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REMINISCÊNCIAS  
 
 
 

de um balizador de caminho... pré-cabralino 

Havia enviado um artigo para um jornal chapadense, mas 
estava receoso de que esse material não fosse aceito para 
publicação; mas o editor a quem não conhecia publicou-o; 
porém mudando o título do seu trabalho – O nascer do Sol 
no ano 2000 – para: Chapada dos Guimarães ajuda a 
esclarecer o mistério da Porta do Sol em Tiahuanaco. E 
esse acreditar de um estranho nas suas suspeitas o levou, 
tempos depois, a uma profunda reflexão... 
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NOTA PRELIMINAR 
 

 
 
 
 
 

 

Edna Capocci (11: p. 7) 
 
 

 

   Naquela manhã, quando está em um laboratório fotográfico, na Praça Dom 
Wunibaldo e, enquanto aguarda a impressão das fotografias tiradas da 
caminhada do dia anterior, alguém ao lado chama sua atenção ao mostrar, 
sobre o balcão, uma das manchetes do jornal daquela segunda-feira. 
   Após se inteirar da reportagem, lhe responde: 
    Se Chapada dos Guimarães não pode ostentar a expressão: “Centro 
Geodésico da América do Sul”, que se use a que lhe é, desde há muito, 
predestinada! 
    Qual?! – indaga-lhe aquele3. 

 

 
Havia dois dias que estava retido dentro de casa. Não 

podia sair por causa do frio intenso provocado por uma frente fria 
– que trouxe vento, chuva, neblina e frio, muito frio – e precisando 
pintar uma escada metálica, naquela quinta-feira, 10 de maio de 
2007, saiu para comprar uma lata de tinta. E, ao entrar em um 
estabelecimento comercial na Avenida Perimetral, em Chapada 
dos Guimarães, se depara – afixado na porta de entrada – com 
um cartaz que chama sua atenção. 

 Veja que coincidência! – exclama de si para consigo, 
quando lê: “Caminhos de Guimarães”. É um convite da Secretaria 
de Turismo, Cultura e Meio Ambiente de Chapada dos Guimarães 
para participar do “Circuito do Atmã” – uma caminhada na 
natureza.  

É uma coincidência porque, há menos de um mês, havia 
participado, a convite do Senhor Pedro Altoé, da 6ª Peregrinação 
sobre o Resgate do Caminho de Peabiru, promovida pelo 
NECAPECAM4, entre os municípios de Campina da Lagoa e 
Ubiratã, no Paraná, numa extensão de 60 quilômetros, cujo 

                                                 
3 - “POLÊMICA: Câmara notifica Chapada pelo centro geodésico”. Diário de Cuiabá. Cuiabá, 20 e 21 de 

maio de 2007, p. A1 e B1. 
4 - Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre o Caminho de Peabiru na COMCAM – Comunidade dos 

Municípios da Região de Campo Mourão, PR. 

“Quando o homem descobre em si, 
 a necessidade de repensar a vida, 
 de buscar Deus na natureza, tem 
 início o processo de aprendizado 
 místico inconsciente.” 
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trajeto, percorrido a pé, foi vencido em dois dias, com um pouso 
na comunidade de Santo Inácio, no município de Ubiratã. 

E diante dos “Caminhos de Guimarães” e não “dos 
Guimarães”, expressão com a qual está acostumado, a 
imaginação vai longe. Tinha ouvido falar das cavalgadas entre 
Cuiabá e Chapada utilizando a trilha do Quebra Gamela, o 
Caminho do Magessi (35), mas de uma caminhada naquele 
município é a primeira vez que tem conhecimento. 

E esses “Caminhos de Guimarães” o fazem lembrar-se de 
uma conversa que tivera com o empresário Jorge Belfort, isso em 
março de 2004, quando questiona-lhe, aliás, pede-lhe que 
esclareça melhor sobre o paralelo 15; as profecias de Dom 
Bosco; o alinhamento das cidades de Porto Seguro, Brasília, 
Chapada dos Guimarães e o Lago Titicaca; e mais 
especificamente sobre aquele “caminho pré-colombiano” que 
citara em seu artigo Teoria Mística de Chapada, publicado, havia 
uns nove anos, no jornal Voz da Serra (5: p. 5). É quando fica 
sabendo, pela explicação do Senhor Belfort, que na década de 80 
um estudioso francês andou pelo município de Chapada dos 
Guimarães pesquisando vestígios de “rotas migratórias” que 
teriam existido naquela região5. 

Um ano depois dessa conversa não lembrava mais o 
nome desse pesquisador e – extraviadas suas anotações – se 
esforçava para se lembrar dele. É quando, estando em Cuiabá, 
por coincidência ou não, compra em um sebo uma revista antiga 
do Arquivo Público de Mato Grosso; fascinado pelas coisas do 
passado de Mato Grosso, comprou a revista por causa da foto na 
capa que reproduz um “Matto-Grosso” da época do ciclo da 
borracha (1913); e na seção Pesquisas e Consultas: Quem está 
pesquisando o quê, entre os vários estudiosos que utilizaram o 
Arquivo Público, no ano de 1984, constava o nome do 
pesquisador-explorador francês Jean Perié, sobre a “Pré-História 
(Rotas Migratórias)” e a “Paleo-Topomorfologia” (62: p. 53). 

E essas lembranças fazem emergir do inconsciente um 
cipoal de ideias confusas, quando, como a colocar um fim nessas 
recordações, sobressai: 
  “Participe da caminhada!” 
  É verdade! – imagina concordando com esse ‘palpite’. 

                                                 
5 - Jorge Belfort faleceu em 2007. 
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A caminhada pelo “Circuito do Atmã” não estaria tão 
distante, mais de “200 légoas”; mas aconteceria no seu município, 
e ainda mais, no ‘quintal’ do seu bairro; por que não participar?6 

E aquele imperativo “participar” é como se algo lhe 
ordenasse que pegasse o seu cajado, seus amuletos – uns 
penduricalhos, registros de suas andanças – e se juntasse aos 
caminhantes do “Circuito do Atmã”. 
  Ontem, “Caminho de Peabiru”! – vai se questionando 
diante do cartaz, tendo ainda na mente imagens daquela 
caminhada (Fig. 2). 

 
 
 

                                                 
6 - Sem cunho pejorativo, a expressão “quintal” é empregada no sentido de: bem próximo, contíguo, ao 

nosso lado; pois às vezes não acreditamos que em nossos “quintais” possam ocorrer fatos que a 
nossa própria razão desconhece.  

Figura 2 – Ontem, “Caminho de Peabiru”. Trecho do trajeto da 6ª Peregrinação 
sobre o resgate do Caminho de Peabiru na COMCAM, realizada entre os municípios 
de Campina da Lagoa e Ubiratã, no Paraná. (Foto: 21 de abril de 2007). 
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Para logo em seguida concluir: 
 E hoje, “Caminhos de Guimarães”, por quê? (Fig. 3). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Mas qual é o motivo do seu fascínio por antigos 
caminhos? Tudo por causa de uma história que lhe ocorrera (ou 
teriam lhe contado?), a qual teria se passado não muito distante 
do ponto de partida do “Circuito do Atmã”: o Horto Florestal.  

E na manhã daquele domingo, 20 de maio de 2007, pelos 
“Caminhos de Guimarães” foi meditando sobre aquela história, 
meio mirabolante, que era mais ou menos assim... 

Figura 3 – Hoje, “Caminhos de Guimarães” em Chapada dos 
Guimarães. Caminhada pelo “Circuito do Atmã”. (Foto: 20 de maio de 
2007). 
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SEM PALAVRA 
 
   Por não ter cumprido com a palavra empenhada, fica constrangido e corado de 
vergonha ao reencontrá-lo, no 21º Festival de Inverno7. 
   Junto com o inesperado e indesejado reencontro, à queima-roupa, veio a 
pergunta que tanto temia: 
    “Já publicou aquela história?” 
    Quase pronta! – responde meio sem jeito, se esquivando de tocar no 
assunto. 
    “Mas já se passaram cinco anos!...” 
   Silêncio sepulcral. 
    “Então!...” 
    “Então acrescente isto, mais isto..., e se possível estas duas notícias sobre 
o Peabiru, elas se encaixam naquela história!” 
   Ah! Que alívio! Fora condescendente, esperava receber uns senões. 
 

 
 

 Ao ouvir a história que lhe havia sido contada por um 
interlocutor, muito empolgado, muito gabola, se prontifica a ajudá-
-lo. Isso foi no quarto trimestre de 2000, quando se compromete a 
divulgá-la no ano seguinte, no 17º Festival de Inverno de 
Chapada dos Guimarães.  

Embora fosse muito prestativo, do tipo: “deixa comigo!”, 
“vou ajudá-lo!”, na sua presteza havia um inconveniente, pois agia 
por impulsos; aliás, impulsos “fogo de palha”. É por causa disso 
que se encontra, ao longo desses anos, enredado por uma 
angústia que tanto o atormenta. Angústia esta por ter traído a 
confiança de um estranho. 

No transcorrer desses anos, havia deixado de acreditar na 
história do interlocutor, por considerá-la um tanto quanto 
fantasiosa. No decorrer desse tempo havia abandonado o 
acreditar nas coincidências, as quais deixavam o interlocutor 
persuadido de que estava no caminho certo. Também, ao longo 
desses anos, havia deixado de acreditar que o interlocutor era 
fascinado pelas plantas nativas daquele cerrado. E, graças a 
esses descréditos, fora postergando, para não dizer que desistira 
da prometida ajuda. Porém, não desistira dessa empreitada; é 
que, desgraçadamente, primando pela coerência e sensatez, 
tornara--se um censor das ideias alheias, e, por conseguinte, das 
suas próprias ideias; por isso censurara aquela história. 
                                                 
7 - XXI Festival de Inverno de Chapada dos Guimarães, com o tema: “Identidades e Culturas”, evento 

realizado de 16 a 23 de julho de 2005. 
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Não que assim procedesse conscientemente, mas havia 
“algo” dentro de si que o impedia de levá-la adiante; 
gratuitamente, tinha a tiracolo um censor a lhe obstar qualquer 
iniciativa nesse sentido: “isso é um absurdo!”; “isso é um 
contrassenso!”, “o que os outros vão pensar?”. E o tempo passou. 
Na realidade, despreparado, sem talento, se vê impotente diante 
do compromisso verbalmente assumido. 

Mas e se agora o reencontrasse? O que é que iria lhe 
dizer? E foi o que aconteceu. 

Por causa disso, sente-se obrigado a repensar aquela 
história, aquele compromisso e conclui que é melhor se empenhar 
em cumprir com o que, há mais de cinco anos, havia se 
comprometido com aquele interlocutor. Por isso, volta a lhe dar 
crédito. 

 
Fascinado pelo cerrado chapadense 

 
 

Nesse reencontro, o interlocutor relata que está sendo 
‘perseguido’ nos seus planos, nos seus objetivos, pois uma cerca 
com quatro fios de arame – a qual contornava um pequeno capão 
de mato que há anos vinha preservando – não tinha sido 
obstáculo para impedir que mãos diligentes munidas de foices e 
machados deitassem ao chão quase tudo; quase tudo, porque 
tiveram a bondade de deixar de pé um arbusto aqui, outro acolá – 
justamente os menos vigorosos. 

Os arbustos que antes eram viçosos e ultrapassavam a 
“altura de dois homens”, tombados e ressequidos, se 
encontravam espalhados pelo chão: “Paineira, Laranjeira-do-
-campo, Murici-do-cerrado, Barbatimão, Pau-santo, Paratudo, 
Grão-de-galo, Lixeira, Faveiro, Mata-barata, Berinjela (Fruta-de-
-lobo)...”, relaciona um prestativo transeunte que se aproximou 
para se inteirar daquele maldoso desmate (Fig. 4). 

“Senhor, se eu não puder ser frondosa árvore 
com espaço destacado, 
que eu seja planta rasteira 
ou qualquer vegetação do cerrado.” 

 
Antônio Padilha de Carvalho (14: p. 129) 
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Galhos e troncos secos estavam prontos para ser 

consumidos pelas labaredas das costumeiras limpezas 
suburbanas, e foi o que ocorreu. O zelo de muitos anos em 
preservá-lo – circunscrito em 1.575 metros quadrados – tinha sido 
inútil. 

— “Por que tanto ódio para com um pequeno capão de 
mato?” – questiona o interlocutor a si mesmo sobre esse 
desmatamento desordenado que atinge, indistintamente, áreas 
públicas e particulares. 

— “Meu senhor! Um capão de mato, ainda mais na 
periferia da cidade, só serve para esconder malfeitores, criar 
cobras e lagartos, enfear e desvalorizar o loteamento!” – 
subestima o estrago, tentando adivinhar a justificativa dos autores 
daquele ato infame; ‘justificativa’ que não é o seu ponto de vista. 

Preservando-o, tinha a intenção de encontrar um sincero 
pesquisador que se interessasse em estudá-lo. 

Na sinceridade de sua ingenuidade julgava que ao 
preservar o capão de mato contribuía com a perenidade de uma 
nascente, distante dali uns 300 metros (Fig. 5). 

A ‘perseguição’ da qual se queixa não parou por aí. No dia 
11 de junho, portanto dois dias após tomar conhecimento daquele 
desmatamento, um outro arbusto que também ultrapassava a 
“altura de dois homens”, localizado em outro bairro, também 
afastado do centro da cidade, tinha sido arrancado pelo trator. 
Isso aconteceu certamente para melhorar o arruamento daquele 

Figura 4 – O desmatamento frustrou a expectativa de se coletar sementes das plantas 
nativas daquele cerrado chapadense. (Foto: 9 de junho de 2004). 
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Figura 6 – Tinha a intenção de preservar este 
arvoredo no passeio público no Loteamento 
Oficial. Enquanto existiu um coletor de lixo ao 
seu lado, sobreviveu incólume. (Foto: 2000/01). 

bairro, tendo em vista a realização do Festival de Inverno daquele 
ano8. 

Esse arbusto tinha nascido defronte a sua moradia, entre o 
término da futura calçada e o começo da rua propriamente dita. 
Acompanhou o seu crescimento ao longo dos últimos onze anos e 
enquanto existiu um coletor de lixo ao seu lado, sobreviveu sem 
ser molestado (Fig. 6). 

Há tempos suspeitava de que esse arbusto pudesse, a 
qualquer momento, ser arrancado dali, pois desconfiava que sua 
localização pudesse estar mais para o lado da rua do que para o 
da futura calçada. Em consequência dessa desconfiança, há uns 
cinco anos, queria oficialmente preservar no passeio público esse 
‘último’ espécime daquele cerrado. Mas havia um detalhe que 
desconhecia: era necessário saber o nome científico da 
arvorezinha. E, para atender a essa exigência – vagaroso em 
certas iniciativas –, anos depois se inscreve em um seminário 
sobre plantas medicinais, onde, de posse de ramos e folhas 
desse arvoredo, pretendia identificá-lo cientificamente. Mas houve 
tanto contratempo, que não conseguiu realizar o seu objetivo9. 
                                                 
8 - “20º Festival de Inverno de Chapada dos Guimarães, Mato Grosso, Brasil – Águas do Cerrado, 

Nascentes e Mistérios, 18 a 27 de junho de 2004”, lê-se no folheto da programação (grifos 
nossos). 

9 - I Seminário Mato-grossense de Etnobiologia e Etnoecologia & II Seminário Centro-Oeste de Plantas 
Medicinais - ETNOPLAN, realizado na UFMT de 25 a 28 de outubro de 2002. 

Figura 5 – Acreditava que ao 
preservar o capão de mato 
ajudava a perenizar este olho 
d’água, existente no Loteamento 
Florada da Serra. (Foto: 1988). 



Reminiscências de um balizador de caminho... pré-cabralino 27 

Hoje, fica a imaginar que dentro de alguns anos não 
restará, naquele bairro, um único espécime autóctone a 
testemunhar a vegetação que ali existiu. 

 “Mas qual é a importância desta preocupação 
preservacionista de espécimes de um mirrado cerrado?” – indaga, 
e conclui:  

 “Nenhuma!” – desiludido com o desmatamento 
aleatório, do qual é vítima e testemunha; quando faz uma 
observação: em 21 de setembro, comemora-se o Dia da Árvore; 
árvore que um dia foi arbusto. 

 
Fascinado por um caminho antigo que nunca viu 
 

        “Os caminhos são sábios e exercem 
         um certo fascínio nas pessoas.” 

 
Maria Elisa Costa10 

 
 

Muda de assunto ao mostrar uma notícia que havia 
recolhido da Internet, em 8 de junho do ano anterior (30). 

Sobre essa notícia se lamenta de ter perdido a 
oportunidade de ser o 31º participante de uma caminhada que, 
naquele ano, ocorreu na região de Pitanga, interior do Paraná. 

Desde o final de 2000 tem conhecimento, pela imprensa, 
de que nos arredores de Pitanga existem vestígios de um antigo 
caminho. Mas nunca imaginou que um dia ainda iria conhecer 
Pitanga; isso lhe ocorrerá por um inesperado impulso. 

Em fevereiro de 2003, quando, vindo da Barra do Say, 
norte de Santa Catarina, chega à rodoviária de Curitiba para 
comprar a passagem de volta a Cuiabá e, antes de dirigir-se ao 
guichê da empresa de ônibus, lembra-se de que precisava 
comprar uma máquina fotográfica – havia esquecido a sua. 
Procura por uma das lojas da rodoviária, e quando acertava o 
pagamento da compra, pergunta à mocinha que o atende se a 
cidade de Pitanga está longe de Curitiba, quando ela esboça um 
largo sorriso, e ele indaga o motivo de tal atitude: 

 Sou pitanguense! – responde-lhe. 

                                                 
10 - Frase e autoria atribuídas por Cláudio de Souza Neves no seu artigo A Alameda que não saiu, 

publicado em A Voz da Serra (Chapada dos Guimarães), de 4 de outubro de 1995; e republicada 
em O caminho da serpente no Jornal de Chapada, de 15 de maio de 1996. 
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 Eu nasci lá! – reforça a explicação. 
É muita coincidência!!! 
Entre as centenas de cidades existentes no estado do 

Paraná, tinha procurado uma informação sobre Pitanga e foi 
perguntar justamente a uma pitanguense. 

Diante desse fato, não teve dúvida: mudou o roteiro da 
viagem e comprou passagem para Pitanga, onde desembarca na 
madrugada do dia seguinte, um sábado. Hospeda-se em um hotel 
e espera o dia clarear, quando sai em busca do que procurava. 

 O que o senhor está procurando – disse-lhe um senhor, 
diante de uma banca de revista – está aqui, neste livro! (79). 

Quer mais informações sobre o que procurava. 
 Procure pelo Gaioski! É ele quem entende desse 

assunto! 
O senhor Clemente Gaioski, naquele final de semana, 

estava com a família descansando no sítio e, portanto, não quis 
incomodá-lo. 

Não tendo tempo disponível para aguardar até a segunda-
-feira, resolve pegar o caminho de volta para casa. 

Ainda no hotel vai se questionando sobre o seu 
intempestivo procedimento pois, ontem à tarde, estava em 
Curitiba, onde pretendia pegar o ônibus para Mato Grosso, e 
agora, vinte e quatro horas depois, ainda se encontrava no 
Paraná, em Pitanga, e nada tinha conseguido do que ali pretendia 
encontrar. Vai se perguntando se não haveria algum motivo para 
que estivesse naquela cidade nas comemorações do seu 59º 
aniversário. É quando encontra, entre a sua papelada, uma 
anotação que o fez se lembrar de uma feliz coincidência por estar 
naquela cidade, naquele dia 2 de fevereiro. Estava em Pitanga 
exatos três anos depois da publicação em um jornal de um 
anúncio seu. 

E vai rememorando esse fato. 
No final de janeiro de 2000, quando está a passeio em 

Ibiporã, no norte do Paraná, lhe surge um pressentimento para 
confirmar a real existência de vestígios de um antigo caminho que 
teria existido naquela região, o qual, no início da década de 90, 
em Chapada dos Guimarães, muito o atormentara. Mas, naquele 
“nortão” do Paraná, a quem recorrer? É quando lhe ocorre a ideia 
de colocar um anúncio no jornal; e foi o que fez. 
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O tempo passou e desse anúncio não se lembrava mais, 
pois não recebera resposta alguma. Talvez pela mensagem mal 
redigida, erro seu; ou pela omissão, ainda não afeito com a nova 
tecnologia, do símbolo que deveria ser aposto no seu endereço 
eletrônico; ou ainda pela excentricidade da mensagem, e esta 
possa ter sido entendida, entre os que leram o seu anúncio, como 
jocosa; mas havia sido sincero no que buscava. O seu anúncio foi 
publicado assim: 

 

 
 
 
 
Desse anúncio se lembrará dez meses depois, quando, 

em 16 de dezembro daquele ano, fazia uma pesquisa na Internet 
sobre o “Caminho do Peabiru” e, em resposta, vieram mais de 
550 sites. Na página inicial, onde estavam listados os primeiros 
sites, o terceiro de cima para baixo chama a sua atenção e ao 
mesmo tempo nada tem a ver com o assunto que naquele 
momento pesquisava: é sobre uma máquina fotográfica. 

Mas o que tem a ver essa máquina fotográfica com a sua 
história? 

Acontece que uns três dias antes dessa pesquisa lhe viera 
à mente a lembrança de uma reportagem a que assistira na 
televisão, isso há mais de um ano, de um senhor que falava da 
sua invenção; e esse fato o induz, por ‘curiosidade’, a acessar 
esse terceiro site. 

Ao acessá-lo, verifica que, além da longa história e das 
dificuldades que esse inventor encontrou para patentear a sua 
invenção, uma máquina fotográfica que tira fotos num ângulo de 
360 graus, fazia-se referência à “Trilha do Peabiru”. Um mapa 

Figura 6 – FOLHA DE LONDRINA, 
de 02/02/2000. Classifácil, página 9. 

PEABIRU 
 

Busco vestígios desse caminho 
pré-cabralino, que cruzando de 
Leste-Oeste o Norte do PR, de- 
mandava aos Andes. 
apds1777 zaz.com.br 
 
 

(Folha de Londrina, 2 de fevereiro de 
2000. Classifácil, p. 9). 
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mostrava o seu traçado e uma foto confirmava a existência de 
vestígios de uma “trilha ainda existente em Pitanga, no Paraná”11. 
Havia também a informação de que esses dados haviam sido 
extraídos da Folha de S. Paulo de 20 de fevereiro de 2000; 
portanto, dezoito dias depois da publicação do seu anúncio. 

Consultando, pela Internet, o arquivo da Folha de S. Paulo 
daquele dia, encontra uma longa reportagem que elucida e 
esclarece o que buscava. Fica pensativo e desconfiado de que o 
acaso, de modo tergiversado, o conduzira ao encontro da 
resposta, que não obtivera com o anúncio12 (50). 

Deixando de lado essas minúcias, continua com a sua 
apressada busca, pois sabe que, além de Pitanga, essa antiga 
trilha passava pelos arredores de Campina da Lagoa. E para lá se 
dirige, chegando no domingo à tarde. Pergunta aqui, indaga ali e 
acaba descobrindo quem poderia ajudá-lo. É o senhor Pedro 
Altoé. Muito amável e gentil, enquanto sobre uma folha de papel 
desenha o perfil das “pedras”, vai explicando que quando se 
iniciou a colonização daquele sertão, na década de 60/70, muitos 
sitiantes vinham lhe trazer umas pedras, as quais denominavam 
“pedras de raio”. Começou a observar que essas “pedras” tinham 
um formato parecido, e então começou a catalogá-las, marcando 
os sítios onde elas tinham sido encontradas. Quando tinha um 
bom número delas, indo a Curitiba, as levou ao conhecimento de 
arqueólogos da UFPR – Universidade Federal do Paraná.  

A argúcia de um modesto servidor público preservou 
inestimável patrimônio arqueológico na região de Campina da 
Lagoa. 
 
Uma suposta coincidência significativa 

 
Fala de uma suposta coincidência quando do retorno 

dessa viagem ao Paraná.  
Na tarde do dia 5 de fevereiro daquele ano desembarca, 

na rodoviária de Cuiabá, de um ônibus que faz a linha Foz do 
Iguaçu–Alta Floresta. Não sabe dizer o porquê, mas quando já ia 

                                                 
11 - Disponível em: <http://www.fotoemfoco.art.br/historia.htm>. Marília. Acesso em: 16 dez. 2000. 
12 - Encafifado com esse caminho, chamado Peabiru, um ano depois, em 30/10/2001, publica no Correio 

do Estado, um jornal de Campo Grande-MS, um anúncio semelhante, em busca de notícias de 
vestígios desse caminho que poderia ter existido naquele Estado, mas também não obteve 
resposta. 
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se afastando, foi impelido a voltar e, num gesto impensado, a 
fotografar a placa do ônibus13. 

Horas depois chega em casa, cumprimenta a família, 
desfaz as malas e coloca para tocar um CD que, nessa viagem, 
havia comprado na Aldeia da Coroa Vermelha, em Baía Cabrália, 
na região de Porto Seguro, sul da Bahia. O brasileiro índio que lhe 
vendera o CD havia dito que aquelas músicas haviam sido 
gravadas pelos seus irmãos Guaranis, aldeados na periferia da 
cidade de São Paulo. 

Ao ouvi-las, elas lhe causam uma inexplicável melancolia, 
uma tristeza profunda sobre a “Memória Viva Guarani” – subtítulo 
do CD. 

E, embalado por essa tristeza, o olhar vaga perdido 
esquadrinhando o ambiente da sala, quando, sobre a mesinha de 
centro, se detém em uma revista, a qual chama a sua atenção; se 
apressa em pegá-la e lê na capa: “Existe um caminho Inca no 
Brasil?” (75). Abre na página indicada e se depara: “Os Incas 
Estiveram Aqui?” (64: p. 14-15). Não, não é possível! Isso lhe é 
uma grandessíssima coincidência! A reportagem é sobre o 
Caminho de Peabiru, o mesmo assunto que, em vão no Paraná – 
de onde acaba de chegar –, tinha a intenção de encontrar. E se o 
tivesse encontrado, em sinal de reverência, haveria de percorrê-
-lo, descalço, um bom trecho14. 

Ao término da leitura da reportagem, fica imaginando: será 
que aquela mudança de rota – de Cuiabá para Pitanga –, 
retardando sua chegada, era para coincidir com a revista sobre a 
mesa? E se tivesse se adiantado? Talvez a revista, naquela tarde, 
não estaria onde a encontrou, e neste caso não teria tomado 
conhecimento nem da revista e consequentemente nem da 
reportagem. 

Uma das filhas, pretendendo cursar Faculdade de 
Turismo, havia trazido para casa a revista para se inspirar, e, 
precisando devolvê-la à biblioteca na manhã daquele dia, a havia 
esquecido sobre a mesa.  
 
 
                                                 
13 - Empresa Nova Integração. 
14 - Não necessariamente um caminho Inca, mas um caminho antigo que existiu no interior do Paraná, 

não se importando com o nome atribuído aos construtores dessa trilha indígena transcontinental da 
América do Sul pré-colombiana; que ia do Atlântico ao Pacífico, do Brasil ao Peru, passando pelo 
Paraguai e Bolívia.. 
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A placa do ônibus 
 

Diante dessa coincidência – proporcionada pela 
reportagem da revista ao término da viagem –, se lembra e 
arrisca um palpite: agora só faltava a placa do ônibus também 
estar envolvida nessa ocorrência. E não é que estava? 

Em 4 de fevereiro, quando embarca em Ubiratã, no 
Paraná, anota na passagem o prefixo e a placa do ônibus; assim 
procedeu se precavendo a não perdê-lo de vista nas diversas 
paradas até Cuiabá. 

Procura pela passagem e vai encontrá-la, depois de muito 
procurar, entre as páginas 26 e 27 do livro Lendário Caminho do 
Peabiru na Serra da Pitanga (79), livro este que havia comprado 
em uma revistaria em Pitanga – por indicação daquele senhor que 
lhe dissera: “o que o senhor está procurando está aqui, neste 
livro” – e lê na passagem o que anotara: Prefixo - 321502, a Placa 
e em letras miúdas o nome da cidade (Fig. 6-a). 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Adianta-se em dizer que coincidências são ocorrências 

com significado pessoal, particular. Portanto, o que é significativo 
para uma pessoa não o é para outra. 

E vai explicando essa pretensa coincidência. 
Nome da cidade: Cascavel = cobra + as letras da placa 

“ASA” = cobra com asa = serpente alada. 
Mas o que isso tem a ver com essa história? 
 “Calma!” – ele pede. 
E o 1502? 
Julga que esse número possa estar dissociado dessa 

ocorrência, mas observa que ele tem sentido, e corresponde a 

Figura 6-a – Na placa do ônibus, que o trouxera de 
Ubiratã a Cuiabá, estavam elementos de uma suposta 
coincidência significativa. (Foto: 2003). 
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uma data, pois à página 26 do livro acima citado, onde se 
encontrava a passagem do ônibus, se lê que em “1502 puseram 
um galo no caminho do Peabiru em Cananéia...” (79: p. 26). 

Enquanto lê as palavras destacadas: “Caminho do Peabiru 
em Cananéia”, parece que autora está a lhe dar umas 
sacudidelas; é como se “algo” estivesse lhe dizendo: “Mesmo que 
seja uma lenda, siga o caminho do galo! Você não pode ser uma 
nuvenzinha que passa e não molha. Acredite! Vá em frente com 
sua história!”. 

“Caminho do Peabiru”, “Cananéia”, “galo”, cobras, 
serpentes... são substantivos concretos de sua convivência que 
há muito o atormentam e fazem parte do seu imaginário.  

Essas coincidências, que lhe ocorrem ao término dessa 
viagem ao Paraná, ele considera coincidências significativas, nas 
quais estariam dissimulados encorajadores ‘motivos’ ou ‘sinais’ 
para se acreditar, ainda mais, naquilo que, há mais de treze anos, 
em Chapada dos Guimarães, lhe ocorreu; e essas coincidências 
encorajam-no a seguir o caminho do galo, porém trilhando outro 
caminho, o qual também não é o de “Rotas Migratórias”. 

Por isso, no entender do interlocutor, se na sua história 
houver inutilidades, pelas coincidências foi traído. 

Ao falar em ‘traído’, apressurado, o contador desta história 
relembra como e onde o conheceu. 
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UM VISIONÁRIO? 
 
 
 
 
 
 
 

Eugênio Carvalho (15: p. 3) 
 
 Acompanha-o com o olhar e observa que já é a terceira 
pessoa que se levanta do banco e vai embora quando delas se 
aproxima e senta-se ao lado. Dessa observação, deduz: ou essas 
pessoas estão se afastando de um intruso ou esse procedimento 
já era uma decisão tomada de antemão. 

Não desiste desse “ritual”, para logo em seguida vir em 
sua direção sobraçando calhamaços de papel. 

Senta-se ao lado e, à esquerda, acomoda a papelada 
sobre o banco, entre ambos. E, em voz baixa, quase inaudível, 
murmura:  

 “Voltei!” 
Diante do silêncio de indiferença, talvez o “intruso” tenha 

compreendido a relutância de um possível assentimento: o de 
emendar conversa com um estranho. E é certamente por causa 
disso que o recém-chegado já se apressa em se explicar, 
falando... sozinho. 

 

“O juramento faz parte da vida social 
da humanidade por causa da mentira. 
Em geral o juramento é uma farsa por- 
que o homem mente. E, quando alguém 
fala verdade, ninguém acredita, de tão 
geral que é o hábito de mentir.” 

Figura 7 – “Mentiras” no cerrado do Loteamento Oficial, um bairro de Chapada 
dos Guimarães. (Foto: 1991/92). 
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Anda desassossegado. O tempo não passa. Anda 
aborrecido nos últimos meses com o seu estado de saúde e isso 
o tortura. Há meses, no desassossego que o incomoda, pressente 
uma vaga sensação para ir à busca de “algo” que não sabe o que 
é, e nem sabe aonde ir procurá-lo. 

Quando faltavam uns três dias para a consulta com o seu 
médico – num repente, para aliviar essa angústia que tanto o 
atormenta –, decide ir cuidar de uns arbustos do cerrado que 
ainda preserva lá pelo Loteamento Oficial, um bairro de Chapada 
dos Guimarães, cidade de clima ameno, distante 65 quilômetros 
de Cuiabá. 

Uma inexplicável atração tem por esse pedaço de cerrado 
chapadense que, sem deixar vestígios, está desaparecendo com 
a construção de novas moradias. 

Esse apego pelas plantas daquele cerrado talvez lhe tenha 
surgido lá pela década de 70 ou 80, em consequência do que os 
mais velhos propalavam. Porquanto, quando lhes indagava sobre 
esse ou aquele “mato”, estes sempre eram rotulados de “santo 
remédio”, e aqueles desfiavam uma lista longa das propriedades 
miraculosas de cada planta. Por causa disso, sempre quis 
confirmar o que diziam, e àquela época, por mais que indagasse, 
não obteve notícias de pesquisa sistemática sobre as 
propriedades medicinais daquelas plantas. Esse desinteresse, se 
verdadeiro, o considera um contrassenso, pois “Chapada dos 
Guimarães possui” – segundo o empresário e ambientalista Jorge 
Belfort – “a maior concentração de plantas medicinais por 
quilômetro quadrado”15 (5: p. 5). 

Com mais essas ideias na cabeça a atormentá-lo e a sós 
entre as plantas que tinha ido cuidar, resolve ir ao centro da 
cidade comprar o jornal local – é um colecionador dos jornais 
chapadenses que circularam nos últimos dez anos. 

Mas ao entrar na Revistaria Central, na Rua Cipriano 
Curvo – frustrado por não encontrar o jornal que procura –, é 
compelido a comprar um livro de História de Mato Grosso. 

Embora já o houvesse visto, há mais de quatro anos, em 
exposição em livrarias de Cuiabá – quando do seu lançamento – 

                                                 
15 - Artigo também disponível no site Eco Turismo Cultural: <http://www.chapadadosguimaraes.com.br>. 

Acessado em: 12 mar. 2004. 
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nunca se interessara por ele, porém, naquele momento, 
pressente que o livro lhe chama a atenção. 

Ao ver o livro, se lembra de que, há poucos dias, havia lido 
em um jornal de Cuiabá sobre a 8ª Cavalgada de Cuiabá a 
Chapada dos Guimarães, “realizada nos dias 8 e 9 de dezembro” 
de 2000 (53: p. 2); também se lembrava de ter lido nessa mesma 
reportagem do jornal que o professor Carlos Rosa, da UFMT –
Universidade Federal de Mato Grosso –, estava concluindo “o 
levantamento de dados sobre a trilha do Quebra Gamela” – 
utilizada entre 1726 e 1740 –, a qual, neste ano, tinha sido o 
caminho “percorrido pelos cavaleiros da 8ª Cavalgada” (80: p. 2). 
O professor exemplificava com base nos seus estudos que a 
Cavalgada do ano passado – 1999 – utilizara a trilha do 
Magessi16, construída entre 1819 e 1821. Ainda se lembrava de 
que esse estudioso citara como uma das fontes de sua pesquisa 
o historiador mato-grossense Lenine Póvoas17, quando – nessa 
retrospectiva que lhe ocupa a mente – percebe que está diante de 
um dos livros desse historiador, porém está em dúvida em 
comprá-lo. Induzido pela pesquisa do professor Carlos Rosa, 
imagina que nesse livro possa encontrar indícios ou citações de 
trilhas mais antigas que as do Magessi e do Quebra Gamela. 
Trilhas ou caminhos antigos, chegando, saindo ou passando por 
Chapada dos Guimarães é um assunto que ainda o fascina18. 

Abre ao acaso o livro recém-adquirido, e a vista se fixa no 
topo da página esquerda, no tópico: “Viagem de Rolim: de Lisboa 
a Cuiabá” (60: p. 104). 
 Lê absorto e imagina o itinerário da conturbada viagem de 
Rolim de Moura, desde sua partida de Lisboa, em fevereiro de 
1749, até sua chegada a Araritaguaba19 – hoje Porto Feliz (SP) – 
às margens do rio Tietê; de onde Rolim de Moura, descendo esse 
rio com uma comitiva de “190 homens embarcados em 24 

                                                 
16 - Francisco de Paula Magessi Tavares de Carvalho (1769-1847), “9º e último Capitão-General em 

Cuiabá” [(60: p. 174) e (17: p. 456)]. 
17 - Nascido em 1922, falece em 29 de janeiro de 2003. RDM Retrospectiva 2003, n. 40, 28 dez. 2003. 
18 - O historiador Paulo Pitaluga Costa e Silva em seu artigo A Estrada “Tope de Fita” – publicado no 

site Eco Turismo Cultural –, citando José de Mesquita em sua obra A Chapada Cuiabana (1940), 
relaciona catorze caminhos coloniais: 1. – Portão do Inferno, 2. – do Quebra Gamela, 3. – do 
Carretão, 4. – do Magesse (sic), 5. – da Ruça, 6. – da Bocaina, 7. – do Xavier, 8. – de Manuel 
Antonio, 9. – do Assentado, 10. – da Serrinha, 11. – do Capitão Agostinho, 12. – de Santa Tereza, 
13. – do Ranchão, 14. – de São Vicente e mais um, o caminho do Cupim. Disponível em: 
<http://www.chapadadosguimaraes.com.br/topefita.htm>. Acesso em: 12 mar. 2004. 

19 - Também Aritaguaba, segundo o Capitão João Antonio Cabral Camello, em um comunicado, em 
1727, ao Padre Diogo Soares (9). 
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canoas” (60: p. 104), parte em 5 de agosto de 1750 com destino a 
Cuiabá. 

Junto com a leitura vai imaginando para a equipagem o 
trabalhoso e cansativo transbordo, pelas margens dos rios, das 
mercadorias e das respectivas embarcações, para vencerem os 
obstáculos que se lhes antepõem àquela empreitada, tais como: o 
“Varadouro de Camapuan”, extensão de terra entre as vertentes 
do Anhanduí de um lado e a do Camapuã do outro; o salto de 
Avanhandava no Tietê; as itaipavas e as corredeiras em outros 
rios; só no rio Pardo (MS) havia, segundo o autor, 54 cachoeiras 
(60: p. 104)20. 

A leitura prosseguia absorta, quando Rolim de Moura, 
depois de uma penosa viagem que durou “cinco meses e sete 
dias”, chega a Cuiabá em 12 de janeiro de 1751, e cinco dias 
depois toma posse como Primeiro Capitão-General [Governador] 
da nova capitania. 

Não imaginava o que iria ler logo mais adiante, quando 
Rolim de Moura vai residir “no antigo ‘Largo da Mandioca’ – hoje 
Praça Conde de Azambuja, nome dado em homenagem a Rolim” 
(60: p. 105). Ora!  Isso lhe é uma grande coincidência. Ignorante 
de particularidades da História de Mato Grosso, fica fascinado por 
essa ‘descoberta’. Essa leitura casual lhe parece o Fio de Ariadne 
a conduzi-lo ao encontro de algo que negligenciara. 

Há mais de sete anos vinha acalentando o desejo de 
saber o porquê do nome desta praça, quem fora esse Conde, 
mas não encontrara, durante todos esses anos, tempo para 
procurá-lo. 

Desmotivado para pesquisá-lo, fora protelando esse 
intento e, em consequência dessa inércia, os anos foram 
passando, passando... E agora, nessa leitura despretensiosa, 
encontra a resposta; sequer tinha movido uma palha para 
encontrá-la. E diante desse fato, fica confuso consigo mesmo, 
pois julgava ser Azambuja um nome castelhano. E pressionado 
por essa coincidência, somente agora – para confirmar o que está 
lendo – atina em verificar no “índice das localidades” de um mapa 
de Portugal – dobrável, de bolso –, que por um acaso traz 
consigo, e constata que nesse país existe uma cidade com o 

                                                 
20 - As várias gravuras que ilustram o artigo O tortuoso caminho das Monções, – de Paulo Pitaluga 

Costa e Silva, publicado na revista História Viva, – uma delas, c. 1816, nos dá a ideia da 
preocupação e perícia dos monçoeiros em transpor os trechos encachoeirados (70: p. 90-96). 
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nome de Azambuja; encontra também outros topônimos: a Vala 
da Azambuja, que deságua no Tejo, e a Ribeira da Azambuja, 
afluente do Rio Degebe, e este, por sua vez, deságua no 
Guadiana (13). 

Detalhista que é, explica que esse mapa de Portugal lhe 
fora obsequiado, havia mais de sete anos, por uma amiga 
angolana; filha de portugueses que emigraram, aliás, fugiram para 
o Brasil, diante da conturbada situação para os portugueses 
naquela Colônia de Ultramar; quando, na década de 70, teve 
início a ‘descolonização’ da África Portuguesa21. 
 

                                                 
21 - “Portugal dá Angola livre a angolanos”, “Brasil reconhece o Governo na Capital”. Jornal do Brasil, 26 

de junho de 1975. 
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Porto Feliz, Terra das Monções 
 
 

“Por volta do ano de 1693 às margens do rio Tietê, na época denominado Anhemby, nas 
terras de Antônio Cardoso Pimentel se iniciou a origem do povoado de Araritaguaba. Diante 
do fato de araras bicarem com frequência um paredão salitroso existente no local, os 
indígenas guaianazes denominaram o povoado de Araritaguaba, que significa lugar onde as 
araras comem pedras.” 
“Como as viagens dos bandeirantes apresentassem muitos perigos e obstáculos, a volta ao 
Porto era acompanhada de muita festa e alegria, fato que originou o nome Porto Feliz. 
“Partindo do Porto de Araritaguaba, hoje Porto Feliz, as monções navegavam cerca de 3500 
quilômetros em águas do rio Tietê para atingir as terras do Mato Grosso.” 
“Porto Feliz contribuiu de maneira significativa no processo de construção do território 
nacional.”(*) 

 
(*) Textos e fotografia (Fig. 8) reproduzidos com a gentil permissão da Prefeitura do 
Município de Porto Feliz (SP). Prefeito: Cláudio Maffei. <http://www.portofeliz.sp.gov.br> 
 
 

 

Figura 8 – Rolim de Moura e sua comitiva, em 1750, devem ter 
apreciado, às margens do Anhemby, estes paredões 
existentes na então Araritaguaba, hoje Porto Feliz, Terra das 
Monções.  
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A RESPOSTA ESTAVA EM CHAPADA DOS GUIMARÃES, POR 
QUÊ? 
 

“Por que aqui?” 

 
Edna Capocci (11: p. 7) 

 
 Pressente que a leitura desse livro o direciona ao encontro 
da resposta, a qual há muito tencionava encontrar: quem fora 
Conde de Azambuja? 
 E diante desse inesperado ‘achado’, se dá conta que o 
título nobiliárquico lhe ocultara um governante português: Dom 
Antônio Rolim de Moura Tavares (1709-1782), o primeiro Capitão-
-General da Capitania de Mato Grosso, recém-desmembrada – 
em 1748 – da Capitania de São Paulo. 

A criação da Capitania de Mato Grosso pela Corte 
Portuguesa – continua com a explicação –, entre outros 
interesses, tinha por objetivo, devido a sua estratégica localização 
geográfica, impedir o acesso dos castelhanos aos vales do 
Guaporé, Mamoré e Madeira22. E essa missão recairá sobre o 
fidalgo português Rolim de Moura; que, em 1752, funda, no Vale 
do Guaporé, Vila Bela da Santíssima Trindade, a sede do novo 
governo; de onde Rolim de Moura governa a nova capitania por 
13 anos; impedindo o avanço das forças castelhanas, cumprindo 
à risca as ordens recebidas do Conselho Ultramarino, cuja 
administração é elogiada pelo Marquês de Pombal (24: p. 7.334). 
Transferido em 1765 para o governo da Capitania da Bahia, Rolim 
de Moura recebe de D. José I, rei de Portugal, o título de primeiro 
Conde de Azambuja e em 1767 é “nomeado Vice-Rei do Brasil” 
(60: p. 122). 

Fica encabulado com esse casual ‘achado’, pois o acaso 
anos depois o conduzirá ao encontro da resposta para aquela 
indagação que já não buscava mais: quem fora Conde de 
Azambuja? Irá encontrar a resposta justamente em Chapada dos 
Guimarães, cidade cujo nome anterior, Sant’Ana de Chapada, 
havia sido dado por Rolim de Moura (60: p. 128). Nessa leitura 
fica sabendo que essa mudança de topônimo, bem como a 
mudança de nome de outros vilarejos da Capitania de Mato 

                                                 
22 - Caiari, segundo Hélio Fonseca – na Nota Introdutória ao Caiari, Lendas, Proto-História e História –, 

era “a primitiva denominação dada pelos indígenas ao portentoso rio Madeira” (54: p. 11). 
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Grosso, é em consequência do tratado de El Pardo (1761), 
firmado entre Portugal e Espanha; quando essas localidades 
deveriam ter em seus nomes um nome de localidades 
portuguesas, com a finalidade de atender aos interesses de 
Portugal em consolidar a posse territorial no centro-oeste da 
América Portuguesa. 

Essa mudança de nome vai ser posta em prática, na 
Capitania de Mato Grosso, no governo do 3º Capitão-General Luiz 
Pinto de Souza Coutinho – de 1769 a 1772 –, e por um desapego 
com a história da nova capitania que surge, Sant’Ana de Chapada 
herdará o controvertido topônimo de Chapada dos Guimarães, 
que na realidade deveria ser, segundo Lenine Póvoas, Chapada 
de Guimarães em homenagem a Guimarães, cidade de Portugal, 
“‘berço da nacionalidade portuguesa’” (60: p. 128). 

Pelo lado castelhano, por sua vez, suspeita que as 
localidades de Madrid, La Paz..., nos antípodas, isto é, lá do outro 
lado do mundo, na Ilha de Mindanao, nas Filipinas, certamente 
esses nomes também devem ter sido dados em decorrência do 
Tratado de El Pardo; porém não tem certeza disso. 
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VISITA AO MÉDICO 
 

         “A não percepção do universo invisível ao nosso redor 
         credita ao acaso acontecimentos inesperados. 
         Entre outros, aquilo que se convencionou chamar 
         doença pode estar correlacionado a eventos aos quais, 
         muitas vezes, não damos nenhuma importância.” 

 
  “caldoquântico”23 

 
Dias depois, quando vai ao médico, este, após a consulta, 

lhe indica o laboratório clínico onde terá de comparecer. 
 “Veja a coincidência!” – enfatiza essa circunstância –, 

dizendo que o laboratório fica na antiga “Feirinha da Mandioca”24; 
e muito cortês, o médico, com a ponta da caneta sobre um 
mapa25, vai lhe explicando como ‘chegar lá’. É desnecessária 
essa explicação didática, já conhece a Feirinha da Mandioca de 
uma época quando aqui não existia laboratório clínico. E, frente a 
essa explicação, se vê diante de uma outra coincidência e ao 
mesmo tempo de uma reprimenda. 

Pressente que o seu retorno a esta praça não é por acaso. 
Quando então um desconforto abate sobre si, a ponto de sentir-
-se, diante dessa explicação, como uma criança desobediente. 
Era como se o médico soubesse o que se passara ou se passava 
em sua mente e estivesse a conduzi-lo por uma das mãos – por 
ruas e ruelas desta parte do Centro Histórico de Cuiabá26 –, ao 
reencontro desta praça, com a intenção de relembrá-lo de algo 
que olvidara. 

É quando observa que essa explicação amigável de como 
aqui chegar, inconscientemente, se transforma numa explicação 
mordaz, o médico parece lhe dizer: 

 Está vendo? Você não cumpriu com o que prometera! 
 Vai ter que voltar lá! 

                                                 
23 - <http:www.caldoquantico.com.br/caldonet2/tcsin.htm>. Acesso em: 1998/1999. 
24 - “Como é carinhosamente chamada” [a Praça Conde de Azambuja]. “Feira da Mandioca mantém 

tradição”. Folha do Estado. Cuiabá, 9 de abril de 2002, p. 1 e 17.  
25 - Croqui, impresso em um folheto, cujo esboço abrange o entorno da Praça Conde de Azambuja. 
26 - Joanice de Deus, na sua matéria “Centro Histórico: Maioria dos imóveis necessita de reparos ou 

mesmo restauração”, publicada no Diário de Cuiabá, esclarece a sua abrangência: “O Centro 
Histórico compreende o perímetro entre a avenida Mato Grosso, Comandante Costa, Cândido 
Mariano, Getúlio Vargas, Joaquim Murtinho, Generoso Ponce, Prainha (pegando o Morro da Luz e 
Igreja do Rosário e São Benedito)”. [Diário de Cuiabá, Cuiabá, 9 e 10 de janeiro de 2005. Caderno: 
Cidades, p. B1]. 
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 Vou ajudá-lo!  (... e com a ponta da caneta sobre o 
mapa...) 

 Este é o caminho!... 
Nesse momento se vê ‘cobrado’ pelo subconsciente, 

quando se sente um inútil, um imprestável. 
E diante dessa cobrança se vê obrigado a retomar um 

assunto que havia abandonado já há algum tempo, por não ter 
encontrado respostas para suas indagações. 

 
Praça Conde de Azambuja 
 

Sentado ao lado, justifica o seu murmúrio inicial: 
 “Veja você como é o destino! Volto a esta praça sete 

anos depois para cumprir o prometido. Umas coincidências me 
obrigam a isto!” 

Após um breve silêncio, aponta para uma casa de frente 
para a praça e cabisbaixo, completa: 

 “Veja, acabo de sair dali. Vim fazer uns exames 
médicos!” 

Há muito tempo tinha feito um propósito – mas ficara só na 
intenção – de um dia retornar a esta praça para fotografar uma 
casa aqui existente, cuja fotografia teria por finalidade ilustrar e 
dar fidedignidade a uma história que, imaginara um dia, ainda iria 
contar. 

Sete anos já haviam se passado e durante todos esses 
anos não encontrara um simples motivo que justificasse a sua 
vinda a este logradouro; já havia até desistido dessa intenção. 
Mas agora, por vias tortuosas, é obrigado a retornar e nem sabe 
se ainda está de pé a tal edificação. Uma grande afeição tem por 
este pequeno logradouro público, localizado na região Centro-
-Norte de Cuiabá, formado pela confluência das ruas Pedro 
Celestino, Ricardo Franco, Governador Rondon e Aníbal de 
Toledo (Fig. 9). 
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Na sua ingenuidade vai imaginando que a casa em frente, 
onde está sentado, poderia ter hospedado Rolim de Moura (60: p. 
123). Mas esse imóvel, por não ter sido transformado em ponto 
turístico, não se encontrar revitalizado e nem externar na sua 
fachada tão relevante acontecimento para a historiografia mato-
-grossense, admite que a casa que hospedara tão insigne 
autoridade nesta praça não exista mais. E conclui que uma casa 
de adobe não poderia ter resistido às intempéries ao longo de 
dois séculos e meio. 
 Mas não é pela suposta casa que hospedara Rolim de 
Moura, tinha a intenção de fotografar. 

Nota que a Feirinha da Mandioca está urbanizada. 
Quando a conheceu e passou a frequentá-la no início da década 
de 90, ela se assemelhava literalmente a um largo, pois não tinha 
os meio-fios que agora delimitam sua área central. E, por 
conseguinte, não tinha bancos e nem era arborizada. Nota 
também uma placa afixada em um pedestal atestando os que 
dela cuidaram; e dentre eles os “Moradores e Amigos da Praça 
Conde de Azambuja”; e por uma coincidência, há anos, vinha 
buscando, ao longo de um hipotético caminho, um morador 
amigo, com quem pudesse desabafar (Fig. 10)27. 

                                                 
27 - Essa placa, um ano depois, desapareceu; e, posteriormente, o seu pedestal foi removido. 

Figura 9 – Praça Conde de Azambuja, antiga Praça Real, antigo Largo da 
Mandioca, em Cuiabá. (Foto: quarto trimestre de 2000). 
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Figura 10 – Placa de revitalização da Praça Conde de Azambuja: 
“Agosto/95”. (Foto: quarto trimestre de 2000). 

 

 
 
 
 
Ao continuar com a sua narrativa, meditativo, faz reflexões 

sobre a atormentação que o levara a Chapada dos Guimarães, 
onde comprara o livro (60); a sua ida ao médico, e este lhe 
indicara o laboratório clínico nesta praça; a sua vinda ao 
laboratório e onde, em um banco desta praça, lhe parece ter 
encontrado o que há muito buscava – não a um iatromante –, mas 
alguém que lhe desse ouvidos e escutasse a sua história. 

As coincidências que ultimamente lhe haviam ocorrido, 
elas também são motivos de conjeturas sobre o seu estado de 
saúde. 

Sua patologia pode ser psicológica, talvez em decorrência 
do seu recuo diante do que imaginara realizar ou prometera 
ajudar, embora, baldados seus intentos, houvesse, já há alguns 
anos, buscado ajuda. Por causa disso anda confuso, o assunto é 
polêmico, e temendo o ridículo e o vexame, desistira da ideia. 

E diante dessas reflexões começa a temer o seu 
inconsciente, e conclui que será melhor obedecê-lo. Quer se 
desvencilhar de uma suposta incumbência não cumprida, 
incumbência esta talvez arquitetada pela sua própria mente. E 
sentado ao lado, num desabafo espontâneo, rememora o seu 
encontro com a Feirinha da Mandioca, antiga Praça Real, antigo 
Largo da Mandioca e hoje Praça Conde de Azambuja.  
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Em busca de ajuda 
 

Em julho de 1992, quando busca ajuda para encontrar 
respostas para suas indagações, lhe indicam a Feirinha da 
Mandioca. E aqui a sua pesquisa toma outro rumo. Por causa 
disso, ao longo dos últimos anos, foi um buscador de respostas 
para outras indagações, para as quais também não encontra 
respostas; e por não encontrá-las, as indagações se acumulam e 
se avolumam em sua mente. E isso o deixa desiludido, e talvez 
essa desilusão possa explicar o seu estado clínico. 

O motivo que o tinha levado ao encontro desta praça foi 
uma ideia que lhe ocorreu havia mais de nove anos. Na época, 
julga ser um absurdo inaceitável, mas mesmo assim é impelido a 
ir em busca de respostas. E com o passar dos anos, observa que 
lhe ocorre uma série de coincidências, embora, já àquela época, 
lhe dissessem que coincidências não existem. 

Ainda que as coincidências não confirmem, não 
corroborem e nem avalizem suas suspeitas conjeturais, pressente 
que elas o encorajam a levar adiante sua desastrada história. 
 
Um dos objetivos de sua busca 
 

Em consequência do seu estado de saúde que agora o 
forçava a retornar a esta praça em busca de recursos médicos, o 
que narra é um desencargo de consciência para com essa ideia, 
que por vezes chama de intuição. E essa suposta ‘intuição’ há 
anos vem ocupando seus pensamentos, possivelmente 
interferindo no seu emocional. Desabafando, julga serenar o 
desassossego que o importuna; e, assim procedendo, pensa que 
pode reverter o seu quadro clínico. 

Imagina que a sua história possa conter inutilidades, ao 
enveredar a narrativa pelo caminho da realidade, isto é, como 
supõe que realmente lhe ocorreu. Ainda que essa abordagem 
possa dar margem ao descrédito, contorna esse possível 
desacreditar optando por classificá-la como uma ficção, uma 
fantasia. Embora assim classificando-a, pressente que há um 
destinatário à espera, alguém que não conhece e nem sabe mais 
aonde ir procurá-lo. 
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Umas coincidências (I) 
 

É sobre umas coincidências que apoia a sua história, e 
tenta explicar, antes de prosseguir com sua narrativa, a distinção 
entre “mera” coincidência e coincidência “significativa”, conforme 
relata Brian Inglis em “COINCIDÊNCIAS: Mero acaso ou 
sincronicidade?” (37: p. 50-51). 

Quanto à mera coincidência, cita um exemplo quando em 
um livro lê: “Vendo os galhos secos que se inflamavam, 
friccionados uns contra os outros pela ação do vento nas matas, o 
homem produziu o fogo pela fricção de madeira seca” (8: p. 36). 
Nem bem termina a leitura dessa frase, tem a atenção voltada 
para o som que vem da sala, e se sente obrigado a somar-se às 
crianças que lá estão. E lá chegando, ainda deu tempo para ver o 
que elas assistiam na televisão. Coincidentemente é tudo aquilo 
que acaba de ler: galhos secos friccionados uns contra os outros 
produzem fagulhas e em consequência provocam um grande 
incêndio na floresta – assustando a bicharada. 

Os que assistiram a esse filme, um desenho animado da 
série japonesa As Aventuras de Ca-Cá, devem se lembrar dessas 
cenas. E por não existirem neste evento elementos significativos 
de seu interesse, considera esse fato mera coincidência28. 

Quanto à coincidência significativa, cita uma outra 
experiência pessoal: toma conhecimento às vésperas do 
encerramento das inscrições dos trabalhos a serem apresentados 
na 2ª Reunião Especial da Sociedade Brasileira Para o Progresso 
da Ciência (SBPC), com o tema: “Mato Grosso – Novos 
Caminhos”, da qual quer participar29. 

Os trabalhos devem ser apresentados impressos dentro 
dos limites da área já pré-delimitada no formulário de inscrição. 

Para atender ao edital, manda o manuscrito de seu 
trabalho para uma gráfica expressa. E, quando vai buscá-lo, 
pressente que não irá conseguir, em tempo hábil, participar desse 
evento, pois o texto digitado ultrapassa em várias linhas o limite 
preestabelecido. E diante dessa ocorrência pressente que precisa 
redimensioná-lo, sem perder a clareza do conteúdo. E pensando 
nisso, o leva para casa para reestruturá-lo; e no trajeto, vai 
imaginando que pode encontrar uma palavra que sintetize, que 
                                                 
28 - Fato ocorrido em 9 de abril de 1983. 
29 - Evento realizado em Cuiabá, na UFMT, de 24 a 28 de abril de 1995. 
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substitua uma explicação mais alongada que utilizara no texto, 
enfim, até um termo mais elaborado. 

 “Mas qual é essa palavra, e onde posso encontrá-la?” – 
indaga a si mesmo. 

Sabe que a solução para esse palpite é o dicionário. Mas 
não sabe por qual palavra procurar, e nem sabe em que página 
poderia encontrá-la. 

Premido pela expectativa desse palpite e pelo exíguo 
tempo para a entrega de última hora do trabalho, pega qualquer 
um dos livros que compõem o dicionário – são dois grossos 
volumes – e sobre a página aberta ao acaso vai deslizando o 
dedo, quando este se detém no verbete apropriado (20: p. 137). É 
muita coincidência!!! 

Considera esse ‘achado’ uma coincidência significativa: 
procurava ao acaso por uma ‘determinada’ palavra que lhe 
interessasse e por uma coincidência a encontra. Sequer sabia da 
sua existência30. Também classifica de coincidência significativa a 
compra do livro em Chapada dos Guimarães (60). 

A partir dessas ideias, desses palpites que nos ocorrem, 
os quais resultam em coincidências com algum singular 
significado para quem as busca, imagina que as coincidências 
significativas também podem ser entendidas como o fenômeno da 
sincronicidade, segundo John Michell, no livro Em busca da 
Atlântida: “Todos nós conhecemos o fenômeno da sincronicidade, 
graças ao qual uma ideia que ocorre a uma pessoa se repete na 
mente de outras por meio de um processo que transcende a 
comunicação física” (48: p. 5). 

Em consequência do seu primeiro contato com o termo 
“sincronicidade”31, postula que possam existir, pelo menos, duas 
probabilidades a serem consideradas: 

• 1 – suas ideias, de modo simultâneo, também poderiam 
ter ocorrido a outras pessoas – ao leitor, à leitora, por 
exemplo, 

• 2 – poderia tê-las interceptado de alguém, alhures, que em 
determinado momento se viu fortemente envolvido com 
detalhes do tema que vem ocupando sua mente. 

 
                                                 
30 - Na publicação referida, na 2ª coluna, de cima para baixo, o 29º verbete dessa página. Essa palavra 

será indicada mais adiante, no momento oportuno. 
31 - O termo “sincronicidade” foi criado por Carl Gustav Jung (1875-1961). 


