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O presente trabalho tem a forma de narrativa de fatos acontecidos e pesquisados 
durante a expedição FUNAI-IGPA nas frentes de atração dos índios Uru Eu Wau Wau, 
na região de Rondônia, em 1980, 1981,' 1982 e 1983. 

1. A BR-364 

Nós, a equipe (Adrian Cowell, Albert James Baille, Cristopher Cox e Mário 
Arruda da Costa) do Instituto Goiano de Pré-História e Antropologia (IGPA) da Uni
versidade Católica de Goiás, deixamos Goiãnia no dia lS/1/80, chegando a Cuiabá às 
21 :00 horas do dia 16/1/80. 

No dia seguinte, saimos de Cuiabá, enfrentando os atoleiros da BR-364, onde 
apareceram várias oportunidades para documentar os dramas que os motoristas sofrem 
nesta estrada no tempo das águas. 
· · No dia 23/ 1 /80, chegamos a Ariquemes, Rondônia, onde montamos o nosso 

posto central de documentação. Ali nos encontramos com a equipe da Funai, chefiada 
pelo sertanista e delegado Apoena de Meirelles, e o sertanista José do Carmo Santana 
(Zebel), que se preparavam para abrir as frentes de atração Uru Eu Wau Wau. 

De Ariquemes, partiu defmitivamente a Expedição Uru Eu Wau Wau no dia 
31/1/80, atingindo o seringai Santa Cruz por caminhão, a 45 kms de Ariquemes. 
No dia 1 /2/80, partia a primeira turma composta de : 1 O índios Suruí, 1 Parintintin 
e 6 funcionários da Funai. No dia seguinte, partia a segunda turma composta de: 5 ín
dios Pacaas Novos, 1 Cinta Larga, 4 elementos do IGPA e 3 funcionários da Funai. 
A viagem agora era feita por barcos, subindo o rio J amari. 
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l. PQSJ:O DI AD.lAÇÃO· NOVA FLORESTA 

Na tarde do, dia 7 /2/80, a· e.quipe toda se reunia na Cachoeira das Araras, no 
lpr~.e' Nova Floresi.. Aí ·foi . iniciada a eon'Struçlo do primeiro posto de atraçlo 
Ur:u-Eu-Wau .. wau. Este local situa-se a 3 Iam do tapiri de Francisco Prestes Rosa, que 
teve dois filhos mortos a flechadas e um raptado pelos Uru-Eu-~au-Wau no dia 
26/10/?9. Fica também a 18 kms abaixo da colocaçlo de seringai, ondeos Uru-Eu
Wau-Wàu mataram Daniel Castro da Silva e deixaram escapar Elifas Batista da Silva, 
qUe reagiu disparando dois tiros de cartucheira (calibre 16) no meio deles, na tarde de 
16/11/79. 

2.1. - TRAGtl>JA NA FAMÍLIA PRESTES 

A. tarde do dia 25/10/79 foi uma wde divertida para os Pre$tes. Francisco 
Pi~stes- côm seus 3 filhos, (Luiz de 17 anos, Dillles de 11 anos e Fábio de 6 anos) 
p~pai:~v~~· pata. iníciar a derrubada no seu lote ~ 2SO ·hectares recentemente 
adqujd.dO 4o JNC~, às margens do Alto rio Jamari, a SOO tn da foz do Igarapé Nova 
Flô1.e~-- Enquanto Chico e Dimes pescavam no rio em· fren~e, wiz e Fábio brin
cavaRí .. na te<», à j,Qrta do rancho. Luiz gravou em seu toca-flta algumas canções e 
algu~ briô~'itas: qu~ fei ~om Fabfuho. ~ 

N• '.Í;d<i·<ll,'a 26/10/79, a. natureza estava·enSô.la1ada. Chic9 pediu aos ftlhos 
que fosse~ l~rlJP• .<>~ P;e~~ p.a beira do rio, enquanto ele-~c•va o local para inicia
rem a dertubada. l>é&!P49 a· espingarda: cartucheira, ele penetrou na selva logo atrás 
do barraco. Os m~~~1: foram ao rio a fun de limpar os veiXes. Os d(>is mais velhos 
ficaram 113 can(>a à 'l)eiía elo rio~ ~nquânto Fabinho proo'Urou uma praia mais acima 
para brincar. Uns 10 ním"tos depéljs; LuiZ e Ditnas ouvit- ·ruídos no alto do barraco. 
Olhando par~ trás, ~ Viram· cercados pôr figuras estrunh~ segurando arcós e flechas. 
Os dois· C.OfileÇàrant a correr- rlc,> abaixo. UôZ g~ou 4i$tª1tcia e Düi\e&, niais atrás, 
viu qu~do ele caiu,. atiillÍdº por duáS flec~ no) rins. Dimes também foi atingido 
no ·pesçoç(> ~' ao ~; ~n.50µ. em. salvar-se rolândo pàta :d~J\tto do ri°'. Num relance, 
perceu que· a~nás. ú)n forté guerfeµo se êncatre'gà\!á<d~ fleclíá-lôs, j;i que três outros 
comam p_~à pept f~bi!ífio·. ;~ «>s .. demais gel)'tláriêci«m no. b•raco. i>hítés mergulhou 
n 'águâ f*énd<>._se .dê'· 1'.fi91r:tó: Ao voitar ã tona ó silênció eta de morte. Os ·Utu-Eu-Wau
Wau · acabayam de execli(ai o massacre e o seque.stro na Famflia Prestes. Luiz morreu 

. - . e. . . - . . • 

duas líoráS .~eí>Qis sob{e·· as pedras ásperas da Cachoeira M~ilte Negro, ondé desespe-
. radamente Cfüco tentava passar o barco na esperança de chegar ao hospital de Arique

. mes e salyar os doiS fdhos. Diínes recuperou a consciência e contou ao pai tudo que 
acontece\J, mas faleceu três meses depois no h<>Spital Cwetúlio Vargas, em Manaus, ví
tima da flechada no pescoço. Fábio nuncaniais foi visto. 

2.2. - MORTE TROCADA NO IGARAPt NOVA FLORESTA 

Era a tarde do dia 16/11/1979. Numa picada de colocação de seringa], recen
temente transformada em loteamento do INCRA, às margens do Igarapé Nova Flo
resta, afluente do Alto rio Jamari, município de. Aríquemes, caminhavam dois com
panheiros: Daniel Castro da Silva e Elifas Batista da Silva. Vmham arcados sob o peso 
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de um queixada recentemente abatido. Do tiroteio que fizeram na selva, restavam 
apenas dois cartuchos carregados: um em cada espingarda. 

Pelas 15 :00 horas, os dois companheiros saíram no terreiro do tapiri, um peque 
no rancho de palha cercado por imensas árvores ·de floresta tropical. Jogaram o queixa
da na estrada do rancho e, tendo preparado um pequeno almoço, deitaram-se para 
descansar. 

Pelas cinco e meia da tarde, Daniel lev~tou-se apressado para limpar o queixada 
antes de escurecer. Pediu para Elifas carregar alguns cartuchos para o dia seguinte. 
Elifas demorou-s.e um pouco mais na rede. Segundo ele mesmo, uma questão de dois 
minutos. De repente, ouviu gritos de morte, soltados por Daniel. Elifas salta da rede 
onde uma flecha colorida se crava e uma outra passa de raspão, cortando sua mão e 
cravando-se na parede em frente. Elifas fica correndo dentro do quartinho sem saber 
o que fazer. Flechas continuam cravando-se na parede como que à sua procura. De 
repente, percebe a sua espingarda cartucheira. num canto do quartinho. Pega a espin
garda e se dirige para a porta para socorrer Daniel. O terreiro está cheio de índios 
enfeitados de penas coloridas. Todos flechando constantemente contra o rancho. 

No meio deles, algumas mulheres, passando flechas para os guerreiros. Dentre 
eles se destacava um, cuidadosamente enfeitado, e portando um lindo cocar real de 
penas coloridas. e para o peito deste que Elifas, apressadamente, aponta a espingar
da e puxa fogo. O estrondo do tiro foi seguido do baque de um corpo ao chio. A 
fumaça da pólvora ainda não tinh~ abaixado e eles já sumiam na mata próxima. Elifas 
corre para socorrer Daniel, agonizante no chão, varado por uma flecha. Recebe uma 
flecha na altura do ombro e outra lhe corta as costas. Só então, Elifas percebe que 
dois deles ainda continuam flechando da orla da mata. Corre, então, para buscar a 
espinguarda de Daniel e mais uma vez atinge o grupo que se embolava na orla da 
mata. Com esse segundo tiro eles somem de vez. Elifas junta Daniel agonizante, deita
º sobre uma cama do quarto e foge pelo lado oposto da mata, em busca de socorro. 
A noite logo o surpreende, ainda muito apavorado, quase fora de si, sentindo uma dor 
estranha nos cortes feitos pelas flechadas. Refugia-se entre a sacopema de uma grande 
árvore e ali passa uma noite interminável. Não sabe se continuará vivo, mas tem certeza 
que ainda não está morto. E Daniel? Resistirá só, até chegar socorro? 

Os poucos raios de claridade penetrando na densa floresta trouxeram novas ener
gias e esperanças a Elif as, que inicia, ao rompei do dia, uma marcha desesperada, rumo 
a casas de anúgos. 

Pela tarde daquele dia, Elif as já estava sendo conduzido para o hospital de Ari
quemes por um amigo, enquanto quatro seringueiros fortemente armados se dirigiam 
apressados para o tapiri de Daniel. Quando lá chegaram, Daniel já estava morto. Mas, 
para espanto de todos, não estava apenas com uma flechada no peito e sim 14 flechas 
cravadas ao longo do seu corpo. 

O drama que se abateu sobre a família Silva foi sentido por todos e foi conhe
cido detalhadamente por nós. Mas o drama que se abateu sobre os guerreiros URU
EU-WAU-WAU ainda continua desconhecido. Por enquanto, nada mais podemos 
fazer a não ser imaginar. 

Por que fracassaram os valentes guerreiros? Guerreiros que só atacam p.rá vencer? 
Até esta data nunca. tinham perdido um elemento em combate, nem eram vistos por 
suas vítimas. O ataque foi bem planejado. A esposa de Daniel sentira a presença dos 
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índios 4 semanas antes. O dia e a hora para o ataque foi a melhor escolha. Os homens 
estavam apenas com dois cartuchos carregados, um em cada espingarda. As flechadas 
certeiras deveriam deixar os dois impossibilitados de pegarem as armas. De fato, Da
niel nã'o teve tempo para isso, mas seu grito de morte fez Elifas saltar da rede, evitan
do a flechada mortal e reagindo de modo surpreendente. O grande chefe guerreiro 
deve ter sido atingido por uma chuva de chumbo grosso e, ao cair daquela noite, a 
nação guerreira deve ter velado seu c,orpo no coração da Floresta. 

3. POSTO DE ATRAÇÃO ANTUÉRPIA 

Na caminhada para o nosso segundo objetivo, a expedição toda se ressentia com 
a perda de um motor na Cachoeira Monte Negro, na tarde do dia 5/2/80, e a perda 
de um barco na Cachoeira das Araras, na manhã do dia 10/2/80. Com os barcos su
perlotados, a viagem tomou-se muito lenta. Começamos a perceber, a esta altura, que 
o J amari estava pobre em peixes e a caça das suas margens se refugiara nas serras lon
gínquas naquela época chuvosa do ano. As nossas provisões alimentícias estavam re
duzidas. As cachoeiras se tomaram mais numerosas e intensas, colocando em cons
tante risco os barcos, motores e pessoas. Após muita luta contra as cachoeiras e outras 
adversidades, a equipe atingiu, na tarde do dia 15 /2/80, um antigo seringual chamado 
Antuérpia, onde um pasto de jaraguá ainda não tinha sido de todo retomado pela flo
resta. Apoena e Zebel decidiram construir, imediatamente, uma pistá de pouso por 
onde a expedição seria reabastecida. Nascia aí o Posto de Atração Antuérpia. 

3.1. - ANTÕNIO "PEZINHO" E OS URU-EU-WAU-WAU 

Na década de 1940, existia em Rondônia uma colocação de seringai ocupada 
por quatro companheiros. Esta colocação ainda está situada à margem esquerda do 
Alto J arnari, na primeira cachoeira acima do Igarapé Nova Floresta e abaixo da Ca
choeira Três Irmãs. Quando a equipe do IGPA, participando da Expedição Uru-Eu
Wau-Wau, passou por esta cachoeira, no dia 14 de fevereiro de 1980, verificou a exis
tência de uma antiga moradia de seringai naquela localidade. 

Um dos quatro companheiros que ali trabalhavam chamava-se Antônio e, por 
não possuir um dos dedões do pé, fora apelidado de "Pezinho". Pezínho era um su
jeito muito preguiçoso, desmotivado para a vida, e muito mais para a vida de serin
gueiro. Não gostava de enfrentar as longas caminhadas para riscar as madeiras e depois 
recolher o látex. Detestava as longas horas de defumação no tapiri abafado, respirando 
a fumaça acre do leite que se solidificava. Pezinho preferia levar a 'vida a seu modo, 
trabalhar pouco e dormir muito. Acusado constantemente de seruingeiro preguiçoso, 
vivia cada vez mais descontente. 

Um dia, Pezinho solicitou aos colegas uma espingarda e muita munição. Preten
dia abastecer o tapiri de caça. Foi prontamente atendido e embrenhou-se na selva. 
Aquele dia passou-se e Pezinho não retornou. Os companheiros não se assustaram, pois 
era costume do malandro andar de tapiri a tapiri, ao longo do Jamari e do Nova Flo
resta, pegando o boilo dos vizinhos. 

Após uns dez dias, Pezinho reapareceu sem muita caça para os amigos. Entregou 
a espingarda e a munição e solicitou um pedaço de fumo de cada um. Avisou que iria 
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morar com os índios (Uru-E~-Wau-Wau), naquele tempo Araras. Os amigos não lhe 
deram a menor importância e Pezinho sumiu na mata. Desapareceu pra valer, gerando 
muito comentário na sede do seringai Nova Floresta. Mas sendo um cara sem família 
e muito preguiçoso, não merecia uma busca feita pelos companheiros. Pezinho foi 
esquecido como tantos outros serinugueiros que desapareceram na guerra da borracha. 

Ums três meses depois, numa tarde de domingo, Pezinho aproximou-se dos cole
gas, assustando a todos. Pezinho pedia fumo. Um dos seringueiros ainda comentou : 
"Deve ser a alma dele que está penando. Pergunta que reza ele quer." Mas um outro 
seringueiro, mais tarimbado nas selvas, respondeu que alma não fuma e foi ao encontro 
de Pezinho, que lhe contou tudo: "A primeira vez que rodeia por lá com a espingarda, 
observei bem o jeitão deles. Quando cheguei lá a segunda vez, a aldeia estava deserta. 
Tirei a roupa e me sentei pelado no meio do tapiri principal. Como estivessem demo
rando muito, saí, tirei um cacho de patuá, preparei o vinho numa gamela, e bebi numa 
tijela de seringueira que estava ali perto. Logo depois, ouvi o barulho deles que chega
vam. O primeiro que me percebeu deu um alarme e logo fui cercado pelos guerreiros 
empunhando arco e flechas. Pensei no fun. Mas como não reagi, eles se acalmaram. Aí 
resolvi atacar' enchendo a tigela de . vinho e oferecendo ao chefe, que deu um bruta 
tapa na minha mão. Tornei a encher a tijelinha, bebi um pouco e ofereci-a a eles nova
mente. Ele sorriu e aceitou. Bebeu mais de uma vez e deu aos outros. A gamela de pa
tuá não deu para todos. Fui fazer mais com eles já me ajudando. Gostaram de núm! 
A vida de índio é muito boa. O que se faz é da gente e dos companheiros. Não tem 
patrão, não tem conta a pagar. Só nfo tem fumo." Depois deste papo, recebeu o fumo 
e sumiu novamente na mata. 

Antônio Pezinho ainda foi visto por um seringueiro do Jamari. Caía a tarde na 
selva, quando este seringueiro voltava ao seu tapiri. Quando menos esperava, surgiu 
um homem branco pelado à sua frente pedindo calma. Em seguida, pediu fumo e de
sapareceu na mata conversando com figuras estranhas que surgiram de detrás dos tron
cos. Só então o seringueiro lembrou-se: "este deve ser o Antônio Pezinho com seus 
índios." O certo é que, durante muito tempo, os índios transitavam no Jamari e na 
Floresta, mas nunca atacaram ninguém. 

No verão de 1958, as colocaçOes do seringai Canarana, no rio Jaru, foram saquea
das por índios que gostavam de ferramentas, como faclo, faca, machado, panelas, etc. 
Uma grande expedição punitiva foi organizada e a aldeia foi traiçoeiramente atacada. 
Pezinho morreu lutando. "Flechando igual índio". Seu corpo ficou no terreiro da al
deia, entre tantos outros, varado por balas de 44. 

4. O PRIMEIRO ACAMPAMENTO DOS URU-EU-WAU-WAU 

Na manhã do dia 20/2/80, os sertanistas Apoena e Hugo, liderando dez elemen
tos da expedição, iniciaram uma subida de exploraçlo no rio Jamari. Na tarde do dia 
22/2/80, foi localizado o primeiro acampamento de caça dos Uru-Eu-Wau-Wau. Eram 
11 tapiris espalhados por baixo das copas das grandes árvores, que certamente havi~ 
sido abandonados com a chegada das chuvas. Foi deste acampamento que eles parti
ram para desferir os ataques fatais contra os ftlhos do Prestes e o Daniel. Estranha
mente, encontramos, neste acampamento, duas cascas de cartucho calibre 20, uma cai
xa de bala calibre 38, e duas latas de sardinha abertas a facão. Depois ficamos sabendo 
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que estas coisas foram deixadas ali pela expedição Chico Prestes. quando procurava 
recuperar seu filho Fábio. 

Na volta, a violência das águas tinha aumentado com as últimas chuvas. Os 
barcos afundaram por duas vezes. Na segunda vez, os pilotos Apoena e Hugo perde
ram totalmente o controle da situação e um dos barcos ficou imprestável entre as 
pedras duma cachoeira. 

5. SAÍDA DE ANTUÉRPIA 

No dia 25/2/80, aterrisava na pista de Antuérpia o primeiro avião, trazendo 
gêneros alimentícios para a expedição e retirando os Suruí Pepira e Manoel que es
tavam doentes. O aviao retornou dois dias depois para retirar a equipe do IGPA, os 
sertanistas Apoena e Zebel, e o Suruí lpatara, que fora atingido por uma árvore na 
derrubada da cabeceira da pista no dia anterior. 

6. O SERINGAL SÃO LUIZ 

Considerando que os Uru-Eu-Wau-Wau tinham feito ataques fatais nas cabecei
ras dos rios Cautário e Pacaas Novos, era possível ali colher mais informações sobre 
a sua psicologia naqueles lugares. Apoena nos indicou para fazer alguma documen
tação cinematográfica no seringai São Luiz. 

A nossa base de trabalhos foi transferida de Ariquemes para Pdrto Velho, de on
de, no dia 4/3/80, a equipe fretou um monomotor e, após uma hora e quarenta minu
tos de vôo, desceu no seringai São Luiz, no alto rio Pacaas Novos. 

7. A SEPULTURA DE MARIA ROSA DA CONCEIÇÃO 

A nossa equipe tinha por objetivo verificar as notícias de um ataque fatal feito 
pelos Uru-Eu-Wau-Wau em outubro de 1977. E, partindo deste fato, caso fosse verí
dico, levantar o máximo possível de informações sobre os Uru-Eu-Wau-Wau. 

Às 18:00 horas do dia 7/3/80, após seis horas de caminhada, chegan1os ao pé 
de uma serra, numa colocação de seringai, onde, a 14 de outubro de 1977, os Uru
Eu-Wau-Wau mataram, a flechadas, Maria Rosa da Conceição, de 37 anos, e flecharan1 
o menino Josemar Ferreira Maia, de 2 anos de idade, depois localizado por nossa 
equipe em Guajará-Mirim. 

A longa caminhada de ida, o pernoite ao lado da sepultura e, ainda, a longa ca
minhacia de volta, tudo isso serviu para abrir os canais de comunicação com esse ho
mem tã"o solitário e feéhado - o seringueiro. Muitas informações foram então colhidas 
sobre as manifestações dos grupos indígenas daquela região. 

8 . DESCOBERTAS INESPERADAS 

Em primeiro lugar, ficamos sabendo que, n1ais ou menos entre 1932 e 1934, 
u1n casa] de índios foi criado no seringa] do Alto Cautário. 

Em segundo lugar, fica1nos sabendo da existência de 3 famílias Uru ln (grupo 
Pacaas Novos), que estavam trabalhando naquele seringai desde os anos 1963-64. 
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Todos estes índios. princípalmente o UJu ln chamado Voto1 e o seu sogro Salo1não, 
são grandes conhecedores dos Uru·Eu--Wau·Wau e já tiveram dois conflitos com eles 
no passado. 

Em terceiro lugar, soubemos das expedições punitivas que os seringalistas fize
ram aos Uru ln. Ne.ssa época, um grupo de seringueiros, liderados por um índio Pacaas 
Novos já aculturado - Matiamá -, emboscou e aprisionou 8 Uru ln com suas f amí
lias. Na viagem de volta para a sede do seringal, houve um cochilo por parte de Matia
má e seu grupo. Cinco Uru ln se libertaram. Houve luta a facão, durante a qual morreu 
um índio Pacaas Novos, e Matiamá recebeu um corte na cabeça, perdendo parte de 
sua orgulhosa cabeleira. Matiamá chegou à sede do seringai São Luiz com apenas três 
prisioneiros. Mais tarde, Temendoi, um .. outro índio Pacaas Novos, resolveu vingar 
seu irmão morto a facão neste combate. Foi municíado pelo seringai São Luiz e ata
cou a aldeia nova dos Uru ln, aprisionando 28 elementos, na maioria mulheres e crian· 
ças, entre os quais estava Maria, a atual mulher do Uru ln Votor. Votor, que tinha en
tão a idade de 14 ou 16 anos, presenciou todo este massacre, escondido atrás de uma 
árvore. Nada pôde fazer, pois era uma luta de armas de fogo contra arco ~ flechas. 
Depois do massacre, Votor e uns poucos restantes puderam apenas sepultar seus mor
tos e fugir para o pé da serra no grande Cautário, onde, uns dois anos depois, foram 
atacados pelos Uru-Eu-Wau-Wau. Sabemos também que as mulheres trazidas ao serin· 
gal São Luiz foram distribuídas entre os seringueiros locais. Uns seis meses depois, 
algumas mulheres e crianças morreram numa crise de sarampo, mas a maoiria fugiu 
de volta à tribo, que mais uma vez foi atacada, tendo seus membros trazidos ao serin
gai São Luiz, onde trabalham até o dia de hoje. (No final de 1980, Apoena de Mei· 
relles reabriu um processo contra este seringalista e .· transferiu os Uru ln para o PJ. 
Negro Ocaia.) 

9. JORGINHO E ROSINHA 

Pela tarde do dia 10/3/80, já tínhamos localizado Josemar Ferreira Maia, o Jor· 
ginho. Depois que fizemos muita amizade com ele, pudemos constatar as marcas 
das flechadas em seu corpinho de menino de cinco anos. Jorginho foi atingido no 
peito esquerdo e direito por flechas de ponta ftna.Seus braços e ombrcs receberam 
cortes profundos, certamente de flechas de lâmina de bambu. 

No dia seguinte, encontramos numa periferia de Guajará-Mirim a índia Rosinha. 
Ela nos levou à casa de sua madrinha, dona Maria Laia. Dona Maria nos contou que, 
por volta de 1932, no Alto Cautário, numa aldeia de índios, foram encontradas várias 
crianças abandonadas. Ela e seu esposo pegaram um casal para criar e os batizaram 
com o nome de Antônio Laia e Suzana Laia. Deste casal nasceu Rosinha. Dona Suzana 
estava em Porto Acre e Antônio morreu em 1977. Nada mais pudemos saber do povo 
de Rosinha. Era um grupo Urupá? Cautário? Uru-Eu-Wau-Wau? 

10. RODOVIA - 421 

A partir de 17 de março de 1980, a nossa equipe se deslocou de Ariquemes, pela 
rodovia 421, até Campo Novo, onde existe uma firma chamada Mibrasa explorando 
as minas de cassiterita daquela região. Esta rodovia, que deveria ligai: Ariquemes a 
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Guajará-Mirim, foi interditada por Apoena de Meirelles em 1978, nas proximidades 
do rio Candeias, quando um trabalhador foi morto pelas flechas do Uru-Eu-Wau-Wau. 
O gerente daquela firma nos garantiu que, todos os anos, os Uru-Eu-Wau-Wau cruzam 
a rodovia 421 perto de Campo Novo. Nesta data o cinegrafista Cox foi substituído 

·por Pascoe e Mário Arruda por Vicente Rios. 
Em seguida, localizamos um grupo de garimpeiros clandestinos nas matas 

perto. de Campo Novo. Eles nos afirmaram que todos os anos, es~ialmente no 
verão, se encontram com os Uru-Eu-Wau-Wau nas matas entre a rodovia 421 e o Iga
rapé Nova Floresta, mas que estes índios raramente atacam. Mostraram-nos, porém, 
o local onde os índios mataram um garimpeiro, no verão de 1978. Mas explicaram 
esta morte como um encontro . inesperado. Alguns dias depois, falando sobre esta 
morte com o gerente da Mi brasa, confidenciou-nos ele que esse garimpeiro foi morto 
porque havia participado de um grupo de seringueiros que matou alguns Uru-Eu-Wau
Wau quando tiveram seus tapiris saqueados por estes índios. 

Encontramos, em seguida, nas matas daquela região, o gateiro Cícero, mais co
nhecido por Baixinho. Nestes últimos dez anos, Baixinho vem realizando constantes 
caçadas nas cabeceiras do lgarapé Nova Floresta e do rio Jamari, oride chegou a abrir 
uma pista de pouso para os garimpeiros clandestinos de cassiterita. Afumou-nos ele 
ter encontrado muitas vezes os UruEu-Wau-Wau, por acaso, e que eles nunca reagiram 
contra ele. Falou-nostambém de seu sócio Atanásio que, no ano de 1'979, teria feito 

algo de errado contra os Uru-Eu-Wau-Wau, que se vingaram matando e sequestrando 
os filhos de Francisco Prestes, no rio Jamari, e matando Daniel Castro da Silva, no 
lgarapé Nova Floresta. 

Finalmente, entrevistamos vários colonos que estão morando nas margens da 
rodovia 4 21. Estes colonos haviam sido retirados dos seus lotes, às margens do rio 
Jamari e do Igarapé Nova Floresta, quando a equipe da Funaí interditou a área no 
início da expedição Uru-Eu-Wau-Wau. ·Quase todos estes colonos tiveram seus tapiris 
saqueados no verão de 1979. Muitos deles nfo comunicaram o fato ao INCRA e à 
Funaí com medo de perderem seus lotes. A impressão que tivemos é que estes colo
nos pretendem voltar assim que ocorrerem ·os primeiros contatos pacíficos com os 
Uru-Eu-Wau-Wau, o que causará um grave problema para todos, em especial para o 
índio, que inclui estas terras dent~o do seu território de caçadas. 

11. O RIO JARU 

No dia 28/3/80, nossa equipe iniciou a subida do rio Jaru à procura do serin
galista Alfredo dos Santos, o Alfredão, que, segundo informações já colhidas, estaria 
casado com uma índia Uru-Eu-Wau-Wau. Se conseguíssemos aprender com ela algu
mas palavras do seu povo, as coisas ficariam mais fáceis para Apoena, Zebel e suas 
equipes nos Postos de Atração Antuérpia e Alta Lídia. Francisco Prestes, o pai do me
nino sequestrado, acompanhava-nos nessa viagem. 

No seringai do Alfredão, soubemos de um seringueiro que, recentemente, en
contrara uma pequena camisa deixada por um grupo Uru-E.u-Wau-Wau, que fugiu 
apavorado ao se encontrar com ele. Contudo, Chico Prestes, ao ver a camisa, afumou 
não ser a do seu filho. 
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Alf redão nos informou ainda da morte de uma mulher e de uma criança no 
seringai do Pedro Cena, no verão 1978. Este ataque ocorrera 3 ou 4 dias depois que o 
gateiro Atanásio saíra das cabeceiras do rio Jaru e Jarnari. Mas ficamos sabendo, de
pois, pelo cunhado da mulher que morreu, que seu irmão teria atirado num Uru-Eu
Wau-Wau para tomar um veado que este último ia carregando. Alfredlo também res
ponsabilizou Atanásio por ter provocado os Uru-Eu-Wau-Wau em outubro de 1979, 
quando chegou a dormir no seringai do J aru e confessou ter visto os índios nas cabe
ceiras do rio Jamarí. Segundo Alfredão, os ataques realizados no rio Jamari pelos Uru
Eu-Wau-Wau teriam sido uma vingança contra as diabruras do gateiro Atanásio. Fica
mos sabendo, também, que, todos os anos, os Uru-Eu-Wau-Wau passam pelo rio Jaru, 
saqueando alguns tapiris de seringueiros e caucheiros, sem, no entanto, nunca pertur
barem os homens do Alfredo. O mesmo Alfredão nos contou que, numa viagem de 
exploração, deparou-se muito de perto com o líder dos Uru-Eu-Wau-Wau e seu grupo. 
O líder apenas bateu o pé no chio e o mandou embora, sem ameaçá-lo com flechas. 

Finalmente, conseguimos documentar Maria, que é mesmo uma índia. Ela veio 
morar com Alfredão quando tinha apenas 4 anos de idade, juntamente com duas 
velhé.~ índias, falecidas dois meses depois que chegaram prisioneiras no seringai. Das 
duas mulheres que morreram, uma se chamava Tchiró e a outra Diacuí. A menina, 
que se chamava Tchérena, ao atingir a idade de 14 anos, casou-se com Alfredão. Eles 
já têm três ftlhos, de seis anos, quatro e de dois meses, respectivamente. Infelizmente, 
Maria não lembra mais nenhuma palavra do seu povo. O seringarlista não quis nos ex
plicar como conseguiu pegar estas índias, mas outros seringueiros nos confidenciaram. 
ter tudo acontecido durante 3 expedições punitivas organizadas pelos seringais Cana
rana e Santa Cruz, que atacaram severamente aldeias e acampamentos de caçadas dos 
Uru-Eu-Wau-Wau, duas vezes no ano de 1958, e uma vez no ano de 1962. 

12. O GATEIRO AT ANÁSIO 

No dia 9/4/80, nossa equipe localizou fmalmente o gateiro Atanásio Dinízio 
Barbosa num acampamento de caçadas. Ele nos conftrmou ter estado nas cabeceiras 
dos rios Jaru e Jamari, nos verões de 1978 e 1979, um pouco antes dos ataques fatais 
executados pelos Uru-Eu-Wau-Wau. Contou-nos ainda que, certa vez, viu 4 Uru-Eu
Wau-Wau (dois homens e duas mulheres) carregados de caças, tend~ eles carregado, 
do seu tapiri de caçadas, uma panela boa, deixando uma furada em seu lugar! Afirmou, 
contudo, que nunca fez nada de errado, nem foi, jamais, atacado por estes índios. 

12.1 - ATANÁSIO, O CAÇADOR DE GATO 

Atanásio vive no centro de Porto Velho. Tem uma profissão proibida: é gateiro. 
Quando o dinheiro começa a faltar, Atanásio se embrenha na selva amazônica 

à procura de gato ou onça pintada. Segundo ele mesmo, os melhores lugares para caçar 
onça ou gato estão nas terras dos índios bravos, dado que, aí, são poucos os gateiros 
que se arriscam. 

No verão de 1979, Atanásio resolveu ganhar um bom dinheiro. Deslocou-se para 
Ariquemes e de Ariquemes para o seringai Sta. Cruz, no Rio Jamari. Ali, deixou parte 
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de sua iraia' com o senhor Otávio, gerente do seringai Sta. Cruz. Embrenhou-se pelo 
varador que sobe o Jamari na direção do Nova Floresta, Antuérpia e Alta Lídia. 

Homem altamente misterioso, com seus ritos e mitos pessoais, é conhecedor de 
uma dezena de ervas selvagens que desempenham vários papéis. Esfregando estas ervas 
no seu corpo, ele perde o cheiro de homem da cidade e adquire o odor do homem sel
vagem. Desta maneira, não é sentido ou percebido pelo gato, onça e até mesmo por 
'índio brabo'. Banhando-se com suco de outras ervas, ele adquire a cor verde escuro 
diáf ano, que o torna invisível aos olhos dos habitantes da selva. Além disso, 'sabe de 
trás para frente a oração de São Cícero e a Salve Rainha, que o oculta atrás de um 
simples garrancho de pau'. Desta maneira, Atanásio se transformou num gateiro 
altamente eficiente e destemido. 

Por setembro de 1979, Atanásio executava suas andanças nas cabeceiras do J a
mari e do Floresta. Porém, nã'o foi por falta de gato ou onça pintada que ele saiu 
dali correndo. Atingiu as cabeceiras do Jaru, por onde desceu atingindo a BR-364, 
retornando a Ariquemes. Voltou ao Seringai Sta. Cruz, para pegar sua 'traia', e comen
tou, secretamente, com Otávio: "NuQCa mais vou matar gato aí prá dentro. Aí tem 
cabloco (índio) demais. Escapei por pouco." 

O que Atanásio aprontou com gatos ç onças, ninguém sabe, mas o que ele apron
tou com os Uru-Eu-Wau-Wau c~u no ouvido de um caucheiro do alto Jaru : "Ele quei
mou os barracos dos caboclos'' (Uru-Eu-Wau-Wau). ~provável que isto.,tenha sido ver
dade. Os Uru-Eu-Wau-Wau costumam sair em caçadas diárias, deixando abandonados 
seus tapiris. Foi assim, abandonada, que Antônio Pezinho achou a áldeia deles. Tam
bém foi assim que a equipe da CPRM cruzou duas aldeias dos Uru-Eu-Wau-Wau, nos 
anos de 1978. 

Tendo encontrado sua aldeia queimada, os Uru-Eu-Wau-Wau devem ter desco
berto a trilha de Atanásio e feito a ele uma tremenda perseguição. A essa altura, 
Atanásio deve ter se agarrado com todas as ervas do mato e as orações do céu, para 
poder escapar à perseguição implacável. Uns afirmam que foi por milagre que Ataná
sio se desviou para o alto Jaru, enquanto os Uru-Eu-Wau-Wau desceram o Jamari à 
sua procura. Outros dizem que os Uru-Eu-Wau-Wau foram vítimas de sua própria 
malícia: para confundir seus inimigos, eles costumam andar de fasto, obrigando, 
assim, seus perseguidores a tomar o rumo errado. Foi por isso que eles desceram 
seguindo as pegadas de Atanásio, deixadas na subida para Alta Lídia. Quando come
çaram a encontrar os primeiros ranchos habitados, desferiram os cruéis ataques, ten
tando atingir o responsável pela queimada de seus tapiris. 

Enquanto esta tragédia se desenrolava no rio Jamari e no Igarapé Floresta, o 
gateiro Atanásio descia o rio Jaru, salvo mais certamente pela sua grande experiência 
de selva, do que pelas tinturas das folhas, a oração de São Cícero e a Salve Rainha de 
trás prá frente. 

13. RODOVIA ARIPUANÃ 

Na segunda metade de abril, nossa equipe começou a se deslocar para o vale do 
rio Aripuanã. Percorremos, primeiramente, parte da BR-364, onde documentamos 
alguns fatos do fmal das chuvas. No trecho entre Pimenta Bueno e Vilhena, encontra· 
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mos mais de mil carros, na sua maioria caminhões, parados na beira da estrada e nos 
atoleiros. 

Ao passar por Riozinho, visitamos a sede do Parque do Aripuanl, onde con
versamos longamente com seu diretor, Aymoré Cunha da Silva. Ele nos informou so
bre a situaçlo dos posseiros da reserva indígena Sete de Setembro. 

Visitamos, depois, os projetos Juína, Humboldt e o garimpo do Maranhlo, 
distante cinco minutos de vôo da cidade de Aripuanl'. 

14. ALTA ÚDIA 

De 14 de maio a 22 de maio, nossa equipe acompanhou Apoena de Meirelles, o 
sertanjsta João Maia (Baiano Maia), e outros funcion~s da Funai, quando iniciaram 
o Posto de Atração Alta Lídia;no coração do Território dos Uru-Eu-Wau-Wau. Alguns 
dias depois, a nossa equipe desc.eu para o Posto de atração Antuérpia na companhia 
de Apoena, que iniciou uma subida do rio Jamari, para realizar uma rápida visita aos 
ac~pamentos de caça dos Uru-Eu·Wau-Wau. Em fevereiro último, Apoena e sua equi
pe tinham lá deixado muitos brindes. Os brindes continuavam lá e nlo havia sinal de 
índio por perto. Na volta, um barco ficou perdido numa cachoeira. 

No fmal de maio, a equipe nossa retomou a Alta Lídia em companhia do serta
nista Jo.sé do Carmo Santana (Zebel) em busca de sinais da presença dos Uru-Eu-Wau
Wau. Durante as caminhadas de penetraçfo, foram localizadas várias roças, acampa
mentos, e picadas abandonas. Contudo, localizou-se uma roça em uso e uma picada 
muito batida. Do alto de alguns morros em Alta Lídia, notava-se fumaça dos Uru
Eu-Wau-Wau na direção oeste da roça. 

IS. OURO PRETO 

Em agosto de 1980, o técnico de som Albert foi substituído por Godfried 
quando nossa equipe esteve em Ouro Preto, onde o INCRA tem seu plano piloto. 
Tivemos a oportunidade de documentar várias pesquisas sobre ocupação e uso da sel
va tropical. Documentamos, também, o início dos trabalhos de construçlo que conti
nuaram a Unha 81 em direção à futura cidade de Costa Marques, no Guaporé. 

De Ouro Preto, nossa equipe retomou a Alta Lídia, em companhia do sertanista 
José do Carmo Santana, nas caminhadas e distribuiçlo de brindes nos acampamentos 
e roças. dos Uru-Eu-Wau-Wau. Notamos e documentamos vestígios de retiradas de 
vários brindes feitas pelos Uru-Bu-Wau-Wau. Estes brindes tinham sido ali deixados no 
final de maio pela equipe de J olo Maia. 

16. POSSEIROS VERSUS SURUf 

Na segunda quinzena de setembro, a luta para retirar os posseiros da reserva dos 
Suruí se de&encadeava em duas frentes: no tribunal, em Porto Velho, e na própria 
reserva 5ete de Setembro. Noua equipe documentou o julgamento em que o juiz con
ceaeu liminar de permanência aos posseiros. Entre os dias 26 de setembro e 4 de ou
tubro, nossa equipe se deslocou para as linhas 9 e 11, no município de Cacoal, reserva 
indígena Sete de Setembro, onde documentamos as primeiras negociações entre 
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posseiros, Incra, polícia e Suruí. Documentamos, então, a saída dos primeiros pos
seiros da reserva dos Suruí. 

17. BR-429 

De 24 a 29 de outubro de 1980, nossa equipe voltou a documentar a abertura 
da BR-429, no lugar em que a estrada cruzava o rio Urupá e penetrava na Reserva Flo
restal dos Pacaas Novos. Entrevistamos aí um topógrafo chamado Antõnio Sebastião 
da Conceição e um tratorista chamado Francisco Ludugero dos Santos. Estes dois 
elementos ouviram barulho e sinais dos Uru-Eu-Wau-Wau nas proximidades do acam
pamento de trabalho. Entrevistamos, também, o último morador da BR-429, Narcí
sio Pereira Campos, no km 83, à margem esquerda do rio Urupá. Este posseiro· ·nos 
descreveu como viu 6 Uru-Eu-Wau-Wau cruzando calmamente o rio, durante o úl
timo verlo. Mostrou-nos, também, o trieiro de caçadas dos índios que passa dentro 
de sua futura fazenda. Nesta data, a BR-429 já avançava até o km 100. No km 98, 
encontramos, a 01 km da beira da estrada, um acampamento de caças dos Uru-Eu
Wau-Wau. O acampamento era muito semelhante àquele que visitamos no Alto rio 
Jamari. Mais adiante, encontramos o local onde uma anta tinha sido descarnada e 
sinal do fogo onde ela havia sido defumada. 

18. ATAQUES AO POSTO DE ATRAÇÃO ALTA LÍDIA 
E BR-429 INTERDITADA 

No começo ·de novembro Vicente Rios foi substituído por Mário Arruda. No 
dia 6 de novembro de 1980, nossa equipe saiu de Ariquemes em companhla do ser
tanista José do Carmo Santana (Zebel) com o objetivo de sobrevoar a BR-429 até 
onde pudesse ser vista do alto, e constatar sua penetração ou não na área interditada 
dos Uru-Eu-Wau-Wau. Assim procedemos, colhendo dados necessários, inclusive lo
calizando, pelas curvas do rio, o ponto exato onde a estrada cruzava o rio Urupá. 
Depois, tomamos a direção de Alta Lídia e, com dois minutos de vOo, avistamos uma 
aldeia abandonada. Oito minutos depois, descemos em Alta Lídia. lnicamos as pene
trações de reconhecimento em direção à BR-429 sob o comando do sertanista e chefe 
do Posto de atraçlo Joio Maia (Baiano Maia). Nossos trabalhos de penetração dura
ram somente até o dia 8/11 porque, no dia 9/11, os Uru-Eu-Wau-Wau foram surpreen
didos, por acaso, observando-nos por trás de umas moitas, a uns 150 metros do posto 
de atraçlo. Foram vistos pelo suruí Meresor que, assustado com o encontro inespe
rado no campo, fugiu apavorado, assustando também os índios Uru-Eu-Wau-Wau. 
Às 16:30 horas do mesmo dia, debaixo de uma chuva fina, os Uru-Eu~Wau-Wau sur
preenderam o· suruí Mauíra tomando banho na bica do córrego a uns 50 metros ao 
sul do posto. Mauíra correu por entre as árvores, soltando gritos de morte, e esca
pando de oito flechas que ficaram cravadas no seu percurso. Os Uru-Eu-Wau-Wau 
ficaram cercando o posto dia e noite. Na tarde do dia 11/ 11, lançaram uma flecha 
pelo · alto, assustando os funcionários do posto que se preparavam para fazer uma pe
quena penetração no mato, a fim de colocar uns brindes no tapiri sagrado. Às 14:00 
horas do dia 14/11, assustaram o suruí Nema Preto, do lado norte da cozinha, levan
tando-se todos juntos na orla da mata, apontando flechas para ele , e soltando gritos 

158 



de guerra. Às 1600 horas do mesmo dia, foram percebidos pelo sertanista Zebel 
quando tentavam se apreximar do posto pelo lado leste. Recebidos por Zebel e Joio 
Maia com brindes nas mãos, retribuíram com flechadas, gritos de guerra e muitas 
palavras que ninguém entendeu. Depois deste acontecimento, eles sumiram por várias 
semanas. Apoena ainda chegou e fez algumas penetrações mais distantes, deixando 
brindes nos tapiris sagrados. 

No final de novembro, parte da nossa equipe deixou Alta Lídia e concentrou-se 
em Porto Velho para colocar diante das autoridades do território os perigos que a 
BR-429, representava para os Uru-Eu-Wau-Wau. Adrian já havia comunicado, semanas 
atrás, ao ecólogo do Banco Mundial em Brasília, sobre como a BR-429, além de estar 
cruzando um território de caçadas do Uru-Eu-Wau-Wau, estava também penetrando 
na Reserva Florestal dos Pacaas Novos. Diante de todas estas pressões feitas nos ga
binetes, a BR-429 foi interditada à altura do km 106, e o INCRA se comprometeu 
a não assentar colonos na margem direita do riu Urupá. 

19. MAIS ATAQUES E REfIRADAS DE BRINDES EM ALTA LÕ>IA . . . ' 

No início de dezembro, o Prof. Mário Arruda e Adrian Cowell retomaram à 
Goiânia, enquanto o restante da equipe (Vicente, Godfrey e Pascoe) permaneceram 
em Alta Lídia. 

No dia 16/12/80, Adrian Cowell e o Psicólogo Vanderlei Pereira de Castro via
jaram para Alta Lídia, aftm de substituírem Godfrey e Pascoe que voltaram para a 
Inglaterra. 

Tudo correu muito normal no posto de Alta Lídia até o dia 3/12/80, após o 
almoço, quando todos estavam recolhidos nos barracos, lendo ou tirando uma sone
ca. Nisto estava inclusive o cozinheiro Lauro Marques, em sua cozinha que fica a uns 
50 metros da mata que beira o córrego do lado norte do posto. Nesta ocasiã'o, os Uru
Eu-Wau-Wau se aproximaram e desferiram doze flechas contra a parede da cozinha, 
tentando atingir o cozinheiro que estava deitado numa rede. Algumas destas flechas 
passaram por entre os paus, assustando bastante o velho Lauro, que logo gritou por 
socorro. Nesta ocasião, alguns índios foram vistos muito próximos da cozinha. O 
último deles, diante do pessoal do posto (alguns com espingardas na mão), afastou-se 
cantando em direção à mata, numa dança giratória; levantando e abaixando o arco e as 
flechas. Abaixou-se em seguida atrás de um pé de palmeira, de onde observava o ser
tanista Zebel e o suruí Nema oferecendo brindes. Com a aproximação das cârneras 
da TV Japonesa,. ele disparou mato afora, o que fez Zebel ficar muito nervoso e 
chateado. 

Os Uru-Eu-Wau-Wau voltaram a aparecer dia 28/12/80, quando foram vistos 
passando de tapiri em tapiri, e pegando todos os presentes que ali se encontravam, 
menos os espelhos. Não flecharam desta vez, mas também não atenderam aos chama· 
dos de Zebel e dos índios suruí. 

No dia 30/12/80, os índios voltaram a aparecer, quando, aproveitando-se da 
distração dos elementos do posto que aguardavam a chegada de um avião para retirar 
a equipe japonesa, se aproximaram bastante do barraco número um, sem serem vistos, 
e desferiram três flechas atrás de Vicente que, percebendo os três índios cercando 
o barraco, correu para o segundo barraco onde havia mais gente. Vicente só não foi 
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atingido porque, estando o chão muito molhado, escorregou e caiu duas vezes duran
te a corrida. Nestes momentos, flechas passaram por cima dele, atingindo a parede 
do barraco número dois, de ond~ saíram V an,derlei e Adrian que dispa1aram um tiro 
pata o alto afim de assustar os índios que voltaram para o mato em disparada. 

No. dia 11/1,/81, os Uru-Eu-Wau .. Wau pegaram presentes em todos os tapiris, 
logo após o almoço, quando to.dos os membros do posto estavam recolhidos nos bar
racos. Depois deste dia, tu.do Se, acalmou em Alta Lídia. Alguns elementos do posto 
chegaram. a pensar que os Utu-Eu-W.au.-Wau teriam mudado de habitat, mas o serta
nista João Maia nã'.o. se preocupava corn istQ e continuava afumando: "Eles pararam 
um poue<;> par.a pensar." Certamente, na aldeia central, os valentes guerr~iros faziam 
longas reuniões,. ten~ando chegar a um consenso: eliminar os homens e o posto de Alta 
Lídia, ou entrar em contato e fazer anúzade com esses· brancos que até agora se mos
traram muito difefentes dos otttr9s. 

Finalmente, no dia 26/2/81, os Uru-Eu-Wa,u-Wau s~am novamente em Alta 
Lídia. Andaram em ~odos os tapiris com muita calma e retiraram todos os presentes 
que lá estavam. t.Jaia e três índios Suruí estavam no campo leste tirando palha de bu
riti. Quando percebe.raro, os índios Uru-Eu.:Wau-Wau já tinham passado por eles em 
direção aos tapiris de pre~ntes. Quando Maia chegou ao seu bàrraco, ainda pôde 
observar os Uru-Wau-Wau se ,aproximando do último tapiri de presentes. Conseguiu 
contar em até 15 o númêró de guerreiros. Tendo retirado os presentes, todos saíram 
apressados em direção à mata. Um re~datário, por~m, ficou tentando retirar um 
bacilo que es~ava amarrado num prego, quando foi pressentido pelos cachorros. As-

. , 
sustado com os latidos e não conseguindo desamarrar o bacito, pendurou-se nele, 
descendo com ele ao solo, de onde levantou-se em disparada atrás dos outros. Da 
janelinha do seu barraco, o sertanista João Maia chegou a rir! 

20. OS PRIMEIROS CONTATOS COM OS lJRU;.EU-WAU-WAU 

Era o dia 10/3/81. Tudo indicava um dia igual aos outros. Já eram 9 :30 horas da 
manhã, quando João Maia e parte de sua equipe, trabalhando na pista de pouso, viram 
um índio passando na outra extremidade do campo. A princípio, julgou ser um dos 
Suruí que já estava voltando da caçada, tanta era a traquilidade com que ele andava. 
Mas, de repente, Maia assustou-se, ao perceber o índio todo pelado. Tratava-se de um 
Uru-Eu-Wau-Wau descendo em direção do posto. Maia acálmou;.se e falou baixo: 
"Gente, larga tudo e vamos para casa." O pessoal obedeceu sem pedir explicação. 
Quando chegaram ao posto a "coisa estava -estourando'': tendo os Uru-Eu-Wau-Wau 
feito a ronda nos tapiris de presentes, resolveram se aptoximar do posto para pedir 
mais brindes. Apareceram no campo· ao leste do pOsto, ora gritando, ora falando cal
mamente. Muitos se mostravam por .inteiro. Uns desarmados, mas a maioria carregando 
arco e flechas. Enquanto Maia chegava, o suruí lbaroba, pegando duas bacias na co
zinha, andou em direção a eles. Adiantou-se um pouco e tirou a camisa mostrando 
suas pulseiras e colarcfs de suruí. Continuou avançando e, ao entrar no serrado, tirou 
.a calça para demonstrar que estava totalmente desarmado. A essa altura, o suruí 
Borbura e o sertanista Joio Maia já avançavam também com brindes nas mãos. Depois 
de alguma troca de falas, o líder Uru-Eu-Wau-Wau aproximou-se um pouco. Tirou um 
facão da cintura, levantou-o bem alto e, com a outra mio, mostrou os cinco dedos. 
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Maia entendeu tudo!! Queriam mais· facões! Ibaroba, Borbura e Maia aproximaram-se 
e o grande líder recuou. Os três par~am e o grande líder avançou. Maia avançc;>u e o 
líder parou_. Maia parou e o grande líder avançou ·fume. Recebeu o primeiro facão e o 
segundo sem tremer nem um pouco, o que impressionou o sertanista. Mais brindes 
chegaram das mãos dos suruí, e mais brindes foram passados para as mãos dos quatro 
Uru-Eu-Wau-Wau que se aproximaram. Dois ou três ficaram observando à distâneia, 
mas havia muitos Uru-Eu-Wau-Wau escondídos nas moitas próximas. Tendo recebido 
os brindes desejados, o grande líder afastou-se com seu grupo indo se reunir com os 
demais, numa distância de 200 metros mais ou menos, para depois seguir caminho 
em direção à selva. Este encontro não chegou a durar mais de cinco minutos! 

No dia 12/3 /81, pelas 8 horas da manhã, Maia ouviu gritos de quem chega de 
longe. Olhando para o campo ao leste do posto, Mai~ teve uma bela surpresa: lá esta
vam os Uru-Eu-Wau-Wau com arco e flechas nas mãos, mas em posição de paz. E desta 
vez traziam consigo mulheres e crianças!· Maia-acalmou seus homens e saíram desar
mados com brindes nas mãos. O grande chefe marchou fume em direção ao Maia, mas 
não penetrou no terreiro. O novo· encontro deu-se no limit~ com o campo. Enquanto 
os brindes eram distribuídos, a equipe de Maia estranhou um elemento que agia como 
vice-líder, por ter ele cabeça de nordestino, barba meio cerrada, ser careca e mais claro 
do que os outros. Era o mesmo careca que Meresor (suruí) e eu vimos flechando o 
suruí Mauíra em novembro de 1980. Servidos de brindes, os temíveis Uru-Eu-Wau
Wau bateram, de long~, um olliar pelas "Casas do posto, deram as cos(as sem olhar para 
trás e encaminharam-se por onde vieram. 1 . 

Depois deste encontro, Apoena pe-rrnitiu à nossa equipe de documentação ini- . 
ciar as filmagens dos primeiros contatos com os Uru-Eu-Wau-Wau. Foi assim que, dia 
17/03/81, descíamos~m Alta Lídia acompanhado pelo cinegrafista James Dibling e o 
técnico de som Albert J. Baile. Apoena nos deixou em Alta Lídia depois de nos ins
truir em todos os sentidos, pois filmar um primeiro contato, com aparelhos tio sofis
ti€ados com os nossos, e sem a ajuda de um intérprete, é uma tarefa muito arriscada 
e perigosa. O medo de Apoena era estragar um contato já iniciado, com um alto risco 
de vida para nós e o pessoal do posto. Por isso mesmo, decidi que, por ora, tudo seria 
feito camufladamente, inclusive pelo cinegrafista e pelo técnico de som! A nossa cria
tividade funcionou e montamos um esquema todo original. 

O dia 18/3/81 nasceu chuvoso, como que nã'o prometia nada. Mas ainda tomá
vamos café quando o suruí Tene voltou da pista de pouso avisando Maia que vira rastro 
de 8 Uru-Eu-Wau Wau. Maia recolheu imediatamente seus homens. Jinuny e Albert se 
colocaram a postos atrás de duas paredes de pau a pique. Do lado norte do posto, che
garam gritos, anunciando um novo dia e um novo encontro. Mas já nlo eram gritos de 
guerra, de agressão, de violência, de protesto pela nossa invasão, como aqueles que 
ouvimos em novembro do ano passado. Eram gritos de quem aceitou a nossa presença 
como bons amigos e vizinhos! Maia deu ordens sec~: "Macoxin, filho, vamos lá! 
Os outros venham depois! Mario, vigia teus homens! Nã"o deixa sair com essas máqui
nas doidas!" Bati o olhar pela janela e vi o campo verde se avermelhando e escurecen
do de figuras humanas, muito humanas, despidas de todo preconceito, de toda f alsi
dade, nuas como a pureza, a divindade e o amor! Verifiquei se as imagens já estavam 
entrando no visual de Jimmy e se os sons estavam chegando até ágara do Albert. "Tu
do perfeito, como planejamos", me informaram eles. Sáí então para o terreiro para 
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participar do encontro e, principalmente, para puxar o grupo Uru Eu Wau Wau para 
frente da grande porta, por onde Jimmy poderia ftlmá-los mais detalhadamente . 

A fila de Uru-Eu Wau Wau estava liderada por um elemento alto e forte , o mes
mo que vi flechando contra nós no dia 14/11/80, no campo em frente ao posto, gri
tando e gesticulando violentamente. Mas hoje tudo está diferente!! Ele chega co.mo um 
grande chefe em paz e não em guerra, liderando um grupo de 14 Uru-Eu-Wau Wau 
assim divididos : 8 guerreiros, 4 mulheres e 2 meninos de 9 a 11 anos de idade. Não 
demonstrando nenhum medo, o grande lí der penetrou diretamente em nosso terreiro 
em direção ao Maia e Macoxin. Maia os recebeu com alegria. Notei Baiano Maia trans
formado, transfigurado, brilhante, um homem realizado em sua vida de seringueiro, 
garimpeiro e corredor de trecho! Tudo agora se encontra neste momento histórico, 
inesquecível. Foi para este momento que Maia nasceu, viveu, ganhou e perdeu, sofreu 
e amou. O grande chefe fez primeiramente um discurso explicativo e depois solicitou 
"IBAMERÍ", isto é, facão . Facas e facões foram distribuídos a cada elemento. Depois 
solicitaram "IBAPE", isto é, panela. Algumas panelas e bacias foram, então, distri
buídas, para as mulheres especialmente. Consegui isolar também a palavra "IBAÍRRO", 
mas não sei se é bacia ou faca simplesmente . O grande e educado líder entrou numa 
das casas e chegou a solicitar uma rede com mosquiteiro, no que não foi atendido desta 
vez, pois ficamos com medo que ele levasse juntamente com a rede usada algum vírus 
para a aldeia. Para esquecer o caso da rede presenteamos a todos com.rcanecas colori
das. E, assim, carregados de brindes, eles contornaram a cozinha e se encaminharam 
para a pista de pouso no lado oeste do posto. Partiram muito felizes', como chegaram, 
certamente pela amizade que fizeram, e pela segurança de não terem mais de enfrentar 
as cartucheiras de seringueiros para pegar as ferramentas que necessitam para o traba
lho. Eu, contudo, fiquei muito triste e preocupado, pois em cada brinde que levavam 
carregavam, certamente, alguns quilos de dependência e dominação. Este contato du
rou, exatamente , 22 minutos. 

21. OBSERVAÇÕES FEITAS SOBRE OS GRUPOS DE URU EU UAU 
UAU QUE VISITARAM O POSTO DE ALTA LÍDIA 

21.1 -TIPO FÍSICO 

São de estatura média e de porte físico forte. Somente o líder e mais um guerrei
ro mediam acima de l .6Sm, calculadamente. Todos sã'o de ombros largos e músculos 
ressaltados. Estranhamente, estes guerreiros não prendem o pênis amarrado para cima 
de encontro à barriga ou preso a uma palha em forma de bainha. Os Uru-Eu Wau Wau 
deixam seu órgão solto, o que levou os meninos do posto a chamá-los de "pica solta", 
em contraposição aos "pica amarrada". 

As mulheres sã'o miúdas e muito delicadas, com fmos traços, sem barriga dila
tada nem celulite. Seus seios são bem formados e sua região pubiana desprovida com
pletamente de pelo. O corpo delas é muito limpo, demonstrando muita saúde. Hl,\via, 
no terceiro encontro, uma vellúnha muito magra, 1nas que demonstrava muita fortale
za, ainda que usasse uma vara feito bastão. 
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O cabelo dos homens estava cortado em forma de cuia tendo, no alto do crânio 
uma espécie de coroa. O corte dos cabelos das mulheres era médio. Apenas a velltinha 
usava cabelo muito curto. 

21.2 - PINfURA CORPORAL 

Os guerreiros estavam pintados de vermelho e preto, uns em cores mais vivas, 
outros em cores mais apagadas. As listas de cores desciam verticalmente ao longo do 
tórax, tanto pela frente como pelas costas. Desciam um pouco pelos braços, formando 
uma manga à altura do bíceps. Maia afirmou-me que, no dia 26/2/81, viu um Uru-
Eu-Wau-Wau andando no campo leste com este tipo de pintura tio viva e com o de
senho tão bem feito que ele era capaz de jurar estar aquele índio andando vestido com 
uma camisa do Flamengo! Os Homens nfo apresentavam nenhuma tatuagem. A ve
lhinha, contudo, tin.ha uns quadradinhos de cor negro-azulada sob os lábios infe
riores até a ponta do queixo. 

21.3 ENFEITES CORPORAIS 

O que mais chama a atençfo nos guerreiros Uru-Eu-Wau-Wau sfo os rolos de ~ipó 
e cintos de argolas de madeira que eles portam na cintura. Cada u1n usa muitos rolos. 
Os mais justos nos quadris, e os mais largos à altura do estômago, _já com bastan
te folga no corpo. Nos ataques de novembro do ano passado, pensávamos que estes 
rolos fossem as redes que eles traziam enroladas ao corpo para dormir por perto do 
acampamento para o ataque do dia seguinte. Estes rolos servem de grande proteção aos 
valentes guerreiros. !! entre estes rolos, ou entre os rolos e o corpo, que eles prendem 
os facões, sem perigo de cair e sem atrapalhar a caminhada. 

Tanto os guerreiros como as mulheres usavam colar de dentes de animais, como 
capivara, porco do mato, anta, macaco, etc. Os homens possuem colares fortes, muito 
grandes, de macho mesmo ! Os colares da_s m1;llh~_re1 são mais delicados, mas estão lon
ge de ter a fmeza dos colares e pulseirinhas dos suruí. 

21.4. ARMAS 

Arcos e flechas sãó' as armas dos Uru-Eu-Wau-Wau. Por enquanto, não vimos 
nenhuma borduna. Os arcos são em geral roliços e feitos de pupunha selvagem, não 
portando nenhum enfeite . Ao contrário, as flechas são bem trabálhadas e en~eitadas. 
A pena guia é sempre de mutum, arara ou gavião. As lâminas são sempre de bambu. "'· 
São lâminas lisas ou endentad~.,,All).da n~o apareceram, aqui nestes posto, as lânúnas 
de ponta fina que atingiram Jorginho e· úm dos filhos do Chico Prestes. Os arcos dos 
meninos são pequenos, mas as flechas são de tamanho normal. 

21.S LIDERANÇA 

A liderança é muito forte e definida. Executada por um elemento alto e forte , 
de conversa clara e fluente. de decisões rápidas e seguras. A um gesto seu o grupo todo 
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obedece. O líder é soberano e inconfundível no meio do seu bando. N.ota-se, também, 
um elemento que se mantém sempre ao lado do líder, e que, certamente, é o vice-líder. 

21.6. OS GUERREIROS 

Os guerreiros ocupavam sempre lugar de destaque, logo atrás dos dois líderes. 
Quando nlo estavam em fila, se dispersavam em círculo. Durante o tempo que estive
ram conosco, não fizeram movimento de exploração, nem de reconhecimento. Mesmo 
quando o líder penetrou num dos nossos barracos, eles permaneceram no terreiro, sem~ 
pre atentos a qualquer movimento estranho. O único elemento tímido, o mais des
confiado entre eles, permaneceu uns quatro minutos diante do visual de Jimmy, muito 
quieto, apenas olhando para um lado e outro do terreiro. 

21.7. AS MULHERES 

Logo após os guerreiros, vinham as mulheres, geralml.nte lideradas por uma mu
lher de idade. no encontro do dia 18/3/81, havia uma velhinha que se movimentou 
com muita liberdade e segurança. A mulher de meia idade, que me pareceu grávida de 
poucos meses, também se movimentou bastante, mas não teve o desembaraço da ve
lhinha. Contúdo, foi ela quem arriscou uma olhada para dentro de um dos nossos bar
racos e, para sorte nossa, se encaminhou para a porta por onde Jimmy estava filman
do. 

As outras duas jovens se movimentaram muito pouco e quase sempre atrás do 
grupo. Só tomaram iniciativa para pedir as pulserinhas dos suruí e para ver a co
zinha. 

21.8. OS MENINOS 

Meninos ou meninas se mantinham sempre entre as mulheres ou atrás de todo o 
grupo. Eram, naturalmente, os mais tímidos e assustados. Assim mesmo, tomavam 
iniciativa de pedir os enfeites suruí e, principalmente, suas camisas. 

21.9. SAÚDE DO GRUPO 

Todos os Uru Eu Wau Wau que ali estiveram demonstraram muita saúde. Até 
mesmo a velhinha apresentava uma saúde de ferro. A pele morena clara não apresenta
va feridas nem sinais de feridas. Não percebi coceira em nenhum elemento. Os dentes 
foram poucos observados, tanto por mim como pelo grupo de Maia. A única coisa que 
posso afirmar sobre isso é que a velhinha, que nos visitou dia 18/3, já estava desden
tada, e que uma das jovens mostrou uns dentinhos muito alvos ao sorrir quando re
cebeu uma bacia das mãos do "Papai Maia". Maia também me garantiu que o vice
líder, que nos visitou no dia 12/3, tinha uma dentição muito forte, mas muito amare
lada. 
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21.10. COMPORTAMENTO DO GRUPO. 

É. um grupo de excelente comportamento individual e grupal. Ouvi o sertanista 
Maia afirmando a Apoena: "Apoena, nunca vi, na minha vida, índios tão educados e 
delicados_. Sã'o de um trato que você nfo pode imaginar. Não avançam em nada". Na 
verdade, observei que, depois que eles entraram no nosso terreiro, pediam sempre li
cença para tudo que iam fazer. 

22. POSTO JARÚ 

Tudo indica ser um grupo Tupi. Emitem sons caripuna. ~estranho. como ARIPÃ 
não os e tendeu! 

Enquanto Apoena e sua equipe subiam o rio Jaru; os Uru Eu Uau Uau apareciam 
em Alta Lídia no dia 14 de abril de 1981 realizando assim o quarto contato. Neste 
dia, segundo informações do sertanista João Maia, entraram na sala principal do posto, 
onde assistiram admirados a comunicação por rádio com Porto Velho. Nossa equipe, 
que nesta época estava constituída pelo diretor Adrian, técnico de som Albert , cinegra
fista Vicente Rios, cinegrafista Jimmy e professor Mário Arruda, encontrou a equipe 
de Apoena e Jesco a um dia e meio de viagem abaixo do seringai do Alfredão, esposo 
da Uru-Eu Wau-Wau Tchérena. Do Jarú nossa equipe se deslocou para Ouro Preto onde 
realizou f tlmagens das pesquisas de ecólogo Philip Fearside e das pesquisas do agrôno
mo Gabriel de Lima Ferreira. 

23. - f Jnha 81 

No dia 18/04/81, enquanto Mário Arruda retornava a Goiânia, Adrian liderava a 
equipe para o ponto fmal da Linha 81, antiga BR-429 interditada, para verificar se 
havia posseiros se instalando na margem esquerda do rio Urupá. Não se constatou pre
sença de posseiros do outro lado do rio Urupá, mas os Uru Eu Wau Wau tinham cruza .. 
do a ponte para a margem direita do rio Urupá e realizado um saque no dia anterior, 
no tapirí do colono Renato, enquanto a família estava em Ouro Preto. Os Wau-Wau 
levaram cinco redes novas de dormir, panelas novas, roupas novas e mataram um ca
chorro, levando a arcada dentária. Apesar disso, este c.olono não demonstrava vontade 
de abandonar a terra, embora sua esposa chorasse muito, preocupada com os filhos. 

No início de maio, a mesma equipe esteve duas semanas em Alta Lídia esperan
do por novas visitas dos Uru-Eu-Wau-Wau. Filmaram apenas a construção de um bar
raco apropriado para os Uru-Eu Wau-Wau pernoitarem quando desejassem, pois duran
te estes dias os índios nã'o apareceram. 

24. Dois Peões Flechados. 

No final de maio nossa equipe esteve no rio Novo Mundo, na fazenda de Luiz 
Bernado para documentar um ataque desferido pelos ·()ru Eu Wau Wau contra dois 
trabalhadores do empreiteiro de derrubada Manoel Miranda. 

Era o segundo domingo de maio. O trabalhador Manoel Germano da Cruz e mais 
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três companheiros, um dos quais se chama Josias de Sousa Vitor, mais conhecido por 
Bigode, se preparavam para tomar café às duas horas da tarde, no terreiro do barraco, 
a beira do rio Novo Mundo. Manoel sapecava distraidamente . um cabo de foice, en
quanto os outros três se a.chegavam. De repente Manoel foi atingido por uma flecha 
na costela! Soltou um grito e correu para a mata atrás do barraco. Alguém gritou: ''é 
os índios!" Bigode, com muita malícia de mato, segundo ele mesmo, sa.iu baixo, qua
se rasteiro, correndo de lado. Assim mesmo recebeu uma flechada no bíceps, que che
gou a varar o braço e encostar a ponta no corpo. Bigode correu uns 15 metros e parou, 
pois uma perna adormecia. Olhando para trás viu índios e índias, segundo ele mesmo, 
uns 25 a 30, liderados pelo cacique sem camisa, mas usando calça e um cordao ver
melho no pescoço. Eles estavam na praia, em frente ao barraco, onde os peões 
tomavam banho. 

Em seguida Bigode caiu atrás de um pau e notou que flechas paravam de cair em 
sua volta e os índios começaram a gritar. Bigode levantou-se e eles jogaram mais fle
chas que, se perdiam adiante. Ele correu mais um pouco e parou. Ficou olhando os 
índios. Arrancou a flecha do braço pensando: "està eu levo para provar o que acon
teceu comigo". Depois disto, correu para a orla da mata, pois chovia muita flecha em 
sua volta. Já dentro da mata encontrou-se com Manoel que lhe disse: "rapaz, olha o 
jeito · que tô!" Bigode respondeu: "olha a minha aqui!" Os dois continuaram corren
do por dentro da mata, na margem do rio, com o sangue esguinchafldo das flecha
das, pois além do rompimento de muitos vasos provocado pelo largq e profundo corte 
da lâmina de bambú, a fuga . precipitada faz o sangue fer\rer nas veias. Mais adiante 
Manoel perguntou : "e os outros?" Bigode respondeu: "os outros Deus toma conta! 
Nós não morremos até agora, vamos ver se nós ganha a salvaç:ro ! " Tiveram muita 
sorte! Ganharam mesmo salvação, pois pouco depois encontraram o patrfo Manoel Mi
randa que vinha subindo num barco motorizado. Foram conduzidos um pouco mais 
para baixo, onde receberam assistência~ Logo depois, Manoel Miranda voltou com o 
barco e encontrou os outros dois que estavam descendo pelas matas da outra magem, 
pois com medo de estarem sendo seguidos pelos Uru Eu Uau Uau já tinham cruzado 
o rio a nado. 

Constatamos que a flecha trazida por Bigode era na verdade uma flecha Uru Eu 
Wau Wau, o que não é estranho, pois o local do ataque dista apenas uns 70 km de Alta 
Lídia. Quanto ao fato do líder está vestindo calça é também um fato normal. Além 
de pegarem roupas dos tapirís de seringueiros e colonos, os Uru Eu Wau Wau que, nos 
visitaram em Alta Lídia, acabaram levando uma ou outra peça depois de muita re
sistência nossa. 

25. A MORTE DE JOSÉ DOMINGOS DANT AS 

Em seguida a equipe se deslocou para a Linha 17, onde existe um pequeno pa
trimônio chamado São José, no Projeto Cacoal, a um dia de distância da cidade de 
Rolim de Moura. Aí entrevistamos dona Maria Rodrigues da Silva que se recuperava 
de uma flechada no rosto. 

Era manhã do dia 23 de abril de 1981. O casal José Domingos Dantas e Maria 
Rodrigues da Silva se preparavam para plantar uma rocinha de feijã'o num lote que es
tavam abrindo ao lado da Linha 17. Quando iniciaram o trabalho na rocinha, não 
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muito distante do barraco, dona Maria estava mais próxima da orla da mata, quando 
sentiu uma pancada no rosto. "Meu Deus, um galho seco caiu na minha cabeça, "pen
sou ela. Levantou o rosto procurando a árvore, mas viu na orla da mata, por trás de 
uma grossa árvore derrubada, um homem forte , escuro, vestido com uma camisa cin
za, com arco e flecha na mão. Viu outros que, ao se abaixarem atrás do tronco, deixa
ram as pontas das flechas aparecendo. O líder que não se abaixava, falava para os 
outros que se levantavam e flechavam. So aí dona Maria entendeu : "são os caboclos!" 
Saiu correndo e gritando em direção ao barraco. Na corrida sentiu a flecha enfiada no 
rosto lhe dificultando os passos. Com muito medo e força arrancou a flecha e ao che
gar no barraco já encontrou José Domingos que lhe disse escorad9 na porta: "Maria, . 
trás aí minha espingarda!" Continuou no mesmo lugar de olho fixo no mato. Como 
Maria estivesse demorando, ele começou a entrar no barraco dizendo: "Maria, eu já 
não aguento mais". Disse isso e foi caindo. Maria soltou a espingarda e o amparou. 
Só então notou que a bota de Domingos se enchia com um sangue espumoso. Dona 
Maria deixou o marido estendido sobre a cama e saiu correndo em busca de socorro. 
Foi uma corrida desesperada, imaginando índios correndo atrás dela para acabar de 
matá-la! Os últimos quilometros ela já fez cambaleante, mais com as forças do espí
rito. Em seguida, dez homens saíram em socorro de José Domingos, mas o ~ncontra
ram morto, debruçado sobre a cama. Segundo dona Maria, ainda se movimentou na 
ânsia da morte. Morreu com uma única flechada na coxa, flechada essa que, "cortou a 
veia do coração". 

Examinando as flechas se constata que se trata de um grupo Uru Eu Wau Wau 
vagando a uma distância de uns 150 km de Alta Lídia. Isto muito nos preocupa, pois 
por aqui deverá passar a BR-429 interditada no Rio Urupá. Aqui fica bem claro que, 
não basta bloquear estradas para deixar nossos índios em liberdade. Nos faz lembrar 
também uma frase de um sertanista a uma antropóloga "Mude esse regime e a coisa 
será diferente". 

26. SERINGUEIRO MORTO A FLECHADA 

Em início de junho nossa equipe realizou filmagens em Ouro Preto, onde o go
vernador Jorge Teixeira inaugurava um novo tipo de governo no sentido de uma assis
tência mais direta aos municípios e distritos da regifo. Nesta época foram feitas fil
magens de helicóptero na região de Ouro Preto e Ariquemes. Nesta época também, en
trevistamos Ivan Cunha, dono do seringai Três Bocas, nas cabeceiras do Rio São Mi
guel, a uns 60 km de Alta Lídia, onde foi morto a flechada o seringueiro Ivan Fernan
des da Cunha. 

Numa tarde de maio, Ivan deixou um pouco suas atividades de seringueiro e co
locou uma armadilha para pegar gato ou onça. No outro dia ao chegar no local não 
encontrou gato, nem onça e nem a armadilha! Viu muito sangue no local seguindo uma 
trilha mata adentro. Ele seguiu a trilha de sangue até descobrir rastos. Entendeu tudo : 
os índios tinham levado a armadilha e o bicho. Contudo, não se impressionou, pois 
esses índios constumam passar muito por este seringai. Voltou ao barraco e continuou 
sua vida normal, como se nada tivesse acontecido. O dono do seringai, Ivan Cunha, 
nos contou que, no dia seguinte Fernandes foi tomar banho sozinho no pequeno rio, 
não muito longe do tapirí, e não voltou. Quando saíram para procurá-lo encontraram 
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seu corpo crivado de flechas. Estava caído junto a beira do rio, no local onde cóstu
mava banhar-se. A primeira flechada foi tio certeira e violenta a ponto de não permi
tir que ele esboçasse nenhuma resistência-. 

Mais uma vez as flechas indicam que este ataque foi praticado pelos Uru Eu Wau 
Wau. Talvez, até mesmo pelos grupos que nos visitam em Alta Lídia. oois a distância 
de 60 km não prepresenta muita coisa para os Uru Eu Wau Wau. ~ estranho este ataque 
violento contra um seringueiro num seringai por onde os Uru Eu Uau Uau costumavam 
transitar em paz. Contudo, a armadilha de pegar gato ou onça deve ter feitos os índios 
relembrarem um gateiro chamado Atanásio que, penetrou em território tribal no 
verlo de 1979. 

27. - SAQUE NA LINHA 81 

Mais uma vez nossa equipe se deslocou para o final da Linha 81 levando consigo 
o agrônomo e pesquisador do INPA Gabriel de Lima Ferreira. Aí filmamos o início das 
derrubadas e as construções de casas dos colonos Arlindo Tluz e Walter Guilherme 

Beccer, ambos gaúchos. O agronômo Gabriel constatou que os lotes destes colonos é 
de terra fraca, imprópria para pastagens e agricultura. Visitamos também o tapirí de 
Zé Goiano onde os Uru Eu Uau Uau fizeram um saque na semana anterior. Filmamos 
também os colonos retirando madeira de lei para as serrarias. Aos poucos a vida no 
final da Linha 81 começa a tomar aspectos de povoação com o surgiJnento de dµas 
igrejas, católicas e adventista, bar, campo de futebol e etc. 

No dia 15 de junho o cinegrafista Jimmy conseguiu filmar o posto de atração 
Uru Eu Wau Wau do Jarú, chegando alí de helicópteró do governo, que nos tinha.sido 
cedido para realizar filmagens aéreas da regiao. Constatou-se as dificuldades de abas
tecer o Posto do Jarú quando o rio está baixo. Realizamos também uma longa entre
vista com o governador Jorge Teixeira sobre a BR-429, interditada no Urupá e atual
mente sendo aberta de Presidente Médice a Costa Marques. 

No fmal de junho nossa equipe acompanhou a equipe liderada pelo sertanista 
José Santana do Carmo (Zebel) e seu auxiliar Vigoberto, índio parintintin, que no 
final da Linha 81 fecharam a ponte que cruza o rio Urupá e colocaram uma placa 
interditando a área dos Uru Eu Uau Uau. 

No início de julho, Vicente Rios retomava a Goiânia. Adrian a sua Equipe re
tornava a Londres. Os trabalhos ficaram parados até o final de agosto. 

28. - QUEIMADAS E TERRAS FRACAS 

As filmagens se iniciam novamente em agosto com as grandes queimadas. Nesta 
época a equipe estava composta apenas por Adrian e Vicente, que se concentraram nas 
queimadas da Linha 81 e, de modo especial, nas roças de Renato e Goiano, os dois 
últimos colonos da Linha 81, alí onde a fronteira agrícola esbarra no território o Uru 
Eu Uau Uau. 

Em seguida a equipe realizou filmagens no povoado de Santa Luzia, à 20 km de 
Rolim de Moura onde surgiram trezentas casas em três meses, espelhando a rápida con
quista do divisor de águas do rio Ji-Paranã e do rio Branco. Neste divisor de águas 
foram encontrados também os colonos tirados da Reserva Indígena Sete de Setembro, 
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que estão sendo reassentados nesta área. Por uma ironia da história, tudo indica que 
estes colonos estão sendo reassentados em território tribal. Nesta época Apoena pen
sava criar um posto de atração no alto rio Branco para atrair os índios dessa regiã'o. 

No começo de setembro, nossa equipe voltou ao final da Linha 81 na companhia 
do agrônomo Gabriel e realizou filmagens nas lavoura da regHro, especialmente nas la
vouras do Renato e do Goiano. Foi constatado -o raquitismo das plantas devido a 
pobreza do solo. Na volta fizeram várias tomadas do povoado Mirante da Serra, um po
voado que deveria explodir demograficamente, como explodiu Ariquemes e Rolim de 
Moura se nfo tivesse sido interditada a BR-429. 

29. - A MORTE DO PILOTO ARY E TR2s VISITAS DOS URU EU UAU UAU 

No dia 26 de setembro de 1981 Jesco, Adrian e Vicente voaram de Porto Velho 
para Alta Lídia na companhia de Apoena. Um dos aviões alugados era o bimotor do 
Ary Dal Toé. Sempre gostamos de viajar com Arí porque além de ter bons aviões e 
ser um grande piloto de selva, era um jovem de granQ.e personalidade. Em pouco tempo 
de trabalho conquistou a amizade dos funcionários da FUNAI, dos índios e , ultima
mente, a amizade da nossa equipe de documentação. 

Chegando em Alta Lídia os aviões foram descarregados e Apoena solicitou a 
Arí que fizessem um vôo ao Posto Antuérpia levando para lá o suruí Meresor e um 
índio Caripuna. Arí levantou vôo, prestativo como sempre , e 41 minutos depois estava 
de volta. Iniciou a curva para pegar a cabeceira da pista. O bimotor entrou num ângulo 
de inclinação e começou perder altura. As pessoas que estavam aguardando ao lado da 
pista se perguntavam porque Arí não equilibrava o avião. O avião precipitou-se ao solo 
sobre a ponta da asa esquerda. Ouviu-se um grande barulho e em seguida uma grande 
explosão levantando uma coluna de fogo de vários metros de altura. As pessoas que 
correram para o local nada puderam fazer, pois o fogo era intenso. O que restou foi 
um amontoado de ferro retorcido e o corpo do piloto totalmente cremado. Constatou
se depois uma fratura craniana causada pelo impácto do avião no solo. Assim morria 
o grande amigo _de trabalhos e aventuras, que costumava conduzir a nossa equipe pelos· 
céus de Rondônia. Deste dia em diante, o posto de atração Alta Lídia recebeu um 
novo nome por sugestão de Apoena e aceitação de todos: posto de atração Comandan
te Arí Dai Toé. Uma placa de bronze erguida no local do desastre relembra o fato e 
eterniza a memória do piloto amigo. · 

A vida continuou no coração do habitat Uru Eu Wau Wau no posto Comandan
te Arí. No dia 4 de outubro de 1981 surgiam Uru Eu Wau Wau no terreiro do posto. 
Estava liderados pelo "Velho Careca", o mesmo que o suruí Meresor viu flechando, 
liderando o ataque contra o suruí Mauira na tarde de 9 de novembro de 1980. Apesar 
de ser um chefe muito bravo, inspirando sempre .desconfiança, penetrava em nosso 
terreiro como um verdadeiro amigo. Pela primeira vez o cinegrafista Vicente Rios con
seguia filmar os Uru· Eu Wau Wau com bastante detalhes, embora as filmagens tenham 
sido feitas com máquinas camufladas. Este grupo Wau Wau estava formado por 4 
guerreiros, três mulheres e três crianças, que depois de hora e meia de visita se retira
ram por onde chegaram. 

- No dia 7 de outubro de 1981 o mesmo grupo de Uru Wau Wau se aproximou 
do posto solicitando ferramentas e e_smeril para amolar os facões e facas. Foram pron-
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tamente atendidos por Maia e mais uma vez foram filmados camuflada1nente por 
Vicente e Adrian. Nesta oportunidade Jesco arriscou tirar fotos no terreiro. No come· 
ço houve uma pequena reação, mas logo se acostumaram com a máquina e a presença 
do Jesco. 

No dia 22 de outubro um grupo de 16 Uru Eu Wau Wau chegava ao posto 
Comandante Arí liderados pelo "Velho Careca". Nesta oportunidade presentearam o 
sertanista João Maia com carne assada. Demoraram várias horas no posto e desta vez 
foram filmados por Vicente de muito perto e de muitos ângulos, pois Vicente passou 
a se movimentar no meio deles com a máquina na inã'o envolta num saco. Neste dia 
Jesco pode perceber que os Wau Wau não se preocupavam muito com estas máquinas. 
Neste dia ao saber pelo rádio que os Wau Wau tinham apàre"1Jo novamente, Apoena 
se deslocou imediatamente de Porto Velho. Infelizmente, quando chegou, os Wau Wau 
tinham acabado de sair. Contudo Apoena trazia notícias do ataque desferido pelos Uru 
Eu Wau Wau no posto de atração Nova Floresta. 

30. - O ATAQUE AO POSTO NOVA FLORESTA 

Era a tarde de 18 de outubro de 1981 no posto de atração e vigilância Nova Fio· 
resta. Este posto fica à margem esquerda do Igarapé Nova Floresta, afluente da 
margem esquerda do rio Jamarí. As crianças Sandra, Helena, Paulo e Rita de Cássia, 
filhos de um casal de índios Tubarão, banhavam,..se nu111a pequena praia formada pelo 
desvio do lgarapé um pouco abaixo da cachoeira e do posto. O mesmo desvio forma 
uma pequena ilha cheia de vegetação e grandes blocos de pedras, a uma distância de 
mais ou menos uns 40 metros da praia. Quando aí estivemos em fevereiro de 80, 
quando Apoena e sua equipe fundavam o posto Nova Floresta, o suruí Anine nos ga
rantiu que seria capaz de abater a flechadas qualquer um de nós barihando-se na pe
quena praia! Rimos de Anine e ele nervoso dizia: "Vocês não conhecer lndio brabo! 
fndio brabo joga flecha longe, sem muito erro! Acertar mesmo!" O certo é, que nesta 
tarde, as crianças barihav~-se distraidamente como de costume, pois desde a fun· 
dação do posto até esta tarde, os Uru Wau Wau não tinham dado sinais de vida nesta 
redondeza. '\ 

As cin·co horas da tarde daquele dia, Américo Cassapá, um índio tubarrão, che
gava com sua equipe do posto de atração Antuérpia, no Jarnarí, onde tinham ido 
buscar rancho (comida), pois o posto Nova Floresta ainda não dispõe de pista de pouso 
nem de rádio. Foi imediatamente convidado por sua esposa Margarita Cassapá para 
tomar banho e lavar roupa. Ao chegarem na pequena praia encontraram as crianças 
se divertindo a valer. Entraram também na brincadeira. Pouco depois, Américo ouviu 
um barulho de pau quebrando em frente a praia. Olhando para lá, viu um índio se 
ocultando atrás de uma árvore e, atrás dele, em fila indiaria, um número de dez a quin
ze índios. Abriu a boca para gritar: "Olha os índios!" Mas, só saiu: "Olha, olha, olha!" 
Neste momento Margarita sentiu uma pancada na coxa e sentiu que fora flechada! 
Pegou a criança menor com uma mão e com a outra segurou a flecha, enquanto corria 
barranco acima e em direção ao posto, que fica no alto. As outras crianças seguiram 
a mãe na corrida, enquanto flechas caiam ao longo do caminho de subida. Américo, o 
último a se retirar, correu um pouco e parou. Quando olhou para trás, viu apenas um 
índio sobre uma pedra, do outro lado do Igarapé. Era um índio forte , de cabelo apara-
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do, usando colar de dentes no pescoço e braçadeiras nos bíceps. Ele apontou a flecha 
para Margarita, que corria cambaleante e, de súbito ficou indeciso. Apontoü a flecha 
na direção de Margarita, mas mudou rápidc de opiniã'o, disparando a flecha contra 
Américo. A flecha passou por cima e Américo precipitou-se nun1a corrida prá valer, 
pois a mulher e as crianças já estavam longe. Caiu num poço d'água e subiu o bar
ranco cortando a volta do caminho. Ao chegar no terreiro, o auxiliar de posto Francis
quinho já tentava quebrar a flecha. Américo não permitiu que a flecha fosse quebra
da. Com perícia, forçou o corte, abrindo-o e puxando a flecha que veio para fora com 
pedaços de carne em cada gancho. O sangue jorrou livre por algum tempo. A equipe 
toda se recolheu na casa do P<?Sto, talvez pensando no· pior'. Antes de escurecer, 50 
flechas foram recolhidas do local do ataque. Durante aquela noite a equipe se deslocou 
para o posto Antuérpia no Jamarí, onde chegaram ao nascer do dia. Naquele mesmo 
dia, Apoena descia em Antuérpia e depois dos primeiros socorros prestados pelo Dr. 
Américo, Margarita foi conduzida para um hospital em Porto Velho. 

É bem provável que este grupo de Uru Eu Uau Uau, que flechou Margarita, é o 
mesmo grupo que matou os dois ftlhos do Francisco ·Prestes e sequestrou o menor 
Fabinho, pois o posto Nova Floresta dista apenas 3 km do tapirí do Prestes. 

Apoena não gostou da equipe ter abandonado o posto depois do ataque, mas 
também não recriminou o pessoal, uma vez que o Nova Floresta ainda não está ser
vido de rádio e pista de pouso. 

As cinquenta flechas lançadas no ataque do Floresta foram todas devolvidas 
em Comandante Arí, para que os Uru Eu Uau Uau fiquem sabendo que a equipe do 
Nova Floresta faz parte da equipe e dos amigos do Posto Comandante Arí. 

31 . -AGROPECUÁRIA VERSUS BORRACHA E CASTANHA 

No início de novembro nossa equipe esteve na BR-364 documentando a pas
sagem da Vila Presidente Médicie à cidade. Nesta data mil títulos de terra foram en-
tregues pelo INCRA a pequenos proprietários. · 

A partir de 9 de Dezembro o Dr. Lutzemberg juntava-se a nossa equipe. Iniciavam 
se então as ftlmagens para um documentário sobre ecologia. Primeiramente a equipe 
percorreu com Lutzemberg a linha do Novo Projeto Urupá. Basicamente três tipos 
de colonização foram destacadas nestas filmagens. Filmamos a Companhia Rio Can
deias do grupo Zozi, que possui uma grande fazenda já totalmente preguejada. Uma 
grande extensã'o de selva deu lugar a um grande pasto, que em menos de cinco anos foi 
tomado pela praga. Ao lado do latifúndio filmamos lotes de 100 hectares : lotes de ter
ra boa e lotes de terra ruim, lotes com muita água, lotes sem água nenhuma. Estes 
lotes eram demarcados em forma de xadrez num mapa simples, sem levar em consi
deração os problemas de terras e de águas. Segundo o Dr. Lutzemberg "uma imbecili
dade maior do que esta não poderia existir por parte do INCRA"! Finalmente filma
mos os lotes de 25 hectares nas manchas de terra boa, constatada por exame de solo. 
Estes lotes antes de serem demarcados foram estudados em termos de solo, recursos 
hidrográficos, condições de transporte e etc. Além disso, o INCRA prometeu uma 
maior assistência a estes colonos criando núcleos de assistência com escolas e postos 
de saúde na regiao. Este projeto estava sendo financiado e fiscalizado pelo Banco 
Muncial. 
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Por trás de tudo isto, documentamos os dramas dos seringueiros que até esta 
data passavam desapercebidos pelas autoridades do território. Nos três tipos de colo
nização o seringueiro fica marginalizado; suas seringueiras e castanheiras são derruba
das para ceder lugar a lavouras e pastos. O seringueiro jamais se transformará num agri-· 
cultor ou num fazendeiro. O Dr. Lutzemberg chama isto de "estupidez absurda". 

Por que trocar um estilo de vida que se comprovou rentável e sustentável por urn 
novo estilo que certamente não será sustentável na Amazônia, como demonstra o fa
zendão do Zozi'! Por que não dinamizar o estilo de vida dos seringueiros, que além de 
mais rentável (tornando-os independentes dos patrões exploradores), mais sustentá
vel (replantando seringas na selva), poderá ser também mais saudável (assistência mé
dica)? 

Com todos os defeitos que existem nos seringais atuais, um seringue ir o tira por 
mês uma média de 40 a 60 mil cruzeiros. Goza além disto, de outros privilégios que 
não possuem os operários das cidades ou mesmo os operários das fazendas. Tem sua 
roça de subsistência e sua mata é sempre rica em caça! Não gastam com água, luz, casa, 
gás e etc! Notamos por outro lado, que os seringueiros pressentiam o perigo e tomavam 
consciência de sua situação e de seu fim próximo. 

Quando o leitor estiver lendo este artigo é provável que já esteja havendo reações 
nas matas de Rondônia. 

32. - INCRA E LlJfZEMBERG 

Filmamos duas entrevistas muito importantes pelo seu teor de debate e pontos 
de vista opostos. Trata-se da conversa entre o Dr. Lutzemberg e o diretor do INCRA 
Reinaldo Galvão Modesto e logo depois a conversa de Lutzemberg com Carlos A. de 
Siqueira Fontenelle coordenador dos projetos do INCRA em Rondônia. O Dr. Lutzem
berg contestou com argumentos práticos tirados da realidade viva de Rondônia, o mo
delo de ocupação do território. Modesto e Fontenelle explicaram o modelo dentro dos 
objetivos do Governo para o qual trabalham. É sem dúvida um documentário muito 
rico, que se tornará histórico e profético com o passar dos tempos. 

33. - COLONOS DE CASCAVEL 

No final de Dezembro, Vicente e Adrian estiveram em Cascavel no Paraná, fil
mando inúmeras famílias que deixavam seu município em direção a Rondônia. Um 
prefeito da região nos informou que 40% da população de seu município já tinham 
imigrado em busca de terras em Rondônia. 

34. - FESTAS DO NOVO ESTADO 

A partir de 4 de Janeiro de 1982 nossa equipe se concentrou em Porto Velho 
filmando as solenidades e festividades do território passando a categoria de Estado. 

35. -SERINGUEIROS DO ALTO RIO BRANCO 

A região do alto Rio Branco é ricamente ocupada por grandes e pequenos se-
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ríngais serão praticamente destruídos com a passagem da BR-429 ligando Presidente 
Médice a Costa Marques. Nossa equipe se preocupou en:i documentar a vida nonnal e 
relativa1nente boa, vivida por estes homens . da selva. De modo especial documenta1nos 
as atividades de Ursulino de Freitas dono de um pequeno seringai nas proximidades de 
um pequeno povoado chamado Porto Murtinho. 

36. - A VIDA NO ALTO RIO SÃO MIGUEL 

Nossa equipe se des,ocou depois para ~_. rio São Miguel levªndo o Dr. Lutzem- .. 
berg. Documentamos de modo especial o seringai Bananeiras arrendado por Orlando 
Cardoso Freire. Mais uma vez percebemos que o governo comete um grande erro 
e uma grande injustiça não respeitando as regiões de seringais e castanhais. Não se en
tende como seringueiras e castanheiras nativas são derrubadas para dar lugar a pastos 
ou a lavouras de cacau e café. Coisa mais absurda ainda é derrubar grandes extensões 
de selvas virgens, ricas em castanheiras e seringueiras para depois financiar plantios de 
seringueiras a céu aberto, experiência duvidosa e investimento arriscado. O fracasso da 
Fordlândia no Pará parece até que já foi esquecido pelo nosso governo! Mesmo que as 
novas técnicas possibilitem a monocultura de seringueiras, por que derrubar as que já 
existem e estão produzindo? 

37. COMERCIANTES DE COSTA MARQUES E GUAJARÁ-MIRIM 

A partir de 1 S de janeiro nossa equipe se concentrou na documentação de al
gumas atividades comerciais na região de Costa Marques e Guajará-Mirím. De um 
modo especial foram filmados os comerciantes ligados a vida dos seringueiros e depen
dentes da produção de borracha e castanha. Foi documentado todo o processo de co
mercialização de Euripedes Suriadares que compra toda a borracha do Ursulino de 
Freitas arrendatário de um seringai perto do povoado de Porto Murtinho. 

38. PESQUISAS DO INPA 

No final de janeiro a equipe concentrou-se em Manaus documentando algumas 
pesquisas em desenvolvimento no INPA. Foram documentadas as pesquisas dos se
guintes doutores: Charles Clement, Michael Golding, Jurandyr da Cruz Alencar e Noio 
Higashi. Como o espaço para este trabalho é pequeno deixamos de descrever aqui as 
filmagens sobre as pesquisas referentes a cada um. 

39. PROJETO URUPÁ 

Mais uma vez a equipe retorna a Rondônia onde documentou as primeiras co
lheitas de arroz no projeto Urupá. Constatamos colheitas boas e colheitas más num 
projeto que fora criado e programado para não falhar! 

173 



40. RESERVAS MÍNIMAS PARA UM ECOSISTEMA 

No início de fevereiro deste ano, nossa equipe de documentação iniciava a fil
magem das pesquisas do Dr. Rob Bierregaard e Judy Rankin sobre as reservas míni
mas para um ecosistema, sobre o patrocínio do INPA e da \V.W.L. Estas pesquisas 
estão sendo feitas ao norte de Manaus. Nesta época se concentravam em Manaus os 
diretores Adrian e Rogers, os cinegrafistas Vicente Rios e James Dibling, o técnico de 
som Albert Baille e por semanas o professor Mário Arruda. O trabalho de Rob e 
Judy consiste em descobrir a extensão mínima de selva capaz de sustentar e man
ter um ecosistema. Várias reservas já estão delimitadas e sendo estudadas ao norte de 
Manaus. Em algumas destas reservas já se constatou o desequilíbrio ecológico. Reser
vas maiores estão sendo isoladas e estudadas. 

41. CLIMATOLOGIA 

Nos meados de fevereiro parte da equipe de documentação se deslocou para 
Piracicaba, São Paulo, para iniciar no CENA, com base na tese do dr. Salatti, um 
filme sobre desmatamento e clima na Amazônia. Juntamente com o Dr. Salatti a 
equipe esteve no INPE em São José dos Campos filmando as imagens do satéUte 
Landsat que informa e avalia o desmatamento da Amazônia de ano para ano. r . 

42. TERRAS BOAS E SEU ESGOTAMENTO 

Saindo de São José dos Campos esta equipe se deslocou até o Rio Grande do 
Sul onde filmou o Dr. Lutzemberg visitando antigas colônias onde as terras eram de 
boa qualidade, mas devido ao uso indevido do solo se encontram agora totalmente 
esgotadas. Os colonos que cultivavam estas terras mudaram-se para o Paraná e atual
mente se transferem para Rondônia, onde certamente as terras boas estarã'o esgota
das em 10 a 15 anos. 

43. CLIMATOLOGIA 

No final de fevereiro a equipe se deslocava para a região de Paragominas no 
Pará juntamente com o Dr. Salatti para documentar o desmatamento que está ocor
rendo naquela região da costa Brasileira. Em seguida a equipe esteve três dias na Ilha 
do Algodoal onde se concentra a formação de nuvens originadas pela evaporação 
do Oceano Atlântico e dali se distribuem para as várias regiões da Amazônia estacio
nando mais demoradamente sobre as áreas de florestas mais intensas e úrnidas. 

Em seguida a equipe retornou a Manaus onde concentrou-se nas filmagens sobre 
a tese do Dr. Salatti na torre do INP A. Esta torre está construída em plena selva e 
serve para realizar inúmeros estudos desde o solo até a última crista das árvores mais 
altas. 
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44. FLECHADAS NO POSTO COMANDANTE ARI 

A nossa equipe retornou a Rondônia no dia 14/03/82 com o objetivo de filmar 
e entrevistar João Maia sobre o ataque dos Uru-Eu-Wau-Wau. 

Era a madrugada do dia 5/3/82. Há três dias que um grupo de Uru-Eu-Wau-Wau 
liderado pelo "Velho Careca", cujo o nome verdadeiro é Paríca, pernoitava no barra
cão construído para eles em frente ao posto Comandante Arí. Nesta madrugada um 
grupo de guerreiros, entre os quais estava o Paríca, as mulheres e as crianças iniciaram 
a caminhada de volta a aldeia sem se despedir do pessoal do posto. Dois guerreiros 
voltaram ao nascer do dia e juntaram-se aos outros três guerreiros que permaneciam 
no barracão do posto. João Maia levantou-se cedinho e como dê costume, dirigiu-se 
para a cozinha para tomar um cafezinho feito na hora por seu amigo Velho Lauro, 
o sertanista cozinheiro, como ele mesmo se chama. Quando já voltava para seu bar
raco foi seguido por dois guerreiros Uru-Eu-Wau-Wau e notou que os outros três 
se preparavam para sair. Maia foi chamado para o barraco dos Uru-Eu-Wau-Wau onde 
o intérprete Vigoberto explicou a Maia que os índios estavam convidando a ele Vigo
verto e o Parintintin Vivaldo para caçarem. Este era o primeiro convite desta natu
reza. Com muita naturalidade Maia respondeu que a caçada ficaria para outro dia, 
hoje e agora não! Um dos guerreiros falou sorrindo para Maia. Vigoberto nã'o traduziu 
esta frase e começou a retirar-se para seu barraco. Um outro guerreiro falou sério 
com Maia. Trocaram palavras entre eles e não houve tempo para mais nada! O filho 
do velho Paríca lançou a primeira flecha que Maia rebateu com a mão e defendeu-se 
de outra enquanto recuava. Ao correr para refugiar-se na cozinha, Maia foi atingido 
nas costas por 3 flechas, uma das quais lhe atingiu um pulmao. Os índios sumiram 
rapidamente, enquanto o senhor Lauro saiu em socorro a Maia. O índio aculturado 
Acriuna conseguiu retirar todas as flechas e a enfermeira Maria Vandir prestou os 
primeiros socorros e conseguiu imediato contato com Porto Velho. Antes das 9 horas 
Apoena e o Dr. Américo desciam no posto Comandante Ari, conduzindo Maia para o 
Hospital São José em Porto Velho. Maia foi operado e o "Velho Cerne" recuperou-se 
rapidamente, mas sua carreira de sertanista entre os Uru-Eu-Wau-Wau foi cortada por 
estas três flechas que o atingiram. 

Como se explica este ataque a Maia? O próprio Maia acha que ele deve ter sido 
mal interpretado em algum gesto ou palavra. Segundo ele, foi coisa do momento. Ape
sar das crianças, mulheres e o velho Paríca terem ido embora mais cedo, ele nã'o acre
dita num plano pré-concebido. "Foi decisão do momento!" No entanto um índio 
aculturado, muito observador nos forneceu dados dos quais podemos tirar dialetica
mente duas explicações. Para isto é preciso compreender que os dois Parintintin, 
intérpretes gozavam de uma certa facilidade de comunicação e liberdade dentro do 
grupo Uru-Eu-Wau-Wau. Já algumas semanas antes do incidente com o Maia, tanto 
o grupo do Paríca como o grupo do Canindé demonstravam descontentamento em 
relação a distribuição das missangas e outros brindes. O grupo do Velho Paríca pode 
ter culpado os dois intérpretes por não traduzir fielmente seus desejos ao Maia. Além 
disso, pode não ter gostado da facilidade de comunicação e familiaridade que os dois 
intérpretes tinham com o grupo. Por esta dupla razão os intérpretes foram convida
dos a uma caçada onde seriam eliminados longe do papai Maia e dos amigos do posto 
Comandante Ari. Quando Maia não permitiu a caçada, salvou a vida dos dois intér-
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pretes chamando a morte para si. A não permissão para a caçada provocou a mudança 
repentina, de momento, dos guerreiros. Uma explicação oposta também pode ser 
levan~ada. Os altivos e aguerridos Uru-Eu-Wau-Wau não ac;eitaram contatQS nem mes
mo com a Comissã'o Rondon. Aprenderam, porém, que sua sobrevi_vência na região 
depende de um fator dialético: manter o ''civilizado" distanté, fazer uso das coisas 
dos "civilizados" e de vez enquanto, capturar um "civilizado". 9s dois intérpretes 
Parintintin, já com muita familiaridade com o grupo, _poderiam. se! transformados em 
fortes defensores dos Uru-Eu-Wau-Wau. Todo o processo se iriiciaria com a caçada. 
Quando Maia recusou a caçada o sangue subiu a-cabeça dos Uru-Eu-Wau-Wau. O preço 
foram três flechadas nas costas. 

4S. VISTA AÉREA DA ALDEIA 

A partir do dia 15/03/82 a egui~ se deslocou-para o posto Comandante Ari 
onde filmou três visitas do grupo do Caninqé. Entre os guerreiros do Canindé se in
cluía um guerreiro do grupo do Parícia que flechou ~o sertanista Maia. A .equipe reali
zou várias horas de vôo fazendo filmagens do habitat dos Uru-Eu-Wau-Wau e procuran
do filmar uma aldeia. Nestas buscas descobt_irarn uma roça nova dos índios nas proxi
midades do ingarapé Nova Floresta. Na tarde do dia 17 de abril quando a equipe já 
se retirava de avião para Ji-Paraná avistou-se uma bela .e grande aldeia Uru-Eu-Wau
Wau no rumo 11 O graus do posto Comandante Ati, uma distância de 5 minutos de 
vôo. Vários sobrevôos foram feitos e pela 1 ~ vez c~nseguíamos. filmar uma , aldeia 
Uru-Eu-Wau·Wau que era constituída por uma casa grande e onze tapirís distribuí
dos ao redor de · uma praça. 

46. TRABALHO DE FECHAMENTO DOS FILMES 
. 

No fmal de abril e todo o mês de maio. A equipe percorreu o projeto Urupá 
fazendo as últimas filmagens para concluir o filme sob te ecologia. Esteve em Cacoal 
onde pretendia ftlmar os mdios Suruí colliendo café nas lavouras deixadas pelos colo-: 
nos que foram retirados da. reserva Sete de Setembro. Infelizmente não foi possível 
chegar ao local devido as péssimas condições das estradas. A equipe passou em seguida 
por Ariquemes, onde iniciou _as ftlmagens e.m janeiro de 1980 e realizou alguma ta
mada de conclusão. Em segt,tida a equipe passou por Porto Vellio onde entrevistou 
Apoena de Meirelles na semana de sua renúncia ao -cargo de de~egado da 8~ Delegacia 
Regional da Funai. A renúncia de Apoena surpreendeu muita gente. Mas, era um 
processo inevitável dentro das circunstâncias. O fato a lamentar é que os povos indí
genas de Rondônia perderam seu mais forte e capacitado defensor. Há contudo, dois 
fatos animadores. Mesmo de fora, Apoena continua dando as cartas e deverá retornar 
em breve para o trabalho para o qual ele se fez. Acreditamos nisso: se amanhã caísse 
desfalecido o último índio, Apoena morreria também ao seu lado! · 

Ainda em Porto Velho, a equipe entrevistou o governador Jorge Teixeira, sobre 
uma solicitação que teria feito ao Ministério do Interior pedindo a diminuição das 
·reservas indígenas. Segundo suas próprias palavras, "há em Rondônia muita terra para 
poucos índios". O próprio governador reconheceu que esta frase provocou muita rea-
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ção e confusão e por isso ele preferia colocar o, problema de outra maneira, em uma 
outra ocasiio. -

47. FECHAMENTO EM MANAUS 

No início de junho a equipe se deslocou para Manaus onde iniciou as tomadas 
de fechamento das filmagens de climatologia e ecologia. Várias horas de filmagens -
foram feitas de helicóptero com a companhia do Dr. Salatti. V árias horas foram 
filmadas, de barco subindo e descendo o Rio Negro. 

Todo o equipamento foi despachado pelo aeroporto de Manaus e no dia 15 de 
junho Adrian e Vicente chegavam a Goiânia onde fechamos os trabalhos iniciados há· 
dois anos e meio. Algumas tomadas de pequenos detalhes ainda precisam ser reali
zadas. Vicente Rios e Vanderlei Pereira estarão fazendo este trabalho na época mais 
oportuna durante os meses de agosto, setembro e outubro. 

48. FECHAMENTO EM RONDÕNIA 

-
48) - Durante o mês de setembro e início do mês de outubro de 1982, o cinegrafista 
Vicente Rios e o técnico de Som Vanderlei Pereira estiveram na região de Ji-Paranã e 
Ouro Preto filmando as grandes queimadas para completar os filmes do Dr. Lutzem
berg e Dr. Salatti. 

No dia 17 de outubro morreu inesperadamente, em Riozinho, o sertanista Zebel 
(José Santana do Carmo), que dirigiu a primeira fase da expedição Uru Eu Wau Wau, e 
na época, diriga o Parque do Aripuanã. Zebel foi vítima de um disparo no peito es
querdo de uma arma calibre 22 em forma de caneta, que ele costumava usar no bolso 
da camisa. Mesmo não trabalhando mais para a Funai, Apoena dirigiu-se de Cuiabá 
para Porto Velho, de onde conduziu o corpo do amigo para a cidade de Curvelo em 
MG., onde a família o sepultou. Perdemos assim um grande sertanista e' os índios de 
Rondônia um grande defensor de suas terras e culturas. 

No início de fevereiro de 1983 Vicente Rios se deslocou para Manaus, onde com
pletou algumas ftlmagens para o ftlme do Dr. Salatti. Enquanto realizava ftlmagens no 
rio Negro, o pequeno barco que o conduzia foi colhido por uma forte tempestade. O 
barco voltou avariado ao porto e parte do material de filmagem ficou danificado. 

No início de março chegou à Ji-Paranã o sertanista João Maia (Baiano Maia). 
Ele e seus.companheiros se retiraram às pressas do alto rio Eugênia, onde abriam uma 
frente de atração Cinta Larga. Todos estavam sofrendo de malária e tinham sepultado 
dois companheiros de expedição, vítim~s de uma febre desconhecida. Ao se recuperar 
Maia se dirigiu para Riozinho, onde alguns dias depois, foi baleado por um peão de 
trecho por questão de mulher. Uma das balas se alojou na coluna, sem condições de 
ser retirada. O "velho cerne" ainda resistiu por alguns dias, mas morreu as 16 horas do 
dia 19 de abril de 1983, dia do fudio . · 

No dia 13 de junho o cinegrafista Vicente Rios viajou para Rondônia para fazer 
algumas ftlmagens no fmal da Unha 81. Aí encontrou Renato, que deixou seu lote, 
quando após dois anos de trabalho, a terra nada produziu. Chamando Vanderlei, no 
dia 22 de junho, realizar~ as filmagens que fechou o filme daquela frente de coloni
zação, expressando muito bem a ilusão amazônica! 



Em seguida, a equipe se deslocou para o Posto Comandante Arí onde filmou o 
grupo Uru Eu Wau Wau liderado por Bocara, que aproximou sua aldeia a menos de um 
dia de viagem do posto Comandante Arí. Constatou•se nesta ocasião uma crise de gri
pe entre este grupo. Nesta ocasião, &cara contou aos interpretes, que seu grupo, jun
tamente com o grupo de Canindé, mataram os dois filhos do Prestes e sequestraram 
Fabinho. Explicou que o garoto Fabinho estava dando muito trabalho durante a fuga, 
porisso, eles o mataram e o enterraram num buraco de tatú canastra, logo após o se
questro daquela manhã de 26 de outubro de 1979. Como o lugar fica a uns 120 km. 
do posto Comandante Arí, Vicente decidiu filmar este local em julho ou agosto quan
do os Uru Wau Wau costumam se deslocar para aquela região do lgarapé Nova Flo
resta. 

Durante todo o mês de julho, Vicente esteve em Rondônia esperando pela opor
tunidade de constatar a morte de Fabinho segundo a descrição Uru Eu Wau Wau. 
Finalmente, o sinal verde nos foi dado e no dia 10 de agosto, o técnico de som Van
derlei viajou para Rondônia, onde encontrou-se com Vicente . De Porto Velho se
guiram para o posto Jamarí, de onde seguiram com os lideres Canindé e Bocara para a 
região do Nova Floresta. Esperavam um buraco de tatú, mas foram conduzidos para o 
tapirí de Chico Prestes, onde Canindé afirmou ter sepultado o menino. Ora, alí não 
existe nenhum sinal de sepultamento! Afinal de contas, os Uru Eu Wau Wau são obri
gados a nos contar a verdade? 

No dia 17 de agosto Vanderlei retomou a Goiânia, enquanto Vicente se des
locou para Manaus, onde fechou as ftlmagens com os pesquisadores do1 INP A. 

N~ dia 21, Vicente retomou à Ji-Paranã para completar as filmagens daquela 
área. Enquanto ftlmava do bagageiro de um opala, seu carro foi batido por um ca
minhão. Vicente chegou a Goiânia no dia 23 de agosto com o braço esquerdo e a perna 
direita no gesso. Diante deste desastre Adrian mandou encerrar as filmagens do Do
cumentário Rondônia, que se iniciou a 15 de janeiro de 1980 . 

• 

- CONCLUSÕES GERAIS -

1) - Nossa equipe documentou fotograficamente e cinematograficamente e escreveu 
em quase 300 páginas de diário de campo os principais fatos relacionados com o rápi
do crescimento de Rondônia em geral, os principais fatos relacionados com a BR-364 
e a problemática indígena da região. De um modo especial focalizamos a Expedição 
Uru-Eu-Wau-Wau primeiramente, por se tratar de uma tribo altamente aguerrida 
que evitou contatos com a Comissão Rondon no início do século, com o SPI no Jama
rí, e ultimamente com a Funai em 1.973, quando o sertanista José Moreno percorreu 
a região do Rio Jarú sem encontrar sinais deles. Em segundo lugar porque a expando 
agro-pastoril começa a penetrar no território de caça dos Uru-Eu-Wau-Wau, provocan
do inúmeros choques, alguns deles fatais. Por isso tivemos atenção especial para com o 
alto rio Jamarí, onde a equipe deApoena abriu os postos de atração e vigilância de No
va Floresta e Jamarí. Este último servido por uma pista de pouso de 500 metros. 
Tivemos também atenção especial para com a rodovia 421 (Ariquemes-Guajará
Mirim) interditada; com a BR-429 (Ouro Preto-Costa Marques) interditada em dezem-
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bro de 1980; com o rio Jarú onde vive a Uru-Eu-Wau-Wau Tchérena casaqa com Alfre
dão, e onde a equipe de Ap0ena, liderada pelo sertanista Hugo Pedro da Silva montou 
o posto de vigilância, num antigo seringai chamado Cajueiros. Finalmente, nossa 
atenção estava constantemente voltada para o posto de atraçã'o Comandante Arí 
nos campos de Alta Lídia, servindo por uma pista ele pouso de 900 metros; onde, 
desde de março de 1.981 ocorreram os primeiros contatos amistosos com 2 grupos 
Uru-Eu-Wau-Wau: o grupo liderado pelo Canindé e o grupo liderado pelo Paríca, "Ve
lho Careca". 

2) - Os.objetivos de Apoena e sua equipe durante estes 3 anos de aproximação com os 
Uru-Eu-Wau-Wau foram muito claros e lógicos: 

a) - garantir a proteção das terras dos Uru-Eu-Wau-Wau criando uma reserva de 
l milhão e 100 mil hectares, construindo e mantendo os postos de vigilância de Nova 
Floresta, Jamarí e Cajueiros e interditando a rodovia 421 e a Br-429; 

b) - montar uma estrutura capaz de proteger os índios de contatos indesejáveis 
e g3jantir a conservaçã'o de sua cultura e costumes ; 

c) - deixar os índios a vontade para decidirem a melhor época de contato, o 
que já aconteceu com o grupo do Parica e do Canindé. Outros grupos continuam arre
dios, como o grupo da Serra do Cracuá, que atacou o posto Nova Floresta e em janeiro 
de 1982 teve um conflito armado com garimpeiros na cabeceira do Jací-Paranã" na serra 
do Cracuá. 

3) - A índia Rosinha, filha do casal de índios do alto rio Cautário nfo nos pareceu ser 
uma Uru-Eu-Wau-Wau, pelo menos, parecia não pertencer aos dois grupos que inicial
mente nos visitaram em Comandante Arí. No início de 82, após inúmeros contatos, 
constatamos uma realidade que se encontra melhor sintetizada nos diários do Senhor 
Lauro, o sertanista cozinheiro como ele se chama: "Os Uru-Eu-Wau-Wau são muito 
misturados. São altos, fortes. Tem índios baixos, índios quase pretos, outros quase 
brancos. Uns são carecas, outros muito cabeludos. . . " Rosinha pode se enquadrar 
dentro destes padrões. 

4) - A índia Tchérena, atualmente Maria, casada com Alfredfo, é realmente uma 
Uru-Eu-Wau-Wau, certamente do mesmo grupo que nos visitaram por várias vezes em 
Comandante Arí. Alfredfo recordou várias palavras Uru-Eu-Wau-Wau que eram faladas 
pela garotinha Tchérena. As palavras como fogo (tátá), porco (taràhú), casa (tapuia) 
coincidiram com o dialeto dos grupos do Canindé e do Parica. 

5) - Ainda ntro tivemos oportunidade de investigar mais a fundo a origem do Velho 
líder Parica. Acreditamos que, os casos de Antônio Pézinho e Fabinho nfo são os 
únicos ocorridos em território Uru-Eu-Wau-Wau. Acreditamos também, que até julho 
de 82, Fabinho não visitou o posto Comandante Arí no meio da garotada Uru-Eu
Wau-Wau. e mais provável que ele esteja no grupo da Serra do Cracuá que atacou 
o posto Nova Floresta, e que até ag<?ra nã"o estabeleceu contato amistoso. Contudo, 
no dia 23/1 /82 num grupo de 45 índios que chegaram ao Comandante Arí, uma 
"índia .. chamou atenção de todos. Segundo as palavras do Senhor Lauro, "esta índia" 
procurava esconder os seios e outras partes do corpo. Maia nos afirmou ser esta "ín-
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dia" uma branca já aculturada ao grupo do Parica, que ao chegar ao posto surpreen· 
deu-se com pessoas vestidas e diferente das outras índias, e entfo passou a esconder 
os seios e outras partes do corpo. 

6) - A renúncia de Apoena surpreendeu a todos, contudo, esperamos que o sert~ista 
Bemamour desempenhe um bom trabalho a frente da 8~ delegacia regional de Porto 
Velho e que, acima de tudo, nfo permita que as reservas indígenas de Rondônia sejam 
reduzidas como propôs o Senhor governador Jorge Teixeira. Nfo se entende porque o 
governador do jovem estado, que segundo nossas observações e pesquisas do ecólogo 
do INP A Phillip Fearside estará todo desmatado até 1.988 pretende reduzir as únicas 
reservas florestais que poderiam manter um certo equilíbrio ecológico na- regiã'o. 
Dizer que em Rondônia existe muita terra para pouco índio é esquecer que nQ Brasil 
todo, existe muita terra nas mãos de pouca gente. Achamos que os acordos para o 
asfaltamento da BR-364 devem ser mantidos: As reservas indígenas devem ser demar· 
cadas e respeitadas nas suas dimensões atuais e os grupos tribais devem ser melhor 
awstidos e protegidos, para que as gerações futuras não acusem 01 responsáveis pelo 
progresso de Rondônia de destruidores de nações e cultura indígenas e transformad~ 
res de selvas em desertos. 

7) - Este documentário cinematográfico já conta com mais de 160 horas de filma
gens envolvendo os seguintes assuntos: 

a) - Etnologia indígena: aproximação e contato com uma .tribo arredia (Uru
Eu-Wau-Wau) - a luta de uma tribo já aculturada para recuperar sua reserva inva
dida (Suruí do Sete de Setembro). 

b) - Migraçfo: conquista da terra pelos seringueiros, caucheiros, garimpeiros, 
posseiros e colonos nas estradas e linhas do Incra. 

c) - Ecologia: O impacto das rodovias, desmatamento e colonização na região, 
(dr. Lutzemberg). 

d) - Climatologia: Desmatamento e mudanças climáticas na Amazônia (dr. 
Salatti). 

Esperamos ter sido fiéis na síntese de um grande trabalho realizado ao longo 
de quase três anos. De um modo especial agradecemos o esforço e a dedicação de 
Adrian Cowell e Vicente Rios, que tudo fizeram e enfrentaram para a realização deste 
grande documentário. Agradecemos também o apoio do sertanista Apoena 4e Mei
relles e toda a sua equipe formada pelos sertanistas Zebel, Hugo, Maia, Amaurí e aos 
índios Suruí, Cinta Larga, Parintintin, Caripuna, Pacaas Novos e Uru-Eu-Wau·Wau. 

8) - Este artigo é dedicado aos amigos José Santana do Carmo (ZEBEL) e João Maia 
(BAIANO MAIA) como homenagem póstuma. A estes dois anônimos, mas grandes e 
dedicados sertanistas, ficam aqui nossos reconhecimentos e agradecimentos pelos 
serviços prestados a favor dos índios. Que os defensores da causa indígena pereniie, de 
geração em geração, a memória dos dois amigos sertanistas! 
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