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NO SUL DE MA ITO GROSSO 

OS CAMINHOS E OS VEHICULOS 

OI no anno do centenario que pela primeira vez sahi
mos em direc~áo á Fronteira e travamos conheci
mento com as estradas do sul do Estado de Matto 
Grosso. Havia poucos annos que o primeiro auto

movel as havia trilhado rumando a Ponta Poran. 
Antigamente, nao existia propriamente urna 

estrada, porque o "carreteiro" rumava a carreta 
por aquelle mundo a f óra, segundo os seus conhe

cimentos da zona. Sendo campo, quasi toda a regiáo, mais ou 
menos limpo, com alguns serrádos ralos e capóes de matto junto 
aos corregos, cada qual procurava cortar caminho. Havendo 
muito poucas areas aramádas, o carreteiro ficava obrigado so
mente aos váos para a travessía dos ríos e tambem ás aguádas 
para o pouso no fim· da jornada, que regula de tres e meia a 
quatro leguas brasileiras. 

Com o apparecimento do Ford foi que come~aram a tirar 
rumos direitos, cortar caminho, despontar cabeceiras com ato
leiros e finalmente, as rodas do auto trilharam urna estrada que 
em tempo secco permitte correr a vontade . . 

. . 
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Anda-se leguas e rnais leguas naquelle tpar de verdura sem 
avistar urna casa ou um viajante. As estradas, o quanto sao boas_ 
em tempo secco, podendo viajar-se livremente mesmo a noite, 
sao quasi que intransitaveis com as chuvas. Nessa época o mai9 
certo quando anoitece, é escolher logo o pouso. 

Ha rectas de leguas de comprimento, e pouco a pouco, fo
ram a$ distancias encurtando com a intelligencia dos uchauf ... 
feurs" que mais a ·meúdo iam fazendo essas viagens. 

A sabida das cidades, encontra-se tantos caminhos, que pa
rece um grande leque aberto com todas · as · varetas. Sáo cami
nhos ·confonne o rumo que o "navegante~', fóra do porto tem 
que tomar. Muita vez, quem nao é pratico, passa ali un1 tempo 
enorme, para traz e para deante, antes de acertar. 

Estradas em que traf ega, mais ou menos livre, um auto· 
movel, sao as que váo de Campo Grande á Ponta Poran, á En· 
tre-Rios, Vaccaria, Dourados e Bella Vista. 

As outras sao "aventuradas", e já em 1924, Miranda á Bel
la Vista e Aquidauana-Nioac, eram feitas, na vasante dos rios 
e <lo pantanal, com certa f acilidade. 

A CARRETA 

Differente, muito differente da que nós Paulistas conhe· _ 
cernos em nosso Estado. Roelas enormes, com raios como as car
ro~as; ferrádas com chapa lisa; nao cantam como os nossos 
carros; teem algumas dellas, eixos de ferro, fixos, outras teem
n'o de páu, amarrádos á mesa com tentos de couro crú. E' incri
vel, como assim apparelhadas ellas sustentam tamanhos pesos. 

Seis e mais juntas de bois. A razáo das rodas altas é por· 
que assim podem atravessar melhor os corregos cheios. Quantas 
vezes as encontrámos parádas, mesa no chao, carga a beira da 
estrada e o carreteiro trabalhando em apromptar um eixo novo, 
com a madeira que leguas e leguas, foi buscar e trouxe de ar
rasto com os bois. 

Et quando veio a época da peste de cascos, ficavam, as ve.
zes, mezes inteiros naquelles campos infinitos, a espera que a 
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boiada arribasse, isto é, recuperasse fon;as. Ha carreteiros que 
se incumbem de um trafego regular, da Fronteira á Campo 
Grande, e, possuindo varias carretas, viajam com toda- a fa
milia. 

Urna, duas ou mais carretas constituem a sua habita<;áo. A 
cosinha é ao relento, no pouso, e á noite, quando o tempo está 
firme, dormem em baixo do carro e as creanc;as dentro, sob o 
toldo. Levam mantimentos, jacás com aves, enfim tudo para ~ 
travessia de nunca menos de 18 días; e, muita vez, para nao · 
ter de ir longe a cáta de lenha, trazem de arrasto, galhos des ar
vores seccas para o fogo. 

Quasi sempre andam durante a noite ou pela madrugada 
até esquentar o sol. Entáo, param, soltam a boiada e armam 
o pouso. 

Lá estam elles ' Todas as carretas paradas com o cabe· 
<;alho quasi que sempre na direc<;áo para onde está.o de viagem. 
O tripé aberto sobre o fogo sustenta o caldeiráo. Comem xarquc 
e milho, e toman1 matte em quantidade. 

Os carreiros, tanto os garotos que puxam a guia, como os 
demais, trabalham todos montados, e com aquellas varas · com· 
pridas e seus ponchos vermelhos, teem um aspecto singular. 
Quando em caminho, é aquelle cordáo de carros, bois solto~ 

para a muda, cavallos, cachorros, e pouco a pouco, somem-se no 
horizonte verde ou na baixada, mais verde ainda ! Este typo de 
carretas, é semelhante ao que se usa no Rio Grande do Sul, e 
alguma vez encontra-se um carro m_ineiro. Esses cantam como 
os nossos e teem rodas cheias e mesa baixa. Ha tambem a car
reta paraguaya, que trafega nessas estradas. No geral, ellas tra~ 
zen1 n1atte, couros seccos ou alfafa e levam de volta productos 
nossos para o commercio de Pedro Juan Caballero ou Bella 
Vista. 

Sao co!-llpletamente differentes das que acabamos de des
crever. Teem toldo de zinco e algumas trazem um telhadinho 
de capim muito ben1 feito, em vez dos couros como usam os 
nossos carros gauchos. 
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Os bois, sao atrelados _ com a canga nos chif f res. Sobre 
este ponto dizem nos sos patricios carreiros, que o boi tem f or~ 
no peito e que o systema paraguayo quebra os chiffres. Os nas
sos visinhos, por sua vez, dizem que do modo delles, o boi puxa 
com a cabec;a, erguida, nao suffoca no sol quente e puxam os 
dois iguaes. 

Provavelmente em ·futuro náo .remoto, reunirse-á o con· 
gresso dos carreteiros. para decidir esse assum~to. O mais inte
ressante do vehiculo para,guayo e qu.e logo atrahe a vista de nós 
brasileiros, é o modo pelo qual o carreiro guia, sentado com· todo 

- . . 
conforto, dentro do carro. 

Teem elles, no geral:, urnas 3 á 4 juntas. Preso por baixo 
dos arcos, que formam o toldo ou tecto da carreta, collocam urna 
vara ou mastro horizontal, comprido, donde pendem duas cor
das que sustentam um ferro redondo que atravessa, no ponto 
de equilibrio, urna vara muito longa. O cabo desta vara está 
dentro do carro e a ponta, mais ou menos na altura das costas 

dos bois da guia. Quando a vara é muito comprida, devido a 
estarem atreladas, digaµlos 4 juntas de bois, a ponta é susten
tada por um fio que é preso na ponta do mastro. Na altura de 
cada junta, tem a vara, um ferro atravessado, que serve para 
cotucar os an1maes. 

U san1 pendurar urna porc;áo de latas, chocalhos e cincer· 
ros que saccodem. O carreiro, <leste modo, com um pequeno bas
táo toca os bois de couce e sem desperdicio d·e energia, pois que 
a vara está sustentada no ponto de equilibrio, toca o resto da 

boiada, sentado commodamente. 

Os fios desses mastros sao geralmente enfeitados de trapos 
de cor, pennas, bandeirinhas etc. Um facto interessante é a quan
tidade de quadrinhos de ?antos collocados no interior dos car
ros. Dizem, que as taes varas ferradas, sao muito procuradas 
pelos ráios durante as tempestades nos pousos em campo aberto, 

e d'ahi a explica<;áo dos quadrinhos. 

Foram e sera.o por muito tempo ainda, esses bravos car-
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reiro_s, verdadeiros sof f redores de tantas provac;óes, os , abaste
cedores do commercio e das populac;oes dessa enorme'* regiáo. 

- -

O FORD 

O Ford, digo bem e nao o automovel, porque poderiam to
mar qualquer outra marca· desses vehiculos como o " heróe mu
do" que auxilia o ho·mem a levar a civilisac;áo ao povoado lon
ginquo. O Ford, portanto, e só ao Ford, elevemos, nós Brasilei
ros da nova gerac;áo, a facilidade de, nos locomovermos em luga
res até entao quasi inacessiveis pela enorme distancia ou pela 
forma fatigante da conducc;áo. ' 

Já dissémos urna vez, que o Ford e a fouce eram os des
bravadores do sertáo brasileiro no seculo actual, e quem como 
nós, viajou dezenas de n1ilhares de kilometros, nas estradas e 
regioes que ternos trafegado, estará de accordo comnosco. Anti
gamente, era o telegrapho que levava a civilisac;ao e o progres
so á povoac;áo distante, e, era a fouce e o machado que desbra
vavam o sertao. H oje, é o Ford que carrega os rolos de fio até o 
ponto terminal da linha, para que entáo seja elle esticado, e foi 
em Ford que os homens da fouce e do machado foram á picada 
e por esta adentro, dia por dia, até ao tenno do servic;o. 

Carro ideal pela sua simplicidade de manejo; leve, adapta
vel a mil e um recursos de momento ; economico no gasto de ga
zolina, barato no seu custo inicial e em suas pec;as para concerto, 
constitue sem duvida, em relac;áo ao servi<;o que delle se obtem 
o que ha de n1ais perfeito em locomo<;áo pelo seu prec;o. 

Nao queremos dizer com isso que outras marcas de auto
moveis nao venhan1 mais tarde a trafegar essas estradas, mas o 
que é certo, é que o F ord, sempre é o primeiro que apparece 
no extremo do sertáo, porque elle vae onde todos os outros váo 
e nem todos os outros váo onde elle é capaz de ir. 

Na viagem que fez o Dr. Joáo Pandiá Calogeras, o minis
tro que apparelhou o exercito de casas e de material, e, o unico 
que se animou a ir até as fronteiras paraguayas, visitando as 
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duas unidades que ali estácionam, o caminhao F ord que seguia
atraz da comitiva de autos, levando pe<;as e gazolina, ao -sahir 
da balsa que faz a travessia do río Miranda na estrada que ~e 
a cidade do mesmo -nome, devido a urna manobra mal f eita na 
atracac;ao, escorregou fóra_ do taboado e cahiu dentro do rio._ 
Nas margens ainda estava urna turma de indios terenas que ti
nham vindo da aldeia do Bananal e de perto da esta<;ao de Tau
nay com o fim de cumprimentar o general Rondon que -vinha 
e1n companhia do Ministro. 

A demora do caminháo dentro d'agua foi por isso pequena, 
porque um dos indios logo atirou_1..se ao rio e amarrou urna cor
da no auto. Minutos depois era elle retirado, puxado pelos pulsos 
fortes de urna pon;ao de legítimos brasileiros. Meia volta de 
manivela : elle tossiu. 1fais urnas quantas voltas e uns tantos 
espirros, para logo em seguida, pegar a trabalhar como se nada 
houvesse acontecido. 

Valeu-lhe esta f a<;anha o conceito emittido pelo meu car-0 
amigo Capitao Mario Pinto Peixoto : 

"Em questáo de resistencia! o Ford é o Zebu dos automo·· 
veis!" 

PORTEIRAS 

. 
As estradas de que nos occupamos, tinham antigamente 

porteiras de varas. E que varas ! Cinco e as vezes seis grossos 
madeiros pesados, e alguns cheios de nós. 

Constituiam essas porteiras urna grande massada para os 
automoveis. De Campo Grande á Ponta Paran existiam nada 
menos de quarenta e duas. Eram mais de duas horas perdidas 
no "abre e fecha.". 

Aquellas que ficavam situadas perta das moradias dos do
nos das terras, tinham que ser fechadas ... 

As outras, retiradas, separando pastos, pouco a pouco fo
ram desapparecendo, porque os "chauffeurs" iam dando su
misso ás varas. Cada viagem carregavam urna e jogavam-n'a le· 
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_ guas longe. A madeira é escassa. . . e assim as porteiras f or~tn 
,,-

ficando sem varas e o dono teve que f azer ao lado dellas um 
"mata-burro" ou entáo q)lldcar duas solidas "bicas" de aroeira. 

Era este o unico meio de nao t~r o seu gado misturado com· 
o dos visinhos. • 

Lembramo-nos bem do que fez um fazendeiro com um 
chauffeur da Companhia Constructora . de Santos, logo que os 
seus 20 caminh6es coinec;aram a trafegar levando niateriaes para 
a construcc;ao dos quarteis de Ponta Poran e Bella Vista. 

Era un1 preto uruguayo; chama_va-se Victor. 

Tinha urna uruca formidavel o pobre . . E ra muito bem man
dado· e 1nuito respeitador. Foi no caminho de Ponta Poran, na 
cabeceira do S.to Antonio. Todos passaram, e lá vinha o Victor, 
por ultin10. Náo collocou as cinco varas da porteira, mas na 
sua volta estava a sua espera, de carabina em punho, o dono 
das terras. O preto teve que abrir e fechar a dita, cinco vezes 
e foi entao, mandado embora com a seguinte despedida: 

- "Negro desgra~ado, tu agora <leve te aprendido como 
se abre e como se fecha urna porteira de cinco vara!" 

Víctor, desde essa vez, f oi um respeitador. . . dessa por
teira. 

BICAS 

A madeira geralmente empregada na con~trucc;ao desse sys
tema de travessia de valos ou de corregos, é a aroeira, trazida 
dos serrados. Lavrada á machado, ella fica como um cocho com 
as extremidades abertas. E' collocada bem na bitola dos autos, 
acavallo sobre o fosso, e o chauf feur practico entra nellas, sem 
diminuir a marcha. 

No principio ... muito '!carter" foi partido nas bicas, que 
estavan1 desbitoladas. Leva menos madeira do que os "mata-bur
ros ", nao tem pregos, sen do a despeza do seu concerto, nulla. 

r 

r 



ÓLHO DEBOI 

Dáo esse nome -aos atoleiros que depois das chuvas ficam 

seccos, só por cima, illudindo o chauffeur que nao é vaqueano, 
e que dirigindo o se? carro por ali, ~funda até o eixo, e só con
segue sahir, com o auxilio de muito. esfon;o e estratagema ou 

con1 a sorte de ter perto, alguma junta de bois ou de ser puxado 
por algum cavalleiro, que para isso ata o la<;o no eixo deanteiro 
do carro, e amarrando a ponta na chincha dos arreios, dá de 
esporas no animal, para que arraste o auto f óra do lamac;al. 

Em Matto Gros so, ou melhor, no sul desse Estado, na zona 
de campo, existem baixadas e tambem chapadóes alagadi<;os. Eín 
geral o chao nesse lugares é de urna terra argillosa, amarella, 
que em época de chuvas, torna-se um castigo para o viajante. 
De Campo Grande á Ponta Poran, nos campos do Turvo e da 
J urema, como tambem perto de Bella Vista, ha lugares em que 
um automovel tem que sahir fóra da estrada e passar por sobre 
o campo, nao podendo parar um instante, porque si o fizer, ato
lará de tal fórma que só á boi. poderá safar-se dali. 

Quasi todas as cabeceiras sáo muito n1olhadas, e, quando se 
as tem que despontac porque nao se poude atravessar algum rio 
cheio, tem-se que o f azer com muito cuidado. 

O vaqueano confiece bem a vegeta<;ao e sabe onde o chao 
é duro e firme. 

TACURú 

E' por esse nome que é conhecido o cupim na zona sul do 
Estado, onde quasi todos sabem falar o guarany. Ta(:urú, o 
"bichinho patriota" como o chamava o tenente Odilon do 2.0 R. 
C. lJ. com séde em Pirassununga, porque foi o "tacurú" que 
auxiliou Edú Chaves a ser o primeiro a fazer o vóo Sao Paulo~ 
Buenos Ayres, torcendo ém conjunto com a "torcida" do povo 
Sorocabano, o eixo do aeroplano do argentino Haines. 

· O "tacurú" é o espantalho dos chauffeurs em Matto Gros
so. Existem duas qualidades de cupins: Um molle e outro du-
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rissimo. Urna simples esbarradella num tacurú duro, quando 
se atravessa um peda<;o de campo com herva alta, quer dizer 
wn eixo torto ou um garfo quebrado. As vezes, quando se cor
re com "tudo aberto", o grido de: Tacurú ! ! por algum dos 
passageiros, é como si fosse no mar, durante a guerra européa, 
a voz de "submarino a vista ! ". 

O pessoal f irma os pés adeante e segura-se, porque se a 
destreza de quem guia nao evitar o impacto .. : alguem atra· 
vessará o parabrisa óu a capota. 

O CHAUFFEUR 

O homem que guia automovel em Matto Grosso é como . 
si fosse um piloto de terra. Tem que reunir tañtas qualidades 
a mais do que o chauffeur da cidade, que o torna um guiador 
de primeirissima. 

Tem que saber guiar; conhecer perfeitamente o motor e 
seu f unccionamento; saber montal-o e desmontal-o completa
mente; ser intelligente para os recursos de momento, porque 
nao ha garagens nem of ficinas á mao; ser forte, saber jejuar ; 
ter boa orienta<;áo e esplendida memoria; ser bom andarilho; 
saber nad~r, etc. etc. 

Cha uf f eurs de facto, em urna palavra, e guem viajar por 
aquellas paragens com um Luiz dos Santos, um Minguito, um 
Juvenal Paixáo, um Zé J\!Iaria ou um bugre Osorio é que po- , 
derá concordar comnosco sobre o que dissémos acima. Nao é 
por ser nosso compadre, mas, todos os que por lá andaram o di
zem: Luiz dos Santos (1) é o rei dos chauffeurs de Matto 
Grosso. Nunca, pessoa alguma ficou na estrada indo com elle. 
Além disso, foi o pioneiro das estradas de automovel no Sul de 
estado. 

RECURSOS DE CHAUFFEUR 

V amos relatar aquí, alguns dos muitos recursos de mo·· 
mento que vimos serem usados em Matto Grosso. NA FALTA 

(1) Assassinado covardemente em 1926. 
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DE OLEO, urna vez que perdemos a lata que o continha, forno:; 
obrigados a parar. Depois de urna caminhada de leguas, voltou 
o nosso hornern corn alguns kilos de banha sern sal. Derreternol-a, 
e foi nesse estado despejada no orificio do oleo. Assim conse
guiinos chegar ao Capá.o Bonito, a linda fazenda da Brazil Land 
and Cattle Co., tendo durante a viagern nos delieiado com urn 
perfume aqoravel de pei~e frito. A cou.sa, era nao parar o mo
tor, para que a banha.nao endurecesse lá dentro. 

FIO PARA LIGA<;9ES . 

· Em caso de necessidade, sempre que houver perto, urna 
cerca de arame, é só usar um alicate e a cousa está arranjada. 

I 

FORJA NO CAMPO 

Certa vez, tendo-nos desviado por un1 caminho antigo, usa
do pelas carretas da Con1panhia l\ifatte Larangeiras, quando tra
f egavam para Porto MurtinhQ, caminho esse que estava de h1 
muito abandonado e com herva crescida, démos urna f ormida
vel "trombada" em urn toco. 

As duas rodas quasi se unira1n. O eixo ficou como um arco 
de bodóque e o mesmo aconteceu ao garf o. ' Para"'.'brisa quebra
do, gente ferida, enfim, essas cousas todas que todo mundo que 
teve um encontro de automovel conhece perfeitamente. 

Chovia bastante. Assitn mesmo catámos uns gravetos e 
logo que a chuva parou, auxiliados por um pouco de estopa 
molhada em gazolina, conseguimos fazer um bello fogo. O eixv 

f oi collocado na forja de campo e batido sobre o mesmo toco 
causador de todo esse trabalho, até que ficou mais ou menos 
em condi<;óes. 

O garfo foi endireitado á frio sobre o toco, e, depois de 
varias horas de desmontagem e montagern, segu1n1os nosso ca-

j 

minho. 

• 
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GARFO DE PAU 

Outra occasiáo, foi um tacurú que partiu o tersor. Náo 
perdemos mais do que urnas seis horas. O nos so homem, fez um, 
de pau, amarrádo com couro e lá vin1os ~nós, por signal, que co1n 
boa marcha. 

TRA VESSIA DE RIOS 

Quando os corregos ou ríos nao estao muito cheios e a agua 
náo chega até ao destribuidor passa-se bem. Si estáo um pouco 
cheios n1aS sao estreitos e o fundo nao tem pedras grandes, em
balla.-se o carro e a cousa está do outro lado, depois de levantar 
urna onda enorme em que os passageiros tem a sensa<_;ao de es
tarem em um submarino. E' necessario depois limpar o destri
buidor e entáo continua-se a viagem. Quando os rios esta/:> 
cheios, ah! entao a cousa é outra. Enquanto um dos viajante,:; 
vae busqtr algurna junta de bois no morador mais proximo, ou 
uns dois ou tres cavallos, o chauf feur vae preparando o auto 
para virar navío. Retira-se o carburador; tampa-se o orificio 
do oleo; retira-se as bobinas e a installa<;ao de fios e cabos; tam
pa-se bem a gazolina e passa-se, na cabé<;a toda a carga e as al
mof adas. Chegados os animaes engata-se a corda ou la<;o no aut·:> 
e o chauf feur, ás vezes, com agua pela cintura e máos no vo
lante vae dirigindo até o outro lado. 

Ahi vem á prova a qualidade essencial nos cha uf f eurs, a 
paciencia de seccar e montar tudo de novo. 

Quantas vezes isso acontece nas epocas das chuvas no ca
n1inho de Bella Vista ou de Nioac, e. logo a seguir, duas ou tr-es _ 
leguas adeante, se é obrigado a repetir a mesma opera<;áo ! E a 
descida da SERRA de Maracajú, para quem vae á Bella Vista? 
Antes dos concertos e do desvío e dynamita<;áo das grandes pe
dras, feítos pela Companhia Constructora de Santos para mt!
lhorar o transito de seus can1inh6es com materiaes para a cons
trucc;áo dos quarteis, a descida da Serra "ERABA" era un1 
grande f eito auton1obolistico . 

.. 
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Quem descia pela primeira vez, imaginava andar mais cin:
coenta leguas para voltar e nao subil-a, e quem a galgava urna 
vez, empurrando o auto de meio em meio metro, cal<;ando-o para -
náo disparar ladeira abaixo ou quebrar o carter nas pedras, de· 
sejava nunca ter nascido e jurava nunca tornar a subil-a por 
dinheiro álgum. Das muitas vezes que por ali passámos, urna -
unica vez, em tempo muito secco conseguimos galgal-a toda á 
machina, com o carro aliviado de toda carga. Foi urna victoria l 

POUS0
1 

NA VIAGEM . 

Quando as etapas certas pára ·o pouso na casa dos conhe
~idos, nao podiam ser vencidas por algum motivo de ordem "-ro
doviaria" ou "fordiferau o pouso éra feito ... ali mesmo onde 
a gente parava. Atolado, quebrado, sem pe<;a sobrecellente, com 
o tanque vazio, ali mesmo se ficava. Náo vale a pena ficar zan
gado. Cada qual tira a sua rede, se foi previdente em trazel-a, 
e caso contrario dorme no auto com as pernas encolhidas. Quan· 
do os passageir.os sáo poucos ou o carro é particular, cochil_a-se 
melhor. Mas, o F ord, ao menor movitnento de qualquer dos oc
cupantes, todo elle mexe, balan<;a, faz barulho e accorda todos. 
Basta urna pessoa tossir para que todos accordem, naquelle er
mo, naquella solidáo, sem mesmo o barulho do vento na folha
gem, porque esta qu~si nao existe nos campos. Quando vem 
logo apparecendo a luz do día está todo mundo can<;ado de tanto 
nao dormir. Experimentamos de :tudo nos "pousos ford" e o 
melhor si se tem um bom pala, é deitar no estribo e fazer o pa
ralama deanteiro de travesseiro e encosto. Fizernos, urna occa
siao, bellissima viagem de inspec<;ao ás obras dos quarteis da 
Fronteira, viajando em um caminháo Ford. Foi em Julho de 
1923. Eramos apenas tres pessoas: Capitáo de engenharia Dr. 
Pedro Loureiro Villaboim, nós e um chauffeur, o Ozorio, indio 
terena ligitimo, que já havia servido como soldado no 10.0 R. 
C. I. com séde em Bella Vista. Elle era conhecedor da zona e 
"bicho taco" nos recursos ·de viagem; de constitui<;áo robustis·· 
sima e forte como um touro. A viagem foi longa. De Campo 

.. 

• 
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Grande á Ponta Poran, de-Ponta Poran á Bella Vista e d'ahi á 
Miranda, cerca 710 kms. O caminhao tinha sido apparelhado 
com um toldo; levavamos nossas camas de campo, que cabian1 
perfeitamente bem dentro da carrosserie. Além disso carrega-

\ 
mos urna frigideira, urna chaleira, latas com mantimentos etc. 

Sahimos de Campo Grande, pousamos na Esperan\ª· E' 
este lugar muito alto, e nos. recordamos haver mostrado, quando 
acon1panhámos os Drs. Altino Arantes ·e Alvaro de Carvalho 
á fonteira, pés de café velhissimos, frondosos e em plena pro
duc~áo. 

Foi urna viagem estupenda e con'fortavel. Chamamos o nos
so caminhao, que era o N. 20 da Companhia _Constructora de 
Santos, o Pullman N. 20. De todos os pousos, um, nunca esque-
ceremos, foi o que fizemos na fazenda Espe_ran~a, que acuna 
enuncian1os. 

Chega<los ali, á noite, encontrámos, tambem de pouso, um 
caminháo da Prophylaxia que vinha de Ponta Poran. Tiramos 
nossas redes e procuramos armal-as, urna ao lado da outra, d~ 
um poste de cerca do n1angueiráo ~o cajádo de traz do Ford. 
O chauffeur dormiu dentro do carro. Fazia bom tempo e esta
vamos sob a folhagem de urna enorme mangueira, junto ao 
quintal da fazenda. 

Pela manha o chauf feur levantou-se antes, e com a diffe
rern;a de peso no Ford, tiven1os um despertar for~do, mesm•l 
um tanto brusco, porque o carro correndo para traz arriou as 
duas redes até o chao. O Capitáo Villaboim e nós, tivemos que 
conformar-nos com essa maneira de sermos accordados e par3 
mostrar nosso bom humor assobiamos accompanhando o ban<lo 
dos viras, que rompeu de cima da arvore, o seu alegre canto co
mo si fora urna vaia ao nosso tombo. 

AS VIAGENS -DE CAMPO GRANDE A PONTA PORAN 

A estrada que vae de Campo Grande á Ponta Poran corre 
quasi que toda ella pelo espiga.o. Com pequeno desenvolvimento 
e poucas obras de arte, poderia urna estrada de ferro ser cons-
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truida unindo essas duas cidades á Noroeste do Brasil. Seria 
quasi perpendicular á Fronteira, de forma que poderia prestar 
grandes servic;os em caso de abastecimento de tropas. 

Das tantas vezes -que a percorremos de dia, á noite, com 
chuva, com tempo bom, fizémos com um velocímetro bem re-, 
guiado, um levantament~ kilometrico, assignalando todos os 
pontos importantes e. de facil orienta<;ao, tendo fornecido copia 
ao nosso dist.incto amigo major Antonino Menna Gon<;alves, en· 
genheiro militar e chefe do Estado Maior do general Nepomu
ceno Costa, nessa occasiáo commandante da CircumscriP<;áo Mi .. 
litar de l\1atto Grosso. 

KILOMETRAGEM DESDE OS QU.ARTEIS 
AT~ PO~TA PORAN 

Quarteis 
Portáo . 
Bandeira 
Porteira da Bandeira 
Ponte sobre o Anhanduhy 
Salto, Bais 
Grande lagoa 
Mata-burro 
Grande recta . 
Ponte Anhanduhy 
Come~a nova recta 
Termina 
Mata-burro 
Nova r ecta até 
De 29. 600 até 
Lagoinha, Clemente Pereira 

Varios capoes de matto 
Porteira 
Linba Teleg. Porteira . 
Atravessa L. T. . 

, 

Boliche Olhos dagua. Porteira 
Capáo de matto . 
Lagoa do Rego, capao, porteira 
Cabeceira da On~a 

0.000 
2 .200 
4. 500 em frente fazenda 

11.500 
12. 900 corre para direita 
13.100 á esquerda 
17 .800 ,, 
20.000 
5.300 

,, 

25. 500 corre para . esque:rda 
27.200 
28. 600 serrado ambos lados 
28.600 
29.800 
30. 000 serrado á direita 
31.000 atravessa corrego 

casa fa zenda á direita 
39. 000 filete d'agua 
41.400 
44.100 mata burro 
44. 700 que segue rumo S. E. 

para Rio Vaccaria 
4 7. 350 Caminho Capáo !Jonito 
50.000 
54.300 
57. 700 Encruzilhada p. Vacc. 
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Porteira 
Serrado, Cruz do-s Bugres 
Agua do Brejáo . 
Brejáo, Porteira, Ccl. Porphyrio 
Sidronio, mata burro 
Lagoa Valerio 
Porteira e mata burro 
Encruzilhada S. Bento . 
Agua da pedra . 
Corrego S. Bento, bica . 
Fazenda S. Bento 
Lagoa a esquerda 
Mata burro, capáo a direita . 
Portcira 

Lagoa á direita 
Brilhante, b ica 
Portci ra, capoes á esq. 
Porteira, comec;a cerca longa 
Taquarussú, corre direita 
Esperanca, corre direita . 
Porteira e mata burro 
A direita 

Cabeccira do Engenho 
Porteira e mata burro 
Jurcma, porteira e mataburro 
Turvo, corre para direita 

Olho dagua, porteira e m. h. 
Comeca cerca comp. Porteira 
Porteira 
Porteira, continua cerca . 
Porteira, termina cerca 
Capáo da Cab. S. Antonio, esq. 

Porteira, cab. do Bugre . 
Porteira 
Cabeceira do Chaleira . 
Porteira e mata burro 
Lagoas do Passa 5. 
Corrego Passa 5 

59.300 
64 .000 
66.800 
69.200 mata burro 
74.700 
80.400 
83.100 
87 .100 porteira e mata burro 
89.500 
91. 000 atrav. Anhand. c. esq. 
95.800 
99.300 

103.200 
.108.800 Acaba fazenda S. Bento 

Lagoa 16 BC á esq. 
112.300 
115. 500 corre para a esquerda 
118. 700 
126.100 
139. 700 aff. Aquidauana 
140.600 

• 144.100 

147.500 
151.400 
155.600 

Desvio para Dr • . Ma
chado 

165.500 Porteira, mata burro 
séde á direita 

168.700 
173. 200 mata burro 
175.700 
179.700 
185.000 
187. 500 tem agua no capiio de 

matto á direita 
195.400 

202.300 
207 .400 corre para direita 
210.100 
215.600 
218.300 corre para esq. Port. 

casa e pharm. á direita 



18 No SuL DE MATTo GRosso 

Lagoa Feia A esquerda . 
Porteira da Lagoinha . 
Come~am areióes e serrado . 
Terminam areióes e serrado 
Cacimbínha, porteira 
Cab. do Roncador, Rio Miranda 
Encruz. para Bella Vista • 

Casa da Cab. do Apa 
Porteira 
Porteira 
Cab. do Desbarrancado • 
Porteira do Chiquilim 
Capáo · da cab. Dourados 
Porteira do Joáo Nunes 
Casa á esquerda 
Agua á esquerda 
Porteira da Estrella, Fronteira 
Porteira do Jango Trindade 
Cab. do Aquidabam 
Porteira do Ortiz 
Ponla Poran . 

222 .000 
231 . 200 Tumulo alvenaria A dir. 

• 235.000 
237.600 

. 238.600 Vassorócas á esquerda 
242. 700 Vassorócas á direita 
255.500 Canto de cerca á esq. 

258.300 
262.400 
264.500 

. 266 .000 

A. Campos. Correio 

' 268. 300 á esq. corrego Dourados 
276. 500 á esquerda 
282 .000 
285.600 
288.700 
289.300 
303. 000 cerca á esq. 
309 . 500 á direita 
316.700 
326.000 

N. B. - A cabeceira do Appa, nao é de facto a cabeceira desse rio 
o sim do Samambaia. A cabeceira do Appa fica na Estrella. 

PONTA PORAN A BELLA VISTA 

Quen1 sahe de Ponta Poran vae pelo Estrella, ora em terras 
brasileiras ora em territorio paraguayo até á cabe·ceira do Apa. 
D'ahi ton1a o ca1ninho para a serra. As estradas para Bella Vista 
nao sao como as de Campo Grande para Ponta Poran. O terre
no é mais ingrato. Urna vez baixada a serra, atravessa-se u,ma 
quantidade de ríos, que em tempos de secca nao dao o menor 
trabalho, mas que na epoca das chu:vas, c-0nstitue1n cada um de{ .. 
les um serio atrazo á viagem, muitas vezes de días. Sao essc.:; 
rios, quasi todos de pequena extensáo, porem de grande capaci
dade as cabeceiras que os alin1entam, de modo que com urna pe
quena chuva crescem espantosamente de volume. Todos sáo af
fluentes do Apa. Si elle está baixo ou si as ch uvas f oran1 pouco 



Vista de Ponta P oran tirada desde P ed ro J uan Caballero. - A casa marcnda com a -1- é 

o hotel do lado b ras ileiro. 
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demoradas, baixam com facili.dade, mas si no caso contrario, o 
Appa está chei°',pelas chuvas prolongadas, nao tendo este caixa 
suf ficiente para rapida vasao, succede que náo raramente esses 
corregos e rios se unem, formando enormes areas alagadas e 
intransponiveis. 

Existem algúmas mattas em baixo da serra, e os campos 
sao quasi todos de grama. O gado é mais bonito durante o anno 
todo, ao passo que em Cima da serra soffre muito no inverno. 

Para a cavalhada · porem, a zona de baixo da serra, é trai
<;oeira, pois que de quandq em quando a peste de cadeiras faz 
estragos enormes. Entretanto, existe1:n zonas em que ella náq 
apparece. 

Da cabeceira do Apa vamos até a fazenda La:goinha com 
cerca de 3 e meia leguas de caminho. D'ahi até a serra ternos 
mais 1 legua. Da serra, que é toda coberta de vegeta<;áo espessa, 
apezar da enorme quantidade de pedras, vae-se com mais urna 
legua até a ponte do corrego "LIMEIRA" que corre para a 

direita. 

Dessa ponte até a que ten1 o nome de .PONTE HUN, que 
quer dizer preto em guarany, ternos mais urna e meia leguas. 
A fazenda do Sr. Clemente Barbosa fica distante d'ahi duas e 
u1n quarto leguas, e com mais urna e un1 quarto atravessamos 
o "Arroyo de OURO", que corre para a esquer.da. 

Deste corrego até a f azenda do Sr. J ustino Leite ternos 
meia legua de caminho e desta até o BOJ AGUA', que quer dizer 
cobra cachorro em guarany, 2 1/4 leguas, tendo atravessado os 
corregos da "VIUDA" "TAQUARUSSU" e "VAQUILHA" 
Do Bojaguá até a ponte sobre o "SOMBRERO" ternos mais 
duas leguas e desta ponte até o váu da "MACHORRA" outras , 
2, e finalmente, d'ahi até BELLA VISTA urna legua. 

Ternos portanto que a chamada Cabeceir.a do Apa até 
Bella Vista sao 18 1/4 leguas que em tempo secco sao percor
ridas em cerca de 4 1/2 á 5 1/2 horas e em tempo de chuva 
em ... varios días, por atalhos1 desvios etc. A comitiva do Sr. 

Biblioteca Digital Curt Nimuendajú - Coleção Nicolai
www.etnolinguistica.org
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Ministro Calogeras encontrou época excepcional, tendo feito o 
percurso de Ponta Poran-Bella Vista em sete horas. 

BELLA VISTA-NIOAC-AQUIDAUANA 

Vindo de Bella Vista, logo depois da fazenda de Clemente 
Barbosa chega-se ao rio MIRANDA, que estando com agu.1 
baixa dá para ser atravessado á machina, grande parte, somente 
os ultin1os 12 metros tem que ser · atravessados "á muque" isto 
é, virando as rodas á mao, segurando os raios. O leito <leste rio 
é muito pedregoso. 

De Bella Vista á Aquidauana, via Nioac, calculam urnas 4j 

-leguas, sendo que de Nioac á Aquidauana sao cerca de 18. 

O ca1ninho até Nioac nao é muito trafegado, sendo intran
sitavel no tempo das aguas, devido aos rios que nao tem "caí
xas" suf ficientes para comportar esse colosso de agua que a 
serra lhes f ornece. 

De Nioac á Aquidauna a estrada é boa, sendo trafegada 
por autos quasi que em qualquer epoca, porque existe balsa so· 
breo río Aquidauana. Urna véz atravessado o rio Miranda, com 
pequeno percurso chega-se ao "CA VA". O proprio nome indi
ca que as duas margens sao muito ingremes. Tivemos muito 
trabalho em passar o Ford, porque n1esmo estando baixo o rio, 
havia agua acima do destribuidor e só conseguimos subir a mar· 
gem opposta com auxilio do moitao de cordas que previdente
mente haviarnos trazido. Fizemos essa viagem em companhia dos 
hons e leaes amigos Dr. Yeddo Fiuza e Sr. Antonio Pahnieri, 
respectivamente nosso engenheiro ajudante e almoxari fe nas 
obras dos quarteis de l\íatto. Grosso, construidos pela Compa
nhia Constructora de Santos, de quen1 eramos o 1.0 engenheiro .. 

~ 

inspector e chefe desse Sector. 

Foi urna v~rdadeira odysséa. Depois de atravessarmos o 
Cava, continuamos viagem até attingirmos ao "CANINDÉ", 
que atravessamos tambem, á nlttque. A margem opposta é mui
to ingreme e como a toceira em que amarrámos o moitáo nao 

, 

• 
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resistiu o . peso do carro, quando este já esta va 
voltou novamente para dentro do rio. 

. 
quas1 no topo, 

Depois de nova e estaf ante manobra, seguimos, para logo 
adeante cahirmos num atoleiro do qual só sahimos depois de ar
ran jar tres juntas de bois. _Atolámos até o estribo, com as qua· 
tro rodas ! Era epoca da peste de cascos e os bois estavam muito 
fracos. Perdemos muito tempo nesse local, de modo que anda· 
mos pouco e logo em seguida armamos pouso, n0 meio do campo 
de urna f azen<la. 

Lembrán10-nos que havia1nos passado urna agua, já estava 
escuro, voltamos atraz para colher u1v. pouco do precioso liquido 
afim de preparar o nosso matte, tendo tambero bebido bons tra
gos dessa agua. Pela manha, ao partir, fomos verificar que logo 
acima, estavam mortos dentro dagua, dois bois enormes! No 
n1inimo, de un1 typho nao vamos escapar, foi o nosso pensa
rnento. Mas qual, ne1n mesmo urna dor de cabe<;a. Proseguimos 
viagem e pouco depois atravessamos o rio NIOAC, parte á m~ 
tor e o resto no muque. Junto ao paredao de urna forte corre
deira aproveitamos para nos banharmos, por signal que quasí 
lá deixamos os ossos, querendo atravessar a corredeira, o que 
finalmente conseguimos realisar, nao sem grande esfor<;o, pela 
violencia da correnteza. Pouco depois de nos pormos em ca
minho attingimos Nioac, a velha villa historica, hoje decadente, 
com os seus edificios em ruinas, espe<;ialmente o velho quartel, 
situado no grande largo em que f oi collocado o monumento aos 
heroes da Retirada da Laguna, construido pela Companhia Cons
tructora de Santos por incumbencia do Governo Federal, sen
do n1inistro da Guerra o marechal Setembrino de Carvalho. 
Continuando nosso caminho atravessámos o "URUMBEV A" 
sobre tuna ponte. A estrada continua por varios areióes, até 
que chegamos ao CARANDr\SAL, um lugar que é só areia e 
carandás, um verdadeiro pai:orama africano, desertos e oasis. 
Dormimos enterrados em areia molle, exhaustos, sem agua, 
tnaltratados pt:>r enxames de mosquitos enormes. Pela n1anha a 
sede era tanta que andámos meia legua á pé para beber um pouco 

• 
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d'agua. Durante a noite, como estavamos á 6 leguas de Aqui
dauana, o Juvenal, nosso chauf feur, foi á pé, buscar um ca
minháo de soccorro, porque o auto havia molhado a installac;áo 
electrica e bobinas e nao havia mais geito de pegar. 

Anima va o Juvenal na enorme caminhada, a certeza de que 
logo depois teria bastante agua para -beber ! 

Pela manhá, apezar de sermos menos um do que na occa
siao que tentan10~ desátolar o auto, .conseguimos sahir de dentro 
do areiáo. A forne, a sede e a vontade de chegar era muita. An-. ' 

damos mais um pouco e d'ahi por deante o Ford parou de urna 
vez. 

Felizmente estavamos em un1 laranjal ! Tomamos caf~ e 
almo<;amos laranjas, limas e goyabas. Por fim, chegou o cami
nháo, e á tarde, depois.de atravessar o Aquidauana sobre a bal · 
sa, f omos comer comida quente que ha quatro dias náo co-

. 
miamos. 

O Fiuza foi de opiniáo de que o azar vinha d'uma mascotto 
que encontramos e traziamos comnosco. Tratava-se de um enor
me kágado que nao sabemos ~on10, desappareceu de dentro do 
caminháo, quando estavamos ainda no laranjal. 

Quasi que desde o Clemente até Aquidauana, é este trecho 
de chao coberto de matto, havendo poucos campos, a nao ser 
depois que se atravessa o Nioac até attingir á povoa<;ao. 

BELLA VIST A-lVlIRANDA 

Convidados pelo Sr. Pylade Rebuá, illustre deputado ma
togrossense, e pelo Sr. Francisco Rebuá, prefeito de Miranda, 
nossos distinctos amigos, para que trilhassemos a estrada que 
se projectava entre Bella Vista e Miranda, cerca de 43 leguas, 
foi com prazer que nos puzémos a caminho, pois tinhamos en1 

vista estudar um melhor, roteiro para levar o material destinada 
• á construc<;áo do quartel do 10.0 Regimento de Cavallaria Inde-

pendente, localisado em Bella Vista. O caminho pela serra era 
tao longo e tao difficil que talvez fosse essa urna soluc;ao, ou 
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entá.o, para apressar a termina~o das obras, poderiamos enviar 
as ~rgas pelas duas vias. 

Partimos de Bella Vista em direcc;ao á Miranda. Iamos 
quatro e o auto era o celebre Pulman n. 20 : Capitao Villaboim, 
um soldado conhecedor da zona, o cha uf f eur Ozorio e nós. 

A estrada havia. sido percorrida, em um trecho de Miranda 
até perto do CORE' e tinh~m fincado balisas de páos rolic;os, 
mas estas havia1n sido· derrubadas pelo vento ou pelo gado, e 
nos campos a "batida" (rasto) estava quasi apagádo. o~ nosso 
guia atrapalhou-se e só conhecia a estrada velha, de ¡podo que 
pouco nos adeantou, pois que as bicas mandadas collocar pelos 
Rebuá, os homens do progresso e do desenvolvimento da zona, 
pouco nos adeantaram até o Coré, porque na9 podemos desco
brir onde ellas se encontravam. Só aproveitamos o encurtamento 
da estrada e as vantagens das bicas em outras viagens que re:i
lisamos. Passamos o "BARREIRO", o HPIRAPUCú" e fo
mos dormir no "CORE"'. Na manha seguinte nos mostraram a 
bica sobre o Coré e podemos aproveital-a para ganhar tempo 
na passagem desse corrego, pois de. outra forma teriamos que 
ficar ali mais de tres horas até conseguirn1os varar as duas mar
gens atoladic;as. 

Em um grande campo que atravessavamos, perdemos a ba· 
tida. A masséga era alta e como nao sahira, descoberto, o sól, 
eis-nos perdidos. Sabiamos pelo por do sól onde ficava Miranda, 
e á noite, pelo Cruzeiro, tambem nos orientámos no caso de ter
mos de romper á pé, mas o que nao sabiamos, era onde ficav1 
o tal "SERRADINHO" que deviamos attingir. No dia seguin
te, o sol nos mostrou a batida no campo, pois que .o capim ama~
sado tem urna cor dif ferente quando sob a luz forte, tórnando-s\! 
• 

perceptivel. Entrámos no rasto e tocámos. A fome com o .dia de 
atrazo já estava se fazendo sentir. O Villaboin1 já havia cobi
<;ado um churrasco de urna vitella gorda -que vimos no campo. 
Para maior seguran<;a, aconselhados pelo guia, entramos no ca
n1inho velho e depois de subir urna serra medonha, fomos dar 
na fazenda do Sr. Argemiro. Muito amavel, nos cedeu um bu-
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gre para indicar o caminho atravez d'um campo onde havia 
muita pedra por baixo do capim alto. Fomos niuito devagarzi
nho. O indio ia na frente. "Por aqui" dizia elle, "que já nao 
hái mai peda". Fizemos a manobra e ... zás. Foi a conta. S6 
falta va, con1 certeza aquella pedra ! Capim alto, quasi todo de 
mais de um metro; a pedra., um pouco mais alta que o eixo ! Fe
lizmente iamos em marcha moderadissima. 

Conseguimos . ir adeante com urna roda, sem pneumatico e 
muito torcida para dentro. A vanc;ávamos muito vagarosamente, 
até que afinal chegamos ao Serradinho, onde o Simplicio, nos 
indicou o resto do caminho. Atravessamos entao o "FORMO· 
~O" e lindos campos, para irmos ter ao VICTORIO. _:Ahi, já 
iamos com o garfo quebrado e quasi sem direcc;ao. Encontramos 
entáo, e que achado ! O ford dos Rebuá, Francisco e Angelo, 
que vinham ao nosso encontro. Deixamos o bugre Ozorio e o 
soldado e passamo-nos para o double phaeton. Anoiteceu nos 
campos do "BETIONE", urna grande fazenda do Governo. 
Can1pos excellentes, mas acreditamos, que da area cotlossal que 
era, pouco terá o governo quando der fé do tésouro que est<í 
abandonado. Está cheia de intrusos que queimam os campos e 
estragam as mattas. Dormimos ahi -mais urna noite que nao fi ... 
gurava no programma, porque devido á escuridao nao foi pos· 
sivel encontrar o caminho que f raldeia o morro do Betione. 

Só com o clarear do dia achamos o trilho atravez do Pan
tanal que estava secco, podendo assim chegar ao rio Miranda, 
que atravessamos em urna balsa de duas canoas. 

Passa-se entao perto da aldeia dos indios do Bananal, indios 
Cadiuéos que o Servic;o de Prote<;ao ahi localisou, a cerca de 6 
kilometros da estac;áo de Taunay, da linha Noroeste, para depois . 
chegarmos finalmente á cidade de Miranda. Esta parte do pan
tanal só serve como estrada na epoca da secca. A Commissáo 
Rondon estava levantando o nivel de accesso ao rio, realisa<;ao 
esta que virá favorecer esta estrada, que sem duvida é a mais 
rapida comn1unicac;áo para Bella Vista, porque a nao ser o pe
dac;o do pantanal, ella corre toda no espigao, despontando cabe-
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ceiras, em terrenos firmes, livrando assim o viajante das trai
c;oeiras encostas que margeiam as nascentes. Ha panoramas bet
lissimos e anda-se muitas yezes sobre pedra calcarea. Fomos os_ 
primeiros a fazer em automovel viagem completa pela estrada 
nova. 

Varias outras viagens, tivemos occasiáo de fazer, depois 
desta, já como conhecedores ou vaqueanos dessa estrada, sendo 
que urna dellas, ida e . vol ta, em companhia do general Rondon. 
Sahimos de Miranda ás 2 horas da tarde de urna quinta ,feira 
e estavamos de volta a Miranda ás 11 da manhá do sabbado ! 
Com o general viaja-se tanto a noit~ como de dia. (Terei op
portunidade de relatar esta viagem em outro trabalho). 

O HOMEM - A LINGUA - A VIDA NA FRONTEIRA 

Dos typos de brazileiro, o que predomina e logo se toma 
evidente, pelo falar, pelo agir, por tudo emfim, é o "guasca". 

GUASCA é o rio-grandense da fronteira. Todo habitante 
do sul de Matto Grosso, se nao faJa correntemente o guarany, 
fala um pouco, e se fez comprehender nessa lingua. Assim tem 
que ser, porque qttasi tod_o camarada das f azendas, campeiros, 
carreiros, etc. sao paraguayos. 

Pela razáo que acii:na relatamos é que a linguagem está 
~heia de termos gaúchos, guaranys e castelhanos. 

A vida da fronteira obedece portanto a urna confraterrii
sa~áo de brasileiros e paraguayos que viajam livremente pelo 
Brasil ou pelo Paraguay. Em Ponta Poran onde a fronteira é 
secca, isto é, a linha divisoria passa pelo centro de urna rua, 
Avenida Internacional, se vem taboletas em portugues de um 
lado e em castelhano do outro. Nas duas cidades, Ponta Poran e 
Pedro Juan Caballero, os habitantes vivem a mesma vida, par
tilham as mesmas alegrías e os mesmos pezares. 

A hospitalidade dos habitantes do sul de Matto Grosso é 
·um facto. Quem ahi viaja sempre en contra um pousCl. um tecto 
onde abrigar-se. Dáo o que teem e de accordo com os recursos 
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que possuem. Quem já é conhecido, entao está feliz: é da casa. 
Passamos a relatar alguns apontamentos que tomamos sobre 
os costumes, a linguagem, a hospitalidade, os recursos e a vida 
da Fronteira. 

O PEA.O PARAGUAYO. (Peáo quer dizer ca:::narada). 

Sobre o fundo verde do campo e o horizonte azul, lá está 
um ponto vermelho. E' um paraguayo que yem vindo com -o 
seu "puitá". Quer isto dizer vermelho em guarany, mas tam· 
bem se refere aos ponchos de baeta dessa cor, que elles usam. 
Cavalga um bom animal. 

I 

Aquelle poncho é o seu sobretudo,· sua capa de borracha 
e o seu cobertor. Cabelleira comprida, um chapéo de palha, pe
queno para a cabec;a, seguro por um fio fino, _ quasi invisivel, 
que passa por baixo do queixo. 

Tez bronzeada, cabello preto, liso e grosso como os dos 
nossos indios. Traja "Xiripá" que vem a ser urna especie de 
fralda g~ande e larga, amarrada na cintura. A parte das · per
nas que sae fora ·do xiripá, apparece vestida pelas ceroulas. An

da descalc;o, mas usa perneiras de couro muito macio e ajusta
das nas pernas. Meio de banda, um avental de couro de cervo"' 
com franja, a que dáo o nome de "tirador". Do lado da cintu
ra um revolver 44, e a cinta cheia de balas. Um saquinho onde 
leva milho, herva matte e um peda<;o de xarque. As vezes, é 
tudo quanto elle possue na vida, aquillo que ali está! Tem-se 
a impressáo do homem livre. Elle é gentil e amavel ao trato. 
Prefere trabalhar sempre montado. E' bem mandado, obediente, 
f orte por natureza. 

44 
E' o calibre que por muito tempo ditou a lei e ainda con

tinua a dital-a em muitos lugares, de accordo com o seu para
grapho unico. Como sabem atirar ! Em dous annos f oram mor
tas 49 pessoas em urna cidade onde estivemos. Cremos, que pou·· 
cos foram os que levaram mais de um tiro para embarcarem 
desta para a melhor. ( Ou peior, segundo o caso) . 
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Felizmente os costumes teem sido muito modificados, e au·· 
toridades mais energicas e sensatas, teem posto paradeiro aos 
abusos e tropelías, que eram quasi que diarios. Havia noites que 
pareciam um constante ·festejar Sao J oao. Podemos entretanto 
asseverar que nunca soubemos de um assalto para roubar, ape
zar de serem demasiadamente conhecidas as pessoas que viaja
vam con1 enormes quantias, como eram as que n1ensalmente a 
Constructora paga va, · quatrocentos a quinhentos contos. Chega.: 
mos ta1nbem a outra conclusao: Nao vale a pena carregar o peso 
de um revolver e de 25 balas em urpa cinta, com o fim de evi
tar urna. aggressáo, pois que raramente ella fem sido f eita com 
mais ·de urna bala, e quasi sempre .. . na cabec;a ! 

E' interessante que nunca vimos pessoa alguma das que vi
vem pelo nosso Far vVest, que atirasse como os cow boys ame
ricano o fazem. Nao, como os das fitas cinematographicas, mas 
como os verdadeiros cow boys do Texas, de Arkansas, Arizona, 
ou de Nevada. 

Lá, quando um homem do campo compra urna arma, a pri· 
meira causa que faz é por fóra de· funccionamento a mola que 
trabalha o . gatilho. N enhum bom atirador cow boy dá tiros pu

xando o gatilho da arma. Todos elles usam o cáo. Quando a arma 
&ae da sacóla para ser usada, especialmente entre homens que 

sabem atirar, urna fracc;ao de segundo que se pérca, vale a sal
va~áo ou a perda da vida. Quem puxa o gatilho, por mais bran
do que elle seja; nao só perde tempo como treme a pontaria, 
ao passo que soltar o cáo da arma que está apoiádo no dedo 
grande da mao com que se atira, é urna operac;áo rapidissima. 
Eis ahi urna cousa que pouca gente terá notado, mesmo muitas 
que estiveram na America. 

O CACHORRO 

Este animal passa no campo a ser vegetariano! Sim senhor. 
Come milho cosido e de carne elle só ar~anja o que cac;a ou al
gum boi doente. Assim é que vimos certa vez enxotarem um ca .. 

I 
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chorro gritando-lhe : "Sae vegetariano ! '~ Coitado. Estava pelle· 
e osso. 

MEIA AGUA 

Dizem que o guasca nao passa sem um telhadinho de meia 
agua. De facto, reparem na fronteira, que a casa do guasca por 
mais arranjado que elle seja, dá um geitinho de 'ter- sempre um 
puchado com telhado "meia agua''. 

MORDED -'.NO FREIO 

Este é o dito gaúcho para dizer que o camarada está tiri
rica ou deu o estrilo: "rabio-se". M ordeu no freio, .damnou-se. 
mas aguentou a piáda, a indirecta ou a desfeita que lhe foi feita,, 
sem retrucar. 

MANGUEIRA GRANDE ... POUCO GADO 

Assim é que dizem elles com desconfianc;a do camarada que 
conta grandezas, riquezas, propriedades, e quando se verifica, 

, o sujeito náo tem nada. Mangueira grande ... Pouco gado ! 

ENTRE BUYES NO HAY CORNADAS 

Esta é a frase usada quando se referem a desaven<;as entre 
os do mesmo partido, parentes etc. Sao todos estes ditos, como 
se ve, do homem do campo, mas nao deixam de ser interessan
tes pela revelac;áo de intelligencia que em cada um delles se a~· 
simila. 

APURADO ... 

Logo que se chega a Matto. Grosso, nota-se o va~to emprego 
desta palavra. Todo o mundo -está apurádo. Nao é apurádo no 
sentido de purificado, esmerado, aperfeic;oado como nós outros 
o empregamos. E' o apurado do castelhano, que significa que 
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está com préssa para d~empenhar alguma incumbencia. Certa 
vez necessitavamos um portador afim de levar um recado. Elle 
ia come<;ar a fazer um grande cigarro de palha, desses em que 
entre o tempo para confeccional-o e fumar, mata-se um bom 
pedac;o do dia. Offerecemo~ ao cidadao um nota de 5$000 para 
que desempenhasse o servi<;o que necessitavamos., mas a resposta 
foi: "Estou apurado boje~ nao posso". 

Acabou de fazer o cigarro, fumou-o todo e continuo ali até 
o resto do dia, donde concluimos, que mesmo á voz de traba
lho pago, elle estava semp_re apurádo . 

. NAVEGAR 

As carretas "navegam" de Campo Grande para Pon ta Po
ran e, de facto, o termo nao é muito errado, porque quem "tir.1 
rumos" no campo, com o fim de viajar, nao faz nada mais do 

que urna "navegac;áo" naquelles immensos mares de verdura. 

BOLICHO 

Outro termo muito empregado em Matto Grosso para de
signar qualquer casa de negocio, especialmente aquellas a beira 
das estradas. Como se ve, é tirado do castelhano e usado corren·· 

temente na conversac;ao entre matogros~enses. 
r 

ATACA / 

Diz-se aqui por exernplo: "Xe ! O atolero da Djurema está 
atacando os auto ! " Achamos curiosissimo es se termo e f icamos 
na duvida si elle terá sido tirado do italiano de "attacare" gru
dar, segurar, prender, ou si do proprio portugues no sentido de 
ata9ue, luta entre o. barro e as rodas do auto, naturalmente com 
um vencedor, e testemunpáda· pela paciente ou impaciente tor4 

cida dos passageiros ... · 
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PEDINDO UM AUTO! 
.. 

"En tao amigo, que tal está a estrada lá para baixo da ser
ra ?" - "Tá pediiiindo um auto!" 

Pensará o leitor que está magnifica? Qual ! Está, mas e 
pedindo um auto para lá ficar enterrádo no barro. 

A HOSPITALIDADE . 

Para f alar sobre este assuínpto tomaremos do is exemplos 
~ue' caracterisam a casa da f azenda brasileira e a hospitalidade 
do f azendeiro mattogrossense. A f azenda Sao Bento, do coro
nel Porphyrio de Brito e a f azenda Machorra do velho gaucho 
Hortencio Escobar. Quem é que passou urna vez que seja por 
essas duas fazendas, sem que tenha conservado gravado na me
n1oria a gentileza e a af fabilidade das familias desses velhos 
povoadores dessas zonas? 

Ali se descanc;a da jornada; encontra-se um café quentinho, 
um Ieite saboroso, urnas laranjas doces, um queijo fresquinho, 
um almoc;o ou um jantar á brasileira, urna rede branca para dor
mir. . . saboreando antes urna palestra interessante sobre os tem
pos passados, quando o coronel veio, inda muito. pequeno, con1 
seus paes, lá do interior de Minas Geraes, ou quando o velho 
Escobar atravessou o Paraguay, vindo das cochilas do sul ! 

Nao podemos deixar de mencionar tambem as casas de Ar
thur Campos, gaucho até a raiz dos cabellos, morador na cabe
ceira do Apa, agente do correio e estanceiro; e a casa do velho 
paulista coronel J ustino Leite, ( 1) que ha mais de 40 annos, 
''eio de Faxina para -baixo da serra de Maracajú, a sete leguas 
de Bella \'ista, onde possue bellissimos campos de grama e gado 
muito gordo. Casou-se com D. Anna Rosa, irmá de Clemente 
Barbosa e da grande brazileira D. Senhorinha Lopes a esposa 
do saudoso Guia Lopes. 

(1) Fallecido em 1927. 
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Finalmente, nao poderiamos terminar sem f alar em Cle
mente Barbosa (2) um dos mais velhos fazendeiros do Sul. 
Descendente dos velhos Barbosas, que encheram paginas de pa
triotismo com os actos praticados na guerra de 65, e dissemi
nados por todo o sul do estado de Matto Grosso. F oi o velho 
Clemente, cunhado do Guia Lopes, José Francisco Lopes, por4 

que era irmáo de D. Senhorinha Maria da Conceic;áo Lopes 
Foi levado captivo pelas hostes paraguayas que invadiram o sul 
da entao provincia, e até hoje, para quem tiver o prazer de ou
vil-o, fala com rancor dos maus tratos que lhe infligiram. O ve
lho Clemente f ornece um vasto numero de historias passadas 
com. elle e que sao conhecidas por Matto Grosso af óra. 

Clemente é riquissimo .. Possue todo dinheiro em libras es
terlinas, porque pref ere trocar o producto da venda do gado, 
por dinheiro cérto, e que nao perde valor. Clemente trata a to; 
dos por ''companheiro". 

- Contam que quando o hispo D. Aquino, era presidente 
do Estado, fez urna excursáo terido passado pela fazenda do nos
so homem. Elle lá estava á porta da casa, e com a familiaridade 
de sempre, f oi gritando ao hispo que chegava: "Apeie compa
nhe~o ! Apeie ! eu já vi pela saia que voce é o hispo ! " 

- A noite, elle cedeu o catre de couro para o hispo, e fa
zendo-Ihe ver alguem, que havia outros padres sem cama, elle 
retrucou : Qual, padre é peáo de hispo ; tem muito couro esten
dido ahi no chao". 

- Pela manhá alguem dft comitiva, gabou as laranjas do 
pomar, dizendo que erain doces e tao amarellinhas, ao que o nos
so Clemente respondeu : "E' companhero, porque ten1 muita li· 
bra enterráda nas raiz ". 

- Comprou elle urnas terras e disseram-nos que emquanto 
o negocio estava vae nao vae, elle exclamou decididamente, que 
só- comprava com urna condic;áo: Pagamento em libras e havia 
de ser a 25$000 cada urna. Elle talvez as houvesse trocado a 

(2) Covardemente degolado em 1928, por 12 bandidos assaltantea de aua 
fuenda. Morreu dando provas da fibra mascula dos Barbazas. 
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muito ºmenos do que isso~ quern sabe ha qúantos annos. o ven
dedor que esta va ao par do cambio, resingou um pouco e af i
nal. .. cedeu. Contatñ que só na differenc;a elle ganhou cerca 
de oitenta contos, mas que Clemente Barboza, tambem ficou 
satisf eito. 

Urna vez, fornas f orc;ados, devido a urna f ortissmia ch uva. 
a pedir pouso na f aze~da do Clemente. Ainda náo o conhecia
mos 

Paramos o Ford na porteira e fomos até a casa, onde muito 
gentilmente pedimos pousada. ~orno tinha elle sido victima de 
muitos assaltos e roubos, e nao nos conhecendo, disse muito sec
camente, que podiamos pousar, mas que seria lá eró baixo do te
lheiro, onde estavam os carros, e si quizessemos. Passamos um 
frio damnado e durante todo o tempo f omos contemplados com 
o perfume intoleravel de uns couros crús que estavam espetádos 
em varas, para seccar. 

De volta á Campo Grande, contámos o que nos succedera, 

ao nosso compadre Luiz. Este .deu boas gargaglhadas e nos dis-
se entáo, que o Clemente gostava de gente que falava com au· 

toridade, que isso de pedir por favor e fazer cerimonia nao era 
com elle. Gostava de gente que ia chegando, entrando pela casa 

a dentro, batendo-lhe nas costas e escolhendo cama ou local para . . 
armar a rede. 

Na proxima viagern, quando por lá passamos, puzémos em 
pratica a lic<;áo recebida, e f oi com grande satisfac;áo que a vi
mos confirmada. D'ahi por deante, Clemente ficou camarada. 

Elle gostava de gente que falasse grosso ! 

CASA DE MATERIAL 

Na fronteira, madeira nao é material! Casa de material só 

se chama as que tem alvenaria de tijolo& ou pedra. 
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• 
·DI1NHEIRO 

- Em Ponta Póran como em Pedro Juan, corre diñlieiro bra
sileiro e paraguayo. Em . Bella Vista já nao se :dá ésse facto, ... 
porque as duas povoa<;oes sao sepaTad.as pelo~Hó· Apá, e o ·lado 
paraguayo é muito pequeno e despido de recurso~. Ha ·occasióes 
em que a nota de menor "valor que existe na· pra<;a é 5$000. O 
troco é muito escasso. Um mil reis brasileiro, que hoje em dia 
é quasi nada, vale 6 á 7 pesos paraguayos. Assith é que•quando 
se compra um chapéo ou algum nha:11duty ( nhandú é aranha, ty 
é trabaJho tecido, donde nhanduty' "Vem a se-r a ' tao conhecida 
renda guarany ¡ um primor de pacien<::ia) ó brasileiro, que nao 
está acostumado, se espanta quanto lhe dizerh o· numero ·de ·pesos 
que custa o objecto. E' peso que nao acaba mais. 

EGREJAS 

Ha ausencia completa de egreJas, tanto de um lado como 
do outro. E' esse u1n facto, que iti.felizmente, in1pressio11a pro
fundamente o viajante que visita as duas povoa<;óes. Seria de 
acreditar, que tao longe dos centros populosos houvesse neces

sidade do conforto christao áquelles que passam por tao dúras 
prova<;óes e que na grandiosidade de tudo que lhes está ao re
dór, podessem em urna egreja, agradecer ao Creador que cer
tamente era tambero o Deus de seus antepassaaos. 

GENEROS NO COMMERCIO 

Quasi tudo que existe a· vendá -em ambbs ~os lados; Brasil e 

· Paraguay, sao exclusivamente productos· brasileiros, paulistas 
na: ~ maJor ·párte: phosphoros, banha, tecidos, -. conservas; ferra-

; gens,•·1perlfumes, etc. Do ládo ' pantguayo 1encontram-se muito 
boas •'sedas, conservas, licóres extfahgeíros; · f erragens e· 'perfu
mes, extrangeitos. ~4:uitas ·casas paraguayas· se abastecem· de tu
do via Campo Grande, que como sal>emos ·está· a: 4 días ·aa ca~ 
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' pital paulista. Do Paraguay recebemos muito sal, alfafa e aguar-
dente. As tarifas e. impostos sao muito baixos, tudo lá, é apezar 
do numero de pesos, muito mais barata do que no Brasil. 

Em Ponta Poran, urna cerveja Hamburgueza, da Antarcti
ca, custa 2$500 a garrafa. E' urna barbaridade, mas quando o 
camarada, tiver feíto a viagem e ficar sabendo o que aquella gar
rafinha andou até chegar lá. . . elle acha aquillo baratinho ! 

UM POUQUINHO DE HISTORIA E GEOGRAPHIA 

Pelo tratado da Triplice Allian<;a firmado em 1 de Maio 
1864 entre os plenipotenciarios do Brasil, Uruguay e Rep. Ar4 

gentina, respectivamente Dr. D. F. ·octaviano de Almeida Rosa, 
Don Carlos de Castro e Don Rufino Elizalde, foram combinadas 
varias medidas em seus 19 artigos, e no artigo 16 figura o se
guinte: 

"Com o fim de evitar discussóes e guerras que podem oc
casionar as questóes de limites, fica estabelecido que os alliados 
exigiráo do . governo do Paraguay que em o tratado de lin1ites 
com seus respectivos governos se guardem as seguintes bases : 

-~ 

l. - A Rep. -Argentina se dividirá da Rep. do Paraguay 
pelos rios Paraná 1e Paraguay até a confluencia dos limites do 
Imperio' do Brasil, sendo estes· sobre a 1nargem direita do rio 
Paraguay, a Bahia· Negra. 

2. - O Imperio do Brasil dividir-se-ha com a Rep. do Pa
raguay, no lado do Paraná, pelo primeiro rio mais abaixo do 
Salto das 7 Quedas, o qual segundo o recente mappa de MAN
CHEZ, é o Y gurey, e da bocea do Y gurey seguindo o seu curso 
rio acima até attingir suas nascentes. 

Do lado da margem esquerda do Paraguay, pelo rio Apa, 
desde a sua embocadura até suas nascentes. No interior, os 
cumes das montanhas de MARACAJU; as vertentes para Éste 
pertencem ao Brasil e as de Oesté ao Paraguay, tra<;ando-se li
nhas rectas tanto quanto seja possivel desde a dita serra ás nas
centes do Apa e do Ygurey. 
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O TRATADO DE 9 DE JANEIRO DE 187-2 fixou a -
-

divisoria com o Paraguay, come~ndo no Salto Grande das 7 
Quédas no rio Paraná, continuando pela serra de Maracajú até 
serra Amambahy q\le def ronta com as cabeceiras- do Riacho 
ESTRELLA, pelo qual desee até ·sua confluencia com o Apa 
e por este abaixo até sua foz no Paraguay e por este, agua aci
ma pela margem direita, ao desaguadou-ro Bahía Negra. 

HENRIQUE MARTINSt lente . cathedratico da Escota 
Militar do Brasil, em süa Chorograpfii:a do Brasil -6.~ Edi~ao 
adoptada no Gymnasio Nacional, na parte em que se ref ere a li-, 
mites com o Paraguay, diz: 

·" Pelos alveos dorio Paraná, na foz. do Yguassu, até o Sal
to Grande das 7 quedas; d'ahi pelo maiS: alto da s_erra de M·a
racaju até onde ella finda ; segue em linha recta ou que mais 
se approxima pelos terrenos mais elevados até encontrar a serra 
do AMAMBAHY; continua pelo mais alto desta serra até a 
principal nascente do río-Apa (Estrella) e pelo alveo deste até 
sua foz no Rio Paraguay u. 

Como sabe todo mundo que viaja de Campo Grande para 
Ponta Poran, o lugar chamado Cabeceira do Apa, onde existe 
mesmo urna Agencia do Correio com esse nome, nao é a cabe
ceira do Apa, e sim do corrego SAMAMBAIA. A cabeceira do 
Apa, f ka no lugar conhecido por Estrella, onde existe urna por
teira, do nosso lado urna casa de guarda, um marco desmoro
nado e do lado paraguayo a casa dos Irrnaos Quevedos~ 

Depois vem a cabeceira do Estrella e mais além, seguindo-se 
em direcc;ao a Ponta Poran, passa-se pela cabeceira do AQUI- -

·DABAM. 

- DIZEM OS PARAGUAYOS, que a Commissáo que 
trac;ou os limites baseada na theoria de que o rio de maior volu
me devia ser o Apa, trac;ou o limite pelo ESTRELLA·, ficando 
elles, prejudicados na area-do territorio entre o Apa e o Estrella. 

Ha urna confusáo enorme nos mappas que ternos consul- · 
-

tado, sen do necessario que urna repartic;ao of ficial se incumba 
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-ae fiscalisar a confecc;áo dessas cartas, que -servem para dar ·mq- · 
. "'' : 

- tivos a interpretac;óes erroneas, urna vez · qq_e nao se tenha a 111,'l 
urna copia do texto do tratado de limites. Pelo Mappa da carta 
Geographica organisado pela Commissáo RONDON, parece, ~e_jo'.., 
facto, que existe razao do lado paraguayo, pois que bem claro 
vamos ler o nome do rio Apa correndo inteiramente em terri
torio brasileiro, depois da desembocadura do Estrella e o limite 
trac;ado claramente pelo rio Estrell_a. 

Verificamos pelas palavras do tratado que está absoluta
mente correcto. O ESTRELLA é limite do Brasil, como o é 

-
o Apa. E' preciso que se corrijam todos os mapas que dao só-
mente o Apa como limite fluvial, a menós que se queira chamar 
o Estrella de Apa, mas neste caso o outro brac;o do rio, aquelle 
que chamamos sempre de Apa e que corre em territorio brasi
leiro, que nome terá? 

No mappa que figura no livro de ·Virgilio Correa Filho 
sobre o estado de J\1atto Grosso, copia da Carta Synthetica de 
Matto Grosso, f eito em 1921 ( diz-se) sob a direcc;áo do Gal. 
Candido Mariano da Silva RONDON, poderemos verificar que 
acima do que figura como o río Apa, fazendo limite, existe ou
tro, inteiramente em desaccordo com o mappa da carta G EO
GRAPHl CA DA COMMISSAO RONDON. Que rio será 
esse? 

-No mappa que figura no livro da RETIRADA DA LA· 
GUNA o limite como Paraguay ao sul, está feíto pelo rio YGtJ
REY e nao pelo mais alto da serra Maracaju como reza o trata
do, e no ponto que estamos discutindo, o río ficou tambem den
tro do Brasil e o limite está pelo ESTRELLA com o nome de 
Apa-mi, quando o Apa-mi, já tivemos a occasiao de atraves
sal-o, sobre urna ponte, quando fizemos nossa excursáo ao ponto 
extremo a que attingiram nossos soldados da Retirada, fica la 
alguns kilometros distante de Bella Vista paraguaya, portanto 
no interior do Paraguay. E' affluente da margem esquerda do 
Apa, depois da confluencia des te com o Estrella, f igura~do nes
se mappa, dentro do Brasil, com o Estrella. 

' 
. . 
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Confraterni sa~ji o . - Pcd ra fundamen tal do quartel do 11.0 R. C. l. asscnlc pela d irec tora 
das cscolus pt1 ra guayas de Pedro Juan. 
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O JORNAL DO BRASIL, organisou um mappa geral do 
Brasil para commemorar o Centenario em 1922. O limite com 
o Paraguay figura como sendo o Apa, que verdadeiramente está 
dentro de territorio brasileiro e o Estrella esta todo em terri-
torio paraguayo, aliás como elles reclamam que deveria ser. . . " 
mas em desaccordo com o tratado de 1872. 

Aqui mesmo, no Instituto ternos o mappa de E. LE
V ASSEUR, Pariz 1904 e outro. de 1886, em que os. limites, sao 
pelo Iguatemi, em frente ao salto das ·sete Quedas, pela cor
dilheira AMAMBAH Y, pelo rio Apa! ! . . . Nao ·dá o rio Es
trelia e sim figura um Apa "de cima'J dentro do Brasil. 

l 

Ternos tambero a Carta da · Viac;ao Ferrea dos EE. 
UU. do Brasil 1909 feita sob os cuidad<?s do Dr. Miguel Calmon 
du Pin e Almeida. Limites: Iguassú ; Paraná; deixa o lgurey 
dentro do Paraguay e passa entre PIRATY e IGUATEMY; 

• 
sóbe serra A:tvfAMBAHY e pelo Apa abaixo sem figurar u 

galho "Estrella". Nota-se que o Apa corre mais ou menos pa
rallello aos parallellos, e depois pelo río Paraguay até Puerto 
Pacheco. 

A Carta da Provincia de Matto Grosso, por ANTONIO 
PIMENT A BUENO, de 1880, dá, correctamente o limite, 
nesse ponto como sendo o Estrella e depois <leste desaguar no 
Apa, segue por esse abaixo, até o Paraguay. Figura tambem 
correctamente um galho do Apa inteiramente dentro d<_:> Brasil. 
Este mappa e o da Commissáo Rondon, sao os unicos que en
contramos figurando como limites áquelles que está o determi
nados no tratado de limites com o Paraguay, feito em 1872. 

CONFRATERNISA<;A.O 

Como já tivemos occasiáo de dizer, as duas povoac;óes vi
vem muito amigas, sem entretanto perderem respectivamente e 
seu cunho nacional. Ao contrario, cada qual se esmera em ser 

, 
o que e. 

Urna cousa notamos, e com pezar ; é que as escotas no lado 
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paraguayo ·sao mais nul!lerosas e muito tl!ais f requentadas do · 
que as nossas. Em Bella Vista, segundo. ali nos informaram, 
houve um tempo em que nao existia escolá no Brazil ! Tivemos -
occasiao de presenciar filhos de paraguayo~, moradores em Bel
la Vista brasileira atravessarem gratis nas canoas paraguayas do· 

rio Apa, para irem as aulas das escolas em Bella Vista para
guaya. O governo do Paraguay prohibiu que se fale guarany no 
exetcito e nas escolas, Urna cousa se nota I).O paraguayo, umá 
vez que se está mais em contacto coin esse povo valente. E' o -sett 

,- . 

desmedido patriotismo e a sua resigna<;ao ao sof f rimen to. Ahi 
está como prova o facto, de que entre elles só se fala o guara· 

J 

ny, e agora que é prohibido nas·escolas, sao as maes paraguayas 
()Ue ensinam aos seus filhos, para que elles nunca esque<;am e 

nunca desappare<;a o idioma nacional, tao lindo, tao masculo, 
tao poetico, e no qual, em sua simplicidade e pobreza · se podem 
dizer cousas tao lindas. 

Damos abaixo urna pequena resenha de palavras e phrases 
guaranys mais necessarias para quem viaja pela Fronteira. A 
lingua guarany é pobre em numero de palavras, a come<;ar pela 
contagem. Só contam em guarany até qu_atro, e dahi para deantc 
usam os termos castelhanos, como tambem enxertam a conver· 
sa<;áo com todas as palavras castelhanas que exprime.m cousa~ 
para as quaes nao existem palavras em guarany. 

A pronuncia gutural e nasal do som, por exemplo, da pa
lavra - hy - (agua) é muito dificil, e só depois de muita pra
tica se pode chegar a pronuncial-a correctamente. Assim como 
para nós é facil conhecer o hespanhol quando diz a palavra fa
rinha, elles conhecem o extrangeiro pela termina<;áo y ou hy. 

Procuramos exprimir com nossas letras, o mais approxi
mado possivel, a pronuncia das palavras em guaran y, sendo ·que 
o som gutural será representado por i pronunciado entre o u 

e o a fechado. 

O j tem a pronuncia hespanhola dessa letra. 

' 

• 



Um - Peteín 
Dois - Mocóin 
Tres - Bojápue 
Quatro - Irunde 
Sirn. - A'e 
Nao - Ajaneri 
Obrigado - Astimandevi 
Nao ha, nao tem - Pai póre 
Nao sei - Dai kuái 
Senhor - Carái 
~Ienina - Mitá nbáe 
Mulher - Cunhá 
~O<;ª - Cunhátáí 
Como vae o senhor? - Báe tchápá réicó carái? 
Vou bem e voce? - Aicó pora, ande? 
Bonito, bom - pora ou poran 
Feio - Iváí 
Muito - Itereí 
Frio - Ró á 
Quente, calor - Acu 
Doente - Ace 
Branco, a - Morótí 
Preto, a - .Hún 
Vermelho, a - Puinta 
Mentira - J apú 
Esta bom, gostoso - Hé catú 
Olhos rasgados - Sásóró 
Negro - Cambá 
Meu nego - Cecambá 
Mais ou menos - Vahí vahí . 
Vamos comer - Dgiá-á iácarú 
Eu quero - Ai potá 
Quero fumar - Che pitá 
Fogo - Tatá 
Na sua casa - Nde óg apé 

< 
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V amos 'passeiar - Dgiá-á iaguátá 
Talvez, quem sabe - Icatú 
Vá passeiar - Terejio eguatá 
Hontem - Cue jé 
Ante hontem .- Cue jé ambué 
Atras - Cupé 
Porco - Curé 
Cachorro - Iá gu.á 
Que já foi .....,. Cue 
Hoje - Angé 
Cuidado - Amangá 
~ab~ - Aca 
Ca~ inchada - Aca rúrú 
Tens salero - lgiucu 
Tens lindos olhos - Iporá ndere~á 
Bocea bonita - N dedgiorú iporá 
Es linda - N de pora 
Vamos para casa - Dgiá á 
Herva matte - Cá a 
Matto - Cáu-i-pe 
Chá de matte - Cá e 

, 
ogape 

.. 

Estou brincando contigo - Apocace ndereje 
Um pouquinho - Mi xi mí 
A termina<;ao - Mi corresponde á Inho, inha. 

Damos aqui, para mostrar a do~ura da lingua guarany o 
que escutamos cantar em 7 de Man;o de 1923 em Pedro Juan. 

És tu :osada, fresca sonrrisa 
Un aprasible Coembotá (Amanhecer, madrugada) 
y són tus labiós y tus mejillas 
Un rosagante clavel puinta. ( Cravo vermelho) 

Tu faz sedeña amada mia 
Es misterioso triste Iási (Lua) 

• t 
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' Tus ojos negros ipnotizantes 
Tienen fulgores del Cuaraci (Sol) 

' 

Y o te amo tanto, bien de mi vic;la 
Mi inolvidable Tupá simí (Virgenzinha) 
Ven a mis brazos, sé cariñosa 
Que ya no puedo vivir sin ti. 

Siempre ·te busco com vano empeño 
En esas oras de C aárú ( Cahir da tarde) 
Quando, Mimosa, me modulabas 
La cantilena Xe rojay/ú (Eu te amo) 

Recuerda niña el pobre ausente 
A este negrito Nderaijújá (Este que te ama) 
Que te ha dejádo toda llorosa 
En un temprano C oembotá. (Madrugada) . 

. FIM 

41 
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