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Wlll Y AURELI DESCOBRE E DESCREVE 
•• rio da solidão 

Há muitos anos, são Vicente 
não passava de uma cidade po-
bre e quieta, onde todos os habi-
tantes se conheciam. Suas casas 
já tinham nascido velhas; pare-
ciam do tempo dos Capitães-Mores. 
Os pontos mais concorridos eram 
a Biquinha, o cinema Anchieta. 
a Matriz, a estação de passageiros 
da "City" é os jogos de futebol 
na Praça 22 de Jane!ro. Nos dias 
feriados, havia festa no "stand" 
do Bugre. E era só. 

Entre as familias . .de. ' :Calung 
ou vicentinos, havia uma que nos 
era particularmente, simpatica: a 
dos Aureli. Pai italiano, mãe aus-

os escritores que souberam trans-
mitir ao publico as suas vicissitu-
des em t,wras pouco conhecidas, 
ou mesmo desconhecidas de todo. 

As suas entradas pelo mapa 
multiplicaram-se. Na incursão que 
fez ao Brasil Central; realizou o 
le\•antamento oro-hidro-topografl-
co da bacia pré-amazonlca, enri-
quecendo assim a cartografia na-
cional, ainda incompleta nesse se-
tor, onde havia lacunas. No ano 

11lnt.e, após memorsveJ jom.ada, 
fixou nas cartas a serra do Ron-
cador, tão cheia de misterio como 
discutida. 

triaca, filhos santlstas. Estava-se 1 Não perdeu o tempo. Realizou 
na primeira Grande Guerra, quan- colheitas glotológicas, mensurações 
do Victor Emanuel e Francisco Jo- antropológicas de varias tribos, co-
sé se colocaram em campos opos- letas botánicas, estudos zoológicos 
tos . Multa gente pensou que o de clima e de solo. A "Bandeira 
casal se desaviesse... Piratininga", de que Willy Aureli 

Mas na casa dos Aurell tudo foi fundador e comandante, reali-
contlnuou como dantes. Foi nesse zou dificil circunavegação da ilha 
tempo, ou logo depois, que o jovem do Bananal, no rio Araguaia, em 
Willy encontrou o seu destino . Goiás, a maior ilha fluvial do mun-
Conforme ele proprlo conta no do. Esse gigantesco périplo reali-
livro "Bandeirantes do Oeste", que zou-se em 1945 a 1946 e mereceu 
tanto exito alcangoit, "buscavá ân-
siosamente em sua juventude emo-
ções fortes pelas terras ainda pou-
co habitadas da imensa Praia 
Grande, ou nos cerrados, além da 
Ponte dos Barreiros". Tempos 
passados, escrevia nas "Folhas". 
Dali por diante, sua vida repar&iu-
se entre as excursões arriscadas e 
as reportagens cl:elas de interesse 
jornalistico. Como caçador, co-
nheceu palmo a palmo a Serra de 

t Cubatão; como homem de im-
prensa, publicou reportagens sen-
sacionais, que lhe valeram dois 
premias então instituídos pela se-
cretaria da Segurança. 

Animado pelos primeiros triun-
1 fos, meteu-se em 193'1 pelo ser-

1
. tão, sertão de verdade, escrevendo 

depois obras que lhe grangeram 

! 
popularidade, como "Roncador'', 
"Sertões bravios", "Léguas sem 
fim" "Bandeirantes do .oeste" e 
"Ter~as sem sombra". Tornou-se 
um nome entre os viajantes que Willy Aureli 
procuraram redescobrir o Brasil. 
Ao mesmo tempo, um nome entre do Marechal Mariano candido da 

Silva Rondon uma carta de aplau-
so em que o ilustre militar dizia: 
"Com o seu traball::.o, transformou 
completamente a fisionomia topo-
grefica de toda a região". 

Willy Aureli encontrou os maio-
re · · -om;t.acu1os, 
quando u penetrai: no Rio da 
Solidão, por ele a.escobert.o em 
1945 . Ainda assini, te!mou em 
percorre-lo até às suas nAscentes, 
por acha-lo de importancfa capi-
tal na imensa rêde hidrográfica do 
alto de Mato Grosso. No entanto, 
só conseguiu alcançar os seus de-
sgnios de 1952 a 1953. Esse belo 
feito, levado a cabo depois da des-
coberta das nascentes do Rio Li-
berdade, inutilmente tentado por 
outras expedições, resultou na. 
obra "o Rio da Solidão", que está. 
despertando a mais viva curiosi-
dade entre os milhares de admira-
dores de Willy Aurel!, o Jack Lon-
don dos sertões brasileiros. 

Oito vezes, partiu de São Paulo 
a "Bandeira P!rat!ninga", rasgan-
do novos horizontes na direção 
Oeste. Foi um belo servlco pres-
tado àquela vasta região brasilei-
ra que, depois de conhecida, co-
meça a povoar-se ràpidamente. 
Há vinte anos, apenas, era uma 
sucessão de desertos, onde o mis-
terio assustava mais do que a dis-
tancia, os mosquitos, as feras, os 
índios e as endemias. O vicenti-
no sertanista, como os desbrava-
dores do passado, fundou povoa-
dos, plantou roças, abriu estradas 
e caminhos que hoje são percorri-

' dos pelos primeiros habitantes. 
Não raro, p'ara levar a efeito 

seus empreendimentos, Willy Aure-
li assumia compromíssos pessoais 
que, de volta, satisfazia com os 
minguados proventos finanoeirCtS 
da empresa, dos livros que escrevia, 
dos documentarios que eram exibi-
dos em todos os cu.emas do Bra-
sil e, tambem, das suas conferen-
cias e palestras em institutos edu-
cacionais, em Escolas Normais e 
Colegios de muitos Estados, inclu-
sive do Paraná. e do Rio de Ja-
neiro. Assim, tornou-se ele mem-
bro-<J.e-divezsas sociedades sábias 
entre as quais a sociedade Geogra-
fica Brasileira de São Paulo, o 
Instituto de Ciencias de São Paulo, 
o Gabinete Literarlo de Mato Gros-
so e ainda outros que iriamas lon-
ge si fossemos nomear. 

Mas Willy Aurell não deu por 
terminada a s~a. obra.. Alimenta 

AFONSO SCHMIDT 
.... 

o desejo de, brevemente, entrar em 
contacto com os lridios Canoelros, 
até agora. tidos na conta de ina-
bordaveis. Assim como, em 1937, 
foi dos primeiros a. penetrar na 
terrível nação dos Xavantes, tra-
zendo para o mundo civilizado 
preciosas revelações, cinematogra-
firamente documentadas, em futu-
ro proximo ele irá conhecer a re-
velar ao Bmsil a vida intima e so-
cla.J dos .mi.ster~noeir.os. Se
rá, como se pode calcular, uma jor-
nada dura, inçada de perigos e, 
quiçá., o encerramento com chave 
de ouro de um ciclo de penetrações 
sertanista.s que beneficiaram os 
estudiosos do mundo inteiro. 

Nessa .,,xistencia, Willy Aurel! 
perdeu varios companheiros, entre 
os quais seu irmão Aurelio Aureli, 
que hoje se encontra enterrado 
numa rib~,nce!ra, à sombra de cer-
ta arvore hierática, em lugar assi-
nalado por uma cruz, na margem 
harmoniosa do rio Araguaia. No 
movimento de 1932, o calçara ser-
tanista foi sub-comandante de uma 
companhia. ::os cam~ do Sul, o 
que se encontra miudamente con-
tado no livro "A Retirada de Ma-
cega". Suas atividades durante es-
se periodo estão narradas em di-
versas obras pelos cror istas daque-
les dias. 

Seu gabinete de trabalh<i é um 
mundo. Ali ncs foi mostrado o ori-
ginal de proximo livro a que ele 
deu o titulo de "Peras e monstros 
do sertão"; valerá por um com-
pendio de zoologia, entremeado de 
episodios intensamente vivido:i pe-
lo autor nos áditos selvat icos do 
sertão, da terra do homem que se 
veste de penas, usa cocar e traz 
ao pescoço colares de i pedrinhas 
colori1as. Nessa obra, o nosso via.-
jante trata exitustivamente dos ja-
guarés, jacarés, grandes serpentes, 
arraias, tartarugas e outros habi-
tantes da vasta rtgião onde os bi-
chos chegam de longe para v "rem 
essa coisa ruriosa: o 11omem civi-
lizado ... 

A heroica viagem arriscada por 
Willy Aureli em 1953 às vertentes 

Rio_ da.. Solidá<>-é--<>- teft11t"'"'deste-I 
volume que o "Clube dr- Livro" es-
tá. oferec.enco aos seus leitores. 
Trata-se de narrativa singela e es-
pontanea, relatando, numa repor-
tagem romanceada, as suas andan-
ças pela selvi;., muito para lá dos 
pontos alcançados por outros via-
jantes. Ele conheceu o BrasU de 
que os livro.s não falam; a região 
que se segue ao ponto final dos 
ilustres roteiros. 

Seu estilo é claro, util, sugesti-
vo. Em cada pagina, há. uma sur-
presa. E o leitor, diante desse 11-

vro, acompanha o eapitão da "Ban-
deira Piratininga" nas pegadas das 
epopéias ~eiscentistas. No entanto 
já não trata de apresar e escravl: 
zar a indiana brava, descobrir as 
minas de ouro, de areias ' de dia-
mantes. Seu material é diferente: 
leva consigo cadernos de notas, la-
pis bem apontados, discos de gra-
mofone para colher a linguagem 
dos autoctor.es, camara cinemato-
grafica para fixar seus usos e cos-
tumes, assim como a paisagem em 
que vivem, e uma fita metrica. pa-
ra as mensurações etnograficas da-
queles quasi desconhecidos povos. 
E sementes. E remedios. E carti-
lhas de A B e, para alguns casos 
especiais. Até mesmo missangas 
para alertar a cobiç.i. dos morubi-
xabas! 
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Willy Aureli, o dlnamico presi-
dente da Associação Paulista de 
Imprensa, nasceu em Santos. En-
trou no jornalismo em 1924, ini-
ciando a sua carreira jornalistica, 
no "Jornal da Noite" e na· "Ga-
zeta do Povc", daquela cidade. Em 
1927, entrou para as "Folhas" de 
São Paulo, onde permanece ' · 
~- ~ dttebo1 do matutino pau-
l!sta "A Ep7ca". Posteriormente 
serviu no jornal "O Tempo". co: 
mo reporter, sobressaiu-se, inician-
do, em 1937, a sua caminhada pe-
lo sertão, à testa da "Bandeira PI· 
ratininga", desbravandr zonas to-
talmente virgens, trazendo à co-
letividade enorme soma de conhe-
cimentos. :tealizou, entre outras 
coisas, o levantamento oro-hidro-
topografico de toda. a bacia pré-
amazonica, enriquecendo, dess" 
forma, a cartografia nacional. 
Realizou oito penetrações na "jun-
g!e". 

Publicou: "Opio, morfina e Co-
ca.ln~", reportagens, 1931; "Tra-
gedia de Ekaterinenburg", reporta-
gem, 1931; "Roncador", viagens, 
1938; "Sertões bra~vios" viagens 
1940; "Légu~ sem fim": viagens: 
1942; "Bandeirantes do Oeste",' 
viagens, 1946; "Dias sombrios", ro-
mance, 1952, "Terra sem Som-
bra", viagem, 1952; "Farrapos Hu-
manos", rcmance, lil52; "Jess Ja-
mes Paulist~". romance, 1956. 

E' membro da Sociedade Brasi-
leira de Geografia do Rio de Ja-
neiro; Sociedade Cient!fica de s. 
Paulo; Sociedade Geografica de s. 
São Paulo; do Gabinete Literario 
de Mato Grosso; Associação de Im-
prensa de Honduras: Comendador 
da Ordem Impera.triz O. Leopol-
dina ; Comandante cl.• Bandeira 
Piratininga; ex-delegado do Ser-
1!iço de Proteção aos Indios no 
Estado de São Paulo; Conselheiro 
do Departamento Estadual de Tu-
rismo e i:; .embro de diversas insti-
tuições culturais. 
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