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1. Domingo, 16 de agosto de 1936

Amarraram-lhe uma corda ao pescoço, ataram suas mãos e o 

levaram pelas ruas aos empurrões e pontapés, sem lhe permitir 

que falasse.

Cornélio Ramos,

Catalão — Poesias, lendas e histórias

Quando a bola vermelha do sol de inverno se escondeu no 

horizonte, na direção de Goiandira, quase deu para perceber o 

instante exato em que a noite chegou a Catalão. Um tapete escuro 

se desenrolou sobre a cidade, mais negro do que o costume, quem 

sabe pressagiando os trágicos acontecimentos que o destino re‑

servara para as últimas horas daquele domingo. No alto do outei‑

ro da Saudade, a ermida de São João, caiada de branco, brilhou 

mais uma última vez antes de se esgueirar no lusco‑fusco.

Na maioria das casas, o ajantarado foi servido por volta das 

quatro e meia. Antes, boa parte dos 4 mil moradores da cidade 

tomou banho. À mesa, moças e senhoras exalavam um discreto e 

agradável perfume, graças aos sabonetes industrializados vindos 
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de São Paulo, a grande novidade do momento. Mas não os ho‑

mens. Nem mesmo os mais ricos. Continuavam usando o velho 

sabão de sebo, para não correr o risco de cheirar como almofadi‑

nhas. Terminada a refeição, homens e mulheres, adultos e crian‑

ças aguardavam ansiosos a hora do cinema.

O Cine Guarani anunciava naquela noite a menina prodí‑

gio de Hollywood, Shirley Temple. E, para que os marmanjos não 

inventassem desculpas, antes do longa‑metragem seria exibido 

mais um eletrizante capítulo do seriado da moda, Tom Mix, que 

empolgava não só a meninada como também os empedernidos 

valentões locais. Ali no cinema, não raro os pistoleiros sacavam 

de seus revólveres, em plena plateia. Atiravam contra a tela nos 

momentos culminantes das fitas, para terror das famílias.

Mas famílias e pistoleiros tinham planos distintos para as 

próximas horas, que Catalão jamais iria esquecer. Cinquenta, se‑

tenta, quem sabe cem anos depois, os fatos prestes a ocorrer na‑

quele fim de domingo ainda seriam contados de pai para filho, 

cada qual se indagando como seus antepassados puderam deixar 

que aquilo acontecesse. 

À tardinha, estranhos cavaleiros chegaram à cidade, deixan‑

do suas montarias num terreno próximo à charqueada, perto da 

saída para Goiandira. Seguiram a pé até uma venda, onde com‑

praram dois engradados de cerveja. Dispersaram‑se em meio aos 

transeuntes, mas não por muito tempo. Logo voltaram a se reu‑

nir, observando, de longe, as pessoas que entravam no cinema. Os 

homens misteriosos trajavam‑se com apuro, como se estivessem 

ali para algum tipo de cerimônia. O líder do grupo, um camarada 

alto e forte, vestia uma capa preta.

Depois do pôr do sol, muitos moradores se sentaram em ca‑

deiras postas nas calçadas, em frente a suas casas. Os passantes os 
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cumprimentavam, os homens tirando respeitosamente o chapéu. 
Se surgia uma visita, todos entravam. Iam para a sala. Serviam‑se 
biscoitos caseiros, cafezinho e doces. Quando os visitantes faziam 
menção de partir, de olho no relógio (por causa do cinema), os do‑
nos da casa insistiam para que tomassem um cálice de licor, após 
o qual se despediam. Assim que as visitas iam embora, as mulhe‑
res se apressavam a pegar seus xales para, junto com os maridos e 
filhos, correr em busca de um bom lugar na plateia do Guarani.

Às seis horas, a sirene do cinema tocou, anunciando a chega‑
da do filme, que viera de Araguari pela jardineira. A exibição co‑
meçaria às seis e meia. Como a casa de espetáculos só dispunha 
de um projetor, ao término de cada rolo de filme a sessão seria in‑
terrompida para que se pudesse trocá‑lo pelo rolo seguinte.

Numa esquina próxima à rua principal, e perto do burburi‑
nho do povo que se dirigia ao cinema, um preso sentava‑se so‑
bre o largo parapeito da cela, por trás das grades, procurando um 
bom ângulo de visão para espiar o movimento. Havia muita gente 
na rua àquela hora, circulando a pé, a cavalo, em carroças e char‑
retes ou num dos poucos automóveis.

Como se tratava do único prisioneiro da cadeia pública, ape‑
nas dois soldados guarneciam o prédio. O tenente, comandante do 
destacamento, o sargento e os outros seis praças espalhavam‑se pe‑
la cidade, uns poucos policiando os locais mais movimentados, a 
maioria bebendo cachaça nas vendas e botequins, farreando na 
zona ou se divertindo em algum pagode.

Depois que a sessão de cinema teve início, o grupo de ho‑
mens surgido no final da tarde cercou a cadeia. Não aparentava 
ser uma turba desordenada. Alguns, entre eles o camarada da ca‑
pa preta, davam ordens, em voz baixa mas firme. Entre as armas, 
que todos portavam, se podiam ver garruchas, revólveres, carabi‑
nas, barras de ferro e uma profusão de facas e punhais.
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Logo um passante informou ao tenente sobre a movimenta‑

ção nas vizinhanças da delegacia. O oficial mandou chamar o sar‑

gento. Determinou‑lhe que fosse para lá, com os soldados, refor‑

çar a segurança.

Acontece que os policiais não foram bem recebidos pelos lí‑

deres do pessoal que sitiava o prédio.

— Olha, sargento — advertiu um deles, tão logo os militares 

chegaram —, tira os seus meninos pra lá, porque aqui vocês vão 

morrer todos. Hoje a gente tira o homem, hoje a gente tira ele.

Considerando a disparidade de forças, o sargento não pen‑

sou duas vezes. Deu meia‑volta com seus soldados e bateu em 

retirada, não se esquecendo de levar também os dois que, até en‑

tão, guarneciam a cadeia. Foram pedir orientação ao tenente. Ao 

ouvir dos subordinados um relato sobre a situação, o superior 

concluiu que o destacamento nada podia fazer contra tantos, tão 

bem armados. Como Pilatos, lavou as mãos, deixando a cadeia pú‑

blica à mercê dos assaltantes.

Atento aos ruídos e à movimentação na rua, o preso não de‑

morou a perceber que o prédio estava cercado. Sem ter para onde, 

nem por onde, muito menos como, escapar, escondeu‑se debaixo 

do catre, mesmo sabendo que isso de nada lhe adiantaria.

Pouco antes das sete horas, houve uma interrupção no for‑

necimento de energia elétrica. Todas as luzes da cidade se apaga‑

ram. No cinema, a projeção, ainda no primeiro rolo, parou. Mas 

logo o encarregado pôs em ação o gerador e o seriado Tom Mix 

voltou a rodar.

Ao mesmo tempo, na cadeia, surgiram dezenas de lanternas. 

Os sitiantes não demoraram a ver, por entre as grades da cela, o 

prisioneiro encolhido debaixo do catre, espremendo‑se contra 

a parede.
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— Olha, o homem está aí dentro, moçada — disse um dos 

invasores.

A fechadura, velha e carcomida, não resistiu nem à primeira 

leva de golpes de barras de ferro. Os invasores puderam entrar na 

cela. Um deles, bem moço, tentou sacar o preso de sua toca, agar‑

rando‑o pelas calças. Foi repelido com um violento pontapé, que 

lhe atingiu os testículos. Recuou para o lado de fora, ganindo.

Mas logo alguém o substituiu. E mais um. E ainda um tercei‑

ro. Desalojado o preso, rapidamente suas mãos foram amarradas, 

por trás das costas. Ele iniciou um protesto, mas um dos atacantes 

ameaçou:

— Você trate de ficar calado, senão morre agora. — E, pa‑

ra surpresa e profundo terror do prisioneiro, mostrou‑lhe que 

não brincava. Enfiou a mão na boca do infeliz, puxou sua lín‑

gua para fora e, com um golpe certeiro de punhal, furou‑a de ci‑

ma para baixo.

Um grito, que se iniciou medonho, saiu abafado por uma 

golfada de sangue que escorreu pelos cantos da boca. A ferida 

ardeu intensamente. Alguém trouxe um laço, logo passado ao re‑

dor do pescoço do preso.

Um dos chefes do bando ordenou, em tom que parecia não 

admitir contestação:

— Não pode machucar muito não, pessoal. A gente quer ver 

ele sofrer.

O recado passou, de homem a homem, dentro e fora da cadeia.

O preso já chegou à rua com mais de dez facadas no corpo, 

todas superficiais. Ao vê‑lo ensanguentado, sob o foco das lanter‑

nas, o bando, que a essa altura reunia umas cinquenta pessoas, 

rugiu de prazer. Embora o homem ferido gritasse muito, seus ur‑

ros, que vinham do fundo da garganta, eram abafados pelo alari‑

do da gente que, excitada, tentava aproximar‑se dele.
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Levaram‑no em direção à parte oeste da cidade, para não 

terem de passar em frente ao cinema. Os chefes da malta manti‑

nham‑se ao lado do preso, evitando assim que os outros, num 

arroubo de entusiasmo, provocassem um ferimento mais sério, 

matando‑o prematuramente, estragando o prazer da noite. Mas 

cada um que conseguia se aproximar aplicava‑lhe, no mínimo, 

um pontapé ou soco na cara. Outros, mais sádicos, não resistiam. 

Espetavam‑lhe as pontas das facas nos braços atados, nas pernas, 

na barriga, nas costas, no peito, no rosto, cuidando para que does‑

se bastante.

Todos queriam participar.

Logo depois da cadeia, uma venda permanecia aberta, ape‑

sar da hora. Do interior desse estabelecimento saiu uma mulher, 

gritando histericamente. Pôs‑se diante dos linchadores, tentando 

impedir‑lhes a passagem. A ela juntou‑se o marido. Mas foram 

ameaçados de morte e obrigados a recuar para dentro da loja.

Livre do empecilho, o cortejo prosseguiu, agora lentamente, 

pois o supliciado caía a cada dúzia de passos. Os homens força‑

vam‑no a se levantar, puxando‑o pela corda, chuchando‑o com 

as facas. Passaram em frente ao colégio das freiras. As irmãs não 

se manifestaram. O preso, agora muito fraco devido aos golpes e 

à perda de sangue, arrastava‑se penosamente. Seus gritos torna‑

ram‑se mais fracos, gemidos agonientos de pavor.

Quando chegaram à rua da Grota — não propriamente uma 

rua, mas um local da cidade assim chamado —, os homens do‑

braram à direita e iniciaram a descida que ia dar no córrego Pi‑

rapitinga. A essa altura, o martírio já durava mais de meia hora. 

Com a língua dilacerada, o preso não conseguia falar. Era difícil 

mantê‑lo de pé. Sangrava abundantemente de dezenas de feri‑

mentos de faca, nenhum deles mortal. Os pistoleiros eram habili‑

dosos com seus punhais.
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O bando atravessou a ponte sobre o córrego e começou a 

subir em direção a uma casa, do lado direito da rua, onde mora‑

va o prefeito. Este não se fez de rogado e logo surgiu, debruçado 

numa das janelas. Permaneceu ali, apreciando o séquito macabro. 

O preso, vendo‑o, ensaiou uma súplica, que saiu ininteligível, limi‑

tando‑se sua boca a expelir uma bolha de ar, espumante, verme‑

lha de sangue. Um dos homens, então, talvez querendo exibir‑se 

para a autoridade, vazou os olhos do moço com duas punhaladas 

certeiras. Só assim ele conseguiu emitir mais um grito, que rico‑

cheteou na noite como um estilhaço de dor.

Alguns linchadores aproximaram suas lanternas do rosto do 

ferido. Mas a visão dos olhos vazados os assustou.

— Vamos agora voltar daqui — gritou o homem da capa 

preta, fazendo um gesto de cumprimento ao prefeito, agradecen‑

do‑lhe pela aprovação ao justiçamento e deixando claro que só 

fora até lá para que a autoridade pudesse legitimar o suplício.

O preso já não conseguia caminhar, e teve de ser arrastado pela 

corda. O bando voltou a cruzar o Pirapitinga e subiu a ladeira que 

ia dar na rua da Grota. Os homens sabiam que o justiçado não du‑

raria muito tempo. Decidiram levá‑lo para a saída oeste da cidade.

O prisioneiro também sentiu a morte próxima. Cuspiu o 

sangue da boca, reuniu suas últimas forças e, num supremo esfor‑

ço, murmurou algo que, apesar de sua língua retalhada, pôde ser 

compreendido pelo homem do sobretudo negro. Que, por sinal, 

não gostou do que ouviu.

— Acabem com esse bandido — comandou.

Um dos linchadores brandiu o punhal e aplicou no condena‑

do o golpe de misericórdia, por entre as costelas, direto no coração.

No cinema, a plateia assistia, encantada, ao último rolo do 

filme de Shirley Temple, quando surgiu alguém na sala de proje‑
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ção. Cochichou algo ao ouvido de um espectador. Este, assustado, 

chamou a mulher e os filhos. Saíram rapidamente e recolheram‑se 

ao sobrado da família, em frente ao Jardim Municipal. As crianças 

da casa foram mandadas para o andar de cima.

Enquanto no térreo do sobrado os homens se armavam, pre‑

parando‑se para qualquer eventualidade, no andar superior uma 

das meninas tomou coragem e se arrastou de gatinhas até o al‑

pendre. Escondeu‑se por trás de uma pilastra, a tempo de ver um 

grupo de pessoas, a cavalo, vindo em direção ao Jardim.

À frente dos cavaleiros, uma mulher jovem, gorducha e ves‑

tida de negro montava um cavalo branco e carregava no colo 

uma criança pequena. Ao seu lado, um homem magro, vestido de 

branco, sobre um cavalo negro, trazia nos ombros uma longa 

capa preta. Ele mantinha o rosto semioculto sob um chapéu de 

aba larga. O grupo passou a poucos metros do alpendre de on‑

de a garota observava a cena.

Pouco depois, na saída do cinema, a notícia do linchamen‑

to já corria de boca em boca. E o povo logo viu que era verdade, 

pois um dos irmãos do homem da capa preta exibia suas mãos 

ensanguentadas.

— Acabei de matar mais um — proclamou, no singular, co‑

mo se tivesse sido o único assassino.

Assustadas, as famílias se dirigiram rapidamente a suas ca‑

sas. No caminho, ao passar pelas esquinas, vendas e botequins, 

iam se informando do acontecido. 

As portas e janelas foram se fechando. Apagaram‑se as luzes, 

sopraram‑se as velas, abafaram‑se os fogos. Mas naquela noite 

ninguém conseguiu dormir. Deitada na cama, acordada, a cidade 

de Catalão tornou‑se um só silêncio, fúnebre, abissal.
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Nem todos se recolheram, porém. Passado o estupor da no‑

tícia, alguns foram até o local da morte do preso. O corpo per‑

manecia lá, em meio à terra encharcada de sangue. Levaram‑no 

para casa.

Perto dali, o cavaleiro da capa preta se dirigia a uma das saí‑

das da cidade. Quando se aproximou de uma ponte, ele apeou do 

cavalo e amarrou o animal a um toco. Desceu até o córrego, onde 

lavou as mãos e limpou o punhal. Não fosse o breu, teria visto 

uma mancha vermelha, efêmera como sempre fora a vida em Ca‑

talão, dissolver‑se na água corrente e se disformar para sempre.
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