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Um Problema e um Milagre
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Numa enfarruscada e fria manhã de junho, conduzia meu
carro pelas estreitas ruas da pequena e acolhedora Ipupiara e estava
só. Fazia uma visita muito especial  ao torrão natal depois de
quarenta anos de afastamento daquela cidade. Um redemoinho de
lembranças girava pela minha cabeça, enquanto o veículo deslizava
pelos logradouros do lugar. No momento em que fazia aquele
trajeto, minha memória foi se  avivando e uma infinidade de nomes,
imediatamente, foram surgindo em minha mente: Manoel Faceiro,
João do Mundo, Manoel Taioba, Pedro Piroca,  Antonio Pita
Monteiro, João Pery, Doutor Gasparino, Coronel Artur Ribeiro, O
Velho Boa... Contava mais de cinquenta anos de idade, tinha os
cabelos já em tons grisalhos e estava aposentado – o senhor  Celso
Mota.

Depois de rever quase todos os trechos da cidade de que
me lembrava, verifiquei que algumas praças e ruas me eram
absolutamente desconhecidas, naturalmente, por conta do seu
crescimento nos últimos quarenta anos. Estacionei o carro num
ponto da velha Rua Sete de Setembro,  abri a porta do automóvel
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Carlos Araujo 14
e saí.

De imediato, aproximou-se de mim um solícito senhor,
segurando uma máquina filmadora, que logo identifiquei como
sendo o velho amigo e conterrâneo Felipe Saldanha, que eu havia
conhecido em outras plagas.

Depois dos cumprimentos de praxe, ele  me disse que tinha
largado tudo em São Paulo, comprado uma fazenda na Serra do
Carranca e estava trabalhando nos garimpos de cristal. Os pais o
tinham levado, ainda bebê, para a Terra da Garoa e, por isso, quase
nada sabia dos tempos idos de Ipupiara

Ofereceu-se para me ajudar no que fosse necessário, quis
saber o que eu estava fazendo no momento e o porquê dessa minha
viagem à Terra onde eu havia nascido.

 - Aposentei do meu trabalho; estou escrevendo poesias e...
Antes que eu concluísse, ele perguntou:

 - Posso ver alguma de suas poesias?
             - Pode.

 - E essa sua viagem?
              - Dois motivos me trouxeram a Ipupiara: um Problema e
um Milagre!

- Qual é o Problema?
 - Eu sempre digo que sou um sonhador contumaz, e desde

que fui embora de Ipupiara, há quarenta anos, todos os meus sonhos,
sem exceção, tem como cenário o meu torrão natal, por razões que
talvez esta viagem possa explicar. São comuns os meus sonhos
com pessoas dos mais diversos lugares do Brasil, entretanto, o
cenário é sempre o mesmo: Ipupiara. Vim, entre outras coisas, à
procura de uma resposta para isso. Talvez essa “peregrinação”



funcione  assim como uma espécie de terapia. Pretendo percorrer
os locais da cidade que façam recordar os tempos de minha infância.
De modo que, pretendo fazer um certo tipo de regressão.

- Isso me parece razoável. E o Milagre?
- O Milagre foi um marco tão importante, mas tão

importante, tão importante mesmo, que eu resolvi contar em livro.
Escrevi um livro contando a história do Milagre, que ainda não foi
lançado.

- Posso, também, ver o livro?
- Façamos o seguinte: Você filma todos os meus passos

enquanto eu faço essa regressão. Posteriormente, vamos à sua casa,
tomamos um café e eu mostrarei o livro e um poema, combinado?

- Combinado!
Dito e feito. Depois das andanças por todos aqueles locais

pretendidos, verificamos que já passava de meio-dia. Em vez de
café, me convidou para almoçar em sua casa. Topei.

Terminado o almoço, fomos sentar no alpendre de sua casa
de onde podia se ver a belíssima Serra do Carranca. A Serra, naquele
momento, parecia estar querendo beijar algumas nuvens e estas
pareciam estar querendo penetrar no azul das montanhas. Foi
apreciando aquela linda paisagem que, ato contínuo, eu passei às
mãos dele o livro e o poema.

Naturalmente, eu esperava que o meu amigo passasse as
vistas em algumas páginas, desse  alguma desculpa do tipo: “Quando
for lançado quero ser o primeiro a ler” e, em seguida, me devolvesse
o livro e o poema. Errei feio. Ele grudou no livro, esqueceu que eu
estava do seu lado, começou a ler e não parou um instante sequer:
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Uma  Bola de Fogo Encantada
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Na vila de Jordão de Brotas, por volta da primeira metade
do século vinte, o velho Taioba já tinha conseguido atulhar um*
quarto de sua casa de  pirâmides de cristal. Toda vez que abria um
buraco para enfincar um mourão na cerca da Capoeira dos Taiobas,
localizada nos arredores da Vila, ele, invariavelmente, encontrava
essas pedras transparentes de formato e aparência singulares. Não
sabia do que se tratava e nem se tinha algum valor comercial, mas,
achando bonitas, começou a trazer para sua casa e guardar no
quarto. Da mesma forma, ao cavar o chão para plantar maniva e
arrancar os pés de mandioca que cultivava na roça, os tais cristais
também apareciam de forma abundante.

Naquela ocasião, ele soube da presença,  ali na Vila, de um
comprador dessas  pedras de cristal,  hospedado na casa de Maria
Besta Braba. Foi, sem detença, visitar o homem e mostrar alguns
de seus  inúmeros achados. O comprador ficou entusiasmado com
a qualidade dos cristais da região e adquiriu, por um bom preço,
tudo que estava estocado  no quarto do velho Taioba.

Milagre na Chapada - Romanceiro da Chapada Diamantina 19



Carlos Araujo 20
Aquela notícia se espalhou, sem mais demora, e a Capoeira

dos Taiobas se transformou na primeira mina de cristal da Vila de
Jordão de Brotas. Todos os pés de mandioca foram arrancados
prematuramente e a propriedade foi toda escarafunchada, com catras
sendo abertas ao longo de toda sua extensão.

Começou, de imediato, a febre do cristal na região, até
porque já havia uma grande diminuição na produção do ouro e do
diamante nos garimpos. Locais como Morro Pelado e Serra da
Gameleira passaram a ser explorados pelos garimpeiros e o
bambúrrio era constante.

Algum tempo depois, quando o bambúrrio já estava
rareando, nos arredores da Vila e em outros lugares da região, muitos
garimpeiros começaram a contar a história do aparecimento de uma
Bola de Fogo Encantada rolando pelas capoeiras, carrascos,
caatingas e mata-pastos, sempre em direção das serras e grotões –
locais propícios ao aparecimento de cristal de rocha.

Tal aparição acontecia, geralmente, quando esses
garimpeiros madrugavam, aventuravando-se pelos caminhos
estreitos entre as malvas-do-campo, fedegosos e mata-pastos ou
pelo  mato fechado, munidos de calumbé, facão, enxadete, lavanca;
e de suas inseparáveis matulas com  farinha, rapadura e paçoca de
carne seca, eles iam à cata de cristal, na árdua labuta do garimpo,
sempre naquela esperança de, um dia, bamburrar num bojo e tirar o
pé da lama.

Diante da visão fantástica do clarão daquela esfera de fogo
girando à frente, que fazia ofuscar os olhos dos garimpeiros
madrugadores, muitos ficavam apavorados, se acovardavam e
fugiam, retornando às suas casas, chegando a ficar por muitos e



muitos dias sem tentar a sorte novamente no garimpo.
Outros, no entanto, gastavam as solas de suas precatas para

acompanhar aquele fantástico espetáculo da Bola de Fogo até que,
misteriosamente, aquela luz desaparecia. Naquele momento, o
garimpeiro já tinha acompanhado a tal visagem por léguas e léguas,
mata adentro.

Para reforçar, se em determinada ocasião, um garimpeiro
mais sortudo, depois de cavar dezenas e dezenas de catras,
encontrava um bojo de cristal, imediatamente circulava a notícia de
que ele teria sido guiado, na madrugada, pela famosa Bola de Fogo,
ao exato local onde os cristais teriam sido encontrados. Era o
felizardo.

Juntam-se a esses episódios, os sonhos misteriosos e
mirabolantes dos garimpeiros! Para falar sobre esses sonhos, é
imperioso conhecer o cenário dos fatos – A Vila de Jordão.

A vila de Jordão - que muitos moradores ainda chamavam
de Fundão,  por  ter sido o nome do lugar  até o início do século
vinte – era uma povoação localizada nas Lavras Diamantinas, no
alto sertão da Bahia, no centro do município de Brotas de Macaúbas
e a leste da Sede.

Contam que o povoado havia começado com uma praça,
construída em cima de um rochedo, tendo no seu centro uma igreja
que tinha como padroeiro São João Batista e um barracão que servia
de mercado.

Dos quatro lados dessa praça nasciam algumas ruas que
apontavam para as diversas serras da região. Uma dessas serras era
a belíssima Serra do Carranca  - uma cadeia de montanhas da
Chapada Diamantina que ficava a leste da povoação e
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proporcionava um cenário espetacular aos moradores do lugar.

Da direção dessa serra vinham fortíssimas rajadas de vento
sobre o vilarejo que despejavam camadas e camadas de areia nas
ruas e moradias, provocando frias noites e manhãs para os
moradores da Vila, principalmente nos ditos meses de inverno.

Naquele tempo, era costume dos homens se reunirem na
frente da Igreja da pracinha, a maioria garimpeiros, encorujados,
quase batendo queixo, pitando seus tradicionais cigarros de palha e
mascando fumo de corda, na velha prática de jogar conversa fora -
como se dizia - nas frias manhãs de inverno. Isso era o seu cotidiano.

Já corria o tempo do declínio da febre do cristal naquelas
plagas e, naturalmente, quase todas as conversas giravam em torno
do assunto.

Ali vinham à tona histórias de sonhos os mais inacreditáveis.
Certo dia, naquela roda de conversas, um deles, de cócoras,
encolhido pelo frio, puxou a prosa. Contou a história de um certo
Neco, que sonhou sendo guiado pela Bola de Fogo, que teria
aparecido em seu sonho, e indicou um bojo de cristal ao lado de um
imbuzeiro na entrada da roça de fulano de tal. Outro já narrou a
história de beltrano, que teria sido levado, no sonho, a determinado
local da serra, com as indicações precisas, de profundidade do bojo
e quantidade de cristal existente.

   - Acontece que a Bola não vai mais aparecer no  garimpo
aqui do Jordão. Nem em sonho!  - Assegurou um terceiro.

- Mas... Por que?...  - Perguntaram todos, ao mesmo tempo.
- Eu explico: - O Boaventura bamburrou num grande bojo

de cristal e dizem que fez muito dinheiro. Juram que ele foi guiado
pela Bola de Fogo. Quando pegou no dinheiro apurado, comprou



aquele Cercado lá no Brejo da Fonte de Cima.      Fez sua casa no
meio do pomar e ali vive  isolado. Não sai para quase nada. Circula,
à boca pequena, que ele escolheu a pirâmide de cristal mais bonita
do bojo e enterrou dentro da sua própria casa. Dizem que é para
sua proteção. Desde então, a Bola de Fogo não mais apareceu nos
garimpos da região. Asseguram que só voltará a aparecer depois
que desenterrarem o cristal da casa do “eremita”.

- Será?...  – Será?... – Será?...
O certo é que, depois de vários casos semelhantes, contados

aqui e ali, que seus narradores juravam ser verdadeiros, a famosa
Bola de Fogo entrou para o fértil imaginário popular e virou lenda
no sertão da Chapada Diamantina, especialmente em Jordão de
Brotas e arredores.

Um fato curioso ajudou a consolidar ainda mais a lenda do
Fogo do Cristal, na vila de Jordão. Foi no momento em que esses
aparecimentos se ligaram à religião.

Existia (ainda existe) um pequeno morro a leste da antiga
Vila que estava localizado em uma distância de mais ou menos um
quilômetro do lugar.

Em cima desse morrote foi enfincada uma grande cruz de
madeira junto  de uma capela. A  partir de então esse morrote ficou
conhecido como o Morro do Cruzeiro. Tal cruzeiro era
perfeitamente visível pelos moradores da povoação, tanto durante
o dia quanto nas belas  noites enluaradas. Aliás,  aquela grande cruz
ficava na direção dos principais caminhos para os garimpos.

Conta-se que a misteriosa Bola de Fogo Encantada começou
a aparecer no mencionado cruzeiro e era vista, constantemente,
por pessoas que perambulavam pelas ruas da Vila durante as frias
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madrugadas. A partir dali, dão notícias de que a espetacular Bola
de Fogo passou a lançar raios de luz na direção dos Brejos da Fonte
de Cima, onde morava o Bruxo do Brejo.

Estava consolidada a lenda da Bola de Fogo Encantada de
Jordão de Brotas.

Quanto ao Boaventura, envelheceu, passou a ser chamado
de Velho Boa e virou uma espécie de bruxo do lugar.

De que maneira? Adiante o leitor tomará conhecimento.
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Uma bola de seringa de mangabeira
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Naquela friorenta tardinha do dia vinte e três de junho de
mil novecentos e cinqüenta e quatro, em Ipupiara, Noel Serafim
voltava do futebol para casa. Carregava uma bola de seringa de
mangabeira embaixo do braço. Tinha passado quase toda tarde
jogando bola com uma turma da vizinhança e estava exausto, com
sede e faminto.

Enquanto percorria o caminho para sua casa, ainda podia
ver, perfeitamente, acima dos telhados das casas, as copas das
mangueiras, coqueiros e buritizeiros dos brejos que ficavam do lado
oeste, onde o sol se escondia. Verificou que ainda estavam
iluminadas pelos fracos raios do sol.  Daquele foco de luz do pedaço
do sol que ainda não tinha sumido totalmente por detrás da serra.

Começou a bater com a bola no chão, enquanto apressava
o passo ao atravessar um beco que dava para a rua onde morava.
Alcançou, finalmente, a rua de sua residência. Lá estava  o seu lar.
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A casa de número cinqüenta da Rua Sete de Setembro, em Ipupiara.

Naquele dia, parou para observar atentamente sua casa e,
pela primeira vez, notou que ela tinha alguma coisa diferente das
outras.  Era realmente diferente. Todas as moradias de sua rua tinham
portas e janelas na frente. Ficou curioso quando constatou que não
havia portas na frente de sua casa; só havia janelas; muitas janelas.
A parede do muro do quintal avançava até à frente da rua, pela
lateral, e ali embeiçava na parede do oitão da casa. Um portão de
duas bandas dava entrada para o quintal e uma porta lateral na
construção servia de acesso para o interior da residência.

Noel entrou correndo em casa, guardou a bola de mangaba
embaixo da cama e foi direto ao banheiro. Tomou um banho de
bacia com água gelada e foi procurar alguma coisa pra comer.
Enquanto saciava a fome, os pensamentos fervilhavam em sua
cabeça.  Ficou agitado ao lembrar que tinha motivos mais do que
suficientes para aguardar com ansiedade a chegada do dia vinte e
quatro de junho – o dia seguinte.

O primeiro motivo era que, naquele dia, completaria sete
anos de idade. O aniversário de sua avó era o segundo motivo - Ele
e a  vó tinham nascido no mesmo dia:  24 de junho. O terceiro
motivo, e mais importante: Era o dia dos festejos de São João em
Ipupiara.

Ele foi deitar cedo e muito ansioso para que o dia
amanhecesse logo. Permaneceu acordado, por algum tempo, rolando
de um lado para o outro na cama, a imaginar que, provavelmente,
não iria ganhar nenhum presente nesse seu aniversário de sete anos.
Seu pai estava muito longe.



Diziam que ele tinha ido para São Paulo trabalhar.  Tinha
um enigma curioso em sua mente em relação ao pai. As únicas
lembranças que guardava dele eram  alguns episódios confusos: O
barulho do pedal de uma máquina de costura e o pai assoviando
umas belas modinhas enquanto costurava. As poucas  informações
que tinha daquela São Paulo era que ficava muito distante; pra lá os
homens do lugar somente  iam  quando precisavam ganhar bastante
dinheiro.

As pessoas que ele via voltar de lá estavam sempre bem
vestidas. Invariavelmente trajando roupas novas. Luxando mesmo;
além de chegar falando com um sotaque diferente. Palavreado
estranho. Bolodório de gente sabida.

Começou a idealizar, nos pensamentos, o pai chegando no
meio daquele dia de festas, de roupa nova, elegante, cheio de
presentes, para participar junto com a família daquela data
importante.

 Foi mergulhado nesses pensamentos que o garoto Noel
Serafim terminou por adormecer naquela noite de vinte e três de
junho.

Não sabia ele que, no dia seguinte,  uma tragédia iria mudar
por completo o rumo de sua vida e de sua família.
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Os moradores chamavam de Lagoa.
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Enquanto o menino permanece  no seu sono e em seus
sonhos,  eis  o distrito de Ipupiara,  naquele tempo,   e  os membros
da numerosa família do garoto Noel Serafim:

A Vila de Ipupiara, naquela época, já era um distrito do
município de Brotas de Macaúbas. Há informações de que seus
primeiros moradores foram indígenas.  Ainda existem vestígios
desses habitantes em inscrições gravadas em pedras de cavernas da
região. Consta de sua história que o primeiro proprietário branco
de terras do lugar, de que se tem notícias, foi um tal de Carlos
Rodrigues de Araújo Barreto, que teria arrendado a Fazenda Fundão
dos herdeiros do Conde da Ponte.

Dizem que o engenheiro e sertanista Romão Gramacho, em
sua passagem pela região,  já havia deixado três irmãos instalados
naquelas bandas: Um deles em Fundão, outro na Fazenda Lagoa
do Prudente e o terceiro em Buriti.

A descoberta de ouro, diamante e cristal na Chapada
Diamantina, motivou a chegada de muitos garimpeiros, que ali se
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fixaram formando o povoado de Fundão. A Vila foi batizada com
outros nomes, entretanto, não “pegaram”. Em mil novecentos e
trinta e três, mudou-se o nome para Jordão e finalmente passou a
chamar-se Ipupiara, por força de um Decreto Estadual de mil
novecentos e quarenta e quatro. O nome Ipupiara é de origem tupi-
guarani e significa “o que reside na fonte ou habita no fundo das
águas”.

A praça da igreja, do tempo em que a vila ainda se chamava
Jordão, tinha recebido um mercado municipal, uma feira-livre
semanal e todos aqueles arruados que partiam dos seus lados e
cantos, apontando para as diversas serras da região, tinham  recebido
também  novas casas, aumentando consideravelmente o número de
seus moradores.

A imponente Serra do Carranca lá,  no nascer do sol, a
proporcionar aquele cenário deslumbrante aos moradores do lugar.
Sem cessar, continuava soprando aquelas fortíssimas rajadas de
vento sobre as casas da Vila que traziam camadas e camadas de
areia para as ruas e residências, propiciando manhãs  e  noites frias
para os moradores de Ipupiara, principalmente nos ditos meses de
inverno.

Uma boa parte das últimas casas do lado oeste do lugar
faziam divisa com os brejos. Terrenos de minação de água,
pantanosos, com plantação de bananeiras, cana-de-açúcar,
coqueiros, mangueiras e canteiros de hortaliças, divididos em
pequenos lotes que os proprietários chamavam de “cercados”.

Não havia água encanada e nem energia elétrica no lugar.
Tomava-se água de potes e moringas. A iluminação era feita por
luz de candeeiro a querosene – o tradicional fifó. Duas fontes, com



nascedouros nos brejos, forneciam água potável para a população:
A Fonte de Cima e a Fonte de Baixo ou Pau-louro. Esta última
recebeu este nome porque estava localizada embaixo de um grande
pé de louro. Essas fontes eram minadouros canalizados para duas
bicas, onde as mulheres iam buscar a água necessária para o uso
diário da família, quase sempre em “latas de querosene” na cabeça.

As  roupas dos moradores eram lavadas nessas fontes, e o
seus verdes gramados serviam de quaradouro para as lavadeiras
estenderem as roupas para clarear.

A água excedente desses minadouros corria livremente pelos
terrenos dos  “cercados” e a que não era usada pelos proprietários,
ia desaguar em um açude construído na parte baixa da vila, que os
moradores chamavam de Lagoa.

O muro de contenção dessa lagoa foi construído com largura
suficiente para passagem de caminhões e servia de porta de entrada
e saída da Vila, principalmente,  para  as pessoas residentes em
Brotas de Macaúbas e Gameleira.

Na saída de Ipupiara, depois de cruzar o paredão da Lagoa,
destacavam-se duas manchas brancas entre o verdor dos brejos e a
vegetação de uma colina pedregosa. A primeira mancha se
descortinava na direção sul e era branqueada pelos pendões do
viçoso canavial do Engenho de Zuza, onde, dizem, foi edificada a
primeira casa do povoado. Aquele engenho era o único da região e
rangia suas moendas, giradas por juntas de bois de canga, naquele
caminhar circular que nunca acabava. Durante boa parte do ano, ali
a rotina era sempre a mesma: Moer cana e fazer rapadura.

A outra brancura se avistava numa subida na direção oeste
e era precisamente o cemitério da Vila, com seus túmulos e muros

Milagre na Chapada - Romanceiro da Chapada Diamantina 35



Carlos Araujo 36
alvejados com tabatinga.

Ipupiara, naqueles tempos, tinha as bases de sustentação de
sua economia desenvolvidas, principalmente, em duas atividades:

Predominava quase que uma monocultura do fumo no setor
da agricultura, com algumas indústrias caseiras de produção de
fumo de corda. (Era costume, naquela época, construir dezenas de
canteiros de mudas de fumo dentro da Lagoa, suspensos por
forquilhas para não serem cobertos pelas águas e também para
facilitar na molhação dessas mudas). Pequenas plantações de
mandioca, mamona, feijão e milho, complementavam as atividades
neste setor. Alguns agricultores, paralelamente a esse meio de vida,
desenvolviam pequenos criatórios de gado bovino, suíno, eqüino,
caprino e ovino.

Trabalhar com cristal de rocha era a outra maneira de se
ganhar a vida em Ipupiara, naquela época. Tanto na atividade de
garimpagem, propriamente dita, como na limpeza, beneficiamento,
lapidação e comercialização do mineral.

Havia, naquele tempo, alguns compradores de cristal de
rocha na região. Por causa do declínio do bambúrrio,  eram cada
vez menores as pedras extraídas dos garimpos. Em conseqüência
disso, esses compradores começaram a desenvolver a
comercialização de pequenos pedaços de cristal, que eram
chamados, até então, de “lascas”. Essas “lascas” eram divididas em
três categorias, de acordo com o grau de transparência. “Lasca” de
primeira era aquela totalmente transparente, límpida mesmo, sem
nenhuma impureza. A “lasca” de segunda já era aquela que tinha
algum grau de opacidade, e assim por diante.



As classificações, limpezas,  beneficiamentos e lapidações
dessas “lascas” eram feitas em oficinas preparadas especialmente
para esse fim. Tais oficinas recebiam o estranho nome de
“Escritórios”. Constituíam do seguinte: Numa sala, eram colocadas
enormes bandejas esmaltadas, de cor branca, com água totalmente
limpa, em altura de mais ou menos cinco centímetros, onde eram
despejadas  essas “lascas” para serem  classificadas e “trabalhadas”
com pequenos martelos empunhados por crianças e adultos em troca
de uma pequena paga.

Essas “lascas”, depois de beneficiadas e classificadas, eram
ensacadas, vendidas e despachadas para o Rio de Janeiro para serem
exportadas.
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Partiu para trabalhar em São Paulo
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Luiz Serafim era, em mil novecentos e quarenta e quatro, o
rapaz mais cobiçado pelas moçoilas da Vila de Ipupiara.

O jovem era alto, de tez branca, cabelos lisos e castanhos,
olhos também castanhos, voz agradável e físico normal e
proporcional à sua altura. Adiciona-se a tudo isso, o fato de ser
extrovertido, de estar sempre bem vestido e de contar apenas vinte
e quatro anos de idade – um ótimo partido.  Era filho do casal
Eulina Serafim e  Francisco Serpa, sendo que deste  nao era filho
de sangue e sim de criação

Depois de namoros aqui e ali, terminou por se casar com a
bela jovem Cristina, de  apenas dezesseis anos; a jóia da numerosa
e tradicional família Gama de Ipupiara.

Juntaram as roupas e bagagens, foram morar na casa de
número cinqüenta da Rua Sete de Setembro, e ele estabeleceu-se
como alfaiate.

A casa era uma modesta construção de adobo, dividida em
cinco quartos, duas salas, alpendre e cozinha, sendo que o banheiro
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e sanitário ficavam em outro bloco de construção no fundo do
quintal.

A edificação tinha sua cobertura de telhas de cerâmica no
estilo “tampa de cangalha”. O piso era de ladrilho. Na parte do
fundo e em um dos lados da casa tinha a  proteção de um muro que
avançava até à frente da rua, pelo lado, e ali embeiçava na parede
do oitão da casa. Um portão de duas bandas era a entrada para o
quintal e uma  porta  na parede lateral da casa servia de acesso para
o interior da residência.

Os primeiros anos de casados foram vividos ali, num
ambiente de harmonia e felicidade: Ele, que tinha abraçado a
profissão de alfaiate,  costurando paletós e calças e ela cuidando
dos afazeres da casa.

O primeiro filho do casal veio a nascer em mil novecentos e
quarenta e cinco. Era um menino. Levado a pia batismal recebeu o
nome de Ismael Serafim. No ano seguinte nasceu uma menina que
batizaram de Francisca Serafim.

A terceira gravidez de Cristina foi difícil. Desde o início já
mostrava que havia alguma complicação. Os enjoamentos constantes
a acompanharam nos primeiros meses de gestação da criança, e os
problemas continuaram assim até o dia do parto. Finalmente, no
dia vinte e quatro de junho de mil novecentos e quarenta e sete,
deu a luz a um franzino menino, que veio ao mundo com peso
muito abaixo do normal para um recém-nascido. Depois do parto,
a atribulada parteira até comentou:  “Esta criança se salvou  por
um milagre de Deus!” Temendo maiores complicações, foi batizado
logo depois do nascimento com o nome de Noel Serafim. Escapou
do mal-de-sete-dias e foi entregue aos cuidados da vó Eulina.



Nos anos seguintes vieram mais dois meninos. Nasceu
Custódio Serafim, em mil novecentos e quarenta e oito, e  Ernesto
Serafim, em mil novecentos e quarenta e nove.

Naquele  momento do casamento, a prole  de Luiz e Cristina
já era formada dos filhos Ismael, Francisca, Noel, Custódio e
Ernesto. Havia uma curiosidade nos nomes dos garotos.  O pai era
violonista e cantor amador, de modo que quis batizar os filhos
homenageando cantores e compositores brasileiros.

A família Serafim crescia e, naquelas alturas, já eram sete as
bocas para alimentar e sete os corpos para vestir. Pela primeira
vez, o problema da falta de dinheiro foi discutido.

Luiz chegou a comentar  com a esposa que estava com uma
idéia fixa há algum tempo:  Ir tentar a sorte em São Paulo. Procurar
um bom emprego, no qual pudesse ganhar o dinheiro suficiente
para sustentar a família. São Paulo era a terra das oportunidades -
dizia. Essa profissão de alfaiate já não estava dando mais o dinheiro
suficiente para os gastos da casa - argumentou.

Foi assim que, em abril de mil novecentos e cinqüenta e um,
Luiz Serafim partiu para trabalhar em São Paulo, deixando Cristina
já grávida do seu sexto filho, com a responsabilidade de cuidar das
crianças. No final do ano nasceu uma menina que recebeu, na pia
batismal, o nome de Fabiana Serafim.
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Tinha nascido franzino
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Noel Serafim já tinha nascido franzino. Suas carnes e
músculos eram escassos, acentuando uma magrez de desnutrido
que chegava a comover. Enfrentou, e venceu, nos primeiros dias,
meses e anos de sua vida, os mais diversos tipos de males do corpo.
Apesar de toda essa quantidade de problemas físicos, em algumas
particularidades, tinha puxado ao pai: Não era baixo, para a idade
de sete anos. Tinha a tez branca, cabelos lisos e castanhos, olhos
também castanhos, voz agradável e compleição normal, nada
obstante a acentuadísssima magreza. Numa coisa, pelo menos,
diferia totalmente do pai: era retraído, metido consigo mesmo e
tinha uma timidez assustadora.  Acresce a tudo isso o fato de
começar a receber os mais diversos tipos de apelidos por causa da
sua magreza: Pisquila, Fracote, Magricela, Palito, Sebinho e muitos
outros.

O resultado é que, desde cedo, sempre teve enorme
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dificuldade de se relacionar com as outras crianças da Vila. Por
tudo isso, tinha poucos amigos. Era mais dado a assuntar do que a
conversar. Seus relacionamentos de amizade se resumiam a alguns
garotos da vizinhança com os quais jogava futebol nas tardes de
folga. Amigos, de verdade mesmo, só tinha dois além dos irmãos: o
Miltinho e o Carlito. Estes eram os únicos garotos que não o
tratavam pelos diversos apelidos que começou a ganhar.

Foi com esses pensamentos que Noel Serafim despertou
naquela manhã do dia vinte e quatro de junho de mil novecentos e
cinqüenta e quatro, acordado que foi pelos primeiros cantos dos
galos e pelo som da música da Alvorada que anunciava a Festa de
São João.

Abriu os olhos, aguçou os ouvidos e percebeu um certo
burburinho dentro de casa. Parecia o som de muitas vozes de pessoas
falando ao mesmo tempo. Tinha a impressão  que havia um entra e
sai de gente e muitos passos no corredor. Saltou da cama e abriu a
porta do quarto. A primeira coisa que viu foi uma cena estarrecedora.
Os seus irmãos chorando abraçados no meio da sala,  enquanto os
vizinhos circulavam apressadamente  por todos os aposentos.

Nesse instante, a mana Francisca virou pra ele e gritou com
a voz soluçante:

- A  mãe sumiu, meu irmão! Desapareceu!
- Sumiu como? Ao tempo em que fazia, automaticamente,

essa pergunta sentia que o sangue subia todo para sua cabeça. A
sensação era de que sua cabeça tinha um peso insuportável. O mundo
girava todo em sua volta e tinha a impressão de que tudo ia desabar.
Parecia que faltava chão nos seus pés e caía num abismo. Mesmo
assim encontrou forças, correu para junto dos irmãos, abriu os



braços, se juntou a eles  e começou a chorar copiosamente.
Aquela aflição intensa era entrecortada pelo murmurinho

das pessoas que continuavam naquele vai e vem constante pelas
dependências da casa. De quando em vez, o menino escutava alguns
trechos de diálogos que pareciam ser de vozes que vinham de uma
certa lonjura:

 - O que vai ser dessas crianças, sem pai nem mãe? Já
apareceu algum parente para tomar conta deles?

 - Até agora, não?
 - Os irmãos da mãe não queriam o casamento! Ninguém da

família queria. Só podia terminar assim!
 - Os tios não vão dar a mão a esses meninos. Não vão
cuidar deles.
 - Será que vão ficar mesmo abandonados?
 - Alguém viu se Cristina deixou alguma carta explicando

por que fugiu?
 - Já procurei por toda casa e não encontrei nada. Nem carta

nem bilhete!
 - Será que alguém viu quando ela estava saindo da Vila?
 - Até agora ninguém deu notícia. Ninguém viu nada.
 - Tem alguma comida na casa?
 - Já verifiquei e não encontrei comida nenhuma. Nem pó

de café.
 - Eu vou já na padaria comprar alguns pães pra eles. Essas

criaturas precisam comer alguma coisa urgentemente.
As vozes foram ficando mais distantes, mais distantes... e

quando o menino Noel deu por conta, estava abraçado aos irmãos,
zanzando desorientado pelas ruas da Vila, chamando
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desesperadamente pela mãe.
Ao som do espocar de foguetes e de sanfona, de quando

em quando, cruzavam os cortejos de batizados e casamentos, indo
ou vindo da Igreja, com as pessoas olhando pra eles indiferentes ao
drama por que estavam passando aquelas desafortunadas crianças.
Algumas vezes, Noel atravessou as ruas sob as bandeirolas que
balançavam ao soprar dos ventos anunciando que era o dia de São
João. Nesses momentos, o menino lembrava que era o dia do seu
aniversário. Triste dia para ser o seu aniversário. Jamais iria esquecer
aquele trágico dia.

Já passava do meio dia e nenhuma notícia da mãe.
Continuavam perambulando sem destino. Noel ainda seguia
agarrado num pedaço de pão sem ao menos lembrar de comer.
Naquele nebuloso momento de extremo desespero, Noel viu chegar
a providência divina em forma da avó Lina. Ela chegou muito
emocionada, abraçou todos eles e falou com firmeza: Vamos, meus
filhos, eu vou cuidar de vocês! A partir daquele momento ela passou
a ser a querida Mãe Lina.
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A Mãe Lina
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Eulina Serafim - a Mãe Lina – era, naquela quadra dos
acontecimentos, uma sofrida mulher viúva de cinqüenta e quatro
anos que trabalhava com desesperança num pedaço de terreno
carrascoso de meia dúzia de tarefas, distante mais ou menos meia
légua da Vila de Ipupiara. Roça essa que lhe foi deixada pelo marido
Francisco Serpa que havia falecido pouco tempo antes. A
desesperança para aquela mulher roceira do sertão nordestino era
representada pelo drama da falta de chuva para o plantio de seu
pequeno roçado. A terrível estiagem. Às vezes, ia buscar o último
prato de feijão-de-corda que guardava sob areia, dentro de lata de
querosene, para poder atravessar os meses de seca braba até alcançar
o período de chuva do ano seguinte. Quase sempre, esse derradeiro
feijão-de-corda que seria usado para o sustento da casa era plantado,
ainda no pó, e a chuva não vinha e terminava por perder tudo. Com
o milho do cuscuz e da canjica acontecia a mesma coisa.  Nessas
ocasiões, a única fonte de renda que lhe restava era a Banca da
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Feira.

Na Vila, a feira livre acontecia às segundas-feiras, dias em
que os moradores dos lugarejos e fazendas próximas saíam de
madrugada de suas casas e vinham a Ipupiara.  Montados a cavalo
e, muitas vezes, tocavam  burros e jumentos com bruacas atulhadas
de mantimentos para vender.   Ali na feira compravam os víveres
necessários para o abastecimento de suas despensas para alimentar
as famílias durante a semana seguinte.

Na esquina do mercado municipal, no dia de feira, sempre
havia uma pequena mesa onde se vendia a gostosa e tradicional
brevidade que era servida com um café fresquinho – era a Banca da
Dona Lina.

Eis a receita da deliciosa brevidade de Dona Lina:
(Para trinta brevidades pequenas)
Uma rapadura
Dois litros de tapioca
Quinze ovos
Uma colher de sopa de Pó Royal (fermento)
Canela e cravo a gosto
Uma pitada de sal

Modo de preparar

Ralar a rapadura e misturar com a tapioca.
Pisar no pilão ou passar a mistura no moinho.
Bater os ovos à parte até tirar o cheiro (gema e clara) e

juntar aos poucos com a mistura até o ponto de bolo.
Adicionar o Pó Royal (fermento).



Moer e adicionar a canela e o cravo a gosto.
Adicionar a pitada de sal.
Bater bem a massa ( na colher de pau ).
Colocar as porções em formas untadas.
Levar ao forno por quinze minutos.
Verificar o ponto ideal espetando um palito - se sair limpo,

estará no ponto a brevidade.

Todos os moradores dos arrebaldes de Ipupiara que
frequentavam a  feira  conheciam e já tinham tomado café com
brevidade na Banca de Dona Lina.

De bens, além da roça, Eulina Serafim possuía só mais uma
casinha modesta localizada na Rua do Buracório, próxima da Lagoa
da Vila, onde vivia na companhia da cachorrinha Coty e, muito
freqüentemente, do neto Noel Serafim.

Foi essa calejada mulher que partiu decidida e emocionada
ao encontro das crianças e teve a coragem de abraçá-las e dizer que
cuidaria delas. Talvez  tenha tomado tal decisão ao perceber que,
da parte da família de Cristina elas não teriam nenhuma ajuda. E,
provavelmente,  não queria que seu querido filho Luiz passasse,
aos olhos dos outros, como um pai desalmado, que tinha
abandonado os filhos à própria sorte naquele interior da Bahia.
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 Já na escuridão da noite

Milagre na Chapada - Romanceiro da Chapada Diamantina 57



Aquele foi um dia assustador e interminável na vida de Noel
Serafim. Parecia que estava vivendo um desmedido pesadelo. Um
sonho horripilante, povoado por centenas de fantasmas, do qual
nunca mais acordaria. Havia mil conjecturas afligentes em sua mente
de menino.

No entanto, no meio daquele enredo macabro do destino,
ainda lhe restava um fio de esperança. De quando em vez, passava
pela sua cabeça uma greta de fé de que, ao retornar para casa, sua
mãe poderia estar lá. Uma expectativa de que ela pudesse ter se
arrependido daquele ato impensado e tivesse voltado para junto
dos seus seis filhos. No seu desespero, ficava imaginando que sua
mãe poderia ter saído para algum lugar sem informar a ninguém.

Todavia, a realidade foi pungente e se mostrou em todas as
suas matizes quando Noel voltou, já na escuridão da noite, para o
seu lar: Sentiu a casa totalmente vazia. Sua mãe não estava lá para
ter o seu aconchego. Estava tudo ao abandono. Ele e os irmãos só
não se sentiram totalmente desamparados por causa do
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procedimento corajoso da Mãe Lina, que os recolheu desorientados
andando, ao acaso, pelo meio das ruas da Vila.

A noite daquele dia foi passada em claro, na casa. Ninguém
ali dormiu. Ainda havia uma tênue esperança de que Cristina pudesse
voltar para seu lar. Contudo, ficou evidente,  no dia seguinte, que
aquela ansiosa expectativa era um ledo engano. O mais angustiante
é que nenhum ser vivente dava notícias sequer de ter visto a criatura
saindo da Vila. A fuga tinha sido pelas caladas, às altas horas da
noite. No momento em que toda população estava recolhida em
seus lares, dormindo já no terceiro sono.

Os dias que se seguiram descortinaram uma nova e triste
realidade na vida de Noel Serafim e duas novidades aconteceram:
Uma boa e outra muito ruim. A primeira e boa novidade foi a
mudança da Mãe Lina para a casa da Rua Sete de Setembro.  Tal
providência foi em face de que sua pequena casa da Rua do
Buracório não poderia comportar os sete membros daquela nova e
inusitada família – Avó/mãe e netos/filhos.

A segunda e cruel novidade transformou-se num drama que
acompanhou o garoto por muito tempo, atazanando toda uma
quadra de sua vida. Em decorrência do abalo emocional por que
passou o menino, naquele episódio do desaparecimento da mãe, a
partir daquele dia, Noel começou a fazer xixi na cama todas as
noites. Era constrangedor e humilhante para o garoto ver todos os
dias o colchão e os lençóis de sua cama expostos ao sol, no fundo
do quintal, para secar sua urina da noite anterior.

Todo santo dia a rotina era sempre a mesma. Ele não
conseguia entender porque, de repente, ficou com aquele problema.
Mijar na cama era vergonhoso e embaraçoso   para o  menino que



já tinha passado dos sete anos de idade. Ainda mais porque, antes
do sumiço da mãe, ele nunca havia urinado na cama de noite.

A dura realidade dali pra frente era que o garoto teria que
conviver, não sabia até quando, com aquele problema e com a falta
do pai e da mãe.
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Criatividade culinária na casa
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A partir do momento em que ficou ao desamparo da mãe e
do pai, quando a família do menino Noel Serafim foi desmantelada
e ele começou a se sentir efetivamente um órfão, deu início uma
fase de relativa escuridão em sua existência.

Para o garoto, aquele resto de ano de cinqüenta e quatro se
arrastava numa árdua rotina de botar a Banca na feira, ajudando a
Mãe Lina em toda segunda-feira, e o vai-e-vem ao carrasco para
encoivarar parte da roça, preparando o terreno  no aguardo da
chuva chegar para o plantio do feijão-de-corda e do milho.Quase
todo santo dia lá ia Noel Serafim carregando nas costas a enxada,
cabaça d’água e coité, arrastando as precatas pelos pedregulhos do
caminho, passando por quipás, quiabentos, jitiranas, ervanços,
fedegosos, mata-pastos, xique-xiques, mandacarus, cabeças-de-
frade e juremas-pretas, até alcançar a pequena roça da Mãe Lina.
Esse procedimento se repetia de terça-feira a sábado, pois na
segunda tinha que ajudar na banca da feira.

 Naqueles sertões da Bahia só há um curto período chuvoso,
que vai de outubro de um ano a março do ano seguinte. Mas, mesmo
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nesses períodos chuvosos, muitas vezes, as chuvas são irregulares.

Era comum o trabalhador daquelas culturas semear o feijão
e o milho, ainda  no pó para  aguardar, esperançoso, a chuva chegar.
Se isso acontecesse era  a salvação da lavoura. O agricultor, nessas
ocasiões, ficava feliz quando o feijão nascia e crescia.  No entanto,
muitas vezes, no momento em que iam surgir os primeiros botões
de flores nos talos, vinha a comum e terrível realidade do nordeste
brasileiro, a falta da chuva necessária para completar o ciclo e  toda
plantação morria esturricada na cova.

Sucedeu que naquele ano houve uma terrível estiagem
prolongada naquelas bandas e nenhuma lavoura vingou no solo
esturricado do roçado. As sementes nem chegaram a germinar.  Foi
isso que aconteceu, naquele ano, com a lavoura de Eulina Serafim.

Naquela época, teve início um período de agravamento das
dificuldades que enfrentava aquela já sofrida família. O parco
dinheirinho que a Mãe Lina apurava na Banca da feira não era
suficiente para alimentar, vestir e calçar as sete criaturas que residiam
na casa dos Serafim.

Dinheiro, pelo que o garoto sabia, o pai nunca mandava de
São Paulo. Aí começou a faltar comida na mesa. Inicialmente, carne
mesmo só entrava na casa uma vez por semana. E mesmo assim,
quando os trocados apurados na feira davam para comprar um mixo
quilo de carne-de-sol, que rendia mal-e-mal para o almoço da própria
segunda-feira. O resto da semana era, quando tinha, o tradicional
feijão com arroz.

Começou assim, uma fase de criatividade culinária na casa
dos Serafim. Eram comuns os cortados de mamão verde e a paçoca
de carne seca. A paçoca de carne seca pisada no pilão era uma



maneira engenhosa encontrada de fazer a comida render, com o
adicionamento de farinha de mandioca que era muito mais barata
que a carne.  Havia ainda um alimento inusitado: O leite de semente
de melancia. Naquela época, a melancia era o que ainda produzia
naquele  roçado, chegando a ficar montes de frutos apodrecendo
no meio do mata-pasto. A Mãe Lina abria todos aqueles frutos e
retirava as sementes que ia transportando para casa. Triturava as
sementes num pilão e extraia um leite muito semelhante ao leite de
gado. Era, muitas das vezes, esse leite que se tomava no café da
manhã. O curioso era que os tios do garoto tinham uma criação de
gado leiteiro nas proximidades da casa. O curral onde se tirava o
leite era colado na parede do muro da residência. Só que aquele
leite passava ao largo da casa do garoto.

A mistura de leite de semente de melancia com pedaços
amarelados de jerimum cozido era  iguaria costumeira na mesa dos
Serafim. Outros  pratos constantes  também eram “passarinha”,
“bucho”, “livro” e “tripa” de gado, por serem as porções que se
conseguia mais em conta nos açougues. Eram comprados quase de
graça.

O menino sempre acordava ao som do machado da Mãe
Lina rachando lenha para acender o fogão e ficava imaginando o
que teria naquele dia para o café da manhã. Às vezes, só tinha o
café com rapadura e farinha seca.

Naquele tempo, a renovação da vestimenta de Noel Serafim
era feita somente no mês de junho, período dos festejos de São
João, e compunha de duas peças  muito simples e baratas: Uma
calça curta ou meia-coronha de mescla azul ordinário e uma camisa
de morim branco,  tecidos comprados fiado, na venda de Getúlio
Barreto. Uma  roupa bate-não-quara  que durava o ano inteiro.
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O ano seguinte começou, pelo menos, com uma novidade:
O ingresso do menino Noel na Escola Batista de Ipupiara. Iniciou
ali a sua irregular vida escolar na Vila. Naquela escola,  permaneceu
estudando por três anos seguidos. Essa permanência só ocorreu
porque não se pagava nenhuma mensalidade no estabelecimento.
Era uma instituição ligada à Igreja Batista que praticava uma espécie
de filantropia e tinha um grande prestígio na Comunidade.

Paralelo a isso, o menino continuava indo pra roça com a
avó, aliás, era o único da casa que acompanhava a Mãe Lina nos
trabalhos do roçado. Quando não havia muito que fazer por lá, na
volta pra casa, traziam lenha para abastecer o fogão.

Com o passar do tempo,  dia  após dia, a comida ia rareando
mais e  mais na mesa da casa. Percebendo isso,  o menino Noel
arquitetou uma maneira tão  engenhosa  quanto cruel de trazer
mais alguma coisa de comer para casa – matar passarinhos. Lançou-
se a fazer estilingue de borracha de câmara-de-ar e badogue de
madeira  para ir pro mato caçar passarinhos. Os apetrechos para
essas incursões pelos matos eram os seguintes: Um badoque ou
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estilingue; uma capanga atulhada de pelotas de barro,
cuidadosamente confeccionadas na véspera, e estava preparado todo
o arsenal do pequeno caçador.

 Passava os fins de semana zanzando pelos brejos vizinhos,
estilingando ou badocando, à cata de pombas, periquitos griguilins,
viuvinhas, pegas, sofrês, sabiás e outros pássaros para garantir um
almoço ou uma janta com algum pedaço de carne. Era a inexorável
lei da sobrevivência. Era terrível ter que caçar e matar os pequenos
passarinhos pra poder se alimentar.

Dois episódios dessa fase de caçador de passarinhos de Noel
Serafim merecem um certo destaque: O primeiro fato foi um acidente
pavoroso que aconteceu com o irmão Custódio. Estavam os dois,
numa tarde, caçando passarinhos, passando de roça  em roça
quando, de repente, depararam com uma cerca de varas que era
muito mais difícil de saltar do que as outras que já tinham transposto.
Os paus daquela cerca estavam na posição vertical. Todas as pontas
dos paus apontando  para o Céu. Noel galgou a cerca sem maiores
dificuldades. Quando chegou a vez de Custódio, que era mais novo
e inexperiente, começou a subir pelas varas e quando estava no
alto e fez finca-pé para saltar para o outro lado, ficou espetado na
bunda pela ponta finíssima de uma daquelas varas da cerca.

Noel viu, apavorado, o ferimento do irmão começar a
sangrar, enquanto o tempo passava, aumentando sua angústia ao
presenciar, impotente, o mano espetado pelo traseiro, nas alturas.
Ainda mais porque, rapidamente, ia ficando de tardinha e estavam
longe de casa. De repente criaram coragem. Noel chegou perto da
cerca e pediu que o irmão colocasse o pé  no seu ombro e fizesse
uma espécie de alavanca pra cima, para tentar arrancar a ponta da



vara que estava espetando sua nádega. Assim foi feito e deu
resultado. Depois do irmão livrar-se daquela ponta, voltaram
apreensivos para casa.

Em outra ocasião, Noel estava estilingando sozinho no
cercado de seu Otávio quando, de repente, avistou uma pomba
fogo-pagou cantando tranqüilamente na ponta de um mourão de
cerca coberta de são-caetano. Foi se aproximando, aproximando,
apontou o estilingue, disparou a pelota e – pimba! – a fogo-pagou
foi cair morta no cercado vizinho.

Já ia saltar a cerca para apanhar o passarinho quando, de
súbito, refugou. Lembrou de um fato preocupante. O dono daquele
cercado era, nada mais nada menos que, o Velho Boa - mais
conhecido pelos garotos da Vila como o Bruxo do Brejo. Todos os
meninos ficavam apavorados só com a simples menção de seu nome.
Noel ficou na indecisão. Saltar ou não saltar para buscar o pássaro?
Pensou no ditado que a Mãe Lina,  volta e meia citava – “Meu
filho, a necessidade faz o sapo pular”. Aquela pomba representava
o complemento de seu almoço. Era uma necessidade premente pular
aquela cerca. Por outro lado, podia cair nas garras de um bruxo.

Sua necessidade falou mais alto e Noel resolveu saltar a
cerca. Antes porém, olhou cuidadosamente para todos os cantos
daquela propriedade, especialmente nas imediações da casa e não
enxergou uma vivalma. Saltou a cerca e começou a procurar a
pomba. Localizou imediatamente a rolinha a poucos metros de
distância da cerca. Quando abaixou para apanhar o passarinho morto
foi agarrado firmemente pelo braço. Noel gelou da cabeça aos pés!
Ficou ali naquela posição um tempo, que lhe pareceu uma eternidade,
sem ter coragem de se levantar e de olhar para trás. De repente,
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sentiu que aquele braço o puxava para cima e não teve outro jeito
senão encarar a pessoa que o estava subjugando. Levantou,
tremendo que nem vara verde, e virou-se. Noel ficou pasmado
olhando a figura que estava em sua frente. Um velho senhor de
olhar penetrante, cabelos brancos que pareciam de um Papai Noel,
trajando uma roupa extremamente simples sob uma capa colonial e
umas velhas botinas nos pés. Na cabeça, um chapéu de palha surrado
completava toda sua indumentária.

- Garoto, você não sabe que o Pai Eterno não quer que se
mate os passarinhos? Eles, como os homens, também são criaturas
de Deus! Por que você matou essa pomba?

- Quem é o senhor?
- Quem faz as perguntas aqui sou eu, menino! Você ainda

não respondeu o que eu perguntei. Por que matou esse passarinho?
- Por necessidade, senhor! Lá em casa não tem quase nada

para se comer. Essa pomba seria para inteirar nosso almoço.
- Gente passando fome aqui no Jordão? Não consigo

acreditar! Entra aqui na minha casa e  conte toda essa história de
passar fome.
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Durante aquele curto diálogo, Noel Serafim permaneceu
segurando o passarinho morto como se fosse um troféu. Colocou
cuidadosamente a fogo-pagou dentro da capanga e seguiu o Velho
Boa para dentro da casa.

O garoto ficou perplexo ao entrar na sala daquela pequena
habitação. Ali havia livros! Muitos livros! Nem juntando todos os
livros de seus colegas da escola  daria   o total  daqueles  arrumados
na  estante. Como seria possível aquela quantidade de  livros numa
casinha construída  no meio de mangueiras centenárias de um
Cercado da Vila de Ipupiara, no alto sertão da Chapada Diamantina
da Bahia?  Aquele homem era realmente incomum – pensou o
menino. Continuava confabulando com os seus pensamentos,
enquanto observava todo o ambiente da sala: Uma mesa de madeira,
com quatro cadeiras; alguns tamboretes; um pote com água num
canto do cômodo; algumas fotografias penduradas nas paredes e
uma espreguiçadeira que parecia combinar com a personalidade do
morador. Foi chamado à realidade pela voz do Velho Boa.
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- Vamos garoto, me conte essa história de passar fome!
- Meu nome é Noel Serafim. Sou filho de Luiz Serafim e de

Cristina Gama...
O garoto contou toda sua história para aquele senhor, até

então, desconhecido e à medida que as palavras saíam de sua boca
as lágrimas iam brotando de seus olhos. Noel notou que aquele
senhor também ficou emocionado com os dramas de sua vida. É
tanto que, quando terminou a narrativa, foi sentar-se na sua
espreguiçadeira e ordenou, com gestos, que o menino sentasse numa
cadeira ao seu lado e começou a falar:

- Noel, o que você me contou é tão incrível que nenhum
dos livros que estão naquela estante tem um enredo tão dramático
e comovente como a história da sua vida! Como é que pode, nos
dias de hoje, os pais abandonarem os próprios filhos!

- E quem é o senhor? De onde veio?
- Meu nome é Boaventura dos Santos. Aqui sou mais

conhecido como Velho Boa – o Bruxo do Brejo. Minha história é
exatamente o contrário da sua. Meu pai era um dos jagunços do
Coronel Militão Rodrigues Coelho e foi assassinado, juntamente
com a minha mãe, para salvar a minha vida. Isso ocorreu em mil
novecentos e dezenove, nas batalhas de Barra do Mendes entre a
jagunçada deste Coronel e do Coronel Horácio de Matos.

- Coitados dos seus pais - falou o garoto, ainda meio
assustado.

- Algum dia ainda vou lhe contar toda essa história. O fato
é que, desorientado e traumatizado, vim parar aqui no Fundão, tive
a sorte de conseguir algum dinheiro, comprei este cercado e aqui
vou viver até o último dia de minha vida.



- E esse apelido de Velho Boa – o Bruxo do Brejo, como
surgiu?

- Isso tem a ver com uma Bola de Fogo e um bojo de cristal.
História essa que, algum dia, também vou lhe contar. Por enquanto,
eu quero partilhar de sua amizade. Apesar de você ser ainda uma
criança, eu gostei de sua conversa e sua história me comoveu
bastante.

- É, Mãe Lina sempre me diz que eu já nasci um homem
feito. Eu nunca entendi muito bem, mas, ela deve ter as suas razões
pra dizer isso.

- Sua avó realmente tem razão. Você me parece um
homenzinho. Tem o comportamento de um adulto.

- Eu já vou embora. Já é quase meio dia e eu tenho que
voltar pra casa.

- Vou abrir uma passagem na cerca para quando você vier
me visitar. Não quero que passe pela porteira. Nossa amizade, por
enquanto, deve permanecer em segredo. Não vou lhe dar frutas
para levar pra casa porque você terá dificuldade em explicar a sua
origem, além do mais, andando por esses brejos, o que não lhe
faltam são frutas. O que você precisa mesmo é de carne. E meu
cercado está à sua disposição para que cace os bichos. Você tem
motivo bastante para matá-los.

Naquela manhã, Noel Serafim voltou contente pra casa.
Tinha garantido o almoço do dia, pois tinha outros pássaros na
capanga, e acabava de ganhar um novo e interessante  amigo. Não
um amigo comum, mas, um amigo que poderia exercer uma grande
influência  no seu futuro.
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Desde cedo, começou a despertar em Noel Serafim uma
atração e sensibilidade aguçada para os acontecimentos ligados à
poesia e à música. Coisas que para as outras crianças pareciam
banais, para ele era motivo de enorme interesse e deleite. Nos festejos
de São João, por exemplo, apesar de, aparentemente não ter
nenhuma razão para se alegrar, um evento, em particular, chamava
sua atenção e era acompanhado de perto e atentamente pelo garoto:
O leilão da novena do padroeiro que acontecia logo depois do
encerramento da tradicional missa de toda noite.

Tão logo terminava a missa o povo se juntava na frente da
Igreja e formava um círculo em volta de uma enorme mesa repleta
dos mais diversos e inusitados tipos de objetos: Chupeta, bolo,
vara de cana, pé de mandioca, cacho de bananas, mamão, melancia,
abóbora, cacho de laranjas e outros. Até animais vivos eram
ofertados pelos noiteiros e amarrados ao pé da mesa para o leilão.
Os animais ofertados eram bezerro, leitão, peru, tatu e galinha.
Quando o leiloeiro começava o seu palavrório habitual e
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característico ao gritar o leilão, Noel Serafim era todo ouvidos.

 – “Eis aqui este lindo leilão que foi dado em mimo a São
João Batista, no valor de três cruzeiros. A frente eu faço porém não
acho, se mais achasse mais eu gostava”.

- Cinco cruzeiros!
- “Quem dá mais! Quem dá mais! Vou entregar por cinco

cruzeiros!  Lá vai! Lá foi”...!
Sempre que o leiloeiro entregava os objetos aos

arrematadores, esses intervalos eram preenchidos com muita música.
Quando os músicos, estrategicamente postados na alta calçada da
Igreja, atacavam de dobrados, marchas e valsas, com seus
instrumentos reluzentes na luz do luar, para os ouvidos atentos do
garoto era o ponto mais alto do acontecimento.

Naquela época, era mais que tradição, todo cortejo de
batizado e casamento, de casa para a Igreja e vice-versa, ser
acompanhado de música e espocar de foguetes. Nesses trajetos os
“adrianinos” subiam e pipocavam nos céus de Ipupiara, enquanto
os foles das sanfonas eram desabotoados e sopravam pelos dedos
de seus tocadores de valsas, choros e dobrados pelas ruas do lugar.
Quando terminavam os casamentos e batizados, Noel Serafim já
tinha um destino certo. A casa de Tido.

Tido era um famoso músico da Rua Sete de Setembro que
tocava um instrumento exótico chamado banjo e animava esses
cortejos de batizados e casamentos, em companhia de sanfoneiro
ou saxofonista e de seus filhos que o acompanhavam no violão,
cavaquinho, pandeiro, triângulo e outros instrumentos. Todo dia
em sua casa era dia de festa. Sempre tinha um garoto daquela
numerosa família tocando instrumento qualquer, quando não eram



todos os seus filhos tocando juntos. Noel Serafim era um
freqüentador assíduo daquela casa. Ele gostava daquele ambiente
essencialmente musical.

A feira livre era outro acontecimento do gosto de Noel
Serafim. Depois de carregar  a mesa e demais apetrechos da Banca
da Mãe Lina, ficava zanzando pela feira. O palavreado dos mascates
e vendedores de meizinhas despertava muito mais a sua curiosidade
do que o movimento de caixotes, bruacas e sacos que chegavam
dos arrabaldes em cangalhas nos costados de jumentos e mulas
com os mais diversos tipos de mercadorias. Ficava à cata desses
vendedores ambulantes para observar a maneira espirituosa com
que  soltavam o palavreado para fazer demonstração de seus
produtos.

Naquela época, o dito de um desses mascates ficou marcado
para sempre na memória do garoto. Era um desses mascates que
vendiam cortes de tecidos.  Ele chegou no meio da feira, estendeu
uma esteira, espalhou um bocado de cortes de pano pelo chão,
começou a gesticular, andar pra lá e pra cá e soltou o verbo: “Linho,
tropical ou casimira, risca-de-giz ou cambraia. Qualquer corte é
quinhentos e cinqüenta, se levar um terno completo é oitocentos.
Linho, tropical...” O menino observava aquela loquacidade astuciosa
interessadíssimo. Aquele fraseado que os adultos escutavam como
uma ladainha, o garoto ouvia como se fosse poesia.

Foi num desses momentos que a avó começou a observar
que o menino, às vezes, ficava com o semblante mudado. Ela notava
Noel embevecido com determinadas coisas que via ou ouvia. Era
como se nesses momentos ficasse ausente da realidade.

Naquela ocasião, Eulina Serafim chamou o neto para uma
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conversa e vaticinou:
- Eu ando observando os seus devaneios há bastante tempo

e cheguei a uma conclusão que salta à vista.  Você vai ser um poeta.
E disse mais. Contou  que o avô dele tinha sido um excelente

compositor, músico e um dos criadores da Filarmônica de Jordão
de Brotas.

 Narrou minuciosamente  a história de um  tio do garoto
que  teria sido  autor de vários  á-bê-cês  e, em outros tempos,
viajava de graça,  pra cima e pra baixo, nos vapores do Rio São
Francisco, por conta da apresentação desses versos para os
passageiros e tripulantes . Por fim, disse que ele tinha puxado a
esses parentes. Seria um poeta. Estava no sangue.
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Certo dia, a avó chamou Noel na cozinha, entregou um
pequeno e amassado açucareiro de alumínio e determinou o
seguinte:

- Vá na venda de Manoel Taioba e entrega isso pra ele. Não
precisa dizer nada. Espere só que ele encha e traga de volta.

Noel não entendeu muito bem o que a Mãe Lina determinou
pra ele fazer. Pelo que sabia, açúcar não se vendia em açucareiro.
Mas, era uma ordem e tinha que cumprir. Foi. Entrou no armazém,
recostou no balcão e entregou inocentemente a vasilha para o dono
da venda. Esperou que ele fosse ao saco de açúcar para encher o
açucareiro e lhe entregar de volta. Entretanto, ele foi direto na
prateleira das bebidas alcoólicas, pegou uma garrafa que parecia
de cachaça e começou a despejar o líquido, no lugar do açúcar.
Entregou o açucareiro cheio para o menino, sem dizer palavra.

Noel Serafim, que já era tímido por natureza, ficou ali
parado, de cabeça baixa, sem saber o que fazer. Com indecisão e
repugnância, segurou naquela vasilha e voltou pra casa assustado,
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quase desmaiando pelo meio do caminho com a forte catinga de
cachaça que exalava daquele açucareiro maldito. Aquele objeto
parecia queimar nas mãos do garoto, enquanto caminhava pelas
ruas em direção da casa.

Naquele trágico dia, Noel descobriu que a sua querida Mãe
Lina, além de fumar aquele horrível cachimbo de fumo bruto, ainda
por cima bebia cachaça!

A partir daquele momento, as idas e vindas do menino com
aquele açucareiro ao armazém do seu Manoel Taioba virou uma
rotina. Quando ele menos esperava, lá estava sua avó com aquele
açucareiro na mão e, com o passar do tempo, ela já não falava mais
nada ao neto. Ele já entendia pelo seu olhar. Virou uma cumplicidade
macabra entre avó e neto.

Mas, o pior estava por acontecer: Algum tempo depois,
chegou alguém na casa dos Serafim e anunciou: - Dona Lina está
caída ali no beco do monturo. Parece que está bêbada.

O mundo, naquele dia, parece que havia desabado na casa
do garoto Noel. Chamou os irmãos presentes e foi buscar a Mãe
Lina na rua e trouxe para casa.

Dias depois, Noel ficou sabendo os reais motivos que
levaram  a Mãe Lina a enveredar pelos caminhos da bebedeira: Os
pais dos meninos - o filho e a nora da sofrida mulher.  Ela teve
informações que Cristina, depois da fuga de Ipupiara, já estava
morando, tranquilamente, em São Paulo. Quanto ao filho Luiz,
quando vinha regressando para a Bahia, embarcado num Vapor do
Rio São Francisco, antes de chegar em Morpará, local em que
pegaria um caminhão com destino a Ipupiara, desembarcou numa
cidade chamada Ibotirama e tinha ficado morando por lá. Pelo



desespero, aquela bebedeira só de açucareiro, a partir do
conhecimento desses fatos,  tinha  se transformado em alcoolismo.

Nessas horas de grande desalento, o garoto Noel sempre
procurava o Velho Boa para conversar. Dessa feita, deixou o velho
senhor a par dos últimos acontecimentos em sua atribulada existência
e, pela primeira vez, a palavra milagre apareceu em sua vida, pela
boca daquele inusitado amigo.

- Meu filho, quando estamos no fundo do poço e, nesses
momentos, parece que não nos resta mais um fio de esperança,
repentinamente,  pode acontecer um milagre e nos arrancar de lá.
As forças do além são muito fortes e poderosas. Nesse mundo,
tudo é possível. Tudo pode acontecer. Os milagres não são tão
raros assim.

A partir daquele dia, Noel Serafim começou a pensar
seriamente nos milagres.
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Uma verdadeira agitação política movimentou a Vila de
Ipupiara no ano de mil novecentos e cinqüenta e oito. Chefiados
pelo Coronel Artur Ribeiro, homens como Arlindo Alves de Almeida,
José Almeida Sobrinho, Getúlio Ribeiro Barreto, Miguel Barreto,
José Antonio dos Santos, Osvaldo Leite da Silva, José Avelino e
Durval Sodré começaram uma obstinada campanha pela
emancipação política do lugar. Lutavam pela elevação da Vila de
Ipupiara à categoria de município independente e,
conseqüentemente, deixar de ser um simples distrito de Brotas de
Macaúbas.

Essa campanha pela emancipação  movimentava ainda mais
os já agitados dias de feira na Vila. Nesses dias, palanques eram
armados e os defensores da emancipação se revezavam, em discursos
inflamados, apregoando  para o povo as vantagens da independência
de Ipupiara. Nessas ocasiões, o deputado Antonio Carlos Magalhães
e o governador Antonio Balbino eram citados e aplaudidos como
as autoridades que defendiam, em Salvador, a independência da
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Vila.

Naquele ano, os festejos de São João foram muito mais
animados. Pela euforia das campanhas políticas, os organizadores
e os demais moradores do lugar, aplicaram-se com mais esmero
nas arrumações da festa do padroeiro. As bandeirolas da praça, os
enfeites do mastro, a procissão, a missa, os casamentos e batizados,
o leilão e a arrumação da igreja mereceram um caprichado mais
apurado.

Enquanto esses festejos aconteciam no mês de junho, corria
a notícia de que uma lei seria votada na Assembléia Legislativa do
Estado da Bahia, decretando a emancipação política de Ipupiara.
A Vila ia passar a ser um município independente. Falavam que
seria, no mais tardar, no início de agosto.

As campanhas continuavam agitando a Vila e, no início de
agosto, o Coronel Artur Ribeiro seguiu com uma comitiva para
Salvador, composta dos senhores: Arlindo Alves de Almeida, José
Almeida Sobrinho, Miguel Barreto e José Antonio dos Santos. A
população ficou em polvorosa. Agitação geral. O Coronel mandou
que o povo se reunisse numa casa da Praça Getúlio Vargas, com
um rádio ligado na Rádio Sociedade da Bahia, no dia nove de agosto
de mil novecentos e cinquenta e oito, dia em que estava marcado
para promulgação da lei de emancipação pelo Governador.
Exatamente nesse dia, o povo estava reunido e atento para ouvir o
seu representante. O Coronel Artur Ribeiro, solenemente anunciou
pelo rádio, que estava sendo promulgada, naquele momento, a Lei
n° 1.015 de 09 de agosto de 1958 que desmembrava a Vila, de
Brotas de Macaúbas, e criava o município de Ipupiara. Palmas,
aplausos, espocar de foguetes e, aquela festa não teve hora para



terminar.
Foi realizada a primeira eleição municipal de Ipupiara no

dia 15 de novembro de 1958. Disputaram a eleição como candidatos
a prefeito os senhores Getúlio Ribeiro Barreto - representante de
Ipupiara e José Antonio dos Santos, mais conhecido como Dedé -
como   representante do distrito de Ibipetum.

Houve um empate entre os dois candidatos, cada um
recebendo 506 votos.  Dedé tomou posse por ser o mais velho.

Com onze anos de idade, Noel Serafim assistia a todos esses
acontecimentos à margem.  Ficava sempre se esgueirando pelas
esquinas, com receio de se juntar às outras pessoas, tendo em vista
o estado deplorável de suas roupas. Ele que já era arredio por
natureza, naqueles tempos se enclausurou ainda mais.

Por dedução lógica do menino Noel, sua família já tinha
sido muito considerada  em Ipupiara, pela constatação de que todos
os padrinhos e madrinhas dos seus irmãos e seus, serem pessoas
muito importantes na Comunidade. Entretanto, o que restava de
sua família naquele tempo, estava caminhando, inexoravelmente,
para o fundo do poço.  Sua Mãe Lina tinha virado uma alcoólotra
e não mais trazia dinheiro da feira para casa.

Os companheiros do futebol sumiram e começou a ser alvo
de todo tipo de gozação pelos lugares por onde passava.

Para piorar as coisas, a Mãe Lina tinha avisado que no ano
seguinte ele e os irmãos, provavelmente, não iriam freqüentar mais
as aulas. Talvez tivessem que abandonar a escola por falta de dinheiro
para comprar os fardamentos.

Foi nesse ponto que Noel Serafim começou a pressentir o
fundo do poço.
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         Era como uma premonição
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Desde a tenra idade, Noel Serafim já experimentava uma
evidente capacidade de determinação e tinha consciência de que
precisava lutar com todas as suas forças para não aceitar, com
passividade, o estado de miséria absoluta para onde estava
descambando paulatinamente sua família em Ipupiara.

Não queria ficar a mercê do tempo. Não era de seu feitio
assistir, com indiferença, ao desenrolar dos acontecimentos. Estava
decidido a construir, de alguma forma, o seu próprio destino. Para
alcançar esse objetivo, tinha que interferir peremptoriamente no
rumo de sua história.

Diante da situação de penúria da família ele resolveu começar
a agir. A Roça da Mãe Lina já não produzia o feijão e o milho,
mantimentos necessários e indispensáveis para alimentar os Serafim.
A seca não deixava. Não adiantava ficar roçando, encoivarando,
plantando e capinando aquele esturricado carrasco. Era trabalho
perdido. Foi procurar outro trabalho.

O tabaco grassava com abundância em Ipupiara. Além do
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solo do lugar ser propício ao desenvolvimento dessa erva, ela resistia
bravamente a grandes períodos de estiagem.  Naquela época, o
fumo era quase que uma monocultura da região.

A manufatura do tabaco consistia no seguinte: Ainda verdes,
para não quebrar, as folhas de fumo eram arrancadas dos pés e
estendidas em enormes varais para dessecar. Quando já  estavam
secas nos varais, recebiam borrifadas de água para serem
acondicionadas em trouxas que eram transportadas para o local da
manufatura propriamente dita. Ali, depois de destaladas (extração
dos talos) as folhas do tabaco iam para o processo de trançamento
do fumo de corda. Depois de trançadas, as cordas de fumo eram
enroladas em sarilhos e iam para o curtimento.

Na função de destalador de folhas de fumo, Noel Serafim,
inicialmente, tentou trabalhar e ganhar alguns trocados.

Todavia, não demorou muito tempo, ele não suportou mais
o fedor insuportável do ambiente de trabalho. Começou a passar
mal e andava quase desmaiando por causa de sua magreza e
debilidade física. Teve que abandonar aquela função.

Decidiu aventurar-se nos escritórios de lascas de cristal.
Pediu emprego para trabalhar no beneficiamento de lascas. Foi
aceito.  Recebia um monte de cristais em pedaços, uma bandeja
esmaltada de branco com água límpida, um pequeno martelo e tinha
a incumbência de, com essa ferramenta, retirar todas as impurezas
de todas as pedras daquele monte.

Foi nesse ambiente de trabalho que Noel Serafim começou
a ter ligações muito fortes com os cristais, que  iriam deixar marcas
profundas, tanto no seu físico como no domínio do sobrenatural.

Ali, via o sangue jorrar constantemente de seus dedos nos



cortes feitos pelos fragmentos pontiagudos que soltavam dos
cristais. Esses cortes deixavam cicatrizes que marcariam para sempre
suas delicadas mãos.

Naquele recinto, a lenda da Bola de Fogo Encantada era
contada insistentemente ao retinir dos martelos. Os companheiros
de trabalho contavam diversas histórias sobre a lenda e a ligação
que havia com o Velho Boa. Falavam sempre em milagres.

Noel Serafim escutava atentamente aquelas narrativas e seu
sexto sentido lhe dizia que o cristal poderia ter importância
fundamental em seu futuro. Era como uma premonição. No
domingo, iria fazer uma visita  ao Velho Boa.

Milagre na Chapada - Romanceiro da Chapada Diamantina 103



Chamamos os cristais de “Cérebro da Natureza”
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Aquelas narrativas fantasiosas sobre a Bola de Fogo
Encantada e os cristais ficaram martelando na cabeça de Noel
Serafim durante a semana inteira. Estava ansioso para que chegasse
logo o fim de semana. Planejava, no domingo, fazer uma longa
visita ao amigo Boaventura. Finalmente o domingo chegou. Noel
acordou junto com os primeiros cantos dos passarinhos e o som do
machado da avó. Levantou sentindo o cheiro característico de terra
molhada. Notou que tinha chovido naquela noite, coisa rara naqueles
últimos meses. Foi à cozinha e só encontrou café preto; nada mais.
Pegou seu estilingue, a capanga cheia de pelotas e embrenhou-se
nos brejos.

Foi direto à passagem secreta da propriedade do Velho Boa.
Transpôs a cerca com facilidade e aproximou-se da casa. O velho
senhor estava sentado em sua espreguiçadeira lendo um livro
despreocupadamente. Noel ainda pôde ler na capa do livro:
Machado de Assis – Memórias Póstumas de Brás Cubas. Quando
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notou a presença do amigo visitante, o morador tirou as vistas do
livro e encarou o garoto.

- Que está havendo com a sua mão? Está toda enrolada de
tiras de pano!

- Eu cortei os dedos no meu novo trabalho de beneficiamento
de lascas, lá no escritório de seu Rozendo.

- Você ainda está muito novo para trabalhar nesses serviços
perigosos. Pode se cortar seriamente e ainda corre o risco de ficar
aleijado. Isso não é trabalho para garotos da sua idade.

- Não tem outro jeito. As coisas lá em casa pioraram. Mãe
Lina continua bebendo. A comida vai escasseando a cada dia que
passa e a única maneira que achei de ganhar algum dinheiro foi
nesse trabalho. Posso caçar alguns passarinhos no seu cercado?

- Você já sabe que pode.
Noel percorreu várias vezes a propriedade, gastou todas as

pelotas que carregava na capanga, garantiu o almoço do domingo
e não saía de sua cabeça o assunto que o levara até ali. Voltou
ansioso para a casa do seu amigo e o encontrou, na mesma posição,
lendo o mesmo livro.

- Eu posso ajudar em mais alguma coisa?
- Pode. Eu vim aqui, na verdade, para falar sobre a Bola de

Fogo Encantada e os cristais. Esses assuntos correm de boca em
boca lá no meu local de trabalho e o nome do Senhor está sempre
no meio dessas histórias.

- Hoje eu só posso falar com você sobre os cristais. Aguarda
um instante que eu vou ali buscar um livro.

Enquanto falava, dirigiu-se à estante, guardou o livro que
estava lendo,  pegou um outro volume e voltou imediatamente para



sua espreguiçadeira.
 - Este livro fala dos cristais. Vou ler alguns trechos para

você:

“O  C ristal é um  im portante m em bro do reino M ineral, é

inorgânico, de com posição quím ica definida e tem  um a estrutura

atôm ica que segue padrões geom étricos precisos. É form ado pelo

M agm a terrestre a elevadas tem peraturas. A o chegar próxim o da

superfície esse elem ento com eça a cristalizar-se assum indo form as

e padrões que dependem  de sua com posição quím ica e estrutura

atôm ica. Esse processo dem ora m ilhões de anos”.

“A  palavra C ristal vem  do grego K rystalos, m as quase todos

os povos e culturas utilizaram  esse elem ento atrativo e m isterioso.

O s gregos acreditavam  que o cristal de quartzo era a luz cósm ica

congelada vinda do O lim po, residência dos D euses, para a Terra”.

“N o passado, chegou-se a pensar que fossem  feitos de um

tipo de gelo que havia perdido a capacidade de se dissolver. M uito

usado na indústria de artigos ópticos, o cristal de rocha foi utilizado

em  belíssim os objetos ornam entais nas m ais diversas culturas. A

antiga cultura dos C eltas consagrava ao cristal de rocha o poder de

estancar sangram entos, incentivar a lactação e interrom per

diarréias”.

“N o aspecto m ístico, o cristal de rocha é um a pedra de Leão

e do Sol, possui um  pólo positivo e outro negativo. Suas

características energéticas seriam  direcionar o espírito para a

D ivindade”.

“A  pura luz branca em itida através dele, por conter todas as

cores, possui qualidades regeneradoras e energizantes. É a fonte

da força cósm ica, ideal para sessões de cura”.
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“Não é à toa que chamamos os cristais de “cérebro da

natureza”. “Eles são a manifestação mais pura da energia e da luz
no plano físico. Os átomos que os compõem estão em perfeita
harmonia, e permitem assim a manifestação da luz em forma sólida.
São utilizados metafìsicamente para curas, meditações, energização
de ambientes e pessoas, ou de qualquer outro ser vivo. Os cristais
têm vida, são parte de um todo maior formado de energia pura.
Tudo o que é energia é vida e tem vida. Esses seres tão especiais
podem tornar-se amigos imprescindíveis, ajudando no crescimento
espiritual e no autoconhecimento, e principalmente ensinando
inúmeras formas de utilizar positivamente sua energia em conjunto
com a nossa”.

“Devemos aprender a nos relacionar com eles da melhor
forma possível, e assim estaremos ao mesmo tempo melhorando o
relacionamento com nosso Eu Superior, nossos semelhantes, com
o planeta, o Universo e com a força maior que é Deus. É de extrema
importância que o coração e a intuição estejam sempre presentes, e
milhares de descobertas individuais se oferecerão, a partir do
convívio e do relacionamento com esses seres maravilhosos. A
simples contemplação de um Cristal de Quartzo já nos transmite
energia e nos leva a outras dimensões e à percepção de realidades
paralelas, através da luz, da pureza e da beleza. Com a ajuda dos
cristais, penetramos com mais clareza em nosso mundo interior. O
único segredo para o funcionamento perfeito da interacão da energia
de um cristal com a nossa própria é a intenção clara”.

 “A principal atuação dos cristais ocorre num plano
energético sutil, ou seja, na origem de todas as coisas. E o processo
básico de atuação dos cristais é absorver, armazenar, transformar e



irradiar a energia. Por isso, a simples presença de um cristal num
ambiente ou próximo ao corpo já é suficiente para gerar um processo
de limpeza e renovação energética, assim como a ampliação do
campo magnético”.

“Aprender com os cristais também é visualizar - através da
sua perfeição - a almejada condição em que seremos unos com a
nossa essência espiritual”.

“Em todos os reinos da natureza há uma memória
ontogenética. E o reino mineral, por ser o primeiro degrau na escala
evolutiva do planeta, está entre as formas que refletem com maior
pureza a inteligência do Espírito Universal, “arquivada” nos seus
diversos elementos. Os cristais de quartzo são portadores da
sabedoria primordial que está retornando ao homem neste milênio,
em apoio à sua transmutação rumo à Luz”.

“Os cristais, ou luzes condensadas, constituem uma das mais
belas materializações da perfeição divina. Civilizações antigas, como
a de Atlântida e da Lemúria, já aplicavam seus poderes,
posteriormente legados aos povos do Egito, Tibet e América do
Sul. Os xamãs das Américas, da Austrália e da Sibéria usavam os
cristais na arte de cura e na predição do futuro, e alguns chegavam
até a incrustá-los no próprio corpo para aumentar o poder pessoal”.

Repentinamente, o Velho Boa parou de ler, fechou o livro e
começou a olhar o vazio. Ficou absorto por um longo tempo até
ser trazido à realidade pelo garoto.

- Quer dizer que os cristais podem realizar milagres?
- Como já lhe disse, os milagres não são tão raros assim. Já

é quase meio dia e você tem que voltar para sua casa. Da próxima
vez que você vier eu falarei da minha vida, da Bola de Fogo
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Encantada e dos milagres. Certo?
- Como o senhor quiser.
- Até um outro dia meu jovem!
- Até.  Noel Serafim foi embora muito mais confuso do que

quando ali chegou. Por outro lado, ficou conhecendo quase tudo
sobre os cristais.
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Uma tia e uma cesta de natal
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Com doze anos de  idade, naquela quadra da vida que marca
a passagem da infância para a adolescência, o garoto Noel Serafim
já havia acumulado, em sua curta existência, um enorme cabedal de
perguntas sem respostas.  Entre todas, as que mais o angustiavam
eram estas torturantes indagações:

Por que sua mãe tinha ido embora?
Por que não tinha deixado, pelo menos, uma carta?
Por que sua avó Mãe Lina bebia cachaça, embebedava e,

muitas vezes, ficava chorando e se queixando da sorte pelos cantos
da casa?

Por que ele não estava na escola, como a maioria dos
meninos da sua idade?

Por que seu pai  nunca mais voltou da viagem de São Paulo?
Por que sua mãe e seu pai não mandavam uma carta sequer?
Por que seu pai não mandava algum dinheiro, se sabia que

tinha deixado seis filhos menores ali em Ipupiara, e que esses filhos
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tinham sido abandonados pela mãe?

Essas interrogações martelavam na cabeça do garoto dia e
noite. Eram demais para a cabeça daquela criatura suportar. E saber
que tudo aquilo havia começado no fatídico dia de São João de mil
novecentos e cinqüenta e quatro. A partir de então, sua vida tinha
se transformado num verdadeiro suplício. Era desgraça em cima de
desgraça.

No natal de mil novecentos e cinqüenta e nove, dois
acontecimentos vieram acrescentar mais algumas indagações a essas
perguntas angustiantes que carregava na cabeça Noel Serafim: A
chegada de uma tia e de uma Cesta de Natal.

De repente, na tardinha da véspera de Natal, o garoto viu
adentrar em sua casa uma senhora morena, muito bonita, de seus
trinta e poucos anos, carregando uma pesada mala. Ele viu aquela
mulher abraçar demoradamente sua avó Lina, pedir a bênção,
chamar de tia e ainda teve a impressão de ter visto rolarem algumas
lágrimas nos rostos das duas criaturas. Em sua pegada, vinha um
carregador transportando um grande embrulho que parecia ser uma
caixa de madeira.

O tal embrulho, na verdade, era uma Cesta de Natal. Uma
caixa de fibras de bambu entrelaçadas, parecendo o trançado de
uma esteira de palha de coqueiro. Estava atulhada de iguarias finas,
dessas guloseimas que só tinham em São Paulo e no estrangeiro.
Quando foi aberta, o cheiro dos petiscos espalhou imediatamente
pelos aposentos da casa.

A avó Lina, de imediato, reuniu a família e apresentou a
hóspede como sendo a tia Alice Serafim que estava chegando de
São Paulo. Iria passar alguns dias em Ipupiara e seria visita da casa.



 Mais perguntas vieram imediatamente à cabeça de Noel:
Quem era aquela mulher?
Se aquela mulher era sua tia, como havia dito a chefe da

casa, por que tinha chamado a avó Lina de tia?
Quem havia mandado aquela Cesta de Natal?
A resposta para esta última pergunta o garoto soube logo

em seguida. A visitante anunciou que “a Cesta era um presente seu
para os meninos”.

Naquele dia, o garoto começou a vislumbrar uma maneira
engenhosa de obter as respostas para a maioria de suas indagações,
como adiante se saberá.

Ao contrário de Noel, a tia Alice era uma pessoa
extrovertida, gostava de falar.  Parecia que as palavras saiam muito
fáceis de sua boca. O menino começou a entrever ali, uma
possibilidade de conseguir as respostas que estava esperando há
muito tempo.

A tia era a chave para desvendar todos aqueles enigmas -
pensou.

O destino parece que tinha facilitado as coisas, pois a tia se
afeiçoou do garoto. Passava horas e horas conversando com ele.
Em poucos dias já pareciam íntimos.

Numa chuvosa manhã de janeiro, a avó Lina foi sozinha pra
roça semear o feijão-de-corda.  Falou que era para aproveitar o
terreno molhado. Naquele dia, o garoto Noel não acompanhou sua
avó, como era costume. Pra ele, aquele dia não era dia de plantar
feijão. Era dia de respostas. Queria respostas. Ele tinha um propósito
em mente. Aquela tia era a chave de tudo. Sua única esperança.

Sua avó não falava. Ninguém falava. Sua tia Alice talvez

Milagre na Chapada - Romanceiro da Chapada Diamantina 117



falasse. Foi procurar a tia.
A tia estava, naquele momento, na sala de jantar empunhando

um ferro de passar, engomando algumas peças de roupa. Aguardou
pacientemente que ela terminasse. Quando terminou, veio para o
alpendre e sentou-se num tamborete de São João com assento de
couro de boi.  O garoto pegou também um tamborete e sentou-se
ao seu lado. Depois de longo silêncio, puxou conversa. Contou as
suas angústias. Todas as suas perguntas sem respostas, e
praticamente implorou que ela o ajudasse.

A tia ficou olhando longamente para o garoto com um misto
de ternura e admiração. Quando ela abriu a boca e começou a falar,
o coração de Noel Serafim encheu-se de esperanças e expectativas.
Sabia que estava próximo das verdades. Ela disse:

- Meu filho, eu vou contar umas verdades pra você que,
provavelmente, responderão a quase todas essas suas perguntas.
Todavia, estou consciente de que essas verdades, possivelmente,
irão causar uma grande perplexidade em sua cabecinha.

É uma longa e emocionante história, cuja primeira parte me
foi contada pelos meus antepassados e uma outra parte que
testemunhei e vivi.

O início dessa história aconteceu em Brotas de Macaúbas e
tem a mesma contemporaneidade das primeiras contendas entre o
Coronel Militão Rodrigues Coelho e a família do Coronel Horácio
de Matos. Alguns fatos estão entrelaçados e, por isso, eu vou fazer
um relato completo de todos esses acontecimentos.

Pediu que o garoto encostasse o tamborete no seu
tamborete, colocou a cabeça dele em seu colo, enquanto acariciava
seus cabelos e começou o relato:
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O Alferes formou uma numerosa família
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No século dezenove, com a decadência da zona de
garimpagem em Minas Gerais, muitos garimpeiros que lá
trabalhavam, começaram a receber notícias de que a Província da
Bahia seria o novo eldorado dos diamantes e de outras pedras
preciosas no Brasil. A notícia foi passada de boca em boca e muitos
aventureiros, que até então perambulavam pelos garimpos mineiros,
se deslocam para a Bahia. E o fazem pelo caminho mais lógico
naquelas circunstâncias – O Rio São Francisco. Descem o Velho
Chico em busca do sonho de encontrar diamantes  nesse sertão
nordestino da Bahia.

Naturalmente, vindo pelo caminho do Rio, os primeiros
pontos que foram explorados pelos caçadores de diamantes foram
as regiões das primeiras serras a oeste da Chapada Diamantina.

Um desses aventureiros, vindo naquela leva, foi um certo
Alferes de nome José Pereira de Matos, que segundo alguns
historiadores desses sertões, teria sido o primeiro garimpeiro a

Milagre na Chapada - Romanceiro da Chapada Diamantina 121



Carlos Araujo 122
apanhar diamantes na região denominada de Chapada Velha, nos
idos de 1843.

Estabelecendo-se naquela região, o Alferes formou uma
numerosa família – coisa comum na sociedade patriarcal daquela
época. O resultado é que José Pereira de Matos acabou gerando
sete filhos varões. Foram eles: Clementino, Inocêncio, Quintiliano,
José Joaquim, Canuto, Renério e Manoel Pereira de Matos. Todos
eles foram criados no labor da terra, minerando cascalho, cuidando
dos rebanhos, das lavouras de fumo, de café e de cana-de-açúcar.

Afirmam, ainda, esses historiadores que, com a descoberta
desses diamantes em Chapada Velha, formou-se uma aglomeração
humana, nascendo daí um povoado, iniciado na fazenda de um
senhor de nome Antonio Alves de Oliveira, que fez doação do
terreno à padroeira de uma capela existente no lugar –  Nossa
Senhora das Brotas.

Na versão de outros autores que escreveram sobre a região,
as terras pertencentes ao município de Brotas de Macaúbas, foram
desbravadas pelo sertanista Romão Gramacho lá pelos idos de 1792.
Teria sido Caiam-Bola o primeiro nome dado a Brotas de Macaúbas
pelo desbravador, sendo que os primeiros habitantes da região teriam
sido os garimpeiros e pessoas que trabalhavam na extração e
comercialização de diamantes.

 Pela Lei nº 256, de 17 de março de 1847, foi o povoado
elevado à categoria de freguesia, com o nome de Macaúbas, tendo
como padroeira Nossa Senhora das Brotas. Pela Lei nº 1817, de 16
de julho de 1878, foi o povoado denominado Vila Agrícola de Nossa
Senhora de Brotas de Macaúbas, ou simplesmente Brotas de



Macaúbas.

Pelo Decreto Lei Estadual nº 10724, de 30 de março
de 1938, a vila foi elevada a cidade, com a denominação de Brotas
de Macaúbas, com o município formado pelos distritos de Barra
do Mendes, Jordão, Morpará e Saudável, tendo Brotas de Macaúbas
como sede.

O Lavrista Claudionor de Oliveira Queiroz,  assim descreveu
Brotas de Macaúbas no início do século vinte:

“A cidade foi construída em cima da Serra da Mangabeira,
uma das ramificações da Serra da Chapada. Tal escolha proveio,
certamente, do fato de ser quase todo município muito seco e de
ter ali a nascente de um olho d’água perene que não chega, porém,
para o abastecimento da população”.

“No período governamental do Conselheiro Luiz Viana,
construíram em Brotas de Macaúbas um pequeno açude, de água
não potável e que auxilia a pequena vertente no abastecimento da
população”.

“A cidade não é antiga e é mal construída. Ao penetrar-se
na cidade pela parte do açude, encontramos uma pequena praça,
hoje atulhada com o prédio do Paço Municipal, e que se abre em
duas ruas; uma estreitíssima, de casas ordinárias; a outra mais larga,
sem nível, formada de casas ao lado de baixo e do lado de cima os
muros dos fundos das casas que separam as duas ruas e que vão ter
em outra praça irregular de casas de construção melhor, mais alta.
Uma outra rua, curta, estreita, sai dessa praça na estrada de
Gameleira e Fundão, de casas ruins, construídas em cima do lajedo”.

“A população não chegava aos mil e quinhentos habitantes.
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Não tinha feira livre, nem telégrafo, nem cadeia”.
Apesar desse quadro da cidade de Brotas de Macaúbas,

pintado por Claudionor, outro famoso Lavrista,  assim se reportou
sobre a mesma época: “Desde os primeiros tempos das descobertas
de ouro e diamantes, Brotas se tornara um dos mais florescentes
municípios da Chapada Diamantina. Com os seus sete mil
quilômetros quadrados, cujas terras se vão debruçar à margem
direita do Rio São Francisco, apresenta-se, ademais, com uma
altitude de 1.151 metros acima do nível do mar, e desenvolvem-se
ali grandes lavouras de fumo, de algodão e de cereais, além de uma
pecuária magnífica, que abastece, em grande parte, as zonas
sertanejas que a rodeiam”.

 Nesse ponto, ouvindo a tia Alice citar datas, decretos e
outros fatos do surpreendente relato com tamanha segurança, Noel
Serafim, não podendo mais agüentar de tanta curiosidade, levantou
um pouco a cabeça, olhou de esguelha para cima e então enxergou
um livro aberto na mão esquerda da parenta. Vendo que os olhos
dela não se desgrudavam do calhamaço, teve a certeza de que
aquelas páginas estavam fornecendo as informações precisas  das
ocorrências.
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O processo para se fazer um jagunço
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A Lei Áurea, também nos altos sertões, determinou
modificações radicais na estrutura econômica e social, e a República,
que se seguiu, com suas idéias de reformas políticas, mas muito
contaminadas, na prática, de imperfeições, geraram nas regiões mais
distantes do mar, uma flagrante acentuação dos conflitos e das
competições políticas regionais.

Com a crise social e econômica, em face da perda do trabalho
do escravo, apossa-se dos coronéis do sertão um indisfarçável medo
do empobrecimento.  Esse receio leva, efetivamente, ao
recrudescimento de novas lutas pela posse da terra e do prestígio
regional no campo político, com o conseqüente aniquilamento de
adversários, o que valia dizer, a própria sobrevivência do coronelato.

Foi nessa época que surgiu, nas Lavras Diamantinas, uma
figura que participou ativamente dessas lutas durante boa parte
dos séculos dezenove e vinte – o jagunço da Chapada. O jagunço
foi uma criação dos chefes políticos da região, desde a Monarquia.
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Com a Proclamação da República foi elemento fundamental para a
garantia daqueles coronéis, chefes e chefetes, que se tornavam mais
respeitados dependendo do número de seguidores que tinham a
seus serviços e se tornavam mais desejados pelos governantes.

O processo para se fazer um jagunço era muito simples –
assim definiu Claudionor de Oliveira Queiroz  - um contemporâneo
lavrista”. “Um indivíduo cometia um crime leve; o chefe fazia um
bilhete ao delegado de polícia para reter os autos do processo e o
criminoso passava a residir na fazenda do patrão, na vila ou povoado
onde o patrão residia. Se o crime era pesado, o patrão dava-lhe
assistência, mandando um rábula qualquer fazer-lhe  a defesa. Assim,
em sucessivas oportunidades, ia o chefe cercando-se de leais e
garantidos servidores. Quando alguém, movido por qualquer
sentimento de ódio ou vingança, cometia um crime, era bater às
portas de um chefe ou chefete e ficava isento de ser, pelo menos,
chamado pela justiça.

Se o crime era repugnante, o agente era acoitado, por algum
tempo, até os curiosos descobrirem o seu paradeiro, mas, nem por
isso, ele respondia pelo crime praticado.

O jagunço das Lavras, porém, não era um mercenário.
Recebia o salário correspondente ao serviço útil. Na ocasião das
lutas, ele tomava parte ativa e somente saía das fileiras por covardia,
atitude esta que lhe valia o repúdio dos companheiros.”

O governo, que encarnava as instituições, só se fazia sentir,
até então, na Chapada Diamantina, através do fisco e da polícia ou
de uma ordem jurídica incipiente e vacilante, ajustada, quase sempre,
às contingências do meio. A partir dali, passa a ancorar-se no
prestígio eleitoreiro desses coronéis, fomentando os rancores e



antipatias entre eles, garantindo um prestígio que se traduzia, quase
que exclusivamente no fornecimento de armas de guerra e munições
e de expedições policiais que dependiam das conveniências
partidárias de cúpula, pretensamente para manutenção da ordem
pública sertaneja, mas, muitas das vezes, destinadas tão-somente
ao massacre dos adversários de determinados chefes regionais.

“É, pois, dentro dessa época conturbada e difícil, e no centro
de uma paisagem em que a neutralidade, com raríssimas exceções,
representava, senão um fato impraticável, mas, pelo  menos, uma
covardia moral, que os filhos do Alferes José Pereira de Matos, de
Chapada Velha, município de Brotas de Macaúbas – dois deles, já
então, entrelaçados pelo casamento com moças de uma abastada e
conservadora família Queirós, do Açuruá – são transportados, pelos
imperativos de sua própria condição social e econômica, de uma
vida de trabalho honesto e promissor para uma existência de
preocupações e de lutas permanentes, à mão armada, como corolário
de uma sucessão de acontecimentos que os envolvem, e dos quais
não podem nem mais conseguem furtar-se”, escreveu  um Lavrista
que nasceu nesse início de século vinte.

Agravaram as coisas, definitivamente, para os Matos,
quando o Coronel Heliodoro de Paula Ribeiro, considerado como
uma das maiores fortunas da Chapada Diamantina, pelo número de
fazendas e casas comerciais que possuía, chefe político do “Cochó
do Malheiro”, região excepcional, onde a grande pecuária se
desenvolvia a todo vapor, e centro comercial florescente no caminho
do sertão, por onde passavam as enormes boiadas e caravanas para
as beiradas do Rio São Francisco e para o planalto central do Brasil,
vendo-se seriamente perseguido pelo governador Luis Viana,
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naquele momento, seu ferrenho adversário, que não lhe dava trégua,
e achando-se cercado de inimigos, resolve retirar-se da Chapada.
Vai residir em Queimadinhas, uma de suas propriedades mais
distantes, e manda um convite, ao já naquele tempo Coronel
Clementino Pereira de Matos, para gerir suas fazendas e demais
negócios na região.

O Coronel Heliodoro, já velho e cansado, sentindo-
se perseguido também pelos coronéis que dominavam o poder na
Chapada Diamantina, decide  abandonar a região conflituosa e
procura um fim de vida mais tranqüilo.  Resolve então entregar os
seus bens aos cuidados de um sertanejo respeitável e valente, como
era Clementino Pereira de Matos, o chefe da família dos Matos de
Chapada Velha, município de Brotas de Macaúbas.

Os inimigos mais próximos de Heliodoro de Paula Ribeiro
na Chapada eram o Coronel Manuel Fabrício de Oliveira, de
Campestre, e o Coronel Felisberto Augusto de Sá, chefe absoluto
da capital das Lavras Diamantinas – Lençóis.

Clementino Pereira de Matos, antes de aceitar a proposta
de Heliodoro, ponderadamente, vai encontrar-se com os principais
adversários do velho latifundiário para dialogar, levado pelos
melhores propósitos de paz e harmonia. Vai a Lençóis conversar
com o Coronel Felisberto Sá  e vai também a Campestre dialogar
com o Coronel Manuel Fabrício. Os dois asseguram que as questões
com o adversário eram apenas de caráter político e nada tinham a
ver com os seus negócios e bens. Não havendo nenhum
inconveniente, Clementino aceita a incumbência, e se muda
temporariamente para o Cochó do Malheiro.
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Barra do Mendes
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Barra do Mendes, que naquela época era distrito de Brotas
de Macaúbas, pelo que se sabe, originou-se de uma fazenda de
propriedade do major português Felipe Mendes de Vasconcelos no
início do século dezenove. O Major Felipe Mendes de Vasconcelos
que teria sido padre, e fugindo das perseguições perpetradas pelo
Marquês de Pombal contra os jesuítas, veio parar naquela região
da Chapada.

Há registros de que o Major Mendes era um homem
riquíssimo e ao chegar na região começou com a atividade de
emprestar dinheiro a juros, ou seja agiotagem. Consta também, que
gostava de jogar, especialmente, o buzo, uma espécie de jogo com
quatro rodinhas com alguns buracos em preto e outros em branco.
Dizem, inclusive, que, numa noitada de jogatina, depois de ganhar
muito dinheiro do Conde da Ponte, o Major ganhou também a posse
da Fazenda Barra, que ficava na junção dos riachos Vereda e Jacaré,
e sete escravos.
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O Major Felipe Mendes de Vasconcelos, sensibilizado com

a proteção que teve dos moradores do lugar, deixou todos os seus
bens, em testamento, para os seus benfeitores, inclusive a Fazenda
Barra. Iniciou, ali na fazenda, uma povoação que batizaram de Barra
do Mendes, em homenagem ao Major Mendes, o doador.

A povoação de Barra do Mendes foi assim se formando,
distante poucas léguas a leste de Chapada Velha, no mesmo
município de Brotas de Macaúbas. No início, a vila era constituída
apenas de um casarão, dos primitivos possuidores de escravos e de
alguns casebres. No final do século dezenove foram construídas
novas casas e alguns pequenos negócios foram surgindo, enquanto
a feira livre aumentava dia a dia.

 Esse crescimento fez com que imediatamente surgisse uma
rivalidade entre Chapada Velha e Barra do Mendes, que como
dissemos, distavam apenas poucas léguas uma da outra. E quanto
mais Barra do Mendes crescia, mais aumentavam os ódios entre os
moradores dos povoados. Como não havia cadeia na Vila de Barra
do Mendes, construiram um tronco (uma espécie de tora de madeira
enfincada no chão, onde o prisioneiro ficava amarrado) no meio da
praça para punir os desordeiros.

 Em certo dia de feira, do ano de 1896, apareceu em Barra
do Mendes, um jagunço do Coronel Clementino Pereira de Matos,
chamado Antonio da Jumenta. Depois de uma terrível carraspana,
embriagou-se o mais que pôde e começou a insultar a tudo e a
todos. Em conseqüência, foi o primeiro prisioneiro que inaugurou
aquele tronco.

Quando estava o jagunço Antonio da Jumenta preso,



estirado ao chão, passou por perto dele Militão Rodrigues Coelho,
que se tornaria depois chefe político e de jagunços de fama desse
sertão da Chapada Diamantina. Antonio da Jumenta o insultou,
soltando impropérios e palavrões, inclusive, chamando Militão de
assassino do próprio pai.

Militão, que retornava da roça e trazia um facão pendurado
na cintura, deu uma tremenda surra de panadas de facão no
prisioneiro. Depois de solto, Antonio da Jumenta foi pra Chapada
Velha e passados alguns dias retornou, junto com outros jagunços
para insultar novamente Militão e tentar uma vingança, sendo morto
por este  numa emboscada. Tal episódio foi o ponto de partida para
as desavenças entre as famílias dos Matos de Chapada Velha e  a de
Militão Rodrigues Coelho de Barra do Mendes.

O Coronel Militão Rodrigues Coelho nasceu em Imbaúba
da Vila de Fundão, município de Brotas de Macaúbas, aos 20 de
outubro de 1859. mudou-se para Barra do Mendes com dezoito
anos de idade, em 1877, deixando muitos familiares no povoado.
Em Barra do Mendes foi nomeado Coronel da Guarda Nacional.
Era filho do casal Manoel Rodrigues Coelho e de Dona Norberta
Olímpia Sodré Coelho.

Foi casado em primeiras núpcias com a senhora Maria
Barreto Coelho com a qual teve os seguintes filhos: Ornelina
Rodrigues Coelho Pacheco, Sofia Barreto Coelho de Amorim, Rosa
Alves Barreto de Sousa, Adelina Rodrigues Coelho Barreto, Adelino
Rodrigues Coelho.

Falecendo sua primeira esposa, o Coronel Militão Rodrigues
Coelho se casou com a senhora Maria da Glória Sodré Coelho,
com a qual teve os seguintes filhos: Nestor Rodrigues Coelho, Anízio
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Rodrigues Coelho, Luiz Rodrigues Coelho, Alzira Coelho dos
Santos, Solina Coelho de Oliveira, Maria Coelho Barreto e Eurico
Rodrigues Coelho.

O Coronel Militão Rodrigues Coelho teve uma vida inteira
de lutas. Foi intendente de Brotas de Macaúbas e de Barra do
Mendes. Comandou batalhões de jagunços.
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O moço Horácio de Matos
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Enquanto o Coronel Clementino Pereira de Matos tomava
conta dos negócios de Heliodoro em Cochó do  Malheiro, crescia
em Chapada Velha o menino Horácio de Matos, nascido na Fazenda
Capim Duro, município de Brotas de Macaúbas, em 18 de março
de 1882. Era filho de Quintiliano Pereira de Matos e de dona
Hermínia de Queiroz Matos e neto do Alferes José Pereira de Matos.

Chegada a idade escolar, só consegue assistir a poucas aulas,
não chegando a concluir, naquela época, o curso elementar. Para a
região onde morava, o governo só mandava coletores para cobrança
de impostos e expedições policiais punitivas. Os professores eram
raríssimos no alto sertão da Chapada. As incertezas e inseguranças,
motivadas pelo estado constante de beligerância em que viviam os
povoados vizinhos, privavam essas comunidades de terem uma
escola regular.

Mostrando, desde cedo, ter um caráter empreendedor,
muda-se para Morro do Chapéu. Naquela zona diamantífera,
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dispondo de alguns recursos, resolve estabelecer-se com uma
pequena loja de tecidos e miudezas e, paralelamente, um incipiente
comércio de diamantes e carbonatos.

Em pouco tempo, consegue granjear a amizade do Coronel
Dias Coelho, chefe supremo de Morro do Chapéu e comandante
de uma das brigadas da Guarda Nacional.

Não demorou muito e Horácio de Matos se viu presenteado,
pelo valoroso Coronel Dias Coelho, com um título de Tenente-
Coronel da Guarda Nacional.

No momento em que já gozava de relativa prosperidade,
Horácio de Matos, recebe um chamamento urgentíssimo do tio,
Coronel Clementino Pereira de Matos. O Velho Coronel, se dizendo
cansado e doente em Chapada Velha, depois das lutas cruentas com
os inimigos de Heliodoro de Paula Ribeiro, cobrava a presença do
sobrinho para um entendimento.

O moço Horácio de Matos sela seu cavalo e parte para a
Chapada Velha. Consigo, leva um pressentimento de que mudanças
radicais vão se processar em seu destino. Depois de longa viagem,
apeia do cavalo na varanda do casarão do chefe supremo da tribo
dos Matos e entra. Vai direto para o quarto. O tio Clementino,
apesar do desalento produzido pela doença, mostra, de repente no
semblante, uma grande alegria de revê-lo. Chegam todos os
parentes. Vêm os amigos. A casa se enche de gente. Era o ano de
mil novecentos e onze. Horácio de Matos contava vinte e nove
anos de idade.

O velho Clementino pressentindo que ia morrer, queria, em
ato solene, nomear o novo chefe supremo dos Matos. Queria indicar
seu substituto. Com a voz trêmula, desfia um histórico das lutas,



das injustiças, das perseguições e das traições sofridas por ele e
pelos irmãos e dos combates que travaram. Recordou de Canuto,
Inocêncio e outros parentes e amigos que tombaram heroicamente,
e, afinal, entregou ao jovem Horácio de Matos o bastão de chefe
da tribo dos Matos e, ato contínuo, leu o Código de Honra da
família:

“Não humilhar ninguém – mas também nunca se deixar
humilhar por quem quer que seja”;

“Não roubar, jamais, sejam quais forem as circunstâncias –
nem permitir que alguém roube e fique impune”;

“Ser leal com os amigos e parentes, protegendo-os sempre”;
“Ser leal com os inimigos, respeitando-os em tempo de paz

e enfrentando-os em tempo de guerra”;
“Não provocar nem agredir – mas se for ofendido, colocar

a honra acima de tudo, e reagir na melhor extensão da palavra,
porque de nada adianta a vida sem dignidade.”

Quando o Velho Clementino concluiu, um profundo silêncio
reinou entre os presentes no casarão dos Matos.

De repente, porém, o chefe dos Matos ordena ao jovem
Horácio de Matos  para se aproximar. Dá ordem para que apanhe
uma palmatória. O sobrinho, relutante, obedece. Ordena, em
seguida, que todos os demais sobrinhos, primos e afilhados formem
um grande círculo em redor do leito de morte em que repousa, e
determina que o moço Horácio de Matos, novo chefe da tribo dos
Matos, aplique, em cada um deles, meia dúzia de bolos bem puxados,
a fim de que passassem a obedecê-lo a partir daquele momento.
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O falecimento de Clementino Pereira de Matos ocorreu

alguns dias depois.
 Horácio de Matos foi a Morro do Chapéu, liquidou todos

os seus negócios que tinha por lá e retornou a Chapada Velha para
assumir, de fato, a chefia da tribo dos Matos.

Conquanto contasse já  vinte e nove anos de idade, Horácio
de Matos possuía pouca ou quase nenhuma experiência política;
mas, trazia consigo o desejo de introduzir uma nova mentalidade
nas relações com os grupos rivais dentro do município de Brotas
de Macaúbas. Considerava mesmo que, tendo morado durante
longos anos distante dos acontecimentos locais, afastado dos
conflitos regionais, talvez pudesse entender-se melhor com velhos
adversários da família Matos, dentro de um clima de superioridade
e de respeito, que não requeresse a quebra de nenhum dos princípios
daquele Código de Honra que foi entregue aos seus cuidados pelo
tio Clementino em seu leito de morte.

Como se dizia naquela época, a Chapada Velha era dos
Matos, do mesmo modo que, ali perto, a poucas léguas de distância,
Barra do Mendes era de Militão Rodrigues Coelho. Daí, por
extensão, as populações dos dois distritos não se toleravam e não
se entendiam jamais. A linha fronteiriça distrital era uma força
constante de pressão. Por conseguinte, ninguém se visitava e não
existia nenhum intercâmbio comercial. Examinando com frieza a
questão, não se sabia a razão de tanto ódio.

Horácio de Matos resolve, não medir esforços e, empenhar-
se no que fosse preciso para quebrar esse tabu. Sua primeira
providência, nesse sentido, foi planejar um entendimento pessoal
com o Coronel Militão Rodrigues Coelho. Já estava se preparando



para dar o primeiro passo, quando chega às suas mãos uma carta
do chefe supremo de Barra do Mendes, inquirindo-o sobre o que o
jovem pretendia fazer com a política local, porquanto as duas
famílias, até aquele momento, tinham sido inflexíveis adversárias.
Sela o seu cavalo, pega a estrada de Barra do Mendes, e salta na
porta de Militão, para dar sua resposta às suas indagações
pessoalmente.

Depois de longas argumentações do jovem Horácio de
Matos, o Coronel Militão Rodrigues Coelho, resolveu ceder.

Desse modo, dias depois, em Brotas de Macaúbas, caravanas
de políticos das duas comunidades, com suas respectivas famílias
que não se viam há muitos e muitos anos ou não se conheciam,
chegaram para a assinatura do ato de pacificação. Era a primeira e
grande façanha do jovem Horácio de Matos, filho de Quintiliano.

Essa pacificação, assinada solenemente em Brotas de
Macaúbas em mil novecentos e onze, no entanto, não durou muito.
Eis que, em mil novecentos e treze, morre o Coronel José João de
Oliveira, intendente de Brotas de Macaúbas, que segundo se conta,
chefiava a política e governava com indiscutível prestígio.  O cargo
de intendente de Brotas ficou vago.

Militão Rodrigues Coelho, estimulado por amigos e
aduladores, resolve disputar, a qualquer preço, esse cargo de
intendente de Brotas de Macaúbas.
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O apelido carinhoso de Lina
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Naquele dobrar de  século,  tempo em que as contendas
entre os Matos de Chapada Velha e o Coronel Militão Rodrigues
Coelho de Barra do Mendes recrudesciam, com provocações e
mortes dos dois  lados, quando um jagunço não poderia botar os
pés no território inimigo, nascia no dia vinte e quatro de junho de
mil e novecentos, na Fazenda Quixabeira, nas proximidades de
Brotas de Macaúbas, uma menina  morena, quase negra, que viria
a simbolizar o início da saga da família Serafim em Brotas de
Macaúbas e Fundão, (que, posteriormente, passou a chamar-se
Jordão e depois Ipupiara).

Naquele estado de beligerância reinante entre a jagunçada
de Militão e a jagunçada dos Matos, crescia aquela linda criança,
que levada ao sacramento da Igreja recebeu o nome de Eulina
Serafim.

Com apenas treze  anos, e tendo recebido o apelido
carinhoso de Lina,  já era apontada como  a moça  mais bonita de
Brotas de Macaúbas. Por isso, era cobiçada por todos os rapazes
da Vila. Resplandecia em sua jovem e  macia pele negra o brilho da
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quixaba do carrasco e das baixadas,  e em seus dentes a alvura e o
frescor da  flor do bogarim .

Naquela tenra idade, foi morar em Brotas de Macaúbas, na
companhia de seus pais e de duas irmãs mais velhas.  Sua casa, a
partir de então, passou a ser o alvo das atenções dos jovens
mancebos do lugar.

Naquela época, verificava-se em todos os quadrantes desses
sertões do Brasil, um período de  machismo acentuadamente
exacerbado. Ocasião em que a mulher era considerada quase que
um móvel da casa. Não tinha quase nenhum direito. Quem mandava,
invariavelmente, era o homem.  Até os sacerdotes, com o celibato
imposto pela Igreja Católica, espalhavam enormes proles por esses
sertões afora. Em Brotas de Macaúbas não era diferente. Havia
alguns filhos de padres no lugar. E um desses jovens, filho de
sacerdote, deixou marcas profundas na vida da ingênua Eulina
Serafim, como adiante será contado.
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Às ambições do Coronel Militão Rodrigues Coelho
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Volto às ambições do Coronel Militão Rodrigues Coelho.
Tão logo corre a notícia das pretensões do chefe de Barra

do Mendes em se ver investido no cargo de Intendente de Brotas,
vago com a morte do Coronel José João de Oliveira, imediatamente
se esboça uma oposição quase que generalizada nas figuras mais
representativas de Brotas de Macaúbas. Os ânimos ficam acirrados.

Quando o Coronel Militão Rodrigues Coelho toma
conhecimento dessa oposição dos brotenses à sua pretensão, se
sente ferido no seu brio e vaidade e, imediatamente, decide marchar
sobre o lugar que não o quer como chefe de seus destinos.

Os boatos sobre esse deslocamento dos homens de Militão
chegam, sem detença, a Brotas de Macaúbas e  as famílias do lugar
ficam em polvorosa.

Em face disso, alguns membros mais ponderados da
sociedade brotense resolvem partir para a negociação de um
entendimento com o chefe Militão, nessas alturas já em marcha
decidida, passando da Vila de Fundão. Logo, no entanto, regressam
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desanimados e apreensivos, em virtude da determinação do Coronel
Militão Rodrigues Coelho e do aparato bélico que carregava.

Foi nesse momento de desânimo e preocupação que a
população de Brotas de Macaúbas viu chegar, inesperadamente,
Horácio de Matos. Imediatamente ele se oferece para ir ter um
entendimento com o Coronel Militão Rodrigues Coelho. Nessa
altura dos acontecimentos, Militão e sua gente já se achava no
povoado do Pega.

Horácio monta no seu cavalo e vai sozinho ter com o chefe
Militão. É o seu segundo encontro com ele. O povo de Brotas
inquieta-se pela sua sorte.

O chefe da tribo dos Matos consegue convencer o velho
chefe de Barra dos Mendes da temeridade de sua empreitada.
Argumenta que o povo brotense jamais o perdoaria, e além do mais,
poderia entrar em negociações políticas  ou disputar livremente as
eleições para Intendente.

Militão, novamente convencido pelas palavras de Horácio,
bate em retirada para Barra do Mendes.

Horácio de Matos volta a Brotas, anuncia o êxito de sua
missão e se consagra definitivamente como mediador inteligente e
astuto.

Nasce um novo líder que se projetará, a partir de então,  em
toda a Chapada Diamantina.
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Horácio de Matos vai ao local do crime
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Um fato lastimável, nesse meio tempo, veio fazer Horácio
de Matos mudar sua postura pacifista demonstrada até então e
afastar-se da região de Chapada Velha e Brotas de Macaúbas por
algum tempo.

Em 4 de dezembro de 1914, um grupo de jagunços, entre
os quais os temíveis José Beiço Rachado, José Maria, Miguel
Barreto e Juvenal Cuscus, assassina barbaramente o irmão de
Horácio, Vítor de Matos, no lugar denominado Olhos D’água do
Seco. Horácio fica sabendo que os mandantes do crime são os
coronéis Pedro Mariano, da Estiva, Manoel Fabrício de Oliveira,
de Campestre, Virgílio Chaves, de Olhos D’água do Seco e Antonio
Jesuíno de Oliveira. A alegação para o crime era de que Vítor de
Matos tinha assassinado um tal de Silvino, jagunço de Pedro
Mariano, e o cunhado do terrível Juvenal Cuscus.

Horácio de Matos vai ao local do crime, exige justiça das
autoridades, em processo regular e pede a imediata prisão dos
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criminosos. Os jagunços, no entanto, conseguem fugir para
Campestre e ficam sob a proteção do chefe e todo-poderoso Coronel
Manoel Fabrício de Oliveira.

Um inquérito é aberto e se arrasta por meses, enquanto os
criminosos ficam acoitados e impunes em Campestre.

Várias precatórias são enviadas para o Termo de Campestre,
determinando a prisão dos criminosos, e simplesmente são rasgadas
com desdém. Esses fatos passam a tomar um sentido de humilhação
e de afronta para a tribo dos Matos. Horácio leva o episódio ao
conhecimento até do Governador do Estado e nenhuma providência
é tomada.

Em vista disso, a tribo dos Matos resolve partir para a
vingança. Fazer justiça com as próprias mãos. Os Matos tomam a
decisão extrema de atacar Campestre (atualmente distrito do
município de Seabra) e retirar dali os assassinos de Vítor de Matos,
sob o comando de Horácio. A partir da Fazenda Carrapicho, da tia
Casimira, fazem a primeira investida aos domínios do Coronel
Manoel Fabrício de Oliveira e fracassam fragorosamente.

 Horácio de Matos, porém, não desiste. Recruta mais
homens, manda adquirir munições em Januária, Minas Gerais,
através do Rio São Francisco e prepara uma nova investida.
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A carta aberta ao Governador
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Enquanto Horácio de Matos preparava e executava a
segunda e vitoriosa investida contra o Coronel Manoel Fabrício de
Oliveira em Campestre (1914),  o Coronel Militão Rodrigues
Coelho, aproveitando talvez a ausência dos Matos no município, e
com o apoio do Governo do Estado e de alguns chefes regionais,
reúne duas centenas de soldados e jagunços, toma de assalto, depois
de pouca resistência, a Vila de Brotas de Macaúbas e ali se instala
como Intendente.

A investidura do Coronel Militão Rodrigues Coelho na
Intendência (corresponderia hoje ao cargo de prefeito) do enorme
município da Chapada Diamantina foi como espinhas de peixe
atravessadas nas gargantas de brotenses tradicionais, que não o
suportavam. Nessas condições, e diante disso, a tensão política local,
no decorrer de quase dois anos, foi acentuadamente aterradora.
Nesse período eram comuns os tiroteios e as mortes.

Nessa altura dos acontecimentos, Joviniano dos Santos Rosa
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– o Major Vena, escrivão dos Feitos Cíveis e Criminais do município
de Brotas de Macaúbas, que tivera seu Cartório retirado da Vila
pelo Coronel Militão Rodrigues Coelho, por ser um dos seus mais
ferrenhos adversários, manda publicar, na imprensa de Salvador, a
seguinte carta aberta ao Governador do Estado:

A Carta Aberta ao Governador do Estado da Bahia -
publicada na imprensa baiana -  escrita por Joviniano dos Santos
Rosa –  o Vena:

“Em Brotas de Macaúbas têm-se dado, ultimamente,
acontecimentos anormais, como, por certo, V. Exa. não ignora. E
creio que V.Exa. já teria dado as mais enérgicas providências para
sanar esse grande mal, se as notícias que lhe têm sido transmitidas
não proviessem dos mesmos que tão criminosamente são autores
desses acontecimentos, e tais notícias, portanto, não merecem fé,
porque delas não existe nem a mínima parcela de verdade”.

“Certo de que assim é, venho eu, Excelentíssimo Senhor,
sem receio de que me desmintam, contar como testemunha e vítima,
todos os atropelos e banditismos que naquele Termo se tem
cometido, desde outubro de 1914 até hoje. Faço-o publicamente,
pela imprensa, para que, além de V. Exa. o público tome
conhecimento de tantas infâmias e delas seja também juiz. Veja V.
Exa. este rosário: No dia 18 de outubro de 1914, o Coronel Militão
Rodrigues Coelho, chefiando um grupo de mais de duzentos
jagunços, e ainda com o auxílio da Polícia do Estado, assaltou a
Vila de Brotas, roubando, sob ameaças, diversos cidadãos residentes
no município como faria qualquer bandido profissional, e tendo,



como recompensa do seu grande feito, todas as posições oficiais
naquele município, embora ele fosse, na verdade, Excelentíssimo
Senhor, adversário intransigente do seu governo”.

“Certo, se V. Exa. lhe conhecesse o temperamento e os
instintos, não o investiria de um cargo de tanta responsabilidade,
para o qual se faz mister um homem sério, digno e capaz de o saber
honrar. Mas não quero intercalar comentários ao meu relatório.
Vou desfiar, diante de V. Exa. todo um rosário de torpezas, e os
comentários façam-nos V. Exa. e o leitor. No dia 1º de abril de
1915, o Coronel Militão (o chefe dos bandidos) veio de Barra do
Mendes com um grupo de jagunços, a fim de impedir que o Capitão
Pedro Pereira Bastos assumisse o cargo de Coletor Estadual, o que
efetivamente conseguiu. No dia 20 de maio do mesmo ano, o dito
Coronel Militão mandou à Vila de Brotas e a diversos lugares do
município um grupo de jagunços de Barra do Mendes, capitaneado
pelo seu cunhado José Joaquim Sodré, e ao qual se incorporou
também o Delegado de Polícia, Capitão Gasparino Barreto, com
ordem expressa de fazer sair dali os homens de bem, espancando e
roubando outros. No dia 8 de setembro do mesmo ano, o referido
chefe ordenou ao célebre Antonio Lucas da Costa, ex-sargento de
polícia, que assassinasse a quem no momento dirige estas linhas a
V. Exa. e, como tal, como Lucas não cumprisse, por não poder, tão
honroso mandato, foi também expulso de Fundão, onde residia.
Na noite de 3 para 4 de janeiro do ano corrente, houve, por
determinação do mesmo chefe, uma singularíssima serenata na Vila
de Brotas, em que as notas mais suaves foram cerca de cinqüenta
tiros de comblain e rifles, secundados pelos de pistolas, em não
menos quantidade. Os cabeças, desta vez, eram o Capitão Nestor
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Rodrigues Coelho, secretário da Intendência; Major Avelino Alves
Barreto, atual coletor estadual, o seu Escrivão Bertoldo Antonio
Saldanha; Gasparino Araújo Barreto, Delegado de Polícia; Capitão
Marcolino Martins de Andrade, Subdelegado do Distrito de
Gameleira; Adelino de Oliveira Soares, Adjunto  de Promotor; Pedro
de Oliveira Soares, Contador e Partidor do Juízo; Lucídio Barbosa
dos Santos e Alcides de Oliveira Soares, Carcereiro da Cadeia e
Oficial de Justiça”.

“Talvez V. Exa. não faça a mínima idéia do pânico que se
apoderou de todas as famílias de Brotas de Macaúbas, sob os
insultos, os gritos e as descargas desse grupo, que só uma profunda
inconsciência ou uma requintada malvadez podia impedir. No dia
seguinte, 4 de janeiro, o chefe Militão, com o poder absoluto de
que dispõe, mandou sair da Vila todos os músicos que se recusaram
a tocar na sua posse de Intendente, ao contrário do que incorreriam
na pena de espancamento ou morte. No dia 17, às 23 horas, fui
avisado, felizmente, de que o chefe já estava no Fundão, com os
seus jagunços, para me assassinar e a outros parentes e amigos
meus. Em vista do risco a que estava  exposto, e mesmo por conselho
de um amigo, retirei-me da Vila. Passada uma hora, apenas, a minha
casa era cercada por cinqüenta jagunços que vinham imprimir
ameaças e matar-me, segundo eles próprios declararam. Logo no
dia 18, ao meio-dia, o chefe em pessoa entrava na Vila e ordenava
ao seu grupo que invadisse e retirasse o meu Cartório e o mudasse
dali, uma vez que eu não voltaria a Brotas, sob pena de ser
assassinado. Para mais essa façanha já o seu grupo tinha as
necessárias instruções”.

“Na noite de 18 para 19, o mesmo grupo, capitaneado pelo



célebre Ananias, Fiscal da Rendas Municipais, e pelo Delegado de
Polícia, cercou a casa do meu genro Brás, no sítio Sohén, distante
da Vila cinco léguas; julgando-me ali refugiado, correram a casa
para me assassinar, mas, ainda mais uma vez, falhou nos seus
intentos, porque não me encontraram. Para não perderem tudo,
porém, roubaram do meu genro uma espingarda caçadeira de dois
canos e uma faca. Nessa mesma noite, foi o mesmo grupo a Corrente,
capitaneado pelo Tenente Tibúrcio Durães, Suplente de Delegado
de Polícia, onde prendeu e roubou o cidadão Altino Cisóstomo de
Lima, sendo este, após conduzido à presença do chefe que o fez
assinar aquilo que ele chama “um termo de bem viver”... Omito
aqui, Excelentíssimo Senhor, o que o pobre homem sofreu mais...”

“Como sentimento generoso, teve apenas este: mandou por
em liberdade dois criminosos de morte: Antonio Durães e Elias
Novais. Armando Lúcio Barbosa dos Santos e Alcides de Oliveira
Soares, Carcereiro e Oficial de Justiça, acompanhados de jagunços,
foram me prender mais uma vez e, não me encontrando, carregaram
as minhas ovelhas. E então, à noite, junto à porta de minha
residência, ameaçou minha senhora, que foi forçada a pedir
providências ao Capitão Ezequiel de Matos, no que felizmente foi
atendida. Por telegramas recebidos nesta Capital, soube que o
bandido semeou o município por diversos grupos, indo o Capitão
Gasparino Barreto à frente de um grupo e, do outro, o Suplente de
subdelegado de Polícia, Benevenuto Barreto. Esses grupos
invadiram as fazendas do Major Romualdo Rosa, de D. Tomásia
Maria de Conceição, de José Brás e outros, implantando o terror.
Quanto ao meu procedimento e dos demais perseguidos, nada lhe
direi.Mas rogo a V. Exa. que se informe dos seguintes senhores
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cujos nomes cito com a devida vênia: Doutores Carlos Chenaud,
Luis Antonio Gonçalves de Almeida, Joaquim José Ramos,
Francisco Leonardo da Silva Lessa, e Manoel Higino Passos, que
foram Juízes em Brotas; Tenente-Coronel Paulo Bispo do
Nascimento; Capitães Luis Lopes Vilas-Boas e Aristides Marques
de Carvalho; Alferes Romualdo Pereira das Neves e Henrique Muniz
de Paiva, Oficiais da Brigada Policial que exerceram o cargo de
Delegado de Polícia no Termo de Brotas”.

“Talvez esta me custe a vida, por me não deixar ser
perseguido. Mas, resta-me a consolação de ter dito a verdade, e
V.Exa. poderá, desde já, responsabilizar o autor da minha morte,
caso ela se dê, porque por esta lhe tornei sobejamente conhecido”.

“Sou de V. Exa., humilde servidor, (a) Joviniano dos Santos
Rosa – Escrivão efetivo dos Feitos Cíveis e Criminais”.
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   Urubu de lá do Pega
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Logo depois de sair publicada esta carta na imprensa de
Salvador, Joviniano dos Santos Rosa, o Major Vena como era
conhecido, foi preso.

Há duas versões sobre o real motivo da prisão do letrado
da terra:

Uns dizem que, ao ler a carta, que teve grande repercussão
na Capital do Estado, o Coronel Militão Rodrigues Coelho ficou
irritadíssimo e mandou prender o seu autor.

Outros contam que Militão responsabilizou Joviniano dos
Santos Rosa pela morte de um tal Gonçalo, delegado de polícia de
Brotas, cuja história é a seguinte: Dizem que existia em Brotas de
Macaúbas um velho delegado chamado Gonçalo, casado com uma
senhora também já idosa. Gonçalo começou a ter ciúme da velha
senhora e terminou por expulsar a mulher de casa e até proibiu que,
a partir daquele momento, passasse em sua rua. A senhora não
hesitou em desobedecer ao marido e terminou por ser morta a
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punhaladas, na frente da casa, pelo ciumento Gonçalo. Os moradores
de Brotas se revoltaram com a brutalidade do crime perpetrado
pelo marido e resolveram linchar o assassino da velha mulher. Militão
teria aproveitado a oportunidade para incriminar o Major Vena  por
essa morte.

O coronel Militão Rodrigues Coelho, depois da prisão de
Joviniano dos Santos Rosa, foi a Salvador e por lá demorou.

Com enorme pavor de morrer na prisão, o Major Vena se
lembrou que criava duas filhas naturais de Horácio de Matos,
chamadas Neusa e Noêmia, e escreveu uma carta para o pai das
garotas contando o ocorrido e solicitando que viesse tomar conta
das filhas. Havia uma segunda intenção nessa sua carta: Obter um
socorro providencial dos Matos. A ajuda veio efetivamente.

Horácio de Matos, após receber a carta, e ficar cientificado
das ocorrências, resolveu tirar seu amigo Joviniano dos Santos Rosa
da prisão. Conseguiu reunir quarenta homens, entre amigos seus e
inimigos de Militão, e organizou uma entrada pacífica em Brotas
de Macaúbas.

Contam que, enquanto Horácio entrava na cidade, um dos
filhos de Militão, o Anísio, disparou um tiro na cabeça do prisioneiro,
Major Vena, que naquele momento estava lendo um jornal. Com o
barulho do tiro, Horácio teria acelerado a marcha, rumando
imediatamente para a cadeia, quando ficou sabendo do ocorrido.
Prendeu a guarnição e providenciou socorro imediato ao Major
que havia tombado quase morto. Para sua sorte, o atirador havia
errado o alvo, acertando apenas o seu maxilar, deixando Joviniano
impossibilitado de falar.

Nesse episódio da libertação do Major Vena, os inimigos



de Militão, em Brotas de Macaúbas, vislumbraram uma grande
oportunidade de se livrarem para sempre do incômodo Intendente
e decidiram depositar toda essa esperança na pessoa de Horácio de
Matos, tendo em vista sua ação inesperada de encarar o velho
Coronel Militão Rodrigues Coelho, grande chefe de jagunços, rico
e com grande prestígio político junto ao Governo do Estado.

Chamaram Horácio para um entendimento: O Coronel João
Arcanjo Ribeiro, os Rosas, os descendentes do Major Vena, Dona
Belinha, viúva rica, o Padre Carrilho, enfim, toda a elite de Brotas.
Procuraram saber de Horácio de Matos do que ele precisava para
enfrentar Militão. Ele respondeu, imediatamente, que carecia de
armas, munição, dinheiro e disciplina.

Conseguiram quase tudo que Horácio havia solicitado e
começou a preparação para enfrentar Militão, um poderoso chefe
que poderia reunir quatrocentos homens, com alguma facilidade,
em apenas vinte e quatro horas.

Militão, que estava em Salvador, quando soube dessas
ocorrências, rumou imediatamente para Barra do Mendes, reuniu
trezentos homens e marchou sobre Brotas de Macaúbas, com a
intenção de retomar o comando da Vila. De Barra do Mendes para
Brotas eram 108 km de estrada péssima, passando por Fundão.
Jagunço só andava a pé. Sendo assim, chegaram nas imediações de
Brotas já cansados.  Foi assim que, em 1916, houve a primeira
batalha entre Horácio de Matos e Militão Rodrigues Coelho: que
ficou conhecida como - Batalha do Pega.

A Batalha do Pega foi um embate de fogo cerrado entre as
forças de Militão e Horácio, que durou nove dias, na Fazenda Pega,
de propriedade do Coronel Antonio Custódio de Souza,  a 12 km
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de Brotas, entre Fundão e Brotas de Macaúbas.
 No nono dia, quando Militão se encontrava em Fundão de

Brotas, recebeu uma carta de seu amigo e compadre Eugênio
Rodrigues de Araújo, dizendo que estava preso em Brotas e que
Otaviano Serafim, outro grande amigo comum, tinha perdido a vida
na Batalha do Pega. Implorava que Militão não marchasse com as
tropas sobre Brotas porque, se o fizesse, Horácio de Matos o
mataria. Dizem que, para poupar o amigo, Militão retirou seus
jagunços dos combates e retornou para Barra do Mendes, naquele
mesmo dia.

Em face da quantidade de jagunços mortos, de ambos os
lados, nos ferozes combates do Pega, esse triste e sangrento episódio
entrou para o imaginário popular e foi retratado pela poesia de
cordel com a seguinte quadrinha:

Urubu de lá do Pega
Escreveu ao Presidente
Que já tá com o bico doce
De comer carne de gente.

Depois desses tristes acontecimentos, Militão retorna a Barra
do Mendes e consegue, através de sua influência junto ao
governador do Estado da Bahia, Dr. Antonio Ferrão Muniz de
Aragão, desmembrar os distritos de Barra do Mendes, Fundão e
Morpará do município de Brotas de Macaúbas. Isso foi efetivado
pela Lei nº 1.203, de 21 de julho de 1917, sendo criado um novo
município, com sede em Barra do Mendes.
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Do emaranhado daqueles episódios
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Com dezesseis anos, Eulina Serafim passou a ter abominação
por esses combates que se travavam em Brotas e região, pois teve
o desgosto de sentir na própria carne o horror desses tristes
acontecimentos.

A partir do emaranhado daqueles episódios, sua vida passou
a ser atulhada de lances de dramaticidades e infelicidades. Para iniciar
seus sucessivos dramas, o seu querido pai, Otaviano Serafim,
tombou morto naquela famigerada Batalha do Pega.

Ficara, a partir de então, órfã e desamparada, num ambiente
hostil, onde nem o mais elementar dos direitos de qualquer cidadão
era respeitado. Vivia-se num salve-se quem puder.
            E assim, nesse ambiente tão desfavorável, a jovem Lina se
deixou enredar e foi seduzida pelos encantos de um belo moço de
nome Pedro Carlos da Cunha, filho do pároco diocesano.

Foi apenas uma questão de tempo para aquele jovem da
elite brotense conseguir alcançar o seu intento: Manter relações
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sexuais com a ingênua e desamparada Eulina Serafim. Tirou a
virgindade da moça. O mal estava feito. Pouco tempo depois, a
jovem apareceu de barriga. Casamento, nem pensar. Dali a nove
meses nasceu o fruto daquela relação. Uma linda menina.

Apesar das circunstâncias da gravidez e da recusa do sedutor
em assumir a responsabilidade pelo seu ato irresponsável, escorado
na condição de fazer parte da alta sociedade brotense, a jovem
Lina era uma mãe solteira feliz.

No entanto, sua felicidade durou muito pouco. A família do
pai da criança, com o esfarrapado argumento de que Eulina   não
tinha condições de criar e educar a menina,       mostrando toda a
arrogância e prepotência da classe dominante, arrancou a criança
dos braços da própria mãe, que nada pôde fazer. Mudaram até o
nome da criança para Vera Lúcia da Cunha.

A jovem mãe ficou em estado desesperador. E sua angústia
aumentava a cada dia, sabendo que teria que conviver tão próxima
daquela criatura amada, que tinha saído de sua barriga,  sem ter a
mínima possibilidade de abraçar e acariciar a sua amada  filhinha.
Ficava, às vezes, a  imaginar a garota  crescendo, a poucos metros
de distância, sem que pudesse, ao menos, chegar perto. Era
desesperador.

Depois de algum tempo maturando uma idéia que lhe veio
repentinamente à cabeça e, não agüentando mais aquela humilhante
situação, tomou uma corajosa decisão: Iria ter uma segunda filha e
essa seria sua, a qualquer preço.

Em face de sua beleza singular, não foi difícil encontrar um
rapaz que quisesse namorar (mesmo que fosse em segredo) a jovem,
mesmo sabendo que ela tinha sido “desonrada” pelo tal Pedro Carlos



– como se dizia na época.
Esse segundo namorado na vida de Eulina Serafim era um

jovem rapaz, filho de um modesto fazendeiro dos arredores de
Brotas. Como ela já estava no firme propósito de ter uma segunda
criança, não foi difícil engravidar desse novo namorado. Embarrigou.

Depois de grávida, Eulina Serafim veio a descobrir uma
coisa horrenda praticada pelo seu desalmado e irresponsável
namorado. Ainda ficou em dúvida se aquele rapaz, que se mostrara
tímido e delicado no trato, tinha sido capaz de engendrar uma coisa
tão abominável. Ele demonstrava  gostar  um pouco dela. Mas,
para sua infelicidade,  pôde comprovar a veracidade dos fatos. Era
a mais horripilante realidade. Uma nova tragédia em sua vida. Esse
fato marcou profundamente a sua já abalada existência.  Sem dar
nenhuma explicação aos familiares, nem ao leviano namorado,
tomou uma drástica decisão. Resolveu fugir de  Brotas e tentar
refazer a sua vida em outro lugar. Terminou o namoro com o rapaz,
sem nenhuma explicação, e fugiu para Fundão de Brotas.
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Horácio de Matos sitiou Barra do Mendes
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Enquanto todas essas tragédias se desenrolavam em Brotas
de Macaúbas e Fundão, Horácio de Matos e seus jagunços tinham
atacado Barra do Mendes em 7 de janeiro de 1919. Pelo que se
sabe, O Coronel João Arcanjo Ribeiro, Intendente de Brotas de
Macaúbas, não se conformava com a emancipação de Barra do
Mendes, pois havia perdido os impostos dos três mais importantes
distritos daquele enorme município da Chapada Diamantina. Por
isso, mancomunado com Horácio, resolveu retomar Fundão,
Morpará e Barra do Mendes.

Horácio de Matos sitiou Barra do Mendes num cerco que
durou seis meses. No sexto mês Militão Rodrigues Coelho capitulou.
Retirou-se com a família para Pilão Arcado, sob a proteção do
Coronel Franklin Lins de Albuquerque.

Contam que o Coronel Militão Rodrigues Coelho,  não
obstante ter fugido para salvar  a própria vida, depois de várias
tentativas frustradas para retomar Barra do Mendes, chegou à
conclusão de que a vida para mais nada lhe valia, depois daquela
derrota humilhante. Enfurnou-se num quarto da casa do Coronel
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Franklin Lins de Albuquerque, fazendo greve de fome, fumando
desesperadamente, sem articular   uma palavra sequer com ninguém.
Morreu de inanição em 8 de dezembro de 1919, aos 60 anos de
idade, no dia da Padroeira de Barra do Mendes – Nossa Senhora
da Conceição.

Em 24 de maio de 1920, o Governador do Estado da Bahia,
José Joaquim Seabra, através da Lei nº 1.388, decretou a extinção
do município de Barra do Mendes e incorporou todo o seu território
ao município de Brotas de Macaúbas.
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Conhecimento da existência de uma tia Lina
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Desde o momento em que comecei a ter consciência das
coisas da vida, tomei conhecimento da existência de uma tia Lina
que morava em Jordão de Brotas. Ouvindo pedaços de conversas
aqui e ali, fiquei com a clara convicção de que ela tinha ido morar
naquele lugar para fugir de algum tipo de problema muito grave.

Ela nunca iria, simplesmente, afastar-se de sua filha, deixando
para trás aquele ente querido, se não fosse por um motivo de força
maior. Havia de ser uma razão muito forte pra ela deixar aquela
criança em Brotas e se mudar para o Jordão.

Já morava por lá há bastante tempo. Foi antes mesmo do
meu nascimento. Pelo que sabia, nunca mais retornou a Brotas de
Macaúbas. Sabia, além disso, que tinha um filho de  minha idade.
Era meu único primo. A prima Vera Lúcia não contava porque a
família do pai - aqueles ricaços - não deixava que ela sequer se
aproximasse de nossa casa. Não tínhamos nenhum tipo de contato
com a moça, até então.
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Naquela época, encasquetei uma idéia e dela não me

distanciava; não saia da minha cabeça: O objetivo era conhecer, o
quanto antes, a tia Lina e o primo Luiz. Tinha que ir logo a Jordão
de Brotas e passar alguns dias por lá. Fui falar com o pai Alonso
sobre o meu propósito e notei, de imediato, a sua contrariedade
quando toquei naquele assunto. Fechou a cara e pronunciou palavras
duras a respeito daqueles parentes. Disse que se eles quisessem
realmente conhecer ou rever os familiares, já teriam vindo a Brotas
de Macaúbas. Não custava nada. E disse mais. Que eu esquecesse
dessa idéia e tocasse a minha vida. Cheguei à conclusão de que,
com o pai não conseguiria nada.

O tempo foi passando e eu continuava encafifada com aquela
idéia fixa. Nunca iria desistir, afirmava pra mim mesma. Conhecer
aqueles parentes já tinha se tornado uma obsessão para mim. Em
vista disso, fui, aos poucos, tentando conquistar a minha mãe para
aderir à minha causa. Pois, para o meu entendimento, aquilo havia
se transformado numa causa muito importante. Com o tempo, não
foi difícil fazer minha mãe se bandear para o meu lado e começar a
pressionar o meu pai.

Depois de algum tempo e muita resistência, finalmente, meu
pai cedeu. Decidiu, por fim, autorizar a minha ida a Jordão de Brotas
para conhecer a tia Lina e o primo Luiz.

De início, achei muito estranho ele não querer nos
acompanhar naquela viagem de seis léguas no lombo de burros e
cavalos, todavia, não fiz nenhuma pergunta a esse respeito. O
principal eu havia conseguido – a viagem.

Foi assim que, ainda na década de trinta, eu e a minha mãe
fizemos a nossa primeira viagem a Jordão de Brotas. Saímos pela



manhã de Brotas e à tardinha estávamos desapeando dos cavalos
na frente da casa da minha tia em Jordão.

Minha tia Lina era parecida com a minha mãe: Uma morena
baixa, de pele lisa e bonita, olhos castanhos e penetrantes, cabelos
pretos e crespos. Voz agradável.

A pessoa do primo Luiz chamou, imediatamente, a minha
atenção: O jovem era alto, de tez branca, cabelos lisos e castanhos,
olhos também castanhos, voz agradável e compleição normal e
proporcional à sua altura. Acresce a tudo isso, o fato de ser
extrovertido.

Depois de toda aquela tradicional choradeira dos
reencontros de parentes depois de quase vinte anos de separação,
vieram as apresentações, quando fiquei conhecendo o primo Luiz,
a tia Lina e  o marido dela, Francisco Serpa – o açougueiro.

Passei uma semana agradabilíssima, na companhia do primo
Luiz. Só uma coisa me causava incômodo, de vez em quando.
Sempre que eu estava próximo do primo; conversando bem juntinho
dele; a tia Lina ficava olhando de esguelha, como se estivesse o
tempo todo nos vigiando.

Tinha a nítida impressão de que a tia Lina não queria nos
dar nenhuma oportunidade de podermos ficar os dois a sós. Aquela
era uma atitude estranha - pensava eu. Justamente no momento em
que eu começava a ficar deslumbrada com os encantos do primo
Luiz. Começava a sonhar.
            Naquele tempo, como hoje, eram bastante comuns os
namoros e os casamentos entre primos. Entretanto, minha tia não
nos dava trégua. Ficava a sensação de que a tia Lina, às vezes,
deixava as ocupações domésticas de lado só para nos vigiar. Ali
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havia alguma coisa errada. Não era só ciúme. Foi nesse clima tenso
que, finalmente,  chegou o dia de nossa partida.

Passada aquela prazenteira e enigmática semana, vieram as
desagradáveis despedidas com as mesmas choradeiras de sempre e
as promessas e os juramentos de uma outra visita muito
proximamente.

Viajei naquele dia, já pensando no próximo encontro com o
primo Luiz. Já ia montando na cabeça um estratagema para
conseguir dobrar o pai para ele permitir a minha ida, de novo, ao
Jordão de Brotas.

A minha teimosia foi tamanha que, não demorou muito
tempo, eu obtive, finalmente, essa autorização para fazer uma nova
visita aos parentes do Jordão. Dessa vez eu iria sozinha – disse o
pai. A tropa de um conhecido seu estaria de passagem para o Jordão
de Brotas e eu iria acompanhada desses tropeiros. Dito e feito.

Quando o cavalo parou na porta da casa, o primo Luiz já
estava  esperando e me abraçou demoradamente.  Naquele
momento, a tia Lina apareceu na porta e, não sei por que, eu tive a
ligeira impressão de não ter gostado da minha presença ali, pela
expressão de seu rosto. Mesmo assim, veio me abraçar e disparou
muitas perguntas para saber como minha mãe estava; se ela tinha
ficado bem; essas coisas.

A partir daquele momento, a casa se transformou no palco
de uma verdadeira briga de gato e  rato.  Aquela situação incômoda:
Eu querendo ficar a sós com o Primo Luiz e a tia Lina sempre
olhando de soslaio. Nos acompanhando nas vinte e quatro horas
do dia.

No momento em que ela teve certeza que nós dois íamos



namorar mesmo, nos chamou para uma conversa. Começou assim:
- Deus sabe, meus filhos, que eu gostaria de levar esse

segredo para o meu túmulo. Morrer com ele. Mas a vida dá tantas
voltas e, às vezes, nós somos obrigados a fazer o que não queremos.
Vocês estão me obrigando a revelar uma coisa que eu jamais gostaria
de dizer.

- Infelizmente ou felizmente, não sei, você não pode  namorar
com o Luiz e muito menos casar.

- Por que, tia Lina?! – perguntei angustiada e decepcionada.
- Porque vocês são irmãos!
Ao dizer isso, ela começou a chorar e eu caí sentada numa

cadeira com os olhos arregalados de espanto, o mesmo acontecendo
com o primo Luiz, digo, agora com o irmão Luiz.

- Depois que a família do Pedro Carlos tomou a filha dos
meus braços, eu entrei em desespero.  E minha angústia aumentava
a cada dia, sabendo que teria que conviver tão próxima daquela
criatura amada, que tinha saído de minhas entranhas, sem ter a
mínima possibilidade de abraçar e acariciar aquele ente amado.

- Passado algum tempo maturando uma idéia que me veio
repentinamente à cabeça, e não agüentando mais aquela humilhante
situação, tomei uma decisão: Iria ter uma segunda filha e essa seria
minha, a qualquer preço.

- Não foi difícil encontrar um rapaz que quisesse me namorar,
mesmo sabendo que eu tinha sido “desonrada pelo tal Pedro Carlos”
– como se dizia na época.

- Naquele ponto, uma coisa terrível aconteceu. Descobri,
por acaso, que meu namorado Alonso Rodrigues, seu pai Alice,
namorava, às escondidas, a  minha irmã mais velha, sua mãe. E
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pior: Vim a ficar sabendo que minha irmã estava também grávida
daquele rapaz irresponsável. Tinha engravidado as duas irmãs ao
mesmo tempo. Nunca imaginei que meu desespero poderia ficar
maior, depois da perda irreparável da minha filha. Ficou. Virou uma
angústia profunda.

- Pela segunda vez, em tão pouco tempo, eu teria que tomar
uma decisão importante na minha vida. Eu entendia que, pelo menos
minha irmã poderia ser feliz, não sabendo da cafajestada do
namorado. Se sua mãe soubesse, ele talvez tivesse abandonado as
duas. Para mim, a coisa mais importante naquele momento era a
criança que carregava em minhas entranhas. Só queria ter a chance
de poder ter uma criança em meus braços. Resolvi então fugir. Ia
deixar o campo livre para minha irmã se casar com aquele Alonso
Rodrigues e procurasse  ser feliz.

- Fugi então de Brotas de Macaúbas e vim morar aqui em
Fundão de Brotas, carregando comigo esse terrível segredo. E não
revelei a ninguém a identidade do pai da criança que eu estava
esperando. Ninguém sabia.

- Foi aí que, tão logo cheguei ao Fundão, ainda grávida,
juntei-me de mala e cuia com esse açougueiro maravilhoso de nome
Francisco Serpa.

- Para minha sorte, encontrei um homem honesto e
trabalhador que demonstrou gostar muito de mim, a tal ponto de
aceitar conviver maritalmente comigo, mesmo sabendo que eu estava
grávida de outro homem. Desempenhou um papel fundamental
naquele momento, ajudando uma sofrida mulher a enfrentar um
período dificílimo de sua vida – grávida, sem nenhum recurso e
sozinha no mundo.



- Poucos meses depois, trouxe ao mundo esse  lindo menino,
fruto daquele meu infortúnio em Brotas de Macaúbas. Levamos
para batizar com o nome de Luiz.

- Nesse meio tempo, em Brotas, Alonso Rodrigues casou-
se, efetivamente, com minha irmã Luzia Serafim, sua mãe, tão logo
ela desembuchou e teve você.

Quando a tia Lina terminou de falar, estávamos as duas
chorando e o primo Luiz macambúzio num canto da sala, sem dizer
palavra.  A Tia me abraçou e fomos caminhando para o quintal da
casa e nos sentamos num banco rústico que estava encostado na
parede do alpendre. Colocou a minha cabeça no seu colo e começou
a me fazer cafuné. Ela continuou falando e me disse que, apesar
dos pesares, tinha tirado um peso de sua consciência, pois o Luiz
andava insistindo em saber quem era o seu pai de sangue. Até aquele
momento tinha conseguido esconder a verdade do jovem, dizendo
que o seu verdadeiro pai era o Francisco Serpa – que o tinha criado
como se filho seu fosse.

A partir daquele instante fiquei espantada ao constatar que
começava a odiar Alonso Rodrigues. Como uma criatura daquela
espécie poderia ser o meu pai?  Seria normal odiar o próprio pai?
Como iria encarar  meu pai depois daquela revelação bombástica?
Depois daquela novidade que poderia mudar todos os nossos
destinos?  Depois do conhecimento de seu ato de irresponsabilidade
e sordidez? Como iria encarar aquele pai depois que voltasse para
Brotas de Macaúbas? Não deveria mais voltar para casa dos meus
pais – pensei. Iria ficar morando em Jordão. Não iria conseguir
encarar o pai!

 Estava com esses pensamentos circulando pela cabeça,
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quando a Tia me chamou à realidade nua e crua. Acho que quase
adivinhando os meus pensamentos, falou com muita firmeza:

- Tem que tocar normalmente a sua vida.  Deve perdoar o
seu pai. Ele errou, é bem verdade, mas, na época do acontecido,
ele era muito jovem e não tinha a devida consciência da insanidade
que estava praticando. Nós éramos muito jovens.

Ela não chegou a me convencer com a sua explanação. Eu
estava realmente magoada com aquela mancha do passado do meu
pai. E minha mãe, como iria reagir diante de tal revelação? O que
iria pensar do seu marido?

Com aquele meu espírito magoado fui me deixando ficar
em Jordão de Brotas. Logo, logo a notícia se espalhou e fiquei
convencida de que, mais cedo ou mais tarde, minha mãe e meu pai
tomariam conhecimento daquele fato.  Fiquei certa dessa minha
intuição a partir do momento em que minha permanência aqui com
minha Tia se prolongava e meus pais não cobravam minha volta
para Brotas.

Nesse meio tempo, Luiz começou a namorar a Cristina que,
diga-se de passagem, nem mesmo a mais remota probabilidade de
um futuro casamento entre eles era do agrado de ninguém das duas
famílias, afora os dois jovens.  O namoro não era abençoado por tia
Lina, e, do mesmo modo, não era tolerado pela família da garota.
Talvez em razão daquela revelação tardia, e por implicância mesmo,
por conta da objeção dos parentes da namorada, Luiz insistia em
manter um namoro que não era visto com bons olhos por ninguém.
Podia ser mesmo por rebeldia ou, quem sabe, ele gostasse realmente
de Cristina.

Não adiantaram os conselhos da tia Lina, insistindo para



que pensasse direito no assunto, pois se tratava de coisa séria. Era
o futuro e a felicidade dos dois que estavam em jogo. Os meus
conselhos também não adiantaram muito, pois ele estava bastante
determinado. O certo é que terminaram por se casar.

Naquela oportunidade, me veio à memória um certo pedido
de casamento. Recordei que eu tinha sido pedida em casamento,
não havia muito tempo, por um jovem da região. Ele estava
trabalhando em São Paulo e o tal pedido aconteceu por ocasião de
uma de suas visitas a familiares que residiam em um povoado das
proximidades de Brotas. Nessa sua última viagem para a Bahia
teve a oportunidade de me conhecer melhor e me fez o pedido de
matrimônio. Disse que era para eu ir morar com ele na cidade de
São Paulo, depois de casados, por certo. Fiquei de lhe dar a resposta
por carta.

Fui imediatamente comprar papel e envelope para escrever
uma carta dando resposta afirmativa ao meu pretendente, pois,
afortunadamente divisei ali uma maneira de poder ficar, dali pra
frente, bem distante do meu pai. Iria aceitar o pedido, casar e morar
no Sul. Bem distante.

Sentei e escrevi a carta endereçada ao Sergio, – este era o
nome do rapaz. Coloquei no envelope e ia sair para botar no correio
quando vi um cavalo riscar na porta da casa da tia Lina. Saí para
ver de quem se tratava e, para meu espanto e regozijo, reconheci
perfeitamente no lombo daquele cavalo o meu candidato a marido.

Houve os cumprimentos de hábito e sentamos para
conversar.  Falei do meu problema e lhe disse que estava disposta a
casar quando ele quisesse. O casamento foi realizado em tempo
recorde e dessa maneira, meu garoto, eu fui parar em São Paulo.
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Passados alguns anos, fui reencontrar seu pai Luiz já em

São Paulo. Ele me disse na oportunidade que tinha ido pro sul  para
trabalhar.  Assegurou que sua profissão de alfaiate já não tava dando
para alimentar as oito bocas de sua família aqui na Bahia.

Sucede que, sem tardança, comecei a ouvir conversas de
que ele estaria entabulando namoros e, logo depois, já circulavam
notícias de que ele já teria uma amante em São Paulo. Já estaria de
caso com outra mulher.

O certo é que a Cristina também veio para São Paulo e, a
partir dali, os dois já não se entenderam mais. Houve a separação.

Não demorou muito, sua mãe amasiou-se com um senhor
de São Paulo. Ela formou uma outra família. O seu amásio,
manifestadamente, não quis que ela tivesse mais nenhum contato
com a prole de sua união anterior, mesmo porque, alegava, não se
tratava de um nem dois, mas sim de seis filhos deixados na Bahia.

Vocês passaram a ser um estorvo na vida dos dois. Nenhum
deles queria assumir os filhos. Eles, ainda jovens, não queriam se
apresentar como pai e mãe de seis filhos. Além do mais, vocês
faziam lembrar o período da união dos dois que deveria ser
esquecido. Era grande o ressentimento. E vocês foram esquecidos
pelos dois, abandonados à própria sorte. Não fosse o anteparo da
tia Lina, não sei o que seria de vocês. Ela tem sido uma verdadeira
heroína. Lutando desesperadamente, dia e noite, para alimentar
vocês.

Nesse ponto da narrativa, Noel soluçava e tremia que nem
vara verde e já não podia mais prender o choro que teimava em
encher seus olhos de lágrimas.

Alice fez uma pausa, abraçou fortemente o garoto por alguns



segundos e continuou:
Dos parentes de Cristina pouco se podia esperar. Eles sempre

foram contra o casamento dos dois. Não iriam amparar vocês nunca.
Tenho certeza que foi bom para você eu ter contado esta

triste história, pelo menos eu tive a oportunidade de responder
algumas de suas perguntas. Daqui pra frente, você vai ter mais
consciência da sua real situação de vida. Vai dar o real valor a sua
verdadeira mãe que é a tia Lina. É tanto que você já a considera
como mãe, pois já percebi que a chama de Mãe Lina.

O garoto ia abrir a boca para dizer alguma coisa quando
ouviu o barulho de alguém tentando abrir o portão do muro que
sempre ficava especado com um pedaço de madeira. O portão
bruscamente foi aberto e apareceu a figura da Mãe Lina que chegava
da roça naquele exato momento.

O jovem ficou olhando aquela mulher ali no portão. Seu
vestido surrado de chita barata e aquele tradicional  pano enrolado
na cabeça com um nó no lado da nuca. Suas precatas salga-bunda
de couro cru. A pesada enxada que carregava no ombro e as gotas
de suor escorrendo pelo seu rosto tostado pelo sol inclemente do
sertão carrascoso. Aquela mulher sofrida, que estava voltando do
trabalho duro da roça, cresceu ainda mais no conceito do garoto
Noel Serafim.

Enquanto estava naquele devaneio, o garoto notou que
aquela mulher jogava a enxada e uma cabaça que carregava para
um canto, e corria preocupada em sua direção. Emocionada, abraçou
o neto e queria saber por que ele estava chorando e o que tinha
acontecido, de fato. Alice disse que tinha contado a verdade. A
avó confessou que tinha estranhado a atitude de Noel, deixando
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que ela fosse sozinha, pela primeira vez, trabalhar na roça. Ele era
sua companhia constante. Não havia faltado um dia sequer até então.
Por isso,  quando seu neto gazeteou e não quis ser seu companheiro
de jornada ficou de orelha em pé. Então,  aquele era o verdadeiro
motivo?  Arrancar,  da boca da tia Alice,  a verdadeira história
sobre seus pais. Sobre sua vida.  Menino esperto! – pensou Eulina
Serafim.
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A teoria das prioridades
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É interessante a teoria das prioridades. No decorrer da vida,
às vezes até sem perceber, elegemos uma seqüência de prioridades
e nos fixamos sobremaneira naquilo que consideramos mais
importante em determinado momento de nossa existência. Foi o
que aconteceu com Noel Serafim.

A chegada da tia Alice a Ipupiara fez com que ele se
esquecesse por algum tempo do amigo Boaventura. Isso, em
decorrência de tantas perguntas sem respostas que estavam
atordoando seu juízo. Seu objetivo principal naquela ocasião era
tomar conhecimento de todos os fatos nebulosos que levaram, o
que havia restado de sua família, àquele estado de penúria em que
se encontrava.

Noel só foi se lembrar  novamente da existência do Velho
Boa, depois de tomar ciência de tudo que queria saber sobre sua
vida e de ver a tia Alice embarcar de volta para São Paulo.

No dia seguinte, veio imediatamente à sua memória aquilo
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que o amigo tinha prometido fazer: Falar da vida dele, da Bola de
Fogo Encantada e dos milagres. O garoto continuava trabalhando
nas lascas e, conseqüentemente, teve que esperar ansiosamente a
chegada do domingo para ter oportunidade de conversar
demoradamente com o Velho Boa.

Naquele domingo, foi encontrar o amigo, com a fisionomia
abatida, sentado na cozinha tomando o café da manhã.

- Meu jovem Noel, você demorou um tempão para retornar
à minha casa! O que aconteceu?

- Recebi a visita de uma tia de São Paulo, irmã do meu pai
Luiz.

- Você não me disse que tinha essa tia morando no Sul.
- Não disse porque não sabia. É uma longa história. Tudo

começou no ano de mil e novecentos...
Foram sentar embaixo de uma mangueira centenária e Noel

narrou para o amigo, com detalhes, tudo aquilo que a tia Alice
havia contado.

- Tudo isso que você me contou é inacreditável! É enredo
para os melhores romances. Agora eu entendo o desespero e o
alcoolismo de sua avó. Até agora só há sofrimento na vida dessa
senhora. Pelo menos uma coisa eu e sua Mãe Lina temos em comum:
Perdemos nossos pais nessas famigeradas contendas entre o Coronel
Militão Rodrigues Coelho e o Coronel Horácio de Matos.

- O senhor ficou de me falar sobre a morte de seu pai.
- Morava eu, na companhia de meu pai e de minha mãe, em

mil novecentos e dezenove em nossa pequena Fazenda Cabaceiras,
situada nas proximidades de Barra do Mendes, quando soube que
Horácio de Matos tinha sitiado a Sede de nosso Município; criado



dois anos antes pelo então Governador Dr. Antonio Ferrão Muniz
de Aragão. As notícias eram as mais desencontradas sobre aqueles
“barulhos”. Diziam que o Coronel João Arcanjo Ribeiro, Intendente
de Brotas de Macaúbas, ficou descontente com a incorporação dos
distritos de Morpará e Fundão a Barra do Mendes e empregou a
violência para que ninguém pagasse seus impostos nesses dois
distritos.

- Horácio de Matos atacou Barra do Mendes em sete de
janeiro de mil novecentos e dezenove e grandes tiroteios foram
travados em Melancia, Sanharó, São Tomé, Queimada do Mendes,
São Bento, Caracol, Catuaba, Carretão, Fazenda Lagoa, Lapinha e
na Sede.

- Eu, que desde muito novo, tinha ido estudar em Barra do
Mendes, residindo na casa de um tio e sempre fui contra violências.
Ficava muito preocupado com o envolvimento de meu pai nessas
contendas. Ele era  um dos homens de confiança de Militão  e
comandava  um batalhão de jagunços naquela ocasião. Eu e minha
mãe ficávamos tomando conta da fazenda, na companhia de dois
empregados, quando ele estava nessas batalhas.

- Certo dia, já no terceiro mês daquelas lutas, nossa fazenda
foi atacada pelos homens de Horácio. Por um capricho do destino,
naquele exato momento, meu pai estava vindo pra casa buscar armas
e munições que estavam ali depositadas. Houve um cerrado tiroteio
e vi a mamãe tombar morta em minha frente. Ela, imprudentemente,
foi tentar avisar o marido da presença do inimigo quando foi alvejada
por uma bala dos horacistas.

- Já no escuro da noite, ouvi a voz agonizante de um dos
nossos empregados dizendo que meu pai também tinha sido morto
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e era para eu tentar sair pelos fundos da casa e embrenhar no mato.
Obedeci.

- Corri o mais que pude e depois caí estatelado. Quando
consegui voltar, já na tarde do dia seguinte, o caos era total. Foi o
dia mais negro da minha vida. A partir daquele dia, passei a odiar
ainda mais aquelas batalhas entre os coronéis. Fui tratar do enterro
dos meus pais e verificar o que tinha restado da fazenda. Não era
mais a nossa fazenda.  Só restava um monte de escombros.

- No dia seguinte, desiludido e desorientado, saí zanzando
pelos caminhos do sertão, sem rumo e sem destino, por um tempo
tão longo que não consegui precisar.  Quando dei por mim, estava
todo maltrapilho aqui na Vila de Fundão. Não quis mais voltar para
aquela região porque soube que, depois de cinco meses e um dia de
lutas,  Horácio de Matos tinha derrotado Militão, e este havia fugido
para Pilão Arcado.

Quando terminou a narrativa, o Velho Boa estava com os
olhos marejando de lágrimas.

- Que  história triste seu Boaventura! É por isso que o senhor
vive aqui isolado das pessoas?

- Em parte sim.
- E a Bola de Fogo Encantada, como entrou em sua vida?
- É uma outra história. Naquela época, nesta Vila só se falava

nessa Bola de Fogo. Todas as conversas da frente da Igreja giravam
em torno do assunto. Foi justamente naquela ocasião que comecei
a ter sonhos repetidos com bojos de cristal e não deixei de falar do
assunto com algumas pessoas. O certo é que, logo depois, fui pro
garimpo e bamburrei num grande bojo de cristal e consegui juntar
um bom dinheiro com a venda das pedras.



- Então é verdade mesmo?
- Sim. Com parte do dinheiro que apurei comprei este pedaço

de terra e com o que sobrou fui a São Paulo e adquiri todos esses
livros que você viu aí na estante.

- Isso foi um milagre?
- Se foi um milagre, ele ainda não se completou! Nos meus

sonhos repetidos apareciam dois bojos de cristal. Estavam em locais
diferentes. Eu só podia ver claramente a localização de um deles.
Era como se o outro bojo só pudesse ser descoberto por outra
pessoa. Não era pra mim aquele outro. E outra coisa curiosa
acontecia. Uma voz me dizia que aquilo só se completaria depois
do ano dois mil.  Em outro milênio. Aí eu acordava.

- Mas isso é assunto para sua próxima visita. Já está ficando
tarde e você tem que voltar pra casa.

As conversas de Noel Serafim com o Velho Boa eram
parecidas com os capítulos de um livro ou de uma novela. Ficava
sempre um suspense para um próximo encontro.
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As coisas no lar de Noel Serafim só iam piorando a cada dia
que passava. Todos os estudantes da casa tinham abandonado
definitivamente a escola. A avó, desesperada, volta e meia,
enveredava pelo caminho do alcoolismo. Os netos, ainda confusos,
não tinham conseguido superar o trauma do abandono. A fome
rondando e já quase estacionando na casa. Naquela atmosfera, o
garoto ficava a questionar qual futuro estaria reservado para ele e
seus irmãos se tal situação perdurasse por mais algum tempo. Só
poderia sair daquela família mais uma leva de nordestinos
analfabetos, que passariam a vida padecendo misérias para poder
ganhar o pão de cada dia e terminariam morrendo na indigência,
naqueles rincões do Nordeste Brasileiro.

Em tal conjuntura, Noel Serafim firmou-se no propósito de
não aceitar que as coisas se encaminhassem inexoravelmente para
aquele desfecho trágico. Não poderia aceitar tal situação. Era
necessário fazer alguma coisa. Tinha que acontecer alguma coisa
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para mudar aquele quadro sinistro. Ele já sabia que o pai estava, há
algum tempo, residindo em Ibotirama. Poderia juntar algum
dinheiro, pagar uma passagem de caminhão para Morpará e depois
embarcar num Vapor para ir ter com o pai. Mas, era justo deixar os
irmãos entregues à própria sorte? E a Mãe Lina e seus problemas
de bebida? Ela era a pessoa que ele mais amava no mundo. Não,
não faria isso. Não seria justo com ela e com os irmãos.

Numa noite enluarada de sábado, Noel Serafim foi sentar-
se na calçada da casa para apreciar o luar e ganhar alguns cafunés
no colo da avó. Ficou ali, olhando pra lua e sendo acariciado, quando
notou que a Mãe Lina, naquele momento, queria conversar com
alguém. Puxou conversa e deixou que ela continuasse.

- Meu filho, como você sabe, seu pai está morando em
Ibotirama. Essa cidade, pelo que me disseram, não fica muito longe
daqui. No entanto, Luiz nem vem buscar vocês, nem manda dinheiro
para pagar a nossa mudança pra lá. Eu fico desesperada, vendo
vocês crescerem sem estudo. Lá, junto do pai, seria mais fácil pra
vocês freqüentarem a escola.

E, pela primeira, Noel Serafim ouviu a avó fazer um sentido
desabafo.

- É um fardo pesado demais pra eu suportar sozinha. Tem
que acontecer um milagre!  Só um milagre pode nos tirar dessa
situação em que nos encontramos!

O garoto lembrou do Velho Boa e a frase saiu
automaticamente de sua boca:

- Os milagres não são tão raros assim!
- Quem lhe disse isso?



- Um amigo.
A partir daquele momento, os dedos da avó trabalhavam

lentamente na cabeça do neto em afetuoso cafuné e só se ouvia o
assoviar do vento na noite de lua cheia. As bocas permaneciam
caladas. Em pouco tempo, a lua se escondeu no oitão da casa; aí os
dois entraram pra casa e foram dormir.

Na manhã do dia seguinte, lá estava Noel Serafim na casa
do Velho Boa.

- Eu preciso de um milagre!
- Que história é essa, meu jovem?
- Mãe Lina disse que só um milagre pode salvar nossa família.

Sendo assim, preciso de um milagre!
- Quando alguém busca uma coisa com determinação e faz

por merecer, todas as forças da natureza e do sobrenatural se unem
a seu favor.

- Como assim?
- Pense que um milagre pode acontecer em sua vida. Pense

com muito querer. Um querer que vem do fundo da alma, e se você
tiver merecimento o milagre poderá acontecer! Não só pense, mas
trabalhe pra isso. Já pensou em subir as serras para garimpar cristal?

- Eu não sei como fazer isso. Nunca fui a um garimpo.
- Antes da tragédia da morte dos meus pais, eu jamais tinha

ido ao garimpo. No entanto, na primeira vez que cavei o chão da
serra, fui presenteado com um tesouro. Foi um milagre eu encontrar
aquele bojo de cristal.  A mesma coisa pode acontecer com você. O
outro bojo do meu sonho ainda não foi descoberto.

- Dizem que o senhor enterrou um cristal aqui em sua casa
e, a partir de então, ninguém mais bamburrou na região de Ipupiara.
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- Como disse, tudo pode acontecer. Até mesmo desenterrar
essa pirâmide de cristal que soterrei aqui em minha casa, como
falam por aí. Vá para casa e pense muito no assunto.

Depois daquela conversa com o Velho Boa, Noel Serafim
voltou pra casa pensando ainda mais nos milagres e sonhando
acordado com os cristais.
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Milagre!
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Noel Serafim já mostrava uma pertinácia exagerada desde
o princípio da  adolescência. Sua teimosia era conhecida por todos
ao seu redor.  Ele próprio admitia isso. Dizia que a teimosia era sua
filosofia de vida. Pra ele, os persistentes tinham mais probabilidades
de conseguir o que queriam do que as pessoas normais. Segundo
ele, isso era verossímil.

Por ser obstinado, o jovem ficou matutando por muito tempo
sobre os poderes extraordinários dos cristais, descritos naquele livro
da estante do Velho Boa e sobre sua última conversa com o amigo
do Brejo.

Como não sabia nada sobre os garimpos, foi procurar
inteirar-se do assunto.  Primeiramente, teve informações que davam
conta da existência de dois tipos de garimpeiros na região de
Ipupiara. Os que garimpavam por conta própria: Subiam as serras
por sua conta e risco. E os que garimpavam a expensas dos
compradores de cristal: Os compradores forneciam as ferramentas
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para os garimpeiros e abasteciam suas matulas de carne seca,
rapadura e farinha, em troca da exclusividade na compra dos cristais,
por ventura, retirados das catras e de uma porcentagem no valor
do dinheiro apurado.

Ficou sabendo, da boca do amigo Miltinho, filho de
comprador de cristal, que havia bastante tempo não se descobria
veios de cristal nas serras de Ipupiara. Bamburrar em bojo de cristal
tinha se tornado uma coisa do passado.  Os garimpeiros só estavam
encontrando cristais soltos, aqui e ali, de, no máximo dois quilos,
em catras de mais de cinco metros de profundidade.

Garimpagem era profissão de alto risco – disse o Miltinho.
Uma verdadeira aposta na sorte.  Muitas vezes, um sertanejo passava
a vida inteira aventurando-se no garimpo, sem jamais “pegar” um
cristal de grande valor e terminava morrendo na miséria.   A maioria
dos garimpeiros, naquela época, só estava trabalhando com lascas
de cristal. Era dinheiro pouco, mas seguro. Já se falava, inclusive,
que no futuro, até o cristal entupido ia ter valor comercial.

Nem mesmo esse rosário de fatos desanimadores fez com
que Noel Serafim esmorecesse. Tinha que enxergar, pelo menos,
uma fresta para chegar ao fim do túnel onde estava mergulhado.

Isso começou a acontecer num sonho. Certa noite teve um
sonho fora do comum. Sonhou que estava andando pelas serras e,
repentinamente, avistava o Velho Boa retirando grandes pirâmides
de cristal de dentro de uma catra. Ele dizia que havia mais cristais
em outro lugar. Só que, ao retirar a última pedra daquele buraco, já
aparecia completamente cego, zanzando com um bastão pelo meio
do mato. Esse sonho repetiu-se em outra noite.

Foi correndo contar o enredo do sonho ao amigo do Brejo.



O Velho Boa pediu que o garoto desse uma volta pelo Cercado,  à
procura de passarinhos, enquanto ele iria tomar algumas
providências. Quando Noel voltou, mais de uma hora depois,
encontrou uma enorme pirâmide de cristal em cima da mesa da sala
do amigo e confidente. Não disseram palavra sobre o assunto. O
jovem supôs que ele havia arrancado aquela pedra do piso da casa.
Pra confirmar a suspeita, viu um enxadete, ainda sujo de barro,
encostado na parede do oitão. Noel despediu-se do Velho Boa e foi
pra casa.

Duas noites depois, o sonho repetiu-se mais uma vez e foi
diferente apenas no desfecho. Ele avistava o Velho Boa retirando
enormes pirâmides de cristal daquela mesma catra. Dizia que havia
mais cristais em outro lugar. Só que, ao retirar a última pedra daquele
buraco, aparecia enxergando normalmente, andava pelas serras e,
repentinamente, parava num determinado lugar, apontava para o
chão e falava: “Estão aqui, só que estes cristais não são pra mim,
são pra você”.

Noel Serafim conseguiu gravar bem as coisas em volta do
lugar e acordou completamente encharcado de suor.

A partir daquele dia, só havia dois obstáculos entre aquele
jovem e o garimpo. O primeiro obstáculo era que ele não tinha os
apetrechos necessários para a garimpagem: Calumbé, enxadete, pá
e lavanca. E, os trinta quilos que ele pesava, não era exatamente
um físico apropriado para alguém que pretendia sair abrindo buracos
por aí em cima das serras.

O garimpeiro de primeira jornada precisava de companheiros
para ir ao local sonhado. Foi tentar convencer os amigos Carlito e
Miltinho a irem à zona de garimpo. Este último, sendo filho de
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comprador de cristal, já possuía os apetrechos necessários para
empreender a aventura.

Passou dias, semanas e meses, em vão, tentando persuadir
os amigos. Entretanto, Noel Serafim não era  alguém que se deixava
vencer facilmente. Persistia. Insistia. Não desistia.

Ao cabo de algum tempo eles decidiram, a contragosto,
acompanhar Noel naquela jornada. Finalmente chegou o dia.  A
Mãe Lina  preparou a farinha com rapadura, botou na capanga.
Encheu a cabaça de água, pegou o chapéu de palha, entregou tudo
ao neto e desejou boa sorte. Foram. Passaram pelo Morro do
Cruzeiro e embrenharam no mato. Noel caminhava resoluto.  Em
determinado momento, parou. Ficou olhando demoradamente em
derredor, empunhou o enxadete que carregava nas costas, cravou
na areia e gritou: É aqui!

Os amigos ficaram abismados. Acharam impossível
encontrar cristal naquele terreno arenoso. Noel insistia que era ali.
Começaram a cavar. Como o “sonhador” era o mais franzino dos
três, ficava cavando com o enxadete e a lavanca, enquanto o Miltinho
e o Carlito tiravam a areia da catra com o calumbé.

À tardezinha, quando a catra já estava com mais de três
metros de profundidade, só não desistiram da aventura porque
começaram a encontrar algumas “informações”: Pequenas pedras
de cristal “entupido”. Voltaram pra casa com uma sensação estranha
de expectativa e um certo desânimo.

A mesma divisão de trabalho continuou no dia seguinte.
Noel cavando no fundo, jogava o calumbé cheio de areia para
Miltinho postado na encosta do buraco que, por sua vez, jogava
para o Carlito na boca da catra.  Foi aí que Noel notou que o



enxadete tinha atingido algo duro que parecia uma pedra. Com a
mão, foi afastando a areia de cima daquela pedra quando, de repente,
a luz do sol refletiu naquela superfície lisa e transparente que quase
ofuscou seus olhos. Saíram os três gritando ao mesmo tempo:
Milagre! Milagre! Milagre!  Bamburramos!  Ali havia muitas pedras
de cristal. Era um bojo enorme. Pirâmides de todos os tamanhos.
De cinco a quarenta quilos. Entretanto, somente alguns pedaços
dessas pedras eram de cristal de primeira. E tinha também muitos
cristais de cabelo. Muitas pirâmides.

No dia seguinte, a notícia se espalhou em toda  Ipupiara e
uma infinidade de catras foram abertas, imediatamente, em volta
daquele bojo de cristal. Uma semana depois, todos desistiram. Não
pegaram uma única pedra  nas imediações daquela catra.
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Os cristais retirados daquele bojo foram vendidos,
evidentemente, para o pai do Miltinho. O dinheiro que lhe tocou,
Noel Serafim botou no bolso e saiu exultante. Chegou na sua casa,
abraçou a Mãe Lina chorando de alegria e sugeriu:

- Com este dinheiro, pagamos  nossas dívidas e o que sobrar
vamos fretar um caminhão e nos mudamos para Ibotirama. O que a
senhora acha?

- Era o milagre que eu estava esperando acontecer! É claro
que faremos isso!

A viagem foi providenciada com tal urgência que era como
se  aquela família não quisesse permanecer nem mais um instante
naquele  lugar. O caminhão foi fretado e acertado o dia da partida.
Umas velharias amontoadas na carroceria do carro constituia toda
mobília a ser transportada.

Não houve choros nem despedidas. Finalmente,  numa tarde
de fevereiro do ano de  mil novecentos e sessenta e um, partiram os
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sete  membros da família dos Serafim  amontoados em cima dos
trastes,  na carroceria do caminhão, em condições que não ofereciam
o mínimo conforto pelos sacolejos que iriam enfrentar na estrada.
Melhor seria  viajarem num caminhão pau-de-arara. Pelo menos
este teria uma cobertura. Pegaram a estrada de Morpará e
pernoitaram na “Catinga do Morro”, na casa de João Pery. No dia
seguinte, logo depois do meio-dia,  avistavam  o Rio São Francisco.

Noel Serafim já tinha frequentado a casa de João Pery,
quando ele morava  em Ipupiara.  Foi  justamente na casa dele que
o garoto começou a ouvir músicas de Nelson Gonçalves e Orlando
Silva nuns discos pretos que  rodavam num aparelho estranho que
chamavam de vitrola. Diziam que aqueles discos eram feitos de
cera de carnaúba.

No terceiro dia, quando já percorria o trecho entre Morpará
e Ibotirama, Noel Serafim conheceu o pé de carnaúba. Um  pé só
não. Milhares deles,  dispostos ao longo da várzea que margeava o
Velho Chico. O caminhão viajava naquela estrada ziguezagueando,
como num  balé forçado, para não ir de encontro  aos  troncos que
apareciam a cada segundo em sua frente, devido à sinuosidade
daquele arenoso caminho.

Por fim, de tardinha e completamente esgotados,  chegaram
a Ibotirama.

A partir de então,  Noel Serafim foi forçado pelas
circunstâncias a pautar sua vida só pelo lado material. Elegeu o
“ter” em detrimento do “ser”. Esta era sua única receita de vida. E
neste âmbito, uma só palavra define sua atuação:VENCEU!

Já no campo de  ação do espírito e do sentimento, era como
se  Noel Serafim  ainda estivesse  em Ipupiara. O seu “ser”



continuava enclausurado.
Até  seus sonhos eram  centralizados em Ipupiara.Só tinham

como cenário aquele Torrão Natal.
 Escrevia poesia, é bem verdade, como vaticinara a Mãe Lina,

no entanto,  sua inspiração se  restringia  ao que reportava a Ipupiara,
como nos  dois poemas mostrados adiante.

Do seu trabalho não tirava nenhuma realização pessoal. No
entanto, tinha que completar o ciclo do “ter”. Do prover material.
Do horizonte estreito.

Batalhou durante quarenta anos nesse árduo compromisso
do prover e, nos últimos anos dessa missão,  estabeleceu a seguinte
meta:  No momento em que a aposentadoria se consumasse,  iria à
Terra Natal  na busca de um novo milagre. Agora, o que estava em
jogo era se  libertar das mágoas e dos ressentimentos. Curar as
feridas e orientar a vida só  pela receita do  “ser” .  Foi.
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A Serra do Carranca

Pra mim
O vento não vinha do sul
Muito menos do norte
O vento vinha era da Serra do Carranca.

Pra mim
A manhã não trazia o sol
E seus raios brilhantes
O sol vinha era da Serra do Carranca.

Pra mim
A noite não trazia a lua
E São Jorge radiante
Quem trazia a lua era a Serra do Carranca.

Pra mim
A chuva não vinha só das nuvens
Trazidas pelos ventos
Nas tardes quentes de dezembro
A chuva vinha era da Serra do Carranca.



Pra mim
A prata não era a prata
Metal valioso e brilhante
A prata era a lagoa que eu via,
Todos os dias, na Serra do Carranca.

Pra mim
O frio não era do clima
Daquelas noites de junho
Quem trazia o frio, nas festas de São João,
Era a brisa que vinha da Serra do Carranca.

Pra mim
A Serra do Carranca
Não era pedra, barro, floresta e areia
Era poesia, magia – encantada!
Era o prolongamento do Céu
Da querida  Ipupiara.
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 Glosa da Chapada
            1
Quando acordei para a lida
Fugi da boca da noite
E no princípio do açoite
Mamei no seio da Vida.
Tive espinhela caída,
Afundei minha moleira,
Mãe Lina, em dia de feita,
Me batizou como vate.
Meu Verso pede arremate
Numa glosa chapadeira.
                           2

Fui pé quente na partida
Nas trilhas do Protetor
E quando a fonte secou
Já era o fim da corrida.
O Brasil me deu guarida
O Nordeste uma bandeira
E deu palavra certeira
Pra dizer o que quiser.
Fazer verso é meu mister.
Minha glosa é chapadeira.



              3
O saber da criação
Que na cabeça lateja
Eu recebi de bandeja
Bem na zona do agrião.
Essa coisa, no sertão,
É dada de mão beijada.
Sou quase cobra criada
Na arte de versejar.
Pra falar do meu Lugar
Eu tenho a glosa afiada:
                           4

Na Chapada Diamantina
Tem a Serra do Carranca
Onde, no meio da rampa,
Mora a Deusa Iara.
Ela vela Ipupiara
Do lago cor de “cristal”.
Sua bênção matinal
Ela manda pelo vento.
Para o leitor desatento
Parece glosa normal.
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Chamou minha atenção
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Felipe Saldanha leu de um só fôlego o livro. E, enquanto
lia, vi sua fisionomia mudar, várias vezes, de acordo com as
passagens da história. De soslaio, verifiquei que as páginas que
mais interessavam ao atento leitor eram as que tratavam de garimpo
de cristal. Essas chamavam mais a sua atenção. Ali se detinha
demoradamente, relia algumas vezes, e só então prosseguia na
leitura.

Eu, na falta do que fazer, fiquei circulando pelo quintal da
casa, onde um casal de sonhins se debatia dentro de uma grande
gaiola instalada embaixo de uma latada de maracujá. Fiquei
observando, por algum tempo, aquele balé dos primatas em
constante sobe e desce pelos paus da gaiola.

Chamou minha atenção uma grande quantidade de pedras
de cristal opaco, de todos os tamanhos e formatos, espalhadas desde
o alpendre da casa até o fundo do quintal.  Fiquei a me perguntar
qual a serventia daquelas pedras, pois em outros tempos, aqueles
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cristais eram chamados simplesmente de “informações”. Isto é, nas
serras onde eles eram encontrados à flor da terra, indicava que ali
poderia haver cristal de verdade.

Estava nessas indagações quando sua esposa me convidou
pra tomar o quarto café da tarde. Sentamos no sofá da sala e ela
começou a falar sobre a situação financeira do marido. Disse que o
casal estava muito bem de finanças em São Paulo. De repente, ele
vendeu tudo que tinha por lá, comprou uma fazenda em cima da
Serra do Carranca e veio pra cá. Gastou uma parte do que trouxe
na política, a outra enterrou no garimpo e, naquele momento, estava
em petição de miséria.

 Já era tardinha e eu havia terminado o sexto café. Voltei ao
alpendre. Naquele exato momento o meu amigo devorava as últimas
páginas do livro. Pela sua expressão fazia crer que queria disparar
dezenas de perguntas em minha direção. Não fez nenhuma. Botou
o livro sobre uma cadeira, pegou o poema e começou a ler:
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Meu Verso

Milagre na Chapada - Romanceiro da Chapada Diamantina 231



    1
O meu verso é natural
Da Chapada Diamantina.
Vem dos zelos de Mãe Lina
E das lições de moral.
Vem das minas de cristal
Do calumbé e da pá.
Da lavanca de cavar
Do querer e do despojo.
Vem do bamburrar no bojo
De cristal a cintilar.

            2
Vem d’aridez do carrasco
Da estiagem do agreste
Do vento que vem do leste
De graveto no penhasco.
É tão seco como o casco
Da cuia de cabaceira.
Nem palha que faz esteira
Tem a sua sequidão.
É seco como o torrão,
Como cinza em capoeira.
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             3
Tem marcas do desamparo
E virtude do perdão
Poder de superação
De um passado ignaro.
Vem d’um feliz anteparo
Com paz, carinho e amor.
Foi de anjo benfeitor,
Em formato de mulher,
Que com sacrifício e fé
Fez um ninho acolhedor.

            4
Retrata a fauna e a flora:
O nado do mergulhão,
O vôo do azulão
No despertar da aurora.
Vem da figueira que chora,
Do gosto de articum.
É negro como o anum
E brabo como tetéu.
Mandaçaia que faz mel
De flor de manga comum..
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              5
De essência singular,
Tem a mistura das cores,
Dos perfumes e sabores
Que captou do lugar.
É doce como araçá
E rapadura cerenta.
Tem o ardor da pimenta
E as cores do jasmim.
Tem cheiro de bogarim
E efeito de água-benta.
                      6

Vem da casa de terreiro
Pintada de tabatinga
Que tem água de moringa
E a luz de candeeiro.
Vem da pimenta-de-cheiro
Pra tempero de pirão
Cozinhado em caldeirão
Ensopado com verdura.
“De comer” com a mistura
De arroz com açafrão.
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             7
Vem, por certo, da visão
De nuvens beijando a serra,
Cheiro de chuva na terra
E do ronco de trovão.
Começo de plantação
De feijão-de-corda e milho.
Fumo, de corda, em sarilho
No quintal para secar.
Do vôo do mangangá
E do mugir de novilho...
                     8

Do doce de campoteira
E gomo de mexerica
Água tomada na bica,
Café de choculateira.
Cantiga de vó rendeira
Cochilo com cafuné.
Avô cheirando rapé
Com ar despreocupado
E menino retratado
Numa máquina de tripé.
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  9
Da moça trajando chita
Nos festejos de São João.
Igreja, reza e rojão,
E bandeirola que agita.
Do leiloeiro que grita,
Pedindo oferta melhor.
Da cachaça e trololó,
Casamento e batizado.
Do mastro sendo enfincado
Com vento trazendo pó.

             10
V em  das tardes de prazer

C om  bola de m angabeira

M uito jogo e brincadeira

A té candeia acender.

D o ver a lua nascer

N o colo quente da V ó

C om  picada de potó

Q ue, de noite, irrita e coça.

D e m anhã, na velha roça,

P lantando feijão no pó.
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               11
Fez inversa trajetória
Como numa regressão
Pra trazer da região
O que ficou na memória.
Vendedor contando história
De forma espirituosa
De meizinha milagrosa
Pra curar qualquer doença
Explorando a velha crença
Levando besta na prosa.
                    12

Traz da feira inspiração
Mais originalidade:
Da banca de brevidade
Com paçoca de pilão.
Da cigana que lê mão
Pra tirar qualquer quebranto.
Meninos em contracanto
Com tábuas de pirulito
Mulher rezando bendito
Vendendo imagem de Santo.
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                13
Trago a minha poesia
Das Lavras Diamantinas
Onde o cascalho das minas
Era de grande valia.
O interior da Bahia
Me deu o metro e a rima.
O resto veio do clima,
Do sol, da terra e do ar.
Do constante caminhar
No garimpo serra acima.
                    14

Ponho no verso o que via
Lá na Fonte do Pau-Louro
Nas gramas do quaradouro
Uma vasta estamparia.
Da bica a água escorria
Com mulher enchendo a lata.
A branca, a preta e a mulata,
Trançando a mesma rodilha
Pra andar na velha trilha
Sempre arrastando a precata.
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                 15
Lá vi pé de caroá
Em terreno pedregoso
Com raiz de fedegoso
Minha avó fazia chá.
O bico do carcará
Era igual unha-de-gato.
Vi grassar bredo, no mato,
Como ervanço e jitirana.
Qualquer farinha baiana
Era medida no Prato.
                    16

No brejo, quando menino,
Brinquei com fogo-pagou
No Cercado de Doutor,
Velho Doutor Gasparino.
Em lamento matutino,
Uma pomba juriti.
Na Lagoa, o paturi,
Vi nadar entre o capim,
E aquele canto sem fim
Do pequeno Bem-te-vi.
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           17
Pro meu verso foi achado
Esse interior baiano.
Mascate vendendo pano
Soltando o palavreado.
Feira de sol empinado
Onde se vendia puba,
Tapioca de Imbaúba,
Carne seca de varal.
Farinha do Traçadal
E maniva da Pituba.
                    18

Vem do mais belo cenário:
Lá da Serra do Carranca,
Cuja beleza desbanca
Qualquer um receituário.
Vem do canto do canário,
Pintassilvo e zabelê.
Vem da pega e do sofrê
Nas flores do mulungu.
Vem do tempo do umbu,
Do preá,do saruê.
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           19
Traz ainda a emoção
Do mágico deslumbramento
Do girar do cata-vento
Na casa de Sinhorzão.
História de assombração
Em noite de lua cheia.
Casa de parede-meia
Com santo no oratório.
Menino de suspensório
Domingando na areia.
                    16

Sai do enredo do sonho
Do fluir do pensamento.
É distraído e atento,
Inteligente e bisonho.
Possui um poder medonho
Parece mais deus pagão.
Não foge de tentação
Tem forma de Ipupiara.
Seduz a deusa Iara,
Ecoa pelo sertão...
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Seus companheiros de aventura
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A leitura do poema foi mais rápida, no entanto, Felipe
Saldanha deu a mesma atenção que tinha dispensado ao texto
anterior. Terminou a leitura e estava preparado para disparar   uma
saraivada de perguntas em minha direção. Disparou a primeira:

- Meu amigo Celso Mota, esse Noel Serafim é... ?
- É exatamente o que você está pensando mesmo. Esse Noel

Serafim é  um personagem emocionalmente  ressentido e com muita
amargura no coração que estacionou no tempo e no lugar, em quem
me  transmudei por conta dos padecimentos da infância e da
adolescência aqui em Ipupiara, e do qual estou tentando me libertar.

- Tenho aqui duas perguntas que não querem calar. Antes
de formular, no entanto, eu explico o porquê dessas  indagações.
Naquela época, o cristal de cabelo não tinha nenhum valor comercial.
Por isso vocês não deram nenhuma importância e deixaram lá.
Todavia, hoje é um dos cristais mais valorizados do mercado
internacional. É dinheiro vivo.

Existem hoje três tipos conhecidos de  cristal de cabelo: O
de cabelo branco, que tem um valor um pouco menor. O de cabelo
escuro, ou ponto de lodo, de valor um pouco maior. E o de cabelo
dourado, o mais valorizado.

- Que tipo de cristal de cabelo vocês deixaram enterrado?
- Acho que foi o de cabelo dourado.
- Nesse caso, vocês deixaram um dos cristais mais valiosos

naquela catra!
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- Seus companheiros de aventura já foram buscar esses

cristais?
- De maneira nenhuma. Por uma razão muito simples.  Eles

não precisam mais de cristais. Já passaram  para um outro plano.
Morreram.

  - Tenho quase certeza que você seria capaz de  acertar o
lugar. Ou,  por  acaso, sonha ou se recorda do local exato daquele
bojo de cristal?

- Como eu já lhe disse, sou um sonhador contumaz e desde
que fui embora de Ipupiara, há quarenta anos, todos os meus sonhos,
sem exceção, têm como cenário este torrão natal. Nesses sonhos,
muitas vezes, aparece uma enorme pedra em forma de cabeça
humana bem próxima de um pé de articum verdadeiro. Entre eles
uma catra. Aí ouço a voz do Velho Boa dizendo: “O milagre só se
completará depois do ano dois mil”.

 -As pedras ainda estão lá!
- É bem provável.
- Amanhã, nós vamos buscar essas pedras de cabelo. Você

vai ter que identificar o lugar e a pedra.
Tendo conhecimento da péssima situação financeira do meu

amigo, não pude deixar de pensar que aquelas pedras poderiam
representar a solução imediata de alguns de seus problemas.
Pensando nisso, até fiquei contente em poder ter condições de ajuda-
lo naquela oportunidade. Iria tentar auxiliá-lo na busca daqueles
cristais que ficaram desprezados por mais de quarenta anos. Aquelas
valiosas pedras enterradas na serra de Ipupiara.  Que ficaram naquela
bendita catra, sem que tivesse despertado o interesse de ninguém,
naquela época.



No dia seguinte, juntamos as tralhas e apetrechos de
garimpagem e rumamos para a Serra. A única coisa de que me
lembrava sobre o local dos cristais era o seguinte: Tinha certeza
absoluta que ficava na direção da Serra do Carranca.
Escarafunchamos, passo a passo, uma área de mais de três
quilômetros durante os dois dias seguintes, e nada de aparecer a tal
pedra em forma de cabeça.

Voltamos no terceiro dia e nada. Ao entardecer, já cansado
de tanto ficar zanzando de lá pra cá e daqui pra lá em cima da serra,
sendo rasgado por macambiras, caroás e unhas-de-gato, sem que
nenhuma luz iluminasse a minha memória e fizesse eu me lembrar
de alguma coisa ou, finalmente, enxergasse algum sinal que
mostrasse o caminho do local do bojo, chamei o meu amigo Felipe
Saldanha e lhe disse que ia desistir. Já não tinha mais esperanças de
achar o lugar da catra. Notei, com pesar, o desespero em seu rosto.
Eu sabia que ele tinha esperança de achar as pedras.

Só quem conhece essa região das Lavras e penetra nesse
mundo de incertezas e ilusões, sabe que essa atividade de
garimpagem se transforma assim numa espécie de vício para o
garimpeiro. Ele nunca desiste. Gasta até o seu último centavo nessa
lida do garimpo. Tem sempre a esperança de um dia bamburrar
num grande bojo e ficar rico.  Assim, fiquei consternado com seu
estado de abatimento, quando comuniquei que ia desistir. Pediu,
pelo amor de Deus, pra eu voltar no dia seguinte.

Voltamos a Ipupiara e eu fui direto para o hotel. Tomei um
banho, jantei e fui pro quarto.  E, na noite daquele dia, o mais que
fiz foi sonhar: Serra, pedras, caminhos, mato, catras, numa sucessão
de imagens como se fossem de um filme antigo. Esses eram os
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meus sonhos naquela noite.

Subimos a serra pela quarta vez. Alguma coisa me dizia
que eu deveria mudar o rumo da subida. Era como se alguma força
estranha tivesse me indicando uma direção a tomar. Exatamente
como se eu tivesse um guia me conduzindo. Meu amigo notou,
imediatamente, minha determinação e se animou. Ficou eufórico.
Eu avançava determinado pela mata. E quanto mais avançava, sentia
que estava próximo do lugar. De repente, ao chegar no topo de
uma colina, uma visão de quatro décadas atrás voltou à minha mente.
Eu soltei um grito que ecoou pelos grotões – É aqui!

Meu amigo Felipe caiu de joelhos rezando. Lá estava a
pedra, em nossa frente! A bendita pedra!  Enxerguei o verde da
copa do pé de articum verdadeiro também logo ao lado.

Enquanto o meu amigo rezava, visivelmente emocionado,
pude notar que havia alguma coisa no topo daquela pedra que,
reparando daquela distância em que eu estava, não dava para eu
perceber do que se tratava. Parecia os vultos de duas pessoas.  Fui
me aproximando lentamente daqueles vultos, e, à medida que
caminhava,  aquilo que estava em cima da  rocha foi tomando forma
mais nítida; foi tomando forma; e de repente, pude ver perfeitamente
os meus dois companheiros de garimpagem, de quarenta anos atrás,
descendo da enorme pedra, apontando para um ponto no chão e
dizendo em uníssono:

- Caro Celso Mota, finalmente consumou o Milagre!  Esses
cristais vão ficar em boas mãos!

  Voltei pro hotel, me ocorreu o seguinte soneto, que não
falava de Ipupiara, e  consegui sepultar Noel Serafim:



Templo

A minha igreja tem portas imensas
Grandes colunas de altos telhados
E seus altares são ornamentados
Para acolher as mais diversas crenças.

Ali se travam discussões intensas
E é comum ter credos confrontados
Os que lá entram são estimulados
A questionar antigas diferenças.

Nela se prega a paz de consciência
Também se exalta a boa convivência
Sem precisar de papos enfadonhos.

Sua existência é transcendental
E seu mais nobre diferencial
É ser o templo pra todos os sonhos.
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Epitáfio

_|_
|

Aqui jaz

Noel Serafim

desde 24.06.2001

Nascido em Ipupiara - Bahia

em 24.06.1947

Orai por ele

Celso Mota



Fortuna Crítica

 Rara beleza

Numa breve e comovente história, Carlos Araújo nos traz
um momento de lembranças melancólicas em “Milagre na Chapada”.
Suas palavras saem do grotão para acariciar nossas mentes e nos
fazer chorar. Choremos, pois, lavemos nossas almas nessa mistura
de romance e soneto ao sentir que em cada um de nós há um pouco
de “Noel Serafim” que ora chora, ora reclama suas dores e ora ri de
seu passado.

Enterremos, porém, essas lembranças nas catras profundas
de terras distantes, onde só passam os sonhos de quem ainda sabe
sonhar, de quem se sente personagem vivo de uma história real
onde o imaginário é apenas um sonho, nada além. Muito embora,
como relata o autor, milagres existem e nós somos obrigados a
fazer valer essa existência. Assim, dizemos que milagre pode ser
problema, mas o problema nunca será milagre e sim ele por ele
mesmo. Sonhemos, pois, e enterremos os problemas.

Tecer comentários e críticas a respeito do sentimento do
escritor, de súbito, o susto. Toada difícil de tecer. Difícil pela emoção
e espanto. Mas a afinidade com o protagonista fez surgir explanações
tantas que aqui não daria para descreve-las. Assim como as palavras
expressadas pelo autor que não são lá tão usadas pela
“modernidade”, mas que saíram do cerne de sua alma e continuam
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fazendo parte do vocabulário de muitos catedráticos da dor, da
angústia, da consternação.

Quando falamos de dor lembramos poeta:... ser habitante
do silêncio, das agonias. O silêncio dos espaços infinitos onde a
consciência lógica fica sem ascensão, sem acesso. Imaginem então
o escritor-poeta dentro deste silêncio... Sabemos que o poeta é
também criador não só das palavras como também dos seres, assim
como o escritor é fundador dos sonhos e nos faz sentir a
transformação do imaginário. Queremos o real?

Elta Mineiro
n.a.
Elta Mineiro é poetisa, professora  e pintora

“Milagre na Chapada” é emocionante e leva o leitor a
conhecer, com sua descrição a história de pessoas que, mesmo
sofrendo duramente as vicissitudes da vida, nunca desistiram de
lutar e acreditar que os milagres acontecem.

A leitura deste livro nos faz crescer espiritualmente, tornando
a fé inabalável e oferece o conhecimento num cenário histórico,
descritivo e poético da exploração do cristal, sonho enraizado de
muitos, até hoje, na região da Chapada Diamanina.

             Nilza Moreno Quinteiro Pereira
n.a.
Nilza Moreno Quinteiro Pereira é professoara



                                                Salvador, 05 de setembro de 2004

             Caro Araújo,

Que presente eu ganhei ao ler sua obra “Milagre na Chapada
– Romanceiro da Chapada Diamantina”, exatamente no dia do meu
aniversário.

Enveredei-me no contexto da sua trama poética, como se me
sentisse dentro dela. E confesso: Vislumbrei-me.

                   Parabéns,

                        Edson Alves Ferreira
n.a.
Edson Alves Ferreira é poeta e escritor

Milagre na Chapada
                     Romanceiro da Chapada Diamantina

Adiei por alguns dias a leitura do livro  Milagre na Chapada.
Primeiro, porque a missão que me foi confiada era por demais
pesada: fazer a leitura do livro para posterior comentários com o
autor. Mas, como já havia me comprometido e tinha prazo para o
meu encontro com Carlos, comecei a leitura. A idéia fixa era a de
fazer uma leitura criteriosa e anotar tudo que gostasse e não gostasse
no livro. Assim com um misto de ansiedade e prazer, comecei a
leitura.
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Me envolvi de tal forma que mergulhei por inteiro na história.

Quando me dei conta já estava sendo alertado pelo autor/narrador
da minha posição de leitor.

Retomei o propósito inicial e continuei a leitura. Logo estava
completamente enredado pelas tramas da narrativa, aí foi um tiro
só até o final do livro. Quanto ao fato de parar para fazer as
anotações, só se for numa segunda leitura, pois o livro é envolvente
e me tomou por inteiro.

Os cenários, a localização na época e no lugar, tudo se
encaixava perfeitamente. Os fatos históricos se atrelavam com a
ficção dando um caráter tão verdadeiro que me levava à emoção
com facilidade.

Convivi: visitei Jordão de Brotas nos tempos idos, assisti as
lutas dos coronéis e jagunços pelo poder local, principalmente, sofri,
chorei com as agruras passadas pela mãe Lina, segui atordoado a
bola de fogo, passei aflições, suei e brinquei com Noel Serafim.

No final, me emocionei, com lágrimas nos olhos com o
encontro e o milagre.

                                Reginaldo Pereira

n.a.
Reginaldo Pereira é poeta



Caro Carlos Araújo

Seu livro reúne histórias dentro de histórias, temperadas
com um pouco de História. Noel Serafim é o fio condutor de um
drama familiar inusitado. Drama do tipo que nos obriga a meditar
sobre a capacidade humana de produzir dor. E de como essa dor
pode se fincar na carne e no espírito das pessoas por décadas. Dor
que exige sepultamento, ao fim da purgação, tal qual a de Noel em
seu livro.

Noel lembra personagem de José Mauro de Vasconcelos.
Um menino aprisionado pela miséria da vida a procurar passagem
em cercas, como a do Velho Boa. Um menino que mata o que há de
mais belo na Natureza para matar a fome. Um menino que a despeito
dos ferimentos d’alma sonha. E sonha com milagres. E faz  acontecer
o milagre. Um milagre que espalha em benefício da família sobre
uma carroceria de caminhão,  aves frágeis em arribação.

“Milagre na Chapada” conduz o leitor ao centro dos conflitos
entre os coronéis da Chapada Diamantina, em época distante. Mas
nada no relato é gratuito. O drama do menino Noel nasce  lá, entre
os pipocos de comblain, no riscar da peixeira, no sangue inocente
derramado. Décadas depois, o menino Noel precisa mergulhar na
História, conhecer Horácio e Militão, e suas motivações, pois o
cenário daquelas lutas é o mesmo em que brincou, caçou, plantou e
garimpou um dia. Cenário que persiste em seus sonhos recorrentes
de homem feito.

A terra embebida de sangue é a mesma em que brota
pirâmides de cristal.
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Seu livro é um desses cristais preciosos, de cabelo dourado,

que o leitor torna puro a cada leitura. Puro como as lágrimas do
menino Noel no colo de Mãe Lina.

Parabéns, amigo!

Carlos Barbosa
Out 2004

n.a.
Carlos Barbosa é poeta e escritor

Dos Grotões à Vida

A história de Noel Serafim comove qualquer leitor, mesmo
aquele de pouco discernimento. A narrativa do autor reflete sua
própria infância infeliz. Os acontecimentos norteiam o leitor para
uma reflexão sobre as indagações da personagem. Emocionei-me.
O enredo dramático e comovente mostra-nos que há situações
inesperadas, inusitadas onde é preciso ter um CRISTAL dentro do
nosso SER capaz de fazer reluzir o milagre da vida.

Como interlocutor da história vivida pala personagem, pude
sentir aflorar na alma de Noel um sentimento de tristeza; veiculado
àquele tão inóspito mundo em que ele vivia. A fome, a seca, a miséria
e os relatos sobre as divergências entre dois grupos de Jagunços,
que lutavam pelo domínio das terras tórridas de região, fazem parte



do panorama daquela sociedade em que a ética e a cidadania não
são a espinha dorsal. Porém, Noel Serafim pressentia que a felicidade
só seria possível se impelisse o seu pensamento ao extremo de que
haveria uma saída. Foi o que fez...  Surge da sua consciência a
determinação para lutar contra a miséria absoluta e não aceitar
passivamente o destino a que estava confinado.

É necessário, ainda, repensar que a sorte foi um fator
preponderante na vida de Noel, ao encontrar a Mãe Lina e o Velho
Boaventura. Estes serviram de pontes para Noel vencer as agruras
do sertão. Em Mãe Lina teve o apoio do abrigo, da comida, esta
escassa. No Velho Boa, teve um arsenal não de armas que aniquilam
a vida das pessoas, mas com livros que mostram a possibilidade do
milagre vir à tona.

Já é consenso que a capacidade de leitura das pessoas reflete
em sua qualidade de vida, em sua condição de cidadania. O autor
desta belíssima obra é o melhor sinal de que a proficiência em leitura
foi capaz de transformá-lo e fazer do mesmo um Cristal que reluz
esperança...

Creio que este romance fascinará muitos leitores e
provavelmente servirá de inspiração para criação de um filme ou
até mesmo uma peça teatral.

“Mostrar os seus sentimentos é expor a sua humanidade”.

Joir Torres Bandeira
Out 2004

n.a.
Joir Torres Bandeira é professor.
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Milagre na Chapada

“Milagre na Chapada – Romanceiro da Chapada
Diamantina” é um romance de ficção baseado em fatos reais. Um
retrato da  nossa velha Jordão, tendo como personagem principal o
garoto Noel Serafim que usufruiu de um milagre para migrar para
as  terras à margem do Velho Chico, a hoje cidade de Ibotirama.

O livro “Milagre na Chapada” contém narrativas fantasiosas
de uma Bola de Fogo Encantada, contadas por muitos e que,
segundo a lenda, culminou com o milagre da descoberta de um
bojo de cristal, sendo o resultado, a venda das belas pedras, cujo
dinheiro foi utilizado para o frete de um caminhão que transportou
Noel Serafim e sua família para Ibotirama onde, após quarenta anos,
alguém dessa família escreve a presente obra que, ao se analisar
cuidadosamente, vê aquele milagre da descoberta do bojo de cristal
concorrendo para a economia de sua cidade natal nos dias atuais,
com grande produção deste mineral em todo município e região.

Está de parabéns o senhor Carlos Araújo por tão boa idéia.
Com os meus cumprimentos,

Ipupiara-Ba., 05 de outubro de 2004

Moisés Arcanjo Filho

n.a.
Moisés Arcanjo Filho é um estudioso da
História de Ipupiara e sempre lutou para
o seu registro e preservação.
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