
Terra Brasil - 500 anos 

Mana 'Jhcrezo Nocho h'r-reint 

Extenso chão, este meu, que um dia verct construído. !'ara 

percorrl'-lo os índio.-; contam ser preciso IllltiLL" lua.-;. (lm cami

nh:tr sem fim. Onde deixam o rastro da ctct, d:t pesca. da 
�.:sprcita .. . E perscrutam no azul distante as ;uncacas que povoam 

seu imagin ;íri o . O arco retesado em dirccito :t linkt do hori7.onrc. 

vig iam . 
Sou tcru intocac.Ll , plena do verde qui . .' 111c rL·vcsrc. Tcrr:t 

virgem. TL•rr:t ;, vista . 
Farejamos a sua chegada .. 

Eles aportar:!o ao longe com seus masrro ." L' l.Tuzcs. v �.: la .-; c 

cordas . madeirames c ;mcoras, tantos arrefatos. Costumes estra
nhos aos nativos , mais despoj :�dos . Que precisam apenas das 

pirogas correndo os rios, a maloca a proteger elas tem pestades . o 
urucum e o colorido das penas a conferir valentia. 

Eles vir;1o , eu sei. J\s naus mastre adas c etKimad;ts pela Cru; 

de Copt;t -símbolo ela ordem dos tempbrio.-.;, L' i >S hr; tnco.-; p:tnos 

i ntlados ao vento partiram cm busca de cspcci:tri:ts. L' me encon
trado numa longín qua rota. Onde a seck do desL·cmh<:ciclo lhes 

ser{t adversa , cm roda a .sua jornada - do medo da travessia ao 

desafio da sobrevivência ... 

Nosso pressentimento .se confirma nas "horas de v('spcra ", 
já contadas tantas lua.s que os csper{tvamos1 E chc·ga v<:stido em 
trajes de navegador<:s, soldados, marinh eiros, sacerdotes. ckgrL·

cLtdos. cxparri;tdos . Estes s:ío os pri meiros :1 pisarem o nk·u 

solo. Sem atinar para a vasti(Llo da terra dcscoherU . :\cm os 
desafios (l;t missão futura clcsrinada a rodos que dc.sL'tllharcarcm 
cm meus domínios. Scr;ío eles , conquistadores L' colonos. com 

suas heran<;as ancestrais intactas, passadas de gcr;tç;ío crn gera

ç-ão, cravadas no inconsciente- se jam nobres , sau:rdotes ou de

gredados - que ir:-ío espa lma r as mãos en1 gestos prilllevos, c 
far: 10 germin:1r quando da construç;ío dos seu.-; arrai:Iis. pr;tcas 



fortes, fortins, igrejas, ,·asas ele C�lmara, casas Lk- cadci<t C casas 

ele rnor�tdia, as constru<;óes dos primeiros tempos. 

Com csll's gestos eles imprimir:to cm suas obras, ao longo 

dos anos, as caracrcrísticas culturais que vicLill1 c·mh�iladas nas 

car�tvclas, c' das quais n:ío poclcr:to escapar O lT:tctdo irregular 
das ruas lemhrar:t :1 ciclack medieval porrugucs:t ·\s pucas fone." 
rur:ío a lwratKa romana. dos visigodos c dos muculmanos. As 
forrificaç(Jcs scr�·lo de influênci a  italiana. As igrc ·j:t .-, futura.". fruto 
da riquc1.a <.: do podc:r. �lCumpanllar:to o." cstil< l.'i c·uropnts, com 

suas tendências jesuíticas, barrocas c rococt'>s. ,\penas :1 constru

ç;'to rural ter:1 suas r:tí1.cs fincadas no meu clüo 

Eu os encantarei com meus mistérios: que· este: povo ih{�ri

co. de origens mcditcrrfml'as, ao pisar-me com \'olt.tpia c g:tn:mcia 

- povo navegador, inquieto guerreiro da avc·nrura d<ts C:ru1.adas c 

herdeiro elos celtas e mouros- pague caro a sua :tulL.tci:t E log(J >l' 

L' tKontn.: prisioneiro de seu pníprio cleslumhratlll'nLO L' dos laco" 

que tr;l :1tando. sem perceber. E enquanto procur:1 o ouro rL·Itven

tc, promertdo pelo tüuarle asrect e ouvido das lendas incas, crie 

r:tízes .. Eu despistarei os aventureiros. fornecendo a madeira pre

ciosa- o pau-hras il, c cks irão esquecendo CJLIL', ".sua fome vvrda

dcira é de rios muito largos, com franjas ck· pr:1L1 c de ouro. de 

esmeraldas c top:í;.ios." Esta lhes trar:í o <'>dio, ;1 cohict. a invvj:1, 

os impostos, as cadcia.s. as algemas ... 

I; meu vaticínio: uma vc1. dcscohL:rla c conquJ.-;tacLt, que me 
povoem, me deh,·ndam c me construam. l'orquv do ouro. pouco 
lhes rcslatX Apen:1s as igrejas chan1�1cbs de '·igrcj:ts douradas", 
pelos portugue.scs ... 

Possuo uma outra riqueza a oferecer: a aroc:ira, o pau d'arco, 

o angico, a carnaúba. o judt, os ihir<Í - una, :1 hraCtna, o c·cdro; 

povoarei um dia meus parques com as algaroheiras, as adtcias, os 

oitis, as timhaúbas, e os eucaliptos, p:tra que stus .... omhr:1s povo

cm as ondulantl's alamedas .. Tenho as pedras, :1 cal. (J barro. :ts 

�!reias, tudo o que carecem. Apenas pq·o que dcscnhcnt o meu 

rosto corn uma express;'to pr<'ipria. Com a "comprcL'nS<Ú> d:1 paisa
gem", do contexto onde permaneceremos, povo t' terra. desde· as 

primeiras palivadas, ermidas e fortins, atL' u fim dos tt·mpos. 
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VL·jo a luta dos pr �meiros colonos para S\� csrahe lccc r cm 

definitivo. Procuram seus pr<)prios meios de subsistir. Substitu
em aos poucos as primeiras e rrecírias mor:tdi:ts por outr:t.c; 
mais sólidas. Aprendem a se defender elas intL'lllpérics. TLtha

lham meu ch;-to. 
Ao norte, para se prot<.:g<.:r das grandes chuvas, clesL:nllam os 

telhados de quatro :tguas, cobertos por telhas-canais de barro c 
prolongados em longos beira is, a salvar os alin-rcc.c; ela cros�tu. 

0/as regiôcs mais enxutas, o t<.:lhado de duas ;'tguas, com hvira is 

de uma só ordé'm de telhas sacadas em halanco. /1. S\)l ida tcitma 

das paredes , :1 alvt:naria de pedra , os tijolos de barro cozido e 

adobe , a taipa de pil;lo ou de pau-a-piqu<.:. s;Ü> unus as const ru 
�<ks, ainda dt: carjter ih0rico. meditcrr;'lllco, nus CjUL' d;tLÜJ ori
gem a uma arquiletura própria, cksenvolvicla nc.c;t.v meu infind() 
espaço' 

Com tra<,·os diferenciados. rantos nomes. as moradas se mul
tiplicam ligeiro, desde o primeiro momento: casas de palha e adobe , 
casas de taipa, casa forte, casa do sertào. casa de engenho, casa 

da fazenda, casa grande, cts<ts geminadas, ctsas de campo. ch;'t 

ctras , sobrados ... até chegar às edific;t("<'K'S das grandes e conges

tionadas cidades de hoje ... Tantas c r;ipid:ts mudan(·as nc·sres 
Ltltimos cem anc>s . .. 

Ao chegar aos quin h entos anos - data distante daquele dia 

cm que nas "horas de véspera", cu e os meus nativos os avista
mos pela primeira vez- c obse rvar as favelas, as moradias prcC:t

rias, as cidades desumanas que ora me povoam . me pergunto: 
Valeu a pena' 

"Tudo vale a peLJa, se a abna LJão é pequeLJa '' 

( f'c rn o 11 du Fessoo) 
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