, joga-se, an1a-se, bebe-se e mata-se! 

Tumulto impressionante de sentiment.os faná
ticos. A barraca do jaburu está ao lado da tenda 
familiar. O botequim arma seu balcáo freqüentadís
simo junto ao arranchamento dos fiéis. A mulher 
de costumes fáceis exibe-se tranqüilamente a dois 
pasSO$ da:s donzelas. Tud.o se compra e tudo ~e 
vende nessa Babilonia improvisada. 

3 - Um dos batel6es, fabricados no Tieté, 
descendo para as águas do Araguaia. 

• 



4 - A esta~áo de rádio da "Bandeira" 
tenta contato com Sao Paulo. 

• 
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Danc;a-se, canta-se, implora-se ao mesmo 
tempo! 

Jagunc;os, enxutos, matutos simplórios, vaquea
nos destemido~, boiadeiros insolentes, agricultores 
pacatos, funcionários arrogantes, comerciantes, 
capitalistas, chef es políticos, "cabras" perigosos, 
pirangueiros "desaforados", garim peiros de todas 
as nacionalidades, soldados, religiosos, matronas, 
virgens, cocotes, adolescentes, vivem intensamente, 
respiram o ar saturado de vícios numa pro
miscuidade inacreditável ! 

• 
O cajado nodoso, a faca aguc;ada, o sangrador 

pontudo, os canos longos dos. "38", os pesados fa
c.óes, sáo o arsenal dessa hu~anidade que se reúne 
urna vez em cada ano e que se ambienta com a maior 
facilidad.e. Das pon tas das redes pendem bacamartes, 
as "44" oitavadas, os rifles .e as "pica-pau~" car-

d , b" ' rega as ate a oca .... 
E armas semelhantes balouc;am nas ogivas das 

toldas que cobrem os carros-de-beis, cujas rodas, 
guarnecidas de enormes pregos, mais parecem mós 
de moinhos andantes. 

* 
Das cidades mais adiantadas segue gente em 

caminhóes. Os "civilizados" chegam na "hora cer
ta" e nao se misturam. Assistem ao encerramento 
da grande festa e regressam pelo meio prático do 
motor a explosáo. 

Sítios e fazendolas, vilas e lugarejos, despo
voam-se como por encanto. A charrua jaz abando
nada. O lume caseiro foi brilhar em Trindade, onde 
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tambén1 os cora~oes se inflamam a esperanc;a da 
dádiva celestial. 

Os do en tes sao os primeiros que seguem, para 
chegar a ten1po. Toda a extraordinária série de 
padecimentos físicos está ali representada pelos que 
imploram a gra~a divina. Chagados, estropiados, 
disformes, tuberculosos, asmáticos, epiléticos, pa
pudos, sifilíticos, for~am cortejo. Sobe a.o céu a 
invoca<;ao desesperada. 

lvfais adiante estrugem o~ fogos de artifício, 
rompem as bandas. Há gritos, exclamac;oes ruido
sas, risadas: .é a 1-Iumanidacle sadia e forte que se 
di verte. 

Afastados de todos, repelidos com piedade, mas 
repelidos, os leprosos também implora1n a grac;a, e 
seus rostos leoninos, tumefatos, ilumina1n-se, ao 
erguerem o olhar profundamente humano ao alto,. 
como que procurando vislu1nbrar a silhueta Daquele 
que tudo pode! 

* 
Em Goiania f a<;o rápida parada para agradecer 

as autoridades locais o in.estimável auxílio que n.os 
prestaram. A nova capital do grande Estado, que 
tanta adm'ira<;ao 1ne causou há um ano, com sua 
opulencia de cidade moderna, como que saindo do 
cerrado agressivo, está estendendo rapidamente os 
tentáculos pelos bairros cujas construc;oes sao índice 
seguro do progresso vertiginoso da metrópole ci
mento-armado. Urna ou outra indústria surgiu, no 
ano de minha ausencia, e tenta seus primeiros pas
sos para o futuro radioso a que está destinada. A 
popula<;ao aumentou consideravelmente; o governo 

RONCADOR 67 

p<i:ra aquí transportou, da velha capital, toda~ as 
repartic;oes federais e estaduais, escolas secundárias, 
ginásios, forc;ando o comércio a mudar-se também. 

Clubes de tenis, bola ao ce~to, natac;ao, vivem 
apinhados. Mocidade que .se diverte e empresta ao 
ambiente, ainda cru, urna tonalidade vivaz. As lar
gas avenidas e alamedas já apresentam sinais da 
arboriza~ao. Inúmeros veículos trafegam, sob os 
cuidados dos "gritos" que einpunham, muito sober
bo.s, os bastoezinhos brancos de sinalizac;áo. 

Goiania surgiu pelo esfor~o titanico do atual 
governador, dr. Pedro Ludovico. Transportand.o a 
,~apita! do Estado para o novo local, fez com que ? 
progresso de todo o território se acelerasse ra pida
men te, pois a urbe irradia e atrai as atividades . , 
inun1eras. 

A idéia da mudan~a da capital de Goiás é velha. 
Surgiu pela primeira v.ez em 1830 e foi lan~ada pelo 
marechal de campo Miguel Lino de Morais, segun
do governador do Estado, no tempo d.o Império. 
Tal idéia foi logo abandonada, tendo em vista a 
animosidade da popula~áo de Goiás, a antiga ca
pital, a histórica Vila Boa .de Anhanguera. P.oste
riormente, em 1863, coube ao'- dr. José. Vieira· Couto 
de Magalhaes, 16.º governador de Goiás, no Impé
rio, reviver a idéia. Mas encontrou igual resistencia 
por parte dos habitantes da capital. Em 1918 nova 
tentativa e n.ovo fracasso. Somente em 1932 é que, 
pela vontade férrea do dr. Pedro Ludovico, tudo 
se conseguiu. A área escolhida, após prolongada 
pesquisa executada por urna comissao de técnicos, 
foi a zona próxima a cidade de Campinas, que hoje, 
com o surto da nova capital, vive intensamente, 
desenvolv<;ndo-se de forma assombrosa. Dizer, aqui, 
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das mil dificuldades que o dr. Ludovico te\re que 
arrostar para levar avante sua grandiosa concepc;áo, 
escapa ao nosso programa. O fato é que no cora~ao 
geográfico do Brasil surge, hoje, urna grande cidade 
moderna. 

* 
J á ao en tardecer, sigo viagem, run1ando para 

Goiás, a velha. Cento e noventa e sete quilometros 
'de estradas, "1nais .ou m.enos ", e depois de termos 
·atravessado Sao Geraldo, Inhumas, Itaberaí, noite 
alta, estamos a sombra do cruzeiro do "barba~a" 
'Anhanguera, na vetusta cidade que morre aos pou
cos, com o surto de ~ua esplendor.osa rival. 

Deitada como que nutn b.er~o, a velha Goiás 
está fadada a ser, en1 breve, um simples e 
enorme monumento histórico-colonial. Suas casas 
típicas, suas rótulas, chafarizes novelesc.os, pontcs 
a cavaleiro do lendário e sinuoso rio Vermelho, 
onde ainda hoje é catado o ouro de aluviao, seus 
conventos e igrejas, suas ruazinhas, tud.o isso será 
apontado pelos "ciceroni" aos turistas de épocas 

, . 
prox1mas. 

Tudo em Goiás é antigo, cheira aos prin1órdios 
da coloniza~áo e a penetra~ao d.os primeiros ban
deirantes. A Serra de Cantagalo fecha-a num cerco 
impiedoso, resguardando-a dos ventos e abafando-a 
na canícula senegalesca. Anhanguera construiu-a e 
dele é ainda conservada a grande cruz, relíquia cara 

• aos go1anos. 
C.outo de Magalháes, quando aventou a idéia 

da mudan~a, assim se expressou: 
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"O comércio aqui vive exclusivamente a custa 
dos en1pregados públicos e da fór~a de linha. o·s 
meios de transporte sáo imperfeito~, a situa~ao da 
cidade, encravada entre serras, faz com que sejam 
péssimas e de difícil transito as ~stradas que aqui 
chegam. En1 Utna palavra: Goiás nao só nao reúne 
as condi~óes necessárias para urna capital, como 
ainda reúne muitas para ser abandonada". 

No ano de 1891, o entáo Presidente do Estado, 
dr. Rodolfo Gustavo da Paixáo, dirigia ao sr. Mi
nistro da J usti~a, Cesário Alvim, a seguinte men-
sage1n manuscrita : \ 

"A capital de Goiás é, sen1 dúvida, urna da-
quelas cidade.s cuj.o estado sani,tár.io, dia a ~i~ p~or, 
reclama as mais prontas e energ1cas prov1denc1as. 
Situada em meio de urna hacia, conquanto sóbrc 
terreno acidentado, cercada de altos montes que a 
compritnem em diminuto imbito, embarac;and?-lhe 
a regular ventila~áo, estreitando-lhe, dema1s, o 
horizonte visual; castigada por excessiva tempera
tura gra~as a .sua baixa latitude de quase 16º S?l, 
nao corrigida pela altitude ou por causas loca1s; 
com u1na edifica~áo antiga, obedecen do "in totum ''
a arte colonial, que era a nega~ao dos 111ais rudi·, 
mentares princípios arquitetonicos e d.os n1ais salu
tares preceitos da moderna higiene, espregui.~an · 
do-se a.s n1argens do rio v.ermelho, n1as curt,1ndo 
verdadeira sede ele Tantalo, visto com a agua 
viscosa <leste ribeiro, . despejo e lavaclouro da p.opu
la~áo, nao é ne111 pode ser convenien.temente d}s~ri
buída as casas, \~ porque a fornectda pelo un1co 
chafariz existente e parca.s fontes carece das con_, 
di~óes de abundancia e necessária potabilida<le ; 
desprovida de bom sistema de esgotos, capaz de 
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evitar o uso prejudicialíssimo das latrinas perfu
rada no terreno, onde as matérias fecais sen1 
escoamento entram em rápida decomposic;ao e 
exalam deletérios miasmas e, absorvidas pelo sub
solo, bastante permeável, c.on1unicam-se com os 
poc;os de serventia, de ordinário abertos nas proxi-
111idades daqueles focos de infecc;ao, a decadente 
Vila Boa hospeda em seu seio poderosos agentes 
d·e destruic;a.o, que hao de, em breve, transformá-la, 
em· vasta necrópole, onde a Morte can1peie com 
t odo o seu cortejo de horrores! Ainda há pouco 
as febres palustres, valentemente auxiliadas pela 
terrível influenza e por outras enfermidades, vie
ram provar a razao do asserto; porquanto houve 
dia em que se deram oito óbitos, mortalida<le 
aterradora para urna pequena cidade de dez mll 
almas, se tanto!". · 

* 
tsses relatos sobre a situac;ao da velha cidade, . 

sao de in1pressionante realismo. A distancia de 42 
anos, .o dr. Pedro Ludovico retratava cruatnente a 
mesma situac;ao. 

Quanto a falta de água potável, assin1 se 
expressava, en1 seu relatório; o dr. Lu.dovico: 

"A contingencia secular de necessita'r a popu
lac;áo de un1 exército de baldeadores de água, deu 
lugar a que surgisse urna estranha instituic;áo niti
damente local - o bobo. Caracteriza-se esta insti
tuic;ao pela tendencia comum, verificável em muitas 
famílias goianas, de manter cada urna delas um 
"bo~o" - 1nentecapto, idiota, itnbecil - para o 

:serv1c;o de transporte doméstico, especialn1ente o da 
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água. Há numerosas familias que se beneficiam dos 
servic;os desses deserdados da sorte, transforman
<io-.os em escravos irremissíveis, a troco dos restos 
de comida e de um canto para dormir, nao raro 
entre os animais don1ésticos. Contam-se as dezenas, 
nesta capital, os infelizes classificáveis no extenso 
grupo patológico dos débeis n1entais, desde .os 
imbecis natos até os cretinizados pela nliséria física, 
Dtt por outras causas degenerescentes, congenitas 
ou adquiridas, os quais, como verdadeiras máquinas, 
se esbofam nos trabalh.os caseiros das famílias que 
.os acolhem." 

* 

No entanto, a velha Vila Boa tem um encanto 
todo especial. Hoje, meio despovoada pelas contin
gencias inadiáveis, pois que a maioria de sua 
J)Opula~áo, formada pelas famílias dos empregados 
públicos, emigrou para Goiania, dormita na sono
lencia das coísas mortas, s.obradoes abandonados e 
,<fesertos para sempre, ·quarteiroe~ por onde ecoam 
-0s passos dos raros transeuntes, \rielas silenciosas 
.con10 alamedas de urna .necrópole. 

Mas há aqtii o encanto que nenhuma cidade 
·" arranha-céu" jama is c.onseguirá. 'Há essa beleza 
que todos os pintores procuram fixar nas telas, 
harmonía de coisas mal construídas, numa unifor
midade grotesca, sem método e sem ritmo, mas 
p rofundamente pitoresca. 

* 
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No mercad.o local fa<;o as aquisi<;óes necessárias 
para completar a bagagem de víveres da expedi~ao. 
Feitas as despedidas, sigo para Leopoldina, que 
alcan<;o depois de 12 horas de viagem através do 
sertáo bruto, ao entardecer do dia 7 de julho, entu
siaticamente recebido pela rapaziada. 

Encontro o acampamento alinhado, princípios. 
de "barbas bandcirantes ", boa disposi<;áo, bastantP· 
disciplina, esta<;áo de rádio em pleno funcionamento. 

Vou saudar o majestoso Araguaia que rola suas 
águas pardacentas num 111urmúrio muito doce, mui
t.o convidativo. Da 1narg·en1 n1ato-grossense chegan1 
os acordes de u1na sanfona. No nosso aca1npa1nento, 
urna vitrola extra1 do bojo a lánguida cadencia de 
um fado portugues ... 

CAPÍTULO V 

PREPARATIV10S PARA PENETRAR 

NO SERT .. ~\O 

Logo pela 111anhá, hasteia-se a Bandeira Nacio
nal, precedida de toques de clarim. Assim será todos 
os dias. Ponho os homens numa azáfama única, 
para acostumá-los ao trabalho rude, pois os ócios 
de Capua come.;avam a fazer seus efeitos. Todos 
se entrega1n ao trabalho de arruma<;ao, limpeza, 
alinhan1ento de barracas. Fa<;o ligeira prele<;áo 
relembrando-lhes as fadigas a que se expóem, os 
perigos, a problen1ática volta. Pinto-lhes, com cores 
naturais, .OS tortnentos do ~ertáo, a sede, a fome, as 
renúncias fatais. 

Noto que tun dos hom.ens está abalado. Retira
se cabisbaixo, acompanhado pelo cáo amigo. Con1-
preendo a inutilidade de conservá-lo, mas espero a 

• sua que1xa. 
Estabele<;o o servi<;o de guarda e mando que o 

subchefe reforce a disciplina, indicando um grupo 
para a limpeza do local onde estamos acampados. 

Em seguida, formo os núcleos, escolhendo os 
homens, agrupando-os de conformidade com suas 
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inclina~óes e a1~iizades. Tres núcleos sob a chefia 
de Luiz Accioly Lopes, N apoleao .Bucchi e Clemen
tino de Alenca1·. U m grupo de especializados sob 
meu imediato co1nando. Aristeu Cunha encarregar
se-á da navega~fio e do acampament.o. Contrato um 
carpinteiro e o nosso g·uia do ano passado, Benedito 
Martins, que durante longos anos serviu na Cornis
sao Rond.on. 

Adquiro urna "montaria" e um batelao que 
devem ser logo calafetados. A tarde chega o pri
meiro caminháo que traz a lancha em mísero estado, 
com um costado esmigalhad.o. O entomólogo sua 
frio quando dá com a ruína da en1barca<;ao, qu~ 
todos julgavam ótima. O carpinteiro entra logo na 
sua especializac;áo, tratando de consertar o barc.o. 

Findos os trabalho~, organizo dois quadros de 
" ·water polo" e vamos disputar renhida partida nas 
águas pardas do Araguaia. Depois d.o banho, distri · 
buo a <lose diária de álcool. 

O dr. Diniz, médico da expedi<;ao, faz-n1e o 
relato sóbre o estado de saúde dos expedicionários. 
Acha que Ferruccio Savietto - o homem que iicou 
impressionado com tninha prele<;ao - nao eleve 
seguir, pois seu organismo nao suportaría as fadi
gas e o calor tórrido. 

Aristeu apresenta-me o relatório das despesas 
feitas e verific.o que vári~s andam "dependuradas ". 
Liquido-as. 

A noite recebo e despacho vários rádios. 
Mais tarde a rapaziada reúne-se no largo da Joca
lidade e entoa cantos nostálgicos que atraem a 
.comunidade, sequiosa de espetáculos inéditos ... 
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As 21 horas, o clarim soa. É a hora do silencio. · 
Faltam quatro homens que vou buscar, algures, 
com urna escolta. A disciplina é férrea e nao 
transijo. 

* 

Nove de J ulho, data grata aos nossos corac;óes. 
Log·o depois da alv.orada, em perfeita forma, con
duzo os hon1ens ao cemitério local onde van1os 
prestar homenagem a memória de I-Ier1nano Ribeiro 
da Silva, o caro amig.o e valente sertanista, tao · 
pren1aturamen te desaparecido. 

A orla da campa, onde jazem os restos do 
valoroso colega, em ligeiro discurso recordo a más
cula figura d.o 1no<;o que deu a vida em holocausto 
ao Moloch chan1ado ser.tao. Um 1ninuto de silencio 
e depois regres~amos ao acan1pamento, onde o.s 
cozinheiros se esfalfam na árdua tarefa de preparar 
u1n almó<;o domingueiro. 

Eis que a escola de Leopoldina vem . prestar 
homenagem a "Bandeira Piratininga". Meninos e 
nleninas, ao apito do professor, marcham cadencia
dan1ehte. Meu corneteiro toca reunir e a "Bancleira" 
alinha-se para receber os escolares. C.om muito 
garbo, carregando um simulacro de espingardas 
entalhadas em 111adeira, os e~coteiros do Grupo 
Escolar desfilan1 e executam urna série de exerci
cios. . . bélicos. Há um ano, em Leopoldina, nada 
diss.o havia. Nao existia escota e essa centena de 
crian<;as andava rolando barranco abaixo numa 

' malandrice total. Hoje as coisa~ mudaram. U 111 

professoi· foi destacado para esta derradeira cida
dela da civilizac;ao. Realizou o milagre, reunindo a 
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petizada, uniformizand.o-a, mantendo-a unida e 
disciplinada. 

O professor, um "nortense" muito filósofo, 
afoga seu fracasso na vida com largos tragos "da 
boa". Comboia a 111eninada, posta-se bem ein frente 
ao meu pessoal en1 forma e sauda-me: 

- Senhor \\Tilly Aureli, digno chef e da '' Ban
deira Piratininga" ... 

Faz urna pausa, rebuscando as frases con1 que 
me eleve brindar ~ aos meus con1panheiros. Depois 
rornpe: 

- O senhor, que mui corajosamente vent 
"a.bra<;ar" o Araguaia "etc. e tal". . . 1nerece o 
nosso aplau~.o "etc. e tal"! Aqui a Escota de Leo
poldina presta hon1enagem aos modernos bandei
rantes que "etc. e tal". . . vao descer o caudaloso 
rio que os leva além, muito longe "etc. e tal". 

Apesar dos tnuitos "etc. e tal", eu admiro pro
fundamente esse abnegado que, nesta vita perdida 
no sertáo, luta de~esperadamente para fazer emergir 
da ignorancia cento e poucas crianc;as. Ninguém 
con10 eu, neste 111omento, compreende a significa~ao 
vasta dos "etc. e tal". :Eles dizem do entusiasmo 
<leste pr.ofessor rural que aqui veio do extremo 
Norte do País, a.través, sabe Deus de quantos sofri·
mentos; dizem de sua boa vontade, da luta con1 o
meio adverso, da tenacidade para apresentar un1 
grupo escolar digno de ser visto. 

Respondo a sauda<;ao, louvando o educador e 
a sua obra. Jama.is fui orador e trato de costurar 
urnas frases o melhor possível. Noto que os presen
tes ficam bem impressionados e. . . dou-me por 
feliz, p.orqtte improvisar sempre foi para 1nim un1 
verdadeiro engasgo. 
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Finda a cerin1ónia protocolar, o dr. Kaufer 
distribui as crianc;as balas e bombons que trouxe-
1nos. Os minúsculos guerreiros abandonam os "tra
bucos de pau" para se deliciarem com a guloseima. 

* 
Após o aln1óc;o, etn companhia do Clen1entino, 

vou visitar o Grupo Escolar. Levá'vamos nossa con
tribuic;ao de lápis, cadernetas e bloc.os de papel para 
os petize~ e para o professor. 

l=>ara111os i porta. O professor estava falando 
a classe mista: 

- Conforme ia dizendo, o artigo 19, parágrafo 
?.º do Regulamento interno diz .... 

Olho para <:1.s crianc;as. As mais velhas mal 
orc;am pelos setc anos. Quase todas enfiam o dedo 
no nariz, olhand.o as moscas que enxan1eiam no 
telhado esburacado. Nao se perturba o professor, 
continua Iendo capítulos do regulamento, na espe
ranc;a fagueira de ser compreendido, enquanto o 
pensamento dos garotos se desvia para as diabruras 
que executarao dai a tninutos, finda a cerimónia ... 

Clen1entino ~orri e focaliza sua n1áquina, ba
tendo duas chapas. Depois, se1npre sorrindo, vai 
inonologando rumo a pensao onde estamos hospe
dados. Nao tarda o solícito professor com um livro 
onde lanc;a1nos nossas sinceras impressóes pe:o 
muito que constatamos. 

A hora do banho, repete-se a pugna de "'water
polo". O conserto da lancha é "amorosatnente" 
assistido pelo Heinz, que a julga superior ao "N or
mandie ". Acaricia-a com o olhar, afaga-a. cotn 
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palmadinhas, alisa-a en1 todos os sentidos, enquanto 
Zé Luís, o carpinteiro, refor~a-a na borda esfran
galhada, cantando: 

"Mas cá-de o dinheiro ... 
O gato comeu ... ". 
O gato comeu .. . ". 

* 
Dias 10 e 11, prosseguen1 as repara~oes da 

lancha que, ao ser consertada a bombordo, desman
cha a boreste. Posta n'água parece urna peneira ! 
Urna verdadeira ruína trazida de· Santos, como se 
fóra urna preciosidade ! Heinz, seu legítimo pro
príetário, ouve em silencio meus brados raivosos e, 
para o rlenry J ulien, que s_e esfor<;a etn fazer fun
cionar o motor, segreda: 

- Lancha 1nuito boa, garantida tres vezes, 
palavra de entomólogo ! 

O bravo companheiro nao se convence. A tira-se 
a calafeta<;ao interna, gastando quase todo o betume 
trouxemos. T enho ganas de destruir o mostrengo 
a machadadas. Um espírito gaiato desenha, em 
letras góticas, na cabina da lancha: "Arca de Noé". 
Desespero do Heinz, que ''jura tres vezes garan
tido" $er aquilo urna brincadeira de mau gósto ... 

Os mecanicos lubrificam os motores, o armeiro 
timpa as armas, os dispenseiros agrupam os alimen
tos nas caixas numeradas. Tu do vai indo bem. J á 
noite, chega o batelao, saudado com verdadeira 
explosao d·e júbilo, pois poucos acreditam na sua 
vinda. O caminhao "estaca" definitivamente. 
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Abra~amos o motorista e os companheiros que 
vieram dentro do barco suspenso no veículo, arris
cando dezenas de vezes a vida. 

Leopoldina em peso vem para admirar o espe
táculo. Nao é para m enos. O. batelao parecía um 
carro alegórico em pleno Carnaval ... 



CAPÍTULO v·1 

·uMA VIAGEM ACIDENTADA 

A CAMINHO DO RIO 

DAS MOR'fES 

En1 cinco días aprontamos os barcos, carrega-
1nos tóda a mercadoria e os materiais. A famosa 
lancha faz-me criar cabelos brancos. Ao ser retirado 
para urna limpeza, o motor desfaz-se. Henry e 
Anteu tratam de substituí-lo com o "Pentha" ver
tical que possuitnos e, depo~s de longas ~~for.mas, 
adaptan1-no finalmente. É fe1ta urna expe:1enc1a ao 
cair da tarde, e, oh milagre !, a lancha mov1menta-se. 
Resolvemos improvisar urna ' manifestac;ao aos 

'' . . "desencantad ores e, na pra1a, organizamos urna 
banda de música, que recebe festivamente os "va
lorosos navegantes". Fólhas de zinco, latas vazias, 
corneta, buzinas, eis o "jazz" improvisado na hora. 
O entomólogo quase chora de como<;ao ao ver sua 
'· tranqueira" deslizando ... 

Envio as autoridades federais .e estaduais a 
co1nunicac;ao de nossa partida. Em seguida, vou 
disputar urna pa:-tida de "scopone" com o dr. Diniz, 
Clemen tino e l ... ourival. O nosso médico jura por 
todos os deuses ser o melhor e mais perfeito joga-
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dor. U1na g rande aranha caranguejeira, que passeia 
calmamente pelas paredes da pensáo onde nos 
encontramos, atrapalha todo o jogo, pois toda a 
aten<;áo se volta para o horroroso aracnídeo. Con1 
esse aliado inesperado, o dr. Diniz e Clen1entino 
acabam levando a 111elhor ... 

Ferruccio Savietto deixa a "Bandeira" . Re
g-ressa a Paulicéia. Apesar de sua boa vontade, náo 
suporta o calor intenso. Leva cartas, recados e os 
prin1eiros rolos do filme. 

Antes de lne deitar vou dar un1a espiada á 
nossa "esquadra". 'I'udo en1 ordem. O "Piratinin
ga" suporta seis toneladas de carga e cleverá receber · 
urna tripulac;áo de 25 homens. A lancha está regu
jarmente carregacla e cotn n1ateriais de fácil e 
imediato transbordo, pois ninguém acredita na sua 
perfeita navegabiliclade. O bateláo n1enor tan1bén1 
balouc;a ao sabor das águas, levando en1 seu bojo 
gasolina, óleo, sal e outros materiais pesados. Na 
"montaría", todo o 1naterial de cozinha. A senti
nela mede os passos ao longo do cais. Ao lado de 
nossas etnbarcacóes está u1n batelao da Missao 

" 
Salesiana, que chegou onten1. 

* 
Leopoldina despede-se na tarde de 18, quando 

larg·amos definitivamente, entre vivas e pipocar de 
fogutes. O batelao grande, cujas bordas vao rente 
a água, segue rápido, levando, ªº lado, a (C monta
ria " . A lancha parte ein seguida, rebocanclo o ba
teláo menor. Transpomos o primeiro travessáo, e 
nao vendo o resto do co1nboio, encostamos 11u1na 
olaria. Passa tuna hora e nada de surgir a lancha. 

/ 
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Deve ter encrencado. Margeio, com Accioly, o bar
ranco e, lég·ua acima, vislun1bro a "fatídica" encos
tada na praia fronteira. Accioly lan<;~-se a água e 
atravessa com largas brac;adas o Araguaia. Já no 
meio do rio um bóto dele se aproxima, assustando-o 
bastante e fazenclo-o derivar. Sigo ansioso o esfórc;o 
do companheiro que finaln1ente consegue pé. As 
ordens que ele leva sao executadas: o batelao pe
queno destaca-se da lancha e desee a fór\a de 
remos. Benedito Martins, que "molhou os olhos" 
por causa da partida, vai na patroagetn. Prevejo 
algo sinistro e chamo-lhe a atenc;ao. 

- Descanse, patrao - ele me responde. - A 
pinguinha nao n1e a tra pal ha. : . 

Regresso a olaria e mando subir a "inontaria" 
para rebocar a ]ancha. É um dia perdido, a duas 
léguas de Leopoldina onde deveremos acampar. De 
súbito aparecem flutuando uns embrulhos. Adivi
nho o desastre! Benedito 1v1artins choca a proa do 
bateláo nun1a Iaje. O· barco suporta o violento 
tranco mas a tri pula<;ao é cuspida e, con1 ela, vários 
volumes. Lourival, Osear, Freitas e o nosso "Pin·
guitn", corajosa1nente, aguenta1n a einbarca<;ao no 
meio da corredeira. B·enedito Martins rnal consegue 
alcanc;ar a marge111. Está entregue ... 

Resultado: perdeu-se urna lona grande, cinco . 
barracas completas, 6 carabinas, um pacote de mu
ni<;áo e 1niudezas. Para co1ne<;ar nao está mal ... 

Quando chega a lancha e, con1 ela, o Heinz,. 
eu já estou espun1ando de ódio ! 10 "dr. Saí1va".,. 
conforme o alcunharam meus hoinens, furta-se lé
pido e desaparece. Recomendá ao Henry J ulien, que 
também tripula a "Arca de Noé", que impe<;a urna 
possível des.trui<;ao total! 

.. 
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Na vasta praia alinhamos os mosquiteiros. 
Designo os lugares que deveráo ser mantidos se1n
pre. Os "músicos" e cantores, chefiados pe lo 
Moacir, desfazem o ambiente carregado, entoando 
alegres can~5es. 

* 
J á registra1nos, en1 nosso ativo, até hoje, 21 de 

julho, vinte e quatro encalhes que significam 24 
fadigas e paraliza<;ao da "esquadra", visto que tudo 
vem a reboque do "Piratininga". O pessoal já virou 
marinheiro firme e as manobras de desencalhe sao 
txecutadas rapidatnente. o etnógrafo nao quer 
molhar os pés e a rapaziada olha-o pouco amorosa
mente ... 

Na embocadura do Xixá, que é lugar de 
encalhe obrigatório para toda e qualquer embarca
<;ao, topamos com urna lancha que sobe o rio, repleta 
de passageiros. Todos vivam a "Bandeira Pirati
ninga ". A bordo vem urnas senhoras e ininha rapa
ziada, que está nua, forcejando para desencalhar os. 
barcos, mergulha até p pesco<;o. 

U m dos motores come<;a a encrencar. É subs-. 
tituído pelo "J ohnson ", que já serviu no ano 
passado. o mecanico verifica que urna pe<;a interna 
descolou e, com isso, seremos obrigados a parar um 
dia para o conserto inadiável. A lancha vai ao lado 
e ó Heinz manobra a bomba ininterruptamente para 
aliviá-Ia da água. J á está pagando seus pecados ... 

Próximo a Sao José topamos com um batelao 
que sobe. N ele viaja um cidadao que n1e chan1a 
pelo nome. Paran1os bem distanciados e indagamos. 
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O desconhecido, que <leve ter lido notícias a nosso 
respeito, grita: -- Voces nao chegaráo no Ronca
dor! Vou providenciar lugares no cen1itério de Sao 
Paulo porque voces 111orrem todos! 

Belo prog nóstico, nao resta dúvida ! Devo 
itnpor minha a utoridade para itn pedir que meia 
dúzia de rapazes ton1en1 u1n desfor\o enérgico. O 
''engra\ado" n1a ntén1 boa dis tancia, oculto pe la 
tolda de seu ba te lao. Seg uin1os viag en1. Noto que 
alguns h ornen s, antes n1ttito a legres, en1udecem .. O 
augúrio e st á :fazendo seus efeitos ... 

L og·o ad iante son1os apanhados por v iolento 
"banzeiro " . Assin1 n1esmo atravessamos un1 aper
tado baix io a fórc;a el e bra<;os. i\risteu, apesar de 
seus esfor<;os, atira a con1posi~ao de encontro a 
urna g rande tranqueira. Momentos de pavor! Safa
mo-nos por verdadeiro n1ilagre, a travessando de 
ponta a ponta o obstáculo. U111 susto e tanto e un1a 
série de m aldi<;oes ao viajante "coruja de cen1i.., 
t ério" . .. 

Nao paran1os en1 Sao José. Os índios a parecen1 
na praia e ges ticu1a1n. Desejo alcan~ar P ieclade 
onde tere1nos 1neios de conserta r os n1otores. Ch e
g·a1nos a o cair da tarde. Festivan1ente recebidos 
pelo an1igo, Alfredo Straube, conseguin1os a nec.es
sária licen<;a p ara ocupar sua oficina. Aca111pa1nos 
numa praia fronteira onde ficaren1os un1 dia inteiro. 
Henry, Anteu e Aldo t rabalha111 a noite toda, lidan
do com o "La~os " e co1n a lan cha. O "dr. Saúva" 
pousa na residencia do s r . Stra ube} porque lá exis
ten1 coalhada, ch ocola te e tnanteig a fresca ... 

* 

.. 
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Em Piedade deixo cinco caixas de gasolina, 
un1a de óleo, dois sacos de sal e dois de farinha. 
Desde já tomo 1nedidas para o regresso. Aliviamos 
o batelao que en1erg·e 1nais um pouco suas bordas. 
Feítas as desp.e<lidas seguimos e no dia 25, pelas 11 
horas, alcan<;an1os a lagoa Luís Alves, depois de 
ter suportado vários vendavais e encalhes. Na fa
zenda da localidade n1ando adquirir urna res. ,,.\. 
tarde, chega A rutana, com sua esposa e sua filhinha. 
O encontro con1 o valoroso carajá, táo 1neu amigo, 
é con1ovedor. Aperta-111e nun1 prolongado abrac;o e, 
entre lágrimas de comoc;ao, vai dizenclo : 

- Oh! capitao Willy . . . oh! ca pitao Willy ... 
Distribui111os várias roupas, colares, bolachas 

e <loe.es a família_ de Arutana e aos demais parentes 
que v iera1n ch egando aos poucos. O· dr. Diniz inte
ressa-se pela crjan<;a que está forte e viva como ela 
só. Aryn1ana, a jovetn espósa de Arutana, sorri e 
acompanha ansiosa as acrobacias da 1nenina, que 
passa pelos bra <;os de t odos os expedicionários. 

Arutana diz: 
- Tinha certeza que " oce" vinha, \iVilly. Eu 

q uer ir con1 "oceis ". Quero ir n o rio das Mortes. 
Aceito-o com verdadeiro prazer ... Um ótimo 

elemento, un1 amigo sinceríssin10. 
- " Oce " paga ao Salus tiano 41 1nil réi s que 

eu elevo e clá para min_h a " muié" man timen to 
bastante. 

Satisfac;o a an1bos os pedidos e quando os 
boiadeiros trazen1 a novilha esquartejada, saldo a 
conta do carajá, que fi ca liYre de verdadeira escra
vidao. 

* 
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,Q pessoal de Luís Alves deseja nosso auxílio 
na cac;ada de un1a onc;a que dá cabo da cavalhada. 
Efetivamente, logo que inicia1nos a procura do feli
no, encontran1os a carcac;a de dois cavalos recente
mente abatidos. Andamos a manha toda; cachorros 
latiam desesperada1nente, mas sem resultado. A 
onc;a "malcriada" tinha " manhas", conforme sen
tenciou um caboclo. Inútil persegui-la. Vingamo-nos 
da caminhada, 1natando meia dúzia de jacarés se
culares, numa lagoa que topamos durante o regresso. 

No aca111pan1~nto aguardava-nos um suculento 
churrasco. De Piedade trouxemos tres cachorros 
onceiros: Belém, T otn Mix e Teimosa. Os tres, 
n1agros e famintos, trituram ossos con1 velocidade 
recorde. O nosso gigantesco policial "Tupi", 
olha-os desdenhosamente, porque es tá farto ... 

As 7 e meia horas do dia 27 largamos para, · 
cinco léguas abaixo, sermos obrig·ados a encostar 
no barranco devido ao violento ciclone que nos 
surpreende. Por um triz nao naufragamos. Hábil 
manobra coloca-nos fora de perigo. Enquanto o 
vendaval ruge pavoroso; convulsionando o Ara
g·uaia, tratamos de pescar. C.onseguimos 62 piranhas 
alentadas. A disputa da pescaria é entre Henry 
J ulien e dr. Ka uf er. Formam-se do is grupos de 
torcedores que vivam a habilidade dos pescadores. 
A rapaziada dá largas ao bom humor. As 14 horas, 
abrandando um pouco o vendaval, mando encostar 
na praia fronteira, onde esticamos ao sol a carne 
bovina para secar. 

Jantar suculento. Apolinário, o chefe da cozi
nha, que pesa uns duzentos quilos mais ou menos, 
corta fatias de carne e lan~a-as com ares ditatoriais 
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ao abismo do panelao onde o "mulatinho" está em 
ponto de bala ... 

* 

Ao cair da tarde de 31 de julho, após pro
curarmos refúgio, por tres vezes, devido aos vio
lentos "banzeiros ", alcan<;amos a entrada Norte do 
rio das Mortes. 

Concluía-se 1nais urna etapa. Seiscentos e doze 
quilómetros do Araguaia tinham sido vencidos. 



CAPí]'ULO VII 

O RIO DAS MORTES 

FLORA E FÁUNA 

Rio das Nlortes ! 
Nome so1nbrio, 1nas que nao corresponde a 

fantasía de todos. Ja111ais a 111ente humana poderá 
fazer idéia real da majestade <leste curso d'água 
cristalina e pura. Pintor algun1 sonhou fixar na tela 
paisagens tao 1naravilhosas ! É indescritível a beleza 
desta via fluvial que desperta gritos de sincera 
admirac;ao aos que nela viaja1n. E gritos de estupe
fa<;ao saia1n de nossas bocas, n1es1no quando esfal
fados pela rude fadig-a, · irritados e 1nal-humorados, ,_ 
quedávan1os extasiados ante um crepúsculo, ou 
defrontando um conjunto d·e ilhas, matas e campos 
esmeraldinos. Desejava possuir mil bocas para 
gritar ao Mundo 111inha impressao maravilhosa qu·e 
durou meses a fio. l\ . vista nao se cansa de admirar 
os quadros estupendos. Nenhuma monotonía no 
ambiente para fazer decrescer o entusiasmo que se 
experimenta desde o início. Se o rio Araguaia é 
belo, o das Mortes é esplendido! Nunca julguei 
topar, nesta minha vida de peregrinac;áo, espetáculos 
tao deslumbrantes como os que aqui deliciaran1 
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meus ·olhos. N esta maravilhosa n1anifesta<;ao do 
belo, todos os perigos, todas as tocaias que a Natu
r.eza prepara, justifica-os a n1oldura radiosa que os 
cerca! 

Poucas regióes do lnttndo poderao oferecer ao 
viajante tan1anha variedade de paisagens como o 
rio das Mortes ! Um verdadeiro parque! A Natureza 
prodigaliza indistinta1nente as nuanc;as das cores, 
a pujanc;a da selva, a fereza da fáuna, a insídia dos 
selvagens. Aqui, a tre1nenda solitude do sertao 
bruto; ali, o mistério da floresta lacustre, acolá a 
placidez dos lagos virgens, a brutaliclade inaudita 
dos ciclones, a amenidade das campinas sem fim, 
a cilada assassina das quedas (r'água, a n1ajestade 
dos barrancos altíssimos, a 1nansidao das águas. 
puras, o clin1a inconstante, a tortura dos mosquitos, 
a fartura inigualável da cac;a e pesca, a riqueza do 
solo, as praias alvíssin1as, os locla<;ais trai<;oeiros, 
as ilhas solitárias, os "igarapés" duvidosos ... 

Sinuosos con10 serpentes, os .afluentes investetn 
para o desconhecido. As lagoas surge111 com refle
xos de a<;o polido. É o ín1a gigantesco que atrai para 
o interior povoado pelo 1nistério ainda nao desven
dado. Perspectivas abrem-se a cada passo, dividindo, 
en1 avenidas, os brac;os de água. Portais e túneis 
verdes convida111 a penetrac;ao, conduzen1 por cor
redores jamais paltnilhados, ao itnprevisto. A Yereda 
tranqüila transmuda-se nun1 tabocal hirto de pon
tas, agressivo, i111pedindo . o acesso a can1pina de 
ervas altas, ondejantes a brisa, onde o buritizal 
campeia soberano, índice seguro de águas potáveis 
e mansao de gigantescas sucuris. Depois, o cerrado 
habitado por - galheiros, suc;uaparas, campeiros e 
caatingueiros, guatapar~~ s e cervos. M~is alén1, ta-
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buleiros dilatados onde a "barba-de-bode" esconde 
as varas de queixadas ferozes, de caititus espavo
ridos. 

Em meio a essa solidao, como olho gigantesco 
a perscrutar o infinito do céu, lagoas circulares de 
onde irradiam as pegadas da fáuna que nelas se 
dessedenta a horas certas. Milhares de patos selva
gens, marrec6es, garc;as níveas e colheireiros rosa
dos, volteiam pelo espac;o ou sulcam as águas 
paradas enquanto, como troncos amorfos, enor1nes 
sáurios balou<;am a espera da vítima. 

Depois é o estirao da floresta bruta e, mais 
alétn, a rest inga de mata virgen1, onde a peroba, o 
tamburi, o jatobá, o jequitibá, o cedro, o pau-mar
fim, a colossal landi, a congonha, a ameixa, a 
aroeira, a canela-preta, a copaíba, o pau-d'alho, o 
ipe, a ariundiva, se entrela<;am pelos cipós serpen
teantes, tolhendo o pa_sso tardío ao invasor atento 
aos mil perigos. 

E buritis, babac;us, tucuns, guarirobas, indaiás, 
constituem muralhas verdes de palmas a espera que 
o homem delas se valha com usura. Nas margens, 
os "sarans", a madeira que dá o fogo, que traz "o 
calor e a amizade", como dizem os índios, a goia
beira brava, o cani<;o, o bambual, a pindaíba, a 
taboca, formam tóda a gama do verde, desde o mais 
pálido ao mais escuro. Os paus-d'arco floridos pin
tam de ouro o conjunto, enquanto pelos trav·ess6es 
as águas cantam a eterna melopéia adormecedora! 

Tudo isso numa sucessao que nao cansa. O belo 
e o horrível se casam sem a menor transic;ao. 
Unem-se em estreito abrac;o, amparam-se na dispa
ridade violenta, nivelando-se na solidáo perpétua 
e soberana! 
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* 
Nas noites de plenitúnio a onc;a esturra, me

lancóli~a, a nl~rgem das prai~s. Ron1pe o "saran", 
surge .1mpress1o?ante a retumbar os espa<;os com 
seu in1ado arrep1ador. A cangu~u, a malha larga, a 
onc;a pret~, a parda de olhos de esmeralda, juntam
se num coro aterrador que o eco transporta 1nuito 
longe, até o~ contrafortes da Serra do Roncador. 
A an~a barulhenta, a capivara esquiva, o "guará" 
atrevido, o cervo arisco, a queixada anavalhadora 
a cotia tímida, o quati medroso, a paca $Olitári~ 
encolhe1n, tremulos, e queda1n imóveis, chumbados 
ao s?l? pelo P.avor., Os mutuns, os jacus, os ciganos, 
os Jaos, as Jacut1ngas, os tocantins, dos galhos 
onde s-e encontram, .ou da capoeira onde saltitam 
e1nitem pios dolorosos, lamurientos. Deixando um~ 
esteira fosforescente, guiado pelo instinto o "papo-

1 " d" . ' an1are o corta em 1agonal o curso d' água e fisga 
o olhar. a margem, na expectativa gulosa de urna 
oportun1dade. O lagarto rastejante desenha na praia 
os arabescos que lhe denunciam a passagem. A 
tartaruga e o tracajá regressam solícitos a água 
a.band.onando a cova recentemente aberta ond~ 
depos1taram os ovos. O jaguar está presente! 

Pela madrugada, o bugiu enche a selva com 
~eus estertores, enquanto as araras-gua~u de azul 
intenso e as belas canindés amarelas-azul-claro 
saúdam estridentemente o nascer do Sol, voand¿ 
aos pare~. Manadas de macacos como acróbatas 
prodigiosos, váo de galho em gaÍho de árvore em , . ' 
~rvore! ~ur1osos, devassando, esmiu~ando tudo. A 
Jaguat1r1ca manhosa e paciente já está a espera para 
abocanhar o imprevidente quadrumano. 
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Penden te das pon tas dos "sarans" e das goia
beiras bravas, o ca1naleáo espreita. Horrível, mas 
inofensivo, miniatura de seus antepassados diluvia
nos, provoca asco e ten1or. Suspenso como fruta, 
cai, de súbito, vítima, tambén1 ele, do imprevisto, 
dentro dos bateloes ou das canoas que margeiam o 
rio na subida. 

O socó-boi imita o mugido da vaca e os olhos 
do viajar procuram, instintivamente, a res tresma
lhada, movido pela surpresa de um encontro fora 
do co1nun1. Mergulhoes lindíssimos ficam em equi
líbrio sobre os paus que afloran1 das águas: martins
pescadores inquirem o rio, prontos ao 1nergulho, 
sempre coroado de sucesso; deselegantes jaburus, 
de cabe<;a preta, colarinho rubro e penas brancas, 
passeiatn graves e lentos, como prof essores ele filo
sofia, espelhando o alto e desengon<;ado porte no 
iimiar das praias. Bandos enorn1es ele urubus 
escurecem o astro-reí, voando unidos para plagas 
distantes. Casais de inhumas gritam, despeitados, 
empalando os largos peitos. Milhares de borboletas 
esvoac;am pelos ares e, com elas, passarinhos de 
encantadoras plumagens. Ca~a e ca<;adores volteian1 
rápidos e ninguén1 percebe que o maravilhoso 
espetáculo é o desenrolar de urna tragédia ! 

As gaivotas ciumentas emitem seus gritos, 
ranger de lima c.ontra o ferro. Das lagoas solitárias 
chega o som pesado do tambo da sucuri. Botos 
velozes, aos casais, emergem das águas, bufam 
ruidosamente e encurralan1 os peixes nas estreitas 
enseadas das praias. Piranhas ferocíssimas pulam 
desesperadas, pacus, piaus mirin, sardinhas, n1istu
rados ·pelo impulso assassino do grosso perseguidor, 
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desaparecem pelas goelas fan1élicas. Águas convui
sas e, depois, a placidez costun1eira. 

Os anzóis arrancam g-randes piratingas, piraí
bas, pirararas, pintados, jaús,, 111atrinchao (pira
canjuba), tucunarés, jaraquis, piranhas brancas, 
pretas, ver1nelhas, an1arelas, verdes, doiradas; pacus, 
1nandins, piau-ac;u, pescadas. Nao raro, o pirarucu, 
que abocanha o grosso anzol ou ton1ba fiscado pelo 
golpe certeiro do pescador atento. Tracajás e tarta
rug·as ( vira<;áo), ta111bém nao escapa111 ao 1nergu-
1hadot. O ·' tre111e-treme" (poraque), vinga seus 
se1nelhantes, paralisando cotn a descarga potente 
os membros dos incautos ou desprevenidos inimi
gos. Encoberta na areia ou na lama~ a asquerosa 
arraia nao perde vaza para estrac;alhar as carnes 
dos pés co1n seus ferroes venenosos. 1"'a1nbé1n o 
n1icroscópico candiru, ou . guaru, espera sua vez. 
Infeliz daquele que, desconhecendo o perigo, nrine 
dentro d'água sen1 um cal<;ao, ou coisa parecida! O 
candiru subirá pela uretra, ulcerando tudo ! 

Para espíritos aventurosos, o rio das Mortes é 
o superlativo das en1o<;óes. Todos os prazeres e 
todos os tor1nentos sao experitnentados em grande 
escala. Exigen1-se aqui espírito equilibrado, cora<;áo 
forte .e 1núsculos de ac;o. Deve-se estar preparado 
contra tudo e contra todos. Do n1ais ameno surge 
a trag-édia; do 1nais lindo, o hórrido; da serenidade, 
o perigo ! As en1oc;óes violentas temperam o anin10. 
Junto a flor esplendorosa está o ofídio, nas águas 
claras a piranha voraz, a arraia desapiedada, o 
jacaré fa1nélico; no pauso tranqüilo, sob o frondejar 
das copas hospitaleiras, o escorpiao, a aranha ca
rang·uejeira, a tocandira enlouquececlora, a "formi-

f " t d d " ,, ga- ogo , o carpa o esespera or, a n1amangava 
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cuja picada faz urinar ·sangue. Na selva, o jaguar 
negaceador, a queixada furiosa, a sucuri estrangu
ladora, o silvícola sanguinário, o venenoso espinho 
do tucum, os meandros que fazem perder a rota, as 
cobras, as lacraias. Nos campos, a investida cruel 
dos cervos ciumentos, O$ lobos, os "xavantes", os 
báratros que se abrem aos pés como al<;apóes. Nos 
cerrados, o labirinto perigoso onde um ser com a 
maior facilidade, se perde para sempre ! 

O grande tormento, a verdadeira tortura que 
aflige o ousado explorador desta zona tao bela, tao 
cheia de encantos naturais, é o mosquito. Sen1 con
tar as dolorosas ferroadas da mosca "bizogó"' das 
1notucas, do berne, das muri<;ocas, do "pólvora", 
do "borrachudo" e do "lambe-olho", <levemos 
colocar etn primeira plana o pavoroso "pium 1

', 

inexorável inseto, que sem tréguas, inocula o ácido 
fórmico, arrancando lágrimas de dor e desespero t 
Persegue, ferroteia, insiste, gruda, forma nuvens, 
desde os primeiros albore;; até o cair da noite, 
quando chega a liberta<;áo. Com muita propriedade 
alcunhamos o "pium" de "piranha do ar". 

* 
Mnitos indaga1n do porque do nome sombrío 

do grande curso de água que f.ende, de Sul ao Norte, 
o Leste de Mato Grosso. Chama-se Mortes devido 
·a horrível carnificina praticada por Antonio Pires 
de Campos nos anos de 1682 e 1683, logo a entrada 
do delta, quando esse paulista desbravador viajou 
pelo Araguaia. Centenas e centenas de índios cara
jás e araés foram chacinados pelos componentes 
dessa "bandeira" que preava silvícolas para yen-
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de-los ein Cuiabá. Além dessa, outras e outras tra~ 
gédias t iveram como palco o río das Mortes e ainda 
~oje nao é impunemente que se penetra en1 sett 
amago. 

O rio das Mortes divide-se em tres zonas dis
tintas : zona das praias, zona dos barrancos e zona 
rocl:osa. Na primeira, abundam as capivaras, as 
raposas, as su<;uaranas, os lobos "guará", a onc;a 
de ma1ha larga, os maracajás ou gatos montese-s 
as ariranhas, os "jacus-ciganos ", os marrecos, alé~ 
de extraordinária espécie de mergulhoes socós 
pavóezinhos. Muito comum o jacaré preto e~ jacaré 
"Tinga", cuja cauda é saborosa. 

Na zona dos barrancos ternos a on<;a de malhas 
estreitas, a on<;a preta, a anta cinzenta, os quatis, 
o galheiro, queixadas, caititus, lontras e ariranhas, 
numerosas espécies de macacos como: "cixius " . 
saguis, guaribas, ·bugios. Abundam os mutuns ~ 
jecus, assim como as araras azuis. Na água, aos 
milhares, as piranhas vermelhas e pretas, os tucuna
rés, matrinchaos, piraíbas, arraias pardas de rabo 
curto e ferrao pequeno. 

Na zona pedregosa observa-se o tapir preto de 
alentado porte, capivaras, tan1anduás tatus-canas-. ' 
tra, jacarés "papo-amarelo", ·que ating·em con1 
facilidade 6 metros e vivem em bandos._· sucuris. 
jibóias, ofídios, lagartos, camaleóes, mor~egos, tu~ 
canos, araras "Canindé". É nessa zona que se notan1 
os grandes "cuyu-cuyu ", espécie de tubaróes pretos 
as "arraias fogo" com esporao duplo, muito agres~ 
sivas na época do cio, em setembro. Preponderan1 
os cerrados ou campos, cuja vegeta~áo empobrece 
cada vez mais devido aos incendios periódicos atea
dos pelos Xavantes. A cinza, resíduo cáustico dos 

• 
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arbustos calcinados, en1pobrece a terra, tornando-a 
estéril nu1na g-rande extensáo. Restingas acompa
nham o curso do rio e dilatadas florestas surgem, 
de quando ein vez, na n1argen1 esquerda. Já na zona 
-granítica aparecen1 em grande escala os baba<;u e 
os buritis. Encontram-se, co1n grande freqüencia, 
fontes de águas termais. Galgando-se os degraus 
forn1aclos pelos travessoes e, passadas as Serras de 
Sao Domingos e Piedade, logo acin1a do sinuoso e 
soturno rio Pindaíba que deságua no Mortes, o 
aspecto n1uda completan1ente, dando i1npressao 
exata do "canyon" do Colorado. 

o clima é tórrido durante o dia e frio a noite. 
Observamos oscila<;óes ele 28 graus, nu1na brusca 
transi<;ao. O calor, especialmente etn setembro, 
atinge a n1édia de 41 graus a sombra. A água, do 
rio das Mortes é leve, diurética, 1nantendo cons
tantemente delicioso frescor, o que n~o se nota no 
Araguaia. Quase toclÓs os afluent,e.s desse grande· 
1·io, cotn exce<;ao do Kuruá, rolam águas puríssimas 
e frias. O rio "Piratininga", assi1n batizado quando 
de nossa primeita in<'ttrsao en1 1937, e que dista 
poucas léguas aci1na do Travessao S. Rafael, ten1 
.as águas tao frias que se torna im.possÍYel o mer
gulho i1nediato. Nas zonas pedregosas existem 
ótimas inforn1a<;oes dian1antíferas, especialmente 
nos riozinhos niargin.ais onde o ouro de aluviao 
"pinta" logo a prin1eira bateada. 

Enorn1e reserva de madeiras de lei 1nargeia 
esses afluentes, cujo curso acidentado i111pede urna 
nav.ega\ao segura, n1esn10 com pequenas embar-

,.., 
cac;oes. 

Nada n1enos de 94 lagoas existem ao longo do 
Iv!ortes. Sao lagos de maravilhosa beleza, verda-
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d·eiros quadros de alucinante esplendor. Ao regres
sar da nossa primeira penetrac;áo, descobrimos o 
bra~o direito do Mortes e por ele deseemos, aven
tura quase trágica, pois a violencia das águas era 
tamanha e o percurso tao acidentado, que itnica:
mente o sangue frio dos que iam ao leme pode levar 
a bom termo a empreitada. Nessa descida vertigi"
nosa, tium eterno zigue-zague por entre fraguedos 
onde as águas rumorejavam sinistramente, feroze$ 
cardumes de piranhas mordiam as pás dos remos 
obrigando os remadores a um esfórc;o inaudito 
para mantera dire~ao sempre periclitante da proa. 

A tres légua$ do Araguaia, o Mortes divide-s·e 
en1 dois bra<;os que formam urna ilha com 64o km 

· quadrados. Muitíssimos "furos" existem e some-nte 
quem lhe conhece o curso nao se _perde nesse labi; 
rinto líquido. . : :~ . 

. Sobremaneira impression~nte é o espetáctÍ:Io; a 
noite, dos grandes incendios que devoram Ié.gua$._ e· 
léguas de cerrado. Uní verdadeiro mar de f ogo, :q~e 
dura semanas inteiras, espelha-se nas águas. :-dQ 
Mortes, tingindo-o de rubro int.enso. 

Há, desde o barranco de Santo Egídio até urnas 
léguas acima da Serra de Sao Domingos ,a "zona 
do silencio". Com efeito, o silencio é aí tao com
pleto e absoluto que se torn~ dor física! Pesa como 
um chumbo sobre os organismos e age ~obre· os 
espíritos de maneira acabrunhadora. · 

Verdadeiras riquezas sao encontradas nas flo
restas, como a árvore-corti~a e as procuradíssimas 
"nozes de Galla", que servem para o fabrico de 
tintas finíssimas. · Terras de cultura estendem-se 
por léguas e léguas. Nos remansos, nas pequenas 
enseadas formad.as pela.~ praias, encontram-se, em 
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grande quantidade, peixe de maravilhoso aspecto, 
conhecidos por "peixes japoneses", cujas barbata
nas em forma de tenues véus, sao de elegancia 
incomparável. Todos os tipos, todas as cores que a 
mente humana possa imaginar. Aos milhóes existem 
os "miguelzinhos ", peixinhos velocíssimos, listados 
e que mordiscam co1n satanica volúpia o mamilo dos 
nadadores. 

Para os ca~adores, ternos a ariranha, carnívoro 
da família "mustellidae" (pteronura brasiliensis ), 
cuja pele preciosa rivaliza com a das melhores l">t~
tras e é procuradíssima, alcan<;ando altos p;re<;os. 
As ariranhas vivem em bandos de 12 ou 14 mcn1-
bros. Sem chegarem a perfei~áo dos castores, cons
tróem, entretanto, cómodas residencias a margem 
do rio, com entrada a beira d'água e várias saídas 
dentro da mata. Nas casas subterraneas escavant 
quartos espa~osos que sao habitados pelos casa.is 
( um para cada casal e sua prole). Obedecem a um 
chefe, que é sempre um macho forte e fora do 
comum. 

CAPÍTULO VIII 

PIRANHAS E ARRAIAS 

A piranha enxan1eia em todos os rios do Estado 
de Mato Grosso. Representa um perigo continuo -~ 
todos os cuidados sao poucos. Há lugares onde as 
águas chegam a fervilhar, tal o número desses 
ferocíssimos peixes da familia dos "characideos'' , 
(genero dos pyrocentrus e serralasmos). As mandí
bulas da piranha, armadas de dentadura triangular 
que se encaixa perfeitamente formando urna ver
dadeira navalha, nunca param. Os dentes asseme
lham-se a serra de carpinteiro e sao tao afiados que 
basta passar de leve o dedo pelas bordas para se 
ter a epiderme cortada. 

Inúmeras observa~óes fize1nos sobre a piranha 
durante nossa jornada. A voracidade incrível desses 
"tigres dos rios" torna-os sumamente perigosos. 
As mais temidas sao as vermelhas, .especialmente 
as menores, que atacam doidamente. Quando da 
primeira penetra~ao, Lineu Pacheco Braga, um dos 
meus con1 panheiros, pesco u urna piranha. Cortou-a 
em peda~os para formar isca. Ao fisgar no anzol a 
cabe~a decepada, foi por ela tao profundamente 
mordido que perdeu metade de um dedo da mao 
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esquerda. Dias depois, outro companheiro, N elson 
Guimaráes, após ter escamado. urna piranha verme
lha, extraído as tripas, arrancado as guelras, imer
g·iu-a na ág ua para a última limpeza. Pois bem: com 
u'a dentada, apesar de se encontrar nesse estado . . ' 
o pe1xe arrancou a primeira falangeta do indicador 
·da máo direita do incauto! 

Certo dia atiramos nun1a capivara. O tiro de 
" 44" atingiu-a logo abaixo da "paleta ". O roedor 
caiu n'água de onde foi "pescado" com varas ar
n1adas de ganchos. Ao estriparmos o animal fomos 
encontrar, devorando-lhe o cora~áo, urna piranha 
vermelha que, penetrando pelo ferimento já alcan
<;ara aquele órgao. Num baixio, com pouco mais de 
u1n palmo de água, poucos dia-s antes de terminar 
nossa última expedic;ao: o mecanico da "Bandeira", 
s~fr~u a amputac;áo do grande artelho do pé 
d1re1to,. arrancado numa única mordida por 
uma p1ranha vermelha. Quando de minha pene
tra~o ~a . Ilha do .Bananal, o cacique Krumaré, 
que ·Servt~ de guia, ao tomar banho sobre um banco 
de. areia no Rio Bonito, teve parte dos testículos 
arrancé).dos por urna piranha ! Na lagoa Luís Alves, 
(no Araguaia), p ano passado, o boiadeiro Teófilo, 
t?-?~so conhecido, ao penetrar na água a fim de au
xiliar a passagem das reses, foi horrendamente 
1nutilado, perdendo o penis, cortado rente a raiz ! 
O meu companheiro Napoleao Bucchi chefe do 2.º 

, l l " B d . " ' p.uc eo e a an eira , atacado, quando tomava 
banho, por un1 cardume de piranhas brancas deve 
~e.u . $alvamento, a proximidade do barranc~ nao 
~e : l~vrando, porém, de tres mordidas profund~s nas 
náde~as.- o· dr. Diniz, médico da expedi~ao, tambén1 
exper1mentou a dentada de urna piranha quando a 
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retirava do anzol, ficando ferido num dedo da 1n;\o 
direita. 

Vive a piranha, de preferencia, nos r en1ansos 
do rio. Lugares há onde elas sao tantas que o f un<ló 
do curso d'água avermelha. Em menor quantidade, 
mas também perigosas, sao as piranhas verdes; 
amarelas, doiradas, brancas e pretas. Estas sao·. a~ 
maiores e pesan1, em média, dois quilos. N um 
pouso, onde arrancamos o couro de un1a onc;a, mer
gulhamos na água, por mera curiosidade, e também 
para permitir a filmagem, um quarto traseiro do 
felino. Em trinta segundos, marcados no cronó1ne• 
tro, o quarto desapareceu ficando itnicamente o osso 
perfeitamente despolpado ! Tal era a fúria das pira
nhas que, levantando-se a carne imersa vinha, co·m 
e1a, um cacho de peixes palpitantes e furiosos! 

A piranha preta, contrariamente as demais de 
sua espécie, vive no~ rápidos e nas corredeiras. É 
tardia em atacar, mas quando o faz, rara é a pro.; 
babilidade de salvamento. A piranha enlouquec.é 
quando fareja sangue. Chega a pular da água, numa 
distancia de palmo, mais ou me nos, para abocanhar; 
na ·margem da praia, restos de vísceras ou carile 
abandonada. Inúmeras vezes fizemos essa expe-. "' . r1enc1a. 

Quando urna piranha abocanha o anzol, é re·s
peitada pelas. companheiras que lhe enxameiam · eni 
volta. Mas basta cortar o rabo da prisioneira · ·e~ 
imergi-la novamente, para que, em breves segundos;. 
desaparec;a nas fauces ávidas das demais. U'm ú.nico 
ser é respeitado pelos "tigres dos rios " : a ariranha:, 
mesmo depois de morta. ,Observamos isso quando., 
depois de lhe termos arrancado o couro, atirávambs 
o corpo ao rio. O cardume famélico rondava, mas 
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nao se atrevia a n1order. Afora essa exce<;ao nada . , 
respe1tam. Costumam, os boiadeiros de Mato 
Grosso, quando atravessam urna boiada, jogar a 
água urna. res chagada. o pobre animal é devorado 
em vida e seu sacrificio salva o resto da manada 
que atravessa sem ser molestada, rente ao banquete 
pantagruélico e horrível ! 

* 
_ · O coronel An1ílcar Botelho de Mag·alhaes, que 
d-urante longos anos fez parte da Comissao Ron don 
e foi o fiel cronista dessa epopéia, etn seus formosos 
r-.elatos, citando as piranhas diz: - "No segundo 
passo do Rolim de Ivloura foi o tenente Pirineus 

. , 
pela segunda 'vez mordido, e na língua, por piranha. 
Pusera ele urnas bombas de dinamite acin1a da ca
choeira ali existente, boiando logo curin1batás, 
piabas e piranhas. Apanhou um adessas· e pos na 
-boca -, para segurá-la, enquanto · apanhava outro 
·peixe. Foi entao ferido, .tirando-lhe, a piranha, 
grande peda~o da Iíngua, o que lhe produziu fortís
sima hemorragia que quase o sufocou !". 
· Mais adiante, em sua obra "Impressóes da 

Con1issáo Rondan", o brilhante oficial e escritor 
diz;: - "Mais grave foi o caso de urna pra~a que 
fazia parte· do contingente. da., Constru~áo na Sec~áo 
Sul.-Ao atravessar um rio a nado, esqueceu-se do 
p.e_tigo .das ·piranhas ou náo percebeu que escorria 
sangue ·de um arranhao produzido por espinho de 
Japecanga, a altura de urna nádega. Quando já 
estava quase no meio do rio, foi atacado pelas pira
nhas e; aos gritos lancinantes, a debater-se :de dor 
fez esfor~o sobre--humano para atingir pequena ilh~ 

. . 
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que lhe estava próxiina. Conseguiu felizmente esca
par, mas as piranhas haviam-lhe devorado boa 
por~áo de c'arnes ! Enquanto gritava por · socorro, 
de pé naa pequena ilha existente, as piranhas ainda 
saltavam de dentro d'água, atuadas pelo instinto 
cruel que as caracteriza, tentando alcanc;ar-lhe as 
carnes dilaceradas, de onde o sangue escorria !". 

* 
Narran1 os cab.oclos do Araguaia que, durante . 

a revolu~áo de 1930, um troc;o de soldados revoltosos 
subiu, em canoas, o rio, ao mando de urna "coro
nela" cujos instintos sádicos se evidenciaram em 
toda a ·sua plenitude quando, para castigar insubor
dinados, n1andava sangrá-los e atirar ao rio onde 
eram despeda<;ados pelas piranhas !. 
, Muitos criminosos desses sertóes brutos costu-
man1 fazer <lesa parecer toda e. qualquer pegada do 
delito cometido, atirando a vítima a agua. A pira
nha se encarrega de apagar qualquer vestígio em 
poucos minutos! · 

Um jacaré, quando ferido, forceja por sair da 
água, pois sua morte está decretada pela investida 
das piranhas, que o devoram inda vivo. . 
. Se a piranha mereceu um capítulo, a arraia tne
rece, pelo menos, urna descric;áo. :ftsse peixe de aspec
to repelente representa, ·depois da piranha, um dos 
maiores perigos aos que naveg_am pelos rios. Chata, 
arredondada, atinge até 80 centímetros de. diame
tro, ou sejam dois metros e quarenta de circunfe
rencia. Existem as arraias pardas, arraias pintadas~ 
arraias-mac;ás e arraias-f ogo, as pi ores. Asque~o-;
sas, deslizantes, expandem um cheiro nauseabundo 
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devido a ~ecre~ao que porejatn, cheiro es.~e que se 
assemelha ao dos percevejos. 

Vive nas n1argens, coberta de lama ou areia;. 
que ela, com suas aletas circulares e mobilíssimas,. 
atira para citna do corpo. Está sempre de tocaia. 
Ao ·ser pisada, desf ere o bote certeiro e penetra seu 
espora.o, muitas vezes duplo, na carne dos pés, quase 
sempre a altura do tornozelo. ·~sse ferrao, que é 
serrilhado e tem o comprimento de 10 centímetros,. 
rasga e dilacera inoculando a pec;onha profunda
men te. A dor provocada por urna fisgada de arraia 
é horrível ! O rev. Chovelon, chef e da Missao Sale
siana do rio das Mortes, quando acampou comigo 
em 1937, relatou-me ~eus pavorosos sofritnentoS: 
devido a urna fisgada de arraia que o colheu de 

A 

surpresa. 
- Houve mon1entos - dizia-me o missionário 

' 
- que julguei enlouquecer! Já a vista se embaciava e 
o delírio da dor insuportável arrancava-me lamúrias 
que testemunhavam meu sofrimento. 

Outros relatos ouvi de pessoas feridas pelas 
arraias. Mas, além disso tive oportunidade de acom
panhar a ac;áo da pec;onha no meu companheiro 
Luís Accioly Lopes, chefe do l.º núcleo, apanhadó 
pelo duplo ferráo de urna "arraia-de-fogo". Apesar 
dos imediatos socorros médicos, o rapaz sofreu 
terriv-elmente durante as primeiras horas. 

Conhec;o vários caboclos que perderam o pé, 
ou a perna, devido a ferroada das arraias. o retar
damento de socorros provoca essa~ mutilac;oes. Os 
sertanejos, e os próprios índios, quando fisgados, 
procuram urna n1ulher que, colocando suas partes 
pudendas sóbre o ferimento, aplaca as dores e 
.cura a chaga. O·uvi dezenas desses casos e tive a 

1 

' . : \ 

\ 
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rara ocasiao de assistir a um desses "cura ti vos" 
num indio carajá; os efeitos foram totais e benéfi
cos. Obtive, de mais a mais, a confirma~áo dessa 
cura empírica pela boca de vári3:s mulheres serta
nejas que, solicitadas, jamais se furtam ao pedido. 
A secre<;ao natural agirá sobre o ferimento? 



CAPÍTULO IX 

UM POUCO DE HISTóRIA 

SOBRE OS XA V ANTES 

Desde Leopoldina, sentinela avan<;ada da civi
liza<;áo, que debru<;a seu casario so~re os ,alt~s 
barrancos do Araguaia, na margem go1ana, o 1nd10 
Xavante é o senhor absoluto de territórios imensos 
que, da mesopotamia formada pelo rio acima e pelo 
Mortes, se alargam até a Serra do Roncador e, 
paralelos com essa misteriosa co.rdilheira, faze!11 
jun<;áo natural com as terras habitadas pelos nao 
menos ferozes Caiapós. 

Os índios Xavantes tornaram proibida a mar-
gem esquerda do Araguaia. Poucos sao os. que, 
conhecendo-lhe a insídia perene, . se aprox1mam 
daquela banda ou neta pousam. I?úmeros pagaram 
com a vida um momento de descuido ou de bravata. 
Vítimas prediletas desses ferocíssimos filhos das 
brenhas sao os índios Carajás, que residem ao longo 
da margem direita, olhando com nostalgia .os domí
nios de onde foram expulsos após sanguinolentas 
incursóes dos bárbaros. 

Quem viaja pelo Berokáan, descendo ou su
bindo a enorme estrada líquida, topa, de quando em 

:" ) 

·~ 
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vez, corn u1nas cruzes toscas, fincadas a margem, 
atestando tragédias medonhas desenroladas em tao 
solitárias paragens onde os protagonistas tiveram, 
como cenário da fa~anha, a paisagem sern igual! 

Advertencia severa aos incautos, as cruzes 
dessas sepulturas abertas as pressas fornecem urna 
estatística tanto quanto possível exata daqueles que 
foram impiedosamente sacrificados. Olhando-se 
para os paus cruzados, símbolo da F'é puríssima 
que enche o cora~áo dos ca.boclos. rudes e desten11-
dos, adivinha-se o horror da situa<;áo, a agonia dos 
míseros que tornbaram. mutilados e cujos gritos de 
desespero e morte f icaram sem eco. 

Onde nao existe a cruz do civili'zado, existe a 
pedra triangular do carajá. Nivelados pela Morte, 
brancos e verrnelhos.· dormem o sono eterno nessa 
necrópole s·em fim, que abrange milhares de quiló
n1etros quadrados ! 

E onde nern cruzes nem pedras indicam o der
radeiro refúgio do corpo humano, ossadas a:lvadias 
narram ao viajor a tragédia sombria das selvas . . 

* 
Os índios Kalapalos, os Bororós, os Xerentes, 

os · ·Tapirapés, os Bakaryis, os Suiás, os Marnacás, 
os Auetos, os Carajás e outros, formam urna espécie 
de moldura aos Xavantes, e jamais se atrevem, se 
bem que corajosos e de espírito guerreiro, a invadir 
as terras sob o domínio dessa tribo belicosa. Os 
próprios Caiapós respeitam-nos, apesar de perten
cerem ao .mesmo tronco e haver, . entre as duas 
na~óes, profundos tra~os de costumes e língua. * 



108 WIL L Y A U RELI 

O Xavante é, ainda hoje, urna grande incógnita. 
Aureolou-se de trágica fama, mantém intacta sua 
pujanc;a e fereza, evita toda e qualquer aproximac;áo 
com o mundo exterior; nao é orgulhoso, pugna pela 
inviolabilidade do seu território. Pintado com todas 
as cores sombrías que a imagina<;ao pode engendrar, 
tomou formas aterradoras, faz pulsar cora<;oes va
lentes e tremer pulsos robustos. 

Falar em Xavante é falar na Morte ! Raríssimos 
deles podem falar por te-los visto. Nossa aproxi
ma<;ao d-e longas horas, permitiu um raio · de luz 
sobre tanta treva, desf ez a longa série de mitos 
postos em circulac;áo no decorrer dos tempos, atra
vés das deturpac;óes inevitáveis, ao sabor do "por
tador da novidade" que altera os fatos pelo vicio 
congenito conhecido por "vício de testemunho". 

Volta e meia, quando a Humanidade deixava 
em paz os sentimentos de animosidade rec.íproca. o 

'- A • • • , • Xavante servia de textos as cron1cas 1nternac1ona1s. 
Era ele espanado, como reserva das redac;óes, posto 
em evidencia, focalizado como nenhum zulu ainda 
o foi. O loiro jornalista escandinavo, o dinamico 
redator "yankee", o ardoroso articulista ibérico, o 
fantasioso cronista gaules, ou o frio repórter bri
tanico, dedicavam longas colunas ao Xavante, per
turbando a digestao tranqüila de leitores timorato~, 
ou enchendo de sonhos os rapazelhos ·imaginosos. 

* 
Presta-se, sobremaneirá, as crónicas, a nomen

clatura arrepiadora do território :· rio das Mortes, 
Serra do Roncador, Morro do Estrondo; córrego 
do Sangue ... 
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. O. resto corre por conta dos novelistas. O desa
parecimento 1nisterioso do sábio ingles, cel. Faw
cett,. colocou o Xavante como figura principal nas 
primeiras páginas dos maiores jornais do mundo. 

Enquanto isso, gozando urna vida paradisíaca 
e m sua maloca a margem do c6rrego cristalino e 
a sombra das indaiás ou babac;us, o Xavante conti
nua o ciclo de sua exi~tencia. Mata e trucida 
tóda_s as vezes que .se lhe depara o ensejo, alheio a 
notoriedade que o torna urna espécie de super-ho
rnero primitivo. 

Realmente, o índio Xavante beira o primiti
vismo em várias manifesta~óes de seu modo de agir 
e viver. Se de um lado demonstra pendores que 
dizem claramente de sua inteligencia, de outro, 
manifesta um retrocesso espantoso. Essa dualidade 
de épocas que o Xavante· está vi'Vendo, será u1na 
fonte inexaurível de estud.os a futuros etnógrafos 
e etnólogos que se arrisque1n a jornada pelos ser
tóes inóspitos onde a palavra "regresso" é un1a 
incógnita. 

O Xavante nao conhece o uso da embarca~ao. 
Desconhece o fabrico da canoa. Limita-se a cons
tru~áo imperfeita de jangadas identicas as usadas 
pelos primeiros homens que habitaram o nosso pla
neta. Nao conhece o remo. Usa as maos para movi
mentar o quadrilátero formado com as raízes ocas 
ou paus de "saran" seco onde se deita de bruc;os 
a fim de se transportar de urna a outra margem 
do rio das Mortes, único rio que atravessa, pois o 
Araguaia, para ele, .é tabú. 

. Outras vezes constrói jang·adas, juntando talos 
das folhas do baba<;u, cujas extremidades une con1 
cordas de fibras desses coqueiros, cordas perfeitas, 
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identicas as que podemos adquirir em qualquer loj.a. 
Essas jangadas, assim amarradas pelas pontas, mais 
se parecem com gigantescos ma~os de cigarro 
"pachola". 

Nessas embarcac;oe~ rudimentares, o Xavante 
navega poucos minutos: limita-se a travessia. Larga 
o amontoado de galhos, ou talos, em determinado 
ponto da margem, depois de ter calculado, com 
exatidao perf eita, a forc;a da correnteza. Instala no 
centro da jangada a mulher e os filhos Os homens 
vao ao lado, remando com os bra~os para dar a 
direc;ao necessária. 

No en tanto, pela observa<;ao diária, ele poderia 
ter adquirido a faculdade de construir canoas. Vive 
em eternas incursoes pela margem esquerda do rio 
Araguaia. Observa todos os movimentos dos odia
dos Carajás, é testemunha oculta do tráfego dos 
garimpeiros, cac;adores, pescadores, excursionistas. 
Torna-se, pelo direito de posse, dono dessas embar
cac;óes quando trucida toda urna tripula~áo. Mas 

· nao as usa nunca! 
Afunda o batelao, ou canoa, esburacando-o no 

fundo e enchendo-o de pedras. Nao se pode admitir 
o seu gosto ·especial pelas jangadas primitivas. 
Deve-se acreditar numa !acuna cerebral nes-ses 
possantes índios que se esmeram na arte de entre
lac;ar cestos, balai~_s, esteiras, fabricar flechas, arcos, 
zagaias. Há outro ponto onde se verifica o atraso 
mental da ra<;a Xavante~ a confec~áo das bordunas, 
terríveis cacetes que sao a arma predileta de toda 
a "na<;ao". A borduna é formada por urna raíz de 
ipe, descascada no f ogo. Conserva a forma primitiva 
e tóda~ as nodosidades originais. Naturalmente, o 
indio procura, entre as raízes, a que tenha urna 
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extremidade nodosa e outra adelga<;ada. Seu pos
suidor aguc;a essa ponta, .atritando-a de encontro a 
pedra. Com o lado nodoso esmigalhará a cabe~a, 
com outro atravessará o tórax do ad'versário. 

Jamais usam instrumentos cortantes para en
talhar ou dar forma a borduna pela simples 
razao que os nao possuem. u sam conchas para 
aparar os cabelos, para apontar as flechas, para 
aprimorar a parte helicoidal dos dardos e outros 
misteres. Muitos, parodiando os habitantes das 
cav·ernas, servem-se dos machados de pedra, cons
tata<;ao essa feita diversas vezes pelo encontro 
dessas armas primi tivíssimas em acam pamen tos de 
cae; a. 

* 
O índio Xavante nao emprega também qual

quer instrumento cortante para tirar o couro de 
um animal. Do veado, cuja pele usa, arranca-a 
simplesmene, curtindo-a depois, por processos até 
agora desconhecidos, ·e a torna muito flexível. Urna 
vez preparado o couro, que se transforma em deli
cada camur~a, debrua-o com cordéis resistentes 
atravessados nos minúsculos orificios abertos a 
margem. 

Nessa,s camur~as, o Xavante esfarela as fav·as 
do jatobá. Puxando os cordóes, transforma a pele 
num saco e, com um pau, vai socando até transfor
mar as fa vas em far in ha. 

Finda essa tarefa, relaxa as cordinhas e usa o 
couro como gibao, espalmando-o nas costas e no 
peito. Despreza, entretanto, o couro da anta. Quan
do o Chavante abate um tapir, cozinha-o sobre 
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enorme braseiro, desventrando-o, depois. As tripas 
sao arrancadas e atiradas fora. O resto é comido e 
o que sobra abandonado. Estorricado pela a~io do 
fogo, o couro é largado em coisa de serventia des
conhecida. 

* 
Os Xavantes viveram, entretanto, uma época 

de franca comunháo com Ós civilizados e se regres
saram ao recesso das selvas e dos cerrados, foi 
itnicamente devido ao . descaso e criminoso abandono 
a que foram relegados depois da grande conquista, 
na era de Tristáo da Cunha. 

Habitavam o~ Xavante$ e Caiapós, antes do 
ano de 1700, a margem direita do rio Araguaia e 
seus vastos domínios chegavam ao Tocantins. 
Oriundas do mesmo tronco Ges, essas duas grandes 
aglomera~óes de silvícolas entravavam seriamente 
a penetra~ao dos .brancos. No ano 1743, Antonio 
Ferraz Araújo e Joáo Bicudo de Brito, seguindo o 
exemplo nefasto do coronel Campos, iniciaram a 
ca~a desapiedada aos índios. Tal foi a persegui~áo, 
que se prolongou pelo espa~o de dois anos, que os 
Caiapós resolveram emigrar em massa, indo habitar 
o sertao, no nordeste de Mato Grosso, onde ainda 
hoje residem. 

Quando das hostilidades contra os castelhanos 
na questáo dos limites, em 1762, os Caiapós regres
saram a Goiás, indo para o Sul desse Estado. Tam
bém as grandes persegui~óes dessa época, contra 
os Boróros e Guaicurus, apressaram o regresso dos 
bárbaros aos antigos dominios que mais tarde, de
finitivamente, tornaram a abandonar. 

5 - O autor, to1nando suas notas, 
numa praia do Río das M artes. 



6 - Acampamento fortúito 
no Río das Ma rtes. 
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De índole ferocíssima, esses selvagens reinicia
ram os ataques aos combo:.~s e vilarejos. O cabo
pedestre, Victor Antonio, recebeu ordem pat"a 
formar urna "bandeira" a fim de destruir os 
Caiapós. Com 60 hom~ns, dirigiu-se as terras ocupa
das pelos índios onde fez "a mais feia carnagem", 
conforme os cronistas da época. Essas mesmas 
crónicas relatam que o cabo-pedestre Victor Antonio 
ia matando "sem perdoar aos que se rendiam im
plorando a vida". 

De tal forma ag iu esse destruidor que os Caia
pós acabaram rendendo-se. Reduzidos a escravidáo, 
passaram a ser ótimos auxiliares dos brancos, ha 
guerra que se iniciou contra os Xavantes. 2stes, 
localizados ao Norte de Goiás, tao terrí'veis se tot
naram, que as popula~óes flageladas imploravam 
prote~áo ao gover:!lº· Tamanha era a devastae;áo 
que nem víveres havia para suprir os povoados a 
margem do Araguaia. Os "Xavantes-de-terra" ata
cavam os arraiais, as fazendas, os sitios, levando 
tudo de roldáo, enquanto os "Xavantes-de-canoa", 
orvorando-se em piratas do Araguaia, destruiam os 
comboios fluviais e depredavam as margens. Verda
deira praga, caiam com a violencia de um tufao 
sobre os civilizados que, já naquela época, tentavam 
povoar os sert5es. 

Luís da Cunha, que fóra o último dominador 
dos Caiapós, resolveu amansar também os "Xa.van
t es ". Para tan to armo u f arte expedi~áo e rumo u 
para o Tocantins. Mas nao colheu resultados pr.á
ticos devido a morte do seu capitáo de infantari~, 
-ocorrida durante a tormentosa viagem. . 

Nesse meio tempo, além dos Caiapós, eram 
:iubmetidas definitivamente as "naC;5es" Xcoroá, 
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Xacrabiá, J avaé e Carajá. Esta1nos em 1783, com 
Tristáo da Cunha no governo de Goiás. Decidiu 
este, sem tardanc;a, acabar de urna vez com os 
Xavantes por meio de expedic;oes punitivas que 
duraram até o ano de 1788, quando os perseguidos 
resolveram depor as armas. 

Coube ao tenente de dragoes, José Rodrigues 
Freire, a ordem da última conquista dos Xavantes,. 
ordem essa dada pessoalmente por Tristáo da 
Cunha. Partiu, a testa de 98 prac;as, resolvido a 
terminar com as depredac;oes dos temíveis silvíco
las. Já os índios tinham descido até o rio Crixá,. 
onde cometiam toda a sorte de atrocidades. Um 
grave acidente priva o tenente do comando da 
"bandeira", sendo substituído pelo alferes Miguel 

· de Arruda Sá. . 
Cuidando sair-se bem da árdua empreitada, o 

jovem alferes marcha decidido para as primeiras 
aldeias dos Xavantes. Depois de séria escaramuc;a,, 
consegue falar aos silvícolas. Dizem, as crónicas 
que citei, "que a fala nada resultou" e nenhum 
acórdo foi possível, porque os Xavantes náo podiam 
acreditar num completo perdáo depois de tantos 
crimes cometidos! 

Miguel Arruda Sá, que evidenciou ótimas q'1a
lidades de político, nao desejando levar tudo a ferro 
e fogo, resolveu aprisionar alguns Xavantes para 
converte-Ios. Com a tropa iam muitos Caiapós 
mansos, que grandes servi~os prestaram aos civili
zados nas cruentas batalhas das selvas. Incumbidos 
do aprisionamento, esses aliados brónzeos conse
guiram capturar "um homem de guerra", quatro 
mulheres e algumas crianc;as. O alferes deu imediata 
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liberdade a~ mulheres e prole, mas levou para Vita 
Boa, entao capital de Goiás, Q guerreiro cativo. 

Tristáo da Cunha, aplaudindo a tática do alf.e
res, recebeu o selvagem muito bem e deu-lhe 'o 
próprio nome, "fato esse que encheu o índio de 
vaidade e amor-próprio, que, apesar de sua brutal 
educa~ao, sabia conhecer as atenc;oes com que o 
trata va 9 grande cacique dos brancos". 

Todos trataram o índio o melhor possív•eJ. 
Tantas foram as aten<;óes dispensadas ao filho das 
brenhas que, passados meses, ele tomou solene 
compromisso de chamar seus irmáos a razáo e tudo 
f azer para os con verter ao cristianismo. 

Ninguém duvidou da palavra do ·bárbaro e 
Tristao da Cunha organizou nova "bandeira" sob 
a chefia do tenente de dragóes José Manoel de Al
meida, que rumou para o sertáo Amaro 1,eite. No 
arraial que lhe emprestava o nome, ficou o tenente 
e mais sua tropa, devido aos rogos do Xavante, qtt"e 
jurou regressar, passadas "tres luas" (tres meses), 
com sua gente. Partiu o índio, sozinho e, esgotados 
os tres meses, regressou do sertáo bruto, trazendo 
formal pron1essa de que seus iguais entrariam en1 
entendimento co111 os civilizados. N arrou minucio
samente a extraordinária impressáo que causara na. 
tribo com seu reaparecimento. Tinha sido chorado 
como morto e ante a evidencia, e depois de ter 
ouvido todas as mirabolantes histórias que o redi
vivo trazia, o maioral dos Xavantes prometera urna. 
aproxima<;áo definitiva! 

Fixou-se o prazo. Com este resultado regressou .. 
a capital o tenente de dragoes. 

* ... ~~ .. 
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Dev-eria111 os Chavantes, conforn1e combina~áo 
prévia, desceretn, no verao, para Amaro Leite. 
c ·hegada a época, seguiu nnovamente o tenente José 
Manoel de Almeida a testa da "bandeira", grande 
número de Caiapós e o índio convertido. la tratar 

: de vez urna paz perpétua. Animado por tao bel a 
pe·rspectiva, o valente militar cobriu em breve ten1-
po a enorme distancia e acampou a espera dos 
indios. No entanto, a demora prolongava-se em 
demasía e nao querendo regressar a capital com um 

: insucesso, o chef e da "bandeira" mandou que o 
convertido "Tristáo", acompanhado por un1a es
colta, seguisse a cata dos silvícolas. 
· : Lá se foi novamente esse enibaixador da paz 
·e-, · depois de longa jornada, topou com reduzido 
numero de irmáos de rac;a. Conduzidos para o 

'.acampamento de José Manoel de Almeida, foram 
r:ecebidos com verdadeiras manifesta<;óes de júbilo. 
Mui~os presentes. encheram, em breve tempo, os 
ba.la1os que tra'z1am. Mostrando-se grandemente 
satisfeitos, os índio.s prometera1n regressar en1 bre
·v«~s :dias, com o resto da "na<;áo". Oom essa doce 
. promessa nos Iábio.s partiram . .. 

· .. · Longe, P?rém, de cumpriren1 o prometido, re
~ solveram trucidar os acampados, e, juntando-se a 
. tins duzentos co1npanheiros de 1naloca deram o 

~ ' cerc-0, contando coma vantagem do imprevisto para 
o · .massacre ! 
· · ,· ~ Sucede, porétn, que o cacique dos Caiapó~, 
seriamente despeitado devido aos presentes que os 
:brancos tinharn dado aos odiados Xavantes, nao 
parava no acampamento. Perambulava pela selva e 
pel? cerrado, procurando} assin1, disfar<;ar o abor
rec1m.ento. N urna dessas "incursóes solitárias -o va-

' 

, 

RONCADOR 117 . 

-
lente Caiapó deu con1 os Xavantes atocaiados. Per-
cebendo imediatamente as intenc;óes dos bárbaros, 
tao furioso ficou que, desprezndo qualquer cuidado, 
os enfrentou, exprobando-lhes veementemente o 
proceder, intimando-os a depor as armas que, do 
contrário, seriam ferozmente perseguidos e a·caba
riam tendo todas as malocas destruídas ! E jurou· 
que con1 os brancos iriam todos os Caiapós e, uni
dos, arrasariam de vez toda a "nac;ao" Xavante ! 

Tanto falou,. tanto ameac;ou e prometett que os· 
índios resolveram depor as armas. Convencidos das 
grandes vantagens e vendo no cacique Caiapó un1 
exemplo vivo, os Xavantes demandaram o acam
pamento, onde declararam que estava tudo acabado 
e que desejavam a paz. 

J uraram trazer toda tribo e, como penhor da 
palavra, entregara.ro ao tenente 38 dos melhores · . 
guerre1ros. 

Pena é que os cronistas da época nao tenhan1 
registrado o nome desse valente cacique Caiapó, 
cujo gesto evitou um massacre e as duras represá
lias que se lhe seguiriam . 

Para encurtar: o tenente de dragóes regress~u 
a Vila Boa, levando os 38 reféns e aguardando as 
novidades . 

* 
Mal José Manoel de Almeida arribou a capital;_ 

portador <la grata nova, eis que urna carta enviadá 
pelo capitao José de Melo Castro, que se encontrava 
na zona do Tocantins, também para submeter os 
Xavantes, comunicava sua próxima chegada a testa 
de dois 1nil desses silvícolas. 
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Pormenorizava a missiva todas as atribula<;oes 
da rude campanha, as tremendas fadigas e os riscos 
corridos na guerrilha contra os índios, assim como 
a relutancia com que estes tinham aceito o convívio 
com os civilizados. 

Se bem que grata a todos os ~ora~oes e, cm 
particular, ao governdor Tristao da Cunha, a notí
cia provocou sérias apreensóes, visto que a capita] 
nao possuia acomoda<;óes para os dois mil Xavantcs 
do ca pitao e mais os do tenente José Manoel de 
'Almeida. A situa~ao financeira também nao era 
das melhores e nenhuma verba podia ser votada 
para o sustento de tao grande número de hóspedes. 
· Com o fito de evitar futuros aborrecimentos, 

Tristao da Cunha resolveu enviar ao encentro do 
capitáo o alferes Miguel de Arruda Sá, com •)rdens 
de sustar o avan<;o dos índios, desviando-os para 
Salinas, onde aguardariam melhores dias e pcuso 
definitivo, ainda mais que a aldeia Pedro III estava 
sendo edificada para esse fim. 

Visava-se, com isso, distanciar o mais possível 
os· Xavantes dos arraiais, pois que sua fama tre
menda teria alastrado o terror entre os habitantes, 
que desconheciam a capitula<;ao e as boas inten<;óes 
dos silvícolas. E, aproveitando a ocasiao, os brancos 
nao teriam perdido vaza para, unidos, massacrar o 
maior número possível de bugres. 

O alferes Sá tratou de diminuir o mais possível 
a grande extensao que o separava do comboiador 
de índios mas, por muito que fizesse, quando se deu 
o encontro, iá a multidao se encontrava em Pilar . 
muito aquém de Salinas. 
. . Expostas as razóe~ aos maiorais dos Xavantes, 
t'stes nao aceitaram o alvitre, negando-se termi-
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nantemente seguir para a localidade qu~ lhes ,tin_ha 
sido designada. Amea<;aram regressar as proprias 
terras desfazendo o trato. Prevendo um fracasso 
certo 'e calculando, em seu justo peso, todas as 
conseqüencias, alé1n da enorme responsabilidade 
que assumira, o ca pitao J oao de Melo Castro resol
veu continuar sua marcha até Carretao. 

N essa localidade já se encontrava1n acampados 
mil Xavantes vindos do sertao Amaro Leite, que 
aguardavam ordem para ~eguir r~I?º ª.capital. Em 
número de tres rnil e nlats 14 pr1s1one1ros que tra
ziam e pertenciam a outras tribos, os bárbaros 
arrancharam. 

Correios foram despachados a Tristao da 
Cunha, pondo-o a par da situa~áo. E correios enviou 
o governador ao capitao de dragoes, dando-lhe 
instruc;oes. Nesse vaivém de estafetas, passaran1-se 
longos meses, até que Pedro III fic:Ju pronta. para 
receber seus novos habitantes. Para essa locahdade 
seguiram o vigário de Crixá, padre J ?ªº Batist~ 
Gervásio Pitaluga, o Sargento-Mor Alvaro J ose 
Xavier, o Sargento-Mor Ben to José }Aarqttes, gran
de níunero de soldados e pessoas gradas. 

Preparou-se festiva acolhida aos filhos das 
Selvas. Desejava-se impressionar agradavelmente 
aos brutos e nada f oi esquecido. N es se meio tempo 
ia a coorte dos bárbaros n1archando pelo sertao, 
em· demanda da nova aldeia. l .. ongos meses durou 
a caminhada e, finalm ente, no día 13 de janeiro de 
1788. Arientomo-Iaxe-qui, maioral da na<;ao Xa
vante de Quá, precedendo seus súditos, fez solene 
entrada em Pedro III. 

A bronzea maré humana marchava ao som des 
maracás, tron1betas e caixas de guerra. Os do 
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arraial, con1 altas aclan1a\6es e estrépito de instru
mentos guerreiros, receberam jubilosamente o 
grande ch.efe e seu gentio. A notícia do encontro 
espalhou-se com a rapidez de um raio e toda a 
capitania festejou o advento. Acalmados os primei
ros ímpetos de alegria e no meio da maior pompa 
possível, suntuosa quase, o capitáo José Pinto da 
Fonseca leu a seguinte alocuc;áo enderec;ada aos 
indígenas: 

"O nosso Ca pitao Grande, a quem os 
brancos, negros e as na<;6es de vossa cor; 
Xacriabás, Carajás, J avaeses e Caiapós obede
cem, aquele mesmo que, compadecido das vos
sas misérias nos enviou a convidar-vos em 
nossas próprias terras a f im de deixardes a vida 
errante em que viveis e virdes entre nós gozar 
os cómodos que vos of erece a sociedad e civilr 
debaixo da muito alta, poderosa e maternal 
protec;áo de N ossa Augusta Soberana e Senho
ra Dona Maria Primeira, Rainha de Portugal, 
que habita além do Grande lago Oceano, me 
envia a aquí a receber-vos e cumprimentar-vos 
de sua parte e assegurar-vos suas boas inten
~óes, ofetecendo-vos estes presentes, sinais de 
urna alianc;a com que deseja firmar a paz, uniae> 
e perfeita amizade, com que reciprocamente 
nos <levemos tratar. Ao mesmo tempo, em 
nome do nosso Capitao Grande, \ros fac;o real 
entrega desta aldeia, que para vosso domicilio 
tem destinado a qual, pertencendo-vos, de hoje 
em <liante como própria, também sereis perpé
tuos possuidores <lestes dilatados campos, riosr 
bosques, até onde vossas, vistas possam alean-

. "' 
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c;ar. E, para que o nosso Capitáo Grande fique 
assás persuadido de vossa resoluc;áo, sabendo 
de ciencia certa e f é, obediencia e inteira su
jei~áo que a Sua pessoa tributais e a N ossa 
Invicta e Amabilíssima Rainha, se faz preciso 
que firmeis a vossa fidelidade com juramento 
de urna perpétua, inalterável e eterna alianc;a !". 

O maioral dos Xavantes, ouviu em silencio a 
alocuc;áo a ele traduzida pelos "línguas". Achou-a 
razoável, ainda mais que os ricos presentes rece
bidos satisfaziam inteiramente a sua inata cobi~a. 
A leitura seguiram-se as cerimonias de instala\aO 
e posse da aldeia Pedro III e, logo depois, passou-se 
ao juramento lavrado pelo Sargento-Mor Alvaro 
José Xavier e que reza va o seguinte, conforme 
original existente: 

"Aos treze dias de janeiro de 1788, perante 
as pessoas abaixo assinadas, se apresentou o 
maioral da na<;ao Xavante de Quá, e a testa da 
mesma prestou o seguinte juramento de fideli
dade: "Arientomo-Iaxe-qui, maioral ~a na~áo 
Xavante de Quá, em nome de toda a minha 
nac;ao, juro e prometo, a Deus de ser, como já 
sou de hoje en1 <liante, vassalo fiel da Rainha 
de Portugal, Maria Primeira, a quem conhec;o
por minha soberana e senhora, máe e prote
tora; e de ter perpétua paz, uniáo e eterna 
alian<;a com os brancos, o que assin1 me obrigo 
a cumprir e guardar para sempre". Aldeía 
Pedro III, 13 de janeiro de 1788 - ( aa) Arien-
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tomó-laxe-qui (*), Joao Gervásio Pitaluga, 
Bento José Marques, José Pinto da Fonseca, 
Miguel de Arruda Sá e José Manoel de Al
meida". 

Estava assinada a paz entre os terríveis Xavan
tes e os brancos invasores. Terminava a 13 de 
janeiro de 1788 a sanguinolenta guerra e, com ela, 
todas as atrocidades que ambas as partes cometiam 
a granel ... 

* 
De terríveis passaram os Xavantes, a cordatos 

e pacíficos. Longos anos viveratn em diurturno 
contacta com os brancos e com índios de outras 
tribos. Em breve tempo a aldeia Pedro III abrigou 
para mais de seis 1nil Xavantes, quase a tota
lidade da na~ao que tantos ódios e temores soubera 
despertar. De urna única vez o vigário de Crixá 
batizou 412. Inúmeros outros como andar dos anos. 

Tudo teria corrido as mil maravilhas e hoie 
nao existiriam os "terríveis" Xavantes, se os ci~i
lizados tivessetn cumprido o prometido. Algo de 
muito grave <leve ter sucedido porque, tanto Xa
vantes como Caiapós, certo dia, atravessaram o 
Araguaia, embrenharam no sertao bruto, cortando 
definitivamente todos os la~os que os uniam a civi
lizac;ao ! Perjuros a fórc;a, devem ter feito novo 
juramento que até hoje nao quebraram ! Um terrível 
anátema <leve ter brotado da boca desses indómitos 

(•) Tudo leva a crer que o bugre tenha apenas tra~ado 
urna cruz. 

RONCADOR 123 

indios. E, desde o exodo completo, nunca mais 
transpuseram o Araguaia, trac;o perene que os divide 
das dolorosas lembranc;as dos tempos idos. 

Assim como esse mistério que cerca os Xavan
tes, mistério também, e impenetrável, cerca a ori
gem da debandada geral. A história silencia toda 
urna época. Nenhum cronista se deu ao trabalho de 
deixar a posteridade urna página de testemunho 1 
Males tremendos, contágios desoladores, abusos 
inqualificáveis, deven1 ter obrigado os Xavantes e 
Caiapós a procurarem, no r.ecesso do sertao mais . , . . 
1nosp1to, o esquec1mento eterno, a salvac;áo neces-, . 
sar1a. 

Cen to e poucos anos de retrocesso a era da 
barbárie tornaram os Xavantes os mesmos brutos 
de outrora. 

* 
Volta e meia, na imprensa do Pais suro-ia um 

cid.adao que, aproveitándo o ambiente propí~io, de
~and~va ~ fazer revela~óes sobre os Xavantes, que 
1ama1s vira e que mal sabia existirem. Isso na.o 
itnpedia que os descrevesse como sendo verdadeiros 
gigantes, equilibrando-se sobre pés que mais pare
ciam plataformas, feios, pretos, desengon~ados. 
Encontrava imediato eco e, aos poucos, forn1ou-se 
inabalável opiniáo; os Xavantes eram homens gi
g~ntescos, ~uito maiores que os índios da Patagó-
n1a, com pes enormes e maos de espátula. · 

Depois do sumi~o do cel. Fawcett, seu filho e 
médico da expedic;áo, apareceram 'vários aventurei
ros que garantiam ter tido contacto com os ferozes 
senhores das selvas. Inquiridos, confir1navam "in 
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totum" as primitivas declara~óes do~ ilustres des
conhecidos para terem urna base d·e crédito. Ninguém 
surgiu para desmentir, porque ninguém conseguira 
real contacto com os índios em questao. Dentro 
des~a atmosfera mitológica, o Xavante tornou-se 

, ,., 
genuino papao. 

Urna coisa, porém, parecía ter algum funda
mento: os Xavantes falavam portugues. Estive en1 , . . . 
contacto coro varias pessoas que merec1am o ma1or 
crédito e todas elas confirmaram es se por1nenor. 
Essas indagac;óes fi-las quando de minha primeira 
expedi~ao, que visou destruir completamente todas 
a~ historietas e mentiras. Se de um lado conseguí 
os documentos que narram a pacificac;ao dos Xa
vantes, da forma que explanei, de outro lado, du
rante minha jornada, fui tendo contacto co1n os 
Carajás, que realmente tinham visto, se bem que 
rapidamente, os bárbaros e podiam, de cátedra, 
falar sobre eles. Em princípio de setembro de 1937, 
quando eu descia o rio da~ Mortes, terminada minha 
penetra~ao, ouvi do rev·. padre Chovelon, que co-
1nigo acampou durante tres dias, acima do travessao 
8ao Rafael, un1a confirma~ao sobre o conhecimento 
de portugues por parte dos Xa van tes. N arrou--me 
o rev. que certo d'ia topara, na margem direita do 
Mortes, com uro magote de Xavantes. -.e.ste-s, de 
longe, gritaram em boro portugues: 

- N ós nao queremo~ fazer mal a voces! 
Infelizmente o rev. Chovelon tinha perdido os 

óculos no incendio do Rancho dos Padres, no sopé 
cia Serra da Piedade e, por isso, poucas observa~óes 
pode fazer sobre o tipo do gentio. Acred1tar na 
descri~áo dos matutos que acompanhavam o missio
nário, era tempo perdido, pois levados pela fantasia, 
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emaranhavam as recorda~óes, chegando a construir . , . 
um espec1me exot1co. 

Os membros da outra missáo, esses que assis
tiram o trágic<? fitn dos padres Fucs e Sacilotti, 
barbaramente trucidados no alto d·o barranco Santo 
Egídio, em no'yembro de 1934, também nao sabiam 
descrever o Xavante com exatidáo. O pavor do 
mo1nento tao intensamente vivido gravara na retina 
dos superstites urna vi~ao completamente deturpada. 
Se inquiridos sobre o tamanho dos Xavantes, eram 
concordes en1 descreve-los enormes, de porte gigan
tesco. O sr. Lúcio da Luz, fazendeiro .em Mato 
v-erde, no Araguaia, um dos expedicionário~ que se 
a venturaram a ir buscar os corpos dos dois mártires 
salesianos, se bem que diminuisse o ta1nanho dos 

. índios, inclina va-se, porém, a afirmativa de ~erem 
'· bem grandes e possantes". Confirmava o sr. 
Lúcio o conhecimento de portugues pelos bronzeos 
habitantes dos cerrados e garantia estar um homem 
branca a testa das hordas bárbaras. Também o 
padre Hipólito Chovelon, instado por mim, asso
ciava-se a essa crenc;a, aliás confirmada por todos 
os Carajás que juram existir um "turi" e ser ele o 
chefe supremo da na~áo que tao pode.rosa e temida 
se tornou com o andar do~ anos! 

Os caciques carajás Mambiora, Maloá, Buriti, 
I<rtimaré, os guerreiros Trexibé, D jarrama, Aru
tana, Teaoro, Uataú, Te-ho-hobari, Ku-ha-rara, 
Valério, Ceari e outros, garantiram-me a existencia 
do "homem branca" que há muitos anos apareceu, 
<ló outro lado do Roncador, e ficou com os Xavantes. 

Ini.ttilmente tentei, durante minha primeira ex
pedi~áo, desvendar esse_mistério. A única coi~a que 
·consegui foi, após urna cilada tentada contra um 
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dos meus companheiros, verificar, nas pegadas 
deixadas no terreno, a forma de um pé que se dife
renciava totalmente dos demais, um pé que teste
munhava, na in1pressao deixada, os vicios das arti
cula-;óes oriundas do prolongado uso de cal~ados, 
enquanto que os pés d·os indios. deixavam nítidos os 
rastos de artelhos bem distanciados, curtos e 
perfeitos. 

Tambén1 sobre o tamanho, cor, beleza ou feiura 
dos Xavantes, nada consegui, entao, porque somente 
a noite, por duas vezes, lobriguei os índios postados 
na ou tra margem. 

Nas crónicas por mim encontradas sobre os 
Xavantes, nenhuma referencia há sobre costumes, 
ritos, religiáo, assim como nao descrevem o tipo. 
Permanecia, destarte, o mistério e, até ulteriores 
constata<;óes, ninguém podia desmentir ou confir
tnar as histórias que emocionavam com as descri~oes 
1nirabolantes. 

* 
Quando na manha de 12 de agosto, ap6s urna · 

marcha penosa e urna vigilia de torturas, consegui
mos penetrar na grande aldeia Xavante, sita a 22 
quilómetros da margem esquerda do rio das Mortes, 
e 100 quilomet.ros do delta do grande rio, e situada 
exata1nente a 51º15', longitude; 13º20' e 3'' latitude 
Sul, eu tive a nítid·a impressáo de rasgar um gigan
tesco pano de boca e desnudar o palco imenso, .onde 
os personagens das lendas se movimentavam natu
ralmente e nada tinham do hórrido tao propalado! 

Eu, e mais meus dedicados companheiros de 
jornada, íamos buscar os terríveis silvícolas em sua 
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própria casa, tendo como único escopo urna apro
ximac;ao amigável, a fim de que o País chegasse a 
ter conhecimento honesto e 'verdadeiro desses indios 
tao falados ! 

Momentos trágicos vivemos, ante a furiosa 
investida de centenas de Xavantes que trazia1n nos 
olhos a centelha assassina. Mas, protegidos por urna 
sorte estupenda, conseguimos alcanc;ar o acampa
tnento de onde, grac;a~ ao nosso procedimento,. 
entramos em contacto com os senhores absolutos 
daquelas paragens. Foi esse o premio de nossos 
esforc;os e padecimentos. Assim, se de um lado obtí
nhamos a confirmac;ao quanto ao conheciinento 
imperfeito do idioma luso, de outro lado podíamos 
destruir definitivamente a longa seqüencia de in
verdades, quanto ao tipo. 

O índio Xavante nada tem de sobrenatural. E' 
alto, 1,80 m, largo de ombros, tnusculoso, enxuto, 
estreito de cintura, genuíno tipo de atleta. T.esta 
alt~ e larga, olhos rasgados, afastados, ligeiramente 
obhquos. Sobrancelhas bem desenhadas, nariz afila
do, com ligeiro achatamento das narinas. Boca 
ampla, lábios finos, dentadura maravilhosa máos 

, ' 
pequenas, pes curtos e largo~, cabeleiras pretas bas-
tas, que descem até a metade das costas, sóltas,. 
abundantes. Cortadas rente as sobrancelhas, des
nudam a~ orelhas, que sao atravessadas, no lóbulo, 
por urna taquara em sentido diagonal. Os guerreiros 
usam, na b?ca, outra taquara que alarga as feic;óes, 
emprestando-lhes ferocidade animalesca. Epiderme 
escura, avermelhada, exibe desenhos simétricos -feí
tos com genipapo, identicos aos dos índios Carajás. 
Completamente nus, os solteiros ostentam enfeites 
verdes no penis, espécie de capuchos de borracha e 
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uma fibra rombóide dependurada nas partes puden
das. Os mais idosos nao trazem esses adornos. 
~:l'odos, porém, tem a bolsa testicular separada por 
urna incisao profunda que a separa em dois trian
gulos flácidos. E' a marca da .ra~a, completamente 
diferente de qualquer outra tribo. Nao trazem 
tatuagens indeléveis no · rosto, que também é livre 
de pinturas. Sao realmente bonitos, na mais lata 
expressao da palavra. Nenhum índio, dos muitos 
que existem, diferenciados em castas e ra~as, pode 
~er comparado, em beleza, ao Xavante. Um con
junto harmonioso de trac;os, músculos, agilidade, 
porte e e~belteza. Velocíssimos na corrida, pois que 
alcan<;am um veado na persegui~ao e o abatem a 
c.acetadas, tem a origem do nome justamente nesse 
particular, pois Xavante quer dizer corredor, assim 
como o Caiapó significa "inceridiário". Os caciques 
usam um cinto de fibra que circunda os rins e os 
pajés, além de~se distintivo, carregam unia caba~a 
cheia de pó branco que atiram· para o ar, em sinal 
de amizade. Os guerreiros trazem grandes arcos, 
flechas e pequenas zagáias. A parte helicoidal das 
flechas é feíta com penas de gaviáo e arara, e nessa 
extremidade encontram-se longos espinhos de ou
ri~o .como que metidos num estójo. Devem servir 
para agu<;ar ainda mais as pontas quando das 
guerras ou da:s cac;ad·as e, provavelmente, está.o 
envenenadas. 

Além dessas armas,_ usam a terrÍ\rel borduna. 
Quando parados colocam o mortífero cacete junto 
a 'barriga da perna direita, conservando-o seguro 
com o calcanhar e a contra~ao muscular das coxas. 
Carregam indistintamente urna esteira cóncava, que 
mede 50 cm por 40, feíta com palha d'e babac;u. E' 

• 

7 - Pouso das "Bandeiras" no alto do rio 
das M ortes, próximo ao rio Pindaibas . 



8 O autor, no al to do no das M o rtes, 
cn1 o ucubro de 19 3 7. 
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o assento portátil. J amais um Xavante sen ta sobre 
a terra. Entre seu corpo e o solo, coloca a esteira. 
Para as crianc;as fabricam-nas também minúsculas, 
perfeitas, verdadeiros brinquedos. As mulheres, que 
sao formosas e robustas, carregam a prole em ba
laios muito bem feítos, com artístico entrelac;amento 
de fibras. As alc;as sao passadas na testa e todo o 
csfórc;o do carregamento gravita sobre o pescoc;o e 
os músculos das espáduas. Acredito que o uso das 
csteiras, conforme discriminei, seja um preventivo 
contra a opilac;ao pois que, dentre os muitos Xavan
tes que vi, nenhum deles era opilado, contrariamente 
aos Carajás, 1nuitos dos quais sao barrigudos como 
os hidrópicos. 

Os Xavantes estao divididos em guerreiros e 
agricultores. ~stes nao usam armas nem pinturas 
por sobre a epiderme. Os guerreiros, conforme 
constatei, obedecem. a urna espécie de centuriao. 
Cada centúria traz u1na flámula rubra que agita. 
Há um chefe supremo, coisa essa que verificamos 
quando atacados pelos índios. Postou-se, esse gene
ral, que era de gigantesco porte, e, portanto, um 
privilegiado en1 estatura, no centro de ald-eia, de 
onde gritava as ordens prontamente obedecidas e 
com urna disciplina exemplar. 

A aldeia por nós encontrada diferencia-se bas
tante das demais. Nela observamos casas de quatro 
águas, chiqueiros com muitos porcos, criac;ao abun
dante de galinhas, terreiros perfeitamente socados, 
roc;a riquíssima, separada em talhóes onde verde
javam a mandioca, o milho, o algodao,. abóboras e 
cana-de-ac;úcar. 

No centro da aldeia erguía sua mole, a maloca 
dos guerreiros. Redonda e inteiramente fechada 



13'0 WILLY AURELI 

com folhas de piassaba, possuia estreita entrada. A 
aldeia suro-ia nas margens de um córrego cristalino 
~ nas pro~imidades de lagoas, em zona ubérrima. 
Verifica-se com isso que o~ Xavantes nao sao no
mades. o nomadismo, neles, obedece a época das 
grandes cac;adas e das colheitas dos ovos de tarta
ruga, que armazenam para o inverno. Procuram 
localizar suas grandes aldeias em lugares bem altos, 
a fim de se livraretn da praga da~ muric;ocas, ou 
seja, dos p.ernilongos e das enchentes. Devem des
conhecer, o uso do tabaco, pois~, durante o nosso 
contacto nenhun1 deles fumou e quando lhes entre-' , gamos cigarros, mergulharam-nos na agua para, 
em seguida, cuspir o fumo que julg~vam algum 
petisco. Gostam imenso de sal, que ped1am em altos 
brados, e de rapadu~a. Loucos por ferramentas, as 
primeiras palavras que tiv·eram para conosco foram: 

- Irmao. . . dá mac;ado ... 
Desconhecem o termo "compadre", tao difun

dido entre todas as tribos silvícolas do Brasil. Tra
taram-nos de "irmaos". Palavra ~uave ·em bocas 
selvagens e que produzia efeito extraordinário, 
embora pronunciada com cenho fechado e mau. 

Falam gesticulando em demasia. Parece que , . . 
desejam ref orc;ar, com a mtmtca express1va, seus 
longos discursos cheios de enfase. Irriqu·ietos, tem 
olhar inteligentíssimo. Quando lhes cabe a vez de 
ouvir, quedam imóveis, como estátuas, sentando-se 
previamente, sobre as pequenas e~teiras. 

As 1nulheres nao bebem água diretamertte do 
rio. Escavam, na areia da 1nargem, un1a cacin1ba. 
Isto para impedir que suas imagens sejatn refletidas. 
Deve haver, nisso, un1a lenda curiosa,. ou apavo-
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rante, e que, infelizmente, nao me foi dado deslindar. 
Os homens, ao contrário, bebem a vontade, levando 
o líquido a boca com a mao fechada em concha. 

Desconhecem o uso ·da linha e do anzol. Mas 
pescam abundantemente servindo-se do cipó timbó 
que fulmina os peixes. U sam também· outros méto
dos quando procuram alimento nas lagoas, onde nao 
desejam, com o timbó, sacrificar toda a reserva 
ictiológica; fecham, com urna e~pécie de cerca muito 
bem feita, a entrada da lagoa. No meio desta cons
troem jiraus tao bem feitos, que tanto o nosso 
geólogo como o chefe do l.º núcleo, duvidaram se 
tratasse de trabalhos executados pelos Xavantes 
que, em matéria de navega<;ao, evidenciam tamanha 
ignorancia. Foram justamente esses jiraus, verda
d.eira obra de engenharia, que nos inclinaram a 
acreditar na existencia de um branco na aldeia. que 
encontramos. Sobre essas plataforma~ eles colocam 
madeiras resinosas que transformarao, a noite, em 
fachos luminosos; arcos e flechas para fisgar o 
peixe, cordas, barbatanas e balaios. 

Quando da penetra<;ao, pelo rio que descobri
mos a 25 léguas da embocadura do Mortes, foi 
encontrada urna lagoa con1 38 desses jiraus, um 
acampamento provisório com cerca de 40 casas e 
urna grande maloca. Fácil foi certificarmo-nos ser, 
aquela lagoa, um reservatório onde, em épocas dis
tintas, os silvícolas procuram prover as necessidades 
de alimenta<;ao. 

Usan1, os Xavantes, nas extensas campina~ e 
nos cerrados, abrir cacimbas cujo conteúdo enve
nenam com as raízes de caraguatá, ricas em arse
nico. A ca~a cai fulminada ao se dessedentar e 
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infeliz daquele que, desconhecendo esse costume, 
procure apagar a sede em se1nelhantes bebedouros 
que se lhe deparam providencialtnente e justamente 
em territórios pobres de água. 

Criam urna única qualidade de cachorros: 
grandes mastins brancos com pintas marrons, corpo 
de perdigueiros .e cabe~a de fox-terrier. Por muito 
que nos esfor\ássemos, nao conseguimos classificar 
essa qualidade de cao, que mais parece produto de 
longo e cuidado cruzamento entre as duas espécies 
citadas. 

* 
' 

Estudiosos que jamais se atreveram a percorrer 
os territórios compreendidos entre os formadores 
d·o Kuluene, o rio das Mortes e o Araguaia, t erri
tórios esses que comportam tranqüilan1ente a Bél
gica, Holanda e Portugal reunidos, sobrando ainda 
larga margem, asseveram, com desconhecimento de 
causa, que os Xavantes habitan1 a Serra do Ronca
dor, sendo que os grupos próximos ao curso médio 
do Mortes representam sub-ra~as desses silvícolas. 

_ E' urna informa<;ao falsa, ag·ora destruída pela 
nossa observa<;ao, tanto mais quanto o deserto 
limítrofe a Serra do Roncador nao permite qualquer 
manifesta~ao de vida. De mai$ a mais, a Serra do 
Roncador, ciclópico monolítho, por si só afasta 
qualquer ente humano pela impossibilidade de nela 
encontrar meios de subsistencia. E' possível, porém, 
que muito ao Norte dessa Cordilheira, cuja extre
midade Sul a "Bandeira Piratininga" alcan<;ou, 
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outras tribos, sem serem Xavantes, t enhatn edifi
cado suas aldeias. Mas, em se tratando de urna 
zona con1pleta1nente desconhecida, aventar qualquer 
hipótese é coisa demasiadamente arriscada, pois o 
nosso escopo é justamente destruir opinióes 
absurdas. 



1 
t 

CAPÍTULO X 

EM ZONA SELVAGEM 

Estamos acan1pados na confluencia d'os dois 
grandes ríos. Em Sao Pedro do Araguaia, 21 léguas 
acima, tinha cleixado, com um dos moradores, 6 
caixas de gasolina e 1 de óleo. Durante o percurso 
encontrara os \relhos amigos Ku-ha-rara e Ceari, da 
aldeia de Gariroba, que vinham de um enterro. Foi · 
nessa ocasiáo que um primo de Arutana, o mo~o 
Taraúna, pediu sua incorporac;áo e foi aceito. 

Na tarde anterior a chegada a Sao Pedro, na 
hora do jantar, reuní todos os homens. Apesar da 
fartura dos alimentos, cozinhados em bom azeite e 
manteiga, o paleontólogo sempre arranjava un1a 
queixa e, para .secundá-lo, surgiram murmúrios de 
·dois ou tres espíritos rebeldes. 

Sem muitos preambulos, observei: 
- Fiquem sabendo, d·e urna vez para sempre, 

que isto nao é u1n piquenique. De amanha en1 <liante 
as rac;óes v·ao ser diminuídas, pois devemo~ econo.:. 
nlizar, visto que iniciaremos a subida do Mortes e 
onde todas as surpresas sao pos~íveis ! Amanha 
chegaremos a Sao Pedro. Existem possibilidades de 
regressar a Leopoldina. Os que nao se conformam 
coma minha d'ecisáo, deem um passo a frente! 
· Ninguém se mexeu ! Todos ficaram alinhados, 
marmitas na máo, aguardando ordens. 

Virei-me para o corneteiro: 
:~ \¡ ' • "' • 
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- Toque rancho! 
Todos cobraram a rac;áo, imparcialmente distri

buída pelos cozinheiros, sob a vigilancia do sub
chefe. Acabou, dessa forma, urna queixa injusta. 
Indago do médico se falta alguma coisa. 

- Em absoluto - responde o dr. Diniz. - ·A 
comida é farta, rica em vitaminas, abundante e boa 
sob todos os aspectos. Nao procede a queixa do 
paleontólogo e de quem quer quer seja ! 

* 
A cozinha é ref orc;ada com do is veados, uns 

' ·'pintados", tucurarés e piranhas. Mais tarde sur
gem uns tracajás e muitos ovos, apanhados por 
Arutana e Taraúna. 

Acabou a descida fav·orecida pela correnteza . . 
Os mec~nicos lidam novamente com os motores e 
Henry J ulien teima com o da lancha, que, segundo 
afir1na, deyerá subir por si mesma o rio das Mortes. 
Procede-se a descarga dos bateloes para urna nova 
e~tiva. O carpinteiro coloca na popa do "Pirati
ninga" um suporte para os dois motores que deveráo 
impulsioná-lo. 

A esta~áo de rádio nao consegue contacto, pois 
estamos em zona "fading". Por volta das 21 horas, 
.a lancha sai em experiencia, empurrada pelo 
'"Penta", de ce'ntro que resolveu · trabalhar depois 
<le urna série de adaptac;óes, resultado dos esforc;os 
e aplicac;ao do Henry e os mecanicos, que inventam 
novas pec;as. O entomólogo pula d·e contente e grita: 

- Agora vai ... garantido tres vezes.! 
De fato, parece que desta vez a lancha funcio

nará. U m v·erdadeiro alívio. 
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No dia l.º d·e setembro ultimamos nossos tra
balhos. A noite conseguimos contacto com a 
P.Y.H.4, de Rio Preto, mas por alguns minutos, 
visto que o "fading" reaparece e isola nossa esta\áo. 
Inúteis as tentativas do Moacir, que abandona o 
pósto as 2 da madrugada do dia 2, data marcada 
para o início de mais urna etapa. 

A partida verifica-se ern ótimas condic;óes. O 
batelao grande, que leva a reboque o menor, impul
sionado pelo~ dois motores, distancia-se da lancha 
onde tan1bérn vou encarapitado na proa, segurando 
a zinga para o que der e vier. Mas a "Arca de Noé" 
pede reboque e agora vamos ladeando o batelao. 

Tres léguas acima da embocadura o "I.Jaros" 
silencia. Mando apraiar en1 lugar aprazível, nurna 
ilha onde a cac;a abundante alegra o cora<;ao de 
muitos que anteveem . pratos extraprograma ... 

Aldo, um dos mecanicos da turma, desmonta 
o ''Laros" e nao consegue faze-lo funcionar, visto 
que o girabrequim es~á defeituoso e nao rnais su
porta a biela. 

Um verdadeiro transtórno. Apelamos para o 
dr. Adhemar de Barros, ~olicitando a remessa de 
um motor e s. excia., no dia imediato, responde ter 
enviado, via aérea, um possante "J ohnson" de 
22 H.P. (*) 

A alegria é geral e a "Bandeira Piratininga", 
assim generosamente amparada, envia um rádio de 
agradecimentos a s. excia. J á nao temo um longo 
atraso ou urna possível modifica<;ao em 1neus pla-

(*) 11.::ste motor fomos eneontrá-lo, já no fim de nossa jor
nada em Leopoldina e, posteriormente, sem nunca ter sido usado, 
devolvido ao govérno. 
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nos. N o~so regresso está garantido, podendo for~ar 
o motor que sobra. 

Acampan1os na praia até 5, saindo de madru
gada. A lancha vai amarrada a bombordo do bateláo, 
auxiliando-o con1 o "Penta", que resolveu funcio
nar novamente. Quase perdemos a estac;ao de rádio, 
devido ªº violento incendio que se manifestou, a 
noite, na gasolina depositada próxima aos aparelhos 
e motor do pósto. Nao fós~e o gesto abnegado do 
expedicionário Francisco Gttilherme Whitaker, que 
se atirou como louco, abafando as labaredas corn 
areia que apanhava febrilmente, teríarnos perdido 
irre1nediavelmente a P.Y.N.6, que nos mantinha em 
contacto con1 os nossos entes queridos. O telegra
fista nao abandonou o seu lugar, ape~ar do perigo, 
e ficou bastante queimado nas rnáos e no rosto. 

Agora o pouso é na entrada de um "furo", nas 
proximidades há urna lagoa piscosa. Accioly orga- . 
niza um grupo para arrastar a rede. Até nosso 
acampamento chegam os gritos dos rapazes que 
batem nos galhos dos "sarans", esconderijo de 
cardumes de matrinchaos, piracanjubas, chicotes, 
tucunarés, aruana etc. 

Já escurece quando a canoa vem forcejando e 
·Benedito Martins grita da popa: 

- Socorro, gente! Socorro! 
Corremos em direcao a montaria. N ela ven1 , 

estendido, pálido, hirto e gelado, Accioly. ·urna 
grande arraia-fogo ferroou-o no pé direito. Retira
mos o rapaz, que perdeu os sentidos, e o dr. Diniz 
trata com urgencia dos curativos, aplicando, logo, 
urna soluc;ao de amoníaco no ferimento produzido 
pelo duplo e_sporao. 
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Accio1y delira. Sao-lhe aplicadas inje<;óes e o 
médico observa os sintomas. O ferido sua abundan
ten1ente um líquido viscoso, nao pode descerrar os 
dentes, tem .o lado direito paralisado, experimenta 
grandes tren1ores de frio, dores horrendas que lhe 
arrancam gemidos. Ternos um homem - e que 
homem ! - paralisado durante um mínitno de dois 
meses! 

Passamos a noite toda a cabeceira do ferido, 
que continua: delirando. Urna inje<;ao de morfina 
permite-lhe d'ormir, depois de acalmadas as dores. 
A noite é 1nuito fria. Regressam os pescadores, 
taciturnos e desolados pelo infortúnio do compa
nheiro. N omeio Renato Paupério para comandar o 
l.º núcleo, durante o impedin1ento de Luís Accioly. 
Mando preparar urna espécie de poltrona na proa 
do bateJ.áo pequeno, onde irá recostado o ferido. 
Nuvens d·e pernilongos nos atormentam até a 
madrugada seguinte. 

Logo pela manha seguimos rio acima. Assisti
mos a tremenda luta entre doi.s monstruosos jacarés, 
que disputam os despojos sangrentos de um pira
rucu abocanhado momentos antes no interior de 
urna l_agoa. Como dois titas, investem reciproca
mente e as poderosas mandíbulas e~migalham ossos 
com um furor demoníaco·. Verdadeiras ondas levan
tam-se nas proximidades do local da luta. Os dois 
hidrossauros nao se incomodam com nossa aproxi
ma<;áo e continuam devorando-se em vida, averme
lhando as águas cristalinas, atraindo as famélicas 
piranhas. 

Infelizmente, a luz ba<;a da madrugada, nao 
permite que cinen1atografemos o duelo cruel. Henry, 
mal humorado, recoloca a "Kinamo" no estojo. 

I 
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As 17 horas, acampamos na Praia da On~a, 
pauso conhecido e muito bom. Chamo Battigliotti 
e digo-lhe: 

- V oce vai realizar um milagre, consertar o 
" Laros" ! 

- Mas é humanamente impossível ! 
- Nada é impossível. Quero o "Laros" fun-

cionando a111anha ou, o mais tardar, depois de 
amanhá! 

- Mas faltam pe<;as ... 
- Vamos construí-las! 

' 
- Mas ... 
- Chega de "mas"! Voce é demasiadamente 

hábil para fracassar numa empreitada dessas ! Conto 
com voce e com o Anteu ! 

- Está bem, chef e. Realizaremos o milagre ! 
Para soldar o girabrequim, utilizamos a f ór~a 

elétrica que o motor da esta<;o de rádio nos fornece. 
Depoi~ de várias tentativas, a solda elétrica está 
pronta. Os mecanices esmerilham os cilindros, 
substituem os pist9es, dao um " jeito" da biela, 
parafusam, ba tem, serram, cortam, criam pe~as 
novas, arrebitam e acabam ajustando novamente o 
"Laros" que, apó~ tantas reformas, tornou-se urna 
coisa exótica ... 

Trabalhou-se a noite toda. Só pela n1anhá 
repousamos extenuados. 
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CAPÍTULO XI .... 

COMECAM OS "CASOS" 

O día está muito quente. Arutana e Taraúna 
trazem oito grandes tartarugas . . Os expedicionários 
Fumis e Vasconcelos aparecem com grande quan
tidade de peixes. O dr. Tikamer traz a sensacional 
notícia de ter descoberto, nas adjacencias, urna 
choupana de Xavantes. Pelo siin e pelo nao, 'VOU 

verificar e dou com um emaranhado de espinhos, 
que as enchentes acumularam, for1nando urna espé
cie de cupula. O ... etnógrafo, ante nossa d·esilusao, 
teima em querer nos convencer da realidade, cha
mando em seu favor a fábula de que os Xavantes 
sao trogloditas legítimos. Aborrec;o-me ante a tei
mosia desse cavalheiro que, para gozar um largo 
pass·eio, fez-se apresentar, em Sao Paulo, por 
distinto amigo, como notável em sua especialidade. 
O _sr. Tikamer tenta explicar ao paciente Clemen
tino a v-erdade de suas asserc;óes e mostra, no 
interior do emaranhado, uns restos de carvao. 

- Aquí os Xavantes fizeram fogo. . . eviden
temente cozinharam ... 

- Mas por que fizeram fogo dentro desta 
"desgra<;a" - intervém Henry Julien - se para 
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entrar, deviam ter e_sfolado a pele, pois nao existe 
nenhuma entrada? 

Mas o "sábio" já devia ter previsto semelhante 
pergunta. Dando urna volta aponta para um buraco 
no meio dos espinhos: 

- Eis aqui a entrada, senhor ... 
E, zangadinho, fulmina com seus olhos cinzen

tos o contraditor. Notamos que os galhos foram 
cortado~ recentemente. Náo vale a pena discutir. Já 
sabemos quem os cortou, e, sem mais urna palavra, 
regressamos. 

- E' gozado esse tipo - diz Henry. - Será 
que ele nos julga a todos uns bobalhóes? 

- E ' 1nelhor deixá-lo em paz. Agora é tarde 
demais para arrependimentos. Ternos que aguen
tá-lo. En1 todo o caso, quem sabe. . . Pode ser que 
realmente ele se ja útil quando chegar a hora ... 

Sim. . . voce verá a utilidade ... 

* 
Compilava urnas notas na minha barraca 

quando Clementino me procura para dizer: 
- Willy, eu vou regressar. Náo posso conti

nuar mais. O calor me mata e o revérbero das praias 
n1e cega. 

Olho estarrecido para o caro companheiro, de 
cuja boca jamais saiu urna queixa. Julgo, a princípio, 
ser urna brincadeira, mas Clementino está sério. 
Que dizer? Convence-lo do absurdo dessa resolu
c;ao? Inútil. Co1npreendo sua angustiosa situa~ao e 
nao desejo prolongar o martírio. 

- Além do que voce acaba de dizer, tem 
alguma queixa da "Bandeira Piratininga"? 
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- Só poderei ter saudade de todos. Ninguém 
lamenta mais do que eu nao poder continuar. 

- Vo.ce pen.sou nas dificuldades do retorno 
subindo num batelao empurrado com varejóes? 

- Pensei ... 
Desde ontem sabíamos que o sr. Leao, de Mato 

Verde, andava pelas proximidades, co111 urna turma 
de carajás, "mariscando" pirarucus. Sabíamos tam
bém que ele regressaria logo e, no Araguaia, cru
zaría com o Severiano, direto a Leopoldina. Por
tanto, a decisao do Clementina nada tinha de 
ab.s1Jrda. Sem essa fortuita possibilidade, mesn10 
que sofresse todos os males, nao poderia ter sido 
devolvido a civiliza<;ao antes do nosso regresso. 

Chamo 6 subchefe e mando que se preparem 
man timen tos e · utensílios para o companheiro que 
nos· abandona. Só possuo Cr$ 155,00. Toda a fortuna 
da expedi<;ao. Dou-os ao Clementino. Reuno o pes-

. soal, anunciando a decisao d'o chef e do 3.º núcleo. 
Todos ficam tristes com a partida do amigo. N esse 
ínterim, despontam, na curva, as· embarcac;óes dos 
mariscadores que apraiam. Pergunto ao sr. Leao, 
depois de tomado um café, se está disposto a levar 
nos~o companheiro e entregá-lo ao Severiano. Diz 
que o faz com grande prazer, desnudando a alma 
simples e generosa de caboclo. Aristeu escreve urna 
carta ao _ Severiano, recomendando Clementino. 
Lourival concli.ti os preparativos da matolotagem: 
azeite, banha, feijao, arroz, sal, farinha, café, rapa
dura, mate, cigarros, fumo. 

O capitao Zarolho, o ,,.elho carajá que fodos 
conhecem, .chama-me "meu corac;ao" e fica tran
qüilo depois de receber um presente. Também 
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Maloá, capitao de Gariroba, vem chegando. Faz 
parte da comitiva e abrac;a-me com sincera ·comoc;ao. 

- Oce xabe que Mambiora morre~? 
S . . ºt d ' - et s1m . . . coi a o . 

- Xim. . . coitado. . . coitado mesmo! 
- Morreu da n1aleita? 
- Nao! l\1orreu de feiti<;o ... 
o bom índio lacrimeja . a_ lembranc;a do forte 

Mambiora, que foi tao meu amigo há um ano. Acal
mo a dor do valoroso Maloá com um par de calc;as 
cinzentas e a promessa de que, de retorno, muita 
coisa mais ele g·anhará. o bom amigo vai buscar a 
canoa um belo "pintado" com que retribuí meu 
"agrado". 

O sr. Leao cede-nos um alentado pirarucu. J á 
o pessoal está todo reunido na praia. Ole1nentino 
despede-se. Accioly pede para me falar. 

Eu também desejava ir ... 
- i>-?? . . . . 
- Estou f erido e só pos so atrapalhar. Sou um 

e.stórvo a expedic;ao. 
- Voce fica ! Estorvü nada! Em breve estará 

novamente curado. De mais a mais, onde voce en
contraria os cuidados médicos de que necessita? 

- Eu só formulei meu pedido pensando que 
atrapalhava ... 

Depois vou despedir-me do Clementina, que 
está pálido de como<;ao. Tres "hurras" saúdan1 O· 

colega que, de pé no batelao, acena com a mao. A 
moda sertaneja, pipoqueiam os tiros de despedida .. 

Clementina descarrega seu revólver para o ar .. 
Depois ... 

* 
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Momentos antes de partir, Aldo Battigliotti, 
que trabalhou o dia inteiro com os motores, sorre 
as conseqüencias de forte ataque de insola<;ao. O 
dr. Diniz trata-o durante a noite toda, auxiliado 
pelo farmaceutico e pelo Lourival, que é o "fac
totum,, da expedic;ao. 

Anteu substitui o . doente e, con1 o auxílio de 
Tácio e N elson, ultima os arranjos n1ecánicos. O 
telegrafista envia os despachos que Clementino 
recomendou. 

Accioly está passando um pouco 1nelhor.. A 
necrose processa-se com extraordinária rapidez e 
causa horror a chaga purulenta e medonha. Depois 
de amanha, ele será operado. E por falar em ope
ra<;ao, Raul Rodrigues, operado de um calo arrui
nado, em Leopoldina, perdeu todas as banhas. 

José de Barros está de purgante. Embarac;o 
g·ástrico. Devem ser os ovos d·e tracajá de que tanto 
gosta. 

Trabalhan1os até alta madrugada para ultimar 
tudo. Henry J ulien, ao acionar o motor da lancha, 
fere-se no pé esquerdo. Lá vai novamente a ambu- · 
lancia para atender .mais este ferido que end'erec;a 
él "Arca de Noé" todos os impropérios. Perde, 
assitn, o entomólogo Heinz, um precioso aliado ... 

Cedo ainda, saimos. Estamos a 8 de agosto. 
Somos obrigados atracar adiante, devido a forte 
vendaval que nos paralisa por tres longas horas. A 
tarde, alcan<;a1nos um lago, onde n1ando armar 
pouso. O "Laros" necessita de uns retoques. N oite 
alta trabalha-se na popa do batelao, quando enorme 
jacaré vem flechando pelas águas tranqüilas do 
lago. Como um torpedo, vai esbarrar o . focinho no 
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costado da lancha. Tácio Catony atira un1a fisga 
no hidrossauro e resmunga1 : 

- Aí está um jacaré inteligente: quis afundar 
"t . " d "d S ' " A ' "l a ranque1ra o r. auva . te e e compreen-

deu a inutilidade do trambolho ... 
O entomólogo, despertado pelo estrondo acode 

solícito e faz minuciosa 'vistoria no costado a'tingid~ 
pelo jacaré-torpedo.· Nada de grave nas superestru
tura~ do "cruzador", sornen te a chapa de cobre 
amolgada ... 

J á a lua descai para o horizonte quando damos 
por terminados nossos trabalhos. Sao quatro noites 
n1al dormidas. Va1nos para as re9es. Antes, verifico 
o estado dos feridos e dos doentes. Estao . todos 
roncando. . . Bom sinal ... 



APROXIMANDO-SE DOS XA V ANTES 

A ilha é confortável, possui grande mata, ma
ravilhosas praias, água de primeira. N ela acampa
mos. Todos se alegram. Sem esperar muito, mando 
afixar o. seguinte boletim: 

"Na impossibilidade material de pro~seguir a 
jornada co1n todos os elementos que compoem a 
"Bandeira Piratininga", assim como carregar o 
volumoso material, visto as dificuldades de navega-· 
bilidade, oriundas das lamentáveis falhas verificadas 
no~ motores ,resolvo dividir a Expedic;áo em doi& 
núcleos, sendo que um deles permanecerá nesta ilha,. 
com todas as comodidades, guarda do material e 
embarcac;óes que deixo. o grupo que fica, nao po-· 
rém em completa inatividade, pois que muito tra
balho terá na preparac;ao e manteamento das carnes,. 
pesquisas botánicas, embalsamento~ etc., é compos
to dos seguintes homens: Luís Accioly Lopes, chef e 
do acampamento, dr. J. Diniz, médico, Renato 
Paupério, Francisco Guilherme Whitaker, Tácio 
Catony, José Nogueira, Joáo Vasconcelos, Orlando 
Fonseca, Anteu Lheurouth, Apolinário Ferreira> 

. José Luís Gon<;alves e o carajá Taraúna. 
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O grupo que segue comigo, na parte mais 
áspera da jornada, grupo esse que desde já se <leve 
devotar de corpo e alma a árdua tarefa de penetra
c;ao, onde fome, sede, frio, calor, perigos a granel 
surgidao a cada passo, é composto dos seguintes 
homens: Aristeu Cunha, dr. Henry J ulien, dr. J oao 
Kaufer, dr. Tikamer Szaffka, dr. ·Henrique Hi1n-

. melreich, respectivamente, subchefe, cinematogra
fista, geólogo e engenheiro, etnógrafo, entomólogo; 
Celso da Silva Rocha, Arn1ando Gozzola, Osear 
Ahneida Prado, N elson Guimaraes, N apoleao Buc
chi, José de Barros, Aldo Battigliotti, Lourival 
Deus Costa, José Eduardo de Freitas Pinto, Albe
rico Soares, José de Queiroz, Raul Rodrigues, 
Benedito Arruda, Benedito Martins, J oáo Fumis, 
Moacir Vieira de Melo, radiotelegrafista, e o cara já 
Arutana. 

~ste grupo passará bocados bem amargos, 
ficando, desde já, avisado das agruras que d.everá 
suportar. Vamos penetrar no Desconhecido e, por
tanto, nao sabemos quais os imprevistos que nos 
a.guardam. Ternos urna mi.ssao sagrada a cumprir :. 
bastear a Bandeira Nacional no mais alto cume da 
Serra do Roncador e até lá deveremos chegar,. 
mesmo que nosso percurso fique marcado com eta
pas dolorosas, como, por exemplo: a morte de 
muitos dentre nós. Um único homem que sobreviv~, 
e.ste único deverá levar o pendao nacional ªº ponto 
colimado! 

Lamento ser obrigado a deixar o dr. J. Diniz, 
nosso médico. Mas ele tem a cumprir sua missao: 
tratar dos doentes e dos feridos que aquí também 
ficam em convalescen<;a. Deus nos ajudando, esta
remos de YOlta até meados de setembro ou, no nlais . 



148 WILLY AURELI 

tardar, em fins desse mes. Se até lá nao regressar
tnos, tome o sr. Luís Accioly providencias para 
regressar como grupo que fica comandando, porque 
dificilmente voltaremos. Pe~o encarecidamente aos 
que ficam, cuidar zelosamente do.s víveres e mate
riais que aqui deixo. E, aos que aguardam nosso 
regresso, o meu grande abrac;o de amigo e chefe. 
Ilha da S·eperac;ao, Rio das Mortes, em 9 de agosto 
de 1938. (a) - Willy Aureli". 

O boletitn foi largamente comentado e muitos 
dos designados para ficar procuravam meios de 
seguir, oferecendo ao~ companheiros "felizardos" 
largas vantagens para substituí-los. Mas nenhu1n 
veio a mim queixar-se, tal era a disciplina . 

. O dr. Diniz fez-1ne ver a possibilidade de Raul 
Rodrigues vir a piorar, julgando necessária urna 
segunda intervenc;ao cirúrgica. Assi111 senda, tratei 
de substituí-lo por outro homem e, fingindo nao 
reparar na ansiedade de todos os rostos, escolhi 
Tácio Catony. 

Subdivido os hon1ens que seguem em tres gru
pos. N enhu1na preferencia de tarefa. A comec;ar por 
mim. Depois, mando de~carregar todo o material, 
separar o indispensável. Renato Paupério e ·mais 
dois hon1ens encarregam-se da passoca de carne, 
que levarernos como alimento durante a travessia 
do deserto. Alberico Soares, amazonense, cozinha 
com perícia a deliciosa carne das tartarugas, que 
enlata, como víveres de emergencia. Dividimos as 
barracas, as ferramentas e o resto. Recomendo ao 
Accioly a construc;ao de um pouso e, sobretudo, 
que mantenha o pessoal em plena atividade. Os 
tnee!3.nicos limpam os motores. O resto do pessoal 
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faz nova estiva. O batelao grande flutua, aliviado 
de urnas quatro toneladas e navegará com rapidez. 

O·s doentes que ficam sao: Luís Accioly, Raul 
Rodrigues, Francisco Whitaker, Anteu Leuenroth. 
Este, que v-em sofrendo de profunda amnésia, es
quece-se de tudo, inclusive de urna pec;a do motor 
que atirou a água, julgando-a inútil. Quanto ªº 
etnógrafo, levo-o comigo para experimentá-lo defi
nitivamente. Carrega ele um saco de lona cheio 
que pesa algumas arrobas. Adaptou-lhe urnas cor
reias e, quando anda, parece o Atlas carregando o 
Universo! Ai daquele que pisasse, ou simplesmente 
esbarrasse no tal "armário portátil"! 

* 

O dr. J oao Kaufer entrega-me o primeiro rela
iório das pesquisas e observac;óes durante a descida 
do Araguaia. E' um relato minucioso e de grandé 
alcance. Quanto ao rio das Morte~, ele vem ex.e
cutando meticuloso levantamento, gra<;as ao qual 
retifico o meu do ano anterior. 

Luís Accioly, a noite, explana-me seus projetos 
durante a permanencia obrigatória. Aprovo-os. Por 
volta das 22 horas, no firmamento iluminado p·elo 
plenilúnio, surge de repente outra luz mais intensa, 
láctea, faixa enorme que, de S. E., se prolonga e 
se perde no N. O. Espetáculo raríssimo nestas lati
tudes, trata-se de urna espécie de aurora boreal, 
conforme afirma o dr. Kaufer. Todos olhamos o . 
céu puríssimo e alguém aventa ser, aqui, um sinal 
de sucesso para a nossa empreitada. 

• 
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A e~tac;áo de rádio funciona bem. Enviamos e 
recebemos comunicac;oes. Os que partero, amanhá 
cedo comigo, deixam recados, roupas e objetos com 
os companheiros. 

As 7,30 horas de 10, feitas as despedidas, 
animados os que ficam com urna ligeira prelec;ao, 
largamo~ em boa marcha, impulsionados pelos dois 
111otores. Orlando Fonseca, o nosso caro "Pinguim", 
que no dizer de N apoleao Bucchi, para aba ter a 
cac;a apoia a carabina numa f orquilha adrede pre
parada, chora copiosamente. Outros lacrimejam, 
porque a ausencia podía ser para sempre. Os "vivas" 
que os d'ois grupos se dáo, nao atingem o diapasáo 
dos dias f elizes. 

Na primeira curva dorio o acampamento desa
parece. Quando regressaremos? Regressaremos 
todos? Eis as perguntas que formulamos muda
mente. · 

Aristeu vai na patroagem e Aldo · cuida dos 
motare~ que roncam em uníssono. Há silencio a 

· bordo, visto que eu proibo cantos e conv'ersas até 
as 1 o horas da man ha, a fim de surpreender alguma 
cac;a grossa. Só se ouve o roncar dos motores. A 
proa, muito erguida, corta a correnteza, levantando 
"bigodes" esbranquic;ados. A reboque, vem a mon
taria com o material de cozinha e o Benedito Arruda 
na pa troagem. 

Pas~a1nos rentes a lugares que falam aos nossos 
corac;oes, pois neles sofremos quando da primeira 
cxpedic;ao. Somos cinco, os "veteranos" e entre-

' ' olhando-nos, comunicamo-nos o mesmo pensamento. 

¡ ... . .... , * 
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Por volta das 15 horas do dia 11, quando su
bíamo~ sempre em boa marcha, o dr. Kaufer, que 
ia na proa, manejando os instrumentos necessários 
ao levantamento do rio, chama minha atenc;ao: 

- Veja, sr. Aureli,t lá em frente há algo de 
estranho. . . Parecem jangadas. 

Focalizo o binóculo e realmente deparo com 
um grupo de jangada~ encostadas na praia de urna 
ilha. Náo há dúvida, sao jangadas de Xavantes. A 
notícia corre célere e todos se levantam para obser
var. Em todas as bocas há um nom.e: "Xavantes" ! 
Em todos os corac;oes um pulsar mais fo rte. Os 
bárbaros do sertáo mato-grossense e~táo próximos 1 
Na~ur:aimente, afluem trágicas histórias, pois a 
ma1or1a esbugralha os olhos. · 

Com largo gesto indico ao Aristeu a praia, 
mandando que encoste. E' regulada a marcha dos 
motores. Deseemos e notamos rastros recentíssimos 
de toda urna tribo. Contamos 16 jangadas, feítas da 
maneira mais rudimentar: paus ocos amarrados com 
cordinhas. N enhum sinal de corte: tudo despeda
<;ado com as máos. Contrastando, as cordas muito 
bem feítas, e o~ la<;os de amarra~áo, identi~os aos 
que usamos. Evidentemente, os Xavantes desconhe
cem · completamente outro meio de navegac;áo. 
Nessas jangadas, que mal suportam o peso de urna 
pessoa, eles atravessam o rio das Martes, investindo 
para o lugar que devem atingir, depois de calcular 
a rapidez e a for<;a da correnteza. Bem em frente, 
na outra margem, há indícios de um porto de 
atraca~áo. 

Feit.a rápida inv-estiga<;áo pela . ilha, mando que. 
todos desembarquem. Aqui levantaremos nosso 
acampamento para ver se conseguimos contacto com 
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os Xavantes, coisa difícil, ou mesmo considerada 
impossível. 

De repente, o dr. Tikamer, o etnógrafo, com as 
f ei~oes alteradas, acerca-se e diz: 

- O senhor pretende pousar ne~ta praia? 
- Perfeitamente ... 
- Mas é urna verdadeira loucura ! Aqui mor-

reremos todos! Hoje ha verá enorme morticínio ! 
Fico boquiaberto, tamanha a surpresa ante essa 

demonstra<;ao de "ca pacidade profissional e de cora
gem individual" do especialista. . . Limito-me a 
dizer: 

- Pois é para morrermos todos que n1andei 
descer o pessoal ! 

O pobre acredita e implora: 
- Mas, s·enhor ! Vamos imedia.tamente en1bora ! 

Vamos acampar noutra praia! 
Procuro Henry J ulien. 1tle profetizara tu do isso 

e dou-lhe meus parabéns. Todos os homens sorriem. 
Chamo Napoleao Bucchi, chef e de núcleo e digo-lhe: 

Seu grupo está de servi<;o? 
- Sim, senhor. 
- Entao aproveite para sentinela, boje a noite, 

o dr. Tikamer. Garanto-lhe que jamais acampamen
to algum terá tido melhor guarda ... 

Em con1panhia de seis homens, guiado pelo 
rastro dos silvícolas, dirijo-me a outra margem da 
ilha. Há um estreito bra<;o de água muito vertigi
noso. Atravessamo-lo com o líquido pelo peito. 
Galgamos curta e íngreme subida, afundamos na 
espessa mataría. Numa árvore há um sinal: dois 
paus atravessados amarrado~ com embira. Mais 
além, numa clareira, grande quantidade de balaios, 
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esteiras pequenas, urna borduna, urna pele de veado, 
cascas de jabotás, restos de fogo. 

Arutana apanha do chao urna cestinha que 
con tém raízes : 

- Willy, este balaio é do "outor" dos Xa-
' ; antes ... 

- Do feiticeiro,? 
- Nao; do médico. Olha aqui remédio para 

dentes e dor de barriga. 
.O cara já explica: 
- ~ste é ac::.n1pamento de descanso e cac;a. 

Tudo isso foi abandonado como imprestável. Xa
vantes foram para cima ... 

Indica com a mao a direc;ao que "fareja". 
Resolvo, aproveitando a noite enluarada, seguir o 
batedor para ir a aldeia. Vou escolher os homens 
que me devem acompanhar. 

De regresso ao acampamento, vou com Aristeu 
e Alberico a margem fronteira onde existe o porto 
de atracac;ao. Também lá encontro balaios e estei
ras. De repente, surge um galo branca. Alvoró<;o 
de nossa parte. O galo é perseguido com empenho, 
mas, arisco, meteu-se numa capoeira e nao adian
tam esfor<;Os e buscas. Urna pena, pois ele seria 
nossa "mascotte". 

~sse encontro vem confirmar a história d·e 
cria<;5es de aves domésticas pelos Xavantes. Encon
tramos outro batedor, socado e amplo. Possivel
mente conduz a um grande aldeamento distante, 
entre o Araguaia e o Mortes. Nao convém arriscar. 
Já penetramos demasiado e somos somente tres. De 
mais a mais, o Sol descamba para o horizonte e 
muitas coisas restam a fazer no acampamento. 



CAPÍTULO XIII 

NOITE DE VIGíLIA 

Seguiremo~ as 21 horas. Catorze homens ao 
todo. Escolho Aristeu, Lourival, Henry, Heinz, Dr. 
Kaufer, .Benedito Arruda, Arutana, Aldo, Osear, 
Alberico, Freitas, Queiroz, Gozzola. Roupa cáqui, 
botas, embornal, cantil. Nos embornais, carregamos 
grande cópia de presentes. Ao Osear e Alberico 
entrego foguetóes e caixas de fósforos. Napoleáo 
Bucchi fica chefiando o acampamento, com guarda 
refor~ada, atento a qualquer ocorrencia. Dou-lhe 
minuciosas instru~óes. 

O etnógrafo, de carabina ao ombro e enorme 
facáo a bater nas coxas magras, "armário" nas 
.costas, mede a largos passos a periferia do acampa
·mento, alimentando as fogueiras. ótin1a sentinela ! 

As 21 horas em ponto, mando atravessar, na 
-canoa, todos os homens escolhidos. Agrupamo-nos 
na estreita faixa de lodo que margeia o barranco, 
onde, como boca gigantesca, abre-se o caminho que 
deveremos trilhar. 

Iniciamos, assim, o grande aventura! 
J ulgo a aldeia dos Xavantes muito distante, 

mas pode-se dar p caso de estarem acampados pelas 
proximidades. Portanto, a marcha deverá ser a mais 
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silenciosa possível e, ao menor vestígio, pararmos 
bem distanciados, para, com o romper do dia, tentar 
urna aproxima<;ao amigável. Meus homens vem 
sendo trabalhados e sabem que os índios sao os 
verdadeiros donos das terras e os intrusos somos 
nós. Sabem também, por ouvir dizer, que os Xavan
tes estáo aureolados de péssima fama, robustos, 
agressivos, implacáveis, velocíssimos. Digo aos 
homens: 

- Também terríveis foram os Nhan1biquaras, 
os Bororos, os Parentintins ·e os próprios Carajás. 
No entanto, hoje sao "nac;óes" pacíficas ou mansas. 
Nao foi a tiros de carabina que esse$ silvícolas acei
taram a amizade dos civilizados. Matar um índio é 
matar urna crianc;a ! Justa é a resistencia de urna 
1naloca quando, intrusos como nós, surgem de 
repente. Tan1bém eles nao podem adivinhar logo 
nossas verdadeiras intenc;óes. Muito sofreran1 dos 
jagunc;os, tiradores de borracha, garimpeiros, apa
nhadores de castanhas e outros aventureiros. Nao 
deveis esquecer que para alcanc;armos a Serra do 
Roncador, somos obrigados a atravessar o enorme 
território habitado pelos Xavantes e, possivelmente, 
por outra~ tribos. Basta que um de vós, num mo
mento crítico, perca a calma e nossa missao irá por 
água abaixo. Hostilizados, eles hostilizaráo. Se bem 
tratados, possivelmente nos deixaráo tranqüilos. De 
mais a mais, se formo~ felizes, poderemos, como 
ninguém, trocar utensílios, estudar os costumes e 
índole dos Xavantes, filmá-los e abrir, para outros, 
a senda procurada. U ma vitória inconteste para nós 
todos. Devo lembrar-v·os, agora, e o momento é 
oportuno, o que ouvi da boca do coronel Vicente 
Vasconcelos, diretor do Servic;o de Prote~ao aos 
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Indios. ~le n1e disse o seguinte, quando fui ao Rio 
Rio solicitar a necessária licenc;a: 

- Eu tenho certeza, meu senhor, grac;as aos 
sentimentos que externa e a maneira com que se 
conduziu da primeira vez na expedic;ao ao rio das 
Mortes, que jamais atirará contra um índio. Mas o 
senhor pode assumir a responsabilidade de seus 
homens? Poderá impedir que, num momento de 
p:anico, un1 dos seus companheiros atire, mate ou 
fira um silvícola? 

Digo-vos isso a fim de que, conhecendo 111eu 
modo de pensar, identico ao do coronel Vasconcelos, 
nenhun1a atitude isolada venha a ser tomada no 
caso de sermos recebidos com franca hostilidade. 

- E no caso de sermos trucidados? - indaga 
um companheiro. 

Trato de contornar a resposta, porque nao 
podía responder: "Seremos mártires e pertencere
mos a 1-Iistória". Digo simplesmente: 

- Ninguém será trucidado ! Vamos em missao 
de paz, levamos presentes para cativar a amizade 
dos índios. Se "a coisa apertar", soltaremos fogue
tes. Isso bastará para afastar um perigo imediato. 
Agora, urna coisa: posso contar cegamente con
vosco? Posso estar tranqüilo quanto a calma que 
deveis conservar em caso de um imprevisto? 

Todos, sem a menor vacilac;ao, respondera1n: 
- Pode, chef e! 
Escolhera meus homens a dedo. Sabia-os cal

rnos, resistentes, e, sobretudo, disciplinados ao 
máximo. Entao dei ordem de marcha. 

Lourival a frente, eu atrás, depois Aristeu e os 
demais. Fecha a marcha meu bagageiro Benedito, 
que vai sobrecarregado de presente$. Atravessada 
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a mata escura, eis-nos numa clareira. Andamos 
assim u'a meia hora quando, ao margear urna lagoa, 
lobrigamos urna fogueira. Imobilizamo-nos. Caute
losamente, eu e Lourival vamos beirando o espelho 
d'água. Verificamos ser um resto de incendio que, 
alimentado pela brisa, se reanima, pondo em nossos 
cora<;óes o primeiro sobressalto ... 

Agora é um cerrado. Lourival, volta e meia, 
aciona a lanterna elétrica para clarear o caminho 
estreito e sinuoso. Em fila indiana seguimos sem 
fazer barulho. Catorze fantasmas que perambulam 
numa zona prenhe d·e trágicas surpresas. Um cantil 
bate de encontro a um facao, mas o seu causador 
faz cessar logo o ruído. 

O silencio é profundo. O luar intenso alonga 
nossas silhuetas, que tomam formas bizarras ao 
sabor dos acidentes do terreno. Alcanc;amos outra 
mata, estacando para um ligeiro descanso. Aristeu 
diz: 

- Somos os primeiros homens civilizados que 
pisam este terreno. Isto já é urna satisfac;ao. Maior 
será quando, travada amizade, com os Xavantes, 
pudermos dizer: "Fomos os únicos!". 

O subchefe sente-se realmente feliz pela rara 
oportunidade que se lhe oferece. Nao cesso de fazer 
recomendac;óes. Devo prever tudo e nao quero que 
algo seja esquecido e nos apanhe de surpresa na 
hora "H". 

Retomamos a marcha, em subida. Depois de 
ligeira descida, a mata investe urna íngreme eleva
~áo. Lourival nao perde o rastro e avan~a com infi
nitos cuidados. Bate em todos os cipós que encon
tra, fareja armadilhas e, as vezes, ante minha 
impaciencia, diz, em voz baixa: 
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- O seguro morreu de velho. . . Conhec;o 
demasiadamente as artimanhas dos índios para tne 
fiar .. • 

A mata prolonga-se. Agora a escuridao é inten
sa. Os ho1nens avanc;am, seg·urando-se pela mao. 
Novamente o cerrado espesso e alto. O caminho 

· serpenteia por entre obstáculos naturais, ~·empre na 
direc;ao N. O. 

Mais urna hora de marcha e nova parada para 
ligeiro descanso. O contínuo ca1ninhar nao nos faz 
sentir o frio da noite. Mas basta parar uns minutos 
para que o suor das roupas "vire ~orvete"', con
forme diz Osear, que toma extremos cuidados com 
os f oguetóes. 

Agora, o cerrado é ralo. Por ele andamos uns 
30 minutos para cair num queimado sem fim. O 
incendio devorou, há pouco, enorme área. A cinza 
alta e fofa ataca as gargantas. Os galhos queimados 
emporcalham-nos. -':rudo é preto, até o firmamento 
que parece absorver . a tinta agourenta do chao 
martirizado. 

* 

Lourival, que me precede de dois metros, estaca:. 
e levanta a mao. Fa<_;o o mesmo sinal, que é trans
mitido por todos. A pequena coluna imobiliza-se 
novamente. . 

- H .á fogo lá bem em nossa frente - mur
n1ura Lourival aos meus ouvidos. 

Fixo o olhar na direc;ao indicada e lobrigo 
um tenue revérbero avermelhado que pinta as fólhas 
dos arbustos. Só o olhar de lince do nosso ponteiro 
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poderia ter dado com aquilo, pois o luar diminuia o 
cintilar das brasa~. Fac;o sinal ao Louriv·aI para que 
siga com cuidado. Eu o acompanho. Verifico o 
cronómetro: sao e.xatamente 40 minutos da ma
drugada. 

Como se le nas novelas de aventuras vamos 
. . ' 

rastejando sem fazer o menor barulho, uns 500 me-
tros. Súbito, Lo·urival agacha-se. Fac;o o mesmo. 
L .evantando o brac;o, ele aponta algo na minha 
frente. Estico o pescoc;o e lobrigo, a uns 15 metros 
de distancia, sentados rente as brasas, dois possan
tes silvícolas ! Surgem numa e~pécie de enorme 
degrau que dá acesso a aldeia. Vislumbro várias 
casas de palha, a esquerda e a direita. Urna, enorme, 
arredondada, <leve albergar quase urna tribo inteira. 
De Iá ,nos chega o ruído lacerado de urna tosse con
vulsa. Is~o <leve interessar Os dois xavantes que 
passam a conversar: Só OU':;O: "H uum. . . H uum ... ", 
assim como o piar de m.utuns. O que está a esquerda, 
ri gostosamente. Depois, aponta ao companheiro a 
choupana de onde partiu a tosse. Os dois gigantes 
brónzeos nao sabem que dois civilizados, a quinze 
metros devoram-nos com o olhar ! ,E nós dois, sen
tind9 o cora<;áo ·pulsar forteniente no peito, a con~ 
jeturar qual o nosso fim se formo~ pressentidos ! A 
situa<;ao nao é nada .invejável. Noto porc;ao de caes 
enrod'ilhados aos pés dos dois índio.s. Basta que o 
vento, agora favorável, mude de dire<;ao e a nossa 
presen~a será imediatamente denunciada. Puxo urna 
perna de Lourival, que mais parece urna estátua. Para 
cúmulo, a cinza prov.oca-me intenso ardor na gar
ganta. Aperto desesperadamente os dentes e sinto 
as veias do pesco<;o inchar, mas nao tusso ! Só quem 
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teve de sufocar um acesso de tosse violenta poderá 
julgar o esfórc;o que despendí naquele momento! 
Lourival 'compreende e itnita-me, afastando-se d·e 
gatinhas. Bastaria o barulho do facao arrastado, 
u1n galho partido, a queda da carabina, para acon
tecer sabe Deus o que! 

Assim, como caranguejos, retrocedemos duzen
tos metros. Depois, nova1nente de pé, alcanc;amos 
os co1npanheiros. Mando recuar, dois homens de 
cada vez, co1n as 1naiores cautelas. Eu fico com 
Aristeu e Lourival, para espreitar, temendo que 
qualquer ruído tenha chegado aos ouvidos agudís
simos dos silvícolas. Nada, felizn1ente. N em os 
cachorros acusa1n nossa presenc;a. U m verdadeiro 
111ilagre ! Passados largos minutos, retrocedemos. A 
10 metros de distancia nao dou com os companhei
ros, tao camufladas ficaram as roupas cáqui sujas 
de carvao. Se fóssemos Xavantes, teríamos caído 
nos brac;os dos nossos home.ns, sem ter tempo de 
esboc;ar u111 gesto. :Esse fato tranqüiliza-me bastante, 
pois, a pouca distancia, podercmos nos esconder 
com facilidade, confundindo-nos coin os arbustos 
queitnados. Retrocedemos um quilometro, parando 
a orla do batedor. 

De repente, verdadeiro coro de latidos furiosos 
levanta-se da aldeia xavante. A cachorrada deve ter 
cheirado algo. Mando retroceder mais um quilóme
tro, colocando-nos fora do alcance dos farejadores 
de qu~tro patas. Acampamos numa clareira, próxi
n10 ªº caminho, sobre a cinza, depois de ter colocad.o 
urna sentinela avanc;ada. Estamo~ gelados, imóveis, 
ouvidos atentos. Os cachorros ainda latem furiosa
mente. A eles une-se o "concerto" da porcada. 
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- Uai ! - diz Aristeu. - Os Xavantes criam 
porcos no chiqueiro ! 

Assim deve ser, pois a porcada continua a 
grunhir num ponto fixo. Agora é a vez dos cachor
ros mudarem de tonalidade. Sao guinchos de dor 
que rasgam os ares da noite. Os índios, aborrecidos 
com os latidos, devem estar descendo a borduna no 
espinhac;o dos "fidelíssimos". Assim, entre latidos, 
guinchos e pauladas, passa-se mais un1a hora. 

* 
, - Van1os aguardar a madrugada, - digo aos 

nleus homens. - Quando o sol despontar, iremos 
a aldeia e faremos exibic;ao dos presentes, tentando 
um contacto com os misteriosos senhores do cerrado. 

Digo isso, mas nao tenho muita confianc;a no 
exito final. Em todo o caso, urna vez na danc;a, 
<levemos danc;ar até o fim. 

Há muitos palpites. Uns acham que seremos 
recebidos triunfalmente, outros, com hostilidade. 

- Nao devemos assustá-los - digo eu. - O 
"x" da questáo está nisso. Assustado.s, ou fogem ou 
revidam. Nos dois casos, adeus estudos e adeus 
contacto! 

- . Efetivan1ente - diz Aristeu. - Se surpre
endidos, nao podendo dar fuga as mulheres e crian
~as, resistem ferozmente. Aliás, isto é de todos os 
silvícolas, e eu julgo os Xavantes pelos outros que 
conhec;o ... 

- Mas é natural - intervenho. --: E' próprio 
do homem defender seus bens e a prole. Até o 
írracional o faz, quando acossado, quanto mais um 
ser humano, seja ele Xavante ou turco. 

- Poderíamos penetrar agora na aldeia, sem 
prévio anúncio de barulhos - aventa o Lourival. 

, 
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- De noite, seria mais fácil a aproxi111a<;áo e os 
Xavantes, refeitos do primeiro susto, vendo-nos 
calmos, nao teriam dúvidas em se acercar ... 

- Loucura ! Haveria p.anico e, na escuridáo, 
era urna vez embaixada de amizade. . . Vamos 
aguardar dia claro. 

Todos estamos cansados. Um ou outro, encos
tando o corpo no chao, trata de dormir com "u1n 
ólho só, acabando de sujar-se na cinza e no carvao. 
Benedito, sempre previdente, desencanta un1a gar
rafa termo cheia de café. Alguém roi rapadura, 
outros fumam dentro de um buraco aberto no chao. 

Henry queixa-se do frio. Bate os dentes. Está 
só com o "macacao" que peneira o ventinho frígido. 
Aos poucos, todos choram a falta de um cobertor. 
Que fazer? Devemos suportar a noite sem fim, onde 
os minutos sao contados como horas e as faculdades 
visuais e auditivas está.o intensamente voltadas na 
dire~ao da aldeia pouco distante, incógnita acabru
nhadora que s'C>mente pela manha poderemos 
decifrar ! 

, 

CAPÍTULO XIV 

UMA E SCARAMU<;A NA TERRA ONDE 

DESAPARECED F.A.WCETT 

A Lua desapareceu há muito. Escuridao. O 
cansa<;o aumenta com o passar das horas, e a posi
c;ao incómoda anquilosa as juntas, que estalam ao 
menor movin1ento. Caiu abundante orvalho aumen
tando a maquilagen1 for~ada. 'Água e carváo, de 
mistura, escorrem pelo n.osso rosto. U ma espécie de 
graxa de ~apato adere as nossas fardas. Aumenta o 
frio. Todos estao quietos. Nao adiantam lamúrias. A 
tenue luz da brasa de um cigarro, vejo o cronóme
tro: quatro horas. Mais duas horas de lento mar
tírio ! Quantas saudades da fofa areia e da praia 
distante e do cobertor amigo! Penso nos compa
nheiros que lá estao dormindo tranqüilamente, 
acalentados pelas grandes e alegres fogueiras. De
pois esfor<;o-me para nao pensar em comodidades, 
mas na maneira com que $eremos recebidos pelos 
brutos do sertao. Bem? Mal? Perecerá algum dos 
1neus homens ? Teremos a calma suficiente para 
enfrentar urna dolorosa surpresa? Poderemos exibir 
ao mundo o filme desses Xavante~, que a todos 
intrigam pelo modo como se mantem afastados da 
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civilizac;ao? Poderen1os estudar-lhes caln1amente os 
costumes, a língua, as lendas? Colheremos 1naterial 
para o~ museus? Encontraremos o ras.tro ~o coronel 
Fawcett e outros exploradores m1ster1osamente 
desaparecidos? Estou a dois passos de um mundo 
de revelac;6es. Comec;o a sonhar de olhos abertos. 
Imaginero: topar · com o ~ábio britanico, ou com o 
seu rastro! Que comunicac;áo ao Mundo, que alvo
ró<;o ! Deixo-me levar pela fantasia e, com isso, 
esquec;o o frio e o cansac;o. 

J amais desprezei a menor referencia ao miste
rioso desaparecimento d.o cel. F'awcett, seu filho e 
o médico que os acompanhava. Há dois anos venho 
indagando, pesquisando, sondando a selva. Nao é 
meu objetivo o encentro d·o etnógrafo ingles, mas 
nao desprezo a investiga<;ao, urna vez no cora<;ao da 
zona onde ele desaparecen. E nao semente ele. 
Desde o ano passado que, em Sao Paulo, um dos 
chef es da U nited Press solicitou-me indagar do 
paradeiro do jornalista carioca Horácio Fusoni, . 
pertencente a ef3sa importante agencia teleg-ráfica. 
Este, em 1932, acreditando na história narrada por 
um cidadao suíc;o, que dizia ter visto Fawcett pri
sioneiro dos Xavantes, organizou urna expedi<;ao 
composta d·e catorze pessoas, sete cuiabanos, e sete 
paraguaios, e desapareceu para sempre ! Já na minha 
expedic;ao passada tentei esclarecer tudo. E' de 
uotar que meu próprio subchefe, da primeira expe
di<;ao, tenente Gabriel, vira, pela última vez, o 
colega hoje ·stunido, ben1 como todos os seus com
panheiros. O mesmo . roteiro do cel. Fawcett, o 
mesmo misterioso desaparecimento. 

* 
, 

} ' . ~ 
! 

1 

j 
1 

.. 
RONCADOR 165 

Arutana e Taraúna aludiran1 a "um chef e 
branco dos Xavantes". Há um ano, muitos caboclos 
e muitos carajás do Araguaia disseram-me a mesma 
coisa. Um índio guarani, de Mato Grosso, que per
correra seu Estado natal, também me falott no 
"chef e branco", o qual, marcado pelo mal de 
Hansen, procura va entre os Xavantes, com "outros 
chef es brancos ", o seu derradeiro refúgio. Diss.e
ram-me mais: que o hornero branco, curado de seu 
terrív-el mal pelos Xavantes, deles nao mais se 
apartara, ensinando-lhes coisas úteis, mas manten
do-os afastados de qualquer contacto com civili
zados. 

O mais interessante é que a data do apareci
mento desse problemático chefe branco coin.cide 
estranhamente com a data do desapar.ecimento d·e 
Fawcett ! 

Fui arrancado a esses pensamentos pela lívida 
luz da madrugada. Forte cerra~áo baixara s.óbre os 
campos, transtornando os efeito~ da filmagem, tanto 
assim que, as 6 horas da manhá, o fotómetro ai'nda 
indicava luz insuficiente para a "Kinamo". 

Resolvemos esperar mais um pouco. N este 
ínterin1, fomos nos observando .. Que fisionomias, 
santo Deus ! Legítimos carvoeiros ! Tentamos, com 
os len~os, limpar o rosto. Conseguimos itnicamente 
espalhar a graxa pegajosa. 

As 6,40 horaf' Henry comunica que a luz já é 
suficiente. Reorganizo o grupo e pross·eguimos na 
marcha. A uns 500 metros do aldeamento, lobrigo 
novelos de fuma~a. E' a prepara~áo dos alimentos. 
Sao muitos, porém, os fogos, razáo por que observo 
aos 1neus homens: 
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Pelo visto, topamos com a capital dos Xa
vantes. Coragem que a "marmelada" vai ser 
grossa ... 

Disse isso en1 ton1 de brincadeira, mal sabendo 
que, daí a minutos, a "marmelada" seria grossa 
mesmo. 

* 

Empunhamos os presentes: facas, colares, 
bugigangas vistosas. A ordem é a seguinte: ao 
penetrarmos na aldeia, levantaremos os bra<;os, 
agitaremos os capacetes de lona, e gritaremos: 
"Amigos. . . Amigos ... ". N enhuma arma deverá 
ser exibida, 1nas todos <levemos estar de olhos bem 
abertos e sen1pre unidos. 

Vislumbro os Xavantes que se movimentan1 na 
aldeia. Sao muitos. Da pequena eleva<;ao que pre
cede a descida, posso observar o perfeito alinha
n1ento das casas de quatro águas, a ro<;a dividida 
cm talhoes: cana-de-a<;úcar, milho, mandioca e urna 
espécie vegetal que, a distancia, nao identifico. 
Terreno socado, grande chiqueiro com muitos por
cos, centenas de galinhas. Descubro, ainda, um tanto 
inquieto, bem em frente, outra aldeia que, de relance, 
calculo albergar uns 500 indivíduos. A forma das 
casas deixa-me realmente intrigado, pois nenhum 
silvícola costu1na fazer suas casas con1 quatro águas, 
nem duas. Todos, indistintamente, dao-lhe forma 
arredondada. Também fico maravilhado com a ro<;a, 
que obedece a todos os g_receitos agrícolas. Nao 
menos me adn1ira o chiqueiro, tal e qual como se 
usa nas fazenlas. Há orden1 e lin1 peza. M ulheres 
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robustas e belas, na esplendorosa nudez primitiva, 
trabalham calmamente, carregando grandes balaios 
e recipientes que se assemelham as batéias. Hon1ens 
alentados circulam. Muitas crian~as, muitos cachor
ros, estes, en0rn1es, brancas con1 pintas niarrons. 

Ordeno ao Henry: 
- E' agora. Podes cinematografar. 
~le empunha a "Kinamo" e aciona o contacto. 

Nesse momento, grito o característico "eh!" do ser
tao.· Ninguém me presta aten<;ao ! Estamos a poucos 
metros dos Xavantes e eles continuam despreocupa
dos. Um segundo grito e ... o mundo veio abaixo ! 

* 
Un1a índia olha estarrecida para o nosso grupo 

que, para ela, surgiu da terra. Esbugalha os olhos, 
atira para longe o balaio, levanta dese~peradamente 
os bra<;os e lan<;a tamanho grito que, no mínimo, foi 
ouvido a léguas de distancia. 

- Que pulmoes ! - penso eu. - Aí está urna 
cantora que faria sucesso ! 

Mas a coisa nao é para brincadeira. "Respon
dendo ao uivo da espavorida senhora Xavante, todas 
as mulheres gritam em uníssono ! Um verdadeiro 
inferno ! Agarram as crian<;as, que gritam também. 
E fogem, rápidas, segurando os petizes pelos cabe
los, pelo pesco<;o, levantando-os do chao pela~ ore
lhas. Os hotnens também olham como se vissem o 
demonio. Num primeiro e natural impulso, correm. 
N ós estamos parados na orla. da enorme aldeia que 
parece nao ter fim. Agitamos os bra<;os, exibimos 
os presentes -e gritamos: 
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- Amigos ... Amigos ... Nhákantó (que vem 
a ser a mesma coisa em tapirapé), Arueyry (mes
míssi1na definic;ao em carajá). 

Teríamos sido compreendido~? Os homens 
param. Possivelmente o terror perturba-os, pois 
ficam indecisos. Depois avanc;am, cautamente. 
N egaceiam os corpos robustos. 

- Estáo vindo. . . Compreenderam nossas in
tenc;óes ! - grito aos companheiros. 

Aproximavam-se, de fato, mas para apanhar 
as flechas e os arcos que se encontravam encostados 
as choupana.s. Um latagáo avanc;a e retrocede, r.e
ceoso. Alonga os brac;os para apanhar as armas e 
recua. Berro-lhe: 

A . A . , ' - migo . . . migooooo . 
E agito os brac;os como um moinho de vento, 

sacudindo meia dúzia de colares. ~le compenetra-se · 
da minha intenc;áo amiga e, lépido, abrac;a um volu ... 
moso feixe de flechas. As coisas encrespam e ñós 
continuamos gritando. Surge um verdadeiro gi· 
gante. Colossal ! Seu peito parece e~cudo de gladia
dor! Deve medir uns dois metros e pico. Solta um 
urro que é urna ordem. !mediatamente, da grande 
maloca central comec;am a sair os índios. U m nunca 
acabar! Deve ha ver algum subterraneo na n1aloca, 
pois nao' se compreende tal número de guerreiros. 
C-orrem, empunhando as terríveis bordunas, arcos 
e flechas. 

Da encosta fronteira vem descendo outro exér-· 
cito! Maravilhosa formac;áo, identica as legióes 
romanas! Observo tudo nitidamente, gravando na 
retina os menores contornos do quadro estupendo. 
Os guerreiros trazem flamulas amarradas- a urna 
lan<;a. Para cada pelotáo, de uns 50 homens, urna 

' 
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flamula rubra! O giganta.o, cotn ares de King-Kong,. 
dá outras ordens. Os guerreiros bipartem-se e cor
rem para o cerrado. 

Aristeu grita: 
- Olha o cerco, minha gente! Cuidado! 
De fato, estamos sendo fechados num perfeito 

círculo. Sáo centena~ de cabec;as que emergem da 
vegetac;áo . . Benedito Arruda enfrenta o gigante e 
grita-lhe o "Nhákantó" com voz trovejante, fasci
nando-o com o mostruário de faca~ e colares. O 
chefe deposita no chao o arco e as flechas e faz 
sinal para que nos aproximemos. 

Mas eu já gritara para Osear soltar o prhneiro 
foguetáo. ~le acende o estopim e Aristeu atira-se 
para apagá-lo, porque notara o sinal ·do King-Kong. 
E' tarde! O rojáo estoura no espac;o. Outro zigue
zagueia .em .seguida. Os fortes estampidos espantam 
os silvícolas, que abrem o cerco, afastando-se de . 
nossa frente. Disso aproveitam tres companheiros, 
tomados de pinico, para d'ebandarem. Corro-lhes 
no encalc;o e seguro o primeiro pela gola! 

- Para desgrac;ado ! - grito-lhe. - Quer 
morrer, Se voce se afa~ta será a primeira vítima ! 
Náo adianta apostar corrida com os Xavantes ! 

Empurro-o· brutalmente para trás. O momento 
é crítico. Chovem as primeiras flechas. Estamos 
no meio de um cerrado, sem nenhuma defesa. 

O segundo fugitivo passa por mim. Nao há 
outro meio: alcan~o-o com a coronha de meu mos
queta.o. E~taca gemendo. Empurro-o para junto dos 
demais, e grito? 

- Aristeu ! ·segura os homens do centro! Lou
rival e Benedito, olhem a retaguarda ! E voces 
todos! Calma! Calma, muita calma! 
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U m dos que se apa voraran1 guincha: 
- Vamos morrer todos! Minha N ossa Senho

ra ! Chegou a nossa hora! 
- Voce acaba morrendo se nao fecha essa 

boca! - exclamo, no paroxismo da raiva. - Con
servem a forma e nada acontecerá. Soltem os 
foguetes sem parar! 

Henry Julien apanha as cenas. Na película 
veremos os nossos gestos e "tremelique~" ... 

Avanc;amos entre gritos de guerra e insultos 
dos agricultores, que ficam na aldeia com as mu
!.heres. Estas nos bombardeia1n com recipientes e 
pedac;os de madeira. 

Heinz, com os olhos desmesuradamente abertos 
atrás das lentes, grita: 

- Olha as flechas! 
Viro-me para mandá-lo calar e vejo-o cambalear 

e cair. Urna flecha atirada com fórc;a inaudita, al
canc;a-o nas costas. Felizmente estavam protegidas 
pela moxila de couro onde conserva os tubin.hos 
de armazenar formigas. ,Foi o impulso vigoroso da 
ilecha que o derrubou. Julgo.,.o morto e grito para o 
Henry, que vai na frente: 

P . H "D S ' " t - ara, enry, que o r. a uva niorreu. 
Paramos. Heinz levanta-se. Está junto ao 

..t\risteu. Nisto, um Xavante surge atrás de ti'a 
moita, e~tica o arco e so.Ita a flecha. O dr. "Saúva" 
esconde o rosto com as maos, num gesto instintivo, 
enquanto Aristeu desvia magistralmente o dardo 
com um movimento de cabec;a. Uf! Que susto! 
Arutana dá um grito. Ergue o brac;o direito, atra
vessado por urna flecha, e deixa cair a carabina. Os 
dard,os chovem de todos o~ lados. Os foguetoes 
continuam estrugindo nos ares a cachorrada dos ' . 
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índios investe raivosa, as 111ulheres uivam como 
doidas e os guerreiros agita111 as flan1ulas, gritando. 
Benedito arranca a flecha do brac;o de Arutana e o 
dr. Kaufer amarra· o ferimento com um lenc;o. 

Eu continuo gritando: 
- Calma, ra paziada ! Nao é nada! V atnos ... 

em ordem. Calma! 
Mas tenho poucas esperanc;as. Mentalmente, 

despec;o-me dos tneus entes queridos, pois estou 
prestes a iniciar a 111aior expedic;ao des te planeta . .. 

Acabam-se os foguete~. Assim mo informam. · 
Mando fazer descargas para o ar. Oinco homens de 
cada vez. Ordeno que tres homens olhem a direita 
e tres a :esquerda. Todos enxergam indios e eu nada 
descubro. Tanto g·rito pedindo calma que, final
mente, a marcha se torna mais ordenada. Estamos 
já no local onde deixamo~ vários objetos. Apanha
n10-los e ganhamos a clareira, cada um por sua vez. 
Benedito, na retaguarda, dá pulos de gatos p~ra 
espantar Os Índios q Ue vem, aos magotes por es se 
lado.. O trucidamento nao tarda. Estamos sendo 
encurralados ! · 

* 
Os Xavantes atic;a1n os cachorros. Devetnos a 

ísso a nossa salvac;ao ! A matilha avanc;a. Mastins 
colossais que abrem a boca e poem a mostra denta
duras aterradoras. Benedito possui um foguetao, 
que guardou para o fim. Solta-o em direc;ao a ca
chorrada. O estouro do~ fogos paralisa os caes e os 
indios que vem logo atrás. Mas um mastim nao se 
atemoriza e investe com fúria hidrófoba. Vejo 
Benedito saltar de lado para se livrar. O tnesmo faz 



J 72 WILLY AURELI 

o dr. Kaufer. Já o cao avan<;a contra Arutana que, 
por perder muito sangue, vem cambaleando. Rápi
do, o meu bagageiro aponta a carabina e atira. O 
mastim dá um pinote. Outro tiro desfechado pelo 
dr. Kaufmann, fulmina-o. De enorme brecha aberta 
no peito mana abundante o líquido rubro. O ca
chorro estatela como um sapo. Os bárbaro$, vendo 
isso, estacam. Compreenderam o poder de nossas 
armas e sabem que se quisermos usá-las contra eles, 
acontecerá a mesma coisa que aconteceu ao cao. 
Aproveitamos a trégua para nos afastar1nos o mais 
possível. 

CAPÍTULO XV 

CONTACTO COM OS BÁRBAROS 

Afundan1os no e.errado que vai dar na 111ata, 
atravessada a noite. 

- Na 1nata é que seren1os massacrados ! 
- Pois é justamente na mata que nada acon-

tecerá - retruco. - Os Xavantes sao índios de 
cerrado e nao atacam na floresta ... 

- De mais a mais, na mata podere1no~ defen
der-nos n1elhor. Pelo menos, os troncos das árvores 
servirao de abrigo - observa Lourival que, a meu 
pedido, está novamente a testa da coluna, para 
rastejar o caminho. 

Verifico · que os índios nao mais no:; perseguem. 
Sumiram de vez. Pode ser que estejam dando volta 
para arn1ar un1a citada. Animo os homens na medida 
do possível. A tnata aproxi1na-se e nela penetramos, 
nao sen1 certos cuidados. Alcan<;amos um "limpó". 
Respiramos! Agora a cilada nao será mais possív,el, 
pelo menos durante um bom percurso. Dou descanso 
aos companheiros e mando fazer uns disparos para 
o ar para avisar o pessoal do acampamento de nossa 
chegada. 

Há risadas histéricas. U ma espécie de desabafo, 
após tanta angústia. Vimos a Morte a dois passos. 
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/"\gora, cada qual exprime de vá rios m odos suas im
pressoes, interessantíssimas por serem <litadas pela 
excitac;áo ainda latente. Melhora1nos o tratamento 
de i\rutana, que pede quein1armos a ponta da flechéi 
que o ating in pa ra ' 'evitar feiti<;o", feíto o que, 
vamos tocando. Lá, mais adiante, teremos nova 
r es tinga de florest a, e é bem possível um encontro 
que ninguém deseja. 

- Que n1aravilhosa impres~áo a dos Xavantes 
eom re1ac;áo a os civilizados! - sai-se um compa
nheiro. - Con10 amostra de "conquistadores", nao 
poderia ter sido n1elhor. 

- Deixá-los com essa impressao. Antes assim. 
11les verificaráo nossa inten<;ao pacífica e "darao 
fa la". 

- o que eles poderáo dar é borduna ... 
- Voce teria preferido urna chacina? Pode-

riamos ter destro<;ado toda a maloca. N aturalrnente . ' 
depo1s disso voce ficaria mais satisfeito ... 

- Nao, chefe, em absoluto. Nao quero me 
referir ao revide. Semente acho que teráo urna 
péssima impressáo dos civilizados. 

- Fique sabendo que a verdadeira coragem, 
nós demonstramos há pouco, mantendo a serenidade 
para ~airnios da enroscada! E, note bem, foi um 
verdadeiro milagre ! 

- Foi, foi um milagre - atalhan1 os demais. 
- Deus está conosco. 

- Jamais pensei alcan<;ar novamente a praia ... 
- Nem eu... · 
- Cuidado, rapaziada, que a praia ainda está 

distante ... 
O rapaz~ que fora atingido pela minha coro

nhada, acerca-se e diz: 
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- O senhor <leve de~culpar por eu ter fraque
jado. Nunca me encontrei em situac;áo desse genero. 
Perdi a tramontana. Nao sabia o que esta va fazendo. 

Abrac;o-o e respondo: 

- Voce também <leve me desculpar. Mas o 
momento nao era de brincadeiras e eu fui obrigado 
a agir brutalmente. Urna debandada seria o fim de 
muitos, pois teríamos sido obrigados a vender bem 
cara a nossa pele. Hoje teria sido o ponto final da 
expedi<;áo ! 

B.enedito junta as flechas que foi apanhando 
no caminho. Faz urna importante descoberta: na 
base, onde se unem as aletas, há urna espécie de 
áepósito. Nele, um grosso espinho de ouri<;o. Deve 
estar envenenado. Ninguém pode explicar a serven
tia. Suspeita-se que ele sirva para ag uc;ar mais a1nda 
as flechas nos combates. Naturalmente, a pressa do 
ataque impediu aos Xavantes armarem, con1 esse 
aguilhao, as armas j_á por si demasiadamente n1or
tíferas. Tornamos a colocar as pontas em seu luO'ar 
e seguimos viagem. Concluído o estiráo, e já cer~a
dos pela floresta, ouvimos um tropel. Em guarda, 
ansiosos, aguardamos a novidade. Na orla da mata 
aparece Napoleao Bucchi, com seis homens do 
acampamento. O generoso companheiro parece urna 
anta, tal a violencia com que vem quebrando paus 
e galhos. Noto, a distancia, sua fisionomia alterada 
pela ansia de chegar a tempo. 

Gritamos, a íim de evitar um possível. . . fuzi
lamento. A.gora sao abra~os e desabafos. Todos 
querem saber . das navidades. Um pouco atrasado, 
sempre com aquela calma "made in England", 
chega Tácio Catony. Qualquer acontecimento dei-
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xa-o impassível. Depoi~ de ouvir o relato dos com
panheiros, diz: 

- Vejam só ! Eu sempre acreditei que os 
Xa van tes f ossem urna len da ... 

* 
A última "puxada" é feita em boa ordem. 

Napoleáo e seus homens formam o grupo dos bate
dores. Vamos arrastando no~sas pernas trópegas 
pela fadiga de dois dias e urna noite. Estamos a 
beira do bra~o d'água que separa a ilha onde acam
pamos. O etnógrafo Iá está, com o telegrafista, 
indagando pela nossa integridade física. N aquele 
momento perdóo-Ihe, de todo cora~áo, as falhas de 
sua atitude anterior. Sei que andou vigilante a noite 
toda e foi o único, logo pela manhá, a ouvir os 
f oguetóes. Que ouvidos ! 

Em companhia de Osear, galgo novamente a 
encosta, a fim de "dar urna espiadela". A meu ver, 
algo se esconde atrás de um tronco, a distancia de 
uns 50 metros. 

- V oce nota alguma coisa? 
~le olha e -diz: 
- Parece um 1nacaco. . . nao. . . é urna arara ... 
- Espie melhor ... 
- J esus ! Sao os Xav·an tes ! 
De fato! Lá está todo o exército vermelho, 

espreitando nossa passagem, mas sem hostolizar. 
Eu e Osear atravessamos o bra~o d'água, levan
tando os embornai~ e as armas para nao molhar. 

J á no acampamento, que dista uns 600 metros, 
sorvemos um café preparado pelo nosso guia Mar
tins. Depois procuran1os nas águas do Mortes um 

.. 

9 - O Xavante Panuéma gosta 
do contato com o civilizado. 

,, 



1 O - Arraia fago, um dos perigos 
dos ríos matogrossenses. 
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refrigério. Lünpos, metidos em roupas mais leves, 
fomos descansar. 

A sentinela grita: 
- Os Xavantes ! 
Olhamos para a outra margem da ilha. Um 

possante silvícola está espetando na lama cinco 
flechas. Depois, com largo gesto, faz a chamada. 
Querem "fala" ! O momento é de regozijo. Seremos 
0s primeiros civilizados a ter contacto amigável com 
os rudes senhores do imenso território ! 

- Aí está o resultado do nosso procedimento. 
Nao disse que os Xavantes perceberiam nossas boas 
inten<;oes;? 

Acompanhado pelo bagageiro e cinematogra
fista, dirijo-me aos silvícolas. Para infundir maior 
confian~a, arrancamos as roupas e nus, cotno viemos 
ao mundo, acercamo-nos. Vendo-nos assim, apro
ximam-se. Sao quatro e gesticulam. Constatamos 
entáo, nao sem certo "remorso", que, sob as sarans 
das margens, está.o acocorados todos os guerreiros 
da tribo. 

- Vamos virar paliteiros ... 
- Melhor é mostrar serenidade, porque agora 

é tarde. 
Fican1os indecisos, metidos n'água até a bar

riga, sen1 retroceder e avanc;ar. . . Henry agita a 
"Kina1110". Cautelosam·ente, os Xavantes aproxi
n1a111-se. Grito-lhes: 

- i\1nigos. . . Amigos ... 
~les respondem: 
- Irmaos ! Irmaos ! 
Qua:-;e tombamos, tal a nossa surpresa ! Sin1 ~ os 

Xavantes falam portugues ! Confirma-se aquilo que 
passava como lenda ! Estamos tnais animados. Se 
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nos chamaram de irmáos, é porque tem boas inten
~óes. :Wiais tranqüilos, avan<;amos algun~ metros. 
Benedito, muito prudente, avisa: 

- Pode ser cilada. . . Cuidado, chef e. Náo se 
• arrisque ... 

Estaco e fa<;o sinais. Da mata, sai um índio. 
Traz um cinto branco, de fibra, que lhe fecha os 
rins. No bra<;o esquerdo apoia urna cabac;a de onde 
extrai, por tres veze$, um pó branca que atíra para 
o ar e grita: 

- Ehóum Ehóum ! Ehou1n ! 
E ern seguida: 

I .. , I "' I .. , - rmo . . . . rmo . . . . rmo .... 
Sorri, mostrando maravilhosa dentadura. Tudo 

indica que é um chefe e, com aquele gesto, quer 
soldar a amizade. Fazemos, mais ou menos, o mes
mo e, na falta de urna cabac;a com o respectivo pó, 
Benedito inclina-se num genuíno salamaleque 
oriental, gritando: 

- Nhakan to . . . Nhakan to ... 
Como por encanto, surge um giganta.o, segura 

um galho d·e arbusto e, fazendo mímica expressiva 
com a máo livre, pede : 

- Mac;ado. . . mac;ado ... 
Quer machado, instrumento precioso para esse 

povo sem ferramentas ! Digo que sim e aponto para 
o acampamento. ~les compreendem. Vamos a cata 
de ferramenta pedida. Henry fica e vai cinemato
grafando. Logo depois regresso carregando _macha
dos, pás, enxadas, picarefas de corte, facas, enxós. 
Os índios gritam e pulam de alegria. Um guerreiro 
agita a flamula. O índio da cabac;a faz sinal para 
que depositemos todo o material na orla da praia. 
Assim fazemos, formando extensa fileira. 
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Com gesto in1perioso, agora, o cacique acena 
para nos distanciarmos e uiva: 

- _;\gúra tudo etnbúra ! Tuclo embúra ! Motó! 
Motó! 

Obedecemos, que outra coisa nao podíamos 
fazer, e eis que os índios se precipitam, disputando 
as ferramentas. Deixam, como presente, seis flechas. 
N ovamente em stias posic;óes, tornam a cha1nar. 
Retornamos. Junto as flechas, depositaram cinco 
balas de revólv.er que alguén1 deixou cair na reti
rada. Urna verdadeira prova de estima por parte 
deles. Come<;am entao as longas conversac;óes. O 
portugues ') dos Xavantes é muito confuso. Poucas 
frases, de mistura com o idioma gutural nativo. 
Querem saber meu nome e dos dais companheiros. 
Eu também quera saber se realmente sao Xavantes 
e indago: 

- Voces sáo Boróros? 
O cacique fica brabo. Diz que nao e aponta 

para longe, para o Sul: 
- Lá. . . Iá. . . Boróro ... 
Enquanto isso, outros pedem mais coisa_s. Co

mec;a nossa "viacrucis",: um vaivém contínuo. Meus 
homens querem ver os índios e eu proibo qualquer 
a proximac;áo. Mais tarde, tres de cada vez, iráo 
palestrar com os novos amigos. Por enquanto, tra
temos de consolidar as relac;óes. 

Estou ainda no acampamento, reunindo mate
riais, quando os Xavantes chamam: _ 

- Will y. . . Willy ! 
Nunca mais esqueceráo meu nome. Gritan1 e 

chan1am, ansiosos con10 crian<;as que aguardam un1 
doce prometido. Levamo$-lhes latas de gasolina 
vazias, recipientes, rapaduras, saquinhos de sal, 
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barbante, linhas de pescar, anzóis, bonequinhas para 
crian<;as, sanfoninhas, caixas ele papelao, colares, 
en1bornais. 

Benedito faz u1na den1on~tra<;ao prática co1n 
as latas de gasolina. Un1 verdadeiro sucesso ! A 
alegria da bugrada é in1ensa. Nova oferta de n1ate
rial, novo recuo e novo avan<;o dos Xavantes que 
tudo carregam, deixando, outra vez, meia dúzia de 
flechas como retribui<;ao. Tudo levam, exceto as 
bonecas que pisam, furiosos. 

Contudo, fiar-se no~ Xavantes nao é lá n1uito 
prudente. Deles sabemos unicamente que sao beli
cosos, ariscos e trai<;oeiros. únicamente a necessi
dade de estudá-los en1 prin1eira mao é que me leva 
arriscar a vida, nu ein pelo, exposto as tren1-endas 
ferroadas dos inosquitos, crestando a pele aos raios 
do Sol alto, a 111etade do corpo dentro d'água, pés 
machucados pelo cascalho pontiagudo do leito do 
rio, alvo estupendo para un1 exercício de arco! 

Para dizer alguma coisa, pe<;o aos índios u111 
arco. R-esponderam: 

- Amanha. . . an1anhá ... 
Fazem sinal, co1110 para demonstrar a impos

sibilidade de atender e apontam para longe, para a 
aldeia. Nao se querem desfazer dos seus arcos. 
A tira1n dentro d'água algumas flechas e peden1 para 
que as apanhe. Gostam de ver os meus mergulhos 
e riem, contentes. Qualquer sacrifício compensa 
este intercambio de presentes e gentilezas, após os 
trágicos momentos vividos. Henry filmou vários 
desses episódios. 

Embora con1 as costas picadas pelos borrachu
dos, nao posso me retirar, porque os Xavantes 
exigen1 n1inha presen<;a. Se 1ne afasto, gritan1 por 
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mim e soss-egam quando volto. Gostam de "bater 
papo" e, esquecidos do portugues, palestram comigo 
no pairar nativo. Fa<;o que entendo e digo sempre 
"sim ". Noto que ficam satisfeitos. 

Os saquinhos de sal passam de mao etn 1nao. 
I .. ambem-nos. Nao estao satisfeitos e pedem: 

- Sal. . . Sal ... 
Benedito, já cansadíssimo, resmunga: 
- Vou armar um cocho ... 
Também estou quebrado de cansac;o. O cine-

111atografista já se retirou. Fac;o o mesmo. Voltarei 
n1ais tarde. Que tenham paciencia, mas sin to im pe
r i osa necessidade de dor1nir. 



CAPÍTULO XVI 

SEGUIDOS, ESPIADOS, AMEA(:ADOS' 

Os índios continua1n a receber a contribui<;ao 
amiga dos expedicionários: facoes, foices, recipien
tes, camisetas, etc. C'on10 o calor é tremendo, meus 
companheiros de jornada desistem das caminhadas 
pela praia . escaldan te. 

Mal consigo repousar duas horas. Os Xavantes 
tanto insistem por nlim, que, afinal, conseguem o 
desejado. Só quen1 andou pelos sertoes do rio das 
Mortes poderá fazer idéia do tormento que é a tra
vessia de urna praia, lá pelas 14 horas. Pi$~r na 
areia é o 'mesmo que .andar por cima de urna chapa 
em brasa. E, note-se, que para chegar ao bra<;o 
<l'água que separa os dois campos, eu tinha que 
percorrer n1,eio quilometro. Mas nao quero irritar 
os novos amigos. Se111 roupas dentro da torr.enteza, 
indago: · · 

- Que querem? "Ca pitao" muito cansado ... 
' 

.O índio a quem me dirijo presta n1uita aten<;ao 
e, em seg·uida, curvando-se rente a moita que lhe 
está próxima, confabula com outro que nao quer 
aparecer. Deve ser o intérprete, ou coisa parecida, 
parecida, que traduz o meu <lito. 
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Vira-se o silvícola e sorri. Levanta o bra<;o e 
mostra-me o Sol. Depois~· aponta o horizonte e, 
numa mímica expressiva, colocando a palma da mao 
rente ao rosto inclinado, parece dizer: 

- E' dia alto e, para dormir, só quando o Sol . 
desee lá embaixo ... 

Fa<;o 0 possível para "desencovar~ o estranho 
intérprete. Mudo de posi<;ao, mas ele .muda também. 
Quem será? Eis a pergunta cuja resposta dependerá 
de ·um golpe fortuito. Se.._rá um civilizado? Um 
branco? Será ... 

Outro índio acena: 
- Tora ... Tora ... 
Nao entendo. Faz sinal com a mao, como quem 

corta. 
·- Machado? - pergunto. 
- No ... no .. .. - responde . . - Tora, tora ... 
Depois, encaminhando-se a mesma sebe, onde 

parece residir o oráculo, for1nula, ao .certo, un1a 
pergunta. Em seguida, grita: 

- Machete ... Machete! 
Ora, ·machete, em espanhol é fa ca o. Fico cis

tnando seriamente. Como é que o selvagen1 se 
expressa em castelhano? Quem estará atrás da 
1noita, traduzindo-lhe na língua de Cervantes os 
seus dese jos? 

Deixei meu rico faeao nas proxitnidades. V ou 
buscá-lo. Desejo desvendar o mi$tério e, haja o que 
houver, resolvo entregar pes.soalmente, em mao, o 
presente. Atravesso o espa<;o que nos separa. Estou 
sozinho. Meus companheiros todo$ se encontram 
no acampamento. O cacique a tira . tres vezes o pó 
branco, mas retrocede a medida que eu avan~o. 
Outros silvícolas recuam tambén1, . olharido-me fixa-
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xa1nente. Lembro o trágico fin1 dos padres Sacillotti 
e Fuks, em identicas condi<;óes·: foram entr.egar um 
facao e acabaram com os cranios esmigalhados. 
Calculo o pulo em recuo, mas vou me adiantando 
sempre. U m grupo de jovens guerreiros cerca a 
moita. Noto que o "misterioso" personagem dis
tancia-se, quase que ra~tejando por entre a dupla 
fila de Xavantes. Inútil o meu esf or<;o. Ele percebeu 
minha intenc;ao e coloca-se fora do n1eu alcance. 

. Quem será? Por que se esconde;? Por que f oge? 
O caciqu.e faz sinal para que eu atire, de onde 

estou, a praia, _q facao. Nao obedec;o e avanc;o. Ele . 
pula para trás e dá urna ordem. Todos os índios se 
afastam lentan1ente. Depois, sorrindo, o chefe 111e 
convida com sinais de cabec;a, que traduzem: 
"V V " E' . . ·1 d em. . . em. . . . , pos1t1vamente, a c1 a a 
preparada entre sorrisos e poeira atirada ao ar. Mas 
a prudencia me indica que <levo parar. J ogo o facao. 
Descreve amplo círculo no ar e vai cair perto de 
um índio. Este abaixa-se, rápido, mas para impedir 
que outro se aposse da }!amina, deixa-lhe nas n1aos 
a bain.ha. Há forte altercac;ao entre os dois e eu 
aproveito para me distanciar num prolongado n1er- · 
gulho. 

Outra discussao no local onde o ser n1isterioso 
se encontra. Parece que exprobra os bugres pelo 
fraca~so da cilada. O fato é que uns cinco deles 
correm a orla e oferecem-me arcos e flechas, con
vidando-me a ir buscá-los. Finjo aquiescer e nova
mente penetro n'água. 

Se eles permanecerem quietos, sao sinceros. 
Mas se se afastarem. . . Assim acontece e eu tam
bém me retiro. O~ Xavantes ficam desolados. 
Pudera ... 

1 

RONCADOR 185 

Nova palestra. Depois de n1uito palavrório 
inútil e incon1preensível em sua maior parte, acaban1 
convidando-me, e mais dois dos meus homens, para 
ir, no dia seguinte, "visitar a aldeia". Mas sao 
positivos: "Sen1 armas e _sem roupas" ... 

Digo que sim, que irei, que terei muito prazer. 
Quedam contentes e gritam: 

- Irmao. . . irmao Villy ... 
No mínimo, desde já passam a língua nos bei

c;os prelibando o massacre de tres civilizados. Há 
urna desconfianc;a e indagam: 

- An1anha? 
- Sim. . . amanha .... Eu, Ben edito e Henry. 

Está bem? 
· Novas sorrisos e troca de rápidas palavras entre 

eles. No mínimo estariam dizendo: 
"Vejam só quanta ingenuidad e ... Se eles sou-

be " . ss.em. . . . 
Mas eu sabia. Ora se sabia! 

* 
Estou resolvido a permanecer uns dias nesta 

praia a fim de ver até onde podem chegar nossas 
possibilidades com o contacto ami_gável. Nao posso 
pretender, em poucas horas, cativar a inteira con
fianc;a dos bugres. Veremos o que irá acontecer. 
Regres_so ao acampamento morto de fadiga e fir1ne
mente decidido a dar por terminadas as visitas. 
José de Barros e Napoleao Bucchi, que ainda nao 
foram ver os índios, pedem licenc;a. Também vai 
Catony. Barros leva um espelho, um metro de fumo 
em cord·a e um pente. Napoleao, unía foice pequena 

.. 
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de uso particular. Meu ·bagageiro vai também a fim 
de vigiar os homens. 

Passa-se 1neia hora quando chega aos meu-s 
ouvidos um grito de agonia ! Levanto-me de um 
pulo e noto grande confusáo entre meus homens e 
os índios. Santo Deus ! Vejo Catony erguer o bra~o 
e fazer, para o ar, vários disparos ~e revólver! Os 
índios afastam-se precípites e os homens vem de 
regresso, carregando José de Barros. Sin to um 
calefrio. Mataram o rapaz! eis o meu primeiro pcn
samento. 

Felizmente, maior foi o susto. O corneteiro 
está vivo e come~a a andar com dificuldade, mas 
anda. Eis o que se passou: 

O rapaz foi exibir os presentes. Convidado, 
entre sorrisos, a acercar-se, sem prestar ouvidos ao 
Benedito, que o punha de sobreaviso, atravessou o 
bra<;o d'água e galgou a praia. No momento em 
que estendia a dádiva, um Xavante, levantando a 
borduna, desfere-lhe o golpe mortal. Barros dá o 
grito d·e agonía que eu ouvi. Ve-se perdido! Mas, 
instintiva1nente, (ele que é campeao de pulo em 
trampolim-, executa um salto e merg·ulha. O pesado 
cacete, em lugar de .atingi-lo na cabe<;a, colhe-o' 
nas costas. Entao, 1nais quatro Xavantes entram em · 
cena. Empunhando as bordunas de.scem a água e 
avan<;am contra o rapaz. Ao reaparecer do mergu
lho, malham-no ! Nova imersao sal,vadora e novos 
g·olpes nas costas e na regiao glútea. E' quando 
Cattony saca do revólver e dispara para o ar. Os 
indios, amedrontados, recuam. Socorrid·o pelos 
companheiros, vem o Barros, pálido como um morto, 
ainda tremulo de emo<;ao, lamentando-s.e. 
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As coisas tomam outro caráter . . Os Xavantes, 
certos de terem recebido tudo quanto podiam pre
tender e, possivelmente aborrecidos por questao de 
somenos, resolveram sacrificar um dos civilizados. 
Nao 1ne puderam a trair na citada, mas conseguiram 
Barros. Todos os rapazes estao indignados. Há 
alguém que externa claramente sua maneira de 
sentir: 

- Qual presentes qual nada! índio é só a bala! 
Fa<;o-lhes ver que um simples gesto pode ter 

irritado os silvícolas; um erro de interpreta~ao, urna 
frase. Noto, porém, que o;; 4omens nao estao dis
postos a suporta.r, com 1nuita benevolencia, as 
-" mudan<;as" de humor dos bugres. Devo evitar 
qualquer atrito. A tarde ven1 chegando e, se conti
nuarmos aqui, épossível que' a noite, ha ja algo de · 
anormal, se · os índios, ainda na maior boa fé, atra
vessarem o rio, aproximando-se do acampamento, . . , . 
n1esmo que seJa so para espiar. 

Quem impediria as sentinelas de .atirarem? E 
os resultados .? 

Chan10 o subchefe e os chefes de núcleo. Expo
nho-lhes 111eu modo de pensar . . Todos estao con
cordes en1 sairmos imediatamente para pousar 
noutro lugar, mais acima. Vejo, assim, desaparecer 
a possibilidade de um maior estreitamento de rela
·<;oes amistosa~ cotn os índios. Mas _que fazer? Muito 
lenta, mas trabalhosa será a aproxima~ao definitiva 
desses soberbos campeoes dos sertoes desconhecidos. 
O que desejo é deixar no espírito dos Xavantés, 
bem nítida, a impressao de que os civilizados nao 
os querem hostilizar. 

Dou a ordem de embarque. Rapidamente sao 
desfeitos os mosquiteiros e as barracas. O etnógrafo 



188 WILL Y AURE LI 

é o mais rápido na 1nanobra. Vóa. . . carrega seu 
" armário" e instala-se no batelao. 

Tudo pronto, os motores rompem no ritmo 
sonoro. Vamo-nos afastando e subindo. Os índios 
correm pela praia. Sao n1 ui tos. Depois galgam o 
barranco que seremos obrigados a beirar. 

- Lá ven1 eles ! Vao flechar na passagem 
estreita ! 

- Quero n1uita calma e a maior das obedien
cias! - grito, vendo muitos hon1ens empunhar as 
armas. - Nada de precipita<;oes que os Xavantes 
só querem assistir a nossa part ida! 

Assim é, com efeito. D o alto do barranco, em 
cuja base vamos deslizando, os índios gesticulam e 
gritam: 

- Wily. . . Benedito. . . Henry ... 
E seguem pelo cerrado marginal, acompanhan

do a marcha do batelao. 
Acampamos na ponta de urna ilha onde, no 

ano passado, . sacrifi~an1os a primeira anta. 
De urna coisa estou certo: nao teremos mais 

tranqüilidade. Seremos sempre seguidos, espiados, 
amea<;ados. Antes do jantar, que é preparado as 
pressas para aproveitarmos o resto da luz, o dr. 
Kaufer entrega-me o levantamento do local. O 
nosso encontro com os Xavantes deu-se a 51º15' de 
longitude; 13ª20' e 3º latitud e Sul, meridiano Green
wich. E ' a posi<;áo exata e poderá servir a outros 
que desejem entrar em contacto com os Xavantes. 

SEGUNDA PARTE 



CAPÍTULO I 

EM DEMANDA DA SERRA DO RONCADOR 

Depois de urna noite calma, reiniciamos a · 
viagem. O motor "Laros" resolve explodir quando 
tínhamos percorrido duas léguas, se tanto. Encos
tamos num baixio, fronteiro ao barranco rubro que 
tinge, com seu reflexo, as águas do Mortes. Os 
batelóes da Missao Salesiana nos alcan<;am. Cum
primentos de ambos os lados, inquiri<;óes, perguntas. 
Alguém informa ao padre Chovelon do nosso en
contro com os Xavantes e indica-lhe o local bem 
próximo e ótimo para urna tentativa de catequese. 

Desejani mais informa<;óes e, contrariamente 
ao esperado, sobem, ganhando a dianteira. Nao 
tardamos a largar também, feitas as n1odifica<;óes 
nos suportes de popa. Viagem sem novidades até 
as 14 horas quando, arrebentando ·a amarra que 
segura a "montaría" pela proa, no costado do 
batelao, verifica-se o desastre. Benedito mal tem 
tempo de pular para o barco grande. O resto afunda: 
panelas, vasilhames, peneiras, latarias, utensilios d-e 
cozinha, machados etc. Mas nada se perde porque, 
ótimos mergulhadores, meus hómens vao catando 
tudo no fundo do rio. Urna . hora clepois es tamo~ 
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novamente em n1archa, chorando unicamente a 
perda do feijao já cozido .. ·. 

Acampamos na vasta praia fronteira ao local 
ende, em 1937, fiz a primeira penetra<;ao. Lá está a 
colossal landi, em cujo tronco gravamos, na ocasiao, 
a data e os nomes. Logo. a~ima, acampa a Missao 
Salesiana. A noite, grandes incendios iluminam a 
paisagem sombria. 

No dia seguinte, descanso geral. Muita ca<;a, 
boa pescaria. Aproveitamos o repouso para lavar a 
roupa. Vamos no rastro de urna "pintada", mas 
se1n resultado prático. Na boca da lagoa, com as 
tarrafas, conseguimos bom número de "tucunarés" 
e "aruanas". Como sempre, comida abundante, 
variada, rica em vitaminas. J á é quase noite e o 
Heinz nao aparece. Está na mata fronteira onde foi 
procurar formigas. Fazemos prolongadas chama
das .. toques de clarim~ tiros para o ar, e nada. 

A boca da noite, saio com Lourival a cata do 
"dr. Saúva"; que responde aos chamados, n1as 
longe, muito longe, acima de nosso acampamento. 
Está metido numa espécie de beco lodoso, seguro 
ao galho de grossa árvore. A luz da minha lanterna 
elétrica, parece um gigantesco mono. Desee descal
c;o, com muitas precau<;óes, tendo deixaclo as botas 
junto as raízes. 

- Dei com um acampamento recente de 
Xavantes. 

- Ora ... 
- Palavra ! Encontrei ainda restos de fogo e 

tripas de anta ... 
Acaba ind·o ton1ar banho, a fim de se livrar dos 

carrapatos que o devoram em vida. 

1 1 - O curr:.e do "R oncador " 
finalmente alcan~ado ! 



12 - Rancho da '' Bandeira" erguido no río 
Araguaia, em 7 de setembro de 193 8. 
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O incendio alarga-se cada vez mais, iluminando 
sinistramente a noite. 

* 
Estamos beirando o alto barranco Santo Egídio, 

onde em 1934 os padres Fucks e Sacillotti foram 
trucidados a vista dos companheiros, por urna horda 
de Xavantes. A Missáo está acampada na praia 
fronteira e armou barracas. Um resto de cruzeiro 
está plantado na orla da altíssima barreira. Heinz 
tinha razáo: há índios nesta margem; daí ter en
contrado restos de acampamento. O chef e da Missáo 
saúda de longe. Durante o percurso, vários incendios 

. éLteado~ pelos Xavantes acompanham nossa marcha. 
Atravessamos os primeiros pedrais, acampand·o 

no "pouso n.º 1 ", assim batizado no ano passado, 
por ser lugar ameno. Somos obrigados a eliminar 
muitos jacarés desaforados . . O nervosismo do nosso 
encontro com os Xavantes vai desaparecendo e os 
homens formam um conjunto canoro cujo programa 
se prolonga até o clarim tocar silencio. 

Pela manhá, reiniciamos a subida. As 11,30 
horas, atracamos no rancho dos Padres, em Sáo 
Domingo~, na confluencia do rio e quase no sopé 
da alta e rubra serra que tem o mesmo nome. En
contramos vestígios d·a "Bandeira Anhanguera", 
que aqui acampou em outubro de 37. Estamos a 
51º23' e 42" longitude Greenwich; 13º36' e 18" 
latitude Sul. Podemos, assim, fixar na carta o rio 
e a serra, nao mencionados em nenhum mapa. 

Um grupo de homens dirige-se a serra a fim 
de devas~ar o horizonte e calcular a distancia que 
nos separa, em linha abstrata, da serra do Roncador. 
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Eu· e Ben edito exploran1os o· riacho. Ora navegando, 
ora arrastando a "montaria", alcan<;amos as nas
centes ·do Sao Domingos, riquíssima~ em cascalho 
diamantífero. Para nao perder tempo, matamos un1a 
gorda capivara. Por todos os cantos, rastros de 
on<;as, pegadas de capivaras e antas, su<;uaparas, 
cervos, caatingueiros, porcos e lobos. 

Regresso ao acampamento, onde já se encon
tram os - homens que galgaram a serra de Sao 
Domingos. Muito distante, explicam, existe urna 
cadeia de morros que, positivamente, nao pertencen1 
a Serra do Ron.cador, mas formam, talvez, os seus 
primeiros contrafortes. Gom os poderosos binóculos, 
vislumbraram apenas urna réstea azulada a grande 
distancia, mas nao garantem que seja o Roncador. 

Nada mais resta senao dormir. 
Ao lusco-fusco da m·adr.ugada, estamos prontos 

para largar. Alcan·c;amos o Barranco das Ca tas, 
onde principia o reinado dos '' piuns ", terríveis 
mosquitos com muita propriq.dade chamados "pira ... 
nhas do ar", há um an·o; o maior tormento da minha 
primeira expedi<;ao. Panos e to·alhas cobrem rostos 
e maos. Trecho difícil de ser navegado devida as 
corredeiras e pedrais que se sucedem. A tard·e, atra
camos na "Ilha de Capri", assim conhecida devido 
a sua beleza. As formigas impedem acampar1nos 
sob as altas árvore~ copadas. Procuramos a porit3: 
da praia. A esta<;ao de rádio nao consegue contacto: 
zona "f ading". Ouve-se o barulhar do famoso Tra
v·essao de Sao Rafael. Lá está o Kuruá, entrada 
para a serra do Roncador. 

Chegamos ao . travessao, depois de urna noite 
de descanso, por volta das 10 horas. Construimos 
ranchos, cozinha, j~raus, mesas e bancos; abrimos 
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avenidas para 1naior ventila~ao, instalan1os a esta
<;5.o de rádio, arn1azenan1os víveres e 1nateriais, 
arn1an1os as barracas em perf eito alinhamento, res
guarda1nos os motores e gasolina. Aqui será o 
acampamento base, iniciando-se a parte 111ais árdua 
de nossa jornad·a. O lamacento Kuruá envia suas 
ág11as com lentidao exasperadora para a grande 
corredeira. Troveja ao longe. O tempo tende a 
n1udar. Devo apressar a penetrac;ao a fim de evitar 
os grandes ten1porais. N ossa posi<;áo exata é: 
14º 12' 23" latitucle Sul: 51º 45' 17'' longitude Greeti
'vich, altitude· 250 n1. O pessoal ~stá radiante e trata 
de arranjar comodidades. Acenden1-se fogueiras em 
pleno dia para afugentar os "piuns", que nao dáo 
trég uas. 

* 
' A 19 de agosto, explora-se, através do K:uruá, 

o trecho mais acima do já. por mim trilhado há um 
ano. Só con1 muita dificuldade · poderemos avanc;ar 
com a canoa, carregando os víveres. O pessoal 
1nelhora o aca1npamento, que toma fei<;óes de vila
rejo. Henry inspe_ciona a esta<;ao de rádio, auxilia.ndo 
o Moacir. Conseguimos contacto com Rio Preto. ·Ü 
dr. Kaufer pesquisa o cascalho do Travessao e diz 
que as "informó.<;Óes" sao ótimas, oferecendo pro
babilidades para futuros garimpeiros. 

O dia 20 transcorreu em preparativos para 
nossa penetrac;ao. O.s cozinheiros resolveram ofe
recer suculenta feijoada, recebida com todas as 
honras, embora os "piuns" nos persigam. Muitos 
peixes de couro, bons palmitos, disposic;ao ótima 
do pessoal. Vigiláncia severa, pois na outra mar-
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gem aparecera1n silvícolas. As águas da corredeira 
carregan1 balaios. Positivamente os bugres rondam 
pelas adjacencias. 

Logo pela manha de 21 , mando n1eu subchefe, 
e mais cinco homens, em explora<;ao pelas margens 
do Kuruá. Regres.saram a tarde, trazendo as infor
ma<;óes de que eu necessitava. Dou ordem para os 
preparativos de partida, que será no dia imediato. 
Cada chefe d·e núcleo dirige os trabalhos, tudo na 
maior ordem e rapidez. Grandes queitnadas a noite. 
Os Xavantes ilu1ninam a zona... e estragam o 
programa, obrigando-me a r etardar de utn dia ~ 
penetra<;ao. 

CAPÍTULO II 

OS XAVANTES RONDAM OS 

N.OSSO·S I.) ASSOS 

,, 

Sao precisamente duas hora~ e meia do dia 22 
de agosto. N oite escura. O ru1norejar intenso da 
corredeira nao impede que ~ sentinela "saboreie" 
um sono extra, apoiada ao tronco de urna árvore. 
A fogueira está quase apagada. Despertou-me o 
latido de "Tom Mix", um latido diferente, estranho. 
N essas para gens co~tumo dormir com um ólho só. 
Atravesso o acampamento, a procura do guarda. 
Todos dormen1 gostosamente. Só o cachorro late, 
espa<;adamente, fisgando seu olhar para a elev·a~ao 
imediata que cerca, como paredao, o nosso pouso. 

Deslizo em ~ilencio e acerco-me da orla. Per
cebe nitidamente vozes. Chega até mim o cheiro 
ran<;oso do óleo de baba<;u, de mistura com o odor 
inconfundível do urucum. 

Sao os Xavantes que cercam o aca1npamento, 
nao há dúvida possível. Evito o alarma. Sacudo o 
sentinela, que n1e olha estremunhado, balbuciando 
urna desculpa. 

- Acorde os homens .. . 
Mas é n1uito cedo .. . · 

' .... 



198 WILL Y AURELI 

Está enganad_o. J á sao 5 horas. Acorde-os 
sem necessidade de mandar tocar alvorada. Rápido! 

Ele vai de barraca em barraca, puxar as pernas 
dos dorminhocos. Os homens estao treinados e 
aparecem sem fazer bulha. Já os cozinheiros estao 
lidand·o com o café, cha1nados por mim. Mando 
ati~ar a fogueira. Alegres labaredas ilun1inam o 
acampamento. Conservo o grupo de rapazes na 
sombra. Todos estranha1n a escuridao que nao está 
ele acórdo com a hora marcada pelo relógio da 
guarda. O movimento do acampamento, o vaivém 
dos homens, palestras, é o suficiente para desiludir 
os silvícolas. Distanciam-se em silencio. Certifico
tne disso. Comunico aos meus compGt.nheiros o suce
dido. A sentinela <leve vigiar rigoro~amente, pois a 
ela entregamos nossas vidas. Mando servir o café . 
e depois recolher novamente. Dobro o servi~o de 
guarda e saio, com N apoleao Bucchi e Aristeu, 
numa "batida". Os Xavantes já vao longe. Por 
boje desistiram. 

Modifico meus planos. Resolvera deixar no 
a.campamento tres homens: o telegrafista, devido a 
irnpossibilidade de transportarmos a esta~áo de 
rádio, por falta de muares; Arutana, que está con
valescendo, e Osear de Almeida Prado. Com o apa
recimento dos silvícolas nao posso mais · deixá-los 
en1 sítio exposto a surpresas, tanto mais que, certi
ficando-~·e da nossa partida, tres homens apenas 
ficarian1 a merce dos índios. Resolvo, entao, mudar 
o acampa1n ento para a "Ilha de Capri", que dista 
tres léguas. Lá os homens estarao seguros, cercados 
pelas corren tezas. 

Já dia claro, iniciamos o trabalho de carga do 
batelao. Desfaz-~e o acampamento e suas constru-
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~óes. S·eparan1os os mantimentos, que julgo neces
sários a nossa penetra~ao, e alguns utensílios. O 
resto é estivado. Descerá o primeiro núcleo para 
fazer a descarga, bordejando o Mortes, devendo 
subir novamente. Perdemos o dia todo nesse tra
balho estafan te. N osso belo acampamento já nao 
existe ... 

Passamos mais urna noite, sem a comodidade 
das barracas, e, ao alvorecer de 23, despe~o-me dos 
tres "solitários de Capri", que levam nítidas ordens 
e reco1nenda~oes. 

O núcleo que desceu teve muito trabalho para 
alcan~ar, na volta, a margem do Kuruá. Viu-se 
obrigado a atear fogo a macega, do contrário nao 
chegaria. Durante horas marchou atrás do fogo, 
numa estirada de 24 quilómetros. Estamos todos 
prontos. Sao 13 horas. i\fivelando mochila e cantil, 
iniciamos a penetra~áo. 

Na canoa váo dois homens, uns sacos de man
timentos, panelas, latas, material cinematográfico, 
material de reserva. O termómetro marca 43 graus. 

* 

Nao tardan1 os pedrais. Somos obrigados a 
carregar, numa extensao de quilómetro e meio, todo 
o material da embarca~ao, passar a canoa, regressar 
para buscar nosso equipamento; tudo isso sob a 
soalheira bravia, no meio de um cerrado agressivo, 
subindo e descendo, levando tombos com os sacos 
as costas. Logo adiante, outro pedral, novo vaivém 

.. 
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fatigante. Mais urna boa puxada, e novamente o 
tiro de aviso de que mais um degrau de pedra deve 
ser transposto. Aqui resolvo acampar. Faixa estreita 
de barranco a pique, depressao imediata que serve 
de trincheira, depoi~ o cerrado sem fim. Lugar 
estratégico para enfrentar um ataque noturno. Joao 
temo primeiro acesso de maleita. Lourival mede-lhe 
a febre: 40,08. Estirado no chao, o rapaz delira. 
Mais tarde, a febre atormenta. 

Nao se acende a fogueira para nao denunciar 
o acampamento. Os alimentos sao cozidos sobre 
bra~as. Está de sentinela, ao primeiro quarto, José 
de Barros. Urna anta passa rente ao posto avan<;ado, 
o rapaz assusta-se, deixa cair a arma (ele mesn10 
narrou o fato), mas, reagindo, empunha-a, e evita 
dar o alarma sem antes certificar-se da natureza 
."da grande sombra que atravessou o cerrado". 

Volta e meia, vou verificar o estado do doente, 
que tomou Atebrina: a febre segue seu curso. De
pois, vou "confortar" a sentinela. O servi<;o . de 
vigilancia a margem do cerrado, numa noite tao 
escura, sabendo-se que os Xavantes, andam nas 
nossas pegadas, nao é para tranqüilizar ninguém, 
daí meu vaivém con~tante. O lugar é tétrico, feíto 
para urna emboscada. Dormimos numa pequena 
área, como que estivados. N uvens de pernilongos 
nos atormentam. Nao ternos o conforto da fogueira 
que, no sertao, é tudo. Tateamos nas trevas. Os 
cachorros, deixei-os na ilha para evitar que com 
seu~ latidos revelassem nossa passagem. Estamos 
cortando o reino dos Xavantes, de ponta a ponta. 
Nao sabemos o que acontecerá de urna hora para 
outra. Somos um punhado de homens num vastís-

RONCADOR 201 

simo território desconhecido, demandando urna 
Cordilheira negada por muitos, pisando terras ha
bitadas por urna das tribos mais f erozes da América. 

Portanto, todos os cuidados sao poucos. Náo 
devo esquecer nenhum pormenor. 

* 

Ao Nelson cabe o terceiro quarto de guarda, 
da meia noite as duas da madrugada. Rumores 
estranhos ouvem-se pelo cerrado afora. Como a flo
resta, também o "campo" tem ~ua vida no reino da 
escuridáo. Lobos que uivam prolongadamente, 
on<;as que enchem o espa<;o com o seu roquejar so
turno, vea:dos e cerv·os a romper a macega, antes 
que derrubam paus estrepitosamente, capivaras que 
roncam de medo, queixadas que batem os dentes 
como matracas. Depois, tnamíf eros de menor porte 
que cruzam o chao ressequido. Dos pantanos mar
ginais, sapos entoam o "crá-crá" intérmino, en
qua:nto seres invisíveis chicoteam a~ águas, fazendo 
pensar em monstros antediluvianos. A araponga 
encarrega-se de imitar o ferreiro e o curiango pia 

" h- h"' " o aman a eu vou . . . aman a eu vou . . . . 
U ma hora da madrugada, mais ou menos. Da 

orla do cerrado chega o grito da sentinela: 
- Vem gente! Acorda, pessoal ! 
Como um só homem, estamo~ de pé, ar1nas em 

punho. Gra~as ao treino diário a que submeto a 
rapaziada, nao há nenhuma confusao. Cada um toma 
seu lugar. A sentinela retrocede. Fumis delira, 
rindo-se. 
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Armando Gozzola também acorda como os 
demais. J ulga, porém~ chegada a hora do café ma
tutino e ,empunhando a caneca, dirige-se as brasas 
restantes, onde forc;osamente deveria existir o hule 
com a deligiosa rubiácea. . . n.1e próprio se ri do 
quiproquó e nao tarda a juntar-se ªº~ demais. 

Indago do N el son: 
- Que é que há? 

* 

- Parece que vem gente ... 
- Parece mesmo? 
- Eu ouvi tropel de homens a vanc;ando ! 
Nao posso duvidar da palav·ra do companheiro 

de duas expedic;óes. Fazemos silencio a fim de 
colher qualquer barulho su~peito. Urna buzina toca 
.ao longe, do outro lado do rio. Sáo os Xavantes, 
outra vez? Aguardamos urna resposta ao chamad9. 
Nada! Vamos deslizando, cautelosamente, pela de
pressáo. Assim nos quedamos meia hora, nervos 
tensos. Nada! 

- Foram-se ... 
- Qual, estao atocaiados ... 
- Eu acho que foi algum animal ... 
Náo posso prolongar este estado de coisas. 

Sin to necessidade imediata de resolver o "impasse". 
Dirijo a lamina de luz de minha lanterna aos pri
meiros arbustos. Nada! Aristeu e o Ka uf er fazem 
o mesmo. Agora vasculhamos, com esses olhos 
elétricos, mais além, até onde a luz alean~. Nada! 
Respiramos ... 
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J oao Fu1nis, deitado ~obre c. cobertor, olhando 
as estrelas, em pleno delírio, canta: 

" D t , e qua ro pes 
de quatro pés 
de quatro maos . . . " . 

* 
Até os pritneiros albores da n1adrugada lívida, 

ninguém dormiu mais. 
, 



CAPÍTULO III 

FO·GO, SEMPRE FOGO ! - A CAMINHO 

DO RONCADOR 

Das 6 horas ao meio dia, a marcha foi penosa. 
O cerrado dificulta. Somos obrigados a abrir cami
nho co1n os facóes. Impossível n1anter o contacto. 
Parece incrível ·a facilidad.e com que um homem se 
desvia do caminho e perde os companheiros nu1na 
distancia de poucos metros. Trai<;oeiro, o cerrado 
de arbustos densos e al tos parece nao 1nais acabar. 
Como ponto de referencia, ternos sempre a floresta 
que corre ao longo do Kuruá. Cortan1os em linha 
reta, para evitar o grande arco que o curso de água 
forma nesta altura. J oao Fu1nis nao quis voltar ao 
acampamento. Muito s·ereno, balou<;ando seu gigan
tesco porte, ainda pálido pelo efeito da febre, assim 
respondeu a minha determina<;aO: 

- Morrerei no caminho, mas nao retrocedo. 
Vim para ir a serra do Roncador e nao será urna 
febrinha que me há de derrubar. 

Para aliviá-lo, os companheiros carregam sua 
mochila e embornal. 

Novo pedral nos obriga ao transporte do ma-
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terial da embarca~ao. Calor, densos rolos de fun1at;a 
a retaguarda. 

Lourival sobe numa árvore alta e, lá de cima 
indica: 

- Bem em nossa frente, ligeiras escava~óes. 
A esquerda, uns morros ... 

- A que distancia? 
- Calculo urnas duas léguas. 
- V oce nao ve a .serra? 
- Nao. . . Ou~am: no sopé dos morrotes há 

urnas fuma<;as brancas. Deve1n ser fogos de algum 
aldeamen to de índios ... 

- Muitos? 
- Bastante ... dois ... tres ... oito ... quinze. 
- En tao é urna cidade. . . E o que ve n1ais? 
- Um grande incendio, dire<;ao sul. Ven1 

avan<;ando sobre nós. E' muito grande! 
- E.stá longe? 
- Bastante, mas se o vento soprar estará aqni 

nun1a hora. 
Quem terá ateado fogo ao cerrado? Fácil res

posta: os índios. N ovamente o 1nétodo de ~ncurralar 
pelo fogo. O perigo é gran.de, pois se apanhados de 
surpresa, nenhuma salva<;ao pos.sível. Levo os ho
mens mais para o lado do rio. Em caso de perigo, 
poderemos atravessar com relativa facilidade. Desa
pareceu o dr. Kaufer. Perdemos urna hora a sua 
procura. F'inalmente, resolvemos continuar sem o 
geólogo, que supernos ter seguido pela margem. 

O incendio avan<;a e, com ele, o ar sufocante. 
Saímos do cerrado e trilhamos quilómetros e mais 
quilómetros de campo. . Ao meio dia deseemos o 
barranco, onde já está encostada a canoa. Um pouco 
de sombra sob a ramaria verdejante. Enquanto se 
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i)tepara o aln10<;0, tentamos pescar un1as piranhas. 
Muitas delas, pretas e vern1elhas, n1ordem o anzol 
e acabam na fri gideira. E' extraordinária a piscosi
dade <leste rio. 1'Iadeiras de lei cobrem.:.lhe a mar
gem esquerda e a 1nataria estende-se até onde a 
vista alcan<;a. Inacreditável é o número de arraias 
de vária.s espécies. Quando da travessia obrigatória 
das cachoeiras, os homens que empurram a canoa 
pelos degraus de granito tomam mil cuidados. 
Nessas tnanobras, sao mortos dezenas desse.s asque-

• rosos pe1xes. 

* 
Napoleao Bucchi galga o barranco. Nao muito -

longe, vem rugindo o incendio. ~le queda extasiado 
e: ao descer, diz: 

- Eu <levo ter algum parentesco com N ero ... 
Nao pos.so explicar o quanto gesto de um incendio. 
Que maravilha ! · 

Calculo o tempo necessário para sermos alcan
\ados. Avan<;ar seria loucura. Permanecer a beira 
do rio? Impossível. O calor seria suficiente para 
nos assar como leitO.es. Mando os homens atraves
sar, tres a tres, urna vez pesto~ na outra 1nargem, 
os materiais. Muni~oes e material de cinematogra
fía sao levados para Ionge, um lugar úmido e som
breado. Sou o último, com o Heinz, a fazer a curta 
travessia. O fogo lavra no barranco e chega a 
chamuscar nossas roupa~. Henry cinematografa e 
acaba praguejando porque a corda da "Kinamo" se 
parte no momento mais interessante ! 

Passado o furacáo rubro, carregamos nova .. 
mente a canoa e, penetrando na mata, avan<;amos. 
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C-onsola-nos pensar que o feitic;o virou contra o 
feiticeiro, pois o fogo deverá afugentar os índios 
da aldeia lobrigada da copa da árvore. 

Se o cerrado embara~ou nossa marcha, a flo
resta quase que a impede. Emaranhado de cipós 
espinhosos, longas estiradas de "capim navalha ". 
Tres homens, a frente, abrem caminho com os 
facóes, trabalho feito em condic;óes especiais, por 
causa dos nossos equipamentos. Há momentos de 
desespero, quando um cipó engancha no correan1e, 
sustando brutalmente o impulso do avanc;o. U m 
"capim navalha" corta-me o pescoc;o, quase seccio
nando a artéria jugular. Estanco o sangue com a 
mao suja de limo das árvores. O suor queima como 
ferro em brasa. Oelso, , que vem Iogo atrás, tira do 
bolso urna providencial garrafinha contendo álcool 
canforado. Desinfeto o ferimento, que tem um palmo 
de comprimento. 

* 

Dois tiros de carabina, lá longe. Paran1os. 1\ifai s 
dois tiros. Sinal da "montaria". Vem da nossa 
dir~ita. Para Iá rumamos, a brindo nova . picada. 
Ca1mos nu.m taquaral de pontas agu<;adas. Nele 
lutamos durante urna hora. Rasgado~, feridos, 
exausto.s, topamos com tao densa mataría como 
difi.cilmente haverá outra no Brasil. Urna hora,. 
ma1s outra. O Sol descamba. A floresta escurece. 
~e a noite nos apanhar, <levemos acampar neste 
t~ferno ! Redobramos os esfor<;os. Disparamos dois 
tiros e recebemos resposta, mas ainda longínqua .. 
Nen huma clareira. -
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As pragas ecoan1 no silencio da floresta mile
nar. O etnógrafo, que nao quer emprestar seu facáo 
a ningué1n, mesmo quando dele nao faz uso, vai 
vai alargando a senda que o dr. Kaufer abre empós 
o Aristeu. E de tal forma que, por um triz, náo 
decepa a cabec;a do paleontólogo! Há umo troca 
azeda de palavras entre os dois especialistas. o dr. 
1'ikamer, que carrega o insepará v·el "armário ", fica 
abespinhado e brada: 

- Eu sou "dr. em filosofía"! Tenho cinco di
plomas e nao sou garimpeiro nem escafandrista! 

Com isso ele quer "elogiar" o paleontólogo 
oue volta e meia, fala de garimpos com largo .. ' . 
conhecimento de causa. ~ste retrocede e diz: 

- Nao estou disposto a ser vítin1a de um 
louco ! Deixem que passe a frente". Ccim essa fúria 
é capaz de cortar o tronco de um jequitibá ... 

. O filósofo está realmente furioso. Em dado 
momento ,falhando-lhe um golpe, perde o equilíbrio 
e, ao peso medonho do "armário", afunda no espi
nheiro, abrindo caminho aos demais ... 

Enquanto forceja para readquirir o equilíbrio, 
vamos passando. 

Finalmente, as 18 horas damos com a margem 
dorio. Estamos numa cachoeira belíssima, de pouca 
altura, que une as duas margens. 

O Sol, já no poente, dardeja seus raios sangui
nolentos. Lobrigamos,· muito longe, em toda a sua 
imponencia, a serra do Roncador! 

- O lha a serra ! O lha a se~ra, pessoal ! 
- Viva o Roncador! 

L , t' "bº h ,,, - a es a a 1c a . 
- Viva! Viva! 
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Lá está o g·igante, o escópo principal de nossa 
jornada! Rubra, ao revérbero do disco solar que se 
deita no horizonte a serra emerge esplendorosa. ' . 
Parece dar-nos as ooas-vindas. Para tanto emerg1u 
da neblina que sempre a cerca. 

Esquecendo a fadiga, boquiabertos, contem
pla1nos o macic;o que alcanc;eramos, custe o que 
custar ! O dr. Kaufer calcula a olho uns cinqüenta 
quilometros a distancia que nos separa do Ronca
dor. Que fóssem cem, duzentos, o fato é que a cor
d.ilheira lá está. Faz um ano eu a vi nitidamente da 
serra da Piedade, nas proxitnidades do rio Pindaíba. 
Faz um ano que inutilmente tentei alcanc;á-la. Mas 
agora lá está e o caminho aberto permite o acesso. 

Heinz, depois de externar seu grande conten
tamento, diz: 

- Quería ver a cara de Peter Flemming ! ~le 
negou terminantemente a existencia do Roncador . 

- E eu quería ver a do Petrullo e Dyott, que 
também negaram ... 

* 

Tornan1os a atravessar o rio por cima da ca
choeira. Benedito e Alberico, que tripulam a canoa, 
ma taram cinco colossais arraias, com um diametro 
de metro e pouco, altura de 30 centímetros e urna 
consistencia óssea que desafia o facao. Aguilhóes 
como pontas de lanc;a jazem decepados junto aos 
corpos. 

* 
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Arranjamos ótimo acampan1ento, se bem que 
os "piuns" continuem a infernar. Isto nao impede 
o banho, que é tomado bem na beira do rio, para 
evitar a cilada das arraias. Hoje, a guarda será 
dupla. A zona é ultra perigosa. Cobrimos uns 25 
quilómetros. 

A serra do Roncador é o te1na obrigatório de 
todas as palestras. Estou certo de que sonharemos 
com ela ... 

CAPÍTULO IV 

1"'0RMENTO 

Passa da meia noite quando o som cavo de urna . 
buzina nos chega da outra margem, como um oboé 
de bronze. 

Benedito Martins, o nosso guia, conhecedor 
profundo dos sertoe$, levanta-se e fica de ouvjdo 
atento. 

- Sao esses <lanados de "caboclos", meu 
chef e! Tao buzinando cum for<;a dos quinto! Agora 
andan1 de noite como lobisóme. 

- Voce acha que sao os Xavantes? 
- Nun1 sei no sinho... Pelo jeito tá pare-

cendo ... 
- Méi;s Xavante nao anda de noite. 
- Quá o que! Índio quando dá p'á se torná 

matreiro é aquela di~gra<;a ! 
- V o ce já ouviu fa lar nos índios "Morcegos"? 
- Ouvi, sim sinho. Mas esses vévem pra riba 

da cachoeira da Fuma~a. Quando andei na Comis
sao Rondan, bati com os costados pra'quelas bandas. 

- Teve contato com eles? 
- Nao sinh6. Mas conhe~o quem teve. Um 

doutor que andou trocando machados por diaman
tes. Fez bom negócio. O pessoá da turma dele mi 
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cunto que os tais de "morcegos" sao uns diabos 
grand.es e usan1 tran<;as ruiva enrolada na cabe<;a. 

O guia perde-se em 1ninucioso relato, falando 
baixo, de cócoras. Ouvimos mais alguns toques; 
depois fez-se silencio. Durante urna hora esperamos 
sem resultado. 

- Eu duvido que sejan1 Xavantes, ou "Mor
cegos ". Nao $e arriscariam a descer tanto. 

- Duvide nao, meu chef e! ~les sao <lanados 
pra andá ! Adispois pode se que se ja outra "ra<;a". 
Estan1os num n1undo que só Deus sabe e por estas 
bandas, deven1 veve "na<;oe$" que ninguém ainda 
topou ... 

Nada mais perturba a solidao do campo quei
mado. O fogo destruidor espantou a fauna e a nao , . ' 
ser o murmurio doce da cachoeira que desee aos 
tombos pelos degraus desgastados, nada mais se 
ouve. 

* 
• 

Mal amanhece, mando atravessar todo o mate
rial as costas e arrastar a canoa pela cachoeira. 
Enquanto isso, vou com cinco homens em servi<;o 
de patrulha. Desejo saber algo sobre a fuma<;a 
branca que Lourival lobrigou ontem. Nao estamos 
em condic;óes de topar com um grande aldeamento 
de bárbaros. N este caso, procurarei desviar a rota. 
Anda1nos durante duas horas, até alcan<;ar a raiz 
dos morros que formam os contrafortes do Ronca
dor. Cautelosamente aproximamo-nos de um buri
tizal, único lugar onde poderia existir o acan1pa
mento ~ilvícola. Mas nada encontramos. Subimos, 
costeando em diagonal, a primeira eleva<;ao. Na 
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outra vertente, também nada. O caminho está livre. 
I{egressamos e, as 11,30 horas, novamente em mar
cha, depois de te~mos carregado a canoa, que segue 
com Henry J uhen stibstituindo Alberico. Henry 
está passando muito n1al. Urna infec<;ao cutanea 
atormenta-o. Está con1 aJ; maos em chagas e os pés 
grandemente feridos. 

Subimos pela encosta do primeiro morro. Ve
geta<;ao densa, taquarais, espinhos. Os facóes traba
lham novamente. No cume verificamos a altitude: 
150 1netros. Custamos a alcan<;ar o topo: 182 metros. 
Agora vamos deJ;cendo ein ziguezague. O morro 
termina num paredao, que cai a pique sobre o rio. 
Somos obrigados a subir novamente. Esta manobra 
1 epete-se várias vezes. O Kuruá contorna o contra
forte. Come<;a ventar com for<;a e o vento, ao 
atravessar urna garganta, emite um ronco de trovao. 

- Olha o "roncador" - diz alguém. 
Nao será, o fenómeno qu·e registramos, a ori

gem do. nome da cordilheira? E' possível que ele 
se man1feste com maior intensidade na serra do 
Roncador. 

Depois de um descanso necessário, descemo! e 
alcan<;amos un1a campina verdejante. Da aridez do 
cerrado, da queimada sem fim, passamos, numa 
transi<;ao brusca, a mais bela pradaria que é dado 
ver! O capim de pouca altura parece um tapete de 
veludo esmeraldino. Lindos buritis, agrupados, ex
postos ao vento, parecem cabeleiras de gigantes. 
Densa re~tinga indica o curso do rio e emoldura a 
campina em flor. Pequenas lagoas, circulares, refle
tem urna nesga do céu. Milhares de rastros que se 
cruzam em todos os sentidos, dizem da opulencia 
da ca<;a. J 

Ji•'-·- · - ' ~ ... .:. 
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- Que maravilha ! 
- Olha que beleza ! 
Assim se expre$sam meus co1npanheiros. A 

marcha torna-se cómoda e é com verdadeiro prazer 
que nos sentimos mais desembarac;ados. 

Mas, dois tiros para os lados do rio, advertem 
que a canoa precisa de auxílio. Retrocedemos. A 
"1nontaria" está encalhada num raso de pedregulho. 
As explorac;oes, para ver se além da primeira curva 
há possibilidade de na vegac;ao, indicam o "fin is" 
da mesma. o rio bifurca-se em dois bra<;os. o que 
segue rumo ao Roncador termina, logo acima da 
cachoeira, num riachozinho que nasce nas lao-oas 

, • b 
prox1mas. O outro ruma franca1nente para o Sul e 
é raso. Mesmo que estivesse cheio como o Amazo
nas, nada adiantaria. 

Sao 16 horas e tratamos de arranjar pouso, 
tanto mais quanto aquí deveremos deixar a embar
cac;ao e muito material. Há urna pequena ilha no 
centro do rio. Boas árvores, bastante lenha para 
fogueira . . Indico-a e transportamo-nos, quatro de · 
cada vez, para o local escolhido. A água do rio tem 
péssimo gósto, n1as estamos munidos de filtros. Um 
verdacleiro suplício para quem tem se<l'e chupar o 
cano de borracha. 

- Anda tudo de mamadeira - diz Cattony, 
sugando com fórc;a. 

O pessoal desanda a entoar o córo "Periquiti
nho verde", cujo estribilho termina em "Mamae eu 
quero 1namar", canc;ao carnavalesca que se torna 
urna espécie de marcha "oficial" ... 

* 
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Heinz nao perde tempo: descobriu formigas e 
vai enchendo os tubinhos de vidro. Prometen um 
pedac;o de rapadura a quem lhe indicar algum inseto 
" rrraro". A rapaziada, que está "seca" pela rapa
dura, vol ta e meia brada: 

- " Dr. Saúva" ! Olhe que formiga "rrrara" ! 
Lá vai o bom d·o Heinz desembolsando o premio 

em troca de um espécime ainda nao classificado. 
O botanico também busca novidades e separa os 
<Lchados. 

J oao Fun1is é novan1ente presa da malaria. 
Tren1e como um junco e desanda a balbuciar coisas 
clesconexas. 

Lourival, que substituí o médico, obriga-nos a 
ingerir Atebrina preventiva e Intestífago. José de 
Barros também tem sintomas de malária. Outro se 
queixa de " muito peso na cabec;a". 

O jantar p6e urna trégua nisso tudo. Depois 
de um bom café, deito-me na rede no N elson para 
descansar, mas urna das amarras parte-se e eu 
tombo, de costas, sobre pontiaguda raiz. Resultado: 
fraturo a clavícula esquerda. Era só o que falta va! 
As dores fortíssimas abrangem todo o lado. Nao 
posso mexer o pescoc;o e sinto dificuldade ein andar. 
Colocam-n1.e meia tonelada de esparadrapo no om
bro ferido e, enfaixado como urna mún1ia, ajeitam-
1ne entre duas caixas onde fico gemendo a noite 
tóda, sem pregar ólho. Os pernilongos banqueteam
se, sugando-me o sangue do rosto e das maos. 

Noite intérmina para mim. Venta n1uito. O rio 
é continuamente atravessado pelas antas que se 
atiram dos barrancos. Na escuridao há verdadeiras 
tragédias. Ora é urna capivara que lanc;a seu guin
cho agónico, surpreendida pelo jaguar, ora um 
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"pinta.do" que se debate n'água, espadanando lou
camente para livrar-se da~ mandíbulas do jacaré 
famélico. Urna vara de queixadas passa pelas adja
cencias e o sinistro mandibular perde-se ªº longe, 
em dire<;ao aos morros por onde deseemos. ,Q ven to 
sopra com violencia de furacao. Grossas nuvens 
percorrem o firn1amento, como corpos avan~ados 
de um exército invasor. De quando em vez o enfer
meiro vem verificar se necessito de água. Estou 
como que pregado ao solo calcário, sem poder 
mexer. Tenho a impressao de estar deitado sobre 
um leito de brasas, tantas sao as dores. N essa 
posi<;ao fico até ao amarihecer. 

* 
Agora, meus companheiros empilham os cober

tores, formando urna cama fofa onde sou transpor
tado. Arranjam um mosquiteiro para me resguardar 

· dos "piuns ". 
Antes de cair em sono profundo, designo seis 

homens para urna patrulha. Deverao avan<;ar o mais 
possível, até localizar a serra do Roncador e tomar 
a diretriz certa. 

Quando acordo, depois de prolongado descanso, 
um pouco melhor, a patrulha e os ca,<;adores estao 
de regresso. Um veado já está cozinhando na lata 
conv·ertida em panelao. O dr. Kaufer, que chefiou a 
patrulha de reconhecimento, faz o relato. Conseguiu 
ver a serra. Calcula em 30 quilómetros a distancia 
que nos separa do ponto mais alto <leste setor. 
Caminho completamente livre. Campinas, deserto. 
A.gua, só a esquerda, tanto no riacho como nas 
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lagoas que formam as cabeceiras ·do Kuruá. Mais 
além, "possivelmente ha verá água". 

o meu bagageiro nao perdeu tempo: pescou 
ótimos pintados, pacus, piranhas pretas que pesam 
dois quilos, voadeiras, peixe-cachorro etc., que estáo 
sendo escamados, destripados. Sei que o cozinheiro 
prepara o veado em molho d'e tomate. Um banquete, 
nesta alturas. A água do río é morna e nao n1a ta a 
sede. Estafo-me em chupar pelo canudo do filtro e 
nao consigo abrandar a secura da garganta. J oao 
Fumis continua com febre. O coitado está pálido e 

· abatido. Assim mesmo tein1a em dizer.: 
- Isto nao é nada, pessoal ! Ainda acabo car

regando muitos de voces nas costas. Ora se acabo! 
O enfermeiro aproveita e cura os f eridos. Qua se 

todos apresentam machucaduras nos pés e nas n1aos. 
As botas sao substituidas pelos tenis e, os que nao 
mais possuem esse cal~ado cómodo, tratam de 
"arranjar" um melhoramento. 

O jantar, verdadeiramente suculento, predispóe 
bem a rapaziada. Ninguém se incomoda c9m as 
pegadas dos silvícolas que, tanto ca<;adores, como 
patrulheiros, encontraram pelas proximidades. Há 
canc;óes e narrativas, até que, implacável, o silencio~ 
as 21 horas, é imposto. 

' 



CAPÍTULO V 

O TORMENTO DA S~DE 

SEMPRE EM MARCHA! 

• 

EM MARCHA 

.. 

Apesar da insistencia do meu subchefe para que 
descansasse mais um ou ·dois dias, resolvo iniciar~a 
marcha. Todo · o material é habilmente escondido 
na ramagen1 das árvores. A canoa é posta no. fundo, 
rente ao barranco. Reduzimos ao indisp.ensável nos
so equipamento. O n1aterial cinematográfico será 
carregado por trés homens· de cada vez, pelo espac;o 
de 10 minutos. Assim, entre o vaivém, cada turma 
descansará do pé?o incomodo, 50 minutos. 

Tratamos de apag·ar nossos rastros. Feito isso~ 
iniciamos a jornada eom boa cadencia, para aprQ
ceitar o frescor da manhá, alcanc;ando logo as lagoas 
que formam o Kuruá. Contrariamente ao esperado, 
ele nasce muito aquén1 do Roncador, indício de que 
lutaremo~ com falta de água. Todos bebemos farta
tnente e enchemos os cantis. 

- Vamos ·bancar os camelos: beber para oito 
dias ... 

- O que <levemos fazer é economizar o mais 
possível a água dos cantis - recomendo. - Quando 
estiverem com sede, basta molhar os lábios. Lem
bren1-se de que a sede é urna d'as piores torturas. 
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Como estomago cheio de água, na n1anha fresca, 
os rapazes julgam poder aguentar dias e clias se1n 
tocar numa gota do precioso líquido. 

O cerrado estende-se até onde a vista alcanc;a. 
(.ada vez mais ralo e seco. Ficaram bem longe os 
tabocais e as matas. Agora os campos e com eles, o 
la birinto. N ossos passos seguro~ se orientam pela 
roole gigantesca da serra do Roncad'or. Portanto, 
de nada adianta o convite das magníficas avenidas 
que se abrem a esquerda e a dir.eita, como que para 
atrair os nos$os passos. 

O te~rreno muda de configurac;ao. Por todos os 
la.~os milhares de casas de capins. Todas as formas 
bffarras lá estao e dao a nítida impressao de n1onu
n1ento.s de urna necrópole itnensa. Aqui, um escultor 
modernista deliraría de gozo ... 

Desaparece a veget~c;ao e· co1ne<;a o Deserto, 
quilometros e quilon1e.tros de chapada cheia pe pe
quenos torrees que chagam a sola dos pés. O Sol já 
vai alto e o chao arenoso esquenta com rapidez. E1n 
breve catninhamos sóbre · UlTI bras,eiro. 

- Poup'em a ág·ua ! - recomendo ao v·er os 
ho1nens sugar o líquido pela boca dos cantis. 

Toda e qualquer manifestac;ao de vida desapa
receu. Até há pouco ainda víamos um ou outro v·eado, 
algumas perdizes, uns "papa-capim". Mas tudo isso 
ficou na orla do Des·erto que já estamos penetrando 
há horas. Ao meio dia dou ordem de descanso. Todos 
procuram, ;;oh uns ralos arbustos, um bocado de 
sombra. A puxada foi rude. e arfando, os homens 
despem o equipamento. 

Verifico, nao sem profundo desgosto, que me
tade da água en tornou por ter o meu cantil se des
prendido-de um dos ganchos do cinturao. Comunico 

• 
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aos homens que a parada será de duas horas, e deito
me para esquecer as dores insuportáveis do on1bro 
ferido. 

O calor é pavoroso. Todos transpiramos abun-
dante1nente. Vejo N apoleao Bucchi escavar urna 
cacimba, trabalhando furiosamente. Sei que já estao 
setn água e há poucas esperan<;as de dar com um 
córrego providencial ou um buritizal. 

S-ou despertado pelo meu subchefe. 
- Acho 1nelhor seguir. Os homens estao sem 

água. Prolongar o descanso é prolongar a tortura. 
E a cacimba? 

- Está tudo séco. 
- Po is mande formar. 
Urna hora da tarde. Sol a pino. Dentro de um 

forno estaríamos melhor. Vou a testa da coluna e 
alongo o passo. Também minha água acabou. Sinto 
febre. O mesmo acontece com o Fumis, cuja maleita 
ainda nao abrandou. Depois de SO minutos de mar
cha ordeno um descanso de 10 minutos. Todos se 

• que1xam: 
- Cihefe: o dr. Tikamer nao quer carregar o 

tripé, quando lhe cabe a vez. 
- N em a pá quer carregar ... 
- Será ele melhor que os outros? 
Os homens estao raivosos. Fisionomías trans

tornadas pela sede e pelo cansac;o. Dirijo-me ao 
etnógrafo e indago: 

- Por que o senhor nao quer carregar o 
material, como fazem os outros.? 

- Porque estou muito carregado - responde 
com brutalidade. 

Podia ter deixado o seu "armário" na ilha. 
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Já lhe disse muitas vezes que é um absurdo andar 
com se1nelhante peso nas costas. 

- ~le fez alguma promessa, chef e! 
- No mínimo está carregando um observató, 

r10 astronotnico ... 
- Qual ! Garanto que se trata de u1n obelisco! 
Apesar da situac;ao angustiosa, as piadas salti

tan1 de grupo en1 g·rupo. 
- O sr. carregará o ~xtra como nós todos ! -

digo ao etnógrafo. 
- Eu nao carrego ! 
- ~le nao aguen ta, chef e! Os cinco diplon1as 

h '' , . '' ene etn o ar1nar10 ... 
- Silencio! Quanto ao senhor, ou carrega ou 

sofre as conseqüéncias ! E nunca mais se atreva a 
discutir urna ordem,_ compreendeu? 

O "sábio" resol ve alongar o brac;o e receber, 
do homem que o precede, a carga. O regulamento 
da ".Bandeira" é bem claro e ele sabe que incorrer 
numa falta nao é nada agradável ! 

N ovamente em marcha. Mais SO nlinutos e 
novo descanso. o tormento da sede abrasa todas 
as gargantas. N enhum sinal de buritis ! Até onde 
nosso olhar alcanc;a, $empre a tremenda 1nonotonia 
do deserto! 

As lamúrias cessan1 quanclo dou orden1 ele 
continuar. A longa fileira vem nas n1inhas ·pegadas. 
Trato de manter a mesma cadencia ,segredo de 
longas caminhadas, mesmo ein situa<;ao precária. 
Novo descanso. Os homens pedem para que este se 
prolongue. Nao o permito. Além de dez minutos, 
todos cairíamos extenuados. Nao sei como suporto 
a fadiga. Sinto a febre aumentar e a dor do m-eu 
ombro atinge o máxi1no. Aperto os dentes e pros-

• 
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sigo, já cotn a vista embaciada. E' un1a situa<;áo 
crítica: retroceder a ·procura de água significa dar 
por terminada n ossa penetra<;;ao, porque a tortura 
se repetiria na nova tentativa. Avan<;ar é penetrar 
cada vez mais pelo Deserto, co1n poucas esperan<;as 
de matar a sede. 

A serra, agora mais próxima de nós, apresen
ta-se despida de vegeta<;ao árida, seca! Continuar 
é desafiar o Destino. Pode ser a morte de todos, e 
que morte ! Mas vamos avan<;ando já furiosos, alu
cinados quase. Ainda tenho for<;as para manter o 
contato entre os homen$. Os retardatários sao cha-
1nados a ordem. 

Tenho pena de todos, mas que íazer? 

* 
Ao longe lobrigamos uns buritis. Um genuíno 

"oasis" que surge milagrosamente no meio da 
in1ensa chapada uniforme e estorricada. A princípio 
julgo-me presa de u'a miragem, mas outros também 
viram e balbuciam. 

- Buritis ... água ... 
U m último esforc;o. O mais penoso. Quase 

correndo, chegamos. Limite máximo, porque nin
guém mais aguentaria utn passo sequer ! Um hálito 
fétido sai das bocas ansiadas. Irreconhecíveis, os ho
mens ficam estatelados. Estou de joelhos. Alguém 
julga, com razao, que esteja rezando; apenas luto 
contra o desmaio. 

- Cor. . . cor. . . coragen1, chef e ... - diz-tne 
Nelson, que adivinha 1neu estado miserável. 

- Nao é a coragem que 1ne falta. Sao as 
forc;as . .. 
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Reajo finalmente e sinto-me mais disposto ... ~ 
vista continua tremula e pouco enxergo. Passados 
lnogos minutos sobrevé1n a calma e com ela a niti
dez visual. Estiro-me sobre a "barba-de-bode", que 
cresce altíssima no buritizal. 

Um grupo de homens cava urna cacimba. De
pois, por indica<;áo de Benedito Martins, enterram 
a cavadeira próximo a outro buriti. U m metro de 
profundidade e a água come<;a a manar. 

Que f elicidade ! J amais néctar algum f oi mais 
delicioso. Quando o lodo deposita no fundo, pode
mos beber o líquido cristalino e fresco! Verdadeira 
orgia ! Todos de bruc;o a beira do buraco aberto, 
sorvendo largos tragos ! 

Bastam poucos goles para experimentarmos 
súbita reac;áo. Desapareceu por completo a irritabi
Iidade de há pouco. Sei que o dr. Tikamer· ~ofreu 
mais do que nós todos, pois esqueceu o cantil no 
acampamento. Coitado! Todos se apiedam do mísero 
que, empanturrado de água, baloic;a sobre seu 
"armário", deitado como está, parecendo urna ta r
taruga na cara pac;a. 

Porque ele nao disse que estava sem cantil ? 
Eu teria cedido um gole ... 
Eu também. 

- Eu dava-Ihe uns trago~. Nao se pode deixar 
um cristáo morrer de sede ... 

Agora, na abundancia, ressurge a generosidade. 
Mas também agora o etnógrafo evidencia súa qua
lidade de filósofo: ouve e fica de bico calado, albe
ando-se de tudo e de todos com seu frio desprezo . .. 

* 
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Pelas proxi1nidades há um capao de 1nato, onde 
arn1amos acampan1ento. Comemos e bebe1nos. Dis
tribuo goiabada e, em seguida, um bom café que 
restaura as fórc;as. . 

Antes que o sol <lesa pare<i_a, vamos dar urna 
espiada a serra. Gigantesca, espécie de paredao 
al tíssimo, perde-se ao longe, na direc;ao Norte, sem
pre igual, interrompida ·de longe, em longe por 
picos que fisgatn as nuvens. 

Estabelec;o o servic;o de guarda, a orla do mato. 
A noite desee rápida, escura, como breu. N enhum 
barulho interrompe o silencio de chumbo. Aqui nao 
há vida, mas há desolac;ao total. 

CAPÍTULO VI 

RONCADOR 

As 10,20 horas do dia 28 de agó~to, depois de 
arriscadas acrobacias alpinísticas, alcanc;amos o 
cume do Roncador, pela face saliente da cordilheira 
que, vista de longe, assemelha-se a gigantesca 
esfinge. 

Tínhamos saído do acampamento as 5 horas, 
e as 8 já comec;amos a galgar a base. A serra do 
Roncador, neste setor Sul onde estamos, é um 
rnorme macic;o da era plutónica. Quebram-lhe a 
aridez algumas árvores espinhosas que surgem dos 
interstícios da rocha enegrecida. Ergue-se vertical-
1nente, numa série de elevac;5es concenticas, que 
terminam na cumeada central. Gargantas, abismos, 
sendas sinuosas que mais parecem caminhos aber
tos por Titas. Aqui e acolá, abrem-se, cavernas 
sinistras. 

O e.entro do plató . que galgamos parece partido 
ao meio. Desnuda toda a superposic;áo geológica de 
eras remotas e, exibe, generosamente, os indícios 
seguros da seiva que dorme em .seus meandros 
graníticos: o petróleo! As rochas sao constituídas 
por terrenos altamente metamorfoseados, represen-
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tados, em sua grande parte, por basaltos ele refili
nite e lencite. 

O dr. Kaufer diz-me: 
- E' a única serra, na .. A.n1érica do Sul, que 

ten1 ~uas origens na era plutónica. Todo o sistema 
rnontanhoso, desde a Patagónia ao Alasca, é '.tulca
nico. Ora, entre plutónico e vulcanico há distancias 
de milhóe~ de anos. 

Grac;as a presente constatac;ao, de ·raro valor 
para estudos e pesquisas futuras, verificamos que 
unicamente aserrado Roncador apresenta a n1esn1a 
configurac;ao geológica de duas outras cordilheiras 
que se encontram na 'Africa e Asia, co1no restos de 
urna gigantesca espinha dorsal do~ tempos remotos. 
Os que se batem pela idéia de um resto da Atlantida 
aqui em Mato Grosso, tem campo vastíssimo para 
tnelhorar seus estudos e, pos~ivelmente, chegar a 
urna conclusao definitiva. O fato é que pisan1os um 
terreno plutónico! Sondagens e pesquisas poderao 
fazer surgir ao Mundo civilizado revelac;óes de ina
creditável valor. E' bem pos~ível que mesmo ruínas 
cie civilizac;óes, há milenios desapar.ecidas, sejam 
encontradas ao longo <leste imenso paredao. 

* 
Do cume onde nos encontramos, podemos 

espreitar a vertente opo~ta. Deserto ~em fim, com 
alguns sulcos que sao os afluentes do Kuluene, 
agora secos. A serra do Roncador divide as águas 
desse rio com as do Mortes. Outra constatac;ao que 
vem desfazer urna série de erros: a cordilheira corre 
francamente na direc;ao Sul-Norte, perdendo-se no 
horizonte, eternamente embaciado pela neblina que 
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cerca esta Montanha Rochosa. Estamos ·a 718 me
tros de altitude sobre o nível do n1ar. Lobrigamos, 
m~ito d.istantes, picos altí.ssimos que emerge1n da 
u.n1form1dade do Roncador. O espetáculo é imp·res
s1onante ! Valeu a pena tanta tortura, tanto esfórc;o, 
tanto sofrimento, para gozarmos todo ésse deslun1-
bramento. Procuramos, entre os arbustos um de 

• • A • e ' 

1na1or con~1stenc1a e tamanho a f1m de néle hastear-
111os a Bandeira Nacional. Procedemos a cerimónia 
sinceramente emocionados. O ato tem algo de reli
g·ioso. So1n os um punhado de homens esfarrapados, 
febris, perdidos nesta imensidao que aterra. Somos, 
porém, os primeiros civilizados a sentir sob os pés 
o gigante pr~-histórico ! Sobre a giba altíssima <leste 
colosso adorn1ecid.o, danc;amos o "can-can" dos 
vencedores ! Lendas apavorantes, conjeturas e ne
gativas peremptórias caem por terra ante a nossa 
const~ta<;ao ! Aqui, neste recanto virgem, nesta serra 
tao discutida por espíritos, inclinados a fantasía 
cresde as 11,30 horas do dia 28 de agosto do corrent~ 
ano, como sín1b?lo estupendo de pujanc;a mo<;a, 
tremula a Bande1ra Nacional! 

E tres "hurras", vindo do mais fundo do nosso 
peito, saudam a Bandeira. Somos os pigmeus que 
venceram o gigante, marcando-o com o emblema da 
Ordem e do Progresso, colorindo-o de verde e ama
relo que se casa admiravelmente com a luz radiosa 
da manha belíssima ! 

* 
Procedemos, en1 seguida, ao "batismo" do 

planalto onde estamos. "Piratininga" é seu nome e 
se-lo-á para sempre ! N urna garrafa vazia por mim 
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.lacrada, encerro a seguinte 1nensagem, atestado de 
nossos feitos: 

"As 10 e 20 horas do dia 28 de agosto de 1938, 
o corpo de penetra<;ao da "Bandeira Piratininga" , 
composto pelos abaixo-assinados, alcan<;ou este pla
nalto que foi batizado como nome de "Piratininga". 
Ternos absoluta certeza de sermos os primeiros 
·civilizados a galgar estas encostas íngremes. Par
·timos de S. Paulo em 23 de junho do corrente ano, 
Jiretos ao ponto onde nos encontramos e que foi o 
Escopo da "Bandeira". Neste planalto hasteamos a 
Bandeira Nacional, oferecida a expedi~ao por s. exa. 
o sr. dr. Getúlio Vargas, presidente da República. 
Aproveito o ensejo para consignar, n·esta mensa
gem que aqui fica enterrada, o meu sincero agrade
cimento aos companheiros que comigo lutaram e 
suportaram tódp.s as vicissitudes da jornada áspera 
e 1ná ! Esta expedi<;ao, n1oralm.ente patrocinada pelo 
jornal paulistano "Folha da N oite", venceu todos 
os. empecilhos com animo sereno, cumprindo a risca 
o prometido. Sede, cansa~o, fome, frio, sofrimentos 
fisicos e morais nao alteraram o espirito altamente 
patriótico dos componentes da "Bandeira Pirati
ninga ", nem o espirito de sacrifício dos técnicos 
estrangeiros que nos acompanham, amigos sinceros 
U.esta grande terra ! Viv·a o .Brasil! - Planalto 
Piratininga, Serra do Roncador, em 28 de agosto 
de 1928. ( aa.) Willy Aureli - chef e; Aristeu Cunha 
- subchefe; Napoleao Bucchi, chefe do l.º núcleo; 
Lourival Deus Costa, chefe do segundo núcleo; 
José de Barros, José Eduardo Pinto de Freitas, 
Alberico Soares, José de Queiroz, Aldo Battigliotti, 
J oao Fumis, Henry J ulien, Heinz Himmelreich, 
entomólogo; J oao Kaufer Wisniewky, geólogo e 
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paleontólogo; Tikamer Safka, etnólogo; Celso S. 
Rocha Ar1nando Gozzola, Tácio Cattony, Benedito 
Arrud; N elson Gui1naráes, Benedito Martins ". 

As' 13 horas come<;amos a descida, n1ais peri
gosa do que a escalada. Nao fosse a falta de recursos 
com que lutan1os desde a partida, poderí~mos ter 
adquirido alguns muares, que transportar1a~ pro
visao de água~ de maneira que nossa estad1a, na 
serra prolonaar-se por longos dias em benefício dos 

' o 1 "d estudos a seren1 efetuados. Mas o tormento e a se e 
nao admite delongas. Tínhamos assumido un1 co1n
proniisso que sustentamos a cust~ dos maiore.s 
sacrifícios. U 1n único hometn que tivesse sobrev1-
vido, este único teria alcan<;ado a serra e nela 
basteado a Bandeira Nacional. 

Nova ginástica, saltos ... atrevidos, dados com 
rara felicidade, tombos inevitáveis, deslizamentos 
pelas cordas, a arranhar a palma das maos, saltos 
simiescos de arbu.sto em arbusto. Tácio Cattony 
falseia o pé e cai num abismo. Ficamos todos com 
o cora<;ao em suspenso. Mas a carabina do rapaz 
engancha, providencialmente, entre dois troncos e 
ele fica bolou<;ando o tempo suficiente para firmar
se. Tácio, que é aviador civil, grita para os compa
nheiros cá em cima todos de olhos esbugalhados: 

' ' 
- Viram que belo "piquet"? Foi urna "queda 

f " en1 para uso ... 

* 
Enquanto o dr. Kaufer colhe elementos locais, 

descansamos no sopé da cordilheira. Todos pensam 
na cacimba distante, pois algumas horas de marcha 
nos separam da água. A sede impera novamente. 
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De.scobrin1os, na reentrancia de u111a escava<;ao 
pluvial, uns restos de água estagnada, cheia ele lar
vas, mas é água ! Afastam-se os vermes, sopram-se 
as larvas e sorve-se a água morna. Caretas de nojo, 
cuspidas depois de tragar o líquido. Mas todos 
bebemos. Os rapazes consolam-se, pensando na 
imuniza<;ao contra o tifo a que se submeteram en1 
S. Paulo. Afugentado o espectro da infec<;ao, mais 
urnas canecas do líquido asqueroso sao bebidas. 

Depois, alcanc;amos a cacimba, bebendo a valer. 
Segue-se o desperdício: tomamos banho, refrescan
do a pele. 

Regressaremos ao entardecer, evitando-se pela 
calina da noite o tremendo calor e o tormento da 
sede. Aristeu e Gozzola pedem licen<;a para preceder 
o grupo, de urna hora. Desejam abater alguma cac;a, 
um veado por exemplo, e preparar um churrasco. 
Indago se. conhecem o caminho. 

- Nao. há perigo - diz Aristeu. - Por onde 
viemos regressaremos. Isto é u111 bilhar e ninguém 
se perde ... 

CAPÍTULO VII 

O REGRESSO 

A tarde ve1n descendo serena. Os buritis 
parece1n sentinelas avanc;ados das cacimbas provi
denciais que tínhamos cavado no deserto e de que 
iríamos nos distanciar, impelidos pela necessidade 
de um pronto regresso. As longas marchas, o terreno 
acidentado, o calor infernal, a fric<;áo da areia que 
entra pelo cano das botas, depositando-se nos tor
nozelos e nos calcanhares, dilacera os pés. J á dois 
ho1nens, nao mais suportando o suplício do cal<;ado, 
trazem as botas suspensas nos ombros e exibem os 
artelhos inferiores inchados, violáceos. 

Outros, sem se despojarem dos sapatóes, abrem 
largas fendas laterais com as facas, para desaf ógo 
das inflamac;óes. 

A serra do Roncador vai como que se diluindo 
no horizonte e o planalto galgado pela manhá tin
ge-se de rubro, ao revérbero do sol que se esconde 
atrás dos altos cun1es. Tonalidades roxas e azuladas 
invadem a borda dos abismos, e sombras estrava
gantes pintan1, pelos íngremes declives, as mais 
fantasmagóricas silhuetas. 

N em um pio, nem um tremular das altas e 
secas "barbas-de-bode". Assin1 como tinha nascido, 
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o dia findava naquele ambiente desolado e terrivel
rr..ente n1onótono. J á urna estrela de primeira gran
deza aparecia no cobalto do céu e o primeiro quarto 
da Lua iniciava a parte descendente de sua parábola. 

Dezessete horas. Dou ordem de marcha. 
Saimos do capoeirao que nos abrigara, bebemos 

nas cacimbas, enchemos os canti_s e, cortando en1 
diagonal as altas e estorricadas ervas que nos che
gam ao ombro, alcanc;amos o plano. 

Transformara-se completamente o cenário. Se 
na ida os n1eandros do labirinto nao nos atraian1, 
era porque o macic;o do Roncador guiava nossos 
passos, permitindo-nos urna linha reta de percurso. 
Mas agora, com a serra já desaparecida, tragada 
pela escuridáo. fa1nélica, servia-nos de guia urna 
estrela e o próprio quarto crescente, se be1n que 
instável, obrigando-nos a eterna derivac;ao de cál
culo. De mais a mais, visto desse lado o deserto 
mudava completamente de configura<;ao, já nas 
proximidades do ·cerrado sempre igual nos quatro 
pontos cardeais. 

Orientan10-nos pela estrela condutora, assim 
como os pastores na noite da Natividade. As bús
solas davam o rumo e, com ele, a certeza de alcan
<;armos, no dia imediato, o acampamento da pequena 
ilha. 

Cinqüenta minutos de marcha, dez minutos de 
descanso, mudanc;a de carregamento do material 
cinematográfico cada dez minutos, tres homens de 
cada vez. O 1nesn10 ritmo e o mesmo método de 
marcha da ida. De quando em vez, a minha ordem, 
os homens for1navam u1n triangulo, oferecendo tres 
faces aos tres lados do cerrado, 111anobra que, em 
caso de surpresa por parte dos silvícolas, serviria a 
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manutenc;ao perfeita do núcleo, evitando funestas 
confusoes. 

A princípio a marcha correu as 1nil maravilhas; 
mas, atingida a zona das erosoes, comec;aram os 
retardamentos. Só quem já foi obrigado a andar 
com os pés chagados, num terreno acidentado, car
regando pesado equipamento, pode calcular, en1 sua 
justa medida, o nosso sofrimento. Os dois con1pa
nheiros descalc;os seguiam aos pulinhos, con10 que1n 
"pisa sobre ovos". Todas as pragas eram endere
~adas a esses n1ontículos que se esfarelavam sob 

, 
nossos pes. 

Aumentei os descansos para 15 minutos e, 
atenuando a dor que as pesadas máquinas cinema
tográficas provocavam nos ombros machucados, 
tnandava mudá-las cada sete minutos. Com a lan
terna elétrica procurava, naquele solo inimigo, urna 
senda mais plana. 

Na zona dos cupins foi muito pior. Era1n 
encontros brutais, tombos ·inesperados, vergastadas 
violentas dos galhos pisados. As pragas eram uivos 
raivosos ! 

ventou ! 

Oh! desgra~ada caminhada ! 
Este é o . caminho do Inferno ! 
Vamo.s chegar com os toco das pernas! 
Malditos sejam os cupins e quem os in-

- Ai ! Espera, pessoal ! Quebrei tres dedos! 
Parava-se. Aguardava-se a chegada do claudi

cante que vinha gemendo e gesticulando no escuro, 
agitando os bra«;os co1no enorme asas de morcego. 
Formava-se novamente o grupo e ia-se avanc;ando. 
Ao meu lado, o dr. Kaufer faJava sobre literatura 
eslava. 
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Turghenieff, Gogol, Lermontoff pertenciam 
a classe dos poetas precursores de urna escola mais 
ligeira, mais ágil, mais ... 

Interrompia-se, praguejando, atirando solenes 
pontapés contra o obstáculo que o fizera trope~ar. 
Depois, alcanc;ando-me com passadas rápidas, pois 
eu nao diminuia o andar, continuava: 

- . . . mais a gosto dos paladares atuais. 
Remarque, por exemplo ... 

. Novo cambalear, novas pragas, nova interrup
<;ao do discur~o em pleno deserto. 

- Estas vírgulas sao demasiadamente duras! 
lnterrompem num período de forma concreta, nao 
acha? 

* 
Por volta das 21 horas lobrigamos, no meio das 

trevas, um súbito clarao. 
Olha fogo a esquerda ! 

- Quen1 terá incendiado a macega? 
- índio está perto, minha gente! 
De fato, o incendio surgira como por encanta-

1nento, no centro da planície ~em horizonte. Ao 
longe; parecía o olho gigantesco de algum monstro 
pre-histórico p·erscrutando na noite. 

- Deve ser o Aristeu e mais o Gozzola. No 
1nínimo fazem sinal, ou estao assando o veado que 
prometeram. 

- Ou entao, "tacaram fogo" para indicar o 
can1inho. . . ~ta pessoal inteligente! 

Enquanto meus homens emitem opinióes, con
sulto o dr. Kaufer. O fogo, conforme disse, ficava 
em oblíquo, a nossa esquerda. Ir em sua dire<;ao 
era fugir a rota tra<;ada. 
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- Podemos nos aproxin1ar sem sairmos do 
rumo - diz o geólogo. - Também eu acredito que 
se ja um sinal ... 

Tomo nova diretriz entre a estrela e o fogo, 
mas este parecía distanciar-se cada vez mais. De 
repente assume proporc;óes assustadoras, encon
trando, de certo, bom alimento. 

- E' um incendio! 
- Nao podem ter sido nossos co1npanheiros . 

· !les jamais S·e atreveriam á atear fogo ao cerrado! 
- Eu sou pelo sinal. Aquilo indica o caminho 

certo ... 
Mais se avan<;a e n1ais o fogo se distancia. 

Parece um íma que atrái e foge negaceando. In
conscienten1ente vamo-nos afastando sempre a 
esquerda, perseguindo o rubro clarao genuíno farol 
para caminhantes do Deserto. 

N elson cai num buraco e desloca o pé direito. 
Henry vem se arrastando como pode. Tácio nao 
anda n1ais. Queiroz está bastante atrasado e, com 
ele, o nosso guia, que o ampara. Quase todos man
quejam e arfam. Lourival distribuí pedac;os de 
esparadrapo para os ferimentos. Sao 23 horas. 
Mando descansar 20 minutos. Assin1 como estáo 
as coisas nao poderemos continuar. Tínhan1os resol
vido marchar a noite toda para alcan<;ar o pouso 
pela manhá. Ma~ nenhuma for<;a humana poderia 
infundir energías aos rapazes. 

O fogo, nesse ínterim, vai-se espalhando cada 
vez mais, sen1pre a esquerda, impelido por alguma 
brisa viajeira. Quando 1nando que se continue a 
marcha, há murmúrios, inas mesmo assim todos 
obedecem. 
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- Va1nos ver se nesta puxada alcan<;an1os o 
terreno bon1. Coragen1 ... 

~ a sor te nos favorecer e conseguirmos sair 
da zona de erosoes, entao, mes~o lentamente, po
deren1os alongar a caminhada, sem interrompe-la, 
e chegar, com o dia, se nao ao acampamento, pelo 
tnenos a~ suas proximidades. E' a minha esperan<;a. 
Daí essa última arrancada para tirar os homens 
daq u e la zona n1aldi ta. 

Mas, chega a n1eia-noite e nada de terreno 
plano. Estan1os todos e1n condi<;oes deploráveis. A 
n1archa noturna resultou nun1 fracasso completo. 
Se o frescor da noite mitigou a sede o terreno aci
centaclo estropiou-nos ! 

- Oh! desgrac;a das desgrac;as ! - berra 
alguém no escuro. 

- Que foi? 
- Fulano caiu ... 
- Machucou n1uito ! 
- Qual ... 
As casas de cupins surgen1 em meio dos peque

nos agrupamentos de arbustos que irrompem com 
tenacidade inacr.editável neste chao _seco e move
dic;o. Escolhe1nos tres· desse~ grupos de arbustos 
retorcidos e acampa1nos. Com os facoes aplainamos 
o terreno, decapitando os montículos odiosos. 

Primeiro, segundo grupo, núcleo de especiali
zados. Separados, mas próximos, .em posic;ao estra
tégica, embora incó1noda. Comando os homens de 
guarda. Podem ficar sentados, porém, vigilantes, 
un1a vez que nao se aguentam de pé. Há algo de 
tragicómico nessas sentinelas ajoelhadas esticando 
o pescoc;o e espi:tndo a extensao árida e n1á. 
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Milh6es de cupins obrigam-nos a procurar 
algures lugar nlais propício. Arrastamos nossos 
objetos pela ponta dos cobertores. 

J amais falta a piada, mesmo nos momentos . , . . 
mats cr1t1cos: 

- Cuidado com meu cobertor, "sua b~sta" ! 
- Ponha farolete vermelho ... 
- Acabem com isso ! Silencio! 
Os dois rapazes, que discutira111 exacerbad.os 

pela fadiga, reconciliam-se. Ouc;o um dizer ao outro: 
- Nao tive intenc;ao de te ofender. Queres 

um pedac;o de rapadura? 

* 
As dores do ombro ferido me impeden1 conci

liar o ~ono. Minutos depois, todos roncam beatifi
camente sob o piscar das estrelas. 

- Is to é "roncador" legítimo - diz o N elson 
que está de guarda, apoiado a urna casa d_e cupins~ 



CAPÍTULO \lIII 

NOVOS IMPREVISTOS, NOVOS 

SOFRIMENTOS 

Reiniciamos a can1inhada. 
O livor do dia, que se prenunciava tórrido, 

esverdeia nossas fisionomías pisadas. Tratamos de 
consultar as bús~olas: loucas, pela a<;ao dos n1inérios 
da zona ou outros fatores, oscilan1, impedindo a 
diretriz procurada. ~{esmo calculando-se a deriva
c;áo de 22 graus, nao ternos a certeza de can1inhar 
na dire<;áo exa ta. U ns indicam um rutt?-o "certo '', 
guiados pelo instinto, outros d~.sviam-se en1 sentido 
oposto, garantindo reconhecer o lugar. O, etnógrafo 
e o geólogo, consultando as bússolas, diverge1n. 
Verificamos que, atraídos pelo fogo, tínhamos .real
tnente nos transviado para a e~querda. A forte 
neblina, que sempre cerca a serra do Roncador, 
impede um ponto de referencias. O deserto apre
senta-se identico em todos os sentidos. Sirvo-1ne do 
sol, cujo esplendor matinal já se vislumbra no 
horizonte. N ossa direc;ao é Sul e, portan to, <levemos 
cortar em linha reta o percurso da "grande lam
pada", visto que, ao meio-dia, quando o astro atinge 
o Zenite, está ao Norte. Tudo is to devia ser lem
brado, a fim de nao executarmos um largo círculo. 
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O resto da água nos cantis <lava para urnas 
horas de 1narcha. Esperávan1os alcanc;ar um buriti
zal ou as lagoas que formam a cabeceira do Kuruá. 

Animados pela fagueira esperan<;a de chegar 
ao acampamento, iniciamos regularmente a marcha. 
Mesmo os estropiados mantem o alinhamento e a 
distancia. 

Reconhecer o caminho percorrido há dias é 
impossível. A uniformidade exasperadora do deserto 
impede-o. Inittilmente, julgando reconhecer o local, 
buscávamos decifrar as pegada~. 

Como ponteiro, puxo a fila numa batida boa, 
para aproveitarmos a madrugada, porque o chapa
dáo aquece em poucas horas. Até as 9 horas da 
manhá, tudo vai bem. Passada essa hora, é con10 se 
enorme braseiro servis$e de solo, tamanho é o calor 
que dele se desprende. ,Q revérbero é tao intenso, 
que os olhos lacrimejam constantemente e, quando 
toda a u1nidade contida no corpo se evapora, o bulbo 
ocular afunda na órbita, como para procurar no 
interior do cranio resguardo a tortura da cintila<;áo 
contínua. 

Duas horas de boa caminhada, sem o menor 
descanso e, a_s sete, alcan<;amos um capáo verde
jante, verdadeira ben<;áo do deserto. Um riachozi
nho corre entre urna e outra lagoa com pouca água, 
mas, para nós, urna preciosidade. A princípio julga
mos ser esse córrego, o mesmo que tínhamos 
atravessado a saída do acampamento, e ispo alegra
nos sobremaneira. Mas pouco durou a quase certeza. 
Constatamos que, desviados do rumo, tínhamos 
topado com um manancial providencialíssimo, mas 
de curtÍ$simo curso. Se assim nao f 6sse, iríamos, 
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n1ais cedo ou n1ais tarde, seguindo-lhe a dire~ao, 
dar n o Kuruá. 

A pequena corrente manava dos buritis da 
lago a 1nais al ta e vinha vasar na lagoa mais baixa. 
Desta, possivelmente, por um mecanisn10 natural 
-de suc<;ao subterranea, voltava a primitiva e assim, 
num círculo vicioso, alimentava um curto estiráo. 

* 

Tínhamos atirado fora a única lata que serviu, 
depois da conquista do Roncador, para cozinhar um 
bocado de arroz, surpresa que Celso e N elson qui
seram proporcionar, substituindo a passoca, alimen
to básico durante a nossa penetra<;áo. Sem esse 
recipiente, nao seria possível fazer um café e, diga-se 
desde já, a rubiácea era imperiosamente reclamada 
pelo sestomagos ressequidos. · 

Alguém lembra: 
- O etnógrafo <leve for<;osamente ter urna 

panela dentro do "armário" ! 
- Será que ele a empre~ta·, ? 
- Pe~a ... 
- Eu nao ... O "homem" está com cara de 

• 
).JOUCOS amigos ... 

Sugerem-me a idéia e eu obtenho do dr. Tika
n1er urna bela panela esmaltada, recebida com um 
"hurra" prolongado! 

Em dois tempos o fogo é aceso, fabricado o 
tripe, diluída a rapadura. Depois, sorv·emos lenta e 
gostosamente a bebida estimulante, como autenticos 
be<luínos do Saara a margem de um "oasis". Só 
taltam os camelos. 
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R econ fortados, pa lestran1os sobre futi lidades, 
cora<;óes alegres a perspectiva de a lcan<;ar1nos um 
dos n ossos acan1pamentos. Nao encontra1nos ne
nhun1 ves t igio de A risteu e Gozzola, n1as tínha1n os 
a bsoluta certeza ele que am bos, t om ando run10 certo, 
já se encontravam na ilhota. 

- - Felizarclos. No n1ínimo esta o " lan1bendo" 
u n1 chur rasco e to1n ando ch imarrao. 

- Antes tivéssen1os saído co1n dia a lto. Esta
ría111os chegando .. . 

- Ora, deixe de histórias. Os <lois estao pre
parando o aln16<;0. E' só chegar e ca ir num feijao 
gostoso. 

- Ouantas saudades de un1 " mula tinho" bem ....., 

engrossad o ! 
N elson garante que reeditará o vead o co1n 

molho de to n1at e. A água cresce n a boca de t odos. 
- Tá-í urna descoberta ! Quando es tivermos 

con1 1n uita sede, é só fala r num quitu te. Aparece 
água na boca da gente e 1nata -se a sede. 

-- T r at a de tira r - patente do inven to . .. Vai 
ser o " n ú111ero 1" eles ta zona ... 

f\ n1eia hora que conc-edi para o descanso vai 
se esgotando. U111 dos rapazes lava a "pan ela" do 
etnógr afo, r est ituindo-lhe o brilho primitivo. D epois, 
na or la do córrego, agachados, bebe1nos a larg os 
tragos. 

- Toca a beber, " 111acacada ", par a oi to clia s ! 
- D eixem u1n bocado para 1ni1n - diz um 

r etarda tário. - Voces nao sao ca111aradas ! 
Molhamos os capacetes de lona , os len~os que 

atan1os n o pescoc;o. Banh o nao adian ta , que as rou
pas estao einporcalhadas, duras co1no couro cru, 
do suor que as en1bebeu. 
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i\rran jan1os u1na "pinguela" para a travessar 
o riacho. Passan1os, com cuidado, as máquinas de 
cinema. Em seguida, um de cada vez. Na outra 
margem, densa capoeira, aberta com rápido~ golpes 
de facáo. Depois, novamente o deserto. 

O dr. Kaufer indica a dire<;áo, co1n amplo gesto 
de bra<;o, esticado a esquerda. Nao se conforn1a o 
etnógrafo que, .empunhando a bússola, aponta outra 
dire<;ao, a direita. 

- Senhor Aureli, a dire<;ao que "esse senhor" 
indica, está errada! N ós ternos que cortar em dia
gonal para alcan<;ar o acampamento ! 

Sereno, o dr. Kaufer torna a assinalar a dire<;ao, 
observando a outra bússola. Nao tenho confianc;a 
na afirmativa do dr. Tikamer e, no entanto, era ele 
quem estava co111 a razao ! 

Refreando a raiva, o etnógrafo nada diz e, con1 
um gesto que <leve ter sido o mesmo dos mártires 
do Coliseu romano, afivela a sua carga e segue a 
comitiva, pisando o solo com toda f or<;a de que é 
capaz. 

* 
Oito horas, nove hora~, dez horas. Quil6n1e

tros e mais q_uilometros. Queiroz atrasa-se. Outros 
também. O chao escalda. Vejo que dois homens 
carregam o rapaz atrasado, segurando-o pelos bra
<;os. J ulgo coisa de pouca importancia e prossigo. 
Um sexto sentido me previne que estamos perdidos 
e tento me orientar pelo· sol, já descrente da bússola. 
Mesmo numa dire<;ao certa, o desvio em leque nos 
levaría a muitas léguas do ponto que pretendíamos 
alcanc;ar. O rio Kuruá, em voltas caprichosas nun1a 
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cxtensao de quilon1etros, desviando-se do eixo, tanto 
podia, no momento, estar a jusante como a mon
tante. Essa incerteza exacerba va-me; recalco, po
rém, o tormento e reclamo do meu instinto u1na 
indicac;ao acertada. 

Da cauda da coluna chega um apelo: 
Paretn, que o Queiroz des1naiou ! 

- Onde? 
- Lá en1 baixo ! 
Paran1os. O~ homens deita111-se para aproveitar 

o descanso. V ou verificar o estado do rapaz. Encon
tro-o espumando pela boca, olhos esbugalhados, 
fei<;óes alteradas. O caso é grave. Lourival acode e 
o Henry tambén1. Insola~áo? Cansac;o? 

- Está com urna íngua inchada - diz o guia, 
que o vinha amparando. 

- Já viu os pés dele, chef e? - intervém 
Benedito, que tudo oh.serva e retarda a marcha para 
catar do chao aquilo que os outros perdem. 

Os pés do rapaz estao num estad.o miserando. 
c;rossas bolhas de água e pus nos calcanhares. 
Artelhos chagados. 

Tratamos de carregar o companheiro. Barros 
também sente-se mal. Arranca urna bota e olha para 
o pé, que mais parece urna 1nortadela. 

- E agora, como vou enfiar novan1ente esta 
maldic;ao? 

- Vamos arranjar um tenis para voce. Tenha . " . pac1enc1a ... 
Junto a um cupin1, n1ais un1 homem cambaleia. 

Senta-se, encolhe-se todo e fica imóvel. 
V oce, que ten1? 
Nada, un1 "arzinho" que me deu ! 
Sen te febre? 



244 \VIL LY AlíREL I 

• 
- Nao, chefe; sin to é un1a louca vontade de 

ficar aqui .. . 

Nesse ínteriin, a n1alotag-cn1 é des feita. Con1 
os n1osquet6es cruzados, arn1a-se un1 toldo sob o 
qual é estirado Queiroz. Sacrificamos a áFua dos 
cantis para reanimá-lo. Surge111 uns ócnlos 

0

escuros 
que colocan1os no nariz do rapaz desmaiado. Enér
gicas 111assagens, respira<;ao artificial, compressas 
na regiao inguinal, que está inchada e violácea. A 
situa~ao é n1á. Teren1os que carregá-lo. Urna carga 
espantosa para nós, n o estado de fraqueza en1 que 
nos encontramos. E como faze-lo? Olho en1 derre
dor. Ne111 um arbusto onde pudéssemos cortar uns 
paus para forrnar urna padiola. Só casas de cupitis 
e "barba-de-bode" rala, escorregadia con10 sabao, 
obstáculo permanente a marcha. 

Alguén1 lembra que "n1uito abaixo" viu urnas 
"árvores ". Lá vai o Lourival mais o B.ucchi. Demo
ra1n c~rca de un1a hora e regressa1n com urn galho 
retor~1d o, n1as de bon1 con1primento. 1\!Iando que se 
arran1e urna rede: nela cleitaren1os o ferido e assim 
prosseguirem.os, sabe Deus con10. Henry J ulien 
pede un1 alf1nete. S·urge tuna agulha com linha. 
Melhor que a enco111enda ! 

Co111 ela o nosso cinematografista fura as bo
lha~ p~rulentas, atravessa-as com a linha que deixa 
n o rer1111en to. ,Q pus co1neca a coar em o-o tas esva
~iando .as bolsas .e clin1in~iindo a infl:i11a<;~o. Ó·s 
c~errade1ros rest os da água sao atirados, con1 for~a 
cte duc?a, no r osto_ do companheiro que finaln1ente 
·r eadqu1re o uso da razao para se lamentar clolorn
san1rnte. 
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O sol realiza o seu ciclo diário, indiferente. 
S·eus raios quein1a111 no~sa epiderme. Daría1nos urna 
for tuna por u111a nesga de so111bra. 

Queiroz é deitado na rede. o rapaz é r obusto e 
pesa n1uito. As n1ochilas e ar111entos dos que deve111 
carr egá-lo, sao repartidos entre os de1nais, forn1an
do urna carga dupla para seis ho1nens, pois o 1nate
r ial cine1natográfico já ocupa tres. Calculo as pos
sibilidades de cada um. Sei que, sob a pavorosa 
canícula, en1 breve estaremos a bra~os com a sede. 

A ligadura de esparadrapo de n1eu 0111bro 
quein1a co1no brasa e arranco-a. Para a Inferno, 
clavícula, ombro e tudo mais ! Sin to-me desesperado 
ante a impossibilidade de or ientar-me, porque as 
in.dica\oes sao discordantes, n1as g uardo para 1nim, 
" . . . un1camente, os sent1mentos qu-e me ag1tam. Sinto 
que o olhar dos companheiros estáo cravados em 
mim . U1n gest o de fraqueza de minha par te signi
ficar ia o desanin10 de t odos. A rapaziada já dera 
todas as energ ias e só a disciplin a .e o exe1nplo 
podiam algum a coisa. 

O deserto, na minha frente, a longava-se ao 
infinito l 
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'AGUA! AGUA! AGUA! 

- Vamos tocando! Cheg·a de descanso! For
n1ar fileira ! 

.A voz de comando <leve ser pesada en1 sua justa 
medida. A rudeza, muitas vezes, fez efeito de bál
samo. Eletriza e predispoe. 

Dais homens se oferecem, solícitos, para trans
portar, nos primeiros dez minutos, o ferido: Aldo e 
Bucchi. Vejo-os cambalear com o peso, mas seguem. 
Param várias vezes, para tomar folego e continuam. 
TroRe~am, vacilam, mud'am de ombro, cerram os 
dentes, mas nao largam a carga. Logo depois sao 
sao substituídos. O dr. Tikamer e o dr. Kaufer 
também forcejam, sem dizer palavra. Os demais 
vao passando o~ equipamentos, as armas, . a maqui
nária de cinema. A sede come<;a torturar. Arfam 
todos os peitos e os Iábios ficam azulados. O calor 
atinge o máximo. Poderíamos fritar ovos numa 
frigideira colocada no chao! A sola das botas e dos 
tenis nao isola1n suficientemente e assim o mar-
, . ' ' ' tirio aumenta. 

Estamos pisando as cinzas do incendio de 
ontem. A "barba-de-bode" foi devnrada deixando , ' 
em seu lugar, a potassa que penetra pelas vias res-
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piratória~, quei111ando horrivelmente. Agora, nin
guém mais suporta os minutos de carga suple
mentar. Auxiliamo-nos mutuamente, dentro dos 
parcos limites de nossas fórc;as. 

- Eu acho que Fawcett morreu de sede -
diz-me um companheiro. - A~sim se explica · o seu 
desaparecimento. Nao há Cristo que suporte isto ! 

E vai continuando, como um automato, olhos 
vidrados. Os outros, nas mesmas condi<;oes. Napo
leao Bucchi, com um restinho de água no cantil, a 
rnorrer de sede, vai molhando os lábios dos demais. 

* 

U ma hora da tarde. O horizonte vazio alarga
se cada vez mais ante nossos passos tropegos. U m 
desespero mudo assalta a todo~. A coluna perde a 
forma, subdivide-se em grupelhos que se arrastam, 
bamboleantes. Sou obrigado a parar inúmeras vezes 
para dar tempo aos retardatários. Se alguém cai, 
sem ser pressentido, na cauda da fila, é hornero 
1norto; ninguém o encontrará mais, pass ad a urna 
hora. Recomendo ao Benedito que avise, se tal 
.. ~·contecer. 

Lobrigamos ao longe, um capao de mato. To-
1namos a copa de urna árvore mais alta como ponto 
de referencia e vamos indo. As paradas nao tem 
tnais conta. Ataca-nos urna espécie de sonolencia 
traic;oeira. A cabec;a parece querer explodir sob os 
capacetes. Todas as vontades afrouxam. Os gestos 
des meus homens sao grotescos. Balou~am os cor
pos, trocam a~ pernas como bebados, oscilam para 
frente e para trás, na iminencia de cair. 
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- For<;a, ¡yessoal ! Daqui há pouco tere1nos 
sombra e água ! Um último esf6r<;o, do contrário 
atrasamos a marcha! 

Há raivas concentradas, 1nurn1úr~os an1eac;a
dores. 

Vozes roucas, irreconhecíveis, rancorosas, . . 
ass1m se expr1mem: 

Si1n, água. . . boa tapea<;ao ! 
- Esta1nos é liquidados, isto sim ! 
- Belo fím de tuna expedi<;ao ! 
Pec;o mentalmente a Deus que me de energías 

suficientes para alcan<;ar a margem ele um rio, 
riacho, lag·oa ou buritizal. 

O ferido foi largado. Acerco-me da rede e digo: 
- Vamos, rapaz! Um pouco de boa vontade. 

Voce . nao pode ~acrificar n1ais seus co1npanheiros l 
Sou injust.o, reconhec;o, mas ninguén1 podía 

mais com a carga. Prolongar a espantosa fadiga 
seria anular todos· os esforc;os e baquear de vez. 

Queiroz levanta-se, cambaleando. Henry e 
Fumis seguram-no pelas axilas e avanc;am, passo a 
passo, seguindo o resto. Agora é o entomólogo que 
Yai a frente. Fico no centro para agrupar os homens. 

Alcanc;amos a capoeira rala, seca e retorcida. 
Esgares de urna natureza relegada a condenac;ao 
eterna. Os galho~ flexíveis chicoteam nossos rostas. 
Ninguém se incomoda. O que vai a frente solta o 
Iátego, pouco ~e lhe dando o grito de dor do com
panheiro que ven1 atrás. Agora, na rede, vao os 
apetrechos de cinema e mais as 1nochilas. Dais 
homens atrasam-se. Esperamos vinte minuto~. Nin
guém tem f6rc;as para retroceder. Ei-los que surgem. 
Novamente em marcha. Lourival desvia-se com um 
punhado de rapaz.es. Chamo-o. Nao ouve. Grito, 
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mas o som de n1inha voz nao o alcanc;a. Dou u1n 
tiro para o ar: nao responde. Sei que ele se guia 
pelo instinto. E ' do Norte e já experi1nentou a 
caatinga temível. 

Alberico ainda tem f6rc;as para subir nun1a 
árvore. Espreita ao longe e, ao descer, diz: 

- U111a légua, nlais ou menos, a mata é "mais 
verde". 

~sse "1nais verde" significa, possiveln1en te, 
água. Para atingi-lo son1os obrigados a desviar n1ais 
para a direita. Avan<;a1nos atrás da pron1essa, se
dentes, com as artérias entun1escidas a acelerac;ao 
das pulsa<;oes. As veias do pesco<;o e das maos pa
recem cordas . . Os olhos encovam nas 9rbitas, con1 
um brilho febril. Fisiono1nias pavorosas, tal é a 
altera<;ao dos trac;os faciais ! 

Sao quase quinze hóras, quando alcan<;amos a 
mata "mais verde". N en1 urna gota d'água. T udo 
seco, estorricado ! Tombamo~ co1no un1a pedra ! 
Onde encontrar f 6r<;as para prosseguir.? Ningué111 
chora de desespero, porque nao existem lágrimas. 
Ningué1n se lamenta, porque nao há f6r<;a para 
tanto. 

Conto os homens: faltam seis, . que estao con1 
Lourival. Onde estarao? Terao encontrado água? 
Ou jazem, ne~te momento, caídos para sempre? 

- Firmes, companheiros ! - digo - Fir1nes, 
que venceremos! Nao podemos estar longe do rio ! 

- Eu também acho que a distancia nao é tao 
grande - diz o d.r. Kaufer, que se mantém tran
qüilo com grande esfor~o. 

- Sabem de urna coisa? - intervém um dos 
rapazes. - Melhor é meter urna bala na cabe<;a ! 
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Seguro-o pela gola da camisa e, olhando-o nos 
olhos ten to reanimá-lo: ' . - U m homem que se de1xa levar pelo deses-
pero, é um h omem perdido! V oc e parece crianc;a ! 
Nunca leu nada sobre os tor1nentos da Legiáo 

- E strangeira? Pois betn: isto é "café pequeno" ! 
~le sorri mas noto em seu olhar um brilho 

' estranho. Outros ten1 o mesmo olhar. Santo Deus, 
es taremos a porta da loucura? 

Enfurec;o contra mim 1nesn10. Mando escalar 
u111a árvore escolhendo Bucchi, cuja resistencia é ' . 
extraordinária. ~le descobre u1n espigáo e 1natar1a 
densa, sinal de que estamos nos acercando da água. 
Todos se reanimam. A direc;áo é a esquerda, agora, 
e retrocedemos sobre nossos passos na extensáo de 
légua e meia. Que fazer? Andar até o derradeiro 
alento. Parar é morrer, já disse. 

* 
O espigáo é alcanc;ado. Há no meio da vegeta

c;áo um lenc;ol verdejante. 1Água? Vou ~ frente, 
seo·uido imediatamente por José de Frettas. Os 
o·alhos baixos formam trincheira. Desesperado, 
~fundo, como anta, no emaranhamento, abrindo 
caminho com o carpo. Dou con1 a cabec;a num ninho 
de marimbondos, que m_e atacam ferozmente. As 
picadas incham-me o rosto, que fica tumefato ! Es
bra vejo, esbofeteio-me para matar as vespas, e elas 
descem pela gola da camisa. Atiro-me como um 
ariete, cego, sentindo-me enlouquecer. O rapaz que 
vinha logo atrás, sofre a mesma sorte e avan<;.a 
esfuriado, esbarrando nos troncos e em miro. Cat-
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n1os no fundo de um riacho. Está seco! Rolamos 
por sobre as lajes, fugindo as picadas infernais. Os 
outros chegan1 e se atiram, num desespero sem fitn, 
sobre as pedras. . . Mais urna esperanc;a perdidéi.. 
Quedamos em silencio longos 1ninutos. Todos nos 
odiamos reciprocamente. Ninguén1 se entreolha, 
n1as desvia o olhar ou cerra as pálpebras. Nao ternos 
água, mas encontramos um pouco de sombra. J á é 
alguma coisa. Quando o furioso pulsar dos nossos 
corac;oes se acalma, considero, em sua crua reali
dade, a situac;ao. Noto que o leito do córrego desee 
num declive acentuado. Na época das chuvas, <leve 
c~esaguar no rio. Isto é positivamente certo. O curso 
nao será longo: algumas léguas, apenas. 

Digo-o aos meus companhenros, que ouve1n em 
silencio, dispostos com certeza a ficar ali para 
sempre. 

. - Eu e mais o Heinz vamos descendo - pro
ponho aos demais. - Se dermos dois tiros de cara
bina, quer dizer que encontramos água. Em todo 
ca~o voces, logo que se sintam melhor, desc;am 
também. E' só acompanhar o leito do córrego. Se 
nao encontrarmos água, esperaremos lá embaixo. 

Prolongar por algumas horas mais o suplício 
seria desastroso. E se, na nossa marcha, tivéssemos 
retrocedido inconscientemente, como sói acontecer 
em casos semelhantes? E' um dos maiores perigos 
que o cerrado apresenta. 

Decemos alguns quilometros. O córrego ter
mina num terreno pedregoso, com vegeta<;ao rala, 
e vai dar numa baixada. Até perder de vista, o 
cerrado uniforme, denso. Nada da mata m~.jesto~a 
que orla o Kuruá. Interrogo com o olhar o Heinz, 
que ainda tem forc;as para sorrir. Com um gesto, 
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ele in d ica a esquer da . F ac;o sinal par a q ue aguar
d em os a chegada dos co ri1panheiros , qu e n a o tar
dam , surg indo n o fim d o córrego. O lham tan1b ém, 
inter rogan do, e .eu a p on to a esquerda. Eis que se 
ouve u m t iro justamente n a dire~ao que a cabo de 
ind icar. D epois outro, e m ais outro> a inda : 

Ag ua ! Agua ! 
Santo D eu s ! E' o pessoal d o L ouriva l que 

. ' avisa . 
V a m os! V amos! 

Sao verdadeiros bra1nidos. Reapar ecen1 a s 
forc;as. Quase corr.en do, a t ravessa1nos a mata, es
corr eg a nd o sobre o pedreg ulho solt o . M ais um 
a rranco. A lén1, u1na cla reira in d ica o fiin d o ca-. ,.., 
poe1rao. 

Ch egam os, s en1 folego, t r en1ulos. 

* 
L ourival v inha descend o pela encosta de um 

m orrote, comb oiando os h om ens ca mbaleant es. Dera 
os t iros d.e aviso , para atrair n ossa aten c;ao ! 

::M:as nada de água! 

l~IM D O T:ORM E 1'TT O· 

De br on zeaclas, os rostos d os 111eu~ hon1en s se 
tornan1 pá lidos. l\s car abina s serve111 de apoio . e 
d h·ersos arrast an1-n a s , nao n1ais su portando o peso. 
H enry e Fun1is continua111 auxiliando Q uciroz. Os 
tres can1in ha n1 COill p asso mecanico, COlTIO b onecos 
d e n1ola , sen1 von tade própria . 

O g rupo ele Lou r ival precede-n os de un1a cen 
tena de 1net ros, mas n ao se detém para aguardar 
n ossa ~hcgada . Continua sem se in1por tar con1 o 
que possa s·uceder. 

Can1inha-se por'que a s pern a s se inov jn1enta111 
in dependente1nente da v ontade. R etrocede-se ao 
p ri1nitiv is n10 da obediencia passiva : todos segu e1T1 
a lg u én1 para a v id a ou para a n1ort e ! 

Alcan <;an1os o plaino. A cab ou o d eserto. Agor a 
s a o er\·as al t as que einba rac;an1 os passos. D cve1n os 
leYantar a lto os p és pa r a n os liv r a rn1os das la\aclas 
contí nuas . 

_>\.p r oveit o u n1a pausa na n1a rcha par a d izer: 

- D est a yez nao n os pode mos engana r. Esta 
baixada corre para o rio . T enh o certeza que aca b a
r en1os n as suas 1n a rgen s. · 
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Sou interrompido por dois tiros de n1osquetao. 
Levanto-me e observo. O grupo de Lourival, ainda 
111ais expedito, torce a direita. Estou con1 a vista 
ofuscada. Retenho a respira<;ao e consigo enxergar. 

- Buri tis ! Buritis ! 
Todos, galvanizados, soerguem-se. Nao é mi

ragem. E' outro "oasis" que surge de improviso! 
E' a água! 

Reunin1os o resto das fór<;as e dirigimo-nos as 
benditas palmeiras. Lá, todos se atiram sobre a 
erva seca que cerca sempre os buritizais, afundanclo 
nessa espécie de colchao natural. 

Bucchi nao perde tempo. Co1n a sua extraor
nária energía, to1na da cavadeira e come<;a a afun
dá-Ia no terreno. Cava a primeira cacimba. Está 
frenético. Trabalha com furor, atirando, por sobre 
os ombros, a terra rubra. 

Utn dos n1eus homens que inais disciplinado se 
mostrou durante todo o tempo, tomado de súbito 
desespero grita: 

- Is to nao é expedic;ao ! Is to é morte ! Oooooh ! 
Ooooh ! 

Arrasto-me até ele e conforto-o com palavras 
de encorajan1ento, dizendo-1ne admirado de sua 
súbita fraqueza. O coitado parece acordar. Sorri. 
Diz "que aquilo nao foi nada". Vira de bru<;os, 
escondendo o rosto. 

Há que1n descubra u1na espécie de Iagoazinha 
no tn·eio dos arbustos. Mas o pouco de água é tao 
podre, tantos sao os vermes e o limo repelente que, 
apesar de estarmos as portas da alucina<;ao por 
causa da sede, ningnén1 se atreve a beber. 

Heinz me procura e diz: / 
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Lá embaixo <leve estar o Kuruá. Vou até lá. 
Voce resiste? 
Sim, elevo resistir! J á estou 1nais de~cansado. 

Se encontrar água, aviso com dois tiros. 
Lá vai o en tomólogo sobre as pernas tropegas 

e em breve desaparece tragado pelo cerrado. 
' ' A O ácido fórmico das vespas, que tantas dores 

me provocava, já terminou sua a~áo. Agora, sinto 
o tormento do ombro ferido. Deito-me de costas, 
desafivelo o cinturao, livro-me do resto da carga. 
Surge Bucchi e segura o cantil. 

- Chef e! Só conseguimos um pouco de barro. 
Mas já é alguma coisa. Tome! 

Alonga-me o recipiente. Seguro-o sófrego. N ele 
está a vida. Mas sinto escrúpulos e indago: 

- Os outros já beberam? 
- Beber nao beberam. . . mas con1er lama, 

comeram! 
Da boca do cantil coa, diluída, a lama vern1e

lha. U medec;o os lábios e esparramo o lodo pelo 
rosto, na nuca, no peito. Fica um restinho que 
procuro tragar. En cho a boca, mas a lama nao 
atravessa a garganta. O refrigério, porém é grande. 
Sentimos todos um pouco de alívio. Agora, ternos 
forc;a para aguardar que a água filtre na cacitnba. 
U m quarto de hora de expectativa, que mais parece 
um século; depois poderemos beber um bocado. Nao 
há coisa mais deliciosa neste mundo! 

Ecoan1, nesse momento, dois tiros. E' o Heinz 
que avisa ter dado com o rio ! Um viva que faz 
estremecer as largas folhas das palmeiras saúda o 
achado. Depois, surge o "dr. Saúva ". Vem triun
fante: 

- Lá. . . lá. . . (e indica) está o rio ! 
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O fe rece o cantil cheio d'água, bálsan10 purís
s i1110 ! E tn seguida explica: 

- Vamos da r com o acampamento da cachoei
ra ! J ustan1cnte n essa dire<;ao ! 

Voce viu r astos do Aristeu e G·ozzola? 
Nao senhor ! Nao Yi nada . .. 

* 
Quando o sol deita no horizonte, j á estan1os 

n o acan1pan1ento . . Un1 dos fatores do sucesso da 
" Bandeira Piratininga" foi a previd encia . Em to
dos os acan1pan1entos se1npre mandava deixar bas
tante 111an tin1ento e vasilhame. Aqui encontran1os 
arroz, feijao, banha, rapadura, chá, a<;úcar e touci
nho. O suficiente para um bom jantar. 

i\ntes, bebemos até arrebentar. D epois toma
n1os banho. Que n1u dan<;a 1 'fodos alegr es, todos 
risonhos, todos contente~ como crian<;as dentro 
d'água, 111andando as favas os "piuns" que enxa-
1neavan1 aos 111ilh5es ! 

T odos fala111 ao 111esn10 ten1po, quer endo exter
nar sentitnentos íntin1os ; "aquilo que sentiran1 e 

. '' ' -cxper1n1en tara111 . 
L ourival narra: 
- Quando larguei voces, julgando andar em 

paralelo, embarafustei pela mata. T opan1os co1n o 
córr ego seco n1uito ,acima do ponto onae voces des
ceran1. Estava louco de sede e o pessoal que ia 
comigo também. Eis que de súbito av is tamos un1a 
fun1a<;a e julga1nos ser u111a a ldeia de Xa\·ai:ites ! 
Ein pleno uso da razao, ter-se-ia desviado pruden
ten1ente, 111as a tortura era tan1anha que resolvi, 

1 3 - H om en agern da "Bandeira Piratininga" ao 

heróico H ermano R ibeiro da S ilva, no 

Cem iLério de A ruaná , a margem do n o 

Araguaia. 



14 Os silvícolas deambulam 
pela floresta virgem. 
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com os cinco companheiros, avanc;ar e tomar de 
assalto o povoado ! Antes o imprevisto do que pro
longar Q suplício ! Agora reconhec;o a loucura do 
meu gesto, mas naquele momento, me$mO süzinho, 
eu teria procurado ocupar Madrid! A fuma~a era 
de um resto de incendio, sabe Deus por quem 
ateado. Foi quando torci a direita e vim dar com . 
voces na baixada. 

- Se fóssem Xavantes teriam que nos dar 
água de qualquer jeito - diz um dos €ompanheiros 
do Lourival - ou água ou flechadas. Mas eu ga
ranto que teria dado tudo: armas, roupas, equipa
mento, no ca$o que topasse com os bugres, a ttóco 
de urna cabac;a de água fresca! · 

* 
Findou o martírio, que nao desejo ao meu pior 

inimigo ! J á um alegre f ogo faz borbulhar a água 
da panela. O café reanima e faz que se aguarde 
calmamente o jant"ar ! 

Depo~s da ref eic;ao e do repouso~ Lourival e 
Alberico desejam subir até o acampamento da 
ilhota p~ra se juntarem ao Aristeu e Gozzola e 
regressar com eles, trazendo a montaria e os man
timentos, lá deixados. Conhecem o caminho e nao · 
há perigo. 

N oite escura, regre$sam com a embarcac;áo que 
deixam acima. da cachoeira próxima. Mas nada dos 
dois homens que Iá deveriam ~star ! 

- Nao encontramos ninguém. Só uns rastos 
de índios pelas proximidades. Nada de Aristeu . nem 
Gozzola. Perderam o rumo na certa. 
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Esse acontecimento a todo$ acabrunha. Se os 
d_ois rapazes se perderam no Deserto, o caso assume 
graves proporc;oes. Como encontrá-los? Por onde 
teriam enveredado? Se estao perdidos, estao per
didos para sen1pre, a nao ser que, encontrando as 
cabeceiras do Kuruá, por ele venham descendo em 
pequenas etapas. 

- Vamos solicitar um aviao a S. Paulo -
sugere alguém. 

- O que adianta um aviao nesse mundo per
dido? De mais a n1ais, onde o con1bustível necessá
rio para o reabastecimento? Aqui nao há, para um 
aviador, a menor vi$ualidade nem a mínima proba
bilidade de descobrir um grupo de el~fantes, quanto 
mais dois homens ! 

E' Tácio Cattony quem fala. Ele é aviador e, 
portanto, fala de cátedra. Para achar alguém, deve
se faze-lo rastejando possíveis indícios ou pegadas. 
Mas é procurar agulha em palheiro. 

Preciso tomar imediatas providencia$. Resolvo 
ficar com mais cinco homens: Nelson, Alberico, 
Cels~, Lourival, Benedito. O resto, logo pela manh~, 
deverá iniciar o regresso até o acampamento do rto 
das Martes. Os feridos iráo na canoa. Mando pre
parar tudo e escrevo as comunicac;óes telegráficas 
que serao transmitidas ao Presidente da República, 
ao Interventor em Sao Paulo, dr. Adhemar de 
:Sarros, e a redac;áo do meu jornal. Entrego as men
sagens ao Julien que, apesar de muito ferido ~os 
pés, cede seu lugar na canoa ao dr. Kaufer, a f1m 
de permitir-lhe realizar o levantan1ento de determi
nado trecho de Kuruá. 

Dadas as ordens necessárias e feitas ao Bucchi, 
que vai chefiar o grupo de regresso, todas as reco-

• 
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mendac;óes, preparamo-nos para dormir, pois esta
;nos em peti<;áo de n1iséria. Antes, porém, amarrando 
em altos paus fachos de magnésio, fazemos longos 
sinais luminosos na esperanc;a de atrair a atenc;ao 
dos dois extraviados e indicar-lhes a direc;ao certa. 

Para nao sacrificar apenas alguns homen$ no 
servic;o de vigilancia, resolvo. que todos deem 
guarda, de hora em hora, a comec;ar por mim. 

• 
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CAPÍTULO XI 

PERDIDOS NO DESERTO 

Feítas as despedidas, logo pela nlanha resalvo 
aguardar ainda urnas horas antes de inicia; a busca 
dos de~aparecidos. Inicialmente, mando d·ois homens 
até o acampamento da ilha, a fim de acenderem 
u1na fogueira com os troncos que lá se encontram. 
A fumac;a pode servir de sinal. 

O grupo que desee rumo ao acampan1ento do 
cio das Mortes, já distanciado, rompe fogo contra 
&Jguma cac;a. A princípio, julgo que ele tenha 
1't d " A . G opa o com risteu e ozzola, mas essa espe-
ranc;a se desfaz. 
· Regressar ao Deserto, penetrar novamente 

aaquele In~erno, nao alegra nossos cora<;oes. De 
m~1s a ma1s: t~r~mos que proceder como cegos, 
po1s nenhum 1nd1c10 guia no~sos passos. Que direc;áo 
tomar, Norte, Oeste ou Sul? Entrego-me a sorte e, 
as 10 horas, com água bastante para urna marcha 
pr_olongada, lar~amos em direc;ao N. O., que se me 
af1gura com ma1ores probabilidades de exito. 

P~sso ao largo do córrego seco e ataco rápida 
elevac;ao, escalando urna. pedreira natural e um 
barranco cortado a pique. Depois, afundo na mata, 

RONCADOR 
., . . 

261 

atraves.sando en1 diagonal vasta zona que já co
nhec;á. 

Sem equipan1ento, nosso passo torna-se mais 
rápido e seguro. Campos, cerrados, capoes de mato, 
e esta1nos novamente na orla do grande Deserto. 
Levamos tres horas de 111atcha rapidíssima, sem 
descanso, para atingir a chapada onde tanto sofre
mos. N osso entusias1no decresce bastante ante a 
imensidao árida e sem vida. Penetrar nela, depois :. 
de todos o~ sofri111en tos, nao é nada agradá vel. Mas, 
ternos um sagrado dever a cumprir e, haja o que 
houver, enquanto todas as esperanc;as nao desvane
cerem, lutaren1os. Bem a direita do ponto onde nos 
encontramos, surgem uns buritis meio queimados. 
E' conveniente, antes de mai~ nada, acercarmo-no~ 
dessas palmeiras amigas. Se os dois extraviados .. 
passaram pelas cercanias, terao procurado água._ 
nalguma cacimba. . 

Há rastros fundos de anta~. Todas as trilhas
dao para o "oasis". Metemo-nos por urna dessas. 
sendas que facilitam o can1inhar. Já próximos ao!. 
buritis noto, no chao, urna pegada de tenis. Logo. 
adiante, outra. Mais além, impresoes de outro cal-
c;ado. Nao há ~úvida alguma: os dois companheiros 
passaram recen temen te por este lugar! 

Pec;o ao Benedito que fa<;a dois disparos de 
mosquetao para o ar, e ficamos, ouvidos atentos,. 
esperando. Nao tarda, muito ao longe, a esque.rda, 
a resposta: dois tiros espac;ados. Sao eles! Sorte 
maravilhosa a nossa em termos topado, logo, com 
o rastro certo e dentro de urna zona de milhares.. 
de quilómetros quadrados ! 

Mando renovar os disparos e novamente che-
ga-nos a res posta. A van<;amos, guiados pelos tiros. 
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Passada u1na hora, novos disparos. Receben1os a 
contesta<;ao n1uito 1nais fraca. Significa que os dois 
estao rodeando o~ morros que forman1 os contra
fortes do Roncador. Agora, sabemos onde se encon
tram e tratamos de aproxin1á-los pela frente, evi
tando as elevac;oes. Transposto extenso cerrado, 
deseemos urna encosta e beiramos um córrego, onde 
há restos de água apodrecida, e que termina lá em 
baixo, num denso tnatagal. O rumo é ótimo, pois 
a mata cessa justamente onde os 1norros come<;am. 
Atira1nos espac;adamente e, dessa forma, recebemos 
resposta. Assim guiamo sos passos dos dois extra
viados. 

Ei-lo~ que surgetn, finalmente ,em estado 
lastimável. Rostos escavacados, olhar esgazeado, 
roupas rotas, pés inchados, epiderme oleosa. Estao 
tao cansados que nao d-emonstram nenhuma alegria. 
Bebe1n, sofregos, a água que lhes oferecemos. As 
explicac;oes seráo dadas no acampamento, que de
tnandamos sen1 tar.danc;a, visto que · a noite se 

• aprox1n1a. 
Reconfortados já, os dois companheiros des

cansam gostosamente, estirados no chao. Depois do 
café, Aristeu narra: 

- Perdemo-nos. Quando dei pela coisa, já era 
tarde. Nao querendo n1archar dentro da noite, re
solven1os pousar para aguardar luz suficiente. No 
dia imediato, julgando ter encontrado o caminho 
seguro, fui andando. Só 1nuitas horas depois notei 
que estava con1pletan1ente fora do ruino, tendo 
percorrido inúmeras légua~ a direita. Que fazer? 
A sede atorn1entava-nos, e, lobrigando, ao longe, 
um trecho de mata, para lá enveredei. Encontrei 
un1a lagoa. To111a111os banho, beben1os e con1e111os 

• 
' 
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um bocado de passoca. Pelo si111 e pelo nao, resol
vemos eu e Gozzola, diminuir nossas ra<;oes. Nao 
1ne ar;iscava a abandonar as proximidades da· água 
e, topando com um córrego, comecei a segui-lo. Com 
isso ia me distanciando ainda mais. Sotnente quan
do, atravessado um trecho do deserto, vi urna vege
tac;ao verdejante em minha frente, é que topei com 
o bra<;o esquerdo do Kur~á. Lugar maravilhoso e 
selvag·em. Imaginem voces que as ariranhas- anda
vam as centenas, assim como toda espécie de ca<;a. 
Um Paraíso terrestre! Matas soberbas, com madei
ras ótimas. Resolvemos fabricar urna jangada para 
desee ro rio. l .. evou horas a fabricac;ao, e quando 
nela subimos, afundou como chumbo! Trabalho 
perdido. Vie1nos, entao, descendo pela margem 
esquerda." Mas uns pantanos obrigaram-nos a largo 
desvio. Horas depois, eis que pisamos novamente 
o lugar da partida! Tínhamos feito um círculo per
íeito, sem dar pela coisa. Em marcha novamente. 
Estava certo que iria direitinho para a frente. Mas 
qual nao foi o nosso desespereo quando, pela segun
da vez, retornamos ao mesmíssimo lugar! Fiquei 
com n1edo que Gozzola enlouquecesse ... 

- Ett tive o mesmo receio a seu resp.eito 
ínterrompe o impassível jundiaiense, sorrindo, 
calmo. 

Aristeu finge nao ouvir e continua: 

- Que fazer? Era tarde já, e o lugar presta
va-se para póuso, se bem que os pernilongos andas
sem aos bilh6es. Passamos urna noite infame, e, ao 
alvorecer, novamente em marcha. Com a mente 
tnais descansada, fácil me foi tomar melhor orien
tac;áo. Andamos a manha toda. o dia todo, qttase 
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morrendo de sede. Topamos com os buritis onde 
voces deram comas nossas pegadas, e aqui estamos! 

N esse breve relato, exposto com a maior sin
geleza, havia toda urna história de sofrimentos 
inacreditáveis. 

- Grac;as a Deu~ estamos novamente juntos 
- diz Celso. - Agora <levemos refazer as fórc;as 
para seguirmos até a "ilha de Capri". Estou doido 
para mudar de roupa e poder dormir urna noite 
sem preocupac;ao. 

Digo-lhes: 
- Amanha bem cedo vamos seguir caminho. 
Conto chegar ainda com dia na margem do 

Mortes. Agora conhecemos o caminho e nao ternos 
mais o empecilho da carga e de$carga da canoa. 

* 
Desviamo-nos do rio e atravessamos extensa 

campina verdejante, a fim de ganharmos uns quiló
metros; duas horas depois, pisávamos nossos ras
tros, na mesma campina ! 

- Que azar! Olhem: no\ramente a ossada da 
anta! 

- Aquí só há um recurso; benzermo-nos ... 
- Cade padre? 
- Fabricamos um ... 
Abandonamos o campo, · seguindo beira-rio, 

prudentemente. Agora estamos andando num ter
reno limpo pelo fogo. Após ligeiro descanso, desee
mos urna cachoeira. 

As 13 horas alcanc;amos o rio das Mortes. Eis 
novamente a água cristalina e pura. Bebemos lar-

RONCADOR 265 

gamente "para matar ~audades·" e, em seguida, 
tomamos caí é. Muito caminho ainda resta va fazer 
para alcanc;armos a "Ilha de Capri", margeando o 
grande rio. 

Supondo-nos mais ou menos a altura do acam
pamento, disparamos as armas para o ar. Respon
dem, passado um minuto, mas muito baixo ainda. 
Enfim chegamos. Sao 17 h<;>ras. Benedito Martins 
vem com a "montaría" e nela embarcamos. 

Depois de tantos dias de separac;ao, abrac;o o 
telegrafista, Arutai:ia e Osear. Tu.do está em ordem. 
Moacir comunica-nos ter enviado os rádios e ter 
recebido outros. E desfecha esta nova: 

- Chefe: e,~tamos levando "pau" lá no Rio 
. de J aneiro. Dizem que andamos chacinando índios 
a torto e direito e depredamos a "propriedade" dos 
silvícolas ... 

Olho estarrecido para o rádiotelegrafista, jul
gando, a princípio, urna pilhéria de mau gósto. Mas 
em breve tenho certeza absoluta. Profundamente 
aborrecido reúno os homens e explano: 

- Recebemos "boa recompensa" de nossos 
. esforc;os e sacrifícios: estamos sendo apontados 
como aventureiros matadores de índios ! 

A indignac;áo é geral. Fragas chovem de todos 
o~ lados. 

- Calma, rapazia.da - intervenh.o. - Deve 
haver algum quipr.oquó. Em todo o caso, depois de 
tanto penar ,esperava melhóres notícias ... 

O grupo dispersa-se. Todos comentam os fatos. 
Tento comer, mas os alimentos nao me descem pela 
gargan.ta. As más notícias enve~enaram o prazer 
de estarmos de novo todos juntos. 

A noite, novos despachos. Moacir vem radiante: 
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- Boas novas, chef e! .Olhe aqui ! 
Sao os rádios da Presidencia da República e do 

<lr. Adhemar de Barros, que se congratulam com 
o nosso sucesso. 

Desfazem-se, como num sopro, as nuvens ne
gras. Leio os despachos aos rapazes, que vivam os 
nomes dos sr~. Getúlio Vargas e Adhemar de 
Barros. 

- Deixem caluniar a vontade, agora! A justi~a 
está sendo feita ! 

N essa noite nao consigo conciliar o sono. 

CAPÍTULO XII 

NOTA DE UM "DIÁRIO" 

• 

Co111unico ao subchefe a partida para o dia 
imediato. 1'oclos entram a trabalhar co1n afinco: 
desfazen1-se barracas, armazena-se o material, esti
va-se a embarcac;ao. 

Moacir Vieira de Melo, nosso rádiotelegrafista, 
<.:onforme ordens recebidas, anotou minuciosan1ente, 
num diário, todos os acontecimentos. Entrega-me 
o documento. Verifica-se a tortura sofrida pelos 
tres homens qu.e deixei na "ilha de Capri", tortura 
da solidao e dos terríveis mosquitos "piuns ". 

Depois de citar a for1na com que se estabele
ceran1 na ilha e dar parte minucioosa dos trabalhos 
executados para o armazcnamento de víveres e 

-1nateriais, narra episódio~ de cac;a e pesca, o rádio-
telegrafista diz: · 

- "Estamos a 24 de agosto, nosso segundo 
<lia de completo isolamento. Por volta das 14 horas 
ouvitnos ruído de motores. Surge um batelao: é da 
Missao Sale~iana e nele vem un1 irmao leigo, espa
nhol, o mesmo que já encontramos próximo a praia 
dos Xavantes. Para na ilha e eu, mais o Arutana 
e Osear, fo1nos apresentar as bpas-vindas, fazendo 
as honras . . . da casa. Depois dos primeiros cun1-
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lJritnentos, o visitante come<;a a fazer urna longa 
série de perguntas sobre nosso encontro com os. 
Xavantes. Noto que está interessado. Conto o que 
sei. Nisto, aproxima-se o bateláo do padre Chove
Ion. O rev. está com ares zangados, tanto assim 
que, pedindo licen<;a, retiro-me, mais os companhei
ros, para o nosso acampamento, na outra ponta da 
ilha. Mais tarde, aparece o espanhol. Deseja foto-
grafar Arutana, que foi ferido pelos Xavantes. Pede 
para que posemos tan1bém ante sua objetiva. Satis
fizemos o pedido. Em seguida, alegre e .contrafeito,. 
o visitante insinua "certos boatos ouvidos algures" 
de que o pessoal da "Bandeira Piratininga" jurara, 
em Leopoldina, "fazer barulho "· caso encontrasse· 
os barcos da Missao hasteando um pavilhao que 
nao fosse o nacional". Retruco, sinceramente indig
nado, pedindo para que diga ao seu chefe que a. 
"Bandeira ~iratininga" / é formada por um núcleo 
de rapazes distintos e nao cafajestes. De mais a 
mais, quando do nosso primeiro encontro no rio das, 
Mortes, ele e seu chefe já tinham verificado isso 
gra<;as a maneira fidalga com que foram tratados!' ~ 
Percebo perfeitamente a manobra e nada mais ten-· 
do que dizer, despec;o-me do visitante, que sai meio 
atrapalhado. A Missao, em lugar de continuar sua 
viagem rio acima, desee o Mortes. Estou certo de 
que vai gra<;as as minhas informac;óes, acatnpar na 
praia dos Xavantes para ver se consegue contacto. 
Hoje nao houve comunicac;óes. O calor e os "piuns", 
cada dia que passa, se tornam verdadeiro horror! 
Os mosquitos aumentam de forma incrível, deixan
do-nos como pilhas elétricas ! Arutana também está 
"brabo" e xinga os malditos insetos. Ventos vio
lentos sopram o dia inteiro. Tomamos os devidos 

RONCADOR 269 

cuidados para nao nos deixar1nos surpreender pelo 
temporal uqe se anuncia. As 19,30 horas todos no 
berc;o ... 

DIA 26 DE AGóSTO - O calor e os "piuns" 
cada vez piores ! Este su pos to "paraíso" torna-se 
verdadeiro inferno. Esta manha levantei-me indis
posto. Esto u com o corpo cheio de "cabec;a de 
pregos". Tenho bastante febre. Eu e Osear somos 
bastante animosos, mas é quase impossível passar 
os días num pequeno pe_dac;o de terra como este. A 
forc;a de leao que fazemos para que a 1nelancolia 
nao se aposse de nós, é incrível. Arutana avisa-me 
estar suspeitando da presenc;a de Xavantes na mar
gem direita. Ouviu certos barulhos que ele conhece 
como sendo de "gente". Resolvo, a partir de hoje, 
fazer várias inspec;óes pela ilha toda. As 20 horas 
entro em contacto com Rio Freto. Recebo comuni
cac;óes, entre e las urna de minha· noiva, coisa essa 
que me dá vontade de fabricar urna canoa e sair 
daqui feito um raio ! 

DIA 27 DE AGóSTO - Os cachorros latiram 
a noite toda. Nunca ouvi "mutum" e "jaó" piar 
tanto. Arutana garante que sao os Xavantes. Estou 
"1nais ou menos" tranqiiilo quanto a nossa posic;ao.-
0 chefe soube escolhe-la. Há muita correnteza 
neste trecho e os Xavantes nao possuem embarca
c;óes. As coisas tomam outro rumo e fac;o freqüentes 
inspe<;óes pela ilha. Para manter boa vigilancia, 
armo n1inha rede no meio do bosque e fico obser
vando a margem suspeita. Osear Prado, também 
faz inspe<;óes. Depois do jantar redobramos nossa 
vigilancia. Ouvimos perfeitamente barulhos de paus 
quebrados e outros, vindos do mato fronteiro. Divi
dimos o servic;o de guarda: duas horas para cada 
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um. O seguro morreu de velho. Os "piuns" enlou
quecem a gente! Minha ·' nossa", que tormento! 
Cac;a e pesca, neste " Paraíso" nao há. Continuamos 
no puro arroz e feijao com farinha torrada. 

Se alguém se atrever a assegurar que isto aqui 
é o tal "Paraíso", juro que sou capaz de matá-lo. 
E' calor, é 1nosquito, é formiga, é tudo ! Estou certo 
que ao abandonar a ilha, terei pago todos es meus 
pecados ! E st.ou ansioso pelo regres~o do chef e e 
meus con1 panheiros. Isso significará o fin1 <leste 
tormento, deste suplício chines. Osear torna-se im
pertinente e eu concluo que é o efeito dos "piuns" 
e outras pragas. 

DIA 28 DE AGóSTO - A escolha feita pelo 
chef e, dos homens que deveriam ficar na ilha, f oi, 
a meu ver, péssima. Nao sou amigo de prosear, mas 
urna palestrazinha, aprecio-a sinceramente. Osear 
nao fala. Raramente diz urna ou outra palavra. 
Arutana en tao ... Fico eu falando sozinho ! Osear 
só murmura impertinencia, isso sim ! Calo-me para 
nao discutir. A bugra.da continua fazendo barulho 
na margem. Caso tentem um ataque, estou resol
vido a fabricar bombas com as latas de gasolina. 
Taco fogo ein tudo ! Pod.e ser que isto me custe 
muito caro, mas muito Xavante " se estrepará !" 
Arutana resolve nao dormir mai;;. Anda a noite 
toda. Isto nao é vida! De dia, calor e "piuns" que 
nao dao descanso; de noite suspeitas que esses 
"diabos" andem com "coisas" na cachola. A preo
cupac;áo de Arutana faz avolumar nos.sa apreensáo. 
Ora bolas ! . 

DIA 29 DE ..t\GóSTO - Levanto cedo sen
tindo-me próximo ao paroxismo. Malditos "piuns" ! 
O tormento vai prosseguindo e eu ju1go ficar louco. 
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Apesar disto estou sempre vigilante. As 15 horas 
ou~o barulho. Julgo ser alguma anta pa~tando. Mas, 
olhando bem, lobrigo um índio que desee a margem. 
Fa~o um disparo para o ar e outro n'água. O bugre 
desaparece e com ele, outros que estavam pelas pro
ximidades. Vi perfeitamente o silvícola correr e 
desaparecer no mato. Só foltava isto agora! Quando 

· é que o pessoal regressa? ". 

O re.sto dos sucessos, Moacir narrou-os quando 
do meu regresso. Se dou a publicidade parte do 
diário, é para que todos possam av·aliar quantos e 
quais os sacrifícios suportados pelos rapazes d·a 
"Bandeira Piratininga" e, ao mesmo tempo, para 
se observar a mudan~a de caráter que se opera num 
_homem isolado no sertáo bruto. Como prova do
cumental contra insinua~oes menos elegantes, o 
diário do meu bom companheiro de jornada vale 
ouro! 

.. * 
Ao entardecer do dia dois de setembro, encon

tramos padre Chovelon que vem subindo novamente 
o rio, rumo ao "rancho Sao Domingos". M uitos 
sorrisos por parte do pe~soal da Missao, muitos 
cumprimentos. Retribuimos as sauda~oes e encos
tamos. Diz-me padre Chovelon que permaneceu 
urna semana na praia, onde nós conseguimos con
tacto com os Xavantes. Mas, durante esse tempo 
todo, os índios nao quiseram aparecer aos missioná-
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rios. Relata-n1e que junto a praia encontrou as bai
nhas das facas com que presenteamos os bugres e 
os sacos de sal vazios. Deseja saber algo sobre a 
serra do Roncador e eu, em breves palavras, satis
fa<;o-lhe a curiosidade. O irmáo leigo, o mesmo que 
insinuara ao Moacir as nossas "inten~óes ", focaliza 
sua máquina para tomar um instantaneo. E' quando 
a ele me dirijo, dizendo: 

- Lamento muitíssimo, meu caro amigo, que 
tenha tido a pouca habilidade de fazer um julga
mento precipitado e injusto com respeito aos rapa
zes da "Bandeira". Aqui estao eles. Sao cavalheiros, 
conforme viu em Leopoldina, neste rio, e como 
pode ver agora ! 

- Mas ... yo digo ... los otros son los que ... 
- Deixe os outros em paz. Também eu tenho 

c uvido coisas pouco lisonjeiras e jamais prestei 
-0uvidos a 'semelhantes babozeiras ! 

.O homenzinho fica rubro como um tomate 
maduro. E~quece-se de tirar a fotografia e fecha 
lentamente a sanfona da máquina. Noto que na 
Missáo faltam quatro homens. Tertuliano, por 
exemplo, meu conhecido e guia profissional, nao 
,está. Também o mecailico sumiu. Nao indago. Mas 
Aristeu "bate papo" com o zingador da proa, que 
diz ': 

- Houve bagun~a, por causa dos ordenados. 
Tertuliano mai~ Fulano, Beltrano e Sicrano desee-

• ram o rto na canoa ... 
E~tou com pressa e nao dese jo prolongar . a 

parada no meio do rio. Por mera gentileza, pergun
to ao rev. Chovelon: 

- O sr. continua subindo? 

• 
. , 

15 - O autor, l adead~ pelo enferme·iro 

e pelo entomólogo da "Bandeira " 

b 



l G M arco da "Bandcira P irJtin in ga" , 
no alto rio Kuruá. 

·Y. • 
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- Vou indo, vou indo. Muito ainda resta a 
fazer nestas paragens. 

Pois desejo-lhe boa viagem, reverendo. 
Muito obrigado. O mesmo eu desejo. 
Entáo até a vol ta ... 
Até a volta ! 
Adeus pessoal ! 
Viva! 



CAPÍTULO XIII 

ENFIM, A ILHA SUSPIRADA 

Mais algumas hora.s e estaremos no acan1pa
mento da Ilha do Destaque. O ombro ferido 
impede-se de continuar a remada que venho sus
tentando há tres dias a fim de, com o exemplo, 
manter alta a "pressáo" dos meus homens. Tenho 
urna lata de gasolina e mando alimentar o motor, 
com grande alegria do pessoal. As 10 horas, encos
tamos na praia onde tivemos contacto com ·os 
Xavantes. Soltamos foguetóe.s, na esperan<;a de 
chamar a aten<;áo dos selvagens, 1nas estes nao 
aparecem. Aatravessamos o estreito bra<;o d'água 
e notamos que os índios fecharam o caminho, 
atravessando uns troncos de árvores encimados por 
urnas flechas. Encontramos restos de acampamento 
da Missáo Salesiana. Depois da refei<;áo seguimos 
viagem, porque estava ansioso de rever meus ho
men.s da ilha, pois lá deixara quatro doentes. 

Enfin1, a ilha suspirada. Tiros e mais tiros para 
o ar, alegria em todos os restos. Noto de longe o 
corre-corre. Agitam os bra~os como loucos. A bordo 
todos cantan1 o "periquitinho verde". Quando pu
lamos na areia fofa, fomos abra<;ado.s com sincera 
emo<;áo. 
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i\ccioly e dr. Diniz estáo pálidos e magros. 
U m teve, além da convalescen<;a da fisgada de 
arraia, fortes ataques de maleita, e o outro um 
grave en1bara<;o intestinal. Francisco '\Vhitaker e 
Raul Rodrigues já estáo bons. Tudo em ordem. 
Accioly realizou milagres com o punhado de homen.s 
que comandou. Galpoes, barracas, urna ponte sobre 
él. pequena lagoa, boas estradas que cortam a ilha 
em todos os sentidos, cozinha, depósitos, depen
dencias sanitárias etc. 

Todos querem saber novidades. Os "Vinte e um 
Roncador" estufam os peitos, assumen1 ares de 
veteranos e narram as aventuras. Há, no.s olhos dos 
que ficaram, certa inveja, aliás, compreensível. 

O "mestre cuca" da "Bandeira", o gordo 
Apolinário, anda resfolegando de um para outro 
lado, gingando seus 130 quilos: está preparando um 
jantar suculento; 

Após a refei<;áo, mando armar acampamento 
na praia. Até as 21 horas, quando o clarim anuncia 
a hora do .silencio, entre o pouso dos "residentes" 
e as barracas dos recém-chegados, há um · vaivém 
constante. Troca de amabilidades; café, chá, "pin
guinhas ". Depois o descanso merecido. 

* 
Luís Accioly Lopes, que comandou o acampa

.mento durante minha ausencia, também anotou 
todos os acontecimento.s. Entrega-me, logo pela 
manhá, o "diário". Ei-lo: 

DIA 11 DE AGóSTO DE 1938 - Foi iniciado 
o trabalho de limpeza do local adequado ao nosso 
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aca1npa1nento. O estado de saúde de Raul Rodri
gues tem piorado sensiveltnen te. 

12 DE AGOSTO - ~As embarca<;oes do padre 
Chovelon passaram ao largo do nosso acampamento 
as 13 horas. Continuo o trabalho de prepara<;ao do 
t~rreno oara o levantamento dos barracoes e insta
la<;ao do-novo acampamento. Devido ao mau estado 
do terreno o trabalho tem rendido pouco. Continua 
sem melhoras o estado de saúde de Raul Rodrigues, 
tendo o dr. Diniz feito u1na inje<;ao antipiogenica. 

13 DE AGOST'O - Foi inaugurada hoje a 
ponte que liga a praia ao nosso acampamento. A 
ponte foi batizada com o nome de S. Luís. O esta~o 
de saúde de Raul tem melhorado um bocado depo1s 
de ~ubmetido a segunda interven<;áo cirúrgica pelo 
pelo dr. Diniz. Determinei que fossem feitas amplas 
picadas ao redor da ilha e, outras, cortando-a em 
vários sentidos. A ilha tem quilómetro e meio de 
ponta a ponta, por 500 metros de largura. Hoje a 
tarde o dr. Diniz foi acometido de sério en1bara<;o 
gástrico. Foram-lhe ministrados os medican1entos 
necessários pelo enfermeiro N ogueira. 

14 DE AGóSTO - Odia de hoje foi dedicado 
ao descanso geral. O dr. Diniz melhorou sensivel-
111ente. Raul Rodrigues também está melhor. Chico 
vai de vento em popa depois de um aperto de 
disciplina. 

15 DE AGóSTO - O mecanico iniciou hoje 
. ''A d N '" M a~ tentativas para consertar a rea e oe . an-

dei construir dependencias sanitárias a margem da 
ilha. Ficou ter1ninado o trabalho de prepara<;áo do 
terreno onde surgirá o barracao principal. O dr. 
Diniz e Raul 1nelhoram. A noite grandes incendios 
nas tnargens do rio. 
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16 DE AGOSTO - Toda a madeira necessária 
a constru<;áo dos barracoes f oi cortada e transpor
tada. Trabalho rude, ~ob temperatura senegalesca. 
Amea<;a chuva. 

17 DE AGóSTO - O 1necanico desistiu de 
lidar con1 a "Arca de Noé". A lancha deu "os 

. pregos" definitivan1ente. Veren1os o que resolverá 
o chefe quando voltar. O barracao principal está 
arn1ado. An1anha será coberto. 

18 DE AGOSTO - Continuam os grandes 
incendios nas margens. Constatei, hoje, a presen<;a 
de índios Xavantes. Logo que n1eu estado de saúde 
o permita, iniciarei urna série de penetra<;oes para 
confir111ar minhas suspeitas quanto aos silvícolas. 
Tem merecido louvores o comportamento dos ho-
1nens. Todos, inclusive o médico, tem trabalhado 
com ótin1a disposi<;áo. 

19 DE AGóSTO - Mandei fazer urna quei
mada na margem esquerda, a fim de facilitar urna 
próxima penetra<;ao . Queimamos os restos do cer
rado que o incendio ateado pelos índios poupara. 

DIA 20 DE AGOSTO - Ficou completado o 
rancho grande. O resto do acampamento está em 
ordem. O estado de Raul tem melhorado 1nuito. O 
meu ferimento ten1 1nelhorado tambén1. Eu próprio 
cortei toda a carne apodrecicla do meu pé. Ficou 
un1 buraco onde cabe perfeitamente um punho ! A 
cac;a tem rendido pouco nesta ilha. Sentin1os grande 
falta de urna embarca<;ao rápida. 

DIA 21 DE AGOSTO - Iniciei hoje, apesar 
do meu estado de saúde, tupa pequena penetra<;áo. 
Observei minuciosamente no sentido de encontrar 
rastros ou qualquer vestígio de índio. Tudo porém 
foi improdutivo, pois que os incendios queimaram 
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enorme extensao de cerrados. Encontrei tres gran
des lagoa~ con1 es tupenda vegetac;ao marginal. 

DIA 23 D E A G.óSTO - Em companhia do 
Z é Luís, nu1na extensao d e 8 quilómetros pela 
ma rgen1 esquer da do Mortes, procurei urna árvore 
que servisse para a const ruc;ao de urna canoa. Devo 
precaver-me contra possíveis acontecimentos e au
mentar nos~os 1neios de transporte . Dei com um 
lindo exempla r ele landi que amanha será derrubado. 

DIA 24 D E A GóSTO - Foi iniciada a cler
rubacla do colosso da florest a. Taraúna, o carajá 
que ficou conosco, consegue diaria1nente grande 
quantidade de piranhas. Hoje tive um traic;oeiro 
éLtaque ele impaludismo. Em brev.e a febre subiu a 
40 graus. O clr. Diniz, cuja d edicac;ao é exemplar, 
1n edicou-me muito bem a ponto d'e decrescer, a 
noite, . a febre, pern1itindo-me tomar estes aponta
n1entos. 

DIA 25 D E AGóSTO· - E stou ton1anclo 
" Sesonan ' ' com ótimo resultado. O madeiro desti
nado ao fabrico da canoa está sendo lavrado no 
local da derrubada, que dist a uns tres quilómetros 
do acampamen to. Acredito que dentro de dez dias 
esteja pronta. 

DIA 26 D E AGóSTO - Continuo to1nando 
a ntifebris. Melhoro. O acampamento cada dia mais 
p erfeito. Todos t rabalham de boa vontade. Chico 
está embal.samando espécimes da fauna. 

DIA 27 DE AGóSTO - Hoje sinto-n1e 
m elhor. Dizem que clelirei muito. Os trabalhos 
continuam sen1 interrupc;ao. Vasconcelos, vai arn1a
zenando exen1 piares botanicos. 

DIA 28 DE AGOSTO - Hoje, dia de folga. 
Descanso geral e merecidíssimo. 
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Dii\ 29 D E A GóSTO Filmei o trabalho 
da constru<;ao de nossa canoa. Tentei cac;ar arira
nhas, mas se1n resultado prático. Aqui elas andam . . . 
nlttlto ariscas ... 

DIA 30 DE AGóSTO - N ossos trabalhos 
progridem normalmente. Se1npre os homens em 
g rande atividade. 

. DIA 31 DE AGóSTO - Hoje, numa cac;ada 
que fiz com o índio Taraúna ( consegui matar tres 
mutuns, dois jacus e dois 1nacacos), dei con1 um 
afluente do Mortes que nao consta das cartas. Pre
tendo organizar un1a penetrac;ao a fim de 111e certi
ficar sobre a descoberta. A noite, por volta das 21 
horas, ouvimos barulho de remada. Logo depois 
a portava urna canoa com quatro homens da Missao 
Salesiana. Vinhatn num estado miserando, mortos 
de fome. Nao trazetn mantimentos nem arman1en
tos ! Tiveram urna desinteligencia com o padre 
Chovelon e narram os acontecimentos. O fato é que 
fo ram dispensados ~em nada! D evoram o resto do 
nosso jantar. T ertuliano é o único que possui urna 
arma: velho revólver cálibre 32 com unicamente 
tres balas! ítstes homens estao a muitos dias de 
viagetn de qualquer ponto onde possam encontrar 
socorro imediato ! Sei que nossos companheiros 
tiveram contacto co1n os Xavantes e que seguiran1 
r un10 ao Roncador. Muitas coisas narram os recém
chegados. Minoro suas nece~sidades entregando
lhes mantimentos para muitos dias. Coitados ! 
Estavam realmente famintos ! 

DIA l.º DO SETEMBRO DE 1938 - Logo 
pela madrugada os quatro visitantes rumam para 
o Araguaia. Momentos depois eu também des<;o o 
rio em co1npanhia de Renato Paupério, J oao de 
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Vasconcelos, dr. J. Diniz e o índio. Vamos verificar 
o afluente. Nele penetramos, numa extensao de 5 
quilómetros, lutando com a forte correnteza. Sua: 
direc;ao é N. E. Largura média, 70 nletros. 'Agua 
cristalina e fresca corre por entre as altas margens 
onde urna v·egetac;ao maravilhosa forma moldura. 
Noto landi louro, baobá e outra~. Utna verdadeira 
riqueza. Deparamos muitos grupos de rochas de 
origem plutónica, arcaica paleozóica. Creio que, em 
se penetrando mais, encontrar-se-ao eleva<;óes e, 
possivelmente, alguma ligac;ao com a serra do 
Roncador.. A ca<;a é abundantíssima. Batizamos 
este rio com o nome de J undiaí. 

DIA 2 DE SETEMBRO - No~sa embarca<;ao 
está quase pronta. Conto lanc;á-la a água nestes 
dias. Todos os homens disciplinados e trabalhadores. 

DIA 3 DE SETEMBRO - Nenhum aconte
ciment.o digno de registro. Tudo em orde111. 

DIA 4 DE SETEMBRO - Concedo um dia 
de descanso. 

DIA 5 DE SETEMBRO - Foi lan<;ada ao rio 
nossa canoa. Devido a urna falha na madeira, está 
fazendo um bocado de água. Para ficar em condi
~óes de navegabilidade teremos mais uns dias de 
trab,alho. As 17 horas regressaram nossos compa
nheiros. Entrego o acampamento ao chef e". 

* 
O dr. Diniz conta-me que Luís Accioly teve 

tao forte acesso de febre palustre que temeu seria
mente pela vida do rapaz. Ainda fraco do ferimento 
da arraia, suportou, no entanto, o valoroso compa-
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nheiro, todas as agruras. Seu poderoso físico auxi
liou-o sobremaneira. Qualquer outro teria perecido. 

Interesso-me grandemente pela descoberta do 
tal rio que desemboca logo a uns quilómetros do 
acampamento. Amanha, far-se-á outra entrada a 
fim de verificar as suas possibilidades. 

As 16,30 horas desaba o primeiro temporal da 
estac;ao. O vento ac;oita violentamente a densa ma
taria da ilha, que se retorce e ge1ne como se pos
suisse mil bocas. Os elementos em fúria varrem 
v·asta zona, transportando, de margem a marge1n, 
ramarias e fólhas arrancadas. O negror do céu 
fende-se, aqui e acolá, em convulsóes epilépticas. 
Depois a terra estremece pela explosao ensurdece
dora dos raios. Gigantes da floresta aguentam o 
embate furioso da tempestade, enquanto, ao der
redor, árvores de menor porte expóem as raízes 
tentaculares, arrancadas pela fórc;a brutal do ciclo
ne. Todas as vozes da Natureza convulsa explodem 
com furor demoníaco. Torrentes de água, formando 
cortinas densas, avanc;am e retrocedem ao sabor do 
vento. O tufáo ruge durante duas horas intérminas. 
Depois afasta-se. Vai rumo ao Sul, desaparece 
rapidamente no meio do troar de mil artilharias 
celestes, como um exército numa arrancada vence
dora. Vai flagelar novas zonas. 

Do solo sobe um cheiro agradável de terra 
molhada. Gotejam copiosamente os galhos verde
jantes e os últimos raios do sol, que surgiu para 
dar urna espiadela medrosa ao c.enário, transmudam 
em gemas puríssimas os pingos d'água a cair das 
fólhas. O "arco-íris" festeja, harmonioso, o triunfo 
da estac;ao das águas, emoldurando o quadro da 
terra dessedentada. Dos cerrados, das matas, dos 
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ca1npos das ¡)radarias parece elevar-se um "ho-
' ' . san na", um brado de alegria. A atmosfera, ma1s 

límpida, permite alongar a vista até lon~ínquos 
horizontes que já se tingem de azul. E' a no1te que 
avanc;a. 

* 
Inutiln1ente tentamos, ·a. noite, contacto com o 

111unclo civilizado. Fortes temporai:; impedem o 
funcionan1ento de nossa poderosa estac;ao. A está
tica é demasiada e nao convém insistir. Dos 
pantanos próximos e distantes eleva-se, as estrelas 
fulo-urantes, o coaxar dos sapos. E' a orquestrac;ao 
noturna do sertao que se irmana as mil vozes da 
floresta misteriosa e indevassada. 

* 
I-Ioje, Sete de Setembro, basteamos a Bandeira 

Nacional com toda a so lenidad e. Inauguramos o 
"Po uso Adhemar de Barros". Fac;o urna prelec;ao 
ren1emorando a data. Depois distribuo premios que 
. cabem aos homens cujas armas se apresentam lim
pas e equipamentos melhor conservados. 

* 
Pela manha, Luís Accioly, Dr. Kaufer e dois 

remadores desce1n a procura do afluente. Enquanto 
isso Lourival modifica e transforma o batelao 

' pequeno. A "Arca de Noé", com grande desespero 

RONCADOR 283 

do Heinz, passa tan1bé1n por un1a radical transfor
mac;ao, arrancando-se-lhe a cabina a altura das 
obras mortas~ para se utilizar o casco como um 
simples barco de carga. Aflito, o nosso entomólogo 
assiste a demolic;ao e auxilia, em seguida, a calafe
tar as mil fendas do trambolho, que vai deixando 
un~ pedac;o em·)cada acampamento ... 

f\ t arde, Accioly e Kaufer regressan1. O geó
logo informa que a explorac;ao do riozinho é de 
grande interesse, pois suspeita que sendo suas 
nascentes na serra do Roncador, pode-se fazer nova 
incursao a cordilheira. E' inadiável essa penetrac;ao, 
pois, deviclo a falta de água e ªº estado miserando 
a que fican1os reduzidos, quando da primeira pene
trac;ao, poucas observac;5es conseguimos levar a 
efeito. Prontifica-se o dr. Kaufer a seguir com o 
grupo que se designar, enquanto desc;o o Mortes para 
procurar contacto, na Ilha de Bananal, com os índios 
Javaés. Entrego o comando do grupo ao Accioly, 
que está doido por devassar o desconhecido, depois 
de sua forc;ada inatividade. O dr. Diniz també1n se
g·uirá. Recomendo ao Accioly, e disso o responsabi
lizo, que em caso algu1n fac;a u~o das armas contra 
os silvícolas. J amais deverá hostilizar os índios . 

Tenho a n1aior confianc;a ein Accioly, que tra
balhou longo_s anos na Con1issao de Limites no 
Ainazonas e, portanto, é u1n técnico em matéria de 
sertao. A reco1nendac;ao que fac;o ao chefe do grupo 
é extensiva aos demais. Os homens escolhidos sao: 
Luís Accioly Lopes, dr. J. Diniz, dr. J oao Kaufer, 
_t\.lberico Soares, Celso Rocha, Raul Rodrigues, José 
Luís, Tácio Cattony -e Renato Paupério. 

Os penetradores levam o batelao pequeno e a 
"montaria". Nós levamos o barco grande e a "Arca 
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de Noé". Marco dez dias para os expedicionários. 
Vou acampar na einbocadura do Mortes, a margem 
direita do Araguaia. Lá nos encontrare1nos nova
mente, esgotado aquele prazo. 

A noite tudo fica pronto. Na cabina da lancha, 
que agora forn1a cómoda casinhola na praia, Accio
ly, Lourival e Alberico improvisam un1 clormitório. 

Novo temporal desanda, mas ao longe, ofere
ccndo magnífico espetáculo noturno. Também hoje 
nao eonsegui111os contacto co1n outras .estac;óes. 

* 
Largamos a 10 de setembro, as 9 horas, co1n 

tempo nublado. A "esquadra" reune-se na ilhota 
que e~conde a entrada do rio Jundiaí. Despedidas 
barulhentas. Vivas e recomendac;óes. Depois, as 
duas pequenas embarcac;óes desaparecem na pri-
1neira curva do afluente. Lourival transformou os 
restos da "Arca de Noé" num verdadeiro "cut ter". 

' 
Armou mastro, fixou a bujarrona. Assim, drapea-
jando o len<;ol do rádiotelegrafista, requisitado 
pelo ... "almirantado", vamos aproveitando o vento 
que sopra fayoravelmente, poupando a fórc;a motriz 
dos nossos brac;os. . . A noite, Henry J ulien desco
bre um defeito na estac;ao d.e rádio, consertando-o 
logo. Conseguimos, finalmente, contacto as 23 
horas com Rio Preto. Estamos acampados em frente 
é. urna lagoa que despeja sobre nós milhóes de per
nilongos. Desembocamos no Araguaia no dia 12, 
debaixo de chuva e, no primeiro acampamento, 
dentro do Mortes, procuramos inútilmente os nos
sos materiais ali deixad.os: 'SÓ encontramos rastros 
de índios e duas peles de veado estrac;alhaclas. 
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Acampamos na mesma praia alta que serviu 
de pouso quando da primeira "Bandeira", em 1937. 
Ao manobrar num baixio, Aldo Battigliotti é apa
nhado por un1a piranha que lh·e arranca toda a carne 
do grande artelho do pé direito, produzindo forte 
hemorragia. O rapaz suporta calmo os curativos e 
acaba fazendo trocadilhos sobre o infortúnio. 

As barracas ~ao alinhadas em perfeita forma. 
Instala-se a cozinha, descarregam-se os barcos. Na 
orla da praia, a Bandeira Nacional ondeja ao vento. 

* 
. ~~m a vinda dos índios de Gariroba, que ontem 

fui v1s1tar, o acan1pamento se transforma nun1 ver
dadeiro mercado de Bagdad ... 1~rocam-se ca1nisas, 
calc;as, culotes, toalhas, camisetas, por arcos, flechas 
e bugigangas. Distribuo ao cacique Maloá e a ou
tros índios conhecidos, vários presentes. Recebo 
também "agrad.os" sob forma de apetrechos silví
col~s. O mulherio de Gariroba veio com as panelas 
vaz1as, que dcveretnos encher, pois todos o~ visi
tantes : nao sao poucos, aguardam ansiosos o toque 
de clar1m para receberem do olácido Apolinário a 
"boia" saborosa. -

Maloá .traz cinco tartarugas, dois grandes pin
tado.s e mu1tas melancias. N ós tínhamos dado com 
a roc;a dos índios, mas respeitamo-la. Isso agradou 
sobre1naneira a Maloá, que diz: 

- Oceis "turis" sao "bao" mesmo ... Num 
roubaran1 melanxia de Carajá ! Eu vi rastos de 
oceis ... Muito "bao" mesn10 ... 

* 
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Krumaré, o cacique de Santa I~abel, encosta a 
a. canoa e vem apresentar cumpritnentos. Sabe que 
iretnos até sua aldeia e prontifica-se para nos servir 
de guia até os Javaés, onde tem vários parentes. 
Hospedo-o e dou-lhe fumo de que tanto carece. 

A rapaziada improvisa urna serenata. Depois 
um baile. o~ índios soltam gastosas gargalhadas, 
divertindo-se. Como crian<;as, pedem mais. Barros 
~ Freitas esmeram-se na "arte" e faze1n jus aos 
jubilosos "kuit. . . kuit ... " dos carajás radiantes. 

As 21 hora.s em ponto o clarim desperta os ecos 
do Araguaia, enviando todos para o ... ber<;o. Tam
bém os índios estendem suas esteiras e acendem 
pequenas fogueiras para "abran dar o orvalho ". As 
mulheres e crian<;as mando fornecer panos de bar
raca. Ao lado de um jirau feito pelo~ índios, deba
tem-se inittilmente urnas tartarugas que estao sendo 
assadas vivas. A silhueta da sentinela corta, de 
qua:ndo em vez, o revérbero das fogueiras do acam
pan1ento. Reina o silencio. 

TERCEIRA PARTE 



CAPÍTULO I 

A MAIOR IJJHA FLUVIAL DO MUNDO 

ONDE SE FALA DOS íNDIOS "CANOEJROS" 

Bananal, ou Santana, é a 1naior ilha fluvial do 
Mundo. Sobre sua extensao exata há divergencias. 
Enquanto os navegantes do Araguaia, - que me
dem as distancias entre pontos de referencia por 
eles escolhidos no grande rio, - dao-lhe o compri
mento de 90 láguas, ou sejam 540 quilómetros, com 
120 de largura, na parte mais ampla, os mai~ mo
dernos mapas nao ultrapassam dos 360 quilómetros 
por 70 de largura máxima. 

Fica-se em d úvida. Nada que confirme ou 
desminta. Nao adianta pesquisar a enciclopédia. Ela 
diz simplesmente que se trata de urna grande ilha 
fluvial, cujo nome atual, oriundo da extraordinária 
quantidade de bananeira~ lá existente, substitui o 
de Santana. Sobre este ponto nada posso dizer por
que, depois de te-la percorrido numa extensao de 
várias centenas de quilómetros, a nao ser uns quatro 
cachos de bananas que adquirí na ro~a dos índios 
de Santa Isabel, jamais vi bananais importantes .. 
Possivelmente, na pon ta Norte, ou ~o longo do 
Javaé, que é o bra~o menor do Araguaia, a altura 
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das aldeias dos silvícolas que lhe deran1 o nome, 
existam grandes bananais. 

Pois bem enguanto oficialn1ente ela nao ating~ 
os 400 quilómetros, " oficiosamente" $01na 500 e 
poucos. O caso é que é urna ilha colossal, de nlara
vilhosa beleza, riquíssima em madeiras de lei, pas
tos, campos, cac;a, águas etc. 

Gonc;alo Pai.s e Mano.el Brandao, no ano de 
1.669, depois de subirem o Tocantins e parte do 
Araguaia, chegaran1 a pon ta Norte, n1as nao a 
identificaram co1no ilha e retrocedera1n. Foi Diogo 
Pinto de Gaya o seu descobridor, batisando-a con1 
o non1e de Santana por ter coincidido sua chegacla 
con1 o dia da santa. 

Muito mais tarde, em 1755, um tal José Ma
chado, que procurava, por terra, minas auríferas, 
julgou-se também descobridor. Chamou-a de Bana
nal, por ter topado com extensa plantac;ao dessa 
sabor osa fruta. Há urna referencia ao alf eres José 
Pinto da Fonseca, como o primeiro civilizado que 
pisou as terras da ilha. Mas a História dá prin1azia 
a Diogo Pinto de Gaya. 

* 
En1 1876 o dr. André Rebouc;as apresentou a 

Camara do Império um projeto que visava trans
formai: a Ilha do Bananal em Parque Nacional, 
tantas as belezas que descobriu nesse recanto para
óisíaco. O projeto, como era de esperar, nao foi 
tomado em consoderac;ao, e .é pena, pois que se trata 
de urna ilha maravilhosa, embora escritores apres
sados a " mergulhem", na época das ch uvas, quan-
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do assim parece, apenas as depressóes n1ais acen-
' . tuadas desaparecem no período das che1as. 

Hoje, a ilha do Bananal é ocupada pela rac;a 
Carajá, que se subidivide em Xambioás e J aYaés, 
habitando estes ªº longo do brac;o n1enor, com 
algumas aldeias no interior, ponta Sul. Outras rac;as 
aqui viv ia111 outrora. Xavantes e Caiapós entre elas. 
Os indios "Canoeiros ", que foran1 definitiva1nente 
expulsos pelos J avaés após n1en1orável con1bate, 
ainda há poucos anos teimavan1 etn penetrar e per
n1anecer na Bananal. Reme111oren1os esse episóclio. 

Os "Canoeiros ", possiveln1ente da fan1ília dos 
Xavantes, na época das perseguic;oes terian1 sido 
os tais " Xavantes de canoa". Formam, ainda hoje, 
no sertao Amaro Leite, um núcleo fe rocíssimo, 
111uito temido. 

Suas vítimas prediletas sao os J avaés, há muito 
estabelecidos no bra<;o menor do Araguaía e suas 
proximidades. 

A.s incursoes dos " Canoeiros" na Ilha do Ba
nal eran1 assinaladas por urna série extraordínária 
de assassínios e ratos de mulheres J avaés. Est.es, 
de índole pacífica, nao se ~entia111 con1 suficiente 
coragen1 para enfrentar os odiados invasores. M ui
tas· vezes recorriam aos primos-irmaos Carajás, n1as 
assim mesmo raramente alcan<;avam !;ucesso. 

Um belo dia conseguira1n os Javaés, sabe Deus 
con10 e por que prec;o, várias carabinas "Winches
tes " . Adestrados no 1nanejo des$aS arn1as, aguar
dava1n ansiosos o aparecimento dos '· Canoeiros". 
l:")ostos avanc;ados deram o rebate. Os J avaés envia
ran1 um troc;o de guerreiros armados com arcos e 
flechas ao encontro dos brutos, pondo e1n prática 



292 WILLY AURELI 

o plano argutan1ente engendrado. Quando os "Ca
noeiros" viran1 o inimigo, sorriram, pois sabiam 
que os arcos e flechas eram empunhados por brac;os 
mais afeitos ao trabalho da enxada. 

Os J avaés, depois de ligeira escaramuc;a, retro
cederam etn boa· ordem, seguidos de perto pelos 
depredadores. N urna extensa re~tinga, passagem 
forc;ada para atingir a aldeia visada pelos .silvícolas 
<le Amaro Leite, estavam atocaiados os atiradores 
<le "Winchester'', antegozando o momento propício. 
Ignorando o perigo, os "Canoeiros" avanc;aram·, e 
eis que da restinga irrom pe furiosa fuzilaria. De
zenas de invasores tombam. Os outros, apalerma
dos ficam indecisos, como que pregados ao solo 
:Pel~ surpresa inaudita. N ovos e certeiros tiros cla
r~iam o núcleo denso. Refeitos do estupor, os 
"Canoeiros" fogem, mas em número diminuto. 

Portadores da infausta nova as suas malocas, 
jamais tornaram a pisar as terras da Ilha do 
Bananal. Quando muito ·se atrevem a beirar a n1ar
gem direita do rio J avaé e, as.sim mesmo, con1 
m.uitas cautelas. Desde entáo os pacíficos agricul
tores vivem em paz. 

* 

Privilegiada em lagos e rios, que a cortam 
longitudinalmente, a Ilha do Bananal é um reposi
tório da mais rica fauna ictiológica. 

Os "tucunarés-guac;u" abundam e sua carne, 
deliciosa ao.s mais refinados paladares, dá para 
abastecer qualquer centro civilizado, tal a abundan
dia desses peixes, sem citar outras espécies. Na 
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altura dorio Tapirapés, desaguando poré1n no brac;o 
n1enor, existe um lago de enorme extensáo e tao 
rico em pirarucus, que urna popula<;áo inteira po
deria deles se abastecer a vontade. Em todas as 
lagoas, especialmente na ponta Sul, onde ~áo nume
rosíssimas, abundam esses gigantescos petxes esca
mados, conhecido.s por "bacalhau brasileiro''. 

Extraordinária é a quantidade de piranhas, 
especialmente as vermelhas mirin~, as mais ferozes. 
Também copiosas sao as arraias-de-f ogo, de grande 
volitme. Os "treme-treme", ou peixe.s elétricos, 
contam-se aos milhares e perigosíssimos se tornam 
quando das travessias for<;adas de um curso d'água 
ou de um lago. Os jacarés enormes, seculares, aí 
vivem tranqüilos, sem a preocupa<;ao de procurar 
alimento. Gigantescas sucuris povoam as lagoas e 
o remanso dos ribeiróes sombreados. 

A riqueza incomparável dos cursos d'água· e 
dos lagos, como vimos, devemos acrescentar a 
fauna. Simplesmente espantosa é a quantidade de 
veados, na Ilha do Bananal. Manada.s e manadas 
de cervos, su<;uaparas, caatingueiros, galheiros etc. 
O lado Sul da Ilha é célebre pelas suas varas de 
queixadas e caititus. A ponta Norte, pelos bandos 
de antas e· capiv·aras. On<;as, entao, nao se contam. 
Desde a cangu<;u a On<;a preta, passando-~e pela 
"n1alha larga" e a suc;uarana. Benedito Martins, 
que foi nosso guia e residiu no Pasto de Santa 
Isabel, durante longos anos, em poucos meses, ~em 
se afastar muito de suas terras, matou 78 fehnos 
de porte alentado. Quando o atual interventor fede
ral de Goiás, dr. Pedro Ludovico, fez a travessia da 
Ilha para realizar estudos, teve ensejo de abater 
várias on<;as "desaforadas". 
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Quanto as aves, ten1os abundancia de n1utun1s, 
jacus, jaós, pombas, patos, gansos selvagens, co
dornas e perdizes. 

A terra é da melhor qualidade. Os capins jara
guá, 1nimoso, angola e gordura sao nativos e ofe
recem magníficas pastagens para o gado, que, livre 
do berne, completamente de_sconheciclo nestas lati
tudes, apresenta couro uniforme, brilhante, sedoso. 

Pradarias extensas, co1110 que niveladas pela 
rnao do ho1nem, sao catnpos naturais para a avia<;ao. 

. Basta construir o "hangar". No dia en1 que o turis-
1110 fór estendido ao "hínterland" do Brasil, deverao 
seus promotores enca1ninhar os visitantes estran
geiros e nacionais para a Ilha do Bananal, cu ja 
beleza e riqueza sao irrivalizáveis. 

* 
Dia 1 S de setetnbro, 9 horas e n1eia. Louri val, 

Benedito Arruda e seu xará Martins, Henry J ulien, 
José de Freitas, Armando Gozzola, J oao de Vascon
celos, José N ogueira, Heinz, José de Barros, 
Arutana e Krumaré, aguardatn n1inha orde111 para 
largar. ,O grande batelao foi clescarregado e desliza 
por sobre os baixios, -evitando longo percurso pºara 
sairn1os da baía natural que o Araguaia forn1a ein 
frente ao nosso aca1npamento. Reco1nendo ao 
J\. risteu o pouso e ao Bucchi a constru<;áo de u111 
forno no barranco, a fim de aproveitarn1os a fari
r.ha de trigo na confec<;ao do pao. 

Levan1os 1nanti1nentos para 15 dias e inú1neros 
presentes para os J aYaés, que desejamos visitar. 
Demandan1os cliretan1ente Santa Isabel sen1 parar 
en1 Gariroba. Atrayessa1nos yerdadeiro labirinto de' 
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canais para encurtarn1os can1inho e, ren1ando fir1ne, 
r evezando-se de hora em hora, alcan<;amos o antigo 
r:ósto de Prote<;ao aos índios, em Santa I sabel, as 
16 horas. 

Surgia, esse Pasto, extinto em 1930, no alto do 
barranco onde atracamos. Dele nada mais resta. 
Tu do foi arrasado, carregado, furtado. U m rolo de 
aran1e farpado, nove burros e um ·cavalo velho, 
atesta1n a opulencia de outrora. Nada mais existe. 
As constru<;óes for_?-m demolidas. Vandalisn10 puro, 
obra de aventureiros que aqui passaram ! 

A esquerda da rampa que dá acesso ao plato, 
um rancho de recente constru<;ao. Habita-o, com 
sua fan1ília din1inuta, o en1preiteiro Abraao, genuí
no caboclo do Araguaia. No alpendre que se estende 
para além do atijodado, arma suas redes outro ca
boclo: Pedro o "sanfoneiro". Tem esposa e urna 
menina de poucos anos, cuja vivacidade atrai logo 
nossas simpatias. U m rapazola e un1 camarada meio 
abobalhado, encartegado dos adobos que fabrica, 
f ormam, com o resto, a sociedad e ali representada. 

Toda essa gente está ·tratando de formar urna 
fazenda para o sr. Lúcio, que se transfere de 1\/[ato 
Verde para esta zona, bastante beneficiada pela 
derrubada da mataría 111arginal desde os ten1pos do 
Pósto. 

.. "?\ clireita está instalada a aldeia de Kru111aré. 
T odos os ínclios acorrem solícitos, festivos, porque 
sabe1n da vinda de Arutana, herói legítimo, por ter 
sido ferido pelos Xavantes. Aqui reside urna tia do 
nosso companheiro carajá. Aparece n1uito séria, 
inteiramente coberta com tuna espécie de manto, 
abra<;a carinhosamente o robusto 1nocetao e, em 
seguida, arranca-lhe as pestanas crescidas durante 
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a viage1n. In1passível, Arutana suporta o suplício, 
enquanto seus irmáos de ra~a o aplaudem. Depois 
sao feitas a.s apresentac;oes. A tia ouve o sobrinho 
e abrac;a-me: 

- Bon1 "capitáo", bom "aueiri" (amigo). 
Mais abra<;os: Trexibari, Djarrama, Valério. 

Todos externam sincero contentamento com a nos
sa chegada. Krumaré sorri satisfeito e convida-nos 
a entrar na aldeia. 

Eis Teaóro com suas bela~ esposas. A mulher 
de Djarrama atrai todos os olhares. Muito bonita, 
de airoso porte, forma, com seu hercúleo marido, 
u1n casal harmónico. 

0-ferecem-nos mandioca assada, bananas. n1el. 
Das palhoc;as saem grupos de crianc;as brejeiras, 
pulando como cabritinhos. Mulheres de todas as 
idades váo chegando, curiosas. Arutana é alvo de 
todas as atenc;oes. Bastam poucos minutos para que 
~e transforme de vez. Assume o ar de impassibili
dade peculiar aos carajás importantes. Deitam-no 
J),µmª esteira e come.~am .<i c.atar-Jhe os piolhos, que 
dev·oram com estalidos de dentes. 

Ternos que arranjar pouso e despe~o-me de 
Arutana e os parentes. Vamos ficar nas proxin1i ... 
dad es do rancho do Abráo, cuja esposa prepara · tui.1 
café. Varamos a noite em palestras e narra ti vas. 
Mais café. Do bojo do nosso barco surge urna gar-= 
rafa de bagaceira, que "ilumina" ainda mais o 
ambiente. Pedro agarra a ~anfona e, desculpando-se 
do "pouco saber", delicia-nos com as "rancheiras"" 
e valsas de seu repertório. 

Benedito Martins, que já foi rei neste mesn10, 
lugar, sente-se a vontade e brinca com os indios. 
,que váo chegando. Dizem, os carajás: 
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- i\í Benedito ! Tu nó morreu peste? Xavante 
nó ti que máta? 

Rompem em gostosas gargalhadas. O nosso 
guia responde com piadas que estimulam o humor 
dos selvagens. 

Pedro, esgotado o repertório, recomec;a-o. Des
culpa-se novamente do "pouco saber" e faz jus aos 
nossos elogios, tanto mais que o som da sanfona 
mantém distanciados os morcegos que esvoac;am 
baixo ... 



CAPÍTULO II 

NA ÉPO·CA DO ARUANÁ 

HISTóRIAS SOMBRIAS 

Desponta o dia 16 com forte ventania. Aguar
da1nos o desabar de um tetnporal e, para tanto, 
e sta1nos preparados. Dois índios compro1netem-se 
ir buscar os burros que andam pastando algures. 
Valério, o carajá coxo, é quem toma conta desse 
resto da riqu.eza do ex-Pósto de Protec;áo. Prometo
lhe U111 rico presente e lá Vai ele, arrastando a perna, 
ru1110 ao cerrado, em con1panhia de Djarrama. 

Enquanto se espera, espia-se a aldeia. Estamos 
na época do Aruaná e os danc;arinos, volta e n1eia, 
trajando as vestimentas grotescas, saracoteia1n no 
terreiro. Preparam para amanhá, etn honra de 
Arutana, que tinham sido chorado como 111orto, 
un1a exibic;ao especial. Desde já todos os guerreiros 
se pintam com esmero. 

Reina grande camaradagem entre os seus ho-
111ens e os índios. Respeito mútuo e troca de presen
tinhos. A tia de Arutana prepara-me cascas de coco 
babac;u que, assadas, tem gosto de pao. Depois, 
oferece-me mandioca, mel, e acaba pedindo tun 
cobertor ... 
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Na ansia de algun1 negócio ,todos os hon1ens 
dedicatn-se a confecc;ao de "pacutus" e balaios, 
cnquanto as 111ulheres comec;am a plas1nar estatue
tas. A miséria da aldeia é grande. Acostumados a 
fartura que o Posto lhes proporcionava, os carajás, 
indolentes como .sao, nao souberam manter sequer 
a roc;a para tirar o sustento. Litnitam-se a plantar 
mandioca e colher ainda uns cachos das últin1as 
bananeiras que, sen1 o tr~ito nec·essário, produzen1 
pouco. 

Aqui en con tro a famosa "múmia" viva, a ínclia 
duas vezes centenária. Apesar de sua idade, a 1nacró
bia anda de um para outro lado da alcleia, resmunga, 
briga, mete o nariz em todas as questoes e cuida 
de sua cabeleira preta e abundante que contrasta 
grande1nente co1n o rosto pergan1inoso onde o 
Tempo abriu mil sulcos profundos. 

1 .... rexibé, um dos índios mais inteligentes que 
eu conhec;o e que se expressa etn bom portugues, 
por ter sido o n1elhor aluno do ex-posto, indagado 
por 111i111, diz: 

- O pai de 1neu pai já conheceu a "vovó" 
n .~uito Y·elha, 111uito mesn10 ! Quanclo 111inha gente 
morava no Morro do Sapo, onde hoje estao os 
Xavantes, a "vovó" já era velha... · 

A idacle dessa 111ulher é urna incógnita. Seu 
corpo curvado é un1a série de pregas flácidas, ru
gosas, que se clescama1n. Pec;o-lhe para que pose 
nun1 instantaneo. Sorrindo, posta-se en1 frente a 
objetiYa, abre os brac;os ein cruz e, con1 u111a facei
rice espantosa, procura sorrir para "sair bonita", 
::onfor111e declara! 

Noto que todos cercatn a "voyó" de mil aten
~5es . Ela sente-se forte n a sua incon1en suráYel 
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fraqueza, forte pela ascendencia, pois é ten1ida como 
bruxa infalível e caprichosa. E da sua fór~a, resis
tindo a Morte com urna tenacidade única, faz urna 
espécie de despotismo a que ninguém se furta. 

Para a "vovó", que conheceu dias de glória <la 
na<;ao Carajá, os nleninos trazem os melhores favos. 
<le mel e os ho1nens os peixes mais gostosos. Nesse 
ambiente é rainha sem corroa, senhora de todas as. 
vontades. 

* 
A tarde os dois índios regressam. Perderam unl. 

"tempao", conforme lamuriam, e nada dos burros. 
Em co1npensa<;ao, trazem um veado para a nossa. 
panela, porque os Carajá~ nao aprecian1 a carne de 
"cría nova". 

Lourival e Henry foram a lagoa próxima, onde· 
há milhares de patos, e regre.ssam com oito gordos. 
palmípedes, de vários quilos cada. Os índios, se1n1 
cerimónias, abocanham quatro. Nao satisfeitos, pe
dem um "virado" que consome grande parte da 
nossa reserva. Primeiro homens, depois as mulheres 
e crian<;a s, em boa ordem, apresentam a cuia ao· 
Gozzola, cozinheiro improvisado. Bem comidos,. 
8.guardan1 tranqüilan1ente a hora do café. Estamos 
curtos de ac;úcar e sacrificamos os últimos restos 
para satisfazer a indiarada. 

O sr. Abraáo oferece-se para descer até Mato 
Verde e adquirir lá, por nossa conta, urna carga de 
rapadura. Mando comprar também arroz. Forte 
'"banzeiro" nao o impede de montar sua frágil 
canoa e desaparecer, Araguaia abaixo, garantindo 
que as 12 lég uas sao "brincadeira". Presenteio sua 
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esposa com un1a lata de g·oiabada, un1 pato, dois 
saquinho~ de sal e outras miudezas. Em troca tere
mos café. 

Pedro, o sanf oneiro, está armando rancho 
porque é esperado o Lúcio, que vem comboiando a 
boiada e "traz todos os trens de famia pra si esta
belece di veiz". Trabalhou todo o dia para levantar 
quatro estacas. Dez minutos de trabalho e duas 
horas de de_scanso ... Toda a fortuna do casal e da 
menininha está num baú de f ólha. Nada possuem 
.a nao ser a esperan<;a que os ampara e a filosofia 
própria dos nordestinos que aceitam a vida como 
ela é. 

A hora do jantar passo rente ao rancho em 
constru<;ao. u m pirao de farinha "pttba"' aze<la e 
intragável, alimento básico dessa gente, e duas pira
nhas assadas, eis o "banquete" dos míseros. Mas 
a pobreza nao impede, cortesía inata dos caboclos, 
o convite amigo: 

- Va! chegando, chef e! Abanque e coma! 
A menina, risonha e contente, devora a parte 

que lhe coube. Meu pensamento reve outra~ crian
~as, as que desdenham os mais finos manjares e 
torcem a boca <liante de saborosos mingaus e outras . . 
1guar1as. 

Vou descendo até o batelao. De nossas merca
d orias separo boa medida de f ei jao, arroz, banha, 
sal e, fazendo um grosso embrulho, chamo o san
foneiro: 

- Mece nao se ofende, patrício? Aquí separei 
uns man timen tos ... 

- Ofende o que? Muito obrigad·o e que Detl6 
lhe de muito mais. 
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Agarra o presen te e sobe lépido a ra111pa ín
greme. Confabula con1 a esposa, cuja 1nagreza é 
quase transparente. Nao tarda o feijao ir ao fogo. 
Estao satisfeitos e eu ta1nbén1. 

* 
Trexibé, en1brulhando-se no cobertor, pois a 

noite está bastante fria, narra-n1e : 
- Faz n11tita_s luas, estava1n na praia fronteira 

vários carajás. Meu filho tan1bé111. Muito pequeno 
ainda, brincava, enquanto os grandes apanhava1n 
ovos de tartaruga. De repente apareceran1 os Xa
vantes. N ós, aqui d·esta 1nargen1, assistimos a cha
cina sen1 poder intervir. Da ·· nos_sa gen ten só salvou 
um. ·v-eio andando con1 a cabec;a a berta por urna 
cacetada. Ficamos loucos de ódio. Eu, 1nais Valério, 
mais Maloá, nlais Buriti, mais Mambiora, 111ais o 
pai de Arutana, n1ais Kru1naré e n1uitos outros, no 
dia seguinte, atravessamo.s o rio e fomos perseguir 
os btigres. Eu chora va muito, nluito mesmo! Gos
tava 1nuito, '' muuuuuito" 1nesmo ele meu filho ! 

O índio interrou1pe a narrativa, olha para as 
es trelas, suspira fundo e .continua: 

- Andamos n1ttito. · Se1npre no rastro do$ 
Xavantes. Nós tínha1nos carabinas e qu.eríamos 
matar! U1n dia alcanc;an1os o "pessoaá". Gritaram 
"alto" quanclo nos viram. As mulheres queriam 
esconder as crian<;as. Eu cheguei perto de u111a que 
disse alguma coisa e clei-lhe 11111 tiro na barriga! 
Ela caiu. En tao dei u1n tiro no filho dela ... 

Olho para o rosto impassível do índio. Sob a 
calma apa rente lavra o fogo da recordac;ao. Inter
rompo-o: 
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- Voce nao tem re1norsos de ter matado urna 
1nulher e un1a crianc;a? 

- Ren1orso? - responde, escancarando a 
boca num largo sorriso de con1iserac;ao para comi
go. - Remorso? En tao eles tan1bém nao tinham 
matado o 1neu filho? 

Insisto: 
- Mas por que voce matou a mulher? 
- Porque ela poderia ter outros filhos que 

111ataria1n outros filhos nossos ! 
Lógica tremenda. Pergunto: 
- Voces mataram 1nuito_s Xavantes? 
- Bastante n1esmo ! Ninguén1 perdeu un1 tiro. 

Valério 1na tou tres, que eu vi, Krun1aré dois . .. 
- ~les nao resistiram? 
- Ficaran1 com n1edo dos tiros e fugiram 

logo ... 
U m prolongado uivo de Jesespero chega da 

aldeia. E' urna índia que há dois meses chora a 
1norte do filho. 

- Minha "muié" gritou também a~sim, muito 
tempo - conclui Trexibé. - Agora já esqueceu ... 

- Antes assim. . . · 
- E'! Morreu ... 
Nao digo 1nais nada. O índio levanta-se e ati

rando a . esmola de um "boa noite", desaparece na . 
escuridao. 

* 
A aldeia está em festa. Teremos dan\aS em 

honra ao nosso Arutana que anda esquisito, ma
cambúzio, com saudades da esposa e da filhinha. 
Henry aproveita e vai filmando aspectos interes-
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santes . . Qs cantos e gritos de alegria volta e meia 
sao interrompidos pela lamúria estridente da máe 
desesperada que vara as noites com seu pranto já 
sem lágrimas. 

Benedito Martins foi procurar os animais. Es
tamos perdendo tempo, numa pasmaceira única. A 
tarde, o valente caboclo reaparece tangendo nove 
burros e um cavalo baio. O cavalo, embora velho, 
servirá de madrinha da tropa. Dos nove burros, 
son1en te cinco sao mansos e um de cangalha. 

Nao há arreios. Atravessamos os animais para 
a ilha próxi1na onde ficam pastando até a noitinha, 
quando regressam para seren1 fechados num piquete. 

Benedito Martín~ aponta-me para urna besta 
irreq uieta : 

- Esta <lanada deu trabalho a muito piáo da 
terra. Ninguém chegou a amansá-la, nem eu que a 
tive durante cinco anos! :nta animal dos quinto! 
Cabreira mesmo, essa peste! Apareceu por estas 
bandas quando a Coluna Prestes andou cortando 
éstes ~erté5es. Ficou desgarrada ou deram-lhe o f ora! 
Desde entao anda com o Diabo no corpo ! 

E, num assomo de ódio recalcado, berra-lhe no 
f ocinho, agitando os brac;os, para espantá-la: 

- Aí ! bandida! peste do Inf erno ! Tu só serve 
pra come e descadeirar hóme ! 

"Revoltosa", nome de tao raro exemplar, pa
rece compreender o insulto e atira-lhe um par de 
coices que ~e perdem no ar: 

- Viram? Viram? E' <lanada mesmo! 
Surgem histórias de domadores, pioes, caval

gadas ¿picas, cavaleiros de fama. Tao interessante 
é a série de narrativas que até o Pedro esquece a 
sanfona ... 
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Tratamo~ de dormir porque, ao cantar dos 
galos, as 3 da madrugada, deveremos estar de pé. 
Dos homens, vou deixar dois: Lourival, que está 
compilando minucioso vocabulário, e o meu baga
geiro Benedito, que ainda se ressente da av·entura 
do Roncador. 



CAPÍTULO III 

DMA JORNADA SEM RUMO CERTO 

Con1 os cobertores, mosquiteiros, redes e lonas, 
improvisamos selas e arreios. Benedito construiu 

· urna cangalha. Com peda<;os de cordas, todos se 
esmeram no fabrico de cabe<;alhos e freio~. 

Os burros "mansos" sao da espécie que vemos 
nos "écrans" dos cinemas em dias de rodeio no 
Oeste, pulando e saltando. 

Henry J ulien e Heinz confessam nunca terem 
lidado com um quadrúpede. Escolho, para os deis, 
un1 burro teimoso. Forma-se, assim, urna espécie 
de tríplice alian<;a. Os dois rapazes, desde o início, 
tratan1 de captar a$ simpatias do irracional, mur
murando-lhe fra$es a1nigas, como fazem os árabes 
quando soletram a "súra" as próprias montarías. 

Sobre o lombo do animal os deis ho1nens 
estendem cobertores, rede~, embru)hos, embornais, 
mochilas, a tal pont9 que, passados minutos, o 
pobre animal parece um grande tatu canastra. 

Vou enfaixando a minha montaria com um 
comprido la<;o várias vezes passado pela barriga a 
fim de segurar a sela improvisada. Quando dou por 
terminada a tarefa, a be~ta vista de perfil parece 
um salame de quatro patas ... 
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Parte da carga mais leve vai nos oínbros, para 
nao sobrecarregar as alin1arias. O burro da dupla 
Henry-Heinz, apesar de sumido sob a montanha de 
objetos, dá evidentes sinais de impaciencia. Os 
"denos" entreolham-se, com a interrogac;ao muda 
dos principantes. Entao, cerimoniosamente, ofere
cen1-se a vez de nlontar. 

- Eu estou bem descansado e desejo andar -
diz H ,enry. 

- Oh! - responde o teuto. - Sou grande 
andari1ho e po~so caminhar perfeitamente várias 
horas. O senhor pode aproveitar e seguir con10-
dan1ente ... 

- Nada disso ! Prefiro gozar os ares matutinos 
caminhando. Depois, quando fizer bastante calor ... 

N inguém quer levar o primeiro tembo na pre
se!'1c;a dos índios, que espreitam; alegam todos ótima 
disposic;ao para andar a pé. Chega-se, por fim, a 
um acorde e, dada a ordem, vamos seguindo, pre
cedidos 'pelos carajás Krumaré, Arutana e Koma
outari, filho do cacique. Os $ilvícolas levam feixes 
de canic;os para presentear os javaés, além de outras 
bugigangas. 

Antes de partir, recomendo ao Lourival nova 
cobertura do bateláo e, ao Benedito Arruda, a atenta 
vigilancia dos nossos objetos. U atáu, jovem índio, 
que arribou onten1 a Santa Isabel, vindo de Fon
toura co1n sua nova esposa, urna crian<;a de 11 anos, 
quer nos acompanhar. Mas sua jovem n1etade se 
opoe e o rapagáo fica. 

Krumaré é o baliza. l\ van<;amos cerrado 
adentro. 

Henry Julien n1onta o "Teimoso". Táo baixo 
é o ani1nal que as pernas do cinematografista quase 
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arrasta1n no chao. Heinz agora segue ao lado, con10 
perfeito escudeiro. Um profundo la<;o de .simpatia 
surge entre os dois rapazes e o asno, que, mimado, 
tratado co1no urna ovelha, tirará grande partido, 
fazenclo suar ein bica os dois sócios. 

* 
Cobrimos em poucas horas os pri1neiros 25 

quilometros até o "Ribeirao 23 ", que é, em reali
dade, um belo rio. Já o calor é intenso e a chapada 
c.ome<;a a ferver. A sombra do arvoredo, almo<;amos 
e descansa1nos urna hora. Atravessamos, ein segui
da, o cur~o d'água, con1 o líquido pelo peito. De
sembocamos numa vasta campina verdejante. Os 
índios vao a nossa frente, torcendo a esquerda, 
1n argeando longamente o rio. Depois embicam· a 
direita. As 13 horas Krumaré para e conversa cotn 
os dois silvícola~. Adivinho logo: perdeu o rumo! 
Diz o velho .cacique foi induzido em erro por urnas 
árvores, desviando-se do caminho certo. Arutana 
já o tinha prevenido respeitosamente, n1as, cabe
<;udo, o "ca pitao" nao quis dar o bra<;o a torcer. 

Os carajás sobem a~ árvores mais altas, espiam, 
clepois confabulam longamente para, indecisos, de
rivarem mais para a esquerda. 

A sede aumenta. Come<;amos a viver o tor
n1ento do Roncador. Campos maravilhosos sao 
atravessados. Manadas de veados fogem, lobos 
vretos a tocaiam-se e algum jaguar' d.espertado 
subitamente, flecha rápido, etnbrenhando-se nas 
1noitas. 

Nova1nente o cerrado com as eternas casas de 
cupim. Depois, grandes macic;os de mata virgen1, 

,. 
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novo~ campos, campinas, cerrados. As 17 horas, 
todos reclamam água. Heinz abade um veado, que 
é destripado e posto na garupa do "Teimoso". 

Há urna discussao entre Benedito Martins e· 
Krumaré: 

- Voce é burro, "seu índio velho !" Perdeu .o 
rumo e teima em avan<;ar na dire~ao errada! Assim 
voce vai dar na pon ta Norte da Ilha ! 

U , . U'º V . t . t - aat. . . a1. . . a1 cer o. . . va1 cer o ... 
sol aqui, sol acolá ... Javaé embaixo! Voce "turi" 
Benedito fala muito .. . 

- Deixa de infancias! Precisamos de água. 
Onde está o rio que deveríamos ter alcan~ado desde 
há tempo? 

- Mitn no xabe ... 
- En tao nao se meta! J á sofremos muito no 

"tar de Roncador". Deixem por minha con ta: eu 
vou dar com a água ! 

Toca sua montaria e nó~ aguardamos o regres
so. Meia hora depois, ei-lo de volta. Nao encontrou 
água nem vestígios. Vasconcelos, que náo per:de o 
humor brincalhao, exclama: 

- Que tal um sorvete de limáo? 
Os que formaram o corpo de penetra~áo do 

Jloncador, o!ham-no de tal forma que o rapaz muda 
de conversa e diz: 

Que tal um cálice de estricnina? 
Um barril de arsenico para voce ! 
Por que nao se enforca no primeiro galho? 
Deveríamos enforcar Krumaré ... 

O índio sorri, tranqüilo, e ~acode os largos 
ombros. Digo ao Arutana: 

Por que voce nao avisou do rumo errado? 
Krumaré é o chefe e eu nao <levo falar. 
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Mas ele nao é seu chef e ... 
- Mas é chefe Carajá ! 
- Qual ! Estao de acordo - intervém o Frei-

tas. - ~les querem "fazer farol" conosco, isto sim ! 
- O mais lindo da questao - diz José de 

Barros - é que Krumaré bebeu toda a minha água. 
Pediu um gole e engoliu tudo ! 

Benedito Martins, que jurara conhecer isto a 
palmo, está aborrecido e desorientado. 

- Raio de bugre ! Tivesse deixado eu ir na 
'frente e ensinava direitinho ! 

Toma súbita resoluc;ao e avanc;a. Guiado pelo 
instinto do caboclo desbravador, urna hora depois, 
bem distanciado de nós, a tira para o ar: encontrou 
água! 

Alcanc;amo-lo a beira do outro rio. Bebemos 
longamente, espantando os jacarés que tentam abo
canhar nossas máos. Fizemos fogo. A margem do 
rio é urna campina como jamais vi igual. As ervas 
altas prometem cama fofa e ótimo pasto aos 
animais. Henry e Gozzola tratam da cozinha, en
quanto tratamos dos burros, cuidando de amarrá-los 
bem. 

* 

. Acordamos cobertos pelas formigas que inva
d1ram o campo. José N ogueira dá pelo desapareci
mento do burro que dividia com Gozzola. 

Corre pelo cerrado, mas regressa logo, presa 
de grande susto: deu com urna grande on~a estirada 
junto a ui:i cupim ! O animal faz muita falta, pois 
somos obr1gados a sobrecarregar os demais com o 
tnaterial que sobra. 

• 
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Krumaré jura ter encontrado o bom caminho 
e garante que dentro de algumas horas alcanc;are
mos o terceiro rio e, de lá, a grande aldeia dos 
Javaés. 

- Minha xente (assim ele chama os Javaés) 
vai ficar muito alegre! Voce vai ver, "capitao" ! 
Comida gostosa, muitos presentes, muita banana, 
Javaé é muito bom, muito camarada! 

- Eu tem lá doi~ primos - diz Arutana. -
J avaé gosta de visitas. Eles dao muita coisa para " . ,, J , ,, . , ,, e . , oce1s . avae mio que ara Ja ... 

Todos se animam, na certeza de concluirmos 
a jornada; vamos vadeando mais este rio. Mas pa
recía Destino: Krumaré perde-se novamente e, até 
as 14 horas, perambulamos como almas penadas. 

N ovamente a sede. Lobrigo, ao longe, um 
trecho de mata. Para lá avancamos e descobrimos , 

urna lagoazinha de água estagnada. Enquanto os 
outros homens param, vou a frente, com Benedito 
e Arutana, na esperan<;a de encontrar o rio. Nada 
encontramos. Grandes rolos de fumac;a surgem no 
horizonte. Arutana ere nas proximidades do~ Javaés, 
que incendeiam o cerrado e prossegue surdo ao nosso 
chamado. Eu e Benedito retrocedemos, na certeza 
de que o carajá, notando o erro, arrepiará carreira. 

Os homens estáo cansadíssimos. Mando acam
par e preparar o jantar: E~tamos numa grande 
queimada e os carvóes emporcalham nossas roupas. 

O Sol come~a a descambar e nada de Arutana. 
Resolvo ir procurá-lo, pois é minha sina nesta expe
di~ao, catar transviados. Vasconcelos me acompa
nha. Encontrar um homem na imen~idáo destes 
campos ,só por milagre. Pelo sim e pelo náo, des
prezando a fuma<;a que atraiu o fiel carajá, \rou 

• 
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beirando a restinga que ziguezagueia e perde-se ao 
longe. J á ben1 adiantados, comec;amos aos gritos de: 

- Arutana, eh! Arutaaaanaaaa eeehhh ! 
Só o eco responde. Milhares de "papa-capins'\ 

espantados pelo.s nossos apelos, esvoac;a1n. Já estou 
para voltar atrás, temendo perder o rumo com o 
cair da noite, quando, ao último chamado, u1na débil 
resposta chega-me aos ouvidos. Avanc;o e, a pouca 
distancia, dou com Arutana, de bóreo, no chao, 
lábios crestados pela sede, sem fór<;as. 

Abro-lhe a boca e deixo pingar urna~ gotas de 
água cu jo efeito é extraordinário .. Reanimado, o 
índio tenta agarrar o cantil. Evito-o, sabendo quao 
terrível é o efeito que o excesso d'água provocaria. 
Dou-lhe, passados instantes, um único gole. Depois 
de um minuto, deixo que beba a vontade. Vascon
celos desmonta e cede o animal ao índió. Logo de
pois, Arutana segue a pé, porque eu e Vasconcelos 
vamos verificar, aproveitando a luz do entardecer, 
outra restinga da mata a direita. Na metade do 
percurso, deixo o companheiro no meio do campo, 
servindo como ponto de direc;áo, pois perder-se 
nestes cerrados é questao de minuto. Alcanc;o largo 
rio: é o J avaé ! Em dois dias de marcha forc;ada, 
atravessamos transversalmente a ilha, sem topar
mos os su~pirados Javaés ! 

Regresso ao acampamento com esta novidade: 
o rio J avaé está a urna légua, mas de nada adianta, 
pois nao sabemos se a eald.eia está a montante ou 
a jusante. As~im, nao podemos perder mais um dia, 
porque nao ternos alimentos suficientes e nao po
demos contar só. com a cac;a, visto que nosso e$tado 
de fraqueza e grande, devido as tremendas fadigas 
do~ dias anteriores. Esforc;os que antes suportaría-

• 
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mo~ muito bem, esfalfa-nos completamente. Nao 
podemos pedir aos nossos organismos mais do que 
eles podem dar. Exponho a todos meu modo de ver, 
mas antes de tomar urna resoluc;ao definitiva, in
dago de Krumaré: 

- Voce pode indicar com absoluta certeza 
onde fica a aldeia dos Javaé.s? 

- Num pode! 
- Acha melhor regressarmos? 
- Acho! 
.:..__ Entao, amanha pela manha seguiren1os 

rumo a Santa Isabel! 
- Que bom - diz alguém. - Assim podere

mos beber café com ac;úcar ! 
De fato, há dois días que tomamos a rubiácea 

sem rapadura. Para ·evitar a fuga de mais algum 
animal, o que .seria um desastre, estabelec;o o servic;o 
de guarda. 



CAPÍTULO IV 

PENETRA~ÁO PELO BREJOÁ 

OU JUNDIAí 

As altas ervas orv·alhadas da campina que 
atravessamos, nos proporcionam um banho "por 
infiltra~ao". Logo mais o sol se encarregará de 
enxugar no~sas roupas enxarcadas. Sáo justamente 
essas alternativas bruscas de frío, umidade e calor, 
que maltratam os organismos. Há meses que expe
rimentamos em larga escala tu do isso' em marchas 
contínuas. 

Entregan1os ao instinto dos animais a solu~áo 
do regre~so. Estamos certos d·e que, conduzidos por 
eles, além de encurtarmos o caminho, iremos direi
tos ao rio Bonito, sem desviarmo-nos da rota. 

Assim alcan~amos magnífico curso d'água de 
indiscritível beleza, por volta das 11 horas. Nas 
proximidade~, Henry Julien abate um veado, que é 
-churrasqueado na hora. 

Krumaré vai tomar banho. Procura longamen
te, e com extremos cuidados, um baixio onde possa, 
sem perigo das arraias e piranhas, f azer su as ablu
<;oes. Mas, ape~ar dos muitos cuidados, regressa, 
logo depois, exibindo gravíssimo ferimento nas 
partes pudendas. ,. 
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Olha, Willy ! Piranha n1ordeu eu ... 
Mas voce nao tomou cuidado, Krumaré? 
Toma xim. . . toma muito cuidado, muito 

mesmo. . . mas <lanada vem e morde eu ... 
O ferimento é grave e deita muito sangue. 

N ogueira, o nosso farmaceutico, trata de estancá-lo 
e, depois de urna desinfec<;ao que arranca gemidos 
ao pobre índio, "costura" com espadadrapo. 

Nao poden1os colocar o ferido no lombo de um 
animal porque a localiza<;ao da tremenda mordida 
ímpossibilita-o de cavalgar. Resolvemos ir mais de
vagar e, em caso de necessidade arranjaremos urna 
padiola. 

Para evitar a tortura da sede, além do líquido 
dos cantis, mando encher urna lata de ga~olina, cuja 
boca resguardamos com folhas de palmeiras para 
manter fresca a água. De hora em hora todos pode
rao beber urna caneca suplementar. 

Vamos indo novamente e as 15 horas fazemos 
alto dentro de urna ilha de verdura, para descansar 
e para pen~ar o ferimento de Krumaré. A hemor
ragia é grande e o sangue denso escorre pelas pernas 
do cacique. Costuramos, com peda~os de camisa, 
um suspensório. Mas pouco adianta. Recorremos 
entao a "medicina do sertao": queimamos urna aba 
do chapéu do nosso guia Benedito, o único que usa 
feltro. Com a cinza produzida ,tapamos e ferida. A 
sangueira estanca de vez. Pergunto a Krumaré se 
quer ir deitado. 

- N 6. . . no. . . eu vai bem com minhas per
nas. Isto no é muito mal ... 

Benedito Martins diverte-se a custa do carajá, 
que solta go~tosas gargalhadas e diz: 

- Oce, Benedito, é cabra safado mesmo! 



316 WILL Y A URELI 

Ao escurecer, alcan<;an10~ o "Ribeirao 23 ". 
Acampamos rente a margem e aí tomamos um ba
nho prolongado. Calculei bem os mantimentos. 
Amanha estaremos em Santa Isabel, livres da preo
cupa<;ao do "arroz e feijao". 

Enormes jacarés deslizam perto. U m, de porte 
gigantesco, rosna próximo a margem. Gozzola nao 
espera pelo segundo convite: mata-o com um tiro 
certeiro. Eis que outro, largando-se da margem 
cposta, investe con10 um torpedo e vem direitinho 
sobre o acampa1nento. Mal tenho tempo d.e agarrar 
o mosqueta.o e fulminá-Jo. 

Ninguém pensa nos sáurios, que cardun1es de 
piranhas tentam estra<;alhar. Mas eis que, já res
guardados pelos mosquiteiros, ternos nossa aten<;ao 
despertada por violentas chicotadas sobre o len<;ol 
líquido. E tao violentas, realmente, que os respingos 
atingem Gozzola e Freita;;. 

- E' sucuri, pessoá ! - avisa Benedito. -
Olho com ela ! ! ! 

Todos se erguem. Dirijo a luz de minha lan
terna e vejo enorme réptil enla<;ar um dos jacarés 
111ortos, forcejando · para afundá-lo. O espetáculo, 
cmbora pavoroso, vale a pena ser visto. Entra em 
cena novo personagem: outro jacaré de uns- tres 
Inetros. Há verdadeira conflagra<;ao. Os 1nonstros 
investem um contra o outro. Mas quem finaliza a 
exibi<;ao somos nós, o~ espectadores: vários tiros de 
inosquetao espantam o jacaré, enquanto a sucuri, 
atingida no meio do corpo, resolve afundar. Pelo 
sim e pelo nao, quatro homens distanciam-se e vao 
dormir junto aos índios, na campina limítrofe a 
mata. 
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. U nl jaguar esturra longo ten1po, ron1pendo o 
silencio com o ~eu rosnar asmático. Longe, muito 
ao longe, outro esturro lhe responde. Sao dois 
amantes que se procuran1 nesta iinensidao paradi
síaca, para dar largas aos afetos longamente sopi
tados ... 

* 

... <\o n1eio-dia esta1nos en1 Santa Isabel. Arutana 
e Komaoutari, que encurtaran1 o caminho, atalhan
do, avisaram do nosso fracasso. A esposa de Kru-
1naré vem esperá-lo na volta do caminho, trazendo 
urna cuia com mel. N ogueira, que nos precede, 
comunica-lhe o ocorrencia da piranha, pintando o 
caso com cores sombrias ... 

A pobre mulher desanda num berreiro doido ! 
Atira fora o mel e corre a indagar do esposo a 
desdita. Abra<;a-o e reboca-o para a choupana. Cho
rará, a carajá, durante longos dias, em altos brados, 
a desgra<;a acontecida ao n1arido. Contará todas as 
virtudes viris de Krumaré para, num simulacro de 
.pranto, amaldi<;oar as piranhas, <leste e de outros 
planeta~! 

Nao acabam aqui o.s males do pobre Kru1naré: 
toda a aldeia humilha-o por ter perdido o rumo e 
ter dado péssima den1onstra<;ao da capacidade dos 
carajás. Acalmo a profunda 1nelancolia do cacique, 
que ve periclitar sua posic;ao, cotn alguns presentes, 
inclusive un1 cobertor. 

* 
I 
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Arutana, Uatáu e Teaoro, que desejan1 conhe
cer Sao Paulo, fazem suas despedidas e embarcam. 
O cóxo Valério nao aceitou o presente que lhe quis 
dar: pede, como recompensa de ter cedido os animais, 
reboque até Sao Pedro. Vai, com sua esposa e filho, 
na canoa que conduzirá até nosso acampamento
base, de onde, entao, seguirá puxado pelo motor. 

Largan1os as 9 horas do dia 22, subindo o 
Araguaia com as zingas. Somos tres turn1as. O 
batelao é muito "maneiro", como dizem os enten
didos e, realmente, tem boa marcha. Nao tardam a 
surgir, na nossa esteira, várias canoas apinhadas 
de índios. Sao os habitantes de Santa Isabel que 
demandam também nosso acampamento na espe
ranc;a de abiscoitar mais objetos. 

As 1.2 horas avistamos o pouso. Ao longe, enor
rnes rolos de fuma<;a indicam sua posic;ao exata. 
Gozzola, que ouviu minha ordem a Bucchi, quanto 
a r,onstruc;ao do forno, diz: 

- Deve ser N apoleao fazendo pao ... 

No acampamento já se acham os rapazes da 
penetra<;ao pelo afluente do l\f ortes. Estan1os todos 
nova e alegremente reunidos. 

Todos o~ índios de Gariroba e n1ais os de Santa 
Isab·el pousam conosco. Alegres fogueiras ilun1inam 
o acampamento. Orlando Fonseca, o nosso "Pin
guim ", teve pneun1onia. J á está convalescendo. sob 
os cuidados do médico, que regressou da penetr~<;áo. 

Encontro o acampamento em perfeito estado. 

* 

RONCADOR 3'19 

Luís Accioly, que chefiou a penetrac;ao, entre
ga-me o diário de viagem: 

DIA 20 DE SETEMBRO - Feítas as despe
didas na confluencia do J undiaí e do Mortes, as 9 
horas iniciamos a subida. Navegac;ao boa, contra 
correnteza. Ai¡, 14 horas duas grandes antas surgem 
nadando bem em nossa frente. O dr. Diniz fere 
urna, que mergulha e desaparece enquanto que 
Alberico, com tiro certeiro, fulmina outra. Mando 
acampar as 15 horas para aproveitarmos a carne 
do tapir. Mal acabamos de mantear a primeira, 
quando suge a s'egunda boiando. Nao aproveitamos 
sua carne. Ficamo~ unicamente com o fígado. J á 
noite alta, urna onc;a veio furtar um quarto do tapir. 
Ferimo-la gravemente. Desapareceu pingando san
gue. o pouso tornou-se insuportável devido a 
extraordinária quantidade de pernilongos. 

DIA 11 DE SETEMBiRO - Saimos ao meio
dia, atrasados, devido ao preparo da carne. E~tamos 
navegando na zona dos grandes lagos, furos e ca
nais. A orientac;ao torna-se difícil pois nao se pode, 
com absoluta certeza, determinar qual o . bra~o 
principal, no meio <leste labirinto. Fizemos o levan
tamento de duas grande~ . lagoas. A correnteza 
aumenta consideravelmente e estamos subindo .• ~s 
16 horas acampamos. 

DIA 12 DE SETEMBR.O - A subida continua 
difícil e o rendimento é pouco devido aos extensos 
baixios e as árvore~ caídas que impeden1 seriamente 
a passagem. As 10 horas topamos com um ·grande 
travessao que mede sessenta metros de largura, com 
estreita passagem que mal dá para atravessarmos. 
A paisagem é lindíssima. Matas completamente vir
gens, riquíssimas em madeiras e lindos paln1eirais. 
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O dr. Kaufer está estudando a origem das rochas. 
Como se1npre acan1pamos as 16 horas. 

DIA 13 DE SETEM,BRO - Ca~a e pesca 
ti bundante. Pessoal cansado. o dia todo sem nada 
digno de registro. 

DIA 14 DE SETEMBRO - Com poucas 
horas de subida encontramos vestígios recentes de 
Xavantes. A ca~a, como por encanto desaparece. 
Avan~amos com infinitas precau~óes, pois que o río 
neste ponto, é estreito, ladeado por barrancos altís~ 
simos. N urna das 1nargens dou com rastros de índios . , 
mu1tas penas, restos de peixes. Por volta das 14 
horas topamos Utna lagoa fechada COffi cerca muito 
bem feita. Os ramos empregados ainda trazem as 
folhas verdes, razao por que julgo recente este 
trabalho. Dentro da lagoa observo várias tesouras . . ' 
J;ra~s usados p~ra ~ pescaria, e tao bem feitos que 
nuv1do quanto a or1enta~ao ou execu~ao do traba
lho. A tapagem do lago impede a fuga d·os peixes 
e as tesouras servem para a "bati~ao" das águas. 
Há muito cipó "timbó". As margens da lagoa 
~rgu~m-se, fac~os resinosos que devem servir para 
1lum1nar, a no1te, a pescaria. Pelo número de tesou
tas posso avaliar o "quantum" de índios: uns 150 
no mínimo. Com cautela, procuro sondar as redon
d ezas. Mando amarrar as embarca~óes no meio do 
rio, deixando um homem de guarda. Deixo também 
u.m cachor.ro e combino, com o companheiro que 
f1ca, um s1nal de alarma em caso de necessidade. 
Contorno toda a lagoa e conto 23 jiraus e um em 
const~u<;ao .. Logo depois dou com o caminho que 
leva. a aldet~. Procedo a investiga~ao e noto que o 
camtnho va1 se alargando tornando-se verdadeira 
estrada. Mando Alberico subir numa árvore a fim 
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de perscrutar as redondezas. Nada de extraordiná
rio foi visto. Achei prudente regressar as embar
ca~óes, pois o pessoal é insuficiente para urna pene-

. tra~ao até a aldeia. Reuno todo o pessoal e exponho 
meu modo de pensar que é aceito unanimemente. 
Fica, portanto, fora de quadquer dúvida a maneira 
de meu proceder. N ovamente navegando vamos 
subindo mais uns 5 quilon1etros. O rio toma dire~ao 
S.0. estreitando bastante e formando grandes ban
cos de areia. Os barrancos sao muito altos e temo, 
a cada instante, um ataque Xavante. Estamos 
situados num ponto de péssima defesa e ótimo para 
um agressor. Nao <levemos, de forma alguma, nu1n 
caso d eataque, utilizar nossas armas. A situa~ao 
se apresenta cheia de perigos e entao, dando por 
terminada minha penetra~ao, dou ordem de re
gresso. Tres quilómetros antes de. nosso último 
a.campamento, Alberico descobre um acampamento 
silvícola com 37 grandes ranchos e urna maloca de 
guerreiros. Restos abundantes de ca~a e pesca, 
muitos cocos baba~us, colméias destruídas, flechas 
quebradas e longa ~érie de objec;óes já imprestáveis. 
Verifico que os Xavantes preparam seus alimentos 
·usando grandes cupins que, depois -de quebrados, 
sao aquecidos com lenha. Assim cozinham a ca~a e 
.a pesca. A anta é assada dentro d·a própria pele, 
visto que encontramos vários couros estorricados. 
Do veado arrancam o couro de forma rudimentar, 
sem usar faca ou outro instrumento cortante. No 
nosso acampamento encontramos urna flecha espe
tada num tronco, atirada momentos após a nossa 
-partida. A noite passou tranqüilamente. 

DIA 15 DE SETEMBRO - Largamos cedo 
..a fim de alcanc;armos, com o auxílio da correnteza, 
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a foz do rio. Remamos o dia todo sem nada regis
trartnos de anormal. A temperatura elevou-se gran
demente: 39 graus a sombra. 

DIA 17 DE SETEMBRO - Hoje resolvo dar 
descanso a todos. Arrumamos as coisas e fizemos 
nova estiva<;ao nas embarca<;óes. 

DIA 18 DE SETEMBRO - A forte corren
teza do Mortes facilita nossa viagem. N enhum 
detalhe a registrar. Tudo corre bem. 

DIA 19 DE SETEMBRO - Continuamos 
nossa viagem sem embara<;os. Conto alcan<;ar o 
J\raguaia no dia 21. 

DIA 20 DE SETEMBRO - Hoje topamos 
com duas antas. Abati urna. Aproveitamos parte da 
carne. Acampamos distante apenas 30 quilómetros 
da foz. 

DIA 21 DE SETEM;BRO - Alcan<;amos o 
acampamento da "Bandeira" as 9 horas da manha. 
Sei da ida do chefe a Santa Isabel. 

* 
O bravo e valente companheiro de jornada, 

Luís Accioly Lopes, conclui dessa forma: 
- "Tendo terminado a tarefa que me foi con

fiada, agrade<;o a todos os que me acompanharam 
na árdua jornada, pois todo~ se portaram da melhor 
maneira, compenetrados do desempenho de nossa 
missao. Ao chefe, sr. Willy Aureli, os meus agra
decimentos por me ter confiado a chefia da pene
tra<;ao e as minhas descul pas por alguma falta. Ilha 
do Bananal, 21 de _setembro de 1938. (a) Luís 
Accioly Lopes". 

CAPÍTULO V 

l• IM DA JORNADA 

O dr. Kaufer entrega-me também o seu relató
rio, que diz: 

- "Inician1os nossa subida pelo rio "que pa
rece desconhecido ", coisa essa ainda nao perfeita
mente apurada, no dia 10 de setembro de 1938. O 
rio tem a largura média de 60 metros, sendo que as 
vezes estreita quarenta e outras alarga-se até 80 
metros. Em geral é raso, nao apresentando facili
ta<;ao para urna franca navega<;ao, mesmo com ba
telóes de porte médio. Percorremos 48 quilómetros, 
levando-se a efeito o levantamento do curso, mais 
quatro pequenas ilhas; 26 lagoas e as praias limi
tadas. Terra aluviária. A 18 quilómetros da boca 
existe um travessao formado com rochas da era 
plutónica. A diferen<;a de altitude, no percurso exe
cutado, é de 12 metros $Óbre 48 quilómetros. --~ 
floresta, até 30 quilometros da boca, é muito mais 
rica e pujante que a do rio das Mortes. Ca<;a abun
dantíssima, representada por toda~ as espécies da 
fauna brasileira. Do 30.º quilómetro acima, nota-se 
a devasta<;ao das matas pelos Xavantes que as in
cendeiam. Rumo geral do rio é Sul. N em ao Norte 
nem ao Oeste foram avistadas serras. No dia 14 
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encontramos, nQ lado direito do rio, urna lagoa com 
300 metros de diametro, fechada por urna cerca 
muito bem feita, tendo no seu interior 23 jiraus. 
Da lagoa, rumo 52 graus S.O. e adiante 300 metros, 
topa-se com largo batedor que <leve conduzir a urna 
g-rande aldeia. Nao desejando provocar os silvícolas 
-com a nossa presen<;a, foi resolvido regressar. A 
~600 metros do nosso último pouso, no dia 14, encon
tran1os um acan1pan1ento de ca<;a dos índios, .com
posto de 38 choupanas e urna maloca". 

Traz o relatório, como os demais, desde o início 
oda viagem, minuciosas anota<;5es da~ varia<;oes de 
temperatura na água e no ar,. colhidas as 6,14 e 18 
horas, todos os dias. 

Luís Accioly diz de sua impressao pessoal sobre 
as tesouras que en con trou e que acredita ex e cu ta das 
por um civilizado, ou entao sob sua dire<;ao. Indago 
do dr. Kaufer urna opiniao a respeito e pergunto-lhe 
se, com a responsabilidade de seu nome, pode asse
gurar seren1 os giraus obra de um branco. O geó-
logo diz: · 

- Nao posso, en1 absoluto, adiantar tao pe
r~mptória afirmativa. Nao conhecemos ainda, a nao 
ser superficialmente, quais as aptid5es dos Xavan
te;;. Dizer que as tesouras s·ejam obra de tun civili
zado, é arriscar-se a um desmentido formal. Em 
todo o caso eu, co1no engenheiro que sou, posso 
afianc;ar-lhe que teria executado identico trp.balho, 
se me fora encomendado. 

Volta a baila o nome do cel. Fa,vcett, que os 
índios dizem ter procurado, entre os Xavantes, a 
cura radical do mal que o atacara. 

Há episódios gozados que sao relatados. Por 
exemplo: o carpinteiro Zé Luís, que é preto, usa'\ra 
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a noite, longo camisolao branco que recebera de 
presente de 1'ácio Cattony. Estava ele de guarda 
justamente na noite en1 que ª· on~a foi furtar o 
quarto de anta. Parece que o camisolao e o terror 
do homem, exteriorizado com altos berros, espan
taram o felino, pois que o esvoa<;ar da e~pécie de 
túnica assumira proporc;5es de urna "danc;a maca-: 
b " ra ... 

Accioly diz que os olhos do Zé Luís coriscavam 
na escuridao, e estavam tao desmesuradamente 
abertos que, por eles, poderia ter penetrado urna 
roda de carro<;a ! 

* 
Comec;amos a subida do Araguaia, as 9 horas de 

24 de setembro. Levamos a reboque a "Arca de 
Noé", o batelao pequeno, a montaria e a canoa do 
Valério. U m verdadeiro con1boio que, nas curvas, 
alonga-se como um chicote. A despedida dos índios 
é comovedora. Ficam gritando e agitando os bra
<;os .A violenta correnteza obriga-nos a manobras 
difíceis e os encalhes sucedem-se a tres por dois. O 
1notor esfor<;a-se muito para avan<;ar com toda a 
enorme carga. No primeiro pouso, a tarde, resolvo 
sacrificar definitivamente a "Arca de Noé", que 
inando afundar numa lagoa das proximidades e 
cuja exumac;ao ficará a cargo do Valério, que a 
levará, no regresso, para Santa Isabel. O nosso 
entomólogo fica desesperado. Quer pelo menos 
salvar a chapa de cobre que reveste o casco. Mas 
nao· há tempo para tanto. Resmu.nga, torna-se ma
cambúzio, lamenta-se com o cinematografista e 
2.caba se convencendo da necessidade da renúncia 
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definitiva. Está a pique de ficar, sentinela fiel, en1 
companhia da "tranqueira" que lhe despeda<;a o 
cora<;áo, com seu fi111 inglório. . . Mas, afinal, con
sola-se, pois ainda lhe sobram un1as ferramentas ... 

- Quero ver se salvo pelo 1nenos um parafuso 
- diz o noss.o "dr. Saúva", com urna careta que 
pretende ser um sorri$o de mártir. 

Passamos a carga da lancha para o bateláo 
menor. Assim, aliviados do grande peso do reboque, 
ganhamos, na subida, mais alguns quilometros de 
percurso. J á próxin10~ de S. Pedro, o batelao dá 
etn cheio numa árvore submersa e, por verdadeiro 
milagre, nao emborca. U m grande susto e duas ca
vernas da estiva que se quebram. Alcan<;amos, a 
tarde, o lugar onde tínhamos deixado gasolina e 
óleo. Paramos para fazer urna limpeza no motor e 
consertar a esta<;áo de rádio que $ofreu com a coli
s~i'o. Resolv'o abandonar neste lugar o bateláo pe
queno. Aquí fica tambén1 Valério com sua canoa. 

· Toda a carga do outro barco, que sacrifico, passa 
para o batelao grande, onde é feita a nova estiva<;ao. 
Os mecanicos trabalham a noite toda, lidand·o co1n 
o motor. Henry J ulien, o rádiotelegrafista e Ba tti
gliotti conseguen1, alta madrugada, consertar a 
esta<;ao de rádio. 

* 
Sem o reboque de tres barcos, comboiando 

unicamente a "n1ontaria", que é muito leve, o motor 
funciona n1aravilhosa111ente. Aumentamos de 24 
quilometros o total da média diária. Desde cedo 
notamos grande quantidade de peixes mortos carre
gados pela correnteza. Conforme vamos a\·an<;ando, 
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aumenta o volume, en1 toda a largura do rio. Nas 
margens, a quantidade de peixe$, já em decompo
sic;ao, é inacreditável. Verificamos que se trata de 
urna espécie única: curimbatás. Descem aos milha
res, cobrindo literalmente o rio Araguaia. 

A fedentina é horrível e beber água, nestas 
condi<;oes, nao é nada agradável Entram em func;áo 
es filtros. 

Até a altura do rio Cristalino o~ curimbatás 
vao aparecendo. E' desse rio que eles descero, já 
nlortos, e sao levados pelo Araguaia. Deve ser peste 
que atingiu unicamente a espécie citada. Aliás volta 
e meia se verifica semelhan te f en ornen o. Há uns 
anos, todo o médio e alto Araguaia ficaram despo
voados de fauna ictiológica devido a urna peste que 
eliminou todas as qualidades existentes. Foi um 
ano de penúria para os moradores dos . solitários 
lugarejos, pois nem as piranhas escaparam. 

A noite, .em Rebojinho onde acampamos, rece
bemos vários rádios. N esta praia, colhemos para 
1nais de mil ovos de tartarugas, que divido frater
nalmente entre todos., com grave escandalo do 
geólogo, que quería a parte de leáo ... 

·Encosta a margem o bateláo de um velho preto 
que demanda, em companhia de .sua esposa e filha, 
u1n leprosário de Furo de Pedra, para ver se conse-· 
gue tratar-se do tremendo mal. 

Nossa navegac;áo continua. Os encalhes estao 
na ordem do dia. Repete-se dez, vinte e mais vezes, 
a cansativa manobra de arrastar o grande bateláo 
pelos baixios. Violentos "banzeiros" transmudan1 o 
Araguaia num mar revolto. Assim mesmo avanc;a
mos sem maiores navidades .Perto de Luís Alves, 
quebra-se a barra do leme e, com toda a velocidade, 
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vamos de encontro ao barranco. Um susto e tanto 
e, a nao ser urnas escoria<;óes que sofremos, eu e 
Henry J ulien, além de un1as a varias prontamente 
consertadas, nada mais houve. 

Já en1 Piedade, no dia l.º de outubro, saborea
mos um ótimo churrasco que o sr. Straube 
nos oferece. Aperto a disciplina, a tanto sou obri
gado devido a uns rela~amentos que ~e evidenciam. 
J\ssim, penando agora, cantando depois, numa 
alternativa de aborrecimento~ e alegrias, aproxi
mamo-nos de Leopoldina, ponto terminal da via
gem. Ao passarmos pelo Porto Anhanguera, onde 
se ergue o marco fincado por Hern1ano Ribeiro 
do. Silva, o corneteiro toca silencio e todos nos 
descobrimos, rendendo homenagem ao jovem 
sertanista tao prematuramente falecido. 

As 15 horas do dia 5 de outubro, depois de 
termos encostado em Cacalinho, onde adquirimos 
uns q.uilos de ~arne, finalizamos a grande jornada, 
receb1dos f est1vamente pela popula<;ao de Leo
ooldina . ... 

Muitos dis~abores, muito trabalho, muitos 
imprevistos ainda me aguardavam. Mas a certeza 
de retornar em breve a querida Paulicéia, deu-me 
for<;as para suportar tudo. 
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nnno:so::.- 1naro:s i'\.~Vantes. ·or-a'tr a;
vés desse livro, que empolga tan
to pelo seu estilo como pelo seu 
conteúdo que o Brasil tomou di
reto contato com as dilatadas zo
nas que, através milénios, perma
neceram imersas no marasmo das 
coisas mortas, abandonadas, es
quivadas. 

Como imensa charrua, a "Ban
deira Piratininga" desvendou o 
inistério nesse angulo brasilico, 
abriu a senda por onde os valoro
sos sertanejos, posteriormente, pe
netraram, radicando-se en1 sitios 
onde jamais sonharam antes po
der faze-lo. Abriu o carninho ao 
SPI pai'a o apaziguamento dos 
ten1idos Xavantes e, sobretudo, 
F.lostrou as possibilidades para os 
homens de boa vontade na obra 
de desbravamento, fazendo com 
que suri;isse a Expedi<;ao "Ron
cador-Xingu ", mais tarde trans
formad~ em "Funda~ao Brasil 
Central". 

N essa tremenda jornada da 
"Bandeira Piratininga ", nessa en
trada pelo ínvio serta.o onde, vá
rias vezes esteve a pique de pe
recer , a localiza~ao definitiva da 
Cordilheira do Roncador marcou 
o ac1ne d9. epopéia. A constata
~ªº de sua forma<;ao geológica 
trouxe intensa luz sobre épocas 
distantes. permitindo estudos e 
ve~ificacoes de raro valor para as 
subseqUentes pesquisas arqueoló
gicas e de seus imensos campos 
pctroliferos . 

A "EDITORA LEIA", dentro 
do programa que se prefixou, e 
dando cabal cumprimento ao p ro
metido, entrega ao grande públi
co, e1n terceira edigao, o "RON
CADOR". Tem a Editora certeza 
de corresponder ~ geral expecta
tiva difundindo un1 compendio de 
história, de geografia humana, de 
história natural, de botA.nica e 
zoologia, além da fulgura<;áo pa
triótica de um punhado de jovens 
que tanto arriscaram, tanto pa
deceram, para a realiza<;áo de um 
escopo! 

EDl(:OES ' ' LEIA'' 
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