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Ornar Landi é sertanista e, como tal, já viveu uns doze · 
anos de sua vida no meio dos índios, ou do que resta 
deles, por esse Brasil afora. Edmilson Siqueira é jornalista 
desde 77 e, como tal, já perambulou por várias redac;óes 
do interior de Sáo Paulo. Como sáo amigos há muito 
tempo, Ornar resolveu contar, oficialmente, as histórias 
que viveu em suas andanc;as pelas selvas brasileiras, an
tes só contadas em conversas que varavam noites de veráo 
em Campinas. O resultado, se é que se pode tirar urna 
média, é mais trágico que cómico, é mais triste que alegre. 
Mas é, sobretudo, verdadeiro . 

O que acontece com um índio quando descobre que 
pode trocar um pedac;o de papel onde ele rabisca seu no
me (nome dado pelo branco) por mercadorias? O'omo será 
que os pajés expl icaráo a tribo a fantástica visáo de um 
helicóptero voando sobre suas malocas? O que faz urna 
tribo quando encontra alguns milhóes de dólares escon
didos no meio do mato? Como vive urna crianc;a índia , 
única sobrevivente de um surto de gripe? Como é que 
pode existir urna "expedic;áo " de contato da Funai , com
posta por urna única pessoa, quando no mínimo sáo neces
sárias 80? Voce já imaginou um grupo de índios da Ama
zonia conversando animadamente com um grupo de norte
americanos numa mansáb em Brasília e se entendendo em 
castelhano? Ou um sargento do Exército, acostumado a 
reprimir estudantes no Sul, enfrentando a populac;áo de 
urna cidade na divisa do Brasil com a Colombia? Urna 
guerra entre tribos? Um massacre realizado por gente da 
Funai? 

As respostas a essas perguntas estáo todas nessas 
histórias que Ornar Landi viveu e que Edmilson Siqueira 
escreveu a partir de seus relatos . O que sobra delas é 
um alerta: a situac;áo do índio no Brasil , apesar da Nova 
República, é trágica e precisa ser encarada com disposic;áo 
e urgencia. Antes que os organismos destinados a sua 
preserva<;áo precisem ser extintos por falta do que fazer. 
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Estas histórias nao tem urna preocupa9ao antropológica ou 
académica. Elas sáo reais e, conseqüentemente, podem servir a 
ambos os f ins, mas o que se pretende mostrar, longe de qual
quer estudo mais profundo da calamitosa situa9iio em que se 
encontram os índios brasileiros, siio fatos que comprovam, por 
vários meios, essa situa9áo. 

Depois de quase 500 anos de invasiio pelos colonizadores, 
os índios continuam a ser suas maiores vítimas. Esse livro pre
tende ser um alerta para que a maior concentra9ao de grupos 
indígenas isolados do Brasil e talvez do mundo, niio desapa
refa e que seja também um alerta as autoridades para a cria-
9iio do Parque Nacional do Javari. 

Por fim, esse livro é dedicado a todos os indigenistas vivos 
e mortos que lutam e lutaram pela causa do índio brasileiro. 

Os autores 
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Matando Cobra 

Quando se chega numa aldeia· para come~ar um trabalho, 
principalmente naquelas em que o contato com brancos é mí
nimo ou mesmo nem existe, torna-se motivo de curiosidade. 
Em 1975, estávamos na -aldeia Sagarana no meio dos índios 
Pakaa Nova e por onde andávamos ia um bando de crian~as 
atrás. Pouco sabíamos de índios ainda, estávamos aprendendo, 
tentando nos livrar da vida da cidade grande. Um dos meus 
maiores medos na ocasiao, que ainda hoje persiste embora em 
menor dose, era ser picado por cobra. Tinha lido muito sobre 
cobras da Amazonia, seus perigos e venenos. 

Na aldeia havia um chiqueirinho onde eu criava um leitáo, 
presente do chef e de pos to que eu havia substituído. Como na 
aldeia só havia alimentos resultantes da ca~a e da pesca, quase 
sempre antas e porcos-do-mato, eu vivia sonhando com meu 
leitaozinho assado, com um pernil bem tostado. 

Certa manha, fui levar urnas cascas de mandioca para o 
leitao e me deparei com urna cobra perto do chiqueiro. Era 
urna "papa-amarela", venenosíssima (pelo menos foi o que eu 
deduzi na hora) . Nao tive dúvidas: pelo leitao eu faria qual
quer coisa, até enfrentar urna cobra. Como minha coragem 
tinha limite, fui apanhar o revólver. Voltei decidido a matar a 
cobra. Antes ti ve que af astar as criam;as, que estavam assus
tadas ( depois descobri que o susto era por causa do meu alvo
r~o e nao pela cobra). Foram 12 tiros, dois tambores descar
regados em meio a urna grande agita~ao para que as crian~as 
nao chegassem perto do terrível réptil e também nao corressem 
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risco de ficar a merce de minha péssima pontaria. Quando me 
preparava para carregar novamente o tambor do Tauros 32, 
urna das crian9as se desgarrou do grupo, se aproximou rapida
mente por trás da cobra, apanhou-a pelo rabo e bateu forte 
com a cabec;a dela numa pedra. A cobra morreu na hora e 
o garoto, sorridente. entregou-a para mim. 

Depois dessa nao me falta va mais nada, pensei. Mas esta va 
enganado. Alguns dias depois urna sucuri jantou meu leitio
zinho. · 
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Nome Feio 

Essa aconteceu por volta de 7.4-75. Estávamos trabalhan
do para urna missio católica, chamada Opera~ao Anchieta na 
aldeia de Sagarana com os Pakaa Nova. l!ramos s6 dois no 
meio de mais de cem índjos, eu e um gaúcho, um tal de Zé 
Caxias que se apelidou de "índio guapo". Nossas conversas no 
meio dos índios eram sempre entremeadas de palavróes, desses 
norma is que qualquer pessoa f ala quando prende o dedo na 
porta, por exemplo. 

Alguns meses depois chegou a aldeia um missionário da 
opera~áo para urna espécie de fiscaliza~io do nosso trabalho. 
Durante o dia ele viu tudo, andou no meio dos índios, pelas 
r~as que nós havíamos ajudado a construir, enfim, deu urna 
geral completa. A. noitc, nos reunimos para urna conversa de 
avalia~áo que o missionário e os católicos em geral. chamam de 
" hora de reflexáo". 

O missionário disse que estava satisfeito com o trabalho, 
que havíamos progredido apesar do isolamento a que estávamos 
submetidos e das diferen~as culturais, nao entre nós e os índios, 
mas entre eu e o Zé Caxias ... 

Mas ele disse também que havia descoberto um pequeno 
problema. Nossa conversa no meio dos índios, cheia de "nomes 
feios", esta va f azendo com que os índios aprendessem nio só 
as palavras mais comuns do portugues, mas principalmente os 
palavróes. Claro que refutamos na hora a acusa~io. Imagine, 
dissemos, os indios nio estio falando palavróes nio, nós nunca 
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ouvimos um indio falar qualquer coisa parecida com filho da 
puta, ou outro "nome feio'' qualquer. 

E no exato momento em que tentávamos convencer o mis

sion~rio que os índios náo estavam "pecando" , um Pakaa Nova 

entrou na cabana assustado e disse: 
- Puta que pariu! Fiquei muito macho. tche! Quase morri. 

Urna bosta dum ouric;o de castanha quase caiu na minha cabe

c;a! Caralho! 
Pra quem nao sabe, o ouric;o é o fruto da castanheira e 

dentro dele é que estáo cerca de 20 castanhas. ~ do tamanho 
de urna bola de bocha e muito resistente, além de pesado. E 
cai de urna altura de uns 20 metros, que é o tamanho médio 

de um castanheiro. 
Bom, depois da entrada triunfal do índio, fomos obrigados 

a reconhecer e fazer urna " autocrítica" . 
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A Visita 

Urna vez resolvemos levar os · índios da aldeia Sagarana 
para fazer urna visita aos Makurap que viviam no Posto Indí
gena Guaporé. As aldeias eram perto, em se tratando da Ama
zonia: 4 horas de barco. ,Na Sagarana viviam os Pakaa Nova 
e outros índios. A visita era para suprir urna falha da Funai 
que, náo só nao promove esse tipo de relacionamento como 
proíbe a prática. Motivo: a diferenc;a de tratamento entre várias 
tribos, tanto por parte da Funai como de entidades religiosas. 
Eles tem receio que urna aldeia sem assistencia (a maioria está 
assim) passe a reivindicar tratamento igual a outras. S6 que 
individualmente, a proibic;ao acaba caindo por terra, porque 
é impossível impedir que um índio saia pelo mato e chegue 
a outra aldeia. 

Os Pakaa Nova da Sagarana eram assistidos pela lgreja 
Católica e os Makurap pela Funai. A idéia da visita surgiu em 
conseqüencia de termos conseguido emprestado um iate, per
tencente ao Padre Bendoratis. O iate era para transportar índios 
doentes, mas como ele ia ficar com a gente por algum tempo, 
resolvemos promover a visita. Urna festa . O iate era grande e 
colocamos nele cerca de cem índios, todos os que viviam no 
posto da Sagarana, inclusive os que estavam doentes. E lá fornas 
nós. No caminho ficamos pensando na surpresa que iríamos 
causar quando chegássemos naquele iate, todo mundo junto. 

Pois quando chegamos, já havia urna grande recepc;áo nos 
esperando. Os Makurap, sabe-se lá como, sabiam da visita e 
prepararam a aldeia para nos receber. Havia até churrasco (de 
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carne bovina) e para a parte da tarde já estava programado 
urna partida de futebol na pista de avia~áo. Intrigados com o 
fato , embora a visita estivesse saindo bem melhor do que ima
ginávamos, come~amos a reparar no comportamento de alguns 
índios Pakaa Nova, principalmente os doentes que havíamos 
trazido. Eles estavam todos se dirigindo aos feiticeiros Makurap. 

_ Descobrimos depois que esses feiticeiros sao considerados pelos 
Pakaa Nova como os mais fortes e poderosos, qualquer coisa 
assim como considerar os "feiticeiros" de Cleveland melhores 
que os do Brasil . E descobrimos também que a visita · nao era 
nenhuma novidade: todos eles já se conheciam, pois se visita
vam constantemente, nao ligando a mínima para a proibi9áo 

da Funai. 
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Rádio Morto 

A inda na aldeia Saga rana acon~eceu um out ro fato curioso. 
Os Pakaa Nova dessa aldeia compravam na cantina construída 
e administrada pela Prelazia de Guajará Mirim todo tipo de 
necessidade que os brancos acabam criando neles. Foi assim que . ' 

compraram muitos rádios de pilha . Nessa época, 74-75, eu 
era chef e de pos to, só que a través da Prelazia, nao da Funai. 

Um dia meu rádio, um Transglobe da Philco, deu defeito 
e parou de funcionar. Sabendo que um dos índios com quem 
eu tinha mais amizade possuía um rádio, fui pedir emprestado 
para ouvir algum noticiário que, naquela época, só poderia ser 
da BBC ou da Rádio Havana, já que nenhuma rádio brasileira 
entrava na regiao. Mas o índio nao poderia me emprestar o 
rádio. Motivo, dito por ele mesmo: "Rádio pípina, omna tum
bira" . Traduzindo: "Rádio morreu, nao fala". Perguntei onde 
estava o rádio e ele me disse que havia jogado fora. Me apon
tou o local e eu fui buscá-lo, pensando em consertá-lo se o 
defeito nao fosse complicado. Depois de examinar o rádio, que 
aparentemente nao tinha nada quebrado, coloquei nele urnas 
pilhas novas e ele voltou a funcionar normalmente. Claro que 
na cantina havia pilhas a venda, mas haviam ensinado para os 
índios que elas serviam para lanternas e nao falaram nada 
sobre rádios. 

Apesar de poder ouvir o noticiário, acabei arranjando um 
trabalho que nao esperava. Todos os índios que haviam com
prado rádios e que nao mais f uncionavam, ficaram saben do do 
"milagre" e me levararn seus rádios. Alguns estavam mudos 
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por falta de pilhas, mas muitos estavam quebrados mesmo e 
eu nao podía consertá-los. Gozado que mesmo falando que nao 
podía fazer nada, os índios saíam dali com urna expressao de 
frustra~áo ... 
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Café Selvagem 

Em 1974 eu estava na aldeia dos Pakaa Nova, a Sagarana. 
Observando os costumes dos índios, notei que eles viviam co
mendo urna f rutinha vermelha. Fui saber o que era e eles me 
disseram que era muito ~ gostosa, boa para comer quando o 
índio ia andar muito, ca~ar, enfim, tratava-se de urna fruta 
estimulante. Peguei urna delas, examinei, experimentei e nao 
deu outra: era café. Quis saber onde havia daquela frutinha 
por ali, já pensando em alguma f azenda clandestina de café, 
pois nos mapas oficiais nao constava nenhuma fazenda por ali, 
muito menos um cafezal , embora a regiao seja propícia para 
essa cultura também. 

E eles me levaram ao local onde havia a frutinha. Foi 
urna caminhada de urnas 12 horas mais ou menos, no meio da 
floresta. Quando chegamos o que vi foi um imenso cafezal, que 
nem dava pra ver onde acabava. Só que ele crescia natural
mente, no meio das outras árvores, a maioria maior que os 
pés de café, embora esses pés fossem bem maiores dos que eu 
conhecia do Sul. Era café dando feíto mato, emaranhando-se 
entre as árvores. Nas poucas horas que ficamos ali, colhemos, 
devagar, um saco da f rutinha estimulante dos Pakaa Nova, que 
a gente conhece como café em coco. 

Os índios nao me explicaram a origem do cafezal e talvez 
nem soubessem, mas, intrigado com o fato , andei pesquisando 
e descobri. :h que na época da Província de Mato Grosso, a 
qual pertencia o atual Estado da Rondonia, o presidente da 
província pensou em desenvolver a agricultura na Amazonia. 
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lsso antes da Sudam e dos Andreazzas da vida. O projeto ela
borado tinha o café como principal cultura e a regiáo era habi-

-->.;.)P tada por PakaaNova, jaboli1 -Canoe,More eITrueu Uau Uau .:> 
Na época . início do século, nenhuma dessas tribos havia sido 
contatada e algumas delas, como os Pakaa e os Moré, viviam 
em guerra e os Urueu Uau Uau sao tao arredios que até hoje 

nao foram contatados. quanto mais pacificados. 
A época era da fase áurea do café, antes do " crack" de 

29 e seria natural alguém pensar em levantar a Amazonia a base 
da agricultura . Talvez fosse um pouco estranho querer plantar 
café numa regiáo selvagem e rica em castanha e borracha, mas 
hoje nao ternos energia elétrica sobrando e um projeto nuclear 
de várias dezenas de bilhóes de dólares? Logo ... 

Pra encurtar a história, o cafezal está lá até hoje, já que 
seus únicos beneficiários sao os índios e, como sabemos, eles 
respeitam a natureza. E como recentemente um satélite " des-- -
cobriu'' a famosa estrada Inca que os Kampa (únicos índios 
brasileiros que u"'Sai) roupas, habitantes do Acre) e os índios 
peruanos e bolivrníi'os já conheciam há muito tempo, é possível 
que daqui a alguns anos, algum satélite " descubra" essa imen
sa planta<;áo de café selvagem no Brasil. O que provavelmente 

significará seu fim. 
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A Cega 

Doze anos depois do primeiro contato com os índios Pakaa 
Nova, sua popula~ao "havia diminuído seis vezes. De uns 5 mil 
existentes em 1967, sobraram uns 800 em 1979. Foram dizi
mados pela fome e pela .. !uberculose, ambas em conseqüencia 
do contato. Só que a tuberculose, até hoje, ainda nao foi erra
dicada, embora nao se possa alegar desconhecimento do fato, 
pois este foi denunciado pela 1 mprensa várias vezes. Em 1970 
foi até implantado um esquen1a de tratamento da doen9a, mas, 
como estamos no Brasil, tentaram tratar da doencra sem pen
sar, ou sem ter recursos para combater os efeitos secundários. 
Estes acabaram sendo piores que a própria doenc;a . 

Urna dessas conseqüencias desastrosas ocorreu na reg1ao 
do Rio Negro Ocaia, onde urna mulher de mais de 60 anos 

' 
cujo tratamento sofreu várias interrup9óes por falta de estru-
tura da Funai , acabou ficando cega. Foi o excesso de drogas 
que acabou lhe tirando a visáo. E com a cegueira da ancia, 
acabaram surgindo mais dois problemas. O primeiro deles era 
de ordem social, pois entre os Pakaa Nova nunca havia existido 
urna pessoa cega. Ou melhor - se acontecesse um caso de ce
gueira de nascen9a, dificilmente os índios deixariam sobreviver 
e se sobrevivesse, essa pessoa nao teria um tratamento diferen
ciado, o que dificultarla muito a sobrevivencia. O segundo 
problema, é que se tratava de urna mulher já velha e, entre os 
Pakaa Nova, as ancias sao veneradas como portadoras de todo 
conhecimento, sendo por isso respeitadas ao máximo (o mesmo 
acontece com os velhos). Melhor explicando: os mais velhos na 
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aldeia sao os que detem a cultura Pakaa Nova anterior ao 
contato, sao o elo de liga~aQ entre o passado sadio e o pre

sente terrível. 
Essa velha cega entao náo poderia ser relegada. Ela teria 

que ter alguma f un9ao dentro da aldeia que compatibilizasse 
seu estado físico com seu status social. 

Entre os Pakaa Nova a comida mais importante é urna 
espécie de pao feito de milho, cujo processo de fabrica9ao é 
o seguinte: o milho é triturado com urna pedra oval sobre urna 
madeira; nesse pó é adicionada água e a pasta que resulta é 
introduzida num canudo feito de folha de palmeira ou de bana
neira tran~ada. Esse canudo é levado para o lado do fogo de 
onde, após a secagem, resulta num pao que os Pakaa Nova 
comem o dia inteiro. 

Amassar o milho é urna fun9ao muito nobre na aldeia e 
foi exatamente essa fun9ao a destinada a velha ccga . Claro que 
além disso ela continuou sendo urna pessoa respeitável e con
selheira da aldeia . 
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Zé da Cruz 

Quando os Tikuna saíram de sµ~ regiao de origeiy-¿ foram 
habitar o Vale do Alto Solimóes , tiveram um contato extrema
mente violento com os brancos. Suas aldeias foram construidas 
por brancos e passaram ~ a exercer um trabalho escravo. Os 
Tikuna come~aram a sofrer entao um processo que chaman1os 
de agonía cultural. Eles nao tem cacique, sendo que cada grupo 
familiar tem um chef e que é a autoridade máxima dentro desse 
grupo. Desse contato resultou ainda que grupos inimigos tive
ram que morar juntos, gerando mais violencia ainda. Com a 
introdu9ao da pinga nos grupos, além do desespero normal da 
vida de escravos e cheios de doen~as. os Tikuna come~aram 
também a se matar. 

Com a chegada da Funai a situa9ao, que já era ruim, 
piorou. E que o órgao que deveria se destinar a prote9ao dos 
índios , ao invés de promover a volta dos Tikuna as suas terras 
de origem. para que eles voltas~em a desenvolver sua própria 
cultura e vivessem no seu habitat natural - a Funai , acabou 
optando por criar grandes concentra9óes desses indios. Claro que 
essa atitude, embora contrariasse um dos mais elementares cos
tumes dos Tikuna, foi tomada para que novas terras fossem deso
cupadas . . . Assim surgiram cinco postos indígenas na regiao. 
O menor deles tem cerca de dois mil Tikuna. Eles sao. hoje, 
o maior grupo indígena do Brasil (uns 20 mil ao todo) e tam
bém. com certeza, o mais abandonado deles. 

f nesse quadro deso]ador que surge, na década de 70, um 
mineiro que se dizia filho de Deus e iría salvar o povo Tikuna. 
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Eles seriam os únicos sobreviventes do apocalipse que estava 
próximo. Esse mineiro passou a ser conhecido como Zé da 
Cruz e, para conseguir adeptos entre os índios, realizou urna 
peregrinayáo por toda regiao onde houvesse Tikuna. Em cada 
aldeia ele plantava urna cruz que seria a origem de sua futura 
igreja. . . qualquer semelhanc;a com a religiao católica nao é 

mera coincidencia. 

Zé da Cruz após conseguir muitos adeptos, introduziu um 
código extremamente moralista entre os índios e os poucos bran· 
cos que o seguiam. Esse código proibia fumo, cacha9a (ou qual· 
quer outra bebida alcoólica) e também qualquer ritual ou festa, 
além, é claro, de proibir a poligamia. E para cumprimento 
desse código foi criada a Guarda da Cruz, um verdadeiro apa
relho repressivo cuja atua9áo era Jimitada a aldeia que perten· 
ciam os índios que · a formavam. Em cada aldeia, urna Guarda 
da Cruz. Logo depois foi criada a Polícia Federal da Cruz, 
com atuac;ao ilimitada. Qualquer semelhan<;a, etc . . . E, através 
de Zé da Cruz foram ainda nomeados diversos chefes nas tri
bos que passaram a ser os caciques dos grupos. 

Por esse tipo de processo de "doutrina9ao religiosa" os 
Tikuna já haviam passado anteriormente, só que provenientes 
de outras religióes oficiais, como a Católica e a Protestante 
que, se nao tinham guardas de cruz, também andaram nomean
do vários "chef es" . Assim, entre os Tikuna existe hoje o chef e 
dos católicos, dos protestantes, o da cruz e de outras religióes 
menos votadas. Ou seja, a divisao entre os Tikuna já perdeu 
sua primitiva forma. Hoje eles se dividem de acordo com as 
religióes e seitas. 

A maior dessas seitas era a do Zé da Cruz, com urna estru
tura mais complexa e melhor montada , inclusive com reunióes 
entre todas as aldeias. Por incrível que pareya, essas reunióes 

' tiveram seu lado positivo: acabaram despertando nos Tikuna 
um sentido reivindicatório junto a Funai. Inclusive, surgiram 
grupos que reivindicaram a volta dos Tikuna a sua cultura pri
mitiva e autentica. Por essas e outras, pode-se imaginar o ver· 
dadeiro saco de gatos em que se transformou a nac;ao Tikuna . 
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Zé da Cruz tinha seu quartel-general no Río l9á e, em
bora ele tenha sido denunciado pela Igreja Católica como um 
explorador de índios, quando o Exército chegou para tomar "as 
devidas providencias·', encontrou-o vivendo em extrema pobreza . 

Mas sua vida na miséria e os ·'desígnios" de Deus aca
baram provocando em Zé da Cruz urna septicemia ou, pra quem 
nao sabe, urna infec9ao generalizada, que, na Amazonia, é 
morte certa. Entáo, en1 1983, morre o Zé da Cruz, mas, se
gundo sua própria prega9ao, ele retornaría no quinto dia. Qual
quer semelhan9a ... Seus adept<.?s nao enterraram Zé da Cruz. 
velaram o corpo por cinco dias esperando ressuscitar. Só que, 
após o segundo dia já era quase impossível se aproximar do 
corpo , pois o estado de putrefac;áo, em decorrencia náo só do 
atnbiente mas também da causa da morte, era bem adiantado. 
·Mas eles agüentaram a(é~ o quinto dia e, como nada aconte
cesse, enterraram o Zé da Cruz. Nesse mesmo día do enterro 
surgiu um índio pertencente a um grupo que já foi extinto 
(mas exercia a fun9áo de conselheiro de Zé da Cruz) dizendo 
que a alma do falecido havia incorporado em seu corpo. E 
criou urna nova hierarquía na seita: e]e, ao contrário do chefe 
anterior, nao tinha contatos com Deus. O Zé da Cruz, agora 
no ' 'plano espiritual', é que serviria de intermediário entre o 
novo chef e e Deus ... 
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Piada de índio 

Com o contato com os brancas os índios acabaram até 
f azendo piada. Embora a primeira vista esse fato possa até pa
recer positivo, os motivos que levaram o índio a inventar pia-
das. sao tristes. . ~ 

Os Tikuna sempre habitaram as áreas do Alto Solim6es, 
estendendo suas terras também por regioes do Peru e da Co
lombia. No Brasil eles viviam mais no interior das florestas , 
as margens dos igarapés. Nas margens do Solimoes já viviam 
os Koka{a e alguns outros grupos, mas em número menor que 
os Tikuna. "\. 

Com a coloniza9ao do Alto Solimoes em conseqüencia da ! 
explora9áo da borracha, todos esses outros grupos_ foram dizi
mados. Só que após o desaparecimento desses índios, os explo
radores de borracna nao tinham a quem recorrer para conse-
guir mao-de-obra barata . Aí partiram para a arregimenta<;ao 
dos Tikuna, que eram menos hostis. Além da intimidac;ao os 
exploradores tiveram um outro fator favorável para conseguir 
o trabalho dos índios: a lgreja, vía "serví~ de catequese" . 
Como os aldeamentos eram construídos nas barrancas do Soli
móes, urna grande parte da na9ao Tikuna foi transferida para 
lá. Assim. o contato e a acultura9ao dos Tikuna se deu da 
maneira mais violenta possível: ao tomar conhecimento do bran-
co, o índio teve contato também com roupa, relógio, rádio, 
transatlantico, etc. Além, é claro, das doen9as todas a que os 
indios estáo sujeitos, pela ausencia de resistencia nos primeiros 
con tatos. Só esse fato matou muitos deles. 
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Em cada aldeamento havia un1 patráo branco, representan
te do dono do seringal que tinha um barracáo onde existiam 
todas as novas " necessidades" que os índios haviam adquirido. 
Essas necessidades eram "compradas" pelos índios em troca da 
produ<;áo de borracha e madeira, só que de urna maneira muito 
singular : o que o índio adquiría era sempre trocado pela pro
du((áO total que trazia. Esse costume ainda existe até hoje. Exem
plo : se um índio chegava com 2.200 quilos de borracha, que 
hoje valeriam cerca de 2 milhóes de cruzeiros, ele trocava por 
alguns quilos de café, ayúcar, sal, tecido, bebida (pinga) e ou

tros produtos como cartuchos para ca9a. O pre~o da mercado
ria comprada nunca chega a uns 30% do pre90 da borracha 
entregue. 

Além dessa e~plora9ao do trabalho do índio, havia tam
bém um costume bem " civilizado" na troca de mercadorias: 
se houv~sse um relacionamento favorável (leia-se submisso) en
tre o índio e o patráo, ele poderia ser favorecido, urna espécie 
de gratifica9ao "por ser bonzinho", que geralmente significava 
um pouco mais de bebida. E havia ainda todo um sistema re
pressivo montado pelos brancos, com severas puni9óes, algumas 
até redundando em mortes, aplicadas sempre que a produ9ao 
era considerada pequena . 

A partir desses fatos, os Tikuna come9aram a buscar urna 
fórmula de comportamento que agradasse aos brancos. Foi assim 
que come9aram a surgir as piadas, sempre para agradar os 
brancos. E, para tanto, era inventada pelos índios sobre os 
valores culturais dos brancos. A piada contada a seguir é das 
mais recente, prova de que o relacionamento nao deve ter-se 
modificado muito. 

Há no Solimóes um barco que atende aos índios que 
vivem nas barrancas do rio, pertencente ao Projeto Rondon. 
Contam os índios que certo día esse barco parou em urna dessas 
aldeias e o estudante de Medicina foi atender a um paciente. 
E perguntou ao índio, dentro do consultório do barco: 

- Como é seu nome? 
- Eu sou Joáo Tikuna, moro na barranca do Solimóes . 
- Quantos filhos o senhor teve, seu foao Tikuna? 
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- Tive 12 filhos, doutor. E o senhor? 

- Eu? Nenhum - responde o médico, rindo. E com-
pleta: - Quem teve foi minha mulher. 

O Tikuna, sem perder a calma, responde: 

- Pois é doutor, Tikuna é pobre, tem que fazer os filhos 
ele mesmo. Branco é rico, pode pagar pra outro fazer ." 

. ' 
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Em Brasília 

No come~o de 83, já cansado de ter como minha maior 
atividade em Atalaia do Norte o enterro de índios, fui até 
Brasília sem pedir permissao a ninguém. Oficialmente eu teria 
que comunicar a Manaus ~ esperar urna resposta. Minha inten
~ao era conseguir maiores recursos para a regiao, pois do jeito 
que estava nao dava para continuar. Fui direto a Superinten
dencia e como resposta recebi a informac;ao de que nao havia 
dinheiro pra nada, que o país estava na miséria e que os índios 
do J avari iriam continuar morrendo mesmo. Palavra da Funai. 
Foi mais ou menos na mesma época do escandalo das ·"polo
netas", da Delfin. da Capemi. Realmente nao haveria dinheiro 
para os índios . 

Na época eu tinha feito amizade com o representante da 
Funda~ao Cousteau no Brasil, Celso de Oliveira, que se pron
tificou a ser urna espécie de intermediário num projeto que 
eu havia elaborado junto com algumas indigenistas e que se 
constituía basicamente em promover a saúde e a educac;ao dos 
índios do Vale do Javari . Celso iria entrar em contato com 
alguns organismos estrangeiros com os quais ele mantinha um 
certo relacionamento para ver se poderiam auxiliar no projeto. 

Feitos os contatos e com a aquiescencia de alguns orga
nismos, ficou faltando só um detalhe: a parte oficial da coisa, 
a burocratiza~ao teria que ser feíta pela Funai. pois nós, fun
cionários, somos proibidos de fazer qualqller contato com enti
dades estrangeiras, mesmo que esses contatos redundem em re
cursos para a Funai. Coisas do Brasil. E. embor*1 o próprio 



presidente da Funai, na época Coronel Paulo Leal, tivesse auto
rizado oficialmente a execu~ao do projeto, os seus assessores 
jamais estiveram nos organismos contatados para dar prosse
guimento ao projeto. Aliás, o Coronel Leal acabou caindo da 
presidencia. Seus assessores ainda estao lá e talvez estejam mes
mo até trabalhando demais, tanto que até sao impedidos, talvez 
por absoluta falta de tempo, de dar andamento a projetos desse 
tipo, para salvar milhares de índios ... 

Essa minha viagem até Brasília causou constrangimento 
ao delegado da Funai em Manaus, meu superior imediato, que 
comec;ou a pedir minha demissao. Afinal , era a primeira vez 
em 7 anos de sua permanencia no posto que alguém falava 

que o(~~tavam mor~endo. Das dua~ urna: ou .até entáo 
nao havta morndo um Mat1s sequer, ou n1nguém hav1a denun
ciado antes. Como· esse delegado, Kazuto Kawamoto tinha (e 
ainda tem, ele continua lá) um excelente transito em Brasília, 
chegando até a receber urna medalha de Pacificador do Ama
zonas, do exército, dá pra desconfiar o que realmente acon

teceu. 
Porém, quando os Tikuna souberam que o senhor Kawa

moto estava pedindo a minha cabe9a, embarcaram para Bra
sília. Foram uns quinze. Quando eles chegaram, expliquei a 
eles o que era o projeto e imediatamente quiseram ir até a 
casa do Celso agradecer o seu empenho. No dia que eles che
garam a casa para agradecer, encontraram o Celso com visitas. 
Essa casa era grande, no Lago Sul , com piscina e tudo mais. 
As visitas eram o presidente de urna grande cooperativa norte
americana e vários amigos seus que, resolveram dar um passeio 
pelo mundo, em visita a outros amigos . Como eles tinham pouco 
tempo para a viagem e os horários dos vóos iriam f aze-los per
der muito tempo, resolveram comprar um aviao. E compraram 
um Boeing 727 para a viagenzinha ... 

Agora imaginem a cena: 15 Tikuna entrando na casa e 
deparando com urnas dez pessoas que, além de ricas, nunca 
tinham visto um índio. A comunicac;áo foi urna beleza. Os Ti
kuna f alavam portugues com alguma dificuldade e o Celso tra
duzia para . o ingles. Os gringos ficaram interessadíssimos, fa-
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zendo mais e mais perguntas aos índios . Chegavam mesmo a 
se dirigir diretamente aos índios, numa mistura de ingles com 
espanhol. E numa dessas os Tikuna come9aram a responder 
ern castelhano, o que acabou dispensando o intérprete, nao sem 
urna grande surpresa· de todos nós. ~ que os Tikuna habitam 
territórios do Brasil, da Colombia e do Peru e, conseqüente
rnente, f alam tres línguas~ o Tikuna, o portugues e o castelhano. 

Na hora do jantar, na verdade urna ceia, urna preocupa
~ao : os Tikuna iriam aceitar urna comida síria, feíta com pao 
e queijo de leite de cabra? O nome da comida acabou virando 
goza~ao entre os índios. Eles nao paravam de repetí-lo e davam 
rnuitas risadas. Mas gostaram muito do prato. 

Mais tarde, ainda na casa do Celso, a beira da piscina, 
urn Tikuna resolveu "brincar de Sao Pedro" e come9ou a ca
rninhar em dire~ao a água. Quando o Celso percebeu a inten-
9áo do índio, segurou-o, provocando risos em todos. O Tikuna 
disse a Celso que nao sabia que aquilo era água, pensou que 
fosse um espelho, provocando mais risadas ainda, ·risadas in
clusive dos índios. Quando saímos perguntei ao índio porque 
ele havia feíto aquilo, já que eu sabia que ele conhecia piscina, 
já tinha visto algumas em Letícia na Colombia. Entao ele me 
explicou que realmente sabia que era água, mas resolvera brin
car com o Celso, pois ele nao era amigo? E completou: " A 
gente goza dos amigos e nao dos inimigos". 

€ 
J 
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Tikuna's Dallar 

~ 
Em janeiro de 1982 aconteceu. um fato na da Aju-

dancia de Atalaia do Norte cujas repercussóes istem até hoje. 
Um aviao, com certeza de contrabandistas, teve que fazer um 
pouso for9ado , de emerge,ncia em Betania, urna aldeia Tikuna 
perto do Rio Solimoes. O aviao era um Cessna equipado com 
esqui e eles pousaram no Rio lc;:á, perto da fronteira com a 
Colombia . 

Os índios perceberam o pouso e f oram ver o que esta va 
acontecendo. Como eles tem muito medo de contrabandistas, 
nao se aproximaram. Ficaram escondidos, aliás, assistindo a 
cena . Os dois homens do aviao, dois norte-americanos, saíram 
com várias caixas de isopor, dessas que sorveteiros ambulan
tes usam e as esconderam no mato, na beira do río. Deixaram 
o aviao avariado ali e se dirigiram em dire9ao ao Solimóes, 
onde provavelmente tentariam urna carona em algum barco. 

Os índios, curiosos, foram ver o que havia dentro das 
caixas. E etas estavam abarrotadas de dólares, só notas de 
cem ! Os Tikuna conhecem o nosso dinheiro, bem como o co
Jombiano e o peruano. Quer dizer, sabem apenas que aqueles 
papéis podem ser trocados por mercadorias, sem conhecer o 
valor específico. Como os papéis encontrados eram parecidos 
com os outros que conheciam e poderiam ter algum valor, re
solveram ficar com eles. Pegaram todos os dólares das caixas, 
cncheram-nas com f olhas e galhos e colocaram algumas notas 
cobrindo o "arranjo" , pra disfarc;:ar. E foram para a aldeia, 
onde esconderam, muito bem escondidos, os pacotes. 
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No dia seguinte o delegado de urna das cidades próximas 
a aldeia de Betania (Sao Paulo de Olivenc;a ou Santo Antonio 
do I<;á) chegou na aldeia Tikuna, acompanhaqo claro. dos dois 
tripulantes do aviao. Pediram o dín.heiro de volta, pois já ti
nham passado antes no local onde ele estava escondido e cons
tataram que o ' ' servi~o" só poderia ter sido feito por índios 
e a ~nica aldeia próxima dali era aqueta. Como os Tikuna se 
negassem a devolver o dinheiro, os gringos ameacraram. Volta
riam para a cidade, pegariam outro aviao e jogariam bombas 
sobre a ~ldeia. O delegado serviu de intérprete e, <liante da 
ameac;a, eles devolveram o que, segundo eles, era tudo que 
tinham. Só que nao era nem urna quarta parte do que haviam 

tirado das caixas . 

Passadas algumas semanas e como náo caíram bombas do 
céu , os Tikuna resolveram ir as cidades onde normalmente tro
cam seus produtos por outros. Só que desta vez, além da bor
racha , f arinha e frutas, estavam levando também alguns milha
res de dólares. Procuraram os cbmerciantes mais conhecidos 
deles, pois ainda estavam receosos e desconfiados. 

Os comerciantes, quando viram os dólares, além do susto 
inicial. disseram que aquilo realmente era dinheiro, que eles 
poderiam comprar o que quisessem, como se fosse dinheiro 
brasileiro . . . Eles aceitariam aquelas notas, na base de um por 
um , o que deixou os índios muito satisfeitos. Essa deve ter 
sido a primeira vez que o cruzeiro conseguiu urna equipara~ao 

com o dólar. 

E mesmo com a equipara~ao, os Tikuna chegaram a com
prar. por exemplo. cerca de 50 " burros-preto", apelido que um 
motor de popa importado da China tem na regiao. Na época, 
cada motor desses custava 90 mil cruzeiros. . . E a maioria foi 
comprada no primeiro día, quando o cambio se estabilizou no 
"um por um" . Dcpois os Tikuna passaram a ganhar um pouco 
mais com os dólares, pois a notícia correu e muita gente se 
interessou pelo dinheiro e surgiram ofertas melhores. Mas o 
máximo de alta do cambio foi de 4 por um. Na época. o dólar 

já custava uns duzentos cruzeiros. 
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A Funai , como sempre, nao tomou qualquer providencia 
quando soube do caso. O fato só ganhou alguma repercussao 
nos órgaos públicos quando um Tikuna foi até Manaus e fez 
urna grande compra numa butique. Na hora de pagar ele tirou 
um grande macro de notas de cem dólares e a proprietária des
confiou que fossem dólares falsos. Se ele pagasse em ouro, 
como era mais normal. ela nao desconfiaría e nem f aria o que 
fez : chamou a polícia. E foi a Federal, que prendeu o índio 
e o encaminhou a Funai. Entao a Funai, acionada pela Polícia 
Federal, encaminhou diversos me.morandos confidenciais expli
cando a situac;ao e, como prova, em cada um deles grampeava 
urna nota de cem dólares que, caso o tramite normal tenha sido 
seguido sem nenhum desvío, devem estar todas em algum ar
quivo da Funai em Brasília. 

Quanto ao índio, a própria Federal constatou que ele nao 
estava passando dólares falsos e, 'mesmo saben do da história 
do aviao (entrada ilegal de dólares no país) nao instaurou qual
quer processo. O Tikuna foi solto e voltou a sua aldeia. Claro 
que sem os dólares que serviram de prova, uns 400 mais ou 
menos. 

No contato que teve com os federais, o índio Tikuna con
tou como estava sendo feíto o "cambio" que, naquela época 
já era de 4 por um. Os federais riram e disseram que aquele 
dinheiro valía muito mais que isso, deixando o Tikuna muito 
bravo. Na aldeia ele contou para os outros e a zanga foi geral. 
Esse é o motivo pelo qual nenhum Tikuna 1dessa aldeia gosta 
de comentar o episódio, receoso de gozac;óes e também por 
saberem, embora nao muito precisamente, da fortuna que tive
ram em maos. 

Nas duas cidades próximas a aldeia, ocorreu urna espécie 
de milagre . A economía foi repentinamente aquecida, <lívidas 
foram pagas e houve novos investimentos. Um milagre que deve 
f azer in veja ao Delfim e proporcionado pelos "Tikuna's dollars" 
que, de vez em quando reaparecem, só que em menor quanti
dade. Porisso, até hoje ninguém sabe quanto realmente havia 
nas caixas nem quanto os Tikuna pegaram. Chegou-se a {alar 
até em alguns milhóes ... 
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New Tribes do ... Brasil 

Desde 1962, antes portante da existencia da Funai , os Ma
ru bo que habitam o Alto Ituí sao assistidos por urna organiza
c;ao norte-americana chamada New Tribes (leia-se tráibs) . Essa 
organiza9áo tem "missionários" espalhados pelo mundo todo e 
também mantém um relacionamento muito íntimo com a Agen
cia Central de Inteligencia , a nossa conhecida CIA, fato que 
já foi denunciado pela irnprensa peruana. 

Em setembro de 1982, como a expedi9áo de Jacques Cous
teau estava na regiáo, resolvemos aproveitar a presen~a de urna 
médica (da expedi9áo) e fazer urna visita para esses Marubo. 
Na visita faríamos urna revisáo de saúde, já que tínhamos pou
quíssirnas inf orma9óes desses índios, pois os relatórios da Tri bes 
eram enviados diretamente para Brasília, nao passando pela 
Ajudancia de Atalaia. ernbora eles estivessem na regiáo que a 
Ajudancia abrangia. 

Depois de urnas 7 horas de viagem num deslizador com 
motor de popa de 55 hp, o que significa nao andar a rnais 
de 30 km por hora, come9amos a deparar, já perto da aldeia , 
com vários troncos de árvores dentro do rio, o que dificultava 
e até mesmo impedía a nossa passagern. Resolvemos seguir a 
pé, depois de encontrar um Marubo que nos guiou até a 
·'missao" . 

Fomos recebidos com muita surpresa pelos americanos. 
Ouanto aos troncos, eles nos informaram que foram os índios 
que atiraram no rio depois de abrirem urna ro9a. S6 que por 
experiencia adquirida, sabíamos que os índios nao atiram tron-
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cos nos rios. . . No mais, fomos até muito bem recebidos. toma

mos café americano (importado do Brasil) com a~úcar em ta
bletes etc . e notamos que os indios, pelo menos no aspecto 

de saúde . estavam muito bem. Na aldeia nao havia qualquer 

doen<;a grave . 
Mas notamos outras coisas também, algumas até bastante 

es tranhas. Por exemplo : foram as índias que nos serviram as 

refeic;6es. bem como fo1 am el as também que lavaram a lou<;a 
depois . Vimos ainda que o artesanato produzido pelos indios 

era vendido pelos americanos. Concluímos, sem muito esforc;o, 

que havia ali urna total explorayao do trabalho do índio em 

benefício do branco, além deles estarem sendo desrespeitados 

culturalmente. 
Nao pudemos fazer nada , a nao ser tentar denunciar o 

fato. En1 urna outra ocasiao. recebemos a notícia em Atalaia, 

através de urna antropóloga. que havia alguns Marubo doentes 
no Alto ltuí. Como um aviao da Funai, um lslander bimotor, 

estivesse em Tabatinga e sabendo da existencia de urna pista 

de pouso na missao, fomos atender os Marubo, com possibili

dade inclusive de trazer os doentes. 
Quando chegamos a regiáo, nossa surpresa foi grande: a 

pista de pouso era curva, quase um " jota", o que possibili

tava o pouso apenas de avioes pequenos. Com muito esfor<;o 

e pericia nosso piloto conseguiu pausar, causando outra sur-
,. ' . , . '' presa nos m1ss1onarios . 

Apanhamos os doentes e na viagem de volta, depois de 
um certo malabarisn10 para decolar, comeyamos a analisar os 

fatos . Na primeira viagem os troncos no río. o que os índios 

náo fazem. Na segunda urna pista curva onde só avioes peque

nos podem pousar e a New Tribes tem um Cessna. A conclusáo 
era um tanto quanto lógica: aqueta regiáo estava isolada pro

positaln1ente. De brasileiros ali só os Marubo. Os motivos desse 
isolamento a Funai náo sabe e nem procura saber. Talvez a 

Casa Branca esteja bem melhor informada. 
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Medo de Aviao 

Ouando o médico de Benjamín. Constant diagnosticou sus

peita de tuberculose em 4 Marubo que nós havíamos levado 

de Tabatinga até lá, vimos que a única soluc;ao seria levá-los 

até Manaus, onde havia .condic;óes de um tratamento melhor. 

E como o caso era meio urgente, o negócio era ir de aviáo. 

Comprei S passagens (a quinta era para um enfermeiro que os 
acompanharia) da Transportes Aéreos da Bacía Amazónica, cuja 

sigla TABA também é traduzida por "Transporte Bastante Arris

cado'' . As passagens eram para o día seguinte e na viagem de 

volta a Tabatinga, fomos tentando convencer os Marubo que o 
aviáo nao iria cair, que era como pássaro, que era seguro, que 

era a única forma para que eles chegassem em Manaus rapida

mente. Um dos índios, inclusive, precisava de tratamento ime

diato e ir de barco, aquela altura, poderia significar sua morte. 

Na manhá seguinte, saímos por volta das 4 horas de Ata
laia, para chegar as 5 em Tabatinga e esperar o aviáo até as 6. 

Os Marubo ainda nao estavam totalmente convencidos. estavam 

aceitando a viagem com alguma relutancia, mas o que nos im
portava era que eles iriam , com medo ou nao e estariam em 
Manaus logo mais e se tratando. 

Quase tudo bem, mas eis que pouco antes do pouso o 

tempo fecha de repente e completamente . E come~a o maior 

temporal . Acaba a energia elétrica da cidade e o aeroporto fica 
as escuras. E o aviao chegando. Nós ali no aeroporto, escuro, 

chuva e o aviáo tentando pousar. Tenta a primeira vez, nada. 

A segunda. nada. A terceira, nada também. E os índios olhan-
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do. nós disfarc;ando (ou tentando) e o av1ao se preparando 
para talvez a última tentativa . Ele veio com tudo e percebe
mos que ou pousaria ou . . . Deu o segundo ou: o aviáo acer
tou em cheio a torre do rádio e expJodiu . Nao sobrou ninguém. 
Quando passou o susto e o barulho da explosao, olhamos para 
o lado e cade os Marubo? Nao tinha fi cado um só, correram 
para o mato e só voltaram depois de muita insistencia e quando 

nao havia mais fogo nem barulho. 
Se já havia sido difícil convence-los a voar antes do aci

dente, imagine depois. Tivemos que dar-lhes diversos presentes, 
passamos mais um di a conversando e a muitos dos nossos argu
mentos, eles respondia111: - " Aviao, brummm e pummmm! " 
f azendo com a mao o gesto de algo voando e de repente ca indo 
no chao. Chegamos a dizer que o aviao que chegaria no dia 
seguinte era diferente, pois era a jato e aviao a jato nao tinha 
jeito de cair. Eles nao se convenceram totalmente, mas acaba
ram indo. de jato e com medo, para Manaus. 
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História de Amor Aculturado 

Os Marubo também habitam o Rio Curu9á, além do Alto { 
ltuí. Na aldeia Maronal, ao lado de um igarapé do mesmo I 
nome, existe a maior concentra9áo de Marubo no Curu9á. A 
Funai criou urna frente de. ~atra9áo para os índios do Quixito 1 
e possíveis Kulina que ficavam na margem direita do Curu9á. 
Logo depois de criada a frente f oi desativada e seus funcioná
rios transferidos para outros postos. Só que, oficialmente, a 
frente continua existindo, havendo até um responsável por ela. 
Ele é o único elemento dessa frente e a Funai acabou sendo 
responsável por um fato inédito no mundo: ela tem frentes de 
atra9ao, que normalmente sao compostas por urnas 80 pessoas, 
com urna pessoa só. No caso dessa frente há até um lado bom, 
se bem que cómico: é que o elemento responsável é, fato raro, 
muito consciente e toda vez que percebe algum grupo ainda nao 
contatado tentando alguma aproxima9ao, ele foge. Se fizesse 
contato poderia transmitir-lhes alg\Jma doen9a o que significarla 
praticamente a morte desses índios, por mais simples que fosse, 
para nós, a doen9a. Ele nao teria qualquer condi9ao de tratar 
de um surto de gripe, por exemplo. 

No Alto Solimóes há cerca de 30 mil índios e para toda 
essa regiáo, que é maior que o Rio Grande do Sul por exem
plo, há apenas quatro atendentes de enfermagem contratados 
pela Funai. Um desses atendentes, foi auxiliar o chefe de atra-
980 que estava tentando dar algum apoio a duas aldeias que 
se distanciavam cerca de 5 dias de viagem, via igarapés. Esse 
tempo de viagem só era possível no chamado inverno amazo-
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nense, pois no veráo, que sao os outros seis meses, os igarapés 
secam e os índios de pelo menos urna das aldeias, ficam iso
lados. 

Quando cheguei a Ajudancia de Atalaia do Norte, urna das 
primeiras coisas que me contaram foi que havia um enfermeiro 
da Funai vivendo com os Marubo, "casado" com urna viúva. 
com quem tinha um filho e com a irma mais nova dessa viúva. 
Na hora eu já imaginei urna viúva meio velha, urna índia meio 
c:rian~a ainda e um branco tarado servindo e sendo servido 
pelas duas . Nessa época, é bom que se frise, eu nao conhecia 
os Marubo e ncm sabia da beleza de suas mulheres. 

Pelo rádio conseguí mandar um recado para o atendente , 
pedindo que ele comparecesse em Atalaia . Ele respondeu que 
viria mesmo, trazendo aliás um Marubo doente que precisava 
de maiores cuidados. Quando ele chegou, vi que se tratava de 
um jovem de 23 ano~ , que sabia f alar as línguas dos Marubo, 

Matis e Mayoruna e de tarado mesmo só tinha sua dedica9ao 
pelos índios. A ancia que eu havia imaginado, e que veio com 
ele , tinha uns 20 anos no máximo e, como toda mulher Maru
bo, era linda. E junto com eles, o filho dos dois: um garoti
nho que faria inveja a muito "bebe Johnson .. por aí. A crian9a 
estava rt:gistrada em seu nome, a mulher vivia com todo con
forto e assistencia possíveis na aldeia e ele só nao tinha casado 
" no papel'' com eta porque teria que pedir permissao a Funai 
e provavelmenci:, por esse ato. seria expulso do órgáo. 

E ele ~xplicou também a história da irma de sua n1ulher: 
como ele havia casado com a aprova~áo dos Marubo. o que 
significa um alto grau de integra~ao e confian~a na aldeia, ele 
era obrigado a cuidar também da irma mais nova. satisfazendo 
todas as suas necessidades materiais e sexuais. Esse é um cos
tume normal entre os Marubo e a situa~áo persiste até que 
a irma mab nova se case. 

Con10 ele náo quisesse que a situa<;ao pers1st1sse, trouxe a 
mulher e o filho para AtalCJia. passando a residir ali, traba
lhando para o::, indios que por ali passavam e cobrindo alguns 
surtos que surgiam em outras aldeias. E vivem lá até hoje, 
morando numa boa casa. com muito conforto. O filho está 

aprendendo a falar tanto o portugues quanto o Marubo e pe
riodicamente a mulher e o filho viajam até a aldeia, para que 
o elo cultural nao se perca , urna preocupac;ao. aliás . que pou
cos diretores da Funai tiveram até hoje. 

. ~ 
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Médico X Pajé 

No inicio de 82 , pouco depois ·de eu ter chegado em Ata
laia, fiquei sabendo que urna índia Marubo estava em Manaus, 
em tratamento. Eta era a mulher do cacique e, pelo que fiquei 
sabendo no início, sua doenc;a consistia de fortes dores no esto
mago. Numa viagem a Manaus que realizei logo depois, fui 
chamado ao hospital e informado sobre o estado da índia. Ela 
estava com cancer de colo de útero e tinha no máximo seis 
meses de vida. A opera~ao , segundo o médico, dificilmente teria 
sucesso, nao só pelo avanc;ado estágio da doenc;a como também 
pela idade da paciente. 

Por rádio me com~niquei com Atalaía que se comunicou 
com a aldeia onde havia um posto da Funai . Expliquei a situa
c;ao, que f oi explicada para o cacique e ele respondeu que sua 
mulher deveria voltar. Se ela iria morrer que fosse na aldeia. 

Providenciamos a volta da velha índia e tra~amos um es
quema para que ela nao sofresse muito no que lhe restava da 
vida . Segundo o médico, dentro de tres meses eta comec;aria a 
sentir fortes dores e a única solu~ao na aldeia. seria aplicar-lhe 
morfina. Arranjamos um enfermeiro que estava com os Matis 
para que ele ficasse de sobreaviso sobre o estado da índia 
Marubo. 

Algum tempo depois, quando quis saber como estava a 
índia , fui informado que ela resolvera ~isitar os parentes de 
outro grupo Marubo, cuja alde.ia ficava a uns 4 ou 5 dias de 
viagem de barco a remo. Essa aldeia era assistida pela New 
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Tribes. mas era onde havia também os melhores feiticeiros 
Marubo. 

Tudo isso aconteceu no come<;o de 82 e quando eu saí 

de Atalaia, já no fim de 83 , a índia Marubo estava em sua 
aldeia, nao só andando (o qu~ ela nao fazia antes) como tam

bém retomando os seus af azeres norma is. O tipo de " tratarnen

to" que ela recebeu dos feiticeiros nunca ficamos sabendo. Só 

sabemos que ela continua contradizendo os médicos que Jhc 

deram um verdadeiro atestado de óbito em 82 para dali a 
6 meses. 
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Guerra Tribal 

As autoridades podem até continuar negando. mas que há 
guerra entre os índios, isso há. Algumas dessas guerras acon
teceram recentemente e pelo menos quatro tribos ainda man
tem urna rela9ao inamis.tosa, como diria um diplomata . Ou 
guerra fria , para ser mais atual. 

Na metade da década de 70, os Mayuruna entraram em 
guerra . Entre eles mesmos. Eram duas aldeias, a Lobo e a 31 
(nada a ver ... ). Motivo da guerra - um rapto de mulher. 
Acontece que na aldeia Lobo havia um cacique chamado Na
zareno que, muito esperto, fez urna alian9a com os Mayuruna 
do Peru para atacar a 31 . Esses peruanos sao "domesticados" 
pelos norte-americanos e porisso tem acesso a armas de grosso 
calibre, inclusive urna espingarda cujo nome <leve ser Stevens 
que é o sonbo de todo ca~ador. pela sua potencia e precisao. 

Dessa guerra um tanto quanto desigual , resultaram vários 
Mayuruna mortos, inclusive alguns caciques. A Funai resolveu 
entao tirar da área de conflito o grupo do Cacique Nazareno 
e levá-lo para outro lugar. Essa nova área , as margens do Rio 
J avari , perto de Atalaia do Norte (onde eles seriam fatalmente 

expostos a doen~as) tem um proprietário legal, o que quer 
dizer que a Funai invadiu a área para acomodar o grupo do 
Cacique Nazareno. Esse fato é um tanto quanto estranho, nao 
pela invasao em si , de resto até quase urna questáo de justi9a, 
mas pelo fato que na regiao existem muitas terras devolutas 
(pertencentes ao governo). onde os índios poderiam ser acomo
dados sem que isso representasse perigo para suas vidas. Onde 
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eles foram colocados. além da proximidade com a cidade. nor

malmente mortal para os índios , eles estavam a merce dos rega

t6es. que sao barcos que navegam nos principais ríos da Ama

zonia comercializando, levando mercadorias adquiridas nas ci

dades para o interior. 
Mais tarde, já em 1982, os Mayuruna aprontaram outra. 

Como os Matis tinham matado Pedro Mayuruna (v. " O Crimi

noso '·. pág. 77) que por sinal era sobrinho de Nazareno. ele 

manda avisar a Funai que vai atacar os Matis. Nós nao tínha
mos qualquer meio prático para impedir o ataque que seria 

mais um totalmente desigual, pois os Matis tem como armas 

a zarabatana e o arco e flecha, enquanto os Mayuruna esta

vam armados com espingardas calibre 12 e 16. Nossa falta de 

condi9ao em impedir o ataque era resultante de nossa total 

falta de recursos. Sem recursos, sem o que oferecer aos índios, 

nao podíamos barganhar. 
Quando soubemos que os Mayuruna, Nazareno a frente , 

já haviam partido, a única solu9ao, embora precária e arris

cada, era fortalecer os Matis, ou dar a impressao que eles esta

vam fortes. Enviamos a aldeia Matis uns dez funcionários da 
Funai , todos brac;ais, para fazer número mesmo e tentar im

pressionar os Mayuruna. Aliás, a maioria dos funcionários que 
conseguimos enviar eram sobreviventes do massacre dos Kurubo 

(v. " O Massacre" , pág. 83). Eram pessoas da própria regiao , 

doentes, o que ocasionou um maior número de viroses nos 
Matis. Ou seja: a nossa solu<;ao. a única, também era preju

dicial aos índios, só que com a atenuante que teríamos um 

pouco mais de tempo para tentar curá-los. Esse contato forcyado 
também acabou introduzindo urna doen9a nova para os Matis , 

a malária, mal do qual eles estao morrendo até hoje. 

Mas quando Nazareno chegou com seu grupo para atacar, 
depois de quase um mes de caminhada , viu o pessoal da Funai 

e desistiu. Só que teve que ficar em Atalaia na volta, pois a 

maioria dos seus guerreiros estava doente. Ali, nosso poder de 
barganha surgiu. pois tínhamos que, embora precariamente. 

tratar dos índios doentes. Depois de muita conversa com Naza
reno. algumas broncas, tentando demove-lo da inten~áo de ata-
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car os Matis, o max1mo que conseguin1os foi urna promessa: 
ele nao atacaría os Matis agora . . . Esse choque ainda nao 

ocorreu, mas pode acontecer a qualquer momento, a nao ser 

que a Funai resolva impedir que um dos mais importantes 
grupos de índios, os· Matis, nao deve morrer , o que , aliás, é 
sua obriga9ao. Ou era, quando foi criada. 
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Navega~ao Aérea ou Vóo Cego 

Em 1982, tínhamos que levar dez índios Mayuruna de volta 
para sua aldeia. Eles estavam em Benjamin Constant, mais 
propria mente no hospital , f azendo tratamento de várias doen
c;as. Curados, eles queriam., claro, voltar a aldeia. A viagem de 
volta poderia ser feíta normalmente de barco mas, além da 
demora de uns 15 días, o pre~o era bastante alto. Como estava 
por lá um aviao da Funai , o que era raro, fazendo alguns 
sobrevóos na regiao a fim de descobrir índios arredios e nao 
contatados, resolvemos aproveitar e levar os Mayuruna de aviao, 
pois nao só sairia bem mais barato, como toda a viagem se 
restringiria a duas horas de vóo até o Batalháo da Fronteira 
de Palmeiras, no Rio Javari e mais urnas 12 horas até as aldeias 
31 e Lobo. onde eles moravam. 

Com alguma resistencia , os índios aceitaram entrar no aviáo 
e como só poderíamos fazer urna viagem, tivemos que ultra
passar o limite de capacidade do aviao: foram 3 pessoas a mais 
que as 8 que um lslander normalmente carrega. Como as coi
sas estavam dando certo, com os índios se comportando direi
tinho, apesar do medo dentro do aviáo. resolvemos apressar 
um pouco a viagem, o que nqs daria urna boa economía de 
combustível também. Ao invés de seguirmos a rota costumeira , 
sobrevoando o Javari , cruzamos por cima de outros rios para 
pegá-lo mais a frente . No mapa nao tinha erro. Mas no chao 
tinha e nos perdemos. Esse fato poderia ser um problema, pen
samos, caso nao tivéssemos ali dez dos melhores conhecedores 
da regiao. Era só pedir para um deles olhar para baixo e loca-
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Ji zar o J avari o que para nós era difícil naque le mundáo de 
ríos. Para um Mayuruna náo era, sabíamos . E nao era mesmo, 
desde que eles olhassem para baixo. Foi aí que percebemos que 
eles estavam duros nas poltronas, nao olhavam nem para o lado, 
nao conversavam. Como fazer algum deles olhar para baixo? 
Com muita conversa, convencíamos um a dar urna olhadinha. 
perguntávamos se aquele Rio era o javari e a resposta era ime
diata : " t: , é!" Pergunfávamos a outro, convencíamos a olhar 
para outro rio e a resposta era rápida e a mesma! 

Depois de uns quatro ou cinco f avaris diferentes, resol
vemos tomar outra atitude: marcamos um ponto e fizemos vá
rios vóos de J 5 minutos e, depois de uns quatro retornos ao 
ponto de partida , conseguimos localizar o Javari com certeza. 
Deseemos no Batalhao Palmeiras, com o combustível já no fim 
e nunca mais resolvemos economizar combustível cortando ca

minho na Amazonia . 
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Os Selvagens 

Logo que cheguei a Ajudancia de Atalaia do Norte a pri
meira coisa que me assustou (depois outras me assustariam 
muito mais) foi a auséncia de um médico no órgáo. Era um 
fato inconcebível já que a , regiao que a Ajudancia era respon
~ável, tem a maior concentra9áo de índios do Brasil. Como eu 
estava ainda muito animado, arranjei um estudante de Medi
cina do Projeto Rondon e programamos urna visita aos Mayu
runa e Karamari, das aldeias Lameráo e Sao Luiz, duas das 
mais próximas de Atalaia e criadas pela Funai . 

O barco em que viajaríamos (a viagem teria urnas 12 ho
ras) foi motivo para outro susto. Chamava-se Vui-Uatá-In, mas 
era mais conhecido por "Burra Cega" , por uro defeito na cor
ren te do timao que o tornava, dependendo da correnteza, incon
trolável. Depois disso já nao esperava muito da tripula9áo, mas 
nao precisavam exagerar: um chefe de posto e dois mateiros, 
um dos quais com hanseníase que, por sinal, era o nosso cozi
nheiro. O estudante de Medicina que nos acompanhava era 
gaúcho, filho de um dono de frigorífico em Porto Alegre e 
muito precavido, preocupado até em exagero com a higiene. 
Na ida, ao invés de água, tomava soro. E náo comia. 

Eu , a pesar dos pesares, concinuava ansioso para conhecer 
aqueles índios, principalmente os Mayuruna que tinham fama 
de guerreiros arredios e valentes. lmaginava quais seriam as suas 
reivindica96es, pois estavam abandonados pela Funai e pela ex
periencia que eu já tinha com índios do Centro e do Sul do 
país. tinha certeza que eles, além das críticas. pediriam médi-
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cos, remédios, atendimento melhor, um posto mais próximo, de

marca9ao de terras etc. 
Chegamos na Lamerao a noite e, por medo de alguma rea-

~ao hostil dos Mayuruna (eles já haviam expulsado outros bar
cos da Funai) resolvemos dormir na embarca9ao e esperar ama
nhecer para iniciar o contato. Mas antes que amanhecesse, os 
Mayuruna foram até o barco e acabamos indo para a aldeia ain
da no escuro. Lá, como nao houvesse hostilidades, iniciamos 
tratamentos e aplica9ao de va'cinas. Notamos que todos eles, 
com exce9ao das crian9as, tinham vestido roupas a nossa che
gada . Embora parecessem um bando de maltrapilhos, ficamos 
sabendo depois que eram as melhores roupas que possuíam. 

O passo seguinte f oi urna reuniao com o chef e da Funai 
ali , solicitada pelos índios. Era a hora das reivindica9óes e eu 
me preparei para ouvir muitas críticas a Funai e os pedidos que 
eles fariam . Apanhei urna prancheta, caneta, papel e sentamos 
no chao para iniciar a reuniao. Outro susto: todos come9aram 
a f alar ao mesmo tempo e, o que é pior, em Mayuruna, língua 
da qual eu nao conhecia ·nada. Com urna certa dificuldade , o 
tradutor me colocou a par das "reivindica95es". Eles queriam 
bicicletas, aviao, máquinas fotográficas, rádio e até um pedido 
de motocicleta apareceu. E há dez anos esses índios eram con
siderados o terror do J avari. 

Claro que nao pude prometer nada a eles, a nao ser o 
envio de um enfermeiro que iria tentat junto a Funai. Tentei, 
mas até hoje sei que ele nao f oi enviado. 

No dia seguinte seguimos para os Kanamari, que já tinham 
mais tempo de contato, além de um posto da Funai na aldeia. 
Seguimos a mesma rotina com vacina9ao, alguns cuidados mé
dicos e a reuniáo. O maior pedido deles era urna cantina na 
aldeia o que também nao pude prometer, mas que acabou sendo 
instalada, embora o ideal fosse f azer com que esses índios vol
tassem para sua regiao de origem no Alto ltaquaí. 

Para completar, na viagem de volta no "Burra Cega", o 
estudante de Medicina já tinha abandonado todos os seus cui
dados, já estava "aculturado". Tomou água do rio e comeu 
cabe~a de macaco com farinha. E gostou. 
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Dinheiro de Indio 

A Funai contrata normalmente, vía CL T , índios recém-con
tatados para servirem de intérpretes nas frentes de atra~ao. Esses 
indios contratados realizam seus servi~os, ajudam em vários ou
tros, etc. Como a Funai desativou praticamente todas as f ren
tes de contato, nao há mais necessidade de contatar esses ín
dios e eles acabam voltando para suas aldeias pois, vivendo entre 
os brancos sua sobrevivencia corre grande risco. Além, é claro, 
deles quererem mesmo voltar para suas aldeias. 

Só que o vínculo empregatício continua. Ou seja, apesar 
de estar viven do já na sua tribo, ele continua f uncionário da 
Funai . tendo seus salários depositados todo mes, direito a fé
rias, 13 .º etc. O fato de ser f uncionário da Funai só é usado 
pelo índio, as vezes , como status na sua tribo, já que ele rara
mente retira o salário. 

Certa vez. um Mayuruna chamado Nakwa foi passear em 
Atalaia do Norte. Como funcionário da Funai ele possuía di
nheiro no banco e foi tentar retirá-lo. O gerente do banco 
(Bradesco) na cidade, ao verificar seu saldo, lhe deu um taláo 
de cheques. E lá foi Nakwa pelo comércio de Atalaia sabendo 
que tinha dinheiro e com aquele papelzinho poderia comprar 
o que quisesse. E comprou sabonete, perfume, rede, cartuchos, 
pano, pilha etc. Na hora de pagar apresentou o taláo para 
que o dono da loja completasse a opera~ao. O comerciante nao 
1eve dúvidas : preencheu o cheque e pediu que ele assinasse. 
Aliás, assinar o nome era a única coisa que Nakwa sabia es
crever. mesmo assim com muita dificuldade. Ler. nem pensar. 



E Nakwa, claro, gostou da "opera9áo" , partindo para ou· 
tras lojas. Enquanto ha vi a folha de cheque no talao ele f oi com· 
prando. Os donos das lojas preenchiam, Nakwa assinava e pron· 
to. saía feliz com suas compras. Ele achava muito legal trocar 
papelzinho por mercadorias. Só que o saldo, apesar dele ter 
dinheiro em mais dois bancos, o do Brasil e a Caixa Federal , 
onde a Funai depositava antes de passar para o Bradesco, aca
bou no primeiro dia. E Nakwa nao sabia que nao tinha mais 
dinheiro. Aliás, nao sabia nem o que era banco. 

Foi nesse dia que recebemos um comunicado, na Ajudan
cia, inédito. O gerente do Bradesco nos inf ormou que havia 
um índio com saldo negativo em seu banco! Chamamos o 
Nakwa e quisemos saber por que ele estava dando cheques 
sem fundo, além de pedir que ele pagasse o que devia. Quando 
nos encontramos, explicamos rapidamente a situa9áo. Ele ficou 
olhando, com cara de quem nao havia entendido nada. Pergun
tamos entáo se ele sabia o que era cheque. Nao. Salário? Nao. 
Férias? Nao. 13.º? O que? . . . Tentamos entáo explicar-lhe o 
que era banco, cheque, conta, essas coisas todas que usamos e 
com as quais ele estava entrando em contato agora, apesar de 
receber, já há um bom tempo, um negócio chamado salário da 
Funai. E depositado em banco. Conforme íamos explicando, (vo
ce, caro leitor, já teve que eX!JliCar O que é Uffi banco para urna 
pessoa que nunca ouviu falar nisso? Tente.) percebíamos que 
a confusao na cabe9a de Nakwa ia aumentando. Desisti. Cobri
mos seu "saldo negativo" no banco e lhe dissemos para vohar 
para sua aldeia antes que o banco resolvesse protestar o pró
ximo cheque sem fundo. Ele nao entendeu mas voltou. Ouanto 
ao protesto, nao ocorreu, mas na atual situa~ao consideramos 
ser bem possível que isso ainda aconte~a . 
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Raptos 

Entre os costumes dos Mayuruna está o rapto de mulheres 
de outras tribos. Com a colonizafYáo da Amazonia, os Mayu
runa que habitavam o Vale do Javari, tiveram urna pequena mu
dan9a nesse costume: passaram a raptar também mulheres bran
cas. Para eles, o fato de ter urna mulher raptada significa 
prestígio na tribo. 

No fim da década de 60 aconteceu um rapto de mulher 
branca que acabou ficando famoso. Noemia era mulher de um 
seringueiro que morava em área próxima dos Mayuruna. Um 
dia , quando Noemia estava sozinha, os índios atacaram e leva
ram-na. Na tribo Noemia sofreu todo processo de acultura9ao, 
ou seja, mais ou menos o inverso do que o govemo tenta fazer 
com os índios. No come90 foi um pouco difícil, ela vivia quase 
em cativeiro, mas foi se acostumando e se incorporando a vida 
dos Mayuruna. 

A incorpora9áo foi táo bem sucedida que Noemia acabou 
se casando com seu raptor, que ela '·batizou" de Oaquim. Aliás, 
o nome que ela quería dar ao seu novo marido era mesmo 
Joaquim, mas na língua deles nao existe urna pronúncia que 
corresponda ao som de jota e eles náo conhecem o portugues. 
Daí Oaquim. 

Pouco tempo depois a Petrobrás fez um contato com essa 
tribo e em seguida a Funai criou um posto indígena na área. 
Ao tomar conhecimento da presen9a de urna mulher branca na 
tribo, a Funai resolveu devolve-la a sua família (marido e filhos 
que ela havia deixado) . Noemia entáo voltou para casa, apesar 
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dos protestos dos índios. Mesmo porque ela já era mae de dois 
ou tres filhos. todos de Oaquim. 

Com sua antiga família Noemia ficou apenas urna semana . 
voltando sozinha para os Mayuruna . Em 1982 realizamos urna 
visita a essa aldeia e. ao conhecer Noemia , propusemos que eta 
voltasse para sua f amília branca. Sua resposta foi mais ou menos 
assim: " Nao quero voltar. Lá eu sei a vida que vou levar . Lá 
eu nao sou nada . Fico só trabalhando pro marido e ainda apa
nho dele. Aquí eu sou respeitada, nunca apanhei e sei que isso 
nunca vai acontecer. Sei tudo o que acontece e tomo parte nas 
reunióes pra totnar decisóes na tribo. E tenho urna Jiberdade 
que nunca tive e acho que nenhuma mulher branca tem. Voltar 
pra que?" E nós nao tivemos coragem nem motivo pra insistir. 

11 

A filha mais velha de Noemia, Maria, também esteve en
volvida diretamente numa história de rapto. O filho de um 
madeireiro de Atalaia do Norte (que já trabalhou na Funai 
e sabia falar a língua dos Mayuruna) foi buscar cedro no Peru , 
urna prática constante naquela regiao, dos dois lados (aquí no 
Sul é conhecida como contrabando). Na viagem de ida ele pas
sou pela aldeia Mayuruna e resolveu dar urna parada, fazer 
urna visita. Como estivesse sozinho , pediu a Oaquim. que 
era seu amigo há longo tempo, que " emprestasse" sua filha 
Maria para viajar com ele. Oaquim nao colocou obstáculos, 
mesmo sabendo que a companhia iría servir para tudo, já que 
essa é urna atitude norma] entre os índios , despidos dos precon

ceitos dos brancos. 
O representante da Funai na aldeia ficou sabendo da his

tória e comunicou o fato a Ajudancia. Nesse tipo de caso a 
atitude que ternos que tomar é informar ao exército, pedindo 
a captura do "raptor'· pois, embora os índios nao fa9am obje
~ao a " empréstimos" de filhas, a Funai proíbe. t. que já acon
teceram antecedentes tristes nesses casos. Geralmente essas ín
dias emprestadas nao sáo devolvidas, acabam engravidando, sao 
abandonadas Jonge e se· tornam prostitutas. 
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Na volta do Peru, já com a madeira, o exército detém 0 

rapaz. Só o rapaz, a madeira contrabandeada nio. Como ele 
havia sido detido no Estirio do Equador (quartel de fronteira), 
mandamos um aviáo buscá-lo. No caminho de volta eles para
ram na aldeia Mayuruna e deixaram Maria. O rapaz voltou 
para Atalaia onde nada lhe aconteceu, pois seu pai era verea
dor (lá só tem PDS) e, ainda por cima, rico madeireiro da 
rettiáo. Processo? Impossível ... 

. ' 
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U m Indiozinho 

A Funai foi a responsável pela dizima~áo dos Matis. De 
300 índios existentes a época do primeiro contato, sobraram 
pouco mais de 80. O resto morreu de gripe que a Funai e sua 
frente de atrac;ao passoti : O con tato realizado foi totalmente 
errado. O órgáo organizou urna frente sem sertanista e os ho
mens que dela participaram nunca passaram por um exame 
médico. A aldeia contatada nao foi isolada, o que deve ser 
a primeira providencia a ser tomada após o contato, pois os 
índios sao sensíveis a todas as viroses dos brancos e podem, 
além de adquirí-las, passá-la~ a outras aldeias sem contato e 
sem um esquema de saúde montado. No caso dos Matis nem 
esse esquema existiu. Eles só foram conhecer alguma coisa que 
se aproximava de médico seis anos depois, quando a maioria 
já havia morrido: foi um estudante de Medicina do Projeto 
Rondon que apareceu por lá porque a expedic;ao de Jacques 
Cousteau ia visitá-los. 

Em t 982 um mateiro que vivia no alto do Rio ltuí procura va 
madeira e borracha para o patráo quando percebeu alguns sinais 
que indicavam proximidade de indios. Seguindo esses sinais ele 
chegou a um taipiri onde moravam uns 30 Matis. A cena que 
viu f oi terrível: estavam todos mortos, alguns já em adiantado_ 
estado de putrefa~áo (o que na selva pode significar uns 3 días 
após a morte, já que a decomposic;áo ali é muito mais rápida). 
E andando pelo meio dos mortos, o mateiro descobriu urna 
crianfYa que ainda vivía, embora estivesse desmaiada. Ela estava 
deitada sobre a máe morta e com a boca no bico de seu seio. 
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O seio estava bem ferido, talvez em conseqüencia do desespero 
da crian9a em tirar dali u1n leite que já nao existia mais . A 
crian9a devia ter entre um ano e meio a dois e o mateiro resol
veu levá-la . tentando salvá-Ja . 

Apesar do mateiro ter vários filhos, ele acabou se entusias
mando com a presen~a de um bebe em sua casa, pois seus filhos 
já eram ctescidos. E esses filhos passaram a proteger o indiozi
nho, bem como cuidar dele, pois era muito doente. Esse fato 
acabou gerando problemas para o mateiro, pois ele era pobre, 
vivía numa regiao de difícil acesso e ali nao havia recursos para 
curar o indiozinho. O !ugar mais perto era Benjamin Constant 
que ficava a uns 1 S días dali, de barco a remo já que o mateiro 
nao tinha motor. 

Como a sobrevivencia do índio estava muito difícil de ser 
garantida, o mateiro resolveu entregar a crian9a a um posto da 
Funai, o que ficava mais próximo de sua casa. Remou un1as 

doze horas e chegou ªº posto, deixando aJi a crian<;a. 

O chefe desse posto, Samuel, recebeu o indiozinho com 
muito entusiasmo e nao só pelo fato de sua mulher estar grá
vida. t que ele sempre foi urna pessoa muito sensível mesmo. 
O mateiro lhe contou toda a história do indiozinho e Samuel 
adotou-o. Os Matis nessa época ainda estavam sofrendo diver
sos surtos de gripe e urna de suas atitudes era rejeitar as 
crian9as, já que iam morrer mesmo . Entao ficou muito difícil 
para Samuel devolver o sobrevivente, pois ele nao tinha nem 
mesmo parentes próximos. estavam todos mortos. 

A criam;a acabou ficando com Samuel e recebendo um 
tratamento todo especial. E ela possuía algumas peculiaridades. 
Durante o día era urna crian9a que nao chorava, ria muito, 
era muito afetiva e, apesar da idade, tinha várias rea9óes pró
prias de um adulto. Porém, a noite a coisa se modificava. Pri
mei ro que ela era resistente ao sono e se esse fato pode ser 
considerado até normal em crian~as dessa idade, o indiozinho 
tinha seus motivos para nao querer dormir: seu sono era habi
tado por pesadelos que faziam-no chorar, gritar, espernear, enfim, 
era um sono revelador de seus sofrimentos. 
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Logo depois o chef e do pos to foi transferido para o Xingu 
e deixou a crian9a com seu sogro que morava em Atalaia do 
Norte, um local bem diferente do posto. Apesar da nao concor
dancia dessa nova f amília, conseguimos tirar o menino dali 

. ' 
devolvendo-o aos Matis, que só o aceitaram porque ele iría morar 
com um atendente de enfermagem que vivia na aldeia. 

o indiozinho que aquela altura já falava algumas palavras 
do portugués, come9ou a sofrer o processo inverso, para sua 
readapta9ao a vida indígena. Passou a andar sem roupa e apren
der com as outras crian9as os costumes e a língua Matis. Ainda 
hoje nao estamos bem certos se essa atitude f oi a mais corre ta, 
se devíamos devolver o indiozinho ·ao seu meio ou deixar que 
ele crescesse entre os brancos. Chegamos até a pensar em ado
tá-lo , o que. no meu caso particular, teria sido terrível , pois 
alguns meses depois fui demitido da Funai e fiquei desempregado. 

Mas. para encerrar a história do indiozinho, faltou dizer 
seu nome. Esse nome nao lhe foi dado pelos índios e sim por 
Samuel que, quando conheceu sua história, viu nele um sím
bolo de resistencia e nao teve dúvidas: passou a chamá-lo de 
Fidel . 
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Dois Maridos 

Em maio de 82, os Matis estávam morrendo vítimas de 
mais um surto de gripe. Esse grupo nunca havia recebido qual
quer assistencia, qualquer tratamento médico e a dizima~áo era 
iminente. Conseguimos dois estudantes de Medicina do Projeto 
Rondon, já que nao havia um médico sequer na regiáo e fomos 
de aviso até a aldeia mais próxima, dos Marubo, onde era 
possível um pouso. Dali, em 8 horas de caminhada no meio da 
selva, chegamos a primeira maloca Matis. Os estudant~s, um 
rapaz e urna m~a. eram de Porto Alegre e com a gente havia 
também um guia. Um pouco antes de chegarmos a maloca, 
tivemos que atravessar urna pinguela sobre um igarapé. Preo
cupado com as máquinas fotográficas que os dois levavam, me 
ofereci para carregá-las na travessia. No meio da pinguela levei 
um escorregao e lá se foram os filmes e as máquinas, tudo 
importado, pra dentro d'água. As máquinas conseguimos pegar 
ainda, mas os filmes desceram igarapé abaixo. Assim mesmo as 
máquinas só voltariam a funcionar depois de urna completa 
revisao, em Porto Alegre ... 

Na maloca os estudantes atenderam a vários índios gripa
dos e, a noite, como é costume dos Matis, houve urna espécie 
de conferencia. ~ urna reuniao onde eles perguntam de tudo 
aos visitantes. Esse grupo, aliás, é um dos que menos contato 
tem com os brancos. Se conhecerem 20 brancos é muito. No 
meio da reuniao, urna mulher perguntou a estudante qual de 
nós dois era o marido dela. Antes que ela respondesse, me adian
tei e disse "nós dois". · já esperando urna goza~ao deles, pois 
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tinha certeza que o patriarcado era também costume ali e seria 
incon1um urna mulher com dois maridos. A índia que havia 
feito a pergunta, ao ouvir a resposta elogiou muito a estudante. 
di zendo inclusive que ela deveria ser urna grande mulher, como 
as Matis que também tinham dois maridos . . . Foi aí que eu 
descobri que entre os Matis impera o matriarcado, diferente
mente de todos os outros grupos que eu havia conhecido até 
entao . Aliás, foi esse fato que levou a expedic;ao de Jacques 
Costeau até eles. 

Mas o pior aconteceu na hora de dormir. Como para os 
Matis éramos urna só família , eles armaram tres redes, urna 
do lado da outra, colocando a da estudante no meio. Essas redes, 
é bom explicar, nao sao separadas. ~ quase a mesma coisa que 
dormir no chao, um ao lado do outro e bem perto. Outra 
coisa: os dois estudantes também nao formavam um casal. Esta
vam juntos só no Projeto Rondon, como tantos outros e outras. 

• 

7b 

O <<Criminoso» 

Pedro Mayuruna é um índio que foi contratado pela Funai 
para f azer con tatos com os Matis, servindo de intérprete pois 
as línguas dos dois grupos pertencem ao mesmo tronco lingüís

tico. Mas a frente de atra~ao acabou sendo suspensa e Pedro 
construiu urna casa perto da aldeia Matis e por lá ficou. Logo 
em seguida ele foi contratado por um madeireiro da regiao e , 
para o seu trabalho de tirar madeira, pediu ajuda para os Matis. 
Só que o madeireiro nao estava pagando nada, nem a ele nem 
aos Matis e Pedro continuou vivendo como índio. E como estava 
sem mulher, conseguiu urna Matis para viver com ele. 

Pedro, por ser Mayuruna, passou a ter urna relac;ao patriar
cal com a mulher Matis cuja cultura é matriarcal. Essa rela~ao 
acabou se tornando fraca, a ponto de o casal nao ter nem filhos. 
Provavelmente a mulher deve ter reclamado para os Matis, pois 
Pedro estava quebrando algumas regras sociais como falar mais 
alto que a mulher e proibí-la de ter rela~óes sexuais com outros 
Matis, o que era perfeitamente normal para ela, além de salutar. 

Os Matis, muito práticos, resolveram entáo, como única 
soluc;ao para manter sua cultura, matar Pedro. Mas Pedro tinha 
urna espingarda e os Matis, para ficarem em igualdade de con
dic;óes, pediram ao madeireiro urna arma emprestada, alegando 
que queriam ca~ar. E mataram Pedro. A mulher voltou para a 
aldeia e tudo voltou ao normal, depois que os Matis queima

ram a casa e a r~a de Pedro. 
Ao saber da morte, a Funai resolveu abrir um processo 

para apurar as causas e descobrir o "assassino" . O inquérito 
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foi aberto e o delegado de polícia de Atalaia do Norte intimou 
o índio Bina a prestar depoimento, pois todos sabiam que ele 
tinha sido o matador, coisa que nao escondía de ninguém. 
muito pelo contrário: contava até com certo orgulho. 

O depoimento f oi tomado na sede da Funai em Atalaia 
por dois motivos : o delegado nao quería levá-lo a Delegacia 
por medo e Bina náo f ala va portugues, necessitando de um 
intérprete. O depoimento foi dos mais curiosos. Bina nao en
tendía que estava sendo acusado. Contou o "crime" em todos 
os seus detalhes só nao conseguindo entender mesmo as insi
nua~óes do delegado que queria, de todos os meios, provar 
que o crime havia sido passional. . . e f azia perguntas incríveis 
tipo "a mulher de Pedro dava bola para voce?, ou "ela era a 
mais bonita da aldeia?", o que atrapalhava muito o intérprete 
já que era quase impossível traduzir essas perguntas para a 
Hngua Matis. 

Na conc~usáo do inquérito está escrito: "Bina realmente 
matou Pedro Mayuruna e provavelmente por motivos passionais". 
Em seguida o inquérito foi até o juiz que, imediatamente, man
dou que fosse arquivado, já que estava totalmente irregular. 
Urna dessas irregularidades é que esse processo nem deveria 
ter sido instaurado, pois além de se tratar de índio, ele pertence 
a um grupo recentemente contatado, com total desconhecimento 
da cultura branca e de suas leis. 

Mas a maior irregularidade o juiz só ficou sabendo depois. 
~ a seguinte: na cultura Matis o tio assume todo e qualquer 
ato social do sobrinho, pois este sendo ainda "menor" nao 
está preparado para qualquer conseqüencia de seus atos. Acon
tece que quem disparou a arma contra Pedro Mayuruna nao 
f oi Bina e sim o seu sobrinho, e Biná, seguindo a cultura que 
lhe é própria, assumiu o ato e dificilmente nós poderíamos con
testá-lo, já que ele jama is negaria o fato. 

Biná continua vivendo sua vida de índio Matis e inclusive 

foi o guia da expedi~io de Jacques Cousteau recentemente. 
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Binazinho 

Em 82, quando cheguei em Atalaia, a primeira notícia que 
recebi dos Matis foi que havia urna crian~a na aldeia muito 
doente. O comunicado veio do posto do Ituí, acrescentando que 
a crian~a, urna menina, tinha apenas 4 anos. Pouco antes da 
minha chegada em Atalaia haviam morrido 32 Matis, o que 
me deixou mais preocupado ainda. Nao tive dúvidas: fretei 
um aviao e mandei buscar a indiazinha. Logo em seguida o 
posto de 1 tuí me avisava que havia embarcado a menina doente 
acompanhada de seu tio, o que eu achei normal, urna pessoa 
adulta viria tomando conta dela. Eles desceram em Benjamín 
Constant e foram direto para o hospital. No dia seguinte, de 
manhá, fui até o hospital para visitar a menina e seu tio Matis. 
Quando entrei no quarto, a cena com que me deparei me cho-. . . , . , 
cou: numa mesma cama, a agonizante menina, Ja com pouqu1s-
simos sinais de vida e a seu lado o tio, um garoto de no máximo 
8 anos, olhando fixamente para ela, em silencio. O pessoal do 
hospital me disse que eles estavam assim desde que chegaram. 
ou seja, a menina já quase morrendo, sem que nada pudesse 
ser feíto e o garoto olhando, numa mistura de medo e susto. 
A indiazinha, soube depois, era sua última parente, o último 

elo com urna família que ele tivera. 
Binazinho (esse nome lhe foi dado, já que ele nao falava 

nada de portugues e nao ha vi a qualquer inf orma~áo sobre seu 
nome) ficou ao lado de sua sobrinha, praticamente na mesma 
posir;ao e sem dormir durante dois dias. que foi o tempo que 
durou a agonía da menina. E ela morreu nao só da -desidrata~io 
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que Jª trazia da aldeia , mas também de infec9ao paralela. 
adquirida no próprio hospital de Benjamín Constant que, a 
época . pertencia ao Exército e era dirigido por um coronel 
psiquiatra. 

Sem a sobrinha e sozinho, o jeito foi tirar o Binazinho dali 
o mais rápido possível. Só que nao havia lugar para deixá-lo 
e nem recurso para fretar outro aviao ou mesmo barco para 
enviá-lo de volta a aldeia. Ele estava apavorado: nunca tinha 
conhecido urna cidade antes, nao f alava qualquer palavra do 
portugues e nao tinha mais ninguém de sua família vivo. Em 
seu olhar assustado a gente podia pressentir que de estava se 
defrontando com a morte. Conseguí um lugar para ele com o 
pessoal do Projeto Rondon em Benjamín Constant e quando 
colocaram-no num quarto com urna cama, ele se deitou na po
si9ao fetal , com os oJhos arregalados. E, apesar do pessoal lhe 
oferecer várias frutas, a única que ele comía era banana. por 
ser a única conhecida . 

No dia seguinte, após o enterro de sua sobrinha, conseguí 
urna carona para Binazinho voltar para a aldeia. Urna semana 
depois recebi a notícia que ele havia morrido. De gripé . 
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O Massacre 

Os Kurubo talvez sejam o grupo mais primitivo do Brasil. 

Eles ainda nao conhecem o arco e a flecha, habitam a regiao 
entre os Ríos ltuí e Itaquaí na Bacia do J avari e suas terras 
sao delimitadas por outros ·-grupos indígenas. 

Por volta de t 970, eles come9aram a realizar massacres 
de brancos. urna vez por ano e sempre no mes de julho. Embora 
nao se tenha certeza da causa, esses massacres devem ter sido 
provocados pela invasao, por brancas, de suas terras, quando 
morreram muitos Kurubo. A Juta sempre foi desigual para os 
indios, pois sao bordunas contra armas de fogo e para cada 
branco morto há muito mais índios que sao massacrados. Até 
a Funai pode ser responsabilizada por pelo rnenos um massacre, 
quando os Kurubo atacaram um posto e mataram um sertanista. 
Os f uncionários revidaram e, segundo contam na regiao, mais 
de cem Kurubo foram mortos. 

Com o fiasco do "rnilagre" brasileiro, em 75 a Funai resol
veu encerrar, por falta de verbas, as expedi<;oes pacificadoras 
e a guerra continuou. Em 1982 a situac;ao chegou ao seguinte 
ponto: tres f uncionários da Funai e um barco para realizar 
os contatos com os guerreiros Kurubo que, nessa época , deviam 
ser uns 200. E para completar, a "expedic;ao'' da Funai era 
constituída de um analfabeto, um portador de hanseníase e um 
boiadeiro. Voluntários. Verdadeiros kamikazes. só que sem a 
missao de matar o inimigo. 

Em maio de 82, os Kurubo sobem o Rio ltaquaí e ficam 
a uns 50 quilómetros de Atalaia do Norte, urna distancia que 
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eles poderiam percorrer em um día . Um dos integrantes da 
expedi9ao nos· avisou do fato em Atalaia e pedimos na hora um 
refor90 urgente direto a presidencia da Funai. Só que com a 
conten9ao de verbas, nos enviaram apenas dez homens quando 
urna ex.pedi9ao necessita no mínimo de 80 pessoas entre enfer
meiros, médicos, sertanistas. tradutores e pessoal de campo. 
Como a situa9ao era grave, formamos a expedi9ao com 11 pes
soas e ela partiu ao encontro dos Kurubo. 

Nao havia possibilidade de intimidar os índios pelo número 
de pessoas. Eles nao poderiam ca~ar ou pescar durante a ten
tativa de contato, sendo obrigados a comer comida enlatada. Se 
houvesse um ataque nao havia possibilidade de enfrentá-los 
com meios pacíficos e o único plano de fuga que possuíam era 
saírem correndo para o barco, já que os Kurubo nao costumam 
atravessar rios. 

Só que dois membros da expedi9ao, talvez cansados da 
con1ida em lata e tendo tanta pesca ao redor, resolveram arris
car. E, além desse erro, cometeram outro: na volta da pescaría 
vieram carregando a canoa no ombro pelo meio da selva. Esse 
procedimento limita no mínimo em 50 por cento a visao, dei
xando qualquer um exposto a um ataque de índios ou de ani
mais. E o erro foi fatal. Sobre os corpos dos dois foram encon
tradas 15 bordunas, o que quer dizer que foram atacados por 
15 Kurubo. O ataque aconteceu a 500 metros do acampamento. 
Fomos imediatamente avisados em Atalaia e como o aviso foi 
feíto por rádio, praticamente toda a cidade ouviu, já que lá 
quase todo mundo possui um transmissor-receptor. Como os 
mortos eram de Atalaia, como todos os membros da expedi9ao, 
aliás, quem enviou a mensagem teve a prudencia de nao citar 
os nomes. Respondemos que nao mexessem nos corpos e se 
refugiassem no barco, temendo que ocorresse um ataque maior. 
Só que, devido a precariedade do rádio, com muita estática, 
eles entenderam que era para tirar os corpos e esperar no barco 
o refor90 que pediríamos ao exército. Enquanto tentávamos a 
comunica9áo com o exército, comec;ou a chegar gente no prédio 
da Ajudancia. Era o povo da cidade que queria saber quem 
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havia morrido (o que nós nao sabíamos) e quería também os 
corpos, imediatamente. 

O refor~o do exército (8 homens) só chegou urnas dez horas 
depois, embora estivesse a duas horas de barco de Atalaia. 
t que eles estavam sem barco e mesmo que tivessem, nao havia 
gasolina para partir de Tabatinga onde fica a sede do Comando 
de Fronteira do Solimóes. No comando da patrulha do exército 
estava um sargento gaúcho que, no meio de toda aquela te·nsao, 
disse que podíamos ficar tranqüilos, pois ele tinha muita expe
riencia com esse tipo de coisa: já havia reprimido muita pas
seata estudantil em Porto Alegre ... 

Diante de urnas trezentas pessoás que se aglomeravam <lian
te do prédio, o sargento pode mostrar toda sua experiencia: na 
primeira tentativa de invasao ele correu ao telefone e pediu 
refor~o para a Polícia do ~Exército. 

Enquanto isso, mandamos o delegado da cidade junto com 
um médico (que pensávamos ser sanitarista, pois fora contra
tado nessa fun~áo pela Funai, mas na realidade era legista), em 
um barco fretado ao encontro da expedi9áo. Só que passou urna 
noite inteira e nada da expedi9áo retornar e o povo ali exigin
do os corpos. Entáo resolvemos fretar o único aviao existente 
em Atalaia. Foi difícil porque o piloto, um norte-americano da 
New Tribes estava com hepatite. Mas conseguimos convence-lo 
a ir até o local e trazer os corpos o mais depressa possível. 
Mas ele voltou só com o chefe da expedi9ao dentro do Cessna. 
t que os corpos já estavam inchados e nao couberam no aviáo 
e nao havia cordas (!) para amarrá-los nos flutuadores. Quando 
o chefe da expedi9ao chegou a Ajudancia, só nao foi massacrado 
porque os 8 homens do exército, de 45 na mao (o sargento 
tremia) impediram. A situa~ao só nao degenerou por milagre: 
bastava um tiro ... 

O chefe da expedi9ao entáo contou que ela estava retor
nando no barco, só que o motor havia pifado e vinha ao sabor 
da correnteza. 1 riam demorar mais uns dois dias para chegar em 
Atalaia e nao dava para explicar ao povo que a situa9áo era 
essa. Eles queriam saber quem havia morrido e os corpos. 
Pedirnos entáo ao piloto para ir de encontro ao· barco, mas 
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passando antes por Benjamin Constant para comprar as cordas 
e poder amarrar os corpos. Quando o aviao levantou vóo , o 
povo já crente que os corpos nao viriam mais, praguejou para 
o aviao cair. O Cessna nao subiu nem trinta metros e aquatizou 
novamente, aos trancos e barrancos: estava com o pistao travado. 

A noite o povo continuava impaciente, principalmente de
pois que souberam do nome dos rapazes mortos. Eles perten
ciam as duas maiores famílias da cidade, um de cada urna. Por 
volta de urna hora da madrugada, eis que chega urna canoa 
trazendo o delegado e o médico que haviam partido de barco 
a motor. Ainda na ida eles pegaram urna tempestade e o barco 
naufragou. Tiveram que voltar de barco a remo ... 

No dia seguinte. já a noite, o rádio do barco da expedi<;:ao 
funcionou e ficamos sabendo que eles estavam perto. O pessoal 
do exército foi buscá-los e trouxeram os dois corpos que, antes 
de serem entregues as famílias, tiveram que passar por um 
tratamento de formol devido ao mau cheiro e ao adiantado 
estado de putrefac;:ao. Os corpos foram expostos em prac;:a pú
blica para acalmar o povo e as quatro da manha eles foram 
enterrados. 

No inquérito instalado pela Polícia Federal. consta que os 
dois morreram de acidente de trabalho, só que até hoje ainda 
nao foi liberada a pensao das viúvas. Urna delas inclusive, para 
sobreviver, acabou freqüentando as casas de prostitui~ao de 
Benjamin Constant. 

Pelo que sabemos, esta foi a última "expedi~ao" da Funai 
para f azer con tato com os Kurubo. Em junho de 83 houve mais 
urna morte, a de um índio Kanamari que trabalhava para um 
madeireiro de Benjamin Constant. Esse fato foi registrado pela 
televisáo japonesa, que gravou urna ampla reportagem na época . 
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Terra de Indio 

1 
Urna vez eu fui chamado a sede do JNCRA pelo advogado 

do órgao na regiao, o Doutor Ideu, um mineiro boa pra~a, com 
quem eu sempre batia longos papos regados a cerveja. Ouando 
cheguei fui apresentado ·a. um assessor do INCRA de Brasília 
que estava lá em Benjamin Constant para montar urna equipe 
que iria discriminar a área do Rio ltacoaí para a Uniao. Motivo 
da discrimina~ao : o govemo pretendia fazer ali um grande 
projeto de ocupa~ao, aquele negócio de entregar títulos de terra 
a seringueiros e madeireiros, com solenidade e tudo, como se 
estivesse realizando alguma coisa parecida com reforma agrária. 
Só que entregar terra para seringueiros e madeireiros que sem
pre viveram do extrativismo para que eles se transformassem 
de repente em agricultores, é a mesma coisa que entregar um 
seringal para um colono de Santa Catarina . 

Mas o incrível nao estava só nisso, nao. Tinha coisa pior. 
A área que seria discriminada era habitada pelos índios Kurubo, 
que viviam isolados e eram extremamente arredios. A nao ser 
que entrassem com o exército e acabassem com os índios, eles 
nao permitiriam qualquer trabalho de demarca~ao em suas ter
ras. Outro "detalhe" muito interessante : a área é sobejamente 
conhecida como regiáo habitada pelos Kurubo e só esse fato, 
de acordo com o Artigo 198 da Constituíc;áo, já discrimina a 
área para a Uniao. Essa discrimina~ao natural é urna forma de 
proteger a terra dos índios que, se formas ver bem, nao é do 
indio e sim da Uniao. Claro que a intencráo da lei deve ser a 
da protec;áo. para que ninguém invada, etc . Ninguém no caso, 

87 



deve se referir a particulares que, para tomar a terra, nao te
riam que " apenas" matar os índios ou expulsá-los e sim brigar 
também com o governo. Mas a lei. . . Por mais incrível que 
possa parecer o governo estava querendo implantar um projeto 
numa terra que nao sabia lhe pertencer e estar garantida pela 
presen~a dos Kurubo. Para encerrar: o projeto ainda existe e 
deve estar engavetada em alguma reparti~ao do INCRA em 
Brasília. E só nao foi levado adiante, nao pela questao legal, 
pela incrível aberra~áo jurídica, mas simplesmente pelo fato de 
que os funcionários do INCRA convocados para demarcar a área 
se recusaram. Com medo dos Kurubo. 
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K ULI NA 
KAN A MARI 

INDIOS DO QUIXITO 
INDIOS DO ITAQUAI 



O Casamento 

Depois que teve sua aldeia dispersada por contatos com 
madeireiros e seringalistas (a aldeia devia ficar perto do Rio 
Jutaí ou do Taquaí) , Joao Kulina se mudou para Atalaia, tra· 
zendo sua mae muito doente e dois irmaos menores. Em Atalaia. 
Joao foi contratado pela Funai para servir de intérprete e 
mateiro, pois tinha muita facilidade para aprender línguas de 
outros grupos. Um dia, já bem aculturado, sabendo inclusive 
escrever muita coisa em portugues, ele resolveu se casar. Só 
que resolveu também que tinha que ser com urna mulher muito 
bonita , o que nao encontrou em Atalaia. 

Como Joao conhece Tabatinga e a fronteira do Peru, juntou 
um bom dinheiro e foi até !quitos, de aviáo. Na época, pri· 
meira metade dos anos 70, os cruzeiros ainda valiam mais que 
os pesos colombianos e muito mais que os soles peruanos. J oao 
chegou a lquitos e foi logo se a presentando como um alto f un· 
cionário da Funai. E nas amizades que fez, acabou encontrando 
a mulher que procurava, aliás urna peruana muito bonita mesmo 
e que, na época, deveria ter uns 17 anos. A familia da mo~a 
ficou muito feliz com o casamento, realizado cerca de um mes 
depois que se conheceram, pois a filha iria viver muito bem 
no Brasil ... 

Ouando aqui chegaram, ela descobriu que Joao era um 
simples f uncionário da Funai, mas já era tarde demais. Só que 
no fim acabou dando tudo certo, embora Joao, aprendendo a 
conhecer o homem branco, trate sua mulher de urna maneira 
machista demais (o que nao é comum entre os indios, logo .. . ) . 
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Eles moram numa boa casa em Atalaia e Joao continua traba
lhando para a Funai, passando a maior parte do tempo fora. 
E todo mes, quando recebe. entrega todo o ordenado a ela. 
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Stanislaw Tinha Razáo 

Os Kanamari habitam urna regiáo muito isolada no Alto 
do ltaquaí, numa aldeia chamada Massape e, apesar de um 
contato que já tem mais de 20 anos, talvez em conseqüencia 
desse isolamento, eles ainda mantem todos os seus trayos cul
turais. A base da alimentayáo dos Kanamari é urna bebida que, 
analisada pelo Instituto Nacional de Pesquisas da Amazonia, 
teve como resultado um alto valor nutritivo. Mas, como ela é 
feíta a base de tubérculos fermentados, principalmente mandioca, 
tem também um alto teor alcoólico. E na aldeia todos bebem 
essa bebida, o dia todo. Conseqüentemente o estado de embria
gues dos Kanamari é constante, o que nao impede, muito pelo 
contrário, que eles tenham urna agricultura intensa, sendo pos
suidores das melhores ro9as do Javari, além de pescarem e 
cacrarem muito. Claro que eles tem entao as aldeias mais fartas 
em matéria de comida da regiáo. · 

Além disso tudo, dessa "extravagancia" em se tratando de 
indios brasileiros, há na aldeia uma droga alucinógena chamada 
lami, usada em todos os rituais. Essa droga faz com que eles 
"vejam" o objeto do ritual. Exemplo: se eles estáo praticando 
o ritual da onya, tomam lami até visualizarem a on9a. Conver
sam com os mortos e com seus deuses, tudo na base das aluci
na<;óes provocadas pelo lami. 

Em 83 recebi uma notícia de que urna virose es!ava ma
tando as crian9as Kanamari, principalmente as lactentes. Preci
sávamos ir até lá e o único meio possível foi implorar um 
helicóptero para a Petrobrás, pois o caminho natural. o Rio 
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1 taquaí, esta va muito baixo na época . impedindo que um aviao 
equatizasse ou que um barco navegasse. Conseguido o helicóp
tero. fornas até a aldeia com urna médica. Lá chegando vimos 
que o estado das crian<;as era tao ruim que nao haveria con
di<;óes de atende-las ali . Elas precisavam de interna9ao urgente. 
Mas para trazer as crian9as, os índios exigiram que as maes 
ou os país as acompanhassem. Conseguimos fazer tres viagens 
e nao fizemos mais por falta de apoio da Funai, embora ainda 
houvesse crian9as doentes. As que nao conseguimos transportar 

morreram. 
Após o tratamento no hospital de Benjamin Constant, tira

mos rapidamente as crian9as de lá, pois, além da virose, corriam 
o sério ri sco de urna infec<;áo hospitalar, essa também mortal. 
Levamos as crian9as , já medicadas, para a Casa do f ndio, em 
Benjamín Constant mesmo, um local destinado a recupera9ao 
dos pacientes índios. Nessa casa, há urna cozinheira que mora 
lá e tem urna televisao. A noite, quando a televisao foi ligada , 
os índios adultos come9aram a assistir . Eles nunca tinham visto 
aquilo e, passados os primeiros momentos de espanto, come<;a
ram a falar , apontando para o aparelho: " Lami , lamí, lamí". 
Quer dizer, identificaram a nossa máquina de fazer doido com 
os efeitos da droga alucinógena que tomavam. Mais urna vez, 
parece que o saudoso Stanislaw Ponte Preta tinha toda razao. 
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Correndo Atrás da Funai 

Há situa9óes que a Funai cria e que , devido a sua falta de 
estrutura , acabam nao tendo urna solu9ao , nem tendo como 
sair delas. f o caso dos índios que moram nas margens do Rio 
Quixito, um afluente do .Uuí no Vale do Javari. Na regiao, eles 
passaram a ser chamados de indios do Quixito, já que nao 
houve contato para que soubéssemos seu nome. 

Entre 72 e 74, um madeireiro invadiu as terras dos Quixito 
e conseguiu fazer amizade com eles na base de muitos presentes, 
a maioria inúteis, diga-se. A amizade conseguida, claro, tinha 
um pre90: ele quería que os índios tirassem cedro para ele. 
Os índios nessas condi<;6es, sabe-se, sao a máo-de-obra mais 
barata do mundo. Em troca de alguns presentes como faca . 
sal , machado, eles extraíam a madeira. Pelo pre90 do cedro 
no mercado mundial , pode-se imaginar o lucro ... 

Alguns anos depois desse "contato" , foi a vez da Funai 
tentar. A frente de contato oficial era constituída de um serta
nista e dois índios. Com tao grande aparato, essa "expedi9áo" 
só chegou até o acampamento do madeireiro, onde aliás sempre 
havia muitos índios do Quixito. Ali mesmo o sertanista deu aos 
índios diversos presentes, tirou fotografías. conversou etc., e 
foi embora. A inten9áo da Funai era construir ali um pasto in
dígena. E, claro, ficou só na inten9ao, até hoje. 

Mas os índios gostaram muito da visita do sertanista, ou 
da frente de contato. J;: que eles haviam ganho muitos presentes 
e ninguém havia pedido nada em traca, nem cedro. A Funai 
entao para eles passou a ser sinónimo de coisa boa e enquanto 
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o posto nao é instalado (e sabe-se lá se será algum día), quem 
tenta o contato agora sao os índios do Quixito. Todo e qualquer 
barco que passe no rio e seja igual ou semelhante ao da Funai 
recebe muitos acenos, os índios chamam seus ocupantes, tentam 
se aproximar do barco. Quer dizer: a "pobreza" da Funai aca
bou gerando urna situa9ao no mínimo insólita. com índios 
considerando-a muito boa e tentando contato. Aliás, se esse con
tato realmente acontecer algum dia, podem levar até o presidente 
da República. o ministro do Interior e toda a Imprensa: haverá 
urna grande e festiva recep~ao e preparada pelos índios. 
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OVNI 
( Ou nem deuses n'em astr1onautas) 

Para descobrir e levantar a quantidade de gás natural 
existente na regiáo entre Benjamín Constant e Erenepé, no Vale 
do J avari, a Petrobrás esta va f azendo urna linha de explora9ao 
em 1983. Para que esse trabalho pudesse ser realizado sem 
maiores prejuízos para os índios, era preciso localizar grupos 
arredios que porventura existissem ao longo da linha, evitando 
que o contato fosse feíto diretamente com os trabalhadores da 
empresa o que, fatalmente, resultaria em choque. 

A Petrobrás nos cedeu um helicóptero e partimos em busca 
dos possíveis grupos . Na altura da nascente do Rio das Pedras, 
afluente do Itaquaí, localizamos um grupo que nao constava 
dos registros, ou seja, ele nao havia sido ainda contatado. Entu
siasmado com a primeira visao daquele grupo, bastante primi
tivo por sinal, pedi ao piloto para se aproximar o máximo 
possível. Chegamos a 50 metros sobre a maloca e resolvemos 
f azer urna evolu~ao para tentar enxergar dentro das casas. O 
movimento que o helicóptero fez é conhecido como pendulo, 
mas antes que pudéssemos distinguir qualquer coisa, o que 
vimos foram índios correndo para o mato, aos bandos, apavo
rados. Percebendo o panico que causamos, retomamos nossa 
rota, arrependidos até, pois nosso entusiasmo poderia até causar 
algum dano mais sério aquele grupo. 

Na viagem de volta, conversando sobre o assunto, chega
mos a algumas conclus6es interessantes . 'E: que o fato que 

97 



havíamos provocado momentos antes, teria que ser explicado a 
tribo pela pajetancia . Como os indios nao marcam o tempo 
como os brancos e como nossa apari~ao com toda certeza seria 
transformada em lenda pelos pajés, quando ocorrer o primeiro 
contato é muito provável que os etnólogos ouvirao urna história 
de apari~ao de um monstro ou um deus, ocorrida " há tempos 
atrás" . O helicóptero deverá ser descrito de urna forma , no 
mínimo, exótica. E se essa história chegar aos ouvidos de algum 
Erik von Daniken de plantao aquí no Brasil , nossa "aparic;ao" 
a esse grupo, ocorrida em 83, poderá ser transforn1ada na visita 
de seres extraterrenos. com disco voador e tudo ... 
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VIDA E MORTE DE UM INDIGENISTA 
por ele próprio 

VIDA E MORTE 
DE UM INDIGENISTA 

por ele próprio 

Através de cartas, documentos, relatos e artigos, 
o jovem médico Rubens Belluzzo Brando, que morreu 
lutando pela causa indígena, resgata a epopéia trágica 
das na~oes índias brasileiras. 

Rubens Belluzzo Brando, ou Rubáo - como era 
conhecido - evidencia neste livro aspectos funda
mentais da causa indígena : da questáo de saúde a 
tudo aquilo que a sensibilidade de um homem é capaz 
de narrar. Vida e morte de um indigenista - por ele 
próprio, é um livro profundo, nascido como resgate 
de urna grande consciencia. 

Nas livrarias ou pelo Reembolso Postal, escre
vendo para rcone Editora, rua Anhanguera, 66 - Barra 
Funda - CEP 0135 - Sáo Paulo. 
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