
DEPOIMENTO

Descobertas arqueológicas mostram que há 3.600 anos o homem
já vagava às margens do rio cheio de histórias, que atraiu a atenção
de Dom Pedro II, presenciou a odisséia do cangaço e é berço de
hidrelétricas de grande potencial econômico e turístico

HISTÓRIAS DE UM
RIO SEM HISTÓRIA

egundo Vicente Licínio Cardoso, o São Francisco  um "rio sem história.
Porque de fato, não há história sem seqüência, e do povoamento e

penetração do Vale do São Francisco, ficaram-nos apenas depoimentos
isolados, dados escassos ou detalhes insignificantes".

Mostra assim que, apesar de chegarem às nossas mãos vários
registros, que conseguiram viraté os nossos dias, não há cronologia, eles

não se inter-relacionam. Constituem fatos isolados, que não exprimem
a verdadeira história dessa imensa região, de forma a ser descrita de
forma escorreita.

Há registros interessantes, mas não estão seqüenciados. Desses
registros é que desejamos fazer comentários. Hoje já se sabe que, há

3.600 anos, o homem já vagava pelas margens do São Francisco.
Em recente visita ao ('anvon. após Paulo Afonso, onde a Chesf

construiu a barragem de Xingó,
fomos noticiados da grandiosa
descoberta arqueológica ali
acontecida, por técnicos da Uni-
versidade de Sergipe, que lide-
raram uma equipe composta por
outras universidades.

Mas, antes de falarmos
dessa descoberta, é obrigatório
que falemos da região e do em-
preendimento. Quando o São
Francisco chegava a Paulo
Afonso livre (antes de serem
construídas as hidrelétricas de
Sobradinho, Itaparica, Paulo
Afonso e Xingó), antes de se
despencar nas várias bifurca-
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ções em cascatas extraordinárias, sua largura era de 800m
e, após a cachoeira, corria i mprensado numa grande ravina,
o can von, com apenas 80m de largura. Do nível da água
para cima, paredões de rochas com lOOm de altura, de
beleza estarrecedora, onde o mistério da natureza parecia
incrustado em cada bloco granítico. Assim chegava o Velho
Chico ao local denominado Xingó, tendo logo ao pé a cidade
de Piranhas, em Alagoas.

Da usina de Paulo Afonso até Xingó, cerca de 80km de
eanvons embevecem o visitante. Desses, 60km já estão
cheios pela água da represa, com 140m de profundidade,
possibilitando uma deslumbrante percorrida náutica em
águas profundas, mas tranqüilas. De forma caprichosa, a
natureza entrecortou o canyon, com entradas laterais, em
ravinas bastante estreitas, por onde descarregam os riachos
intermitentes da região, que aíé agressivamente semi-árida,
predominando a vegetação xerófila, principalmente as
cactáceas e bromeliáceas, em profusão.

Um desses riachos, o do Talhado, oferece para quem o
percorre hoje, cheio, restando das escarpas cerca de 30m de
altura, umadas paisagens mais deslumbrantes do Nordeste.

Logo acima, no começo do canyon, logo após Paulo
Afonso, está a cidade de Delmiro Gouveia, antiga Pedra,
que recebeu o nome dessa extraordinária personalidade que
foi aquele empresário. No início do século, DelrniroGouveia
instalou ali uma usina de
geração de energia e um	Da usina de Paparque de tecelagem. Cons-
truiu residência para	Xingá, cor de 80
operários, aos quais man-	conyons embevecen
dou ensinar hábitos de hi-	riacho de Talhado oi
giene, como obrigato-
riedade do asseio corporal	percorre uma das
diário e higiene bucal.	deslumbrantes do

Construiu escolas e	acima, Delmiro Gou
proporcionou a alfabetiza-	depois, as margen
çao dos habitantes da re-
gião. A usina, captando lendas de Lampiao e
água direto da cachoeira,
estava incrustada na meia
encosta do canvon, até hoje preservada. Colocou água
encanada na cidade, construiu as estradas interligando o
município àcidade de Recife, quando esta ainda não possuía
energia elétrica. Sua fábrica de linhas e sua prosperidade
despertaram a cobiça de muitos, inclusive de grupos inter-
nacionais.

Num fim de tarde sombrio, quando lia ojornal, sentado
à porta de sua residência, um tiro certeiro de rifle tirou-lhe
a vida, ainda na meia-idade, encerrando aí grandes planos
que iria executar para o desenvolvimento do sertão.

Sua indústria repousa no fundo da cachoeira, atirada
ali pelo concorrente internacional que a arrematou em
leilão, após sua morte. Na outra extremidade, a cidade de
Piranhas guarda lembranças profundas da época do cangaço.
Confinada pelas escarpas rochosas, com seu casario antigo
e ruas enladeiradas e estreitas que corcoveiam onde lhes
permite a serra, com suas casas empoleiradas debruçando
sobre o vale, deixa extasiado e surpreso o visitante. Chama
a atenção um obelisco no pico do morro, alcançado por
íngreme escadaria de degraus cimentados, marcando a
passagem para o século XX.

Um Museu do Cangaço eterniza a memória dos canga-
ceiros, que muito andaram por aquelas paragens, sob a
liderança de Lampião.

Virgulino Ferreira, o Lampião, era originário da Bacia
do São Francisco, tendo nascido às margens do rio Pajeú,
afluente da margem esquerda, de regime intermitente, que
corta o Estado de Pernambuco de norte a sul, desaguando no
São Francisco, após banhar a cidade de Floresta e receber
o riacho dos Navios. Ambos eternizados no baião do Luiz
Gonzaga, também são-franciscano.

Em muitas ocasiões, Lampião e seu bando andaram
pela região e, de certa forma, por questões sentimentais,
eram movidos a retornar. Sendo a maioria das mulheres de
cangaceiros filhas da região, por certo a necessidade de

rever os parentes as levavam a
convencê-los de, periodicamente,wo Afonso a	retornar. O município fronteiriço a

quilômetros de	Piranhas, Poço Redondo, em Sergipe,
i o visitante. O	é detentor do título de torrão natal do

ferece a quem o	maiorgrupo de cangaceiras. Dali eram
originarias: Áurea (amante do cabraiaisagens mais	Manoel Moreno), Rosinha (de

Vordeste. Logo	Mariano), Enedina (de Zé Julião e

veia e sua saga;	depois de Cajazeiras), Adflia (de Ca-

; do Paieú e as	nário), Dulce (de Criança), Sua (de
Zé Sereno) e Adelaide (?).

seus cangaceiros	Dois fatos marcaram as andanças
dos cangaceiros na região. Um deles
foi a chacina de Piranhas, executada

por Gato e Corisco, que lavaram de sangue as mas da
cidade, assassinando 15 pessoas, mulheres em sua maioria,
numa terrível vingança do cangaceiro sanguinário Gato,
pela morte, numa emboscada, de sua amante Inacinha.
Nesse dia, terminou por tombar morto o próprio Gato.

O outro foi a morte de Lampião, ocorrida no dia 28 de
julho de 1938, no local denominado Grota do Angico, nas
margens do São Francisco, no município de Porto da Folha,
em Sergipe.

O local pode ser hoje alcançado em barco catamarã,
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propriedade do Xingó Park Hotel, um cinco estrelas edificado
no topo do canyon , de onde se vislumbra majestosa vista do
São Francisco e da barragem
de Xingó.

Numa emboscada traiço-
eira, ao raiar do dia, tombaram
oito cangaceiros, duas mulhe-
res e um desconhecido, que se
julga ser algum prestador de
serviços ao grupo. Junto com
Lampião, caíram sua amante
Maria Bonita, Enedina (aman-
te de Cajazeiras), Mergulhão,
Caixade Fósforo, Elétrico, Sex-
ta-Feira, Luiz Pedro, Diferen-
te,Cajaranae otal desconheci-
do.

O restante do grupo estava na outra margem do rio e
conseguiu escapar, entre os quais Corisco, que continuou no
cangaço por mais dois anos, até ser cercado e morto em
território baiano, pela polícia daquele Estado. Cognominado
de Diabo Loiro, Corisco era considerado o mais valente dos
cangaceiros de Lampião. A região foi visitada por pessoas
mais ilustres, todavia.

O imperador Dom Pedro II encomendou um estudo do
São Francisco, que foi efetuado pelo engenheiro Henrique
Halfeld, nos anos de 1852, 53 e 54. Pretendia o imperador
verificar a viabilidade do transporte de mercadorias desde

ro entre Piranhas e Petrolândia.
Esse trenzinho funcionou até
1964. Posteriormente, os lagos
de Moxotó e Itaparica inunda-
ram o leito da estrada. Era uma
viagem bucólicae pitoresca, pois
bordejava o can von, galgava a
serra de Tacaratu até alcançar
Petrolândia, após acachoeira de
Itaparica. Além disso, muitas
são as pinturas rupestres que
ficaram à vista, nos blocos
graníticos do paredãodo canyon,

a maioria delas somente alcançada por via aquática. Algu-
mas das que iam ficar submersas foram retiradas com a
técnica de que se dispõe para essa finalidade. Muitas peças
são recentes, e na sua maioria de aldeamento indígena,
quase sempre dos cariris, que eram o grande grupo que
habitava o São Francisco.

Tudo o que aqui descrevemos mostra o enorme poten-
cial turístico do São Francisco, somado às mais recentes
descobertas arqueológicas.

Decidida a construção da barragem de Xingó, fechan-
do o canyon, a Chesf encaminhou a contratação de vários

Pirapora até o oceano. Para isso, teria de transpor o can von,
e após a apresentação do relatório, o próprio imperador veio

ao São Francisco, tendo manda-
do construir uma estrada de fer-

O imperador Dom Pedro II
encomendou um estudo para verificar a

viabilidade do transporte de
mercadorias desde Pirapora até o

oceano e mandou construir uma estrada
de ferro entre Piranhas e Petrolândia,

de viagem pitoresca que atravessava o
canyon e galgava a serra de Tacaratu,

entre pinturas rupestres
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estudos. Da biodi-	 ____	:..-	•
versidade à arqueolo-
gia. Dentro do can von,

;o:x::
da barragem, foram en-
contradas ricas relíqui-
as arqueológicas: es-
queletos humanos, com	 -	-aparticularidadedeum
deles estar acompanha-
do de um feto, objetos	,.
de caça, utensílios  do-	 *	 h.,.... -rnLsticos fogueiras
até restos de comida.
Completo laboratório
de campo para estudos
científicos do gru-
pamento humano que	 -
ali viveu. Os testes de	 -
carbono indicaram a
idade de 3.600 anos de	 -
alguns desses achados,
cuidadosa e tecnica-
mente retirados e recuperados, para que continuem as	O nome Sertão do Rodei Ias é proveniente de influente
pesquisas. Uma particularidade	 chefe indígena que se notabili-
dessa descoberta é que todos ou a	 zou por sua liderança, termi-
maioria dos esqueletos se acham	Uma bóia sobre a SUPerfikieindiCa nando seu nome por designar
na posição fetal, como a indicar	o SíÜo do Jusüno, 140 mefros abaixo como título o cargo de chefe de
um ritual onde os cadáveres eram, -	 tribo.
preparados para continuar nessa	da lâmina d agua da barragem de	Segundo a crônica histó-
posição, caso contrário, se fossem	Xingú, onde os pesquisadores	rica, na guerra dos holandeses:
deixados livres, a rigidez cadavé-	descobriram esqueletos em posio	"do grupo de homens sob o
rica imporia a posição ereta. TO-	fetal, objetos de	, utensi7i	comando de Felipe Camarão,
dos esses achados foram do rico	- .	 .	fazia-seconstarcemindiosque,
local denominado Sítio do Justino, domesbcos e ate restos de comida que do sertão do São Francisco,
hoje sob lâmina d'água de 140	OS testes de carbono indicaram	mandara-lheoseu maioral cha-
metros, onde a Chesf deixou um	 tora idade de 3.600 anos	madoRodellas".
marco, uma bóia na superfície,	 A barragem deXingó,por
presa por um cabo de aço que se	 seu porte, sua grandiosidadc,é
liga a um bloco de concreto no fundo, no ponto das	perfeitamente harmônica coma natureza e paisagem locais.
escavações, indicando o Sítio doiustino, para lembrança de	Indescritível. Bem ao porte do nosso querido, amado e
todos os que passarem por ali.	 venerado Velho Chico.

Toda essa região, apartirdeltaparica, era denominada	Xingó, por certo, é palavra do dialeto cariri, cuja
de Sertão do Rodelias, o que terminou por nominar o	tradução ainda não conseguimos. Traduzo-a, entretanto,
aldeamento que se tomou a hoje cidade de Rodelas, onde	como competência, eficiência, orgulho, vaidade espíritode
existia, antes da inundação da barragem de Itaparica, uma	brasilidade, qualificativos que, somados, cabem, perfeita-
aldeia de remanescentes dessas tribos, os quais foram	mente naqueles que fazem a Chesf e que escrevem, com
trasladados para o município de Ibotirama-BA, após a	extraordinário brilhantismo, a história do São Franscisco
submersão da cidade.	 contemporâneo.
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