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A 
Dona Raimundinha 
vertente do gesto maior. 

Longe, muito longe, mas uma mem6ria 
nunca apagada. 

E ainda aos amigos Walter e Juarez 
. ' 

E há mais: 
a pretensao de ser um 
recado a Bruninho, 
Juju e a um terceiro, 
por vir, ta/vez homem, 

quem sabe mu/her. 





ÍNDICE 

O Parque Decapitado - Antonio Callado 9 
O Direito a Resistencia - Apoena Meirelles 13 
Urna Tentativa de Explica~ao - Edilson Martins 15 

CAP. 1 - A PLENITUDE 
- Quarup - Ritual da Morte Feliz (JB - 11/ 8/ 73) 27 
- A Morte do Índio Feio (JB - 10/10/ 73) 35 
- O Último Lugar Bom, Embora Nem Tanto Quanto se Imagina 

(JB - 1/ 12/ 73) 41 
- Na Elimina~ao do Mito a Orfandade de Urna Regiao (JB 

12/ 10/ 76) 57 

CAP. 11 - AS VIOLENCIAS ASSUMIDAS DISCRETAMENTE 
- Missües Religiosas (JB - 6/ 2/ 77) 71 
- Alfabetizar Para Substituir Cultura (JB - 3/ 2/ 74) 79 
- Mudan~a de Indios Reabre Polemica sobre Habitat (JB - 6/ 5/ 

74) 83 

CAP. 111 - INVASÁO E CONFLITO 
- A Tensao Permanente (JB - 9/ 12/ 73) 91 
- Fazendas Amea~am Fauna e Flora do Xingu (JB - 2/ 1/ 74) 97 
- Invasores Amea~am 5 Mil Índios (JB - 10/ 2/ 74) . 103 
- O Limite da Sobrevivencia (JB - 27 / 1/ 74) 109 

7 



CAP. IV - ATRA<;AO OU A CA<;A DO SAPO PARA A SERPENTE 
CIVILIZA TÓRIA 

- A Ca~a aos Avá-Canoeiro (JB - 7/ 9/ 73) 117 
- A Uniao dos Oprimidos (JB - 14/ 11/ 73) 121 
- Quando a Liberdade é Negada (Opiniao - 18/ 4/ 75) 127 

CAP. V - OS AMIGOS DO LADO DE CÁ 
- No Adeus dos Villas Boas a Orfandade de Urna Cultur~ (JB 

8/ 1/ 75) 131 
- Nao Esque~am de Rondon (Pasquim - 15/2/75) 137 

· - Heran~a Recebida (JB - 3/9/76) 143 
- Homossexualismo Entre os Índios é Apenas Um Entre Muitos 

Elementos Nocivos 147 

CAP. VI - QUANDO INTEGRAR É SINÓNIMO DE MALDI<;AO 
- O Espírito Guerreiro Domado pela Acultura~ao (JB - 13/ 7 / 74) 151 
- O Índio <liante da Vida e do Amor (JB - 13/ 7 / 74) 157 
- Integra~ao Leva Índios a Extin~ao (JB - 27 / 5/ 74) 159 
- Peruíbe Abriga Últimos Guaranís (JB - 15/ 7 / 74) 165 
- Desilusao de um Kalapalo no Mundo dos Caraíbas (JB -

19/ 11/ 74) 169 

CAP. VII - MAIS UMA RESISTENCIA FRACASSADA NO 
ESPA<;O DE 400 ANOS 

- Indios X Oprimidos (JB - 12/8/76) 175 
- A Invasao se Aprofunda (JB - 14/8/76) 183 
- Armar Para Resistir (.JB - 20/8/76) 189 
- Armaré Preciso Viver nao é Preciso (JB - 14/8/76) 195 

CAP. VIII - O PONTO DE VISTA DOS VENCIDOS 
- Um Brasileiro Chamado Juruna (Pasquim - 4/ 12/ 77) 201 
- Ritual da Morte de um Cacique Bororo (Pasquim - 1/ 12/ 77) 217 
- Os Irmaos dos indios (Pasquim - 26/ 5/ 77) 229 
- A Voz dos Vencidos (Pasquim - 5/ 2/ 78) 255 

CAP. IX - CAPÍTULOS FINAIS DE UM EXTERMINIO 
- Índios do Sul (Opiniao - 5/ 9/ 75) 271 
- Os Waimiri-Atroari e a Coloniza~ao· (Pasqúim - 4/ 8/ 77) 277 
- O Medo do Mundo (JB - 22/ 9/ 75) 293 
- Urna Tragédia Brasileira que a História Oficial nao Conta (Isto É -

4/ 5/ 77) 299 

8 



O Parque Decapitado 

Antonio Callado 

' .. 

Se precisássemos de um símbolo para exprimir a política indigenis
ta que o Brasil tem seguido, nao encontraríamos nada melhor do que o 
próprio - e único - Parque Indígena que conseguimos organizar, o do 
Xingu. Eu, que no entiio Posto Capitao Vasconcelos, sede do futuro 
Parque, estive pela primeira vez em 1951, acompanhei a /uta ingente 
dos irmiios Villas Boas (além de Cláudio e Orlando lá estava também, 
aquele tempo, Leonardo) para que finalmente o governo da República, 
entiio chefiado por Jánio Quadros, transformasse o Parque numa 
entidade oficial, no ano de 1?61. Já traba/hado por dentro pelos Villas. 
o Parque do Xingu nasceu modelar, espelho do que deveriam ser, 
digamos, outras dez oµ doze reservas indígenas. Com uma quantidade 
assim de parques dedicados a preservar, como selvagem, o nosso índio, 
a este garantiríamos uma lenta e digna fusao com o povo brasileiro. 
Esta inevitável fusao, em lugar de ser feita mediante os instrumentos 
tradicionais de doenfa, assassínio, cachafa e prostituifao, permitiria 
mesmo que os brasileiros, pela primeira vez na história da absorfiio de 
povos primitivos por nafoes ditas civilizadas, . haurissem um pouco, por 
capilaridade e por ternura, da íntima c1:1ltura desses povos desconheci
dos. Incapazes de escrever sobre si mesmos, vindos ninguém sabe bem 
de onde para morrer entre nós, os índios sao donos de um conhecimen-, 
to sobre esta terra que niio teremos nunca, a nao ser por intermédio 
deles, pois niio somos, como eles, um pouco rio, mato, lagoa, pássaro, 
seres em contato direto e natural com o divino. 

Pois bem, o símbolo a que me re/ eri, na prime ira linha, é o 
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seguinte: esta ún_ica terra que realmente dedicamos, a partir de 1961, 
aos índios, foi decapitada dez anos depois. A rodovia BR-080, como um 
cutelo, cortou exatamente a cabe9a, a parte norte da reserva. Dos 22 
mil quilometros quadrad<Js que tinha o Parque, f oram degolados oito 
mil. 

Já sob o signo do Parque Decapitado do Xingu, jornalistas de urna 
nova · gera9iio, posterior a minha, voltam-se, com igual empenho e 
tristeza maior, para o insolúvel problema de ver as vastas florestas que 
os índios ocupavam reduzirem-se menos as dimensoes de um quintal 
que as de um campo de concentra9iio, onde, dos milhoes que eram, os 
índios seriio hoje uns 100 mil: niio lotariam o Maracanii. 

Niio sei de nenhum outro jornalista mais dedicado hoje em dia ao 
índio brasileiro do que Edílson Martins e de nenhum llvro atual que 
acompanhe mais do que este os últimos Passos da Cruz do aborígine 
brasileiro - dos Pataxó, que receberam Cabra/ em Porto Seguro, aos 
Guaraní, que os jesuítas organizaram em República ordeira e que hoje 
pedem esmola, em Siio Paulo, "na mesma língua em que a pediu 
Camoes ", para usar urna compara9iio de Guerra Junqueiro. O livro de 
Edilson está repleto de símbolos desta destruifiio sistemática e feroz, 
como o índio Tacumá, dos camaiurá, que conheci campeiio de hu-ka
hu-ka e que Edílson foi encontrar tremulo de seziio e de senilidade 
precoce, a beira da sua lagoa lpavu. Há pouco tempo Edílson esteve 
também entre os Waimiri-Atroari, massacrados desde o século passado e 
que em 1968, possuídos ainda de urna justa cólera, exterminaram a 
expedir;ao imprudente do Padre Calleri. Regressando de urna entrada 
pacificadora entre os Waimiri-Atroari, Edí[spn Martins disse ao General 
lsmarth de Araújo, o atual presidente da Funai, que faz honestamente 
o que pode para deter a "solu9iio final" executada contra os índios: 
"Eles é que vieram nos pacificar, General. Nós é que precisamos de 
pacifica9iio. Principalmente as chamadas frentes pioneiras." 

· Por adiantada que seja a hora crepuscular do extermínio dos 
índios, o livro de Edí/son, que aquí está, cria ainda algumas esperan-
9as. A maior, acho eu que é a seguinte: o IBDF e a Funai, urna a 
querer preservar as florestas, outra preocupada em proteger os índios, 
poderiam por de lado lamentáveis disputas, como a que travaram na 
zona de Porto Seguro, para juntar suas for9as. Onde há índios há 
florestas. O patrimonio a preservar é rigorosamente o mesmo. Por que o 
governo niio transforma essas duas agencias que se combatem numa 
única organiza9iio, que poderá dar ao Brasil, afina/, a famosa "ima
gem '' verdadeiramente humana, perseguida como urna miragem, des
de 1964? Entre suas muitas, e tiio funestas to/ices o Presidente Janio 
Quadros, num momento sóbrio, criou o Parque Indígena do Xingu. 
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Cabe a um outro presidente partir de fato para a preserva~iio da 
natureza brasileira e a dos índios, que lhe diio vida e alma. 

Como urna assombra~éio, o Parque sem cabe~a está a exigir urna 
expiaf iio que nos redima como povo. 
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O Direito a Resistencia 

Apoena Meirelles 

. ' 

O autor é um jorna/ista comprometido com a causa indígena e, 
principalmente, com a verdade. 

Nos tempos atuais, onde a estrutura social cada vez mais nos 
conduz a corrupryao de consciencias, é reconfortante sabermos existir 
home ns que sao uma seta na direryao da justir;a e na def esa dos povos 
oprimidos. 

Cada vez mais, o homem mutila o seu proprio meio, e o comporta
men to dos civilizados corrompidos pelo atrativo do lucro os conduz para 
os nossos territórios indígenas, onde nem o eco do grito de revolta dado 
há mais de 400 anos pelos nossos índios, conseguem ouvir. 

É pelo direito das futuras geraryoes conviverem harmoniosamente 
com os índios, com a natureza, que lutamos no presente momento. É 
nessa /uta inglória, por muitos considerada romántica, que Edílson, 
Martins, através de reportagens, de muitas incursoes por esse interior 
afora, vem se constituindo numa voz que se une a tantas outras, no 
protesto contra o crime que se comete hoje contra o homem de amanhii. 

Assim, numa época de ceticismo, de repulsa mesmo pelos nossos 
problemas sociais, culturais, numa época marcada pelo imediatismo e 
por lucros, que as nossas esperanryas sao renovadas quando lemos seus 
artigos, na /uta em pro/ de uma sociedade mais justa, que respeite o 
direito imemorial de uma minoría - os índios - de viverem da iorma 
que bem entenderem, de acordo com os seus padri5es culturais. 

Acredito que o maior crime de um homem nos tempos atuais é se 
predispor ao silencio, ou ao relato frio dos fatos, pois o momento 
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reclama participarao, o correr riscos, e é justamente na abordagem 
corajosa de suas. reportagens sobre os índios, os colonos, as grandes 
devastaroes que ora ocorrenz na Amazónia, realizadas através de incen
tivos fiscais, que podemos confiar nele, na honestidade de seus propósi-

' tos. 
Homens assim jamais serao um equívoco, pois a de/esa das nossas 

popularoes indígenas nao admite transigéncias, nem o cumprimento de 
acordos que atentem contra o interesse do índio. 

É justo também esclarecer que nao defendemos o índio contra o 
colono, o que realmente defendemos é urna política honesta e humana 
para um e outro, e a imediata definirao de urna política agrária que nao 
acabe por jogar oprimidos contra oprimidos, enquanto os grandes 
grupos ficam de [ora, assistindo indiferentes. 

Que após a leitura sobre a história dos nossos índios. cada leitor 
tome consciéncia da sua responsabi/idade, e todos nos esforcemos para 
que e/a nao culmine e se encerre da mesma forma trágica de tantos 
outros, outrora numerosos grupos indígenas, hoje mendigando nas suas 
próprias terras, reduzidos a subomens, sem passado, sem cultura e 
sem futuro. 

Os índios foram muitas vezes considerados cruéis guerreiros, e as 
suas atitudes nao raro causam pánico e revolta. O seu conhecimento 
mais profundo, entretanto, revela o heroísmo de um povo que, de arcos 
e flechas se opoe tenazmente as máquinas que invadem seu território. 

A história dos Waimiri-Atroari é apenas urna, dentre tantas outras 
histórias de povos indígenas que, ·a exemplo do que faz agora Edílson 
Martins, certamente haveriio de ser narradqs. 

Cada um desses povos encerra um vasto universo de conhecimen
tos, tao antigo quanto útil, que reflete a sua organizarao social, a sua 
intimidade' com o meio-ambiente, a sua sublime lirao de felicidade 
humana. Homens, mulheres e crianras que tém a sua própria resposta 
para esse complexo problema chan:zado vida. 

/números já sucumbiram, e com eles imensas riquezas cu/turais. 
Com isso perdemos todos nós, perde a humanidade inteira. E quantas 
vezes fica em branco o outro lado da questiio: o que nós, os povos ditos 
civilizados, fizemos e continuamos a fazer contra os povos ditos primiti
vos. 

Mas nao acreditamos ser essa urna /uta perdida. Ao contrário, 
cada relato da saga dos grupos indígenas despertará novas consciencias, 
e a cada despertar surgiriio novas vozes e novas esperanras. 

A inda há tempo, é urna questiio de coragem, é preciso f azer como 
Edílson Martins e enxergar a luz em meio a escuridiio. 
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Uma Tentativa 
de Explica~iio 

. ' 

De um total de 200 mortos, restavam 23 índios feridos. As cargas 
de chumbo recebidas nao foram suficientes para matá-los, o que, cer
tamente, constituíria um alívio, mas eram tao pesadas, dolorosas, que 
a fuga se tornava impossível. Sangrando, mutilados, restara a camufla
gem das folhas. E em cada galho, protegidos pelas folhas, massacrados, 
23 índios contavam apenas com o tempo. E este se arrastava, e a tropa 
nao ia embora, farejando em cada canto da floresta, .c~ando os 
sobreviventes, perseguindo os que ainda aqui e ali resistiam. 

Luta desigual. Arco, flecha e borduna contra a pólvora, o estampi
do, o chumbo, o arrepio no corpo todo. Depois o tombo mortal, a dor 
mortal, a despedida definitiva. 

E a noite chegou. A tropa da Polícia Militar de Manaus, que viera 
a localidade de Moura, no norte do Estado, se recolheu. Tratava-se de 
urna expedi~ao oficial punitiva, já que antes os índios Crichanas 
(Waimiri-Atroari) haviam atacado esse pequeno povoado, segundo notí
cias chegadas a Manaus. 

No dia seguinte, a fim de que a popula~ao nao continuasse 
insegura, a tropa volta, comandada novamente pelo Tenente Antonio 
de Oliveira Horta, que na véspera enfrentara mais de 200 índios 
Crichanas, diga-se, exterminara-os quase todos. Nesse confronto, apenas 
um pra~a ficara ferido, o soldado de nome' Quintiliano José Pereira, 
enquanto do lado dos índios havia apenas 23 feridos, escondidos na 
copa das árvores. O resto eram cadáveres. 

E os gritos de dor dos feridos nao podiam permanecer mudos. E 
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explode a alegria entre os cac;adores. E tem início urna cena peculiar. 
Cac;adores deslumbrados <liante de um bando de "macacos". 

- Aquele lá é meu . Nao vale meter o focinho nao, que aquele tá 
na mira. 

Pum, pum, e comec;am a cair os feridos, um a um, como quem 
derruba guariba, numa cac;ada de sorte. 

·- Que é isso cabra? Voce derrubou o meu? 
- Foi sem querer, o xente, mira naquele do galho esquerdo ... 
Pum, pum e os corpos caíram, feito jenipapo. 
Vinte e dois corpos cairam, mas um permaneceu, agarrado nos 

galhos, e nem a carga pesada dos soldados conseguiu traze-lo ao chao. 
O comandante do destacamento, tenente Antonio Oliveira Horta, foi 
auxiliado nessa incursa.o pelos Srs. Manoel Gon<;alves, vulgo Bicudi
nho, Hermógenes Rodrigues Pestana e Hermenegildo Rodrigues Pes
tana, provavelmente irmaos. Pelo menos é o que consta no relatório 
final do tenente, que nao lhes poupou elogios e agradecimentos. 

Esta cena, e elas tem sido tantas, meu Deus, nestes quase cinco 
séculos de confronto entre culturas primitivas e mundo civilizado, , 
aconteceu no ano ameno de 1874, exatamente em 30 de outubro, um 
dia após, portanto, ao grande massacre. 

Mas isso foi no passado, pode-se argumentar. Entretanto, bem 
mais recentemente, no período que vai de 1936 a 1954, as chamadas 
"correrías" ficaram famosas, na memória dos povoadores do alto rio 
Envira, no entao Território do Acre, regiao por sinal onde nasci, e 
cresci, ouvindo histórias de atrocidades, que nao causavam constrangi
mentos, nem para quem ouvia nem para quem contava. E quem conta
va muitas vezes era a chamada testemunha' ocular do acontecimento .. 

"Correrías" eram expedic;oes punitivas, criadas e sustentadas pelos 
donos de S<?ringais, utilizando seus próprios empregados, e que visavam 
eliminar índios e aldeias existentes nas áreas a serem ocupadas pela 
expansao dos latifúndios. 

Recentemente o Padre Egídio Schwabe, do CIMI - Conselho 
Indigenista Missionário - me revelava um depoimento de urna índia 
Kaxinaua, no vale do rio Envira, lembrando esses episódios. 

- Ele - citando o nome do assassino que eu fac;o questao de 
omitir - jogava as criancinhas índias para o ar, e as aparava com a 
ponta do terc;ado (facao). 

Nao revelo o nome desse hornero, por ser um miserável a mais da 
regiao, criminoso sim, mas a servic;o de seringalistas poderosos, impu
nes até hoje. Todos se recordam de Ramiro Costa, que cumpre pena de 
11 anos nas prisües de Mato Grosso, por haver participado da terrível 
"correría" contra os índios Cinta-Larga nesse Estado. Quanto aos Srs. 
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Sebastiao Arruda e Antonio Junqueira, ricos, poderosos, permanecem 
livres, e o envolvimento deles foi fartamente noticiado. 

"Correria" é urna expressao rica em for~a, e serve para demonstrar 
com cruel ironia o tipo de panico vivido por urna aldeia inteira, 
surpreendida de madrugada, o Sol escondido, por tiros de espingarda e 
rifle "Winchester", desfechados por grupos de 15 a 30 homens. Nin
guém escapava, e o que restava eram corpos em convulsao, gritos de 
dor, e muito sangue. Um sangue que sempre se derramou impunemente, 
de um povo inteiro, de vários povos, várias na~ües, eles que somavam 
pelo menos uns 3,5 milhoes na época da Descoberta, e hoje estao 
reduzidos a uns 120 mil indivíduos. · 

E eu cresci ouvindo essas histórias, .contadas na beira dos rios, nos 
"varadouros", dentro das "coloca~oes" (casas de seringueiros) sem 
nenhum sentimento de culpa por parte do narrador, ou a menor 
censura por parte do interlocutor. 

Quem viaja pelo rio Envira logo identifica, conforme os depoimen
tos da populac;ao, a poderosa família Prado, dona do Seringa! Califór
nia, e outras propriedades, no centro desses acontecimentos. 

Esses massacres constituem acontecimentos de rotina desde a 
Descoberta. O registro deles resultaria num livro de 10 mil páginas. E 
nao levaria a quase nada. Pode-se inclusive argumentar que esse 
procedimento partia de homens rudes, colonizadores, seringalistas, ou 
mesmo seringueiros e empregados, a servic;o <lestes ou daqueles. 

E a lgreja, onde fica a lgreja? Na bula Romanus Pontifex de 8 de 
janeiro de 1454, o Papa Nicolau V fixa o comprometimento histórico 
desta instituic;ao - generosa por natureza, defensora dos oprimidos, 
dos humilhados, dos perseguidos - como colonialismo. Essa bula, um 
documento de suma importancia, entende como necessária a expansao 
da fé os "esfor9os da expansao colonial baseados explicitamente na 
escraviza9ao de nativos e na expropriac;ao de seus bens". Vejamos 
alguns trechos: 

"Nao sem grande alegria chegou ao nosso conhecimento que o 
nosso dileto filho Infante D. Henrique, incendiado no ardor da fé e do 
zelo da salva~ao das almas., se esfor~a, como verdadeiro soldado de 
Cristo, por fazer conhecer e venerar em todo o orbe, até os mais 
remotos lugares, o nome gloriosíssimo de Deus, reduzindo a sua fé nao 
só os sarracenos inimigos dela, como também quaisquer outros infiéis ... 

"Por isso nós, tudo pensando com devida pondera~ao, ·por outras 
cartas nossas concedemos ao dito Rei Afonso a plena e livre faculdade, 
entre outras, de invadir, conquistar, subjugar quaisqu~r sarracenos ou 
pagaos, inimigos do Cristo, suas terras e bens, a todos reduzir a 
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A educacao de urna crianca é urna acao coletiva. O exercício de lideranca 
cacique, capitio - por outro lado nao determina nenhum privilégio, 
representando muito mais um compromisso social , urna injuncao clAnica. 
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servidao e tudo aplicar em utilidade própria e dos seus descendentes ... 
tu do declaramos pertencer ao direito in p erpetum aos mesmos D. 
Afonso e seus sucessores, e ao Infante D. Henrique... Se alguém, 
indivíduo ou coletividade, infringir estas determina~ües, seja excomun
gado" ... 

E logo depois da África vem a América, onde o colonialismo 
i 1cendiado no ardor da fé e no zelo da salva~ao de almas· passou a 
invadir, conquistar, e subjugar todos os povos nativos, sem qualquer 
sentimento de culpa religioso ou moral, já que assim o determinava a 
Igreja. Entao essa mesma indiferen~a, quase curiosidade mórbida, que 
povoaram as histórias de minha infancia e adolescencia na Amazonia, e 
que eram e ainda sao a mais forte memória oral dessa regiao, é filha 
desses tempos. 

O sertanista Cláudio Villas Boas, com urna convivencia de 33 anos 
no meio dos índios, certa ocasiao, nas margens do rio Xingu, quando o 
Sol come~ava a se esconder, me revelava que "na verdade, muitas vezes 
me sinto, nesse trabalho de átrair índios arredios, como um apanhador 
de sapos, que visa saciar a fome da serpente civilizatória". 

E os índios sao tao generosos, minha gente. Certa ocasiao, e isso 
quem nos conta é Horta Barbosa, o lendário e imbatível L. B. Horta 
Barbosa, urna índia Coroado teve um sonho. Construía-se a estrada de 
ferro que partindo de Sao Paulo alcan~ava a margem esquerda do rio 
Paraguai, no sertao de Mato Grosso, no início <leste século. E essa 
estrada invadía o território desses índios, nessa ocasiao numerosos, 
valentes, e que há séculos aí viviam. 

E o extermínio nao se fez esperar. Depois de anos de luta, com 
pesadas perdas do lado indígena, onde tudo era válido aplicar, urna 
velha, "muito acatada pelo seu alto valor profético", confessou que 
tivera um demorado sonho. 

Ela sonhou que os índios iam ao acampamento dos funcionários do 
extinto SPI (Servi~o de Prote~ao aos Indios). E eram recebidos como 
amigos, entre festas e alegrías, e retiravam-se carregados de coisas 
preciosas: machados a cujos golpes qualquer árvore tombava sem custo; 
contas de todas as cores, mas sobretudo brancas, muito brancas, que 
em colares de infinitas voltas. real~avam a beleza das mulheres e davam 
as mo~as gra~as infinitas. Días depois, exatamente a 19 de mar~o de 
1912, os índios visitavam o acampamento, sob grande alvor~o de 
confraterniza~ao . 

Sonho lindo, mas maldito. Hoje nao somam quatrocentas pessoas, 
eles que eram milhares, nas primeiras décadas deste século. 

A história do extinto SPI e mesmo da Funai nao chega a constituir 
muito orgulho, salvo algumas exc~oes. Depondo numa CPI (Comissao 
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Parlamentar de Inquérito) destinada a apurar irregularidades, um 
funcionário pronunciou urna frase curiosa: "O difícil nao é apurar os 
criminosos do SPI, mas, sim, seus inocentes." E isso ocorreu no dia 19 
de junho de 1968. 

O ex-diretor do Parque Nacional do Xingu, sertanista Orlando 
Villas Boas, ao se referir a gestao do primeiro presidente militar da 
Funai, depois do Movimento de 1964, declarou a revista Visio, de 
10/ 2/ 1975: "Posso dizer, sem susto algum, que o General Bandeira de 
Mello implantou o processo mais eficaz e rápido de extirn;ao do índio 
brasileiro." 

Viver numa cidade é competir. 
Viver numa aldeia é sentir, perceber, trocar, ser. 
A Amazonia, último reduto no mundo de culturas primitivas, vive 

hoje um processo semelhante ao que ocorreu no início do século com 
rela~ao ao Sul, quando imigrantes italianos, alemaes e de outras 

A busca de ocupar os chamados espa~os vazios da Amazonia, o 
grande projeto de dimensao continental do Governo brasileiro, nao 
pode ser dissociado de suas implica~5es simbólicas e ideológicas. Incor
porar terras, consolidar fronteiras, preservar riquezas, ocupar novos 
espa~os, caracterizar hegemonías é a expressao objetiva da mística 
militar-nacionalista, ora um elemento relevante no estudo da política 
interna e externa brasileira. 

O processo de ocupa~ao da Amazonia, e o índio está no núcleo 
dele, está longe de se definir. Quatro séculos de coloniza~ao européia 
foram suficientes para descaracterizar e praticamente exterminar seus 
habitantes originais, provocar muta~oe¿· ecológicas, e por en1 risco um 
dos mais complexos ecossistemas que se conhece em todo o mundo. 

E tudo isso como dói. Nao está longe o dia em que a Amazonia, e 
aliás isso já foi até previsto, calculado, com margem mínima de erro, 
será apenas um retrato na parede. A Amazonia, com sua natureza, seus 
índios, seu ecossistema, seus fenomenos, sua exuberancia. E dessa 
violencia, diga-se crime, as gera~5es futuras nao nos absolverao. Nas 
raízes de todo esse processo está nossa dependencia economica ao 
mercado externo. Ou traduzindo melhor: a subordina~ao que nos 
imp5em os chamados países desenvolvidos, eufemismo moderno, um 
verdadeiro achado, nome pelo qual atendiam ontem as na~oes coloniza
doras, imperialistas de hoje. 

A consequenc1a de todo esse processo - busca de drogas do 
sertao, persegui~ao de mao-de-obra escrava, ciclo da borracha e final
mente. os atuais projetos agropecuários - é a ausencia de diferenciayao 
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regional. A Amazonia toda se parece, principalmente sua gente, antes 
um verdadeiro mosaico de culturas distintas. 

Sao os mesmos costumes, as mesmas roupas, os mesmos hábitos, 
mesma crenc;a, e, finalmente, a mesma dependencia a um modelo 
alienígena para o qual jamais puderam contribuir, urna vez que nada, 
ou quase nada, tem a ver com as populac;oes ali existentes. . 

Como a Amazonia é ainda a maior concentrac;ao de índios de nosso 
país, nao sendo nem possível avaliar o número exato dessas populac;0es, 
algumas inclusive inteiramente arredias, sem nenhum contato ·com as 
chamadas "frentes pioneiras" de penetrac;ao, ocorre nessa regiao, a 
partir dos últimos oito anos, um grande processo de transformac;io. 

Assistimos a substituic;ao da velha empresa seringalista, boje deca
dente, pela nova empresa capitalista, calcada fundamentalmente na 
pecuária. Somente na primeira metade deste século, e isto os registros 
oficiais é que revelam, desapareceram 98 tribos brasileiras. Tudo isso 
como resultado da pressao da colonizac;ao. Esta é urna <lívida terrível 
que ternos para com esses povos. 

E quando dizemos desapareceram é porque nao restou ninguém, 
nem para contar a história. Em 1975, quando realizei urna longa 
viagem, pelo Sul do país, visitando praticamente quase todas as reser
vas do Paraná e Santa Catarina, depois de ter feíto o mesmo no litoral e 
interior de Sao Paulo, encontrei lima crianc;a Xetá. Era a última de 
todo o seu povo. Nao tinha mais pais, avós, irmaos, nem ninguém. E lá 
estava ela, sem memória, sem parentes. 

Em 1900 havia no Brasil 230 grupos tribais. Na década de SO esse 
número nao ia além de 140 tribos. Embora as populac;C>es indígenas 
estejam crescendo, nao ultrapassam 120 mil pessoas. A Funai as vezes 
fala em 180 mil índios. Exagera. A nossa populac;ao indígena nio 
consegue lotar a metade do Maracana. 

Segundo o professor Júlio Cezar Melatti, no seu livro Indios do 
Brasil, mais da metade dessa populac;ao está localizada na Amazonia, 
que abriga 94 grupos distintos, com· um número calculado entre 43 a 62 
mil indivíduo~. 

Darcy Ribeiro costuma observar que a América foi subjugada 
menos pelas armas, e mais pelas moléstias. As próprias miss0es católi
cas reagiam de forma bastante particular a essas epidemias, .que 
eliminavam grupos inteiros. A concentra~ao de grandes aldeamentos 
junto a núcleos de colonizac;ao européia facilitou profundamente essa 
contaminac;ao, decorrente do contato dessas cutturas comas populac;0es 
brancas. 

O antropólogo Carlos Moreira, um dos dentistas sociais mais 
integrados no estudo dessa questao no Brasil, afirma que "embora 

21 



preocupados coma diminuic;ao de seu rebanho, os missionários viam no 
fato urna vitória espiritual, pelas almas ganhas pelo batismo de cate
cúmenos in extremis " . 

Descrevendo um surto de varíola que dizimou aldeias no litoral e 
interior de Sao Paulo eni 1565, registra Anchieta, o venerável: 

" ... dos meninos inocentes se há enviado urna boa cópia deles a 
glória com estas enfermidades. Louvores ao Senhor que de todos tem 
tanto cuidado .. " num "breve espac;o morr~ram muitos e a maior parte 
foram meninos inocentes, de cada dia morriam tres, quatro, as vezes 
mais, que, para povoa9ao tao pequena foi boa renda para Nosso 
Senhor" . 

Quando se trata de grupos arredios, rebeldes a catequese, as 
epidemias sao consideradas o justo castigo dos céus a essas populac;oes 
que insistem em viver pecando. Vejamos outra carta de Anchieta, datada 
de 1557, a respeito dos "rebelados" Tupinambás: 

"Nao muíto depois se seguiu urna peste de que morreu grande 
número de contrários, tiravam os mortos de casa e deitavam-nos as 
on9as, as quais de noite vinham e os comiam. Desta maneira os 
castigou a destra do Senhor" ... 

Esse procedimento é específico das missües católicas? Vejamos o 
que diz o calvinista Villegagnon, em sua colonia, na Guanabara, no 
mesmo ano da carta de Anchieta, isto é, 1557. 

"Eu te agrade90 ainda, ó Deus de suprema bondade, porque, 
coriduzindo-me a este país de ignorantes de teu nome ... tu lhes incutiste 
terror a ponto de, a simples menc;ao de nosso nome, tremerem de medo. 
Tu os obrigastes a alimentar-nos com o .. ~eu trabalho e para refrear a 
sua bestial impetuosidade os afligiste com cruéis moléstias, preservan
do-nos delas, entretanto. Suprimiste os que nos eram mais perigosos e 
induziste os outros a tal estado de fraqueza que nada ousam empreen
der contra nós.' ' ... (Lery, Viagem a Terrado Brasil, Sao Paulo 1941:81). 

Hoje seria urna omissao nao falar de urna lgreja paralela, urna 
lgreja rural, que enfrentando urna luta terrível se coloca em favor do 
índio, do posseiro, dos oprimidos. É a lgreja de Joao Bosco Burnier, 
sacrificado em defesa dessa gente, de D. Pedro Casaldáliga, Bispo de 
Sao Félix de Araguaia, dos Padres Egídio Schwabe, Antonio Iasi , de 
D. Alano. Pena, Bispo de Belém, de D. Moacir Grechi, Bispo do Acre, 
de Pe. Rodolfo Lunkenbein, assassinado em defesa dos Bororo. 

Essa lgreja rompe, realmente, o comprotnisso com a dominac;ao, e 
se coloca na mira dos poderosos, das multinacionais, dos grupos 
economicos. E tal desafio nao se faz impunemente. 

Este é um reparo da maior importancia, quando se menciona todo 
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o comprometimento histórico da lgreja com a empresa colonialista, e 
mais recentemente com o Estado hurgues. 

O material ora editado, parte dele saiu publicado em jornais e 
revistas, a partir de 70. Jornal do Brasil (principalmente), Pasquim, 
Opiniüo e lsto E. O restante só agora se torna possível sua divulga~ao. 
Ai talvez resida a razao maior desse livro. Muita coisa foi eliminada 
mas eram episódios do dia-a-dia, chuvas de verao. 

Cometería injusti9a se nao revelasse que esse trabalho faz parte de 
um movimento muito mais amplo, mais profundo, e nada romantico, 
envolvendo companheiros de outros jornais e revistas. Movimento que 
tem ínicio a partir da década de 70, e .foi tao empolgante, e inteligente, 
que chegou a envolver a linha editorial de veículos tradicionalmente 
afastados de qualquer posi~ao em defesa de culturas indígenas. 

A maioria, senao todos, mudou de empresa, e os cito vinculando-os 
aos jornais e revistas para os quais trabalhavam nesse período, que se 
estende até a segunda metade dessa década. Sao eles: Etevaldo Dias. (O 
Globo) Eliana Lucena (Estádo de Sao Paulo) , Luigi Mamprin (Veja) 
Mário Chimanovitch (Estado de Sao Paulo) , José Carlos Brasil e 
Ariovaldo dos Santos (ambos do JB e companheiros de muitas viagens) 
e Luís Salgado (Agencia Estado) . 

Este livro, se assim o podemos chamar, determina duas sensa9oes: 
a primeira reaviva a memória <lestes oito anos de violencia praticada 
contra os índios, no último round de todo esse processo que come9a a 
partir de 1500; depois um certo gosto de nostalgia, quase urna imagem 
_pálida de sonhos vividos. 

O Parque do Xingu, que imaginávamos intocável, hoje se tornou o 
Parque Decapitado, na expressao terrível, e nem por isso passível de 
nega9ao, de Antonio Callado. 

O Parque do Araguaia, na Ilha do Bananal, já nao merece mais esse 
nome. Pode ser tudo, menos um parque. Talvez um parque de 
diversao para turistas excentricos. Os índios carajá que aí vivem, e nao 
somam mais de 300, sao urna memória pálida e triste do que foi essa 
na\'.ao. 

O Parque do Aripuana , no Território de Rondonia, na verdade 
nunca chegou a se constituir num parque de verdade. Os índios 
surui. com os quais participamos de algumas lutas contra os invasores 
do Sul. já se en~ontram desestruturados, vitimados pela bebida, e 
doen9as venéreas, principalmente as mulheres. A última lembran9a que 
guardo, desse povo, é a índia Goiaba, um apelido posto por nós, nas 
margens da estrada Cuiabá-Porto Velho, Recolhida ao posto da Funai, 
calada, com gonorréia, aguardando socorro médico vindo de Porto 
Velho. 
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Os índios .Avá-Canoeiro, que juntamente com Apoena chegamos a 
participar da expedi~ao que buscava atraí-los, no sertao de Goiás, 
encontram-se nas fazendas do Bradesco, e outros grupos economicos, 
feito mendigos, assustados, humilhados, perplexos diante de um mundo 
impossível de compreender, assimilar, tal o nosso "avan9ado processo 
civilizatório". 

Agrade~o ao Darcy Ribeiro, que forneceu urna "supervisao" deci
siva na sele9ao do material desse livro, e procurando incentivar me 
alertou que "no mínimo se trata de urna cronica dos últimos 10 anos na 
destrui9ao dessas culturas." 

De tudo, creio, fica um consolo. Nunca mais ouvirei histórias de 
massacre sem sentimento de culpa por parte do narrador, e nem 
tan1pouco com a curiosidade mórbida do interlocutor. 

Vinte ou trinta anos depois conto-as sem esconder um evidente 
sentimento de raiva. E conto-as para ouvidos delicados, alheios a essas 
crueldades, conforme soem ser os ouvidos do Sul. 

De tudo, creio, fica também urna dor. Quatorze anos de um estado 
de exce9ao podem ser reabilitados. A aliena~ao da juventude, a perda 
do direito a viver em liberdade, a descren~a política, a descren9a em 
nossas potencialidades, o sentimento de nacionalidade, tudo isso pode 
ser reconquistado. Pod~r urna teaprendizagem lenta, difícil, mas 
possível de reabilita9ao. 

Agora o que estao fazendo com a natureza, nossas florestas, nossos 
índios, infelizmente nao se recompoe. Há árvores na Amazonia, que 
levam 100 ou mais anos para se formar. ldem para as nossas rique
zas do subsolo. Quanto aos índios sao culturas com 12, 13 mil ano~ que 
se formaram lentamente, ao correr dos séculos. 

E essa gente, que é. folha, que sao rios, que sao matas, florestas, 
canto de pássaros nao pode desaparecer assim tao impune e melancoli
camente. O seu extermínio é a morte do conteúdo mais rico de nossa 
condi9ao humana. 

A natureza e os índios esta.o morrendo . Viva o desenvolvimento da 
empresa colonialista. Viva o "progresso" das multinacionais. 

O autor - Man;o/ 78 

24 



CAPÍTULO/ 

APLENITUDE 
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QUARUP-RITUAL 
DA MORTE FELIZ 

. ' 

PARQUE NACIONAL DO XINGU - Um grito ecoou na aldeia, 
seguido de canticos, na clareira vazia, enquanto nas malocas as mulheres 
choravam, proibidas ainda de saírem para ver a última homenagem aos 
quatro mortos ilustres dos Kamaiurá. Logo depois gritos e choro se 
misturaram a um cantico - a um só tempo triste e bonito - que 
invadiu a planície da lagoa lpavu repercutindo na monotonia dos 
campos xingüanos. 

Iniciava-se assim o Quarup, a cerimonia , sócio-religiosa de Ma
votsinin , o grande herói das 9 tribos do Xingu, autor da mae do Sol e da 
Lua, gemeos lendários, um deus que nao exige adorac;ao, nao pune 
ninguém, apenas propüe e lembra que existir é urna grac;a infinita, e 
que a morte, longe de ser temida, é a continuac;ao natural da felicidade 
de vi ver. 

A CERIMONIA 
Durante tres dias cerca de 500 índios do Parque Nacional do Xingu 

- Kamaiurá, Waurá, Trumái, Kalapalo, Matipu, Nafuquá, Meinaco e 
Iaualapiti - participaram do Quarup, a cerimonia mais importante dos 
grupos indígenas que ocupam a área, acontecimento sócio-religioso que 
revive a grandeza, em todo o seu esplendor, das populac;oes da regiao. 

Tuvule e Taconi foram os dois grandes capitaes n1ortos homena
geados no Quarup promovido pelos Kamaiurá, sendo que o primeiro 
procedia de grande linhagem. Há períodos de vários anos sem que haja 
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um Quarup, já que só pode ocorrer, só se justifica, quando morre um 
grande capitao. Ao lado de Tuvule e Taconi, o segundo de menor 
expressao, se homenageou também urna mulher .e outro guerreiro, de 
nomes nao revelados, conforme exige o ritual da cerimonia. 

Urna semana antes do Quarup, que durou tres dias, duplas de 
pariás - embaixadores - partiram em dire~ao as aldeias dos Iaualapi
ti , · Waurá, Trumái, Kalapalo, Matipu, Nafuquá e Meinaco, com a 
missao diplomática de convidá-los para a grande cerimonia em nome dos 
Kamaiurá. Os dois pariás depois de formulado o convite, tendo muitas 
vezes andado a pé, de canoa e a nado, durante dias, já que as aldeias 
nem sempre sao próximas, ouvem dos visitados um longo discurso, 
quando lembram que dado as dificuldades enfrentadas, a inexistencia 
de grandes lutadores, e a perda acentuada da grandeza antiga, certa
mente nao poderao comparecer. 

Sendo a lenda da cria~a.o, na qual se inspira e dela 
se origina, o Quarup saúda os grandes mortos, 
os guerreiros de grande linhagem. 
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O ENGANO 

Na verdade essa recusa, essa má vontade, nao deixa de ser urna 
prova de grande respeito, um componente natural de todo o ritual do 
Quarup. Os pariás prosseguem suas visitas a outras aldeias, andando 
dezenas de quilometros, sendo recebidos amistosamente, mas sempre 
ouvindo a mesma versa.o, de que os tempos já nao sao mais os 
mesmos, que os grandes lutadores esta.o acabando, e que a tribo já 
perdeu desde muito o esplendor da grandeza antiga. 

Este Quarup revelou urna dissidencia, com a ausencia dos Kuiku
ro, que mais tarde alegariam desencontro dos pariás com os chefes de 
sua aldeia. Na verdade, incidente tao. inteligentemente desculpado, 
exibe urna velha incompatibilidade desses dois grupos indígenas, cujos 
antepassados realizaram guerras cíclicas e constantes. Hoje, tem-se 
habitualmente procurado reaproximá-los, mas o Quarup, dado sua 
infinita importancia, autenticidade, nao consegue durante sua realiza
c;ao esconder ressentimentos guardados, queixas nao manifestas. A 
ausencia dos Kuikuro evidenciou a grandeza e lealdade que o indio tao 
bem sabe exibir e cultivar. 

Os Kamaiurá, que contaram nesse Quarup com colabor~ao dos 
Iaualapiti, Waurá, e Trumái. para.a realiza~ao da cerimonia, tres dias 
antes deram início a pesca nas águas tranqüilas da lagoa lpavu. A pesca 
foi feíta durante a noite, utilizando-se o efeito tóxico do timbó - planta 
- que ac;oitada contra as águas termina por neutralizar a mobilidade 
do peixe, sem contudo envenená-lo. A pescaría obteve cerca de 600 quilQs 
de espécies diferentes, onde os homens cortaram o timbó, maceraram 
e lavaram as fibras na água delimitada. É um espetáculo curioso e 
bonito, que tem por fundo o choro permanente de mulheres carpideiras, 
que ensaiam desde aí, no interior das malocas, a grande dor que 
durante o Quarup revelarao aos mortos homenageados. 

O ANFITRIÁO 

Quem oferece o Quarup tem a obrigac;ao de nao só alimentar os 
convidados, como também lhes oferecer hospedagem. Este teve por 
dono Kutsaraput, parente - irmao - mais próximo do grande ca.pitao 
Tuvule, e por mestre-de-cerimonia Warru . Mais tarde os convidados 
pagam, em forma de oferta, ao anfitriao, como 'pr.ova da deferencia por 
participarem da solenidade, o que de certa forma repete o cerimonial 
diplomático de nac;f>es civilizadas. 

Quarup - expor ao Sol - tem sua origem na lenda da criac;ao, do 
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grande herói Mavotsinin , deus cultural de todas as tribos xingüanas, 
identificadas pelo uso do uluri - cinto de castidade - que as mulheres 
usam. A grande trama da história mítica desses índios, na qual 
se elaboram a forma e o fundo ritualístico das suas cren9as religiosas, 
se passa na confluencia dos rios Kuluene, Ronuro e Batovi, formadores 
do rio Xingu, na regiao conhecida por Morená. f: a regiao mítica, 
envolta numa aura de mistério e sobrenaturalidade. 

Sendo a lenda da cria9ao, na qual se inspira e dela se origina, o 
Quarup saúda os grandes mortos, os guerreiros de grande linhagem. 
Mavotsinin criava os homens e reabilitava os mortos através essa 
cerimonia, até que um dia, um índio que tivera rela9oes sexuais saiu 
para ver os toros que logo mais se transformariam em pessoas. Ma
votsinin sempre advertía que nao podia ver a cerimonia do Quarup 
aqueles que tivessem rela90es durante a noite. A partir desse episódio 
Mavotsinin revelou que a solenidade <lo Quarup deveria continuar, 
apenas como cerimonia e reverencia aos mortos. Nao mais os hómens 
seriam criados a partir do Quarup. 

O DESAP ARECIMENTO 
Antes do Quarup de um gran.de lutador, toda vez que um índio de 

outra tribo encontra o parente do morto, ambos choram juntos sua 
lembran9a, recordam seus feitos. Depois do Quarup esse morto nunca 
mais será lembrado, ele deixa de existir, ninguém mais chorará sua 
morte. Ao contrário, sua invoca9ao provocará alegria, felicidade. Ele foi 
conduzido ao Iuste - céu - aonde só os bons e valentes podem ir. Os 
aleijados e feios jamais irao ao Iuste. O' sentido estético do índio é um 
componente mareante de sua visao do mundo. O índio, em sua plenitu- · 
de, em seu nao temor a morte, em sua recusa em viver a angústia do 
nao-ser, abdicando da competi9ao para viver, que tao acentuadamente 

· marca o chamado mundo civilizado, é antes de tudo um ser esteta. Vive 
a contemplar a vida, as coisas,. a natureza. 

Durante a cerimonia dos Kamaiurá, já no primeiro dia, Tuvule e 
Taconi foram chorados intensa e profundamente, nao só pelos familia
res, ·como de resto por toda a tribo. Trata-se de urna cerimonia forte, 
incapaz mesmo de ser compreendida dentro do universo de nossos 
valores. Para se entender o Quarup, sua significa9ao, há que se abdicar 
de todos os nossos juízos oriundos de nossa concep~ao do mundo. O 
choro aos mortos, que fora ensaiado durante dias e noites, se manifesta 
durante a cerimonia de forma comovente. Logo depois dessa sauda9ao, 
tem início a luta, o Hu-ka Hu-ka, em tudo parecida com a cerimonia do 
Sumo japones. 
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Paramentados, pintados com óleo de piqui e tinta de jenipapo, os 
grandes capitaés sao apresentados pelo mestre-de-cerimonia e depois de 
urna sauda~ao demorada, come~a a luta do Hu-ka Hu-ka. Cada luta 
nao demora mais que fra~oes de segundos, e esta já constituí a parte 
social da cerimonia. Todas as tribos participam, torcendo de forma nada 
controlada, gritando, apoiando, ou censurando quando há derrota. 
Neste Quarup os grandes campeoes foram Aritana, Karikari, Mauana, 
Kupiá. Essas lutas foram disputadas sob grande tensao e expectativa, 
com gritos, protestos, e aplausos. 

A FOR~A 

Aritana é filho de Canato, que o livro do Antonio Callado Quarup 
consagro u . Depois de derrotar várjos adversários, Aritana foi desafiado 
por um combatente, que de forma insolente duvidava de sua condi~ao 
de grande campeao. Todas as oito tribos participantes do Quarup se 
voltaram para o desafiante e· desafiado. Fez-se um longo silencio em 
todo o pátio dos Kamaiurá. Aritana ouve um conselho de Canato, fica 
demoradamente sério, bate nas pernas várias vezes, e sob a expectativa 
de centenas de índios se dirige para o desafiante. 

Todo o ritual continua sendo respeitado, e depois de um cordial 
cumprimento os dois lutadores se aproximam, fazem tim círculo em pé, 

Um grito ecoa na aldeia, a um só tempo triste e bor.ito .. Inicia-se.º Quarup, 
a ceri mónia sócio-religiosa de Mavot-sini , o grande her61 das 9 tnbos do 
alto Xingu. · 
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e Aritana feito um felino segura o adversário pela cintura, e sem que 
este possa esb~ar a menor rea9ao, lan9a-o ao ar, fazendo-o cair de 
costas. Um grito de dor ecoa no silencio do pátio, e Aritana vai, sério, 
cumprimentar Canato, seu pai. Todas as tribos presentes saúdam o 
grande capitao Aritana, com gritos, saltos e barulho. Aritana vai entao, 
meigamente, pedir desculpas ao adversário, cumprindo assim mais um 
ritual do Quarup. 

Toda vez que o lutador ganha ele vai logo depois pedir desculpas 
ao vencido. Houve urna ocasiao, num Quarup passado, que depois de 
um guerreiro perder a luta, um parente próximo se dirigiu as pressas 
para junto de sua mae e surrou-a impiedosamente, gritando que a partir 
desse episódio toda sua gera9ao se mostrara imprestável. Ninguém foi 
em socorro da mae, já que ela respondia, perante a tribo, pela 
fragilidade do filho. A puni9ao é um dado raro no ambito de urna tribo. 
Só o adultério, feiúra. pajelancia negativa merecem puni9oes assim. 

O TÉRMINO 

Se foi grandioso o Quarup e a etapa que o precedeu, o seu término 
nao pode ser chamado sequer de cerimonia, tamanha é a falta de 
importancia que lhe dao os índios no seu final. Depois de retiradas 
todas as indumentárias que revestiram o Quarup - quatro toros de 
madeira pau-de-leite - anuladas inclusive as pinturas que lembravam 
um rosto humano, eles sao recolhidos da frente da maloca dos homens 
- urna casa onde só os homens podem entrar, se urna mulher o fizer 
terá que ter rela9oes com todos. Retirados do chao sao conduzidos até 
as águas da lagoa lpavu, sem a menor solenidade ou reverencia. o 
quarto toro de madeira sequer conseguiu atingir as águas terminando 
por servir de brincadeira para as crian9as. 

Os índios se recolhem, os visitantes já foram embora, sempre 
reclamando da acolhida, dizendo que a cerimonia do Quarup foi fraca, 
qu'e nao se alimentaram bem: tudo isso no entanto faz parte do 
universo ritualístico do Quarup. Os promotores da festa retornam as 
suas_ malocas, as atividades lúdicas, a pesca. Voltarao a rir durante todo 
odia. Quando a n1orte chegar, a receberao com naturalidade, e mesmo 
alegria. Quanto mais o índio envelhece, e se aproxima da morte, mais 
feliz fíca, menos por crer num céu, mais por nao viver a angústia do 
nao-ser, que atormenta o civilizado. o índio nao precisa se afirmar, nao 
precisa competir com ninguém, e quando o faz é pelo prazer maior da 
competi9ao, e nao para vencer. 

Quando narra urna ca9ada enche de fantasia o acontecí.mento, 
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Jembra as dificuldades, os riscos, os perigos, mas nunca fala do ato de 
comer, que tem importancia menor para ele. Existir é urna gra~a 
infini ta, e a morte, longe de ser temida, é a continua~ao da felicidade 
de vi ver. 

. ~ 
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A MORTE DO INDIO FEIO 

. .. 
POSTO LEONARDO - XINGU - Salkur, índio Trumái, nao 

tem mais de 40 anos, mas já está condenado a morrer. Sua mulher, 
Úaneker, que pressentiu a mesma amea~a, foi eliminada pelos Suiá, 
tríbo a qual pertencia. Por serem feios, foram considerados bruxos e 
condenados a morte. O índio, essencialmente esteta, que vive a contem
plar as coisas belas da natureza, nao suporta conviver com a fealdade, 
sinonimo de desgra~as. 

Uaneker foi sacrificada a golpes de borduna com a tranqüilidade 
dos que nao temem a morte, que para o índio nao contém a expressao 
de tragicidade e amargura que tao fortemente domina a consciencia do 
civilizado. Salkur está seguro, feliz e nem mesmo a amea~a cada vez mais 
próxima de seu trucidamento lhe retira a alegria de pescar, correr, 
ca~ar e amar. 

A IMPOSSIBILIDADE 

Para se compreender o universo da$ civiliza~ües indígenas, há que 
se abdicar de todas as nossas concep~ües , escalas de valores. Comparan
do, estabelecendo paralelos, tentando traduzir para nossos esquemas 
culturais os costumes e tradi~ües indígenas, é o caminho mais próximo 
para jamais entender o seu universo. Cláudio Villas Boas costuma dizer 1 
que cerca de 70o/o do que existe de estudos sobre culturas indígenas 
nao tem a menor procedencia científica. 
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- O candidato a antropólogo, a historiador, a pesquisador - afir
ma -, procuTa a comunidade indígena e lá se estabelece. Durante tres ou 
quatro mese~, as vezes mais, permanece entre os índios, conversa, troca 
presentes, come o seu beiju, o peixe muqueado, seus alimentos. Faz 
diariamente anotacoes, formula perguntas, indaga, argüi . E mais: 
fotografa, filma e finaimente deixa a comunidade encantado com tanto 
material recolhido. 

Um ou dois anos depois - esse candidato a antropólogo, pesquisa-
dor ou historiador edita um livro, de vendagem garantida, embora de 
profundidade duvidosa. Cada autor edita assim sua idiossincrasia, 
distribui suas fantasías. E entao a opiniao pública, e algumas vezes até 
mesmos pessoas bem informadas, sao envenenadas por essas deforma
c;oes, ricas em fantasias e pobres em procedencia científica. 

A ORIGEM 
Uaneker era urna índia Suiá e seu casamento com Salkur, tribo Tru

mái, resultou no nascimento de urna filha, cujo nome ainda nao pode ser 
revelado, conforme exigencia da ritualística xingüana. Suiá e Trumái 
pertencem ao chamado grupo xingüano, que se caracterizam pelo uso 
do uluri, cínto de castidade, pec;a da maior importancia junto a essas 
tribos. Tanto que quando urna mulher trai o marido, ao ser descoberta 
é a única punida, já que a relac;ao sexual só foi possível porque a 
mulher retirou essa pec;a, pois o homem jamais ousa tocá-la. O marido 
continua amigo desse índio, embora quase sempre puna com urna surra 
sua companheira. 

Acredita-se que os Trumái, juntamente com os Aueti e Kamaiurá, 
teriam no passado - cerca de 10 mil anos talvez - se dirigido para os 
formadores do Xingu, na regia.o conhecida por Monerá, onde se ·encon
tram os rios Kuluene, Ronuro e Batovi. Nessa caminhada conheceram 
e se fu·ndiram culturalmente com as tribos Karib e Aruak. Os Trumái, 
que formam os 11 grupos a·migos hoje existentes no Xingu , usando o 
uluri , foram os últimos a chegar a regiao. Difícil terem os Xavantes 
expulsos os Trumái de seus aritigos domínios a leste do Alto-Xingu. 

Já os Suiá, tribo a qual pertencia Uaneker, esposa de Salkur, sao 
índios de tradic;ao guerreira respeitável e temida. Atribuí-se a eles a 
expulsa.o, em tempos remotos, dos Arupati, que dominavam o baixo 
curso do Ronuro - um dos formadores do Xingu . Até hoje os Suiá nao 
abdicaram de suas expedic;oes guerreiras, onde os grandes campeoes 
cumprem ac;oes violentas e punitivas. Vale lembrar que posteriormente 
Trun1ái e Suiá em diversas ocasioes se defrontaram , em combates 
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violentos, de conseqüencias fulminantes. O casamento de Salkur (Tru-
111ái) com Uaneker (Suiá) tentou portanto unir dissidencias seculares 
entre essas duas tribos. 

Salkur, o feio , nao teme a 
morte. Alijado, recusado, 
a iminéncia da morte é o 
seu últ imo elo de rela~ao 

com a aldeia. 

A DESCONFIANf;A 

Quando Salkur e Uaneker se casaram, unindo portanto duas tribos 
de hostilidades sempre cultivadas, os mais sábios e antigos nao esconde
ran1 suas preocupa~ües e mesmo desconfian~a. Discursos foram pronun
ciados alertando que talvez os Suiá nao aceitassem esse casamento. 
Agravando mais a situa~ao, ambos eram muito feios, o que de forma 
ostensiva agride o sentido estético do índio. O índio vive a contemplar a 
natureza, a se banhar nos rios, lagoas e a amar tudo o que é belo. 
Salkur e Uaneker, em sua profunda feiúra, agrediam todo o sentido de 
mundo dos Suiá e Trumái. · 

O feio, o bruxo, o aleijado aos pouco vai se tornando alijado da 
comunidade. Ele toma conhecimento disso e come~a a inspirar temor, 
medo. Na medida em que vai sendo rejeitaqo estabelece urna rela~ao 
também de distanciamento com a aldeia. Suas profecias, quando se 
concretizam, enchem-no de orgulho, de satisfa~ao. Todos o temem e 
justamente esse temor passa a ser o único elo com a tribo. No dia em 
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que ele, o bruxo, o feio, ou o aleijado, percorre a aldeia de norte a sul, ou 
de leste a oeste, de punho cerrado, se estabelece o panico, alguma coisa 
de terrível irá acontecer. 

Isto tudo, longe •de preocupar o bruxo, deixa-o feliz. porque 
convenhamos, este é o elo que lhe resta, integrando-o com sua tribo. 
Alijado, rejeitado, recusado, a rela~ao de panico, de terror, por ser ele 0 

anunciador' senao mesmo o portador do mal, é um dado que o 
feiticeiro cultiva, procura cada vez dimensionar mais. Na medida em 
que suas profecias maléficas se cumprem, ele sabe que sua elimina~ao 
física se aproxima, seus dias esta.o contados. Diante disso o bruxo 
responde a iminencia da morte com tranqüilidade, liberto de maiores 
apreensoes. 

APAZMAIOR 

Ás 5 h, antes do Sol nascer, nas planícies xingüanas, os índios 
deixam suas malocas e se dirige_m para a lagoa lpavu, rios Kuluene e 
Ronuro. Ainda frio, pois durante as madrugadas a temperatura baixa e 
a umidade domina toda a regiao, lá vao eles alegremente, acompanha
dos de sua mulher e filhos, em dire9ao aos rios. Banham-se demorada
mente, mergulham, nadam, jogam água uns contra os outros e retor
nam para suas malocas. A partir daí tudo será descontra9ao, nada se 
exigirá dele, nem mesmo das crian~as, que crescem num mundo 
marcadamente sem repressao ou imposi9ao de qualquer natureza. 

Recentemente, no último Quarup dos Kuikuro, duas crian~as 
incendiaram durante a cerimonia duas malocas. Causaram grande 
prejuízo, afora o significado estimativo e cultural que as malocas 
representam para os índios. Em vez de puni~ao receberam risos. Todos 
passarám a rir dos dois, c4amando-os inclusive, carinhosamente, de 
"curu.mins de fogo". A liberdade da crian9a é alguma coisa de sagrado 
para o índio, ninguém pode . obstruí-la, castrá-la. Em razao disso, 
criado sem repressao, sem injun~oes religiosas ou sociais, sua inteligen
cia se desenvolve de forma surpreendente. 

Como eles nao podem quando crian9as enunciarem seu próprio 
nome, falam quase sempre muito baixinho, quase sussurrando, o que nos 
oferece ·um quadro rr.uito delicado. Aproximam-se do civilizado, pergun· 
tam o nome, dos pais, da mulher, e estabe~ecido esse primeiro contato 
tomam meigamente nossas maos. Como o pequeno índio gosta muito de 
nadar, vem logo o convite insistente para se tomar banho nos rios, ou 
na lagoa. Os índios do Xingu, agraciados pelos rios generosos que 
cortam a regiao, nadam com a facilidade de um peixe, a desenvoltura 
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de um grande campeao. Aos quatro anos os pequenos curumins -
índios e índias - já dominam as águas e seus mergulhos sao de fazer 
in veja. 

Salkur conta que nao tem saudades desses tempos, pois tudo isso 
ele pode fazer agora, na condi~ao de adulto, e mesmo amea~ado de 
morte. Nao pensa e nen1 teme a morte. Sao coisas que só poderá viver 
quando estiver <liante delas. No momento se dedica a sua filha, cuida 
de seus artesanatos, sente saudades de Uaneker. Se Uaneker tivesse 
direito a un1 Quarup, privilégio que jamais acontecerá, já que nao é de 
grande linhagem, sua tristeza desapareceria. Sem Quarup - cerimo
nia que homenageia os grandes mortos - toda vez que Salkur 
encontra um amigo ou parente, ambos choram convulsivamente a perda 
de sua mulher. É urna dor sentida, compungida, e de certa forma feliz. 

Sem a necessidade de competir, nao sofrendo a angústia de nio-ser, o indio, 
desde crian9a, exercita o ato de viver. 
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A PLENITUDE DO VIVER 
Sem temer a morte, sem a necessidade de competir, agredir, se 

afirmar, nao sofrendo a angústia do nao-ser, o índio termina por 
exercitar plenamente o ato de viver. Neste contexto se torna feliz, ri 
durante todo o dia. Enquanto no civilizado a plenitude se realiza, 
quando acontece, no universo da família, dos amigos, já que fora dele o 
homem é somente um ser político, no índio essa integra~ao assume um 
caráter muito mais amplo. O índio é pleno tanto junto a sua família 
como também no universo de sua aldeia. 

Quando do massacre dos Guaranijunto aos Sete Povos das Missoes, 
em Santo Inácio, território argentino, um grupo de resistencia ao 
invasor branco lutou até o fim. Em dado momento perceberam que 
seriam aniquilados. Entao mataram suas esposas e filhos. No final, os 
poucos lutadores que restavam lan~aram-se e1n dire~ao ao abismo, 
recusando serem presos vivos. Pode parecer suicídio, mas nao é. O 
indio nao conhece essa prática dos civilizados. O que ele nao aceita é 
viver sem liberdade. Essa é urna condi~ao que ele nao abdica, já que a 
vida sem liberdade contraria toda sua essencia, adultera sua visao 
do mundo. 

'• ' 
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O ÚLTIMO LUGAR BOM, EMBORA 
'NEM TANTO QUANTO SE IMAGINA 

. ' 

Que respostas tem urna cultura primitiva para o casamento, a 
educa~ao, o homossexualismo, a vida em comunidade? Há adultério, 
ciúme, erotismo, paixües derramadas entre os índios brasileiros? Pode 
ter um índio mais de urna mulher e em caso afirmativo, como se 
desenvolve essa rela~ao dentro de urna maloca? 

Primeiro nao existe um comportamento geral, estabelecido e aceito 
por todas as tribos brasileiras. Há até bem pouco se imaginava existirem 
apenas cinco troncos lingüísticos entre os nossos índios. J á se sabe da 
existencia de mais de 20, segundo o Summer Linguistic Institute, 
entidade estrangeira que estudou e catalogou todos esses troncos e suas 
respectivas familias lingüísticas. 

Cada tronco determina urna forma específica, particular, de com
portamento. Se por um lado existem conhecidos mais de 20 troncos, o 
Brasil dispüe de mais de 150 familias lingüísticas, afora os grupos 
isolados, como Trumái, por exemplo, no Alto Xingu. 

Para efeito de compreensao, o tronco seria, por exemolo. o latim, 
sen do a f amflia o frances, o portugues, o espanhol. E cada f amflia 
constituí urna na~ao, um povo, urna forma de vida particular, com suas 
idiossincrasias, sua maneira pr6pria de ver o mundo. · 

O SENTIDO · 

A antropóloga Carmen Junqueira, que desde 1967 está vinculada 
ao estudo dessas minorias, tendo inclusive trabalhos publicados sobre 
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índios do Parque Nacional do Xingu, é de opiniao que "pelo menos 
entre o grupo-em que estive, a idéia de amor romantico, conhecida entre 
nós civilizados, é inteiramente desconhecida para eles. O casamento é 
un1 ato político. Um rapaz aos 10 ou 12 anos, os pais já estabelecem um 

• noivado com urna menina de dois ou tres anos." 

Aos 14 ou 15 anos essa mo~a casa com esse rapaz, entao se torna 
difícil imaginar que dentro de um quadro desse, previamente determina
do, ocorra a chamada paixao romantica, com seus ingredientes de 
proibi\ao, clandestinidade, ousadias, e mesmo provoca\ües, tao conhe
cidos no mundo civilizado. O casamento, pelo menos entre as tribos do 
Alto Xingu - nove grupos tribais distintos - constituí urna alian\a 
política. 

É através do casamento que o chefe da casa, da maloca, consolida 
um poder político. Cada esposa pode, e quase sempre representa, um 
cla, e através dele o marido dimensiona o seu prestígio. Esse chamado 
amor romantico, tao questionado entre nós, pode ocorrer nas rela\OeS 
extraconjugais, e vale dizer, com regularidade. 

O sertanista Cláudio Villas Boas costuma lembrar que "o indio, ao 
esposar duas, tres mulheres, o faz movido por um interesse político, e 
também como forma de ampliar a capacidade produtiva de sua maloca. 
Quanto mais mulheres tiver, mais for~a de trabalho ele dispoe". 

Quando um homem, por exemplo, e isso ocorre entre os Kamaiu
rá, casa com duas, ou tres irmas, segundo ainda Carmen Junqueira, 
que estudou durante oito anos essa tribo, ele monopoliza todas as 
outras alian\as possíveis a serem feítas com outras casas. Essas irmas 
naturalmente refor~am a alian~a políti~~ do chefe da casa. O casamen
to en tao é um ato fecundo, urna oportunidade de refor~ar o · poder 
político do chefe da maloca. 

A CONVIV:ENCIA 

A rigor, com a introdu~ao da segunda esposa, nota-se que a 
primeira nao fica plenamente a vontade. Mesmo que seja sua irma. 
Com· o correr do tempo, pode-se dizer a médio prazo, verifica-se que 
esse sentimento é substituído pela idéia de que foi selada urna uniao 
fecunda, em benefício inclusive da casa, . da maloca. 

Ocorre que as vezes o homem casa com urna terceira mulher, sem 
nenhum la\o de parentesco com as duas primeiras, que sao irmas. Aí 
intervém no processo urna outra alian~a que eventualmente pode nao 
interessar a família das duas primeiras esposas. Mas para o homem 
interessa, em termos de alian\a. Prevalece entao a vontade do homem, 
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e tarnbém com o tempo essa uniao, por ser fecunda para toda a casa, 
termina sendo aceita pelas duas primeiras esposas. 

Quando estive no Parque Nacional do Aripuana, pela segunda vez, 
urna surpresa, entre tantas, me aguardava. No posto indígena Rio 
Roosevelt, por exemplo, -um índio da tribo Gaviao ao se interessar por 
urna determinada mulher, torna urna iniciativa da maior tranqüilidade, 
Entra na casa da m~a, entrega urna borduna, um arco e flecha, ou 
qualquer outro bem, a família dela, e leva-a consigo para sua casa. 

Pode ser que essa uniao dure meses, anos, mas pode ser que nao vá 
alérn de urna semana, ou mesmo alguns poucos dias. Entao esse índio 
retorna a maloca da mo~a, devolve-a . a sua família, pode ser ªº pai, a 
rnae, ou irmaos dela, e entao traz de volta o objeto que havia deixado 
como urna espécie de dote. Tudo isso na maior tranqüilidade·, sem 
ressentimentos, sern mágoas guardadas. 

A COMPREENSÁO . ~ 

Como reage o índio <liante da recusa ao seu apelo afetivo? Urna 
antropóloga paulista chega pela primeira vez no posto Diauardm, no 
Parque do Xingu. Fizera um curso de pós-gradua~ao em antropología, e 
carregada de teorias na cab~a, vai ao encontro de urna cultura 
primitiva, dando seqüencia a antigo desejo. 

Alta, loira, olhos claros, bonita, tao logo desceu do aviaozinho 
"Cessna" que a conduziu, foi recebida alegremente pelo grande "capi
tao" Txucarramae, chamado Raoni. Trata-se de um índio alto, forte, 
valente, com um imenso botoque no lábio inferior. ~ um grande chefe, 
muito respeitado por toda a aldeia. 

Raoni logo se decidiu, recebeu-a e foi com ela passear. Curiosa por 
conhecer o comportamento de urna cultura primitiva, lá se foi, de maos 
dadas com Raoni, a percorrer toda a clareira do posto Diauarum. Raoni 
n1ostrou o rio, majestoso e impertubável, lembrando seu grande conhe
cimento sobre ele, seus perigos e armadilhas. 

Falou sobre a floresta, na qual ele atua com soberanía, juntamente 
corn todo o seu povo, discorreu sobre os animais, lembrou suas lutas, 
contra on~as, cobras imensas, enfim, cantou sua existencia no mundo. 
E naturalmente, depois de toda essa abertura afetiva, já que ninguém 
fa la de sí a toarnente, convidou-a para ir namorar corn ele. 

Nossa antropóloga entao se assusta e pede a ajuda dos civilizado~ 
presentes. Chega-se perto de Raoni e explica-se: "Ela nao vai namorar. 
nao com voce. Ela tem um noivo na cidade, e se for namorar com 
índio, quando retornar o noivo nao quer mais saber ·dela ." Di to isto, 
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Raoni retorna a aldeia, e urna hora depois o episódio já se encontrava 
praticamente· esquecido. 

Eis que surge de volta Raoni, acompanhado de cinco índias jovens, 
as mais .lindas da aldeia, a fina flor da tribo. Explica en tao o seguinte: 
"Raoni quer dar as cinco indias pro noivo. Em troca Raoni quer 
caraíba (civilizada) pra mim". 

Novo impasse. Explica-se a Raoni que "nao haverá troca nenhuma. 
A antropóloga é noiva, e entre caraíbas nao tem esse negócio de trocar 
mulher. Depois indio é indio, e caraíba é caraíba. Nao vai haver 
nenhuma troca, Raoni". 

Mais urna vez retorna a sua aldeia, em Piaru~u, onde ocorre o 
episódio no posto Diauarum. Fica entao a expectativa. Como reagirá 
Raoni? Sentir-se-á frustrado, empreenderá alguma medida hostil, por 
ter sido recusado? Pelo menos esses sentimentos entre nós sao bastante 
comuns. 

Antes que o Sol desaparecesse procura ele a nossa antropóloga, e 
para surpresa de todos, carregado de presentes, entrega-os a ela. Sao 
presentes - colares, arcos, anéis, bra9adeiras - destinados a ela e ao . 
seu no1vo. 

Assim reage o índio <liante do que costumamos chamar rejei9ao, 
fechamento, recusa afetiva'. 

O HOMOSSEXUALISMO 

Durante os meses de janeiro e fevereiro de 1974 muito se falou de 
homossexualismo entre os índios Kren::~-Karore, quase na divisa entre 
os Estados de Mato-Grosso e Pará. Nao faltou quem garantisse na 
época que essa prática seria comum entre os índios brasileiros. Certa
mente muito mais para justificar posturas pessoais, do que propriamen
te o resultado de urna pesquisa séria. 

No caso desses índios, o que ficou evidenciado, é que essa prática 
teria sido introduzida por elementos civilizados, o que nao constitui 
nenhuma novidade. Tanto Orlando, como Cláudio Villas Boas, e nessa 
lista ·podemos acrescentar a antropóloga Carmen Junqueira, e mais 
sertanistas como Apoena Meireles, Sidnei Possuelo, todos eles corr1 
longo e demorado convívio entre os índios, sao unanimes em afirmar a 
inexistencia de homossexualismo entre os nossos silvícolas. 

Quando isso ocorre resulta das conseqüencias do contato entre 
índios e civilizados, já que nao é somente o homossexualismo que lhes 
transmitimos; acrescente-se o alcoolismo, a prostitui9ao, as doen9as 
venéreas, a gripe, a tuberculose, enfim todo o manancial de chagas 
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A dimensao do ateto nao se restringe a esfera menor homem I mulher, pai, 
mae, fami lia. Ela emana da maloca, alcarn;ando a familia maior, que é toda 
a tribo. 

/ 
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fisiológicas e sociais que herdam ao travar contato com a chamada 
civiliza~ao . 

POLIANDRIA 
Teria havido um tempo em que a mulher podia dispor de vários 

homens? No livro a Origem da Familia, da Propriedade Privada e 
doEstado, Engels observa que "o estudo da história primitiva revela-nos 
um estado de coisas em que os homens praticam a poligamia e suas 
mulheres a poliandria (urna mulher dispondo sexualmente de vários 
homens) e em que, por conseqüencia, os filhos de uns e outros tinham 
que ser considerados comuns." 

Na verdade sempre se silenciou sobre essa fase em que a mulher 
podia casar com vários homens. Toda a história do matrimonio, forjado 
sobre urna sólida visao patriarcal-machista, só admite a monogamia, 
senqo o adultério, como prática, urna exce~ao. Nao é bem verdade. A 
postura do filisteu moralizante sempre virou as costas, nao deu ouvidos, 
a urna fase coletora das tribos primitivas, onde inexistia ainda a 
agricultura, e como tal nao havia a necessidade de se transferir patri
monios, o que determina o casamento monogamico. 

Tudo leva a crer, que no Brasil, a lenda das Amazonas - mulheres 
belíssimas - sem maridos, que montavam cavalos selvagens, e faziam a 
guerra e o amor, com identico empenho e valentia, nada mais seja que a 
memória oral do matriarcado nas na~C>es primitivas da Amazonia. E se 
houve poliandria, e tudo leva a crer que sim, ela teria ocorrido em pleno 
matriarcado. - . 

As Amazonas dividiam-se em 70 aldeias de pedra, ligadas a 
povoa~oes maiores por estradas. Exigiam pedágio dos que por suas 
terras passassem e, quando lhes vinha o desejo sexual, faziam a guerra . 
Com valentia e volúpia, misturando prazer com violencia, atacavam a 
tribo mais próxima. E mais: só atacavam as aldeias onde os homens 
fossem fortes e saudáveis. · 

Os vencidos eram feitos prisioneiros e levados as suas aldeias. 
Como vencidos eram obrigados ao amor. Saciado o desejo de toda a 
tribo, eram libertos e voltavam as suas aldeias de origem. Os filhos 
nascidos dessas liga~oes, se homens, eram i~ediatamente sacrificados . 
Se mulheres eram criadas para as coisas da guerra. Muitos guerreiros 
nao lamentavam a derrota, tampouco a condi~ao de prisioneiros. Va
lentes na guerra, ninguém as superava na arte de amar. Eram feitas 
para a guerra e para o amor. 

Eram mulheres, protegidas por reduzidas tangas, montando cavalos 
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selvagens despidos de quaisquer arreios. Teria sido urna lenda introduzi· 
da por Francisco Orellana, - urna forma elegante que o aventureiro 
encontrou para justificar sua completa derrota na foz do Nhamundá, 
em 1541. 

Orellana teria visto, comandando os índios que o expulsaram da 
regiao, cerca de 15 mulheres, cavaleiras audazes, que lutavam brava
mente. 

O COMPORTAMENTO 

Os grupos indígenas ainda em estado de cultura pura oferecem 
um quadro muito distinto, peculiar, no que diz respeito as suas formas 
sociais. Os homens, por exemplo, dedicam um extremo cuidadó a 
forma física e a própria beleza, muito mais que as mulheres. b comum, 
numa aldeia, ver-se grupos de homens se cuidando mutuamente, um 
pintando o outro, acrescentando dados e enfatizando a beleza, quer 
através de um brinco, quer a.través de outros objetos de uso ·estético'. 

Já a educa<;ao de urna crian<;a é, na verdade, urna a~ao coletiva. 
Todos participam, principalmente os que residem na mesma casa. 
Numa maloca nao existe apenas a família nuclear, pais e filhos. O que 
predomina é a familia doméstica, o cla propriamente dito. Pais, avós, 
tias, primos, irmaos, cunhados, moram todos juntos. A crian~a, no 
centro disso tudo, recebe urna assistencia global, onde todos partici
pam, reduzindo assim a autoridade unilateral da mae ou do pai. o avo 
ensina a sabedoria, o tío a arte da ca~a, o primo mais velho a nata~ao, 
enfirn , a crian~a cresce enriquecida com toda essa contribui~ao, de tal 
forma que se afasta o perigo da supermae, do filho único, do ho.mos
sexual, do egocentrico, resultado quase sempre, entre nós civilizados, 
das limita<;oes impostas pelas barragens do egoísmo familiar. 

A professora Carmen Junqueira costuma dar o seguinte exemplo, 
para traduzir o que seja urna vida em comunidade, mas em comunida
de plena, de verdade, sem hipocrisia. "Entre nós civilizados, ao atraves
sar urna rua, vamos supor que eu esteja acornpanhada de meu filho, e 
voce com urna crian~a, também sua filha. Surge um carro; instintiva
mente eu pego o meu filho, e voce o seu. Difícilmente nós vamos 
subverter essa ordem." 

- No Xingu, explica, nós vamos ver um comportamento de 
responsabilidade social muito maior. Há .urna preocupa~ao com o 
social. O afeto nao é urna coisa monopolizada apenas em nível indivi
dual, ou familiar. No Xingu os irmaos do pai sao chamados por um 
termo equivalente a paizinho, e as irmas da mae por maezinha. 
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A esfera do afeto nao se restringe, entre os índios, a esfera menor 
do pai, mae, ou ·mesmo família . Ela sai da casa, e se distribuí para fora 
da aldeia, alcan~ando a família maior, que é toda a tribo. 

AMONOTONIA 

. Há o ciúme numa cultura primitiva? Já que o casamento é muito 
mais um ato político, urna alian~a para consolidar poder, há a prática do 
ciúme entre os índios? Ou o ciúme é um desdobramento da visao 
romantica das rela~oes matrimoniais? Vale dizer, que mesmo nas 
uniúes, digamos estáveis, bem consolidadas, surge invariavelmente, 
u1na visível monotonía sexual. E a aldeia, ninguém se iluda, exibe 
constantemente urna monotonia geral, só quebrada nos grandes cerimo-. . 
n1a1s. 

Essas paixoes, romanticas, de imensa curiosidade sexual, podem 
até ocorrer, numa tribo, mas certamente nas rela~ües extraconjugais. 
Entre os Suruí , no Território de Rondonia, certa vez eu assisti a urna 
cena de ciúme. Um índio surpreendeu sua mulher fazendo amor com 
outro índio. Sua atitude foi aplicar urna sova na mulher, e naturalmen
te continuar amigo do seu rival. No dia seguinte já estava "de bem" 
com sua esposa. . 

Talvez extrapolando um pouco, esse sentimento de ciúme, entre 
nós civilizados, seja muito mais que um desdobramento do próprio 
sentimento de posse, tao exacerbado numa sociedade voltada para o 
individualisn10. 

Urna demorada permanencia numa aldeia oferece edificantes 
exempl~s do comportamento de homens ~ é mulheres numa tribo. Um 
índio é sempre um ser feliz. Passa quase todo o dia rindo, brincando, 
num verdadeiro estado de gra~a. O seu dia é dividido entre as tarefas 
da produ~ao, como pescar, ca~ar, plantar, mas também nunca se 
esquece de tomar banhos no rio, ou lagoa, correr, se exercitar, fazer de 
seu corpo um instrumento de linguagem. 

É comum vermos, a tardinha, os homens correndo uns atrás dos 
outros, _se tocando, ou mesmo passeando de maos dadas, sem que isso 
implique em qualquer manifesta~ao de sedu~ao, de homossexualismo. 
Cláudio Villas Boas costuma dizer que o índio é feliz, pleno, porque ele 
é, exercita integralmente o seli ser. 

Sua realiza~ao nao se traduz no ter, aéumular bens, competir, 
disputar. Ele é, nao vive a angústia do nao ser, que é a tragédia maior 
do civilizado. Por nao sermos, tanto homens e mulheres civilizados, 
buscamos ter, competir, possuir, dispor de posses, bens. 
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No centro da aldeia o índio passeia, acompanhado de seus filhos, 
sorrindo, feliz. Ele está de bem consigo, e de resto com sua familia, 
com toda a tribo. Por isso ele nao teme a morte, nema velhice. O velho, 
numa tribo, é fonte de sabedoria, é ouvido. Um grupo de velhos, numa 
aldeia, por sua algazarra, nos faz lembrar um grupo de crianc;as, entre 
civilizados. 

Um índio, homem ou mulher, morre serenamente, como urna vela. 
Se apaga sem roído, sem apelos, sem terror. Ele simplesmente viveu: 
ele foi. 

O MATRIARCADO 
Se a poligamia é permitida, embora por razoes bem diferentes do 

que imaginamos, já que essa prática nao se realiza como forma de 
afirmac;ao pessoal, nem tampouco decorre de visível manifestac;ao de 
ansiedade do homem, conforme acontece quantas vezes entre nós 
civilizados, por que ela nao sé estende a mulher? 

~ntre os índios Urubu , no Maranhao, há urna história que ao 
abordar a natureza das relac;oes entre homens e mulheres, nos _ faz 
retornar a urna fase que talvez registre o fim do matriarcado. Maír é o 
herói cultural dessa nac;ao. Essa entidade criou homens e mulheres, 
extraindo-os de urna árvore vermelha chamada wirapitang. 

Nao só criou homens e mulheres, como de resto a floresta, os rios, 
os bichos, enfim, toda a natureza. Nesse tempo os homens nada faziam, 
senao permanecer deitados nas redes. As mulheres cuidavam de tudo: 
pescavam, cac;avam, defendiam a aldeia. Os homens, nessa época, nao 
tinham penis. Em compensac;ao havia um rancuai-ang para elas. 

Era urna minhoca imensa, com cabec;a de cobra, língua bifurcada, 
e olhos de cobra. Quando lhe vinha o desejo sexual, a mulher tocava 
levemente o solo e dizia, sussurrando: 

- O meu rancuai-ang, o meu marido, o meu macho, vem. 
Sensível ao apelo, o rancuai-ang, sai do interior da terra e, 

erguendo urna cabec;a de cobra, e o corpo de minhocao, se postava 
diante da mulher. Satisfeito o prazer sexual, o rancuai-ang retornava ao 
interior da terra, e a mulher se dirigia a um grande pote de barro, onde 
urinava em seu interior. Cinco dias mais tarde nascia ali urna crian.era. 

Essa cerimonia jamais, advertía Maír, poderla ser vista por um 
homem. Mas um dia, um índio curioso, a assis.tiu. Quando a mulher foi 
embora ele bateu no chao, e repetiu as palavras de praxe. O rancuai
ang apareceu, e nao sabendo o índio o que fazer, assustado, decepou a 
cabe.;a do minhocao com um machado de pedra. 
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Morto o rancuiai-ang as mulheres se revoltaram. Maír, preocupa
do, foi a aldeia,· aparthou o rancuiii-ang e o dividiu em pequenas partes. 
Cada peda~o foi introduzido entre as pernas dos homens. A partir desse 
dia, as crian~as nao na~ceram mais nos potes, e sim no ventre das 
mulheres. Em contrapartida, os homens passaram a trabalhar, pescar, 
ca~ar, e tomar conta da aldeia. Da impossibilidade de gerar urna 
crian~a em seu próprio corpo, qs índios jamais se libertaram de um 
sentimento de incapacidade <liante das mulheres. 

A INSTITUCIONALIZA~AO 

Entre os índios Kaingang, no Sul do país, nas diferentes oportuni
dades em que estive com eles, tanto homens quanto mulheres foram 
unanimes em garantir que as rela~ües fora do casamento eram pratica
das por todos, tanto "marido, como esposa". Embora o cacique Mário 
Juruna tenha me garantido que nunca teve rela~oes sexuais fora de seu 
casamento, pessoalmente duvido muito que nao estivesse manipulando 
essa informa~ao. Como se sabe, os Xavantes, a que pertence Mário 
Juruna, sao assistidos por missionários católicos, que certamente repri
mem essas práticas extraconjugais. 

Há urna monotonia sexual, em. qualquer aldeia, e isso é confirma
do pelas pesquisas de Carmem Junqueira, e as paixoes, chamemos 
assim o grande interesse sexual, quando ocorrem sao certamente fora 
do. casamento. Essas rela~oes extraconjugais nao amea~am, é bom 
esclarecer, o casamento e pode-se garantir, estao institucionalizadas na 
maioria das tribos brasileiras. .. . 

As rela~oes extraconjugais, tanto do homem, como da mulher, pelo 
menos no Alto Xingu, sao tao institucionalizadas quanto o casamento. 
E entao a sova, quando se trata de adultério feminino, se é que se pode 
qualificar tal comportamento ·com essa expressao, assume um caráter 
simbólico. Dizem que as vezes a mulher já deseja receber duas, ou mais 
sovas, como forma de se redimii-, por antecipa~ao, de futuras rela~oes 
extraconjugais. 

O inverso, isto é, urna mulher ao surpreender o seu marido tendo 
rela~ao com outra, reage de forma curiosa. Absolve o marido, mas nao 
se esquece de punir sua rival. Bate, com violencia, nessa mulher. Puxa o 
cabelo da rival, bate até se cansar. 

Os homens, numa aldeia, reverenciam niais urna mulher que nao é 
dada a essas práticas extraconjugais. E aí, estamos <liante de mais urna 
dúvida, no manancial cada vez maior, que nos confunde, ao entrar em 
contato com urna cultura primitiva. 
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As relaé;óes extrac;onju(¡ais, da mulher também, alo táO instltuclonalizadaa 
quanto o CálaMento, pel() menos no Alto Xlngu. 



A DECEPf;ÁO 
Certa vez demorei-me bastante tempo nas proximidades da tribo 

Suiá. Durante todo esse período permaneci junto ao sertanista Cláudio 
Villas Boas, e com ele havia um pequeno índio Suiá, de idade nao 
superior a cinco anos. A mae morrera durante o parto e ele dessa forma 
está va marcado para morrer. Essa é urna praxe bastante consolidada: o 
nascimento de gemeos, ou entao crian~a defeituosa, ou mesmo a morte 
da mae durante o parto resultam na elimina~ao do recém-nascido. 

Esse "pequenino" índio, por sinal urna crian~a inteligentíssima, 
estava no posto Diauarum para que nao fosse eliminado por sua aldeia 
de origem. Entao ele se ressentia da ausencia de seus pais, da aldeia, de 
seus familiares. 

Tornamo-nos amigos. Todos os dias ele aguardava, pela manha, 
minha saída da rede, depois de passada em revista a leitura de algum 
livro, já com o Sol se espalhando por toda a planície xingüana. Ainda 
sob a neblina, antes do Sol raiar, ele ia se banhar nas águas do 
caudaloso rio Xingu, juntamente com grupos de índios Caiabi, que o 
receberam por interferencia do Cláudio Villas Boas. 

Banhava-se assim muito cedo, repetindo urna secular tradi~ao indíge
na, e ficava, na porta do tapiri onde eu dormía, me aguardando. Só 
após sair da rede, recolher o mosquiteiro, é que ele vinha e entao me 

" Nada sabia de sua língua, nem tampouco ele da minha. E nem por isso 
nossa rela~ao perdía em entendimento, em calor." 
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da va a mao. lamos juntos para a beira do rio, e tudo o que eu fazía, ele 
repetia. Havia lhe dado urna pequena escova de dentes, e ele entao se 
escovava, passava sabone'te no corpo, repetindo sempre os meus gestos, 
e mergulhava também co.migo. 

Durante o resto do dia permanecíamos juntos. Eu nada sabia falar 
de sua língua, e ele tampouco da minha. E nem por isso nossa rela~ao 
perdía em calor, em afeto, em entendimento. Como nao gosto, só 
quando a fome se faz insuportável, da comida dos indios, .ele me 
abastecia com frutas, principalmente mangas, saborosas nessa regiao. 

U m dia caiu um forte temporal no posto Diauarum, e decidí tomar 
banho de chuva. Como o vento era inuito forte, as mangas maduras 
come~aram a cair. Incontinente me postei sob a mangueira, aguardan
do o tombo das frutas. Nao demorou muito e eis-me acompanhado do 
meu amiguinho Suiá, já naquela altura praticamente um filho. 

O vento se faz mais forte e ou~o o ruído das frutas quebrando os 
galhos da mangueira em sua, queda. ~ um ruído seco, com estalidos 
estridentes, agravado pelo barulho da chuva e relampagos que se 
repetem. Corro rapidamente na dire~ao do ponto onde imagino que 
cairá a manga, admitindo mesmo a possibilidade de apanhá-la no ar, 
evitando o choque com o chao. 

No mesmo sentido corre o in.diozinho Suiá , embora suas pernas 
sejam mais curtas, e mais lentos os ~eus movimentos. Corro e chego 
primeiro, recolhendo no chao as duas frutas que caíram praticamente a 
um só tempo. Ele chega depois, e eu já estou com as duas na mao. Seu 
rosto se contrai, seus olhos revelam decep~ao. Nao sei o que fazer. 
Permane~o decididamente sem saber como agir. 

Ele se retira, sob forte chuva, para sua casa, os olhos no chao, sem 
mais me fitar. Sempre que nos separávamos era comum ele apertar 
minha mao, e eu a dele, sorrirmos mutuamente, e cada um ir para o 
seu canto. Agora nada disso aconteceu. Recolho-1ne para "casa" abor
recido. A chuva passa. Urna hora depois ele me procura, e com urna 
manga, na mao, me oferece. Havia, soube depois, subido na árvore, e 
recolhido-a ainda no próprio galho. Mesmo assim revelava decep~ao. 

Eu havia, na minha pressa de civilizado, impedido que ele, num 
gesto tao próprio de urna cultura primitiva, me oferecesse em primeira 
mao, a fruta despencada da mangueira. Soube depois que ele também 
correra comigo, nao para disputar a manga, mas para me oferecer. 
Esse gesto eu 'negara. Nunca mais nossas rela~C>es foram as mesmas . 

• 

A TRANSFERtNCIA 
Existe urna história curiosa, entre os índios do alto Xingu. O~ 
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Kuikuro , velhos rivais dos Aueti, contam que havia um índio dessa 
última tribo que sempre acompanhava as mullieres em quase todas as 
tarefas domésticas. As mulheres iam apanhar água, lá ia esse índio. 
Iam partir lenha, lá estava ele, sempre junto. lam a r~a lá ia esse 
permanente acompanhante. 

. Um dia as mulheres decidiram por um ponto final nessa situa~ao , 
que já se apresentava. por demais estranha. Simularam ir a ro~a . 

Quando se encontravam no meio do mato, todas juntas, agarraram o 
índio Aueti e disseram: 

- J á que voce vive nos seguindo, agora queremos todas "namo
rar" com voce. Nao é isso que voce está querendo, e nao consegue 
pedir? 

- Nao, respondeu o índioAueti. Voces nao estao me entendendo. 
É que eu gosto apenas de fazer as mesmas tarefas de voces. Nao gosto 
das tarefas dos homens, como ca~ar, guerrear, pescar. 

Com o correr dos anos esse índio terminou tendo rela~ües homos
sexuais. Ficou grávido. A tribo Aueti nao sabendo o que fazer terminou 
matando-o, antes que a crian~a nascesse. 

Mas isso, enfatizam os índios Kuikuro, aconteceu entre os índios 
Aueti. 

Nos primeiros contatos com urna cultura ainda em estado puro 
ocorrem episódios curiosos. Junto aos Suruí, no Parque Nacional do 
Aripuana, nos primeiros meses de contato, era comum se ver um índio, 
num rasgo espontaneo de afeto, e amor desmedido, deitar carinhosa
mente urna índia, e diante de todos, principalmente civilizados perple-
xos, fazer amor com sua eleita na maior ·tranqüilidade. . 

Esses episódios ocorriam também com certa naturalidade no Par
que do Xingu. Foi preciso um trabalho lento, de interven~ao, para 
impedir constantes constrangimentos, principalmente quando havia 
autoridades civilizadas com suas esposas pudicas. 

Há ainda o caso de um marido com duas, tres mulheres. A ordem 
de importancia de cada urna pode ser avaliada pela altura de sua rede. 
Entao se ve a noite o marido, com sua rede na altura mais elevada, e 
em seguida, pela ordem de importancia, de desejo, as esposas. 

Logo após a primeira menstrua~ao a índia é recolhida para dentro 
da maloca de sua família. Entao come~a um período de "interna
mento", que dura as vezes mais de um ano,. onde lhe sao ensinados os 
segredos e tarefas de urna boa esposa. Durante esse período ela fica 
praticamente isolada, e sua abstinencia sexual, segundo falam, é total. 
Mesmo assim um índio Jua/uapeti me garantiu que "vez por outra a 
gente aproveita e "namora" com ela, tendo cuidado de ninguém ver". 
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O ORGASMO 

Há um consenso geral de que muito antes da mulher casar ela já 
leva consigo urna certa experiencia sexual. É verdade que há o "confina
mento", há meses seguidos de recolhimento. Mas antes da menstrua~ao 
é comum um índio adolescente surpreender urna índia indo apanhar 
água , ou lenha, e entao jogando-a numa moita, amá-la demorada
mente, o que nao impede que essa atitude se manifeste com certa 
violencia. Violencia nunca além do que exige urna rela~ao sexual 
desreprimida, despojada. Tanto que essa índia, embora proteste, nao 
recusa depois, noutros días, o mesmo gesto viril. 

Agora quanto ao orgasmo é urna questao que se complica, 
como tudo o que ocorre numa cultur~ primitiva. O que sabemos é 
muito pouco. Há suspeita, inclusive, de que a índia desconhece o 
orgasmo. Consta inclusive que no reino animal, a única espécie que 
talvez conhe~a o orgasmo seri~a a macaca. O resto dos animais conhece
ria apenas o instinto sexual, com sua for~a. e capacidade reprodutiva. 

É comum, inclusive, quando umá índia passa a ter rela~ües sexuais 
com um civilizado, nunca mais querer se casar com um indio. Esse 
comportamento se verifica, com regularidade, em diferentes tribos, 
onde o contato com civilizados atingiu esse grau. 

A Sonia, personagem do livro de Antonio Callado, "O Quarup'' 
pertente muito mais a fic~ao , que a urna realidade conhecida. No livro 
ela foge com um índio, recusando assim, nao só o mundo civilizado, 
como de resto os seus homens viris. 

Na verdade o índio nao se revela um amante carregado de carícias. 
Ele chega, apanha a mulher, e pronto. Nao se derrama em afetos, como 
fazemos ou deveríamos fazer, nós civilizados. Certamente porque, e aí 
vai mais urna extrapola~ao, a mulher índia nao carrega dois mil anos de 
urna civiliza~ao moralista judaico-crista. 

A frigidez feminina, se é que existe entre as índias, é um problema 
dela, de sua cabe~a, de seus "arquétipos", e nao da impotencia do 
índio. Aliás esse tema já nos foi mostrado, magistralmente, em O 
Amante de Lady Chaterley ~e D. H. Lawrence. 

A antropóloga Carmen Junqueira conta que entre os Kamaiur_á ela 
já se deteve tentanto responder a essa questao. Até hoje nao chegou a 
nenhum resultado conclusivo. 

E quem garante que toda mulher civilizada conhece o orgasmo? 
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NA ELIMINA~AO DO MITO A 
ORFANDADE DE UMA REGao 

. ~ 

FRONTEIRA BRASIL-BOLÍVIA-PERU - Em Xapuri, Estado 
do Acre, duas mo~as órfas foram a um baile, onde conheceram rapazes, 
pálidos, bonitos e desconhecidos. Vestiam-se elegantemente - terno, 
sapatos e chapéus brancos - e se comportavam cavalheirescamente. 
Dan~aram com as m~as, e beberam bastante. Disseram ao pé de seus 
ouvidos, a meio-tom de voz, galanteios que elas jamais esqueceriam. 
Antes do dia amanhecer, desapareceram sem se despedir de ninguém. 
A uns 300 metros da casa havia um rio. 

As 9h da manha, quando os convidados deixavam o baile, viram, 
surpresos, dois botos, dentro de um pequeno lago, no caminho que 
Jevava ao rio. Os convidados, de posse de arpües, terminaram por 
puxá-los para terra, e os mataram. Partiram a cabe~a de ambos, de 
onde exalou um forte cheiro de cacha~a. Meses depois a comunidade 
via crescer' de mes para mes, a ponta da saia dianteira, das duas 
m~as. Haviam sido fertilizadas pelos dois botos, numa noite onde a 
magia e o encanto substituíram o cotidiano, muitas vezes sem gra~a, 
dos habitantes das margens .dos rios da bacía Amazonica. 

OCOME~O 

Grande parcela do acervo mitológico do antigo Egito ·reside nas 
histórias oriundas do rio Nilo, do qual surgiram seus deuses, suas 
lendas, sendo mesmo o responsável maior pela sobreviv~ncia, crescimen
to e grandeza de todo o seu povo. A história da Amazonia, e dos que lá 
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nascem, vive~ e morrem, decorridos 60 séculos, revela, estabelecidas as 
diferenc;as, trac;os comuns. Heródoto, filósofo grego, disse, certa vez, 
que o "Egito era urna dádiva do Nilo" e os caboclos do Río Amazonas e 
afluentes, vivem repeti'ndo que "quando nao ocorrem as enchentes a 
miséria se torna "paidégua". 

. A Amazonia, com S milhües de Km2, situada no hemisfério Sul, 
zona equatorial, e menos de um habitante por Km2, tem na rede 
hidrográfica um dos principais meios de comunicac;ao. Rio, lagos e 
florestas envolvem-na, numa teia de interesses, necessidades e mesmo 
competic;ao. A fixac;ao do homem, no espac;o geográfico, está vinculada 
a cronica dos rios, animais e plantas, no centro dos quais surgem as 
lendas e os mitos. 

O boto seduz as moc;as ribeirinhas em quase todos os afluentes do 
rio Amazonas, sendo pai natural de filhos cuja paternidade é desconhe
cida. Nao sao poucas as viúvas e m~as solteiras fertilizadas pelo boto, 
transfigurado em ser humano, afetuoso, distinto, e cujo convite ao amor 
nunca pode ser recusado, tal é o despojamento do apelo. A populac;ao 
perdoa suas vítimas, isso numa regiao onde os ideais de virgindade e 
castidade sao infinitamente importantes. 

O SENSACIONALISMO 
Apesar de todo o processo de colonizac;ao, que muitas vezes se 

confunde com depredac;ao, a Amazonia constituí um mundo estranho 
que tem dado margem a urna literatura marcadamente em busca de 
exotismo sensacionalista. Sua caracterizac;ao tem sido buscada toman
do-se por fundamento certos aspectos 'ciue a distinguem e de fato sao 
mareantes para sua compreensao. Outros elementos podem ser encon
trados no clima, na riqueza da fauna, principalmente ictiológica, no 
primitivismo das condic;oes existenciais, na rarefac;ao populacional, e na 
economía de sentido predatório. 

O historiador Viana Moog observa que "jamais pude compreender 
o que fosse o terror cósmico. A Amazonia me revelou". Urna floresta 
sem-fim, o silencio solene dos espac;os, a imensa vastidao dos ríos, lagos 
e igarapés, a brutalidade da terra caída, o encantamento da pororoca, 
tudo isso termina por levar o habitante da regiao, em sua quase total 
ignorancia, a se sentir inseguro, incapaz de compreender os fenomenos 
da natureza. . . , . 

Essa incapacidade lanc;a o hornero num verdade1ro terror cosm1co, 
onde entram as lendas, as crenc;as e estórias que se transmitem 
oralmente. Os ríos convidam ao mergulho, a floresta virgem é sempre 
um desafio. Mas é preciso conhecer a regiao, senao há o temor 
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permanente, que se traduz na piranha, no jacaré dos rios de .maior 
vol u me, onde existem a piraíba e o boto-vermelho. Há ainda as feras,. as 
cobras venenosas, e os mosquitos que transmitem a febre. Há pelo 
menos urnas 150 doen~as, algumas transmitidas pelo mosquito, inteira-
1nente desconhecidas pela ciencia, em todo o vale amazonico. 

E nao sendo um sábio, o homem do vale amazonico está condena
do a ser um supersticioso. E isso, longe de lhe angustiar, imprime-lhe 
um cotidiano harmonioso. Quem nao atinar com as causas que envol
vem tantos mistérios terá necessariamente de apelar para o manancial 
de mitos e lendas que ¡:>acificam as indaga~ües de seus habitantes. O 
homem da planície é extremamente sensível a todos os mitos. Ele nao só 
cna suas lendas, como recolhe quantas lhe sao trazidas de estranhas 
terras. 

" E nao sendo um sábio, o homem dos ríos amazónicos está condenado 
a ser um supersticioso." . 
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MÁE-D'ÁGUA 

Presente em quase toda mitologia brasileira a lenda da mae-d'água 
é urna adaptac;ao da sereia européia, loura, meia mulher, meio peixe, e 
que canta de forma irresistível aos ouvidos dos homens. Ao ouvir o seu 
canto há que se tapar brutalmente os ouvidos, senao ocorrerá a 
seduc;ao. Seduzido o homem terá que morrer afogado a fim de poder 
acompanhá-la. Na Amazonia essa lenda, dado a grande importancia 
dos rios para a economia da regiao, assume um plano especial. O mito 
é morfologicamente europeu e está presente, segundo Luís Camara 
Cascudo, na mitologia de vários países do Ocidente. 

A Yara, nome que se dá a mae-d'água de várias áreas da Amazo
nia, se atribuí a morte de rapazes desaparecidos nos rios. O boto é a 
versao masculina da Y ara, sendo mesmo muito mais comuns suas lendas 
na regiao. 

A boiúna é urna cobra monstruosa, que mede de sete a 20 metros. 
De dia se apresenta de chifres, e a noite exibe clarües fosforescentes nos 
olhos, semelhantes a luz da proa de um navio. Domina os rios, lagos, 
igarapés e mesmo riachos. A sua vigilancia sobre as águas é fatídica. 
Vive matando e destruindo. 

Em viagem recente perguntei a um morador das margens do rio 
Pu rus: 

- Seu Cesário, o Sr. já viu a boiúna? 
- Vi e nao ví. Voltava pra casa em minha canoa, urna noite, 

quando um clarao cegou nossos olhos. Minha mulher falou: Cesário, 
isso é re/ampo? .. , 

- Sei, nao. E novo clarao nos invadiu. Jogamos a canoa contra o 
barranco e nos embrenhamos no mato. Só saímos de lá ao amanhecer 
do dia: 

O processo de formac;ao do habitante da Amazonia, pós-Cabral, 
foi mais ou menos simples. No período de colonizac;ao houve a interfe
rencia de tres elementos fundamentais; o índio, o negro africano e o 
portugués. No período posteriór se registra a presenc;a de mestic;os 
locais ou chegados do Nordeste, mestic;os a que chamamos de caboclos, 
e foram a resultante de contatos contínuos que se produziram entre o 
gentio e os colonos portugueses. 

O índio se espalhou na várzea do Amazonas e seus afluentes. A 
ac;ao predatória dos colonos que chegavam, e a busca de brac;o escravo 
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entre os índios para as tarefas agrárias terminaram, ao lado das 
endemias, abrindo claros enormes nos módulos populacionais. A verda
de é que nao se tem até hoje urna idéia exata do volume dessa . 
elimina~ao. Ora agressivos, como os Munducuru, ora espertos e velha
cos como os Maué, ora aventureiros como os Camutá, cheios de bravura 
como os Manau e o Nheegaiba, ou entao eternamente conscios de seu 
isolamento como os Waimiri-Atroari, revelou-se no gentio tra~os psicoló
gicos divergentes de grupos para grupos. 

Tementes de tudo o que lhes escapa a compreensao o habitante da 
regiao - caboclos e mesti~os - termina por acreditar em tudo o que 
tenha o ran~o místico, imponderável. O sincretismo religioso se manifes
ta em diversos cultos, valendo lembrar que o portugues trouxe consigo 
a regiao, o catolicismo e a Reforma. Hostilizado e diminuído pelo ambi
ente, pela floresta imensa, pelos rios caudalosos, o homem d'a Amazo
nia se torna vulnerável. 

AEXTENSÁO 
No início do século XVI um missionário espanhol perguntou a um 

guerreiro o número de tribos existentes na regia.o. O índio permaneceu 
em silencio, durante alguns momentos, e recolhendo com as duas maos 
um punhado de areia da praia, lan~ou-o ao ar, respondendo assim a 
indaga~ao do homem branco. Verdade ou nao, a história tem um 
expressivo valor simbólico, já que decorridos quatro séculos, apesar de 
todo o processo civilizatório de destrui~ao e elimina~ao dessas culturas, 
até hoje nao se sabe precisar o seu número, em todo o vale amazonico. 

Mesmo com a devasta~ao, e um processo colonizador muitas vezes 
criminoso, existem tribos em estado de isolamento, sem qualquer 
contato com civilizados. A constru-;ao de rodovias, os projetos de 
coloniza~ao, empurram, quando nao eliminam, as tribos para o interior 
do vale, sendo que os jornais invariavelmente estao a narrar esse 
confronto, principalmente nas áreas onde se descobrem minérios, ou 
onde o solo é muito rico. 

O romantismo brasileiro, onde José de Alencar é a expressao 
maior, em sua busca de nacionalismo, viu no índio o herói ideal, 
possuidor de virtudes, pureza e altivez. Se Rousseau havia localizado no 
estado selvagem o retorno do homem a pureza perdida, por que ignorá
lo no Brasil se ele tinha sido um dos elementos de nossa forma~ao? 

AS DIFERENf;AS 
No acervo mitológico do vale amazonico há que se estabelecer urna 

61 



diferen~a, de certa forma expressiva, dentre as lendas regionais e as 
alienígenas. As que vem de fora fornecem urna moral alegre, pitoresca, 
e quase sempre amena. As que tem origem no vale apresentam um 
sentido .trágico. 

Na regiao nao há lugar para o ameno, trivial, e as histórias 
refletem esse estado de tragicidade da natureza, e dos que habitam todo 
o vale. A lenda, a supersti~ao estao presentes em tudo o que constitui 
pengo. 

É o boto que fertiliza as virgens, viúvas e solteiras, é a Yara que 
termina por matar, com mil cócegas os jovens inexperientes, ou a 
cobra-grande que naufraga as embarca~oes, tudo formando um quadro 
onde o sinistro é o pano de fundo da história. 

Há as lendas do Tambatajá, do rio Surumu, da Serra do Banco, da 
Cutia de Ouro, de Pacalamoca. Há a história do Tajás, do homem que 
se casou com urna abelha, e depois com a Guariba, a história do 
Maiari-Péua, do pregui~oso, dos Parauini, da On~a Turutu, da Velha 
que chora, do Popoca, de Xigui, da Velha Macurito, Chouau, do 
Homem-On~a. e do Pajé. 

Fazem parte da tradi~ao dos índios Taulipangue, Macuxi, Uapixa
na e Xiriana, do vale do Rio Branco. No vale dorio Negro há as lendas 
dos índios Baré, Tucano, Tariano, Jibóia-Tapuia e Cobéua, destacan
do-se o mito de Etom, da cobra Surucucu, do Sapo Taro-Beque, e da 
maloca das mortes. 

Quando se investiga o conteúdo dessas histórias nota-se duas 
constantes: o fundo trágico, e a predominancia da temática sexual em 
quase todas elas. Parece que a ausen~i.a de repressao sexual nas tribos, 
onde essa atividade flui com naturalidade, explica a presen~a constante 
do tema em suas lendas. Depois essa questao é tratada com espontanei
dade, e sem qualquer conota~ao de violencia. 

A VELHA CHORONA 

Nas vizinhan~as da Serra do Miua, no Caranguejo, havia urna 
grande maloca de índios Macuxi. Trabalhavam a r~a, ca~avam e 
pescavam. Nos períodos de estiagem terminavam por passar fome. Num 
desses períodos, um índio, de família numerosa, encontrou urna velha 
que penalizada, prometeu-lhe ensinar um lugar onde nunca faltaría 
ca~a, desde que ele nao revelasse o segredo de sua localiza~ao. Era 
assim urna espécie de último lugar bom do mundo, onde tudo era farto 
e generoso. 

Através de um túnel, o índio, orientado pela velha atingia a Serra 



do Outro Mundo, onde a terra era fértil, os ríos piscosos, e grande o 
número de animais. De retorno a maloca repartía tudo com os seus 
companheiros, conforme o costume entre essas na~ües. Durante muito 
tempo ele se tornou o melhor cac;ador da tribo, o mais festejado, o mais 
querido. E como se sabe, · mesmo entre os índios, tanta admirac;ao gera 
de imediato os seus contrários. Nos períodos de estiagem, ou nas 
entressafras , ou durante meses quando as chuvas nao cessavam de cair, 
persistía o sucesso na cac;a e na pesca. 

Urna noite, sua mulher se fingiu zangada e o repeliu para o amor. 
Foi mais taxativa: afirmou que se ele nao revelasse o segredo do seu 
sucesso, ela jamais voltaria a aceitá-lo sexualmente. Rejeitado, e cheio 
de desejos, terminou por ceder as exigencias de sua mulher. No dia 
seguinte, ao procurar acesso a Serra do Outro Mundo encontrou a 
entrada bloqueada por urna enorme pedra, com dois orifícios, por onde 
corna sem parar um líquido sem cor e cheiro. Urna voz, cuJo eco 

Vivendo isolados, numa 
economía de 

auto-consumo, sem 
excedentes de produc;ao, 

as tribos precisavam 
guardar certos segredos . 
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repercutiu por toda a selva, indo morrer lentamente em cada canto da 
floresta, entao ·lhe disse: "Acabaste de contar o que nao devia. Sou 
agora esta pedra por causa de tua leviandade. Vou agora chorar dia e 
noite, eternamente. Vai- te." 

AS PUNl~OES 

Vivendo isoladas, numa economía de · autoconsumo, sem exceden
tes de produc;ao, as tribos precisava1n guardar certos segredos. Nao 
havia, como nao há boje, urna forma intensa de trocas , o comércio 
enfim. Muitas tribos eram, e ainda sao bastante, nomades. A agricultu
ra nao tinha ainda os fixado ao solo, dai a coleta permanente, as 
eternas mudanc;as. 

Cac;avam e pescavam e, se plantavam, o faziam de forma rústica e 
primitiva. Havia as áreas onde a cac;a era mais abundante, daí a 
necessidade de discric;ao. Revelar os locais de cac;a, os barreiros onde os 
bichos costumam comer, é sempre prova de leviandade, que merece 
punic;ao implacável. 

A história do índio que ao revelar a companheira curiosa o local de 
suas cac;adas é punido com severidade assume grande importancia na 
compreensao geral da estrutura dessas lendas. O Amazonida, mesmo 
vivendo em comunidades, num sistema essencialmente socializado, é 
antes de tudo um solitário. Inclusive a história acima é difundida entre 
os ribeirinhos, colonos e seringueiros. Ela "ocorre" entre. os índios entre 
as aspas. Essa história pertence ao universo dos civilizados, embora 
recolhida da temática indígena. O seringueiro, o ribeirinho, mais que 
ninguém, vivem em profundo isolamento. A rarefac;ao populacional é 
ainda urna realidade, embora todo o processo de desmatamento e 
destruic;ao atual. As casas distam duas, tres ou até dez horas, num vale 
o~de a comunicac;ao se faz com dificuldade, senao sacrificio e estoi
cismo. 

OSEDUTOR 
Iauacana continua sendo, em todo o vale amazonico, um grande 

sedutor de mulheres. Ele dispüe de um carri~o, com duas flautas-de-pa, 
de cinco tubos cada urna, superpostas, e as q_uais se prende urna 
flauta, de osso de canela de veado, com tres furos apenas. A parte 
inferior da flauta é tapada por um cerol, no qual, também, se abriu um 

orificio. ! · Há na parte superior da flauta urna palheta, que se unta com mel. 
Iauacana foi quem inventou o instrumento, para enfeitic;ar as n1ulheres, 
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principalmente as virgens, por quem sente particular interesse e cari
nho. Ora toca as melodias mais lindas, numa flauta-de-pa, ora as 
interpreta na flauta de osso de canela de veado. É um canto tao terno e 
profundo que nenhum cora~ao feminino, até boje, conseguiu resistir, 
por mais fechada e hostif que seja a alma da mulher. 

Ao soprar essas flautas Iauacana obtém melodias que falam e 
tocam o íntimo de suas futuras amadas. É preciso tapar os ouvidos, 
com violencia e rapidez, e deixar o local as carreiras. Mesmo assim fica 
um pouco do feiti90, já que decorridos meses essas mulheres recusam 
fazer o an1or com seus maridos, como se nisso vissem urna forma de 
trai9ao ao canto de Iauacana. As mulheres que ouvem essas melodias 
sao privilegiadas, eleitas pelos heróis culturais da floresta. Ao ouvir esse 
canto só lhes resta ir na dire9ao de Iauacana, quase morrer de prazeres, 
tocar sua pele, seus bra9os, seu rosto. Esse encontro jamais será 
esquecido, talé a ternura de sua carne, a beleza do canto de sua flauta, 
e a volúpia de seu corpo. . , 

Nem as mulheres casadas, por mais honradas, conseguem, se 
ouvi-lo, resistir ao canto, a fascina9ao do carri90 de lauacana. Do 
contrário é abrir o peito, deixar entrar pelos ouvidos a melodía, e ir 
correndo, tamanha a pressa, na dir~ao de lauacana, quase morrer de 
prazer junto aos seus bra9os. 

ONÜCLEO 

Apesar do novo projeto de coloniza9ao, erguido sobre a implanta-
9ao de grandes fazendas de gado, os seringais ainda mantem certa 
importancia. Sao grandes latifúndios, que passam de pai para filho, e 
onde se pratica urna economia primitiva, de ·extra~ao da borracha e 
outros produtos da regiao. Sao formados por cerca de 100 a 400 
famílias que trabalham para um único patrao, de forma quase escra
vista. 

O seringueiro é via de regra um homem originário do Nordeste. Se 
ele próprio nao é um nordestino, pelo menos o pai ou avo o foi. Os 
mitos e lendas junto a essa gente tem características específicas. Ora é 
de fundo indígena, fruto acentuado de dezenas ·de tribos primitivas, ora 
se distingue pelas influencias do próprio Nordeste, e aí o núéleo 
gerador é outro. 

Muitas das histórias, lendas e populários dessas áreas nao sao mais 
que adapta~ües dos motivos correntes, com variantes que resultam das 
condi~oes amazonicas, geográficas, economicas e so~iais, diferindo 
substancialmente dos Estados do Nordeste. A linguagem, é importante 
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ressaltar, com seus vícios, tipicidade e expressoes próprias, tem maior 
penetra~ao na regiao, que o folclore nordestino. 

A FOR~A DAS LENDAS 

A forc;a dos mitos, do populário indígena, todo o seu acervo 
cultural, nesse entrechoque com a cultura nordestina, trazida pelo 
retirante, nao perde sua vitalidade, sua riqueza. Se por um lado os 
seringueiros nordestinos conduzem as histórias ouvidas em sua terra 
natal , nos idos de sua infancia, nao recusam as que lhes contam os 
caboclos amazonicos, que nelas passam a acreditar, incorporando-as ao 
seu patrimonio folclórico. 

As histórias do Curupfra, do Matintaperera, do Irapuru, do 
Mapinguari, que. aparecem aos seringueiros, os enfeitic;am pelo canto, 
pregam pec;as, punem os preguic;osos, maltratam os que matam as 
cac;as femeas, avisam desgrac;as, criam dificuldades, terminarr1 por 
ganhar penetrac;ao fácil na imaginac;ao do nordestino, aberta as crendi
ces, lendas e mitos, mas também como forma de preservar um mundo 
cordial e harmonioso. O nordestino abandona sett Estado de origem 
fugindo da seca e vai se deparar com urna regiao onde as chuvas, os 
ríos, as inundac;oes sao o "pao nosso de cada dia". É um mundo oposto 
ao que deixaram. 

O acervo mitológico dos seringueiros e ribeirinhos nao se contém 
em aceitar o que já era corrente ou que mais tarde veio de fora. 
Expressao viva da psicología coletiva, de sua capacidade criadora, 
terminou por se enriquecer com a matéria-prima da vida local, fruto de 

~ . 
novas operac;oes economicas, de novas ativida9es sociais, da singulari-
dade do meio, e todo um manancial cultural diferente. 

E esse processo hoje de transformac;ao assume um quadro inques
tionavelmente triste. É a nova colonizac;ao, a mais sofisticada e avassala
dora que se conhece em toda a história da regiao. 

O EL-DORADO 

A Amazonia tem-se prestado a imaginac;ao sensacionalista de 
muitos, inclusive os que se intitulam pesquisadores, sociólogos e historia
dores. Desde sua descoberta cresceram em torno dela centenas de 
lendas e histórias, cada urna ao gosto do autor."Basta urna visita ao local, 
e lá vem o estudioso com os apontamentos para um novo livro sobre a 
Amazonia. 

De todos os mitos da Amazonia foi certamente o do El-Dorado o 
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que sacrificou mais vidas, já que quase todos europeus, ou aventureiros 
de outros continentes que ali chegavam era o ouro que lhes agitava a 
imaginac;ao. 

El-Dorado seria um.a corruptela de "El hombre dorado", festa 
tradicional de certas tribos, que, num determinado día do ano, passa
vam urna espécie de goma no corpo de um dos chefes guerreiros e 
revestiam-no de ouro, e com isso o asfixiavam. O sacrificio resultava 
em favor do grupo. Tratava-se de um culto primitivo, milenar; talvez 
importado da Colombia. 

Nao existem limites ou fronteiras para imaginac;oes "criadoras". 
Senao vejamos: no livro de Josué Logan Los Mistérios del Amazonas 
editado em Barcelona, em 1963, consta que a senhora Fawcett, esposa 
do famoso expedicionário desaparecido no Estado do Mato Qrosso, no 
ano de 1925, "continua recebendo mensagens telepáticas de seu mari
do." Segundo essas mensagens ele se encontra na Cidade Perdida, no 
interior desse Estado, e su as .construc;ües sao mais ricas e belas que as 
do Antigo Egito. 

Agora quanto aos ossos eles se enéontram guardados em poder do 
sertanista Orlando Villas Boas, que inclusive tem urna versao menos 
fantástica, mas naturalmente mais próxima da verdade. Fawcett foi 
morto pelos índios do Xingu, que il.'lclusive narraram os detalhes de sua 
eliminac;ao. 

O 'HERÓI MAU CARÁTER 

Macunaíma foi inicialmente urna entidade para os Macuxi, Aca
vai, Arecuna, Taulipangue, situados a oeste da Serra Roraima, e no 
Alto Rio Branco. Com o passar dos tempos tornou-se um herói, centro 
de um ciclo etiológico, zoológico, personagem de aventuras e episódios 
reveladores de seu espírito inventivo. Inesgotável em seus recursos de 
mágica, criando homens de cera, e depois de barro, esculpindo ani-
1nais, transformando inimigos em blocos de pedra, aos poucos assumiu 
a postura de um herói sem nenhum caráter. 

Tornou-se um mito de astúcias, maldades cultivadas com maquia
velismo, exercitando urna alegria zombeteira e feliz. Hoje é um herói de 
histórias populares, contadas nos acampamentos, nos aldeamentos, ·nas 
noites de conversas sem-fim, na beira dos rios, no meio do mato. 

OENCONTRO 

Numa das viagens a Amazonia, conheci Maria Creuza, na cidade 
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de Assis Brasi.l, fronteira com Iñapari, no Pero, e Bolpebra, na 
Bolivia. Ela tem um filho, Luisinho, cujo pai, ela garante, é o boto. 
Conheceu-o num baile, numa noite de lua, e nao resistindo aos seus 
encantos, nasceu daí Lui'sinho. 

- Maria Creuza, o Luisinho quando crescer nao vai se incomodar 
de ter o boto como pai? 

- Quinada. Se for sedutor como o pai até que nao foi urna praga 
ter nascido. Um hornero bonito e sedutor· é sempre urna bern;ao dos 
Céus. O Sr. nao sabe porque nao é mulher. 

AFIXA~ÁO 

A fixa~ao do homem no espa~o geográfico da Amazonia está ligada 
a cronica dos animais, peixes e plantas, em que ela se apóia, no esfor~o 
de sobrevivencia, criando nesse convívio, urna série de inter-rela~oes. O 
hoinem subordinando-se a floresta, urnas espécies vegetais as outras, os 
animais ao hornero, estes aos animais, e as plantas aos seres humanos. 

Nessa teia de inter-rela~ües encontram-se entrela~ados ou em con
flitos, na vida e na paisagem, os tipos humanos representativos da 
coloniza~ao européia e os agrupamentos indígenas, que promoveram 
ambos o extrativismo, as culturas vegetais. 

É possível que tudo isso, num breve espa~o de tempo, tamanha é a 
pressa de coloniza~ao, sinonimo quantas vezes de devasta~ao e destrui
~ao, seja apenas "um retrato na parede." E como dói. 
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AS VIOLENCIAS -
ASSUMIDAS 
DISCRETAMENTE 





MISSÓES RELIGIOSAS 

A Descoberta da América coloca o europeu <liante de um tipo de 
humanidade - índios - até entao desconhecida. E sao muitas as 
perguntas: Sao verdadeiros homens? Se o sao devem permanecer livres 
e nao podem ser escravizados. Sao donos legítimos das terras ocupadas? 
Mas nao estao organizados em Estados. Nus, sem classes sociais, 
competi~ao, propriedade privada, doen~as contagiosas - nem cárie 
conheciam - tudo levava a crer que essas popula~ües viviam, pelo 
menos aparentemente, em condi~oes idílicas. 

Num clima tropical, cheio de verde e flores, num mes que nao seria 
certamente nem de verde e nem de flores, os europeus se perguntam: 
isso nao será o Éden? O Paraíso Perdido? Possuem alma? O sacrifício 
de Cristo os teriam livrado do Pecado Original? Seriam inocentes? A 
lgreja, desde o primeiro momento, se encanta e mobiliza <liante dessa 
questao. Tem início, assim, as primeiras missües religiosas nas Améri
cas. 

O COME~O 

As recentes divergencias entre membros da lgreja e o Estado, nas 
pessoas do Ministro do Interior, Sr. Rangel Reis, e o presidente da 
Funai, General Ismarth de Araújo, sao um capítulo na verdade muito 
antigo, que se repete, há mais de quatro séculos, na história das 
miss0es religiosas, em sua atua~ao junto a culturas . primitivas nas 
Américas. 
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" E a conquista das Américas se faz através das enfermidades, muito mais 
do que das armas, embora os massacres tenham sido continuos e slnistros." 

O presidente do Conselho Indigenista Missionário (CIMI), Bispo 
D. Tomás de Aquino, órgao da lgreja católica que trata da a~ao 
missionária junto as tribos brasileiras, é de opiniao que "a palavra final 
sobre o destino do índio é dadá por ele próprio. Nao se compreende a 
tutela do índio pelo Estado, a nao ser como urna assistencia temporá-
ria, que deve seguir sua emancipa~ao". · 

A dissolu~ao de urna assembléia de 140 chefes indígenas, organiza
da pelos padres do Cimi, em Roraima, por decisao da Funai, gerou 
mais um atrito, e as acusa~ües se fizeram mutuamente. Por que lgreja e 
Estado vem divergindo até hoje? O Bispo de Teófilo Otoni. Dom 
Quirino Adolfo Schimitz, entende que a "ingerencia da Funai pode ser 
um ato de extremo absurdo porque a intemporalidade da lgreja nao lhe 
permite fazer concessües ou solicita~ües para pregar o Evangelho, 
mediante ordens expressas de órgaos governamentais. É porque somos 
a voz dos silenciosos que sobrevivemos, é por pregarmos a verdade que 
existimos". ' 

O Cardeal-Arcebispo de Porto Alegre, D. Vicente Scherer, em sua 
alocu~ao A Voz do Pastor, na primeira semana de janeiro de 1977, 
registrava que "é de dor, lágrimas e revoltantes injusti~as sofridas, em 
grande parte, a longa e acidentada história dos índios, em nosso país." 
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Reconheceu também que nem tudo foi perfeito na obra das missües 
religiosas jesuíticas, recordando que "a época do Descobrimento, nao se 
havia chegado a plena n~ao da dignidade inauferível e inamissível da 
criatura humana e a nítida percep~ao da intangibilidade da pessoa 
humana". · 

Há um episódio ocorrido com os índios do vale do rio U rubu, 
segundo depoimento do próprio Freí Bernardino de Sousa, no ano 
de 1664. Esses indios foram atacados por Pedro da Costa Fa~ella, e 
nessa incursao de civilizados, nesse único ato, 700 silvícolas foram 
assassinados, 400 feitos prisioneiros e mais 400 malocas devoradas pelo 
fogo. Isso tudo como retalia~ao porque esses índios assassinaram algu
mas pessoas da missao de Freí Raimundo, da Ordem das Merces, 
mis sao que era, como de costume, escoltada por for~a militar. .. 

No livro Vale do Rio Branco o General Jacques Ouriques narra o 
caso da atual Praia da Desgra~a, antes conhecida como Praia do 
Sangue, no rio Branco, nome que por si só exprime a tragédia aí 
ocorrida, no final do sécul~ ~XVIII, precisamente em 1798, com os 
índios Macuxi, Paraviana, Uapixana e Guaiaca. Nessa data, a mando 
do tenente Leonardo José Ferreira, foram trucidados nessa praia todos 
os homens dessas tribos, como represália pelo assassínio de soldados e 
alguns moradores da regiao. 

A CONSTANTE 

Segundo a Funai existem 50 missües religiosas - católicas e 
evangélicas - atuando nas 10 delegadas regionais do órgao. Há ainda 
as missües que atuam nas áreas de fronteiras. Tanto as primeiras, como 
as segundas, sao numerosas em seus segmentos. As missoes religiosas 
estao vinculadas as suas respectivas congrega~C>es. Há metodistas, lute
ranos, protestantes, salesianos, jesuítas, e muitas outras ordens. Sao 
anteriores nao só a Funai, como mesmo ao extinto SPI. Em 1840 D. 
Pedro 11 criava as Diretorias de indios, recorrendo a ajuda dos missio
nários católicos. Mas desde o início da Coloniz~ao os nomes dos 
jesuítas como Nóbrega, Anchieta e Vieira se confundem com a cateque
se, muitas vezes sinonimo de violencia no confronto entre civilizados e 
índios. 

QUEMERAM? 
\ 

Eram os índios pagaos, rebeldes, hereges, inimigos? A lgreja, 
desde o primeiro momento, se encanta com esse desafio. Eta que vinha 
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da grande vitói:ia contra a heresia "verdadeira", a expulsao dos mu9ul
manos da Península Ibérica, depois de séculos de ocupa9ao. Vale 
registrar que a Descoberta da América ocorre na última década da 
ocupa9ao .mu9ulmana no Ocidente. 

A Europa se divide. Os colonos querendo escravizar o índio, como 
mao-de-obra gratuita, e os missionários buscando converter os índios, 
como forma de ganhá-los para o reino de Deus, e também como for9a 
de trabalho. Mas os missionários eram europeus, e como tal traziam 
doen9as, que os povos americanos desconheciam. 

Os povos americanos aqui existentes nao conheciam sequer a cárie 
dentária. Nem a tuberculose, gripe, sarampo, beribéri, bexiga, lepra, 
doen<;as venéreas, enfim, qualquer agente contagioso. Essa constata<;ao 
deve ter conturbado a cabe9a dos europeus. Estavam diante, nao havia 
dúvidas, de um mundo idílico, incrustado no Novo Mundo. 

Entao, o europeu chega com o especto das doen9as contagiosas. 
Urna avalanche de pestes toma contado Novo Mundo, até há pouco um 
verdadeiro Eden. E a conquista das Américas se faz é com as pestes 
européias. É com essas enfermidades, muito mais que com as armas. 
Trazem as doen9as da Europa, Ásia e África, contaminando os povos 
americanos, até entao incontaminados. Nem o rato, daqui, era agente 
de qualquer doen9a. 

A varíola, o sarampo, a coqueluche iniciam entao a grande escala
da de destrui9ao. Na metade do século XVI os jesuítas, ajudados por 
Mem de Sá, concentram na Babia, numerosas tribos. Urna epidemia de 
bexiga matou nessa ocasiao mais de 90o/o dessas popula90es. Em 
nenhum momento se percebe, nesses episódios, que os jesuítas, ~orno 
europeus, se sentissem co-responsáveis. Essa insensibilidade nao se 
manifesta apenas entre as missües católicas. 

OPORTUNISMO 
Num dos primeiros depoimentos em língua estrangeira sobre o 

Brasil , da Nova Gazeta da Terra do Brasil, editada em alemao, no ano 
de 1sis. consta um trecho sobre os índios atraídos e vendidos como 
escravos pelos navegantes portugueses. Vamos a ele: 

"O navio está, sob a coberta, carregado pau-brasil, e na coberta 
está chelo de rapazes e raparigas, comprados. Pouco custaram aos 
portugueses, pois na maior parte foram dados por livre vontade, 
porque o povo de lá pensa que seus filhos vao para a te1 ra prometida." 
(Anais da Biblioteca Nacional, vol. 33. Rio, 1914). 

Terra prometida aí é a tradu9ao quase literal de lvymamaraey, a 
Terra-Sem-Males da mitologia Tupinambá e Guarani. Os índios situa-
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vam esse lugar mítico a beira do Mar, ou alén1-0ceano, e sao conheci
das, na história cultural desses silvícolas, repetidas migra~oes em busca 
desse paraíso perdido. Recentemente foi reeditado o excelente trabalho 
de Darcy Ribeiro, "Uirá Sai a Procura de Deus", transformado inclusi
ve em filme, que aborda as desventuras e desencantos de um índio Tupi, 
do Maranhao, a procura de Deus, na busca da Terra-Sem-Males. 
Houve, portanto, manipula~ao oportunista e criminosa das cren~as 
indígenas, pelos europeus. 

AMUDAN~A 
Admitindo a existencia de 120 mil índios hoje, no Brasil, estimati

va por sinal otimista, SOo/o desse total esta.o entregues ao trabalho das 
missoes religiosas. Daí a dificuldade da Funai, hoje, como antes, de 
prescindir da colaborac;ao dessas missües religiosas. Afora a ruptura 
abrupta que causaria tal afastamento junto a essas na~ües, já que bem 
ou ·mal os índios convivem com esses religiosos há dezenas de anos, 
sendo que alguns há mais de um século, a Funai, no momento, nao 
dispüe de quadros reais para tal tarefa. 

Hoje as missües religiosas católicas, por inspira~ao do CIMI, 
deixaram de lado a tarefa imediata de "salvar almas", o que sempre 
resultou em profundas agressües a cultura tribal. Os internatos foram 
eliminados, e já comec;a a ocorrer um estimulo de retorno a . vida 
natural, aos costumes tribais perdidos. Evidentemente, a autoridade do 
CIMI é mínima, já que se trata de um órgao católico, portanto sem 
jurisdi~ao sobre as missües evangélicas, e depois porque já agora nao 
pode nem mesmo ingressar nas reservas indígenas, segundo decisao do 
Ministro Rangel Reís, do Interior. 

Um modelo de atuac;ao missionária, altamente meritória é a reali
zada entre os índios Tapirapé, pelas freiras católicas da irmandade 
Foucault. É o trabalho mais relevante, nesse sentido, que se realiza no 
Brasil. desde 1950, comparável ao Parque do Xingu. Essas irmiizinhas 
de Foucault nada impüem ao indio, muito pelo contrário, estimulam e 
prestigiam todos seus ritos e costumes. Pediram licenc;a para viver o 
ponto de vista do indio. É sem favor algum o trabalho mais relevante, 
no que diz respeito ao seu universo, junto a culturas primitivas, que se 
conhece neste país. Relevante, meritório e anonimo. Ninguém fala da 
atua~ao das irmazinhas do Padre Foucault, na Prelazia do Bispo D. 
Pedro Casaldáliga. 

As missoes religiosas, principalmente católicas, hoje assumem um 
papel mais próximo do ponto de vista do índio. Agora, quanto as 
missües evangélicas, protestantes, a situa~ao é mais desastrosa. Basta 

75 



visitar os índios ainda existentes no vale do Rio Negro. Onde existem 
essas missoes os índios se tornam inteiramente desagregados, moralistas, 
submetidos a urna moral rígida, própria de minorías religiosas. 

O EXTERMiNIO 
. Muitos sao os depoimentos, ao longo de nossa História, abordando 

as tragédias vividas pelos índios. Nos primeiros anos do século XVII as 
densas popula~oes indígenas da costa brasileira haviam praticamente 
desaparecido, <liante a difusao epidemica de moléstias, as mais diferen
tes e desconhecidas para os povos americanos. O testemunho que se 
segue é do insuspeito Anchieta, na Informat;io dos Primei.ros Aldea
mentos, Bahía, escrito no ano de 1583. 

"A gente que de 20 anos e esta parteé gastada nesta Bahia, parece 
coisa que nao se pode crer; porque nunca ninguém cuidou que tanta 
gente se gastasse tanto, quanto maís em tao pouco tempo. Por que nas 
14 lgrejas que os Padres tiveram, se juntaram 40 mil almas (índios) estas 
por conta, e ainda passaram delas com a gente que depois se for
neceram, das quais se agora as tres lgrejas que há tiveram 3.500 
almas será muito .. . Veja-se o que isto podía sornar, se chegam ou 

~ . 

T~rra Prometida é a t.rad~<;ao quase literal de lvymamaraey. Os indios 
s1~uava~ esse lugar a be1ra do Mar, ou além-Oceano, e sao conhecidas as 
m1gra9oes em busca dessa Terra-Sem-Males. 
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passam de 80 mil almas ... E se perguntarem agora por tanta gente, 
dirao que morreu ...... 

Anchieta fala, melancolicamente, em gente que se gastava. É a 
expressao textual, exata. 

Num ensaio sobre a rea9ao tribal a conquista, Florestan Fernandes 
considera que a avalia9ao geralmente favorável da obra jesuítica decorre 
do fato de ter sido ela investigada através da ótica do colonizador: 

"lnvertendo a perspectiva, entretanto, e examinando as coisas 
tendo em vista o que se passou no meio das sociedades aborígenes, 
verifica-se que a influencia dos jesuítas teve um teor destrutivo compará
vel ao das atividades dos colonos e da Coroa, apesar de sua forma 
branda e dos elevados motivos espiritilais que a inspiravam". 

Em sua obra A Civiliza~io Indígena dos Uaupés o salesiano 
Alcionílio Bruzzi afirma, em tom professoral, que "é difícil responder 
se o índio tem realmente pudor". Dúvida tola, pronunciada em tom 
solene. 

· Embora sem nunca terem alcancyado os níveis de expansao ou a 
importancia economica e política dos jesuítas, os salesianos de hoje, 
como a mais tradicional e difundida ·ordem religiosa entre os índios, 
continuam a orientar-se pelos mesmos valores, interesses e métodos que 
caracterizavam seus irmaos de doutrina, na Amazonia do século XVIII. 
Por outro lado, os salesianos contam hoje com um considerável patri
monio terrítorial. 

Em maio do ano passado índios Carajá e · o chefe do posto 
Indígena Fontoura, na ilha do Bananal, confirmaram denúncias de que 
a comunidade estava sendo espoliada pela missao adventista dirigida 
pelo Pastor Caleb Pinho. . 

Também em setembro de 1976 a missao norte-americana Novas 
Tribos do Brasil, sobre as quais sao muitas as denúncias, era acusada de 
cumplicidade no massacre ocorrido na regiao de Atalaia do Norte, no 
Amazonas. Em oficio a Funai o pesquisador Paulo Lucena responsabili
zou o pastor Geraldo Kennel de haver instigado os índios Marubo a 
massacrarem o seringueiro José Rosendo, as margens do rio ltui. 

Durante o ano passado a Missao Novas Tribos do Brasil foi também 
acusada de instigar os Marubo a assassinarem o sertanista Víctor 
Bataglia, da Funai. 

O COMPROMETIMENTO 
' Da mesma forma que as missües religiosas, a Antropología, nascida 

diretamente da expansao européia, como ciencia, sempre esteve compro· 
metida como empreendimento colonial, colocando a setvi90 da domina-
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~ao, seus conhecimentos dos povos nativos. Esse sentimento de culpa 
nenhum antropólogo consciente pode dele se afastar. 

É urna violencia introduzir qualquer religiao, por melhores que sejam os seus 
principios, numa civiliza~ao indígena. 
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ALFABETIZAR PARA 
SUBSTITUIR CULTURA 

. .. 

Ananideua - Pa - Sob um Sol que atinge as vezes até 42 graus, a 
sombra, ocupando espa9osas casas com ar condicionado, e protegidos 
_por zelosas etnólogas e lingüistas inglesas e americanas, 12 tribos, de 
diferentes e distantes Estados, realizaram nesta capital um seminário 
suigeneris na história das popula~oes indígenas brasileiras. 

O objetivo é alfabetizar o índio em sua língua, e sao pelo menos 
uns 19 grupos lingüísticos diferentes em todo o país, para depois 
dominar escrita e oralmente um segundo idioma, que deveria ser o 
portugues, mas está sendo o ingles. Tudo isso para introduzir nossos 
costun1es e história no universo cultural de cada aldeia. Essa a principal 
tarefa do 1. 0 Seminário para Elabora~ao de urna Literatura 1 ndígena, 
patrocinado pela Funai e o Summer Institute of Linguistics, urna ordem 
evangélica internacional, que hoje já se encontra presente em países da 
América do Sul e até mesmo na África. Nos últimos meses de 1977 o 
Governo brasileiro dispensou os servi9os do Summer etn todo o territó
rio nacional. 

O DESCONHECIMENTO 

Para surpresa e mesmo decep9ao de alguns curiosos desinformados 
os índios presentes ao enc.ontro, sornando 25 ,silvícolas, nao chegaram, 
nem participaram do seminário despojados de nossas calorentas roupas 
civilizadas. Grandes capitiies de tribos de diferentes Estados - há 
representa90es do Rio Grande do Sul, Goiás, Maranhao, Mato Grosso, 
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Pará, Amazonas e até Amapá - desde há muito estao familiarizados 
com alguns de nossos costumes e usos. 

O seminário se realiza no município de Ananideaua, distante uns 
25 km do centro de Belém, na sede do Summer lnstitute of Linguistics. 

' É um local aprazível , cercado de árvores, isolado, quase escondido 
de qualquer contato externo. Quem descer de aviao no local, e existe 
até . mesmo pista de pouso, pode pensar que chegou por engano as 
conhecidas vilas americanas : casas pré-fabricadas, jardins bem cuida
dos, e toda urna popula~ao americana e inglesa. Os índios estao 
encantados coma hospitalidade. A Coordenadora de Ensino de Línguas 
do Summer, a inteligente e dinamica Bárbara Newman, enfatiza que 
"nao estamos querendo impor nada ao indio, apenas dando a ele o 
direito de op~ao. Analfabeto em sua língua e na nossa, termina 
frustrando qualquer tentativa de integra~ao. Por isso o ensino bilin
güe se torna urna necessidade inadiável". · 

O Subdiretor do Summer, em Brasília, onde fica a sede do 
organismo, o americano James Wheatley, observa que essa mesma 
experiencia já está sendo realizada no México, Guatemala, Peru, 
Austrália, Ilhas Filipinas, Nigéria e Gana. Em todos esses países o 
Summer tem obtido os melhores resultados. No caso do B'rasil o indio 
primeiro terá que se alfabetizar em sua língua, e só depois partirá para 
a aprendizagem de outro idioma, · que, sensatamente, deveria ser o 
portugues. Acontece que os professores do Summer sao todos ou 
americanos ou ingleses, conhecendo muito mal o portugues. Nao é difícil 
concluir que todos esses indios que ora passam por essa alfabetiza~ao, e 
sao muitas as tribos onde o Summer está presente, terminarao conhecen
do muito mais o ingles que o portugues. ~ · 

A ORIGEM 

O Summer Institute of Linguistics encontra-se no Brasil desde 
1956. Atualmente possui postos,' sempre bem dotados e confortáveis, 
en1 ~1anaus, Porto Velho, Cuiabá, Belém e Brasília. No relatório anual 
divulgado pelo organismo consta como um dos objetivos principais 
"traduzir para essas línguas - indígenas - livros de valor moral e 
cívico, assim como por~ües da Bíblia". Entidade criada sob a inspira~ao 
de divulgar o protestantismo, o Summer repete boje o erro secular do 
catolicismo e sua dissidencia luterana, só que· de forma mais sub-reptí
cia, mais inteligente. 

Antropólogos, etnólogos e sertanistas tem repetido que é urna 
violencia querer introduzir urna determinada religiao, por melhores que 
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sejam os seus princípios, numa civilizac;ao indígena. O índio possui o 
seu universo cultural, seus mitos, sua religiosidade que nada tem a ver 
com a nossa. Nao há nem um Deus generoso, nem um Diabo punitivo. 
O universo do índio repousa no sobrenatural, ele nao vive conflitos de 
pecado, é um ser pleno, e naturalmente feliz. Levar "porc;ües daBíblia" 
por melhores que sejam as intenc;oes dos rapazes e m~as do Summer, 
constituí na verdade mais urna viotencia contra o índio. 

A antropóloga paulista Adélia Engrácia de Oliveira, do Museu 
Emílio Goeldi, em Belém, e que publicou um excelente estudo sobre os 
índios Juruna do Alto-Xingu, merecendo até mesmo um elogio por 
escrito de Levy-Straus, observa que ·"é preciso respeitar os parques e 
reservas. Nao permitir que as frentes pioneiras - donos de batelües, 
trabalhadores de diferentes atividades -· ao entrar em contato com o 
índio os transforme em semi-escravos. Tenho visto em meus trabalhos 
de campo no Rio Negro situac;ües estarrecedoras. O índio, puro e sem 
malícia, se torna um joguete fácil na mao de pessoas inescrupulosas. 
Sao coisas de doer o cora~io. Por isso eu pessoalmente defendo a 
reserva, o respeito ao parque; nao porque seja contra a integrac;ao, mas 
por saber que ela é irreversível, quase inadiável. O que nao se pode é 
integrar o índio abruptamente, introduzindo nossos costumes, cultura 
de imediato. Isto precisa ser um trabalho lento, ensinando a ele nossas 
técnicas de produc;ao, mas nunca. ímpondo nossos costumes e religiao" 

A PARTICIPACAO 

Participaram representantes das tribos Apinajé e Kraho, Goiás; 
Canela, e Urubu, Maranhao; Kaingang, Rio Grande do Sul; Xavante, 
Mato Grosso; Apali e Kayapó do Pará; Sataré e Maué do Amazonas; 
Palikur do Amapá, e Munduruku também do Amazonas. O curso teve 
tres níveis principais; o primeiro experiencias com as culturas deles; 
depois experiencias fora da cultura indígena, vivencias pessoais, e 
finaln1ente o estudo de técnicas básicas. 

No último nível o índio aprende técnicas de produc;ao, como lidar 
com gado, noc;oes sobre agricultura, e até mesmo preparac;ao de futuros 
monitores, entre os próprios índios, que ensinam tudo o que aprenc;Iem. 
Há também, como complementac;ao do seminário, a edic;ao de livros em 
cada grupo indígena, criando assim urna literatura própria, dentro do 
universo de cada nac;ao. Os índios presentes, e todos eles já se chamam 
Joao, Paulo, Antonio, Luís e até Getúlio, nao escondem urna imensa 
curiosidade. 

Nao estranharam andar de aviao, ficaram perplexos com a imensi-
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dao do mar, nao entenderam con10 se podia salgar tanta água, e final
mente foram ao· Museu Goeldi, onde se lhes reservava outra surpresa: 
os bichos de suas terras - veados, capivara, anta, on~a, macacos, e as 
mais diferentes espécies de aves - todos presos e enjaulados. Certamen
te tudo aquilo que o museu mostra para o nosso deleite e curiosidade, 
deve na verdade ter mexido muito com a compreensao e sentimento do 
índio. Enjaular, prender, acorrentar sao práticas que a maioria 
nao conhecia. Será que algum deles tomou o exemplo como mais 
urna distante amea~a ao que sobre de suas civiliza~oes? Pelo sim 
pelo nao, enquanto alguns se divertiam com o macaco, que eles tao bem 
conhecem , outros deixaram o imenso parque do museu calados e 
taciturnos. 

- . 
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MUDAN~A DE INDIOS REABRE 
POL2MICA SOBRE HABITAT 

. ~ 

Belém - A transferencia dos índios Kren-a-Karore dorio Peixoto 
de Azevedo para o Parque Nacional do Xingu, reabriu urna polemica 
que só muito futuramente poderá ser resolvida: a retirada de um grupo 
indígena de seu habitat natural constitui ·sempre urna iniciativa teme
rária, e que precisa ser exaustivamente estudada, antes de posta em 
prática. 

Fiorello Parise, sertanista da Funai, de nacionalidade italiana e 
com curso superior na Sorbonne, há mais de quatro anos vive em 
contato direto com os índios brasileiros. Sua última missao foi com os 
Kren-a-Karore, quando tentou minimizar os erros e violencia cometidos 
por Antonio Campinas, que se tornou tristemente famoso por ter, 
segundo acusa~ao de colegas seus da Funai, introduzido o homossexua
lismo entre esses silvícolas. 

A APROXIMAf;AO 
Os índios Kren-a-Karore, foram contatados pelo sertanista Cláudio 

Villas Boas em dezembro de.1972, depois de um trabalho que se estendeu 
por 18 meses, acompanhado por 60 índios Caiabi, Txukaramae, Juru
na e Suia. Inicialmente acreditava-se que esses índios seriam gigantes, 
dado o tamanho de seus arcos e o peso de suas bordunas. Mais tarde, 

' depois do trabalho de atra~ao concluído, verificou-se que apenas um 
pequeno grupo possuía urna estatura realmente alta em termos de 
grupo indígena. 
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Naquela ocasiao a Funai, presidida pelo General Bandeira de 
Melo, que discordava frontalmente da política indigenista defendida 
pelos irmaos Villas Boas, aplicava urna estratégia de silencio, senao 
mesmo de hostilidade, em relac;ao a Cláudio e Orlando. A situac;ao era 
tao ostensiva que, tao logo Cláudio Villas Boas concluiu a atrac;ao dos 
Kren-a-Karore deixou a área dos rios Peixoto de Azevedo e Teles Pires, 
retornando as pressas para o Parque Nacional do Xingu . 

Logo depois o sertanista Apoena Meireles era enviado para junto 
dos Kren-a-Karore tentando assim dar continuidade ao trabalho de 
Cláudio Villas Boas. Nao demorou mais de dois meses na área, e 
Apoena Meireles deixava esses índios, que se encontram no trac;ado da 
estrada Cuiabá-Santarém (BR-165). 

Depois de contatado, um grupo indígena se torna facilmente 
vulnerável a qualquer aproximac;ao com civilizado. Como na área em 
que eles se encontram passa a Cuiabá-Santarém, a Funai cuidou logo 
de enviar outros sertanistas para substituir Apoena Meireles, e preser
var assim os Kren-a-Karore de qualquer contato temerário com civiliza
dos. Aí entao comec;a o lamentável e de certa forma trágico episódio 
entre esses índios e o sertanista Antonio Campinas. 

O EPISÓDIO 

Antonio Campinas, sertanista da Funai. recebeu entao a incumben
cia de se dirigir a área onde se encontram os Kren-a-Karore, jun
tamente com outros sertanistas. Meses depois os jornais divulgavam 
trechos de um relatório em que Campinas era acusado de intrqdu
zir o homossexualismo entre esses índios. O prestígio de Antonio 
Campinas era tanto na administrac;Jo do General Bandeira de Melo, 
que o autor da denúncia chegou inclusive a ser punido com 15 dias de 
suspensao, enquanto ele foi apenas afastado de junto desses índios. 

O que a imprensa nao div1:1lgou, mas sertanistas da Funai nao 
ignoram, é que Campinas nao introduziu apenas o homossexualismo, 
como também estabeleceu relac;ües heterossexuais com as mulheres 
índias. · Tudo leva a crer que ·sim, urna vez que Fiorello Parise, ao 
chegar junto aos Kren-a-Karore, teve que convencer os capitaes da tribo 
de que teria assassinado Antonio Campinas, do contrário sua seguranc;a 
pessoal corria sérios riscos. Para os capitaes da tribo exigirem isso, eles 
que sao de índole invariavelmente pacífica, é porque certamente rea
giam contra a intromissao em sua vida familiar. 

Durante os meses em que Fiorello Parise permaneceu entre os 
Kren-a-Karore muita..coisa pode ele observar e descobrir. Por exemplo, 
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os pajés curam os doentes utilizando-se de urna miniatura de arco e 
flecha, com ponta de ossos. Sangram com a ponta da flecha a área do 
corpo doente, atritam demoradas vezes, o que termina quase sempre 
resultando na cura do paciente. Fiorello observa que essa pajelan~a 
pode assumir um aspecto folclórico para o civilizado, mas ele pessoal
mente as vezes tem tido melhores resultados com essa prática do que 
mesmo recorrendo a nossa Medicina. 

PERIMETRAL 

Antes de se dirigir aos Kren-a-Karore Fiorello Parise esteve traba
lhando na Perimetral Norte,

4 
dando cobertura aos operários e pessoal 

técnico que ali se encontram. Parise participou da frente de atra~ao da 
Funai em busca de contatar índios da reg}ao do rio Amapari. Sao os 
índios Uiapii, e o trabalho de Parise e sua equipe se revestiu de inteiro 
exito. 

Inicialmente eles instalaram um acampamento no encontro do rio 
Ita com o igarapé On~a, nas proximidades da Perimetral Norte. A frente 
de atra~ao conseguiu contatar 60 índios Uiapii sendo que a aproxima
~ªº foi tao bem sucedida que dias depois os índios auxiliavam a equipe 
da Funai no trabalho de desmatamento. 

Os Uiapii pertencem ao grupo lingüístico Tupi-Guarani, com pro
fundas semelhan~as com os Urubu-Kaapor. Sao seminomades, mas 
aonde se instalam temporariamente introduzem r~as, praticando entao 
urna economia ·de subsistencia. Como nao poderia deixar de ser, em 
grupo tao primitivo, nao existe excedente de produ~ao. Conhecem e 
cultivam mandioca, batata, banana, milho, cana-de-a~úcar, abóbora, 
mamao, algodao e tabaco. Nao chegam a ter casas, mas tapiris, 
cobertos com folhas de tucum. Quando morre um índio da tribo, é 
enterrado dentro do próprio tapiri, em posi~ao horizontal. Logo depois 
o tapiri é abandon~do, desviando-se dele o caminho principal para a 
aldeia. 

TRANSFE~NCIA 

Quanto a transferenciá dos Kren-a-Karore para o Parque· do 
Xingu, já que onde se encontravam estavam amea~ados de extin~ao, 
dado a proximidade com frentes pioneiras de civilizados, Fio~ello Parise 
achaque a medida foi delicada. Em sua opiniao é sempre urna temerida
de retirar urna tribo de seu habitat natural e lan~á-la noutra área, por 
mais rica e fértil que seja. Entram em questao aspectos ecológicos e 
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culturais. Toda aldeia tem sua cultura própria, com seus costumes, sua 
especificidade. Geralmente é urna regiao mítica, que explica a cria9ao 
da tribo, com delicados e profundos aspectos sagrados. 

Entretanto, Fiorello ,Parise reconhece que onde se encontravam os 
Kren-a-Karore é que nao podiam permanecer. As frentes pioneiras de 
civilizados da BR-165 nao estao de forma a!guma preparadas para 
qualquer con tato com grupos indíg~nas. Riem dos índios. f azem galho
fas, quando nao desrespeitam criminosamente suas esposas e filhas. 

KREN-A-KARORE SEGUE O 
EXEMPLO DE CAIABIS 

Posto Piaru~u-Mt - O deslocamento dos Kren-a-Karore para o 
Parque do Xingu repete, oito anos depois, trabalho semelhante realiza
do comos índios Caiabi, que foram retirados do río Tatue, afluente do 
Baixo Arinos, amea~ados de extin9ao dado o contato indiscriminado 
com frentes pioneiras civilizadas. 

O sertanista Cláudio Villas Boas visitou recentemente os Kren-a
Karore, depois de quase dois anos que nao se viam: Cláudio chefiou a 
expedi9ao que durou 18 meses e buscou contatar, e conseguiu, os índios 
Kren-a-Karore. Anos antes ele tentara esse contato, mas desistira por 
causa das imensas dificuldades. ~ . 

Quando Cláudio desceu na área onde se encontram os Kren-a-Ka
rore a alegria dos índios foi total. Os índios receberam Cláudio com as 
honras de um grande capitao, e a partir daí nao o largaram mais. O 
encontro foi tao emocionante que queriam todos embarcar no pequeno 
monomotor que retornou com Cláudio. O sertanista teve de conversar 
demoradamente com os capitaes. Kren, com muita paciencia, explican
do que os 30 índios que se encontravam na despedida nao poderiam 
viajar com ele, pois o aviao nao suportaría tanto peso. 

Prometeu que brevemente um aviao muito maior - Búfalo -
capaz de .conduzir um castanheiro cortado em peda9os, os levaría para 
O Parque Nacional do Xingu. Só entao os 30 Krens decidiram nao 
entrar no minúsculo monomotor. Tao logo ·voltou ao Parque Xingu, 
Cláudio entrou em contato com os índios Caiabi, que fornecerao as 
r09as que vao garantir a alimenta9ao, pelo menos durante os primeiros 
meses, dos índios Kren. A anima9ao para receber os Kren está 
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contagiando todas as tribos do sul do Parque, que no momento 
discutem quase diariamente quais serao as festas de recep~ao. 

A. PREP ARA~AO 

A transferencia de urna tribo de urna determinada regiao para 
outra constitui até hoje urna questao polemica. Alguns sertanistas e 
etnólogos apresentam algumas reservas, acentuando que quando isso 
ocorre, provoca a mudan~a nas condi~oes naturais da aldeia, com 
conseqüSndas imediatas no universo cultural do índio. Esses estudiosos 
se esquecem de que o qne se encontra amea~ado é a sobrevivencia física 
do índio. o fundamental, no momento, quanto a sobrevivencia . do 
índio, é sua preserva~ao física. 

Os Kren se encontravam nas margens da Rodovia Santarém-Cuia
bá. Até homossexualismo, que eles em milenios de existencia desconhe
ciain, se denunciou entre eles, por culpa de civilizados. Depois passa
ram a estabelecer contatos com motoristas, trabalhadores em estradas e 
diversos grupamentos sociais, todos eles despreparados para qualquer 
contato com culturas i'ndígenas. No Parque do Xingu, eles esta.o em 
contato com 15 tribos diferentes. E isto é muito saudável, pois marca 
urna intera~ao tribal, de que no. momento eles muito precisam. Os 
Caiabi, quando foram para o Xingu, nao chegavam a 70, hoje somam 
mais de 220. A pergunta que se coloca é quem garante que nos 
próximos cinco anos, se tanto, os quase 200 Kren existiriam como 
urna na~ao indígena, onde se encontravam? 

Um dos trabalhos mais delicados, na transferencia dos Kren do 
rio Peixoto Azevedo para o Xingu, foi a prepara~ao dos grandes 
capitaes da tribo. A atra~ao dos grupos indígenas, até hoje, come~a por 
impor um erro. Os índios ao entrarem em contato com os civilizados 
sao atraídos por presentes, os mais atraentes. Isto inicia entao um 
processo paternalista de relacionamento. É um eJ;ro. Nao é correto dar 
qualquer coisa ao índio, sem nada lhe cobrar em troca. Ele nao é urna 
crian~a. É um ser humano. Rela~ao paternalista, até com crian~a, 
tem-se revelado desastrosa. 

O índio possui trabalho, dispoe de um sistema sóciocultural sólido, 
tem propriedades, bens. Chega o civilizado e lhe dá presentes, alimen
tos, impüe urna economía diferente quando nao nova religiao. Inicia-se 
um violento processo de desagregac;ao. Os índios de urna tribo, havendo 
um harmonioso processo de integra~ao, casam com índias de urna 
aldeia irma. Isto tem acontecido sucessivamente no. Xingu. Há um 
permanente intercambio sociocultural entre as diferentes aldeias. Os 
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Kren, que se ~ncontravam isolados, estao agora usufruindo desse 
intercambio, o que. certamen te possibilitará que eles sobrevivam como 
na~ao . 

~ . 
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A TENSÁO PERMANENTE 

Parque do Xingu - Está afastada a iminencia de novos conflitos 
entre as quatro tribos - Txucarramae, Juruna, Cajabi e Suiá - e o 
grupo de civilizados que ocupa as margens da BR-080 (Xavantina
Cachimbo), estrada que dividiu e desmembrou o norte do Parque 
Nacional do Xingu. 

Os índios prometeram ao sertanista Sidnei Possuelo que aguarda
rao a retirada dos moradores de Piaru~u, e se isto nao ocorrer, novos 
conflitos se repetirao, certamente com conseqüencias mais violentas que 
a destrui~ao de carros, motores e invasües de casas, conforme aconteceu 
anteriormente. A presen~a de vendeiros, peoes e aventureiros na área -
cruzamento da estrada como rio Xingu - terminou unindo as quatro 
tribos da regiao, formando urna verdadeira confedera~ao disposta a 
guerra e a morte, se preciso for. 

CONFLITO 

Nao fora a habilidade e tolerancia dos sertanistas, o que prometia 
ser um encontro para elucida~ao de pontos de vista, por pouco nao se 
transformou num tiroteio. Após o terceiro conflito entre os índios e o 
grupo de 12 famílias de Piaru~u, sornando urnas 70 pessoas. os dois 
sertanistas, Cláudio e Sidney, acompanhados' de seis índios, decidiram 
ir até o local, a fim de saber o que realmente havia acontecido. 

Os moradores de Piaru~u, que estao na área há do.is anos, tao logo 
a estrada cortou a faixa norte do parque, denunciavam que a terceira 
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investida de um grupo de 40 Txucarramae, chefiados por Moikara, fora 
terrível, com propósitos criminosos, e só nao morreram porque reagi
ram a bala. Os dois sertanistas, informados da denúncia, foram até o 
vilarejo, sendo recebidos hostilmente pelo grupo de moradores. Cerca 
de uns 50 homens armados de revólveres, rifles, espingardas e facües, 
diziam aos gritos que matariam o sertanista Sidney Possuelo, o mais 
visado dos visitantes, e apontado como o instigador das a~ües do"s 
índios. . 

Cláudio Villas Boas chegou a impedir que um posseiro, de arma na 
mao, dirigida contra o rosto de Sidney, continuasse amea~ando o serta
nista. Eram 9 h da noite, e todas as casas do vilarejo permaneciam de luz 
apagada. "Nao vim aqui, afirmou Cláudio, pedir desculpas pelas a90es 
dos índios, e nem tampouco vou permitir que desrespeitem um auxiliar 
meu. Num conflito entre civilizados e índios, estou sempre com os 
últimos." Quando os dois sertanistas retornaram ao rio Xingu, acompa
nhados de seis índios, quase meia-noite, constataram que o motor . ' 
da embarca~ao havia sido retirado da popa. Foi preciso, mais urna vez, 
paciencia para convencer os posseiros ·que deviam devolver o motor. 

LUTA 
O vendeiro Amando Martins Cavalcanti, 39 anos, e que tem a 

lideran9a inconteste do grupo, me afirmava que "se esses índios voltarem 
a nos atacar, receberao chumbo grosso, pois nossa tolerancia acabou. 
Nao estou aqui para sustentar índio de qualquer espécie". Amando diz 
que se encontra na área há dois anos, e que no início teve que lutar 
contra as on~as que vinham comer no quintal de sua casa. Nao é agora, 
que as perspectivas de ganhar dinheiro com a estrada se tornam reais, 
afirma ele, que "recuo <liante um grupo de índios vagabundos". 

Amancio, juntamente com Manuel Pinto e Antonio Resende Bra
ga, dois outros vendeiros do povoado, alega que os índios pedem e 
obtem alimentos, roupas, sapatos e até mesmo muni~ao. A partir de 
agora, garantem, toda essa tolerancia deixa de existir. Se os índios 
voltarem ao Piaru~u serao "recebidos como merecem, por serem ingra
tos e vagabundos". Amancio insiste que é preciso ficar, pois a estrada 
beneficiará a todos, e o dinheiro correrá fartamente, com o tráfego de 
passageiros, peoes, gateiros e empregados das fazendas que se criarao 
na reg'iao. 

Os moradores explicam que nas duas primeiras investidas os índios 
se limitaram a levar apenas mercadorias, e ratificar amea~as anteriores. 
Entretanto, na última a~ao, chegaram com "a vontade ~eclarada de nos 
assassinar". De fato, quem visita o local, constata os estragos feítos 
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pelas balas e chumbos nas paredes das casas, ass1m como termina 
ouvindo a confirma~ao de que os índios só saíram vivos porque recua
ram. "Pensando bem, declara Amancio, esses índios nao sao de nada, 
tanto que fugiram as pressas <liante de nossas primeiras descargas." 

SITUA~ÁO 

Anteriormente o povoado de Piaru~u ·continha urna popula~ao de 
cerca de 70 pessoas, resultado da presen~a de 12 famílias. Gateiros -
aliciadores -, peoes, aventureiros, e mais duas pequenas vendas mar
cavam os tra~os principais da localidade. Nessas vendas se ofereciam 
desde o xampu, até a cerveja em lata, passando pela cacha~a, o 
quinado e o conhaque de qualidade duvidosa. No início toda essa gente 
foi aliciada pelos gateiros, que a retirou de outros Estados, principal
mente Goiás, alegando que ganhariam dinheiro fácil na regiao. 

A passagem da BR-080 na faixa norte do Parque Nacional do 
Xingu, desmembrando-lhe urna das áreas mais ricas, trouxe de volta os 
antigos proprietários, que se viram obrigados a deixar a regiao por 
decorrencia do decreto presidencial (Presidente Janio Quadros) que criou 
essa reserva indígena, em 1961. O decreto do Presidente Médici que 
desmembrou o parque, criou paralelamente urna reserva indígena, no 
seu artigo 2. 0 , o que nao impediu que os antigos proprietários se 
instalassem ilegalmente na regiao. 

Todos falam na existencia já ~gora de muitas fazendas de gado, 
mas na verdade a única -que dispoe nao inais de 100 cabe~as de boi é a 
Agro-Peixin. As outras possuern frentes pioneiras, de poucos homens, 
que praticam urna economía de autoconsumo. Aguardam que os bois 
cheguem, que a Sudam ou Sudeco aprove os projetos, numa espera que 
já dura mais de dois anos, e nem promete se realizar tao cedo. Mesmo 
assim há a presen~a de um Amancio Martins Cavalcanti, que diz nao 
arredar o pé da regia.o, e que solicita "tropas federais para nos 
proteger. Por que nao? Somos civilizados e queremos conquistar mais 
ainda esse país". 

ABANDONO 

Embora os apelos de Amancio Martins Cavalcanti se tornero cada 
vez mais patéticos, depois do último ataque dos 40 Txucarramae 
chefiados por·Moikara, tudo leva a crer que esteja pregando no vazio. 
As 12 famílias esta.o reduzidas a apenas tres, e embora alguns garantis
sem que retornariam, essa possibilidade parece remota. Os apelos de 
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Amando nao foram suficientes para convencer a maioria. e a situa~ao 
do povoado de Piaru~u é de quase total abandono. As casas esta.o 
vazias, a clareira abandonada, e uns poucos recalcitrantes jogam cartas 
- sueca - numa monotonía que parece nao acabar mais. 

Os que foram embora, observam, sao os medrosos, e o que sobrou 
sao os mais valentes. A turma que se encontra agora no Piaru~u, que 
nao fugiu, nao arranjou desculpas para se evadir, está disposta a 
resistir, se preciso for, da mesma forma que a confedera~ao dos 
Txucarramae, Juruna, Suiá e Cajabi. Essas quatro tribos somain cerca 
de 750 índios, e alguns até hoje cultivam urna certa atividade guerreira. 
Enquanto os Txucarramae sao valentes, hostis, os Cajabi sao estrategis
tas, e se deslocam com rapidez numa luta contra o inimigo. 

A BR-080, que no seu tra~ado original contornava o parque, e que 
posteriormente foi estranhamente¡<Iesviado, penetrando e mutilando a 
sua faixa norte, é urna estrada morta, nao apresentando até hoje um 
tráfego permanente que justifique sua cria~ao. Que estranhos motivos 
teriam levado a Superintendencia do Desenvolvimento do Centro-Oeste 
- Sudeco - a desviar o tra~ado original dessa estrada que vai morre.r 
na Cuiabá-Santarém (BR-165)? 

EXTENSÁO 

A BR-080 (Xavantina-Cachimbo) tem cerca de 500 Km de extensao 
e vai de encontro a BR-165, a conhecida Cuiabá-Santarém, em cujo 
trecho foram contatados os índios Kren-a-Karore. Estas duas estradas, 
BR-080 e BR-165 fazem parte do complexo da Transamazonica. A 
BR-080, ao cortar o parque do Xingu, retirou <leste cerca de 8.150 Km, 
considerada a área mais rica de toda a regiao. 

No período que vai de novembro a mar~o, conhecido aquí por 
"inverno", quase tudo alaga, pois tanto o Xingu, como o Araguaia e rio 
das Mortes, assim como urna infinidade de pequenos afluentes, veem 
suas águas subirem abruptamente. Na medida em que esses ríos 
enchem, estendem seus len~óis d' água, inundando quase tudo, princi
palmente as estradas, a BR-080, que já apresenta um tráfego incipiente 
no verao, senao mesmo inexpressivo, nesta esta~ao praticamente deixa 
de existir. A estrada é bonita, reta, e abandonada. Se há bucolismo em 
suas margens, os rios tornam-na alegre, com sua infinidade de pássaros 
e bichos, que dia e noite pontificam nas águas e nas areias e barrancos. 

Nesse quadro geral o índio se harmoniza, e onde antes era paz, 
desde há muito todo esse equilíbrio foi quebrado. A recente epide
mia de sarampo nos Txucarramae, que o desconheciam, e mais os 
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constantes conflitos entre índios e aventureiros que percorrem a regiao, 
matando irresponsavelmente toda espécie de aves e animais que encon
tram, terminaram por modificar todo um quadro de tranqüilidade e 
preserva~ao existentes. 

Se nesse confronto o índio certamente levará a pior, merece 
lembrar que todo o equilíbrio ecológico está sendo quebrado, mutilado. 
Na verda~e, cada vez mais os rios sao menos piscosos, as matas menos 
ricas em espécies, e a terra com os desmatamentos e queimadas 
terminará se nivelando aos solos áridos do Nordeste. 

Num país de 115 milhües de habitantes, e com mais de oito 
milhües de km2, o parque do Xingu dispoe apenas de 22 mil km2, 
tao pouco, para um país de tao grandes propor90es, e que tanto <leve ao 
índio. A presen~a do índio numa determinada área, nao aculturado, é 
garantía de preserva9ao, pois ele é o avesso do daninho, depredador, 
que tantas vezes caracteriza o nosso chamado homem civilizado. 

' . 
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FAZENDAS AMEA~AM FAUNA E 
FLORA DO XINGU 

Xavantina (MI) - Embora a BR-080, um dos bra~os do complexo 
da Transamazonica, tenha cortado a faixa norte do Parque Nacional do 
Xingu, um perigo nao menor, de conseqüencia até mais daninha, 
come~ou a marcar ostensivamente sua presen~a na regiao: as fazendas 
de gado, que com seus desmatamentos e invernadas - retiro para 
engorda dos animais - já dominam toda a paisagem que circunda o 
Xingu, ainda hoje urna das áreas mais férteis e ricas de todo o país. 

Suiá-Missu, Tapiraguaia, Tanguru, Soberana, Sete de Setembro, 
Pordolandia, Guanabara, Santa Emília, Santa Maria, Providencia, 
Agro-Peixin, Sete Ranchos sao algumas dessas fazendas, todas de 
grande porte, com im.ensas áreas a serem ocupadas e devastadas, com 
projetos que ultrapassam 200 mil cabe~as de gado. Os técnicos e 
estudiosos da regia.o observara que o boi penetra, ocupa e devasta, mas 
nao fixa o homem a terra. 

A OCUPA~ÁO 

Quase nunca as frentes de ocupa~ao no Brasil levaram ein conta a 
necessidade de se preservar nossa fauna e flora, e a regra tem sido· um 
total desrespeito por nossas reservas florestais. Esta atitude histórica 
terminou consolidando um desequilíbrio ecológico, um dos mais lamen
táveis de todo o Continente americano, dado a diversidade e riqueza de 
nossa fauna e. flora. 

As chamadas matas subtropicais abrangem as regiües de Sao 
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Paulo, Santa Catarina, Paraná, se estendendo até o Sul de Minas e Belo 
Horizonte. Este· tipo de mata determina urna fauna específica, onde 
a araucária domina. Hoje essa mata se encóntra praticamente des
truída, e os Estados, vistos de aviao, revelam essa doída realidade. 

. ' 
Os pilotos chamam tais áreas de "carecas, com inexpressivos tufos de 
cabelos". 

· No centro desse fenomeno, que os naturalistas e ecologistas denun
ciam como verdadeira tragédia, encontram-se os ciclos econo1nicos da 
cana-de-a~úcar, café e do gado, que para se implantar devastaram, para 
se consolidar nao vacilaram as queimadas, a tudo recorrendo para a 
vitória desses movimentos. Mais que o ciclo do gado, o café nao poupou 
fauna e flora, e nao custa lembrar que nessas regioes de mata subtropi
cal a concentra~ao de índios era numerosa. Durante mais de dois 
séculos eles combateram valentemente, defendendo suas terras, mas a 
pólvora e nossas doen~as terminaram vencendo a borduna e a pureza 
física de nossos silvícolas. 

A IMPORTÁNCIA 
Na medida em que as regioes periféricas do Parque Nacional do 

Xingu vao sendo ocupadas pelas frentes pioneiras um fenomeno curioso 
e triste está ocorrendo: os animais de pequeno, médio e grande porte 
assustados e perseguidos fogem em exodo para áreas nao devastadas e o 
Xingu surgiu entao como a melhor alternativa. Os 22 Km2 do parque, 
ocupados por 15 tribos, - algumas nem comem carne, nao devastam 
indiscriminadamente, cultivam um amor e respeito extraordinários por 
estas terras, - sao o ponto natural dessá convergencia, desse exodo 
for~ado. · 

As florestas do alto Xingu, onde se encontra o parque, possuem 
urna mata de médio porte, densa em algumas áreas e os afluentes do 
grande rio e águas marcadamente escuras. Essa mata de transi~ao, 
exuberante, determinando urna fauna e flora específicas, faz do Xingu 
urna das regi0es mais bonitas do interior do país, destacando-se o rio 
que é d~ beleza incomparável. Nem mesmo o Araguaia o supera, já que 
as praias do Xingu, imensas e brancas, ainda apresentam o tracajá, os 
patos selvagens, as capivaras, as antas, os marrecos, as on~as e veados, 
o que nao acontece desde há muito com ·o primeiro, vítima de um 
extermínio irresponsável, cruel, e porque nao dizer criminoso. 

A mata equatorial amazonica se estende pelo Maranhao, Pará, 
norte de Mato Grosso, onde se encontra o Parque do Xingu, Rondonia 
e Acre. Ela abrange ainda área da Bolívia, Peru, Venezuela e Colom-
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bia, indo até as rampas dos Andes. A mata amazonica se subdivide .em 
diferentes tipos. Há o baixo e alto Amazonas, cada um com seu tipo 
específico de fauna e flora; suas características próprias, seu universo 
particular. A abertura de urna estrada, nessa floresta, densa e fechada, 
assim como de urna invernada, ou clareira, altera toda a ecologia local. 
Por exemplo, a presen'Y~ de luz solar, afugenta urna infinidade de 
pequenos e médios insetos, que nao suportam claridade. Os animais 
maiores, que se alimentam deles, sao assim obrigados a fugir, e a partir 
disso está feita a mutila'Yao ecológica. 

O SISTEMA 

Há menos de um século o sul de Mato Grosso, boje urna regi~o 
devastada e árida, possuía urna flor,esta .subtropical, só existente ainda 
no norte do Estado, onde se encontra o Parque do Xingu. Em todos os 
Estados de mata subtropical, boje nao mais, o gado foi lan~ado as 
centenas nos campos abertos pelos cafezais. A erosao tornou-se assim 
mais ativa, mais atuante, já ·que nao havia mais a prot~ao da vegeta
'Yªº· O vento se manifesta entao com mais violencia nas rampas, e as 
chuvas cumprem entao seu papel erosivo. As matas, entre outras 
virtudes, desempenham um papel de manta, protetoras do solo, e de 
resto de todo o universo florístico. 

Um exemplo significativo da abertura de urna estrada e suas 
conseqüencias pode ser mostrado pela Belém-Brasília. Zoologicamente 
esse trecho de dois mil km nao tem mais nenhum interesse para os 
pesquisadores. Os dentistas quando precisam pesquisar essas áreas sao 
obrigados a percorrer ~m raio de mais de 150 km na periferia da 
estrada, e mesmo assim quase nada encontram de interesse biológico, já 
que os pássaros, e animais, quando nao trucidados, só lhes restaram a 
alternativa da fuga. 

As ro~as, as queimadas e as rodovias, de forma mais profunda, 
determinam a entrada de luz nessas florestas . Há um tipo de fauna que 
exige escuridao, que nao prescinde dela. Havendo luz ela nao sobrevive, 
tem violentada sua especificidade. Nisso tudo surge um intrincado 
universo de dependencia, de integra~ao. A flora depende do solo e a 
fauna da flora. A regia.o do Araguaia durante séculos foi ocupada pelos 
Carajá, que há menos de 100 anos somavam mais de 30 mil indios~ 

A fauna e a flora, portanto, sempre foram exuberantes, enquanto 
durou essa ocupa'Yao. Bastaram menos de 150 ~nos da presen~a civiliza
da pa ra que a regiao do Araguaia perdesse sua beleza, as tartarugas, 
pirarucus e outra infinidade de espécies. Os ecologistas, botanicos, e 
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geomorfologistas reclamam que essa ocupa9ao precisa ser menos des
trutiva, do contrário, nos próximos 30 anos nada restará de nossa 
natureza. E daí entao será absolutamente tarde para chorar e sentir 
culpa de tao inominável penetra~ao. Nunca é demais registrar que o 
índio é um elemento do conjunto ecológico, um componente natural de 
todo esse universo fauní~tico e florístico. Nao fora tantas outras razoes, 
ele também é um elemento de preserva9ao de nossa natureza. 

O GRANDE ~XODO 

As fazendas, com suas invernadas e desmatamentos estao cercando 
o parque do Xingu. De aviao pequeno, que voe baixo, pode-se sentir 
inteiramente toda essa situa9ao, que de certa forma assume um caráter 
até mesmo trágico e triste. O Parque do Xingu, exuberante, com o rio 
majestoso e largo, feíto um imenso len~ol esverdeado, a receber tranqui
lamente os afluentes menores de sua hacia, cada vez mais espremida, 
cercada, circundada, pelas clareiras, campos de pousos, e urna ou outra 
estrada vicinal. 

A impressao que se tem é de urna "ilha" de exuberancia paisagísti
ca, com seus bichos e aves, rios piscosos, acossada pela ocupa~ao que 
.avan~a, cada vez mais iminente, mais penetrante. No centro do parque 
os índios, até há pouco tranqüilos, agora já pressentindo, na riqueza de 
seu universo intuitivo, que algo de niuito grave se aproxima. As doen~as 
antes desconhecidas, come~aram a eliminar até mesmo os mais fortes 
capitiies, e as primeiras levas de civilizados já deixam a marca de sua 
presen~a nas matas xingüanas: ª!limais feridos a bala, encontrados pelos 
índios depois de semanas de convalescen~a e muita dor. 

Os conflitos entre os indios Txucariamae, do Parque do Xingu, 
com frentes de posseiros nas margens da BR-080, foi o sinal de urna 
críse, insustentável, que nos próximos anos explodirá. Os Txucarramae, 
que fogem de frentes pioneiras há mais de dois séculos, sabem que os 
"caraíbas" - civilizados - nem sempre inspiram confian~a. Bediai, 
um grande e consciente capitao. Txucarramae, disse-me, com aquele 
sorriso tranqüilo que tao bem marca a personalidade do índio: "caraíba 
traz morte e doen~a pra nosso povo. Enquanto puder indio resiste". 

Os Carajá no Araguaia acabaram como cultura. Hoje sao mais 
pedintes que índios. Os Xavante em Mato Grosso estao de armas na 
mao defendendo suas terras contra fazendeiros cada vez mais ambicio
sos. Os Cinta-Larga em Rondonia já se iniciaram no vício da cacha~a. 
Tudo isso está -acontecendo como resultante da chamada intcgra~ao, 
que só a cegueira de alguns teima em defender. No parque do Xingu, 
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até 1975, nada foi permitido nesse sentido, e ainda se ouvia o grito e o 
canto dos índios, principalmente nas grandes solenidades sócio-religio
sas, ecoando nas matas, se espalhando pelas aldeias. 

101 





INVASORES AMEA(;AM 5 MIL INDIOS 

. '· 

Parque Nacional do Aripuana (RO) - A penetra9ao de grupos e 
empresas de loteamento, muitas atuando irregular e clandestinamente, 
no Parque Indígena, está assumindo propor9oes tao agressivas, que o 
INCRA solicitou e já dispoe da participa9ao da Polícia Federal no 
sentido de conter novas invas5es e evitar que as tribos da regiao percam 
mais terras, e desapare9am num espa90 de tempo muito mais curto do 
que se possa presumir. 

Na sede do parque, na localidade de Riozinho, as margens da 
BR-364, estrada Cuiabá-Porto Velho, o auxiliar de indigenismo da 
Funai, Aimoré Cunha da Silva, teve até mesmo que agir com rigor a 
fim de evitar que esses grupos colocassem un1a cerca de arame farpado 
na frente da casa onde funciona o alojamento dos funcionários da 
Funda9ao. Na regiao do Parque, sornando cerca de 5 mil silvícolas, 
vivem os índios Cinta Larga, Suruí, Arara, Gaviao e Erikpatsa, afora 
grupos desconhecidos e arredios. 

A INVASÁO 

No posto indígena Sete de Setembro, as margens do rio de mesmo 
nome, aonde viven1 os índios Suruí, os grupos de loteamento chegaram 
a construir urna estrada, no meio da selva, que. passava a urna distancia 
(ie dois quilometros da aldeia. O chefe do posto, auxiliar de sertanista 
da Funai, Sarapiao Lacerda Filho, comunicou o fato as autoridades 
policiais e se viu obrigado a agir também com vigor. 
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O posto Roosevelt, também pertencente ao Parque Nacional de 
Aripuana, já conta com tres pistas de pouso, pertencentes a grupos de 
coloniza~ao do Sul, principalmente fazendeiros e donos de serrarias. O 
sertanista Sarapiao Lacer:da Filho, que se mantém com dignidade na 
chefia e um amor desmedido pelos índios da regiao, já foi até convidado 
por essas empresas para pertencer aos seus quadros de funcionários . 
Ofereceram-lhe um salário dobrado e diversas outras vantagens. 

Na sede do parque, na localidade de Riozinho, as margens da 
BR-364, nao tem sido poucas as vezes que os trabalhadores e moradores 
da localidade, ao serem visitados pelos grupos indígenas da regiao, 
introd•'..L..em no silvícola práticas criminosas. Oferecem-lhe bebidas, 
ensinam-lhe palavrües, quando nao fazem do índio um motivo de 
galhofa geral. Urna índia do posto Sete de Setembro, muito ínteligente, 
quando nos viu chegando a aldeia, come~ou a dizer palavroes, rindo 
muito, sem saber o que estava pronunciando, certamente ensinada por 
algum civilizado sem escrúpulos. 

A CONSCIENCIA 
O trabalho dos sertanistas da Funai, que diariamente enfrentam 

situa~ües novas, com mais penetr~ües e invasoes de áreas indígenas, se 
desdobra sob diferentes aspectos. Precisam minimizar a tensao criada 
junto aos índios, que nao entendem como um civilizado os trata bem -
sertanistas - e ou tros - trabalhadores das frentes de penetra~ao e 
loteamento - atiram contra eles, possuem suas mulheres, invadem 
suas r~as . Esse trabalho é por demais delicado, e só quem conhece 
urna tribo pode avaliar sua extensao e habilidade. 

Um índio Suruí, de nome Oréia, já bastante consciente dos perigos 
que amea~am sua tribo e seus irmaos, constantemente visita o posto de 
Riozinho, onde passa a BR-364. Numa dessas ocasiües, ao se deparar 
com um outro índio, seu irmao, cercado de civilizados e servindo de 
objeto de curiosidade e galhofa, chama-o, e em sua língua, pede que ele 
vá embora, nao aceite bebida, retorne para sua aldeia. Oréia é muito 
querido_junto aos Suruí e sempre é ouvido pelos seus irmaos. 

Numa tarde de sol muito quente, o termometro do aviao marcava 
51° fora da sombra, Oréia declarava muito triste "é difícil compre
ender yara - civilizado -. Uns respeitam, sao amigos, e outros, 
enganam, usam nossas mulheres, nosso povo". A invasao das terras 
de Cinta Larga, Suruí, Gavia.o, Arara e Erikpatsa se processa nas duas 
frentes do parque, tanto no Estado de Mato Grosso, como no território de 
Rondonia. Os índios estao tensos, preocupados, e nao escondem que 
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essa perseguic;ao é antiga, mas agora assume um caráter ostensivo e 
cruel. 

A VIOLENCIA 

O responsável, nessa ocasiao, pelo Projeto Fundiário Rondonia, do 
INCRA, Capitao Silvio Gon9alves de Faria, garante que somente a 
Cia. de Coloniza9ao Itaporanga SI A, já "vendeu mais de 1 mi~hao de 
hectares de terras irregularmente neste território. Vale explicar que essa 
firma, poderosa, nao é a única da regiao. Sabemos que novos grupos se 
articulam, se preparam para novas investidas. Estamos contando com a 
colaborac;ao da Polícia Federal, mas mesmo assim a luta nao é fácil. 
Esses grupos tem poder de destruir qualquer um que se interponha a 
frente de suas a9oes criminosas" . 

Desmatamentos, 
invasóes de terras sao 
alguns dos problemas 

que os indios do Parque 
do Aripuana (RO) estao 
enfrentando no último 

capítulo de sua 
sobrevivencia. 

. .. 
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- A 1 taporanga, os Irmaos Melhoran<;a, e outros grupos que já 
conhecemos os primeiros passos, prossegue o capitao do Exército Sílvio 
Gon<;alves de Faria, nao estao registradas como colonizadoras, nem 
mesmo possuem projetos de coloniza<;ao. A própria Funai se encontra 
executando judicialmente a a<;ao criminosa dessa firma. Cada lote de 
dois. mil hectares esta va sendo vendido por CrS 6 mil, e isto ludibriando 
a boa-fé de centenas de pessoas. A área interdita do Parque Nacional de 
Aripu~na, conforme decreto presidencial, também se encontra loteada. 
A situa9ao é criminosa, mas eles continuam agindo. 

O advogado do INCRA, Sr. Amir Francisco, informou que sete 
queixas-crimes correm na Justi<;a de Rondonia somente contra o grupo 
Melhoran<;a, mas exis.tem 'loutros, que já se encontram agindo de 
forma eficiente e criminosa. A grilagem está campeando em áreas 
indígenas do Parque Nacional do Aripuana, e se nao forem tomadas 
medidas urgentes, os índios vao desaparecer muito mais depressa do 

. " que se possa presumir. 

A RIQUEZA 
O território indígena de Aripuana, se é rico em reservas madeirei

ras, nao o é menos em minérios. Há a invasao das firmas de loteamen
tos, que estao criando um imprevisível problema social, pois vendem 
terras que nao lhes pertencem e frustam e revoltam centenas de 
famílias. Mas há também, sabe-se agora, urna nova fonte de cobi<;a e 
procura: ouro, cassiterita e até diamante nos ríos que cortam o parque 
do Aripuana. O rio Roosevelt, que antes de atingir o Amazonas se 
encontra com o rio Aripuana, encontra-se sob intensas pesquisas, e o 
diamante já foi confirmado em seu leito. 

Ao se percorrer· a regiao . do parque, de aviao, acompanhando 
imensos trechos da BR-364 (Cuiabá-Porto Velho) o quadro que se 
apresenta nao é nada promissor. Os desmatamentos prosseguem, de 
forma violenta, e a ecologia da regiao já apresenta desequilíbrios 
mareantes. Onde os desmatamentos foram intensos, - já nao há mais 
fauna p·raticamente, - os rios estao secando, e os períodos de estiagem 
se tornaram mais longos. Em contrapartida o calor se torna insuportá
vel, com a conseqüente fah:a de oxigenio. 

O sertanista da Funai, Sarapiao Lacerda Filho, revela que os 
índios Suruí estao apavorados e sem alternativa de sobrevivencia, prati
camente. Na faixa norte da aldeia existem os índios arredios Cabe<;as
Secas, atraídos no final de 1977 por Apoena Meireles, que recusam 
contato com civilizados, e atacam constantemente os Suruí. Na faixa sul 
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há presenc;a dos empregados das Cias. de colonizac;ao, que "nao vacilam 
em atirar para matar os índios do parque. Essa gente tem muitos pre
conceitos contra índio, e ao de deparar com um deles no meio do mato, 
nao vacila e a tira para matar" . 

O indio do Xingu nao póe fogo em suas matas, náo ca~a 
indiscriminadamente, raramente come carne. · 
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AEXTENSÁO 

Desmatamentos, invasao de terras, introdu,ao de práticas crimino
sas, posse e coisifica~ao de suas mulheres sao alguns dos problemas que 
os índios do Parque Nacional do Aripuana, sornando no mínimo cerca 
de 5 mil, estao enfrentando. A Funai, através da a~ao do Supe
rintendente do órgao, General Ismarth de Araújo, nao tem ficado 
alheia a essa situa~ao. Ao mover a~5es judiciais contra esses grupos, 
oferece um testemunho de sua posi~ao nesse quadro geral de desrespei
to as terras e ªº universo cultural do índio. 

Um índio Gaviao, já bastante aculturado, dizia-me em Rondonia, 
que "daqui para a frente nada sobrará de nosso povo. Os que restaram 
já nao tem mais o que fazerH. O que nao deixa de ser urna pena. Os 
índios do Parque Nacional do Aripuana, dado a autenticidade e riqueza 
de sua cultura, constituem hoje um dos mais raros vestígios de civiliza
~ªº primitiva. Que nao queiramos deixá-los assim, primitivos, no meio 
do mato, ainda se pode até mesmo aceitar. Mas invadir suas terras, 
exterminar com suas r~as, utilizar-se de suas mullieres, é no mínimo 
urna violencia inominável. 

~ . 
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OLIMITEDASOBRE~NCIA 

. ·-

Posto Indígena Diauarum (M'I) -· Denúncia de homossexualismo 
entre os Kreen-a-Karores, no rio Peixoto de Azevedo, alcoolismo no 
meio do Carajá, nas Ilhas do Bananal, invasao da sede do projeto 
Humboldt pelos Cinta-Larga, e o estado de tensao junto aos Atroaris na 
Perimetral Norte revelam, de certá forma, que os 120 mil índios, de um 
total de 3,5 milh0es por ocasiao da descoberta, perderam a tranqüilida
de dos tempos passados, e buscam agora, unicamente, sobreviver como 
na~oes . 

O Parque Nacional do Xingu, com suas 15 tribos independentes, 
22 mil krn'.l e cerca de 2 mil índios, representa o único território 
realmente livre e genuíno de silvícolas brasileiros. Quatro principais 
troncos lingüístico - Tupi, Je, Karibe e Aruak - afora grupos isolados 
como o trurnai, constituem, ainda, para antropólogos, etnólogos e 
naturalistas o mais curioso e rico mosaico cultural indígena do Conti
nente. 

Sabe-se que, no início, essa regiao do Brasil-Central recebeu 
contingentes numerosos de diferentes tribos e que no processo de 
acomoda~ao foram drastica~ente reduzidas. indios Tupi, Aruak e Karib 
do litoral também se voltaram para essa regiao central do país, depois 
de muitas lutas com frentes civilizadas, com as quais inicialmente 
tiveram a ilusao de acreditar em rela~0es amistosas. 

A RESISTENCIA 
. ' 

Con10 urna regiao assim tao rica, 20 vezes maior que o Estado da 
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Guanabara resistiu as frentes pioneiras de civilizados, já que no restan
te Centro-Sul do país o mesmo nao aconteceu? Depois da Cachoeira 
Von Martius, na divisa entre os Estados de Mato Grosso e Pará, o rio 
Xingu apresenta urna extensao de 180 Km encaichoeirados. Esse aci
dente geográfico, permitiu que os índios tivessem nele um ponto de 
resistencia natural, impedindo assim a única via de acesso dos civiliza
dos .- As Jutas foram muitas, e as perdas acentuadas, mas mesmo assim 
os índios sempre levararri a melhor. 

Até 1940 as planícies xingüanas, na cabeceira do rio, se apresenta
vam como urna "ilha" inatingível, já que os índios dominavam ali sem 
maiores amea~as, eles que haviam sido enxotados do litoral. Durante 
os anos de luta e muito heroísmo, em que viram suas tribos reduzidas, 
eles muito aprenderam com os civilizados, principalmente que nem 
semp.re merecem confian~a e nao sao dignos de respeito. Noutras áreas 
brasileiras, de grandes concentra~5es indígenas, o silvícola as vezes 
violenta a natureza, e os Xavante aí estao para confirmar. Antigamen
te, todos os anos, eles punham fogo na Serra do Roncador, numa 
distancia que ia da Cachoeira da Fuma~a, no rio das Mortes, até a foz 
do rio Sao Joao, sornando cerca de 1.200 km. Seminomades, essen
cialmente coletores e ca~adores, praticando urna agricultura rudimen
tar, só lhes restava esse processo de ~obrevivencia. 

Queimavam a floresta para poder matar e aprisionar os bichos, que 
durante os próximos meses lhes serviriam de alimentos. Procedentes dos 
vales dorio Tocantins, nao tinham ainda conhecimento de um processo 
menos daninho de sub~istencia, já que sendo neo-je, evidentemente 
ignoravam os mais rudimentares métodos de agricultura. Agora o que 
vemos nas ·aldeias Xavante sao- índios extremamente trabalhadores, 
capazes e excelentes agricultores. Realizaram essa transi~ao sem nenhu
ma interferencia objetiva de integra~ao. Hoje os Xavante lutam cons
cientemente pela posse de suas. terras, de armas na mao, inaugurando 
assim urna posi~ao pioneira na história das civiliza~5es indígenas do 
Brasil. 

O INDIO XINGÜANO 
O índio do Xingu nao p0e fogo em suas matas, nao ca~a indiscri

minadamente, raramente come carne, e quando o faz é de peixe, ou de 
ave. Até a pesca ele a realiza de forma regular, sem amea~ar o período 
da "desova". Um homem que vive numa área onde nao dissemina o 
fogo, nao desmata indiscriminadamente e nao elimina as espécies da 
fauna é, sem dúvida alguma, um fator de equilíbrio e harmonía em 
toda a regiao. 
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o Parque Nacional do Xingu - zona de transi~ao do Brasil 
Central com a hiléia amazonica - onde predomina urna floresta de 
médio porte, rios de águas semi-escuras e urna infinidade de espéci~s 
diferentes de nossa fauna e flora, foi criado em razao dessas virtudes. O 
parque se propunha entao a proteger as culturas puras ali existentes, 
zelar pela flora e fauna intocadas, de forma a deixar para o Brasjl 
futuro pelo menos urna área que testemunhasse o país do Desco~ri
mento. A história do Parque do Xingu está profundamente vinculada a_ 
história dos que até hoje lutam apaixonada e valentemente por urna 
causa que a maioria julga perdida. 

O divertimento de ontem do nosso sertanejo - ca~a de animais 
silvestres e pesca de espécies raras - passou a ser hoje urna atividade 
lucrativa de alta importancia em todo . o Brasil-Central. t.Jm couro de 
jacaré custa CrS 150,00, urna pele de ariranha CrS 800,00, um couro de 
on<;a pode ser vendido, na beira do rio, até por CrS 1 mil. Isto tudo 
constituí um atrativo e um convite ao combate sistemático de nossa 
fauna e flora. A fauna rica e os rios piscosos sao coisa de ontem no Ara
gua1a. 

O general Couto de Magalhaes descreveu a Lagoa da Saudade, no 
vale do Araguaia, como um dos mais belos recantos que se podia 
conhecer num rio de nosso interior. Hojea Lagoa da Saudade é um lago 
triste, carente de peixe, com suas margens apresentando um cerrado 
ressequido, que substituiu a mata exuberante de ontem. Por que se faz 
tudo isso? Será que essa exporta~ao incontrolada e desastrosa tem 
representado tantas divisas para nós, que justifique esse crime? 

A ALTERNATIVA 

Se os dois mil índios xingüanos nao ca~am para vender, nao 
matam para se divertir ou aplacar neuroses da cidade, nao queimam 
pelo gosto de ver fogo, certamente todo esse trato respeitoso para com a 
natureza· brevemente se modificará. Basta que entre em contato direto 
com as nossas frentes de coloniza<;ao. Elas - as frentes de coloniza<;ao 
- terminarao por implantar dentro do Parqqe do Xingu urna economía 
nova, de extra<;ao e comércio e o índio, para sobreviver, terá que nela se 
amoldar. Este é o primeiro passo da integra~ao, sem dúvida alguma a 
mais perigosa de todas as portas. 

O Brasil conta com quatro parques nacionais, e 17 reservas, o que 
nao deixa de ser urna utopía, já que algumas só exi~tem no papel. O par
que do Araguaia nao representa urna reserva de fauna e flora, mas urna 
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O Parque do Xingu, ao ser criado, se propunha a proteger as culturas ali 
existentes, zelar pela fauna e flora, de forma a deixar para as gerac;óes 

futuras urna área que testemunhasse o país da Descoberta. 

suposta área destinada aos índios ali existentes. As pastagens do Parque 
do Araguaia, que ocupam a maior ilha fluvial do mundo, - Ilha .do 
Bananal - sao arrendadas aos fazendeiros, que nao sendo os donos, 
naturalmente sobrecarregam-nas, introduzindo um número de gado 
muito acima do que elas pode~ suportar. Os índios do Parque do 
Ar~guaia nao participam das terras de sua reserva, vivendo nas barran
cas dos rios, aculturados, pedintes e alcoólatras. Quem visita a Ilha do 
Bananal nao se surpreende mais comos índios Carajá embriagados no 
meio da aldeia, provocando brigas e se ferindo constantemente. 

No Parque Nacional do Tumucumaque a- situa~ao nao é melhor, já 
que o índio ali existente chega a falar, com alguma facilidade, tanto o 
frances como o holandes. Duas miss5es relig!osas - católicas e protes
tantes - disputam a conquista de suas almas e principalmente de sua 
for~a-de-trabalho. Os Tirió, instalados na regiao, distam cerca de 
apenas uns 20 Km da fronteira com os países das Guianas. 

O Parque Nacional do Aripuana, onde vivero os Cinta-Larga, 
também está amea~ado. Duas novas estradas já estao confirmadas em 
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seu território e as notícias que se tem nao sao nada boas quanto a 
situa~ao social dos índios que nele se encontram. 

A SAÍDA 

A história do pajé Prepori, da tribo Caiabi, se confunde, de certa 
forma, com a história de todas as tribos brasileiras. Os índios Caiabi 
viviam nos vales dos rios Teles Pires e Peixoto de Azevedo quando, nas 
primeiras décadas <leste século, foram atraídos pelas nossas· frentes 
pioneiras. Em pouco tempo trabalhavam em regime de semi-escravidao 
para seringueiros, mineradores, ca~adpres de peles e seringalistas. Suas 
esposas e filhas foram utilizadas pelos homens dessas frentes pioneiras, 
e eles teriam desaparecido, como tantas outras tribos, nao tivessem se 
transferido para o interior do Parque Nacional do Xingu. 

O Parque do Xingu continua com sua política, isto é, resguardan
do ~cultura do índio. O futuro nao pode ser previsto, porque imprevisí
vel é o comportamento dos ·homens. Mesmo assim nao há otimismo 
quando se fala em preserva~ao dos valores culturais e físicos do índio. O 
Parque do Xingu nao quer se ·opor as estradas; apenas nao sabe porque 
tem que ser atingido por vias que podem contorná-lo. 

O seu desaparecimento significa a perda de um mundo, de urna 
cultura, que se apóia no sobrenatural. É imenso e atuante o mundo 
mítico do índio. A unidade tribal se assenta num universo mítico 
e sobrenatural. Numa sociedade onde nao há a autoridade física, 
onde ninguém dispoe do direito de censurar ou explorar o outro, 
onde nao há a posse dos instrumentos de trabalho, nem lucro, 
onde a liberdade individual é tanta e tao absurda - índio algum tem 
que prestar contas do que fez ou deixou de fazer - que tudo isso 
termina se constituindo numa anomalía, e mesmo urna amea~a. Amea-
9a por representar, inconscientemente, urna presen9a incomoda aos 
postulados de urna civiliza~ao rompida e dissociada de todo este univer
so, para muitos ingenuo e despropositado. 

A regiao onde se encontra significou a última alternativa de so
brevivencia de tribos fustigadas do norte, sul, leste e oeste, desde o 
início da Descoberta, por frentes pioneiras de civilizados empenhados 
na procura de madeiras, explora~ao de minérios e mais recentemente 
da borracha e outros tipos de indústria extrativa. 
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ATRA{:ÁOOU 
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A CA~A AOS A V A-CANOEIRO 

Rio Javaé - //ha do Bananal - A chegada da expedic;ao as 
margens do rio Javaé, distante uns 900 Km de Goiania, numa regiao 
onde se supoe encontrar os índios Avá-Canoeiro, foi recebida com 
ostensiva alegria, por dezenas ·de moradores do municipio Formoso do 
Araguaia, já que todos nao escondern o panico de novas incursoes dos 
c01nponentes dessa tribo nomade. 

Conhecidos por "Caras-Pretas", os moradores da regiao atribuem 
aos Avá-Canoeiro invas5es de fazendas, mortes de cavalos, flechadas 
em vaqueiros e urna agressividade cada vez mais crescente. Com a 
intensificac;ao das chuvas, que por aqui já comec;am a se tomar 
torrenciais, os rios sobem, ocasiao ·ern que os Avá-Canoeiro sao obriga
dos a se protegerem no Capao Mata-Azul - área que dada a altura 
escapa a inundac;ao. Nesse momento a expedic;ao tentará a atrac;ao, 
que tanto pode ser de surpresa, no grito, ou se as condic;oes aconselha
rem, num trabalho mais lento e cauteloso. 

AS DIFICULDAD~S 

Depois de urna yiagem de tres dias,' de Goiania a Fazenda Canua
na, numa estrada de terra e muitas chuvas, - a expedic;ao teve 
que se utilizar de tres diferentes rneios de 'acesso, - chegou-se as 
margens do Javaé, afluente do río Araguaia, onde vivem os índios 
com esse mesmo nome, contatados há muitos anos . . Nos primeiros 
encontros com essa tribo Apoena Meireles, que chefia a expedic;ao, se 
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informou de todos os acidentes e rios da regiao, assim como tomou 
conhecimento ·de que os Javaé nao escondem grande temor pelo o 
que eles chamam de "Caras-Pretas", que "possuem longos cabelos, sao 
altos, agressivos e adoram comer carne de cavalo". 

Um dia após a chegada dormimos num barraco as margens do 
Javaé, distante uns cinco quilometros de Canuana. Dizia-se que no local, 
onde vivem o vaqueiro Antonio Maria e sua família, os Avá~Canoeiro 
estariam aparecendo com freqüencia. Sua esposa, Dona Zilda Neves 
Fonseca, 45 anos, garante que já os viu várias vezes, e sao "uns bichos 
feios de espantar qualquer crista.o. Nas vezes em que os avistei, meu 
marido se encontrava cuidando do gado. Senti tanto medo, que no 
início nem consegui gritar. Minha atitude foi sair corren do e só quando 
já me achava longe de casa comecei a chamar pelo Antonio". 

Essas apari~C>es dos Avá-Canoeiro, em pleno dia, criaram tanto 
alarme, que as mulheres da área, algumas residindo a dezenas de 
quilometros de distancia, passaram a dormir no casebre de Retiro, já 
que no local geralmeote pernoitam muitos vaqueiros. A maranhense 
Durcelina Gomes Milhome, 18 anos, casada com Domingos Pereira . 
Dias, é de opiniao que os A vá-Canoeiro estao tentando seqüestrar seu 
· filho Da_rlon Pereira Dias, de sete meses, pois sendo urna crian~a quase 
loira, é muito desejada por esses índios; 

O TEMOR 
Dezena:s de moradores garantem que a filha de Joaquim Lima, um 

peque11:0 agricultor, se encontra entre~ ~s Avá-Canoeiro. Essa mo~a 
estarla atúalmente com uns 23 anos, . e o seu pai realizou várias 
tentativas, fracassadas, buscando reencontrar sua filha. O posseiro 
Aní~io Ribeiro, residente em Dorilandia, um povoado que nao conta 
com mai~ de 70 habitantes, declara que já viu urna m~a loira, entre os 
Avá-Canoeiro. 

- Nao é fantasia, nao, mas se trata de urna mulher muito bonita, 
cabelos longos, loira, que mais parece urna gata selvagem. Em algumas 
ocasi0es que deparei com o grupo, ela se encontrava junta a eles, sendo 
que caminha, como o resto da tribo, praticamente nua, e os seus olhos 
sao muito verdes. Nao concordo com os que dizem ser esses índios 
violentos e agressivos. Já comeram um burro meu, mas certamente 
estavam com muita fome. O animal tinha sido comprado há tres dias, e 
nem havia ainda sido pago inteiramente. · 

Depois de insistentes perguntas de Apoena Meireles, Dona Zilda 
Neves Fonseca, residente em Retiro, as margens do Javaé, terminou 
revelando que na última apari~ao dos. Avá-Canoeiro disparou alguns 

ll8' 



tiros "para o alto, mas posso garantir que nenhum deles saiu ferido". 
Todas as mullieres de Retiro estao dormindo armadas, já que temem 
urna invasao dos Avá, e ninguém "pode garantir o que esses bichos sao 
capazes de fazer com um cristao desarmado". 

O QUE SE ESCONDE 

Os Avá-Canoeiro estao acuados. Numerosos há menos de 100 anos, 
o que resta desse grupo nao deve sornar mais de 80 pessoas, se tanto. 
Acredita-se que existam dois grupos, que se dividiram para sobreviver, 
um ocupando o vale do Tocantins, e o outro o vale do Araguaia, onde 
se encontra a expedi9ao. Resultado·s talv.ez da uniao de negros escravos e 
índios Carijó, fugidos de urna expedi9ao no século XVII, eles viviam no 
vale do Araguaia, mas com a chegada de garimpeiros, posseiros, 
ca9adores e fazendeiros eles foram sendo empurrados de suas zonas 
nafurais. · ~ 

Perderam terras, -ro9as, lagoas, e fios, e nao se tem dúvida que esse 
processo nao foi nada pacífico. Os habitantes escondemos episódio_s de 
massacres, mas na medida em que· se ganha a confian9a os fatos vao 
surgindo, sem estardalha90. Houve há algum tempo um churrasco 
na localidade de Dorilandia, ocasiao em que os fazendeiros, cobi9ando 
suas terras, convidaram muitos indios. Sabe-se boje que esse churrasco 
terminou se transformando num massacre coletivo. Afora episódios as
sim, qualquer habitante nao vacila, embora nao o confesse, em atirar 
para matar toda vez que depara no meio do mato com índios desco
nhecidos. 

- O mais dificil dessa atra9ao é separar a fantasia da realidade 
Pelo temor que a popula9ao dedica aos Avá-Canoeiro, é de supor nao 
terem se comportado corretamente para com eles. Com a intensifica~ao 
das chuvas, que se inicia a partir <leste mes, tudo leva a crer que a 
atra9ao se tornará mais viável. 

Durante alguns dias dormimos num casébre, área onde estariam 
aparecendo os Avá-Canoeiro. Os moradores juravam que os indios 
tinham lan9ado pedras no teto do casebre. 

Numa outra noite dormi no interior de urna cozinha, de um 
paupérrimo casebre. Pelo depoimento dos moradores os Avá certamente 
apareceriam nessa noite, já que há urna semana real~avam incursües 
noturnas. A expedi9ao se preparou inclusive para um ataque dos indios, 
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já que eles certamente nao desconheciam a nossa presenc;a no local. Na 
verdade, praticamente nao se dormiu durante toda a noite. O menor 
ruído era recebido como a chegada do grupo de índios. 

Urna forte chuva tornou mais escura a noite, e o ruído de porcos, 
bichos e aves noturnas, podia significar urna simulac;ao dos índios, que 
tao bem os sabem imitar. Um repórter, Mario Chimanovitch, chegou 
mesino a dormir de lanterna na mao, vivendo um indisfar<;ável re
encontro relig~oso. Olhos esbugalhados, lanterna de quatro pilhas na 
mao, e botas nos pés, manifestava um panico que alguns nao ousaram 
habilmente revelar. A ser verdade os depoimentos dos moradores, os 
Avá somam mais de mil índios, pois sao vistos em quase toda parte, 
numa área de 200 Km2. 
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A UNIÁO DOS OPRIMIDOS 

Rio Javaé - //ha do Bananal - Os índios Avá-Canoeiro qu_e a 
expedi<;ao de Apoena Meireles atraiu, desde o século XVIII desperta a 
aten~ao de antropólogos e etnólogos, além do panico e terror provocados 
junto as popula~oes residentes nos ·vales dos rios Araguaia e Tocantins, 
em quase todo o norte do Estado de Goiás. 

Couto de Magalhaes, no seu livro Viagem ao Araguaia já alertava 
que "o Canoeiro é rnais valente do que qualquer outro índio, ao que 
acresce ser rnais sagaz e previdente. Quando báte a destrui~ao é certa, 
porque ele nao faz sern escolher ocasiao oportuna, custe isso, rnuito 
ernbora, urna espionagern incessante de rnuitos meses. Ordinariamente 
m.atam e roubarn tu do quanto é de ferro, couro e roupas". 

AS TENTATIVAS 
Durante todo o século XIX as tentativas para atrair os Avá-Canoei

ro se tornararn persistentes, destacando-se os trabalhos de Cunha 
Matos, Couto" de Magalhaes, Zoroastro Artiaga, Paul Rivet. Esses 
estudiosos percorreram os vales do Araguaia ' e Tocantins, e pelo que 
contarn nao forarn poucas as tentativas para contatar esses índios. 
Ernbora possa se atribuir certo exagero na abordagern dos Avá-Canoei
ro, atituéle tao cornurn quando se trata de • compreender ·o universo 
indígena, nao resta dúvida que o trabalho desses estudiosos é de grande 
importancia. . 

Cunha Matos apontaria os Avá corno oriundos de índios Carijó e 
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negros fugidos dos quilombos existentes em território goiano. Mesti~os 
dessa mistura de índios e negros , nao seriam portanto, conforme 
opiniao de Cunha Matos, autenticos selvagens, mas um "estranho 
amálgama, . errt que predomina o banditismo". Mais adiante observa 
que "todos, de ambos os sexos andam nus. Sao monóganos, tem 
costumes particulares, entre outros a existencia de urna casa de corre
~ao, · ou para melhor diz~r, urna casa de meretrizes e prostitutas das 
aldeias, as quais, segundo dizem, nao podem comunicar-se com as 
outras mulheres honestas, debaixo de penas mui severas". 

A imoossibilidade de Cunha Matos em compreender melhor o 
universo e valores indígenas, se torna mais aguda e capciosa quando ele 
observa que os Avá sao "governados por caciques que pelo mais leve 
motivo impoem pena de morte. Fazem comércio de escravos, vendem-se 
uns aos outros, e os negociantes do Pará compram muitos desses 
infelizes no território de Goiás, a troco de pólvora, armas, aguardente e 
tabaco" . 

TÉCNICA 
Couto de Magalhaes conta que "sao os seguintes os meios que os 

selvagens fazem para se reunirem no. meio do deserto; vao subindo por 
um buriti, e amarrando em torno dele, com um palmo de espa90, faixas 
de capim verde, descem e depois ateiam-lhe fogo . A última das faixas 
de capim incendiada comunica-se as outras, de modo que a gigantesca 
palmeira serve de farol, nao só por ficar em brasas, como também pela 
elevada coluna de fuma9a que sobe ao céu em forma de espiral" . 

' . 
Esses sinais sao dados ao morrer do dia, quando é necessário 

chamar a tribo para se reunir. Quando, porém, o chefe da tribo, que 
marcha sempre na retaguarda corn sua família, se ve com falta de 
comida, ou com receio de algum ataque, ateia fogo na palmeira, 
usando a mesma técnica, ao meio-dia em ponto. Essencialmente noma
des os Avá, ao tempo da expedi~ao de Couto de Magalhaes, encontra
vam-se nos sert5es da Tesoura, fechados entre os rios Peixe e Tesouras. 
O sertanista acentua que "aí se demora por algum tempo o impetuoso 
Canoeiro, cujo caráter selvagem e feroz merecem especial men~ao". 

- O Canoeiro, prossegue Couto de Magalhaes, é ordinariamente 
de estatura baixa, cabelos e olhos negros, cor de bronze, fino, ágil, e 
com as pernas levemente arqueadas. Tem esse nome por se tornarem 
célebres os seus ataques contra navegantes do Maranhao, a quem 
acometiam em levíssimas ubás, e com agilidade tal , que chegavam sem 
ser pressentidos, retirando-se sem sofrer danos. 
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CONHECIMENTO 
Ele observa que a "tribo dos Canoeiro parece ·ter tido outrora 

alguma civiliza9ao, porque a maior parte dela entende alguma coisa da 
língua portuguesa, o que nao se pode explicar por aprendizagem que 
ten ha feíto · até agora, visto que seus membros nao revelam o menor 
desejo de comunicac;ao. Algum ódio profundo contra a rac;a branca 
parece dominar esses selvagens; perseguem-na incessantemente e nao 
dao tréguas". 

O historiador nao esconde urna prática que se tornou rotina no 
trato com os índios: "no rio Claro foraín mortos há poucos anos, alguns 
que nos atacaram, e notou-se-lhes urna e~pécie de casca, que ia desde o 
cotovelo até a nlao, tao grossa como um calo, resultante da pi:ática que 
eles tem de acompanhar os brancos, arrastando-se pelos capins, como 
se fossem serpentes:· . 

. - Em toda parte do norte dessa Província ve-se assinalada por 
urna destruic;ao a passagem dessa tribq. assoladora. A poucas léguas do 
lugar em que estou jazem as vítimas do extinto arraial de Tesouras, 
cujos habitantes eles mataram e cujas casas assolaram sem a menor 
piedade, entregando a populac;ao a um incendio que tudo devorou, a 
excec;ao de paredes e muros de pedras, que ainda existem. Além desses 
existem as freguesias de Sao Félix, Cocal, Agua Quente, e Amaro Leite, 
cujos sertoes foram os mais ricos em populac;ao e gado, todos reduzidos 
a c1nzas por eles, além de Crixas e a Vila do Pilar, que foram 
dizimadas. 

Os Javaé, dissidencia dos Carajá, teriam no passado fustigado os 
Avá-Canoeiro, obrigando-os a fugir para o médio Araguaia. 
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O que Cou.to de Magalhaes nao registra é o porque desses ataques 
dos A vá. Nenhum indio ataca ou mata, sem antes ter sido molestado, 
perseguido, encontrado um de seus irmaos assassinados. O próprio 
autor registra ter participado desse massacre, embora o fa~a de forma 
ligeira, quase inocente. 

PROCED~NCIA 

Zoroastro Artiaga frisa que "Pohl, Milliet de Saint Adolphe, 
Castelneau, Saint Hilaire, todos afirmam que a denomina~ao "Canoei
ro" foi criada pelos garimpeiros portugueses quando entraram no 
Tocantis até o alto Maranhao. Martius classificou-os Tupis, com o que 
concordou o General Couto de Magalhaes. Ehrenreich classificou-os 
como Xavantes, Xerentes, e até achou-os parecidos com os Bororos. 
Coudreu colocou-os entre os Caiapó. Curiosa a classüica~ao de -Couto 
de Magalhaes, porque esses indios teriam vindo do Sul e seus costumes 
e hábitos se aproximam muito mais dos hábitos e costumes Tupis. 

E interessante também. o estudo feito por Couto de Magalhaes 
dessa tribo, que o fez com o testemunho de seus próprios ,olhos, porque 
viveu muitos anos entre os indios e com maior interesse, observando . , . . 
co1sas no proprio meto. 

Castelneau considera-os Bororo, Coudreau agrupa-os na família 
dos Caiapó, ao lado dos Xerente e Xavante, Sampaio classifica-os num 
ramo Xerente, Martius inclina-se a ver neles remanescente das hordas 
Tupi que infestavam antigamente o curso inferior do Amazonas. Cunha 
Matos e Couto Magalhaes admitem que· os Avá-Canoeiro sao Tupi, 
procedente do Sul e nao emigrados do Norte, conforme pensava Mar
tius. 

Pauf Rivet, conforme rel~~ao de palavras recolhidas por ele, a 
língua dos Avá seria um dialeto tupi-guarani muito puro. U m dos 
pontos interessantes a determinar seria a que ramo da familia tupi
guarani pertencem esses indios. Através de urna análise comparativa da 
língua, Paul Rivet concluí que a hipótese desses índios serem descen
dentes do Carijó é a mais provável que se conhece. 

A lJNIÁO, 

Se sao muitas as hipóteses que tentam localizar as origens dos 
Avá-Canoeiro, nao tem sido poucas as fantasías e deforma~oes criadas 
em torno desse grupo indígena. Há quem se fixa na hipótese de que os 
Avá se formaram como resultado de urna fuga coletiva de indios Carijós 

124 



e negros escravos, da expedi9ao de Bartolomeu Bueno da Silva, o 
Anhanguera, em 1660. Anhanguera deixara Sao Paulo do Piratininga 
nesse ano, acompanhado de 600 índios aproximadamente, e uns 500 
negros escravos, em busca de ouro, pelo interior do país. 

Foram tantas as difiéuldades enfrentadas, que na altura do Estado 
do Maranhao negros e índios se uniram e decidiram-se .pela fuga 
coletiva. Formaram urna das mais curiosas civiliza9oes indígenas que se 

• 
tem notícia em todo o mundo, tudo levando a crer que os sjlvícolas 
terminaram por manter a hegemonía no grupo. Temendo as expedi90es 
punitivas de Anhanguera desceram em dire9ao ao Brasil Central, 
terminando por encontrar um grande· rio, onde se fixaram. 

T~mpos depois foram fustigados por urna numerosa e aguerrida 
tribo que ocupava esse rio, os Carajá, terminando por fugir para o seu 
médio curso - hoje Araguaia - passando en tao a viver ·de forma 
nomade. Os Carajá em 1870 somavam uns 30 mil índios, isto muito 
depois das primeiras lutas coµtra os Ayá-Canoeiro, menos numerosos. 
Em seus 300 anos de existencia os ' Avá-Canoeiro enfrentaram urna das 
mais implacáveis persegui~oes que se conhece, tanto de seus irmaos 
índios, como também, de forma nao menos violenta, dos civilizados. 
Nao constituí surpresa portanto que sejam agressivos, valentes, ágeis, 
violentos, e de certa forma impiedosos. Ao longo desses 300 anos de 
existencia, é bom que se reconhe9a, nao tem sido nada generosas nossas 
rela9oes para com eles. 
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QUANDO A LIBERDADE E NEGADA 

No passado, o índio brasileiro bateu sempre em retirada a procura 
de um pouso seguro, onde pudesse se defender das invasoes do homem 
branco e seu decantado "progresso". 

"As tribos constituem sociedades está veis e sua religiao nao é um 
amontoado de supersti~oes grosseiras e idéias sem nexo. Possuem urna 
religiao baseada na cren~a de 'heróis mitológicos' ou entidades sobrena
turais que criaram o mundo, o homem, os animais, a floresta" . 

A história do índio do Brasil, está intimamente ligada a nossa, 
desde o Descobrimento, mas a participa~ao que tiveram na forma~ao 
política do país nao foi, até agora, suficientemente destacada pelos 
historiadores. 

Até mesmo as frentes de coloniza~ao sao amea~adoras. A fragilida
de do índio, ele que é tao forte, ante urna gripe ou um sarampo, é 
indescritível. O padre Cobalchini, de urna missao religiosa católica na 
Base Xavantina, no Brasil-Central, contaminou pelo menos 800 Bororo 
com tuberculose. O que significa a morte de todos, sem qualquer 
possibilidade de sobrevivenc\a, afirma Orlando Villas Boas. 

Esse nao é um fato isolado, mas comum, que se repete sei:npre. Os 
historiadores registram, que já no início da nossa coloniza~ao, a tuber
culose do padre Anchieta teria contagiado milhares de Tupi-Guarani. 

Noel Nutels, o grande médico sertanista falecido, ouviu certa vez 
de Maluá, capitao Carajá, urna confissao terrível e verdadeira. "Seu 
povo nos trouxe urna doen~a e nunca mais paramos de tossir e cuspir 
sangue." . . 

127 



Homens sem nenhuma tradi~ao de coloniza~ao, fabricantes de 
sabao de Santo. Amaro e parafusos de Santo André, que enriqueceram 
nessas atividades ou coisa semelhante e que se viram, de repente, por 
for~a de incentivos fiscais, no direito de expandir seus capitais na 
Amazonia. 

"Como esperar que esses homens procedam de maneira equili
brada, s~m a leviandade e pressa próprias de quem desconhece a 
profunda importancia da floresta amazoitica num mundo poluído e 
devastado como o atual?" 

Um outro exemplo do "progresso" que destrói as na~oes indíge
nas: a Ilha de Bananal, a maior ilha fluvial do mundo, antes exuberan
te e rica, transformou-se empasto para centenas de cabe~as de gado. A 
Funai arrenda essas terras para criadores de Mato Grosso e Goiás. E a 
na~ao Carajá que aí vive e que, no final do século passado, somava pelo 
menos 30 mil índios, hoje está reduzida a 300 silvícolas. muitos dos 
quais transformados em grupos de desagregados sociais, entregues a 
bebida e a mendicanci~ . 

. "O boi é o anticolonizador por excelencia. Onde ele chega, 
expulsa o hornero. Principalmente se foro índio, que nao tem voca~ao 
para o ato puro e simples de tanger. animal. O índio é bastante pleno e 
livre para nao se conformar com essa mesquinhez de vida." 

Numa aldeia em estado puro nao há prostitui~ao, tuberculose, 
gripe, doen~as venéreas. Ali, de uro modo geral, ninguém deve obedien· 
cia' a ninguém: há respeito, mas nao o domínio, autoridade arbitrária. 

Minério - Mas a grande amea~a ainda está por vir. No Parque 
Nacional de Aripuana, onde vivem cerca, de 3 tnil índios (Cinta-Larga, 
Suruí, Arara, Gaviao e Erikpatsa) a situa~ao nao está . nada tran
qüila. Ocupando o território de Rondonia, esse parque vive hoje a tra
gédia de possuir terras ricas, com suspeita de minério em seu solo. 

Na faixa norte da aldeia ·Suruí existem índios arredios, cabe<yas
secas, que recusam contato com civilizados e atacam até mesmo os 
silvicolas aculturados. Na faixa sul; segundo depoimento do sertanista 
Sarapiao Lacerda Filho, os empregados das companhias de coloniza~ao 
nao vac;ilam, muitas vezes, em atirar contra os índios. 

Há suspeita de minérios também junto aos Pakaa-Nova, em Gua
jará-Mirim, assim como cassiterita em território dos Cinta-Larga, da 
mesma forma como se f ala na existencia de uranio em terras dos 
Yanomani, no território de Roraima. . 

• Confirmadas essas notícias, o futuro dessas na~5es deixa de existir. 
Logo serao envolvidos em conflitos com essas frentes de explora~ao e, 
de.sse encontro - civilizados e índios - os resultados já sao bastante 
conhecidos. 
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' .. 

CAPÍTULO V 

OS AMIGOS DO 
LADODECÁ 





NO ADEUS DOS VILLAS BOAS 
A ORF ANDADE DE UMA CULTURA 

. .. 

Parque do Xingu - Há 30 anos tres irmaos - Orlando, Cláudio e 
Leonardo - com Kant, Euclides da Cunha e Couto de Magalhaes 
debaixo dos bra~os e nao poucas fantasías na cabe~a, deixaram a 
capital paulista, juntando-se a Expedi~ao Roncador-Xingu. Ajudariam 
assim a desbravar 500 quilometros de mata virgem noBrasil-Central e 
Amazonia. Um deles viria a morrer, no confronto comas selvas, mas os 
dois outros continuaram acreditando numa causa, perdida para muitos. 

OCOME~O 

Leonardo Villas Boas, o mais m~o dos tres, morreu em 1961, 
depois de contatar os terríveis Xicrin, no interior do Pará. Ao contrair o 
reumatismo no meio da selva, depois de dezenas de maleitas, termina
rla morrendo durante urna cirurgia cardíaca, num hospital de Sao 
Paulo. Esses irmaos, que uniram suas vidas a causa de sobrevivencia 
dos índios, no início eram quatro, já que Alvaro Villas Boas, embora 
sempre recusasse o convívio com o mato, dirige o escritório da Funai na 
capital paulista, e executa um dos trabalhos ·mais significativos e . ano
nimos em defesa dos índios brasileiros. Além de oferecer a retaguarda 
de cobertura para os silvícolas do Xingu, quatro postos indígenas, no 
interior e litoral de Sao Paulo, estao sob sua' responsabilidáde. 

A partir da Expedi~ao Roncador-Xingu come~a a história desses 
irmaos, hoje mistos de legenda e mesmo fantasia, . tantas foram as 
experiencias vjvidas. O Coronel Matos Vanique, em 1940, chefiava a 
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guarda pessoal do entao Presidente Getúlio Vargas, e desentendimentos 
entre ele e Dona Darcy Vargas teriam determinado a cria<;ao dessa 
expedi<;ao. A estrela de Gregório Fortunato come<;a a cintilar e o 
Coronel nao vía com bon5 olhos essa ascensao. Até o Vaticano teria sido 
recusado pelo Coronel Matos Vanique e só o heroísmo exigido pela 
expedi<;ao terminou por convence-lo. E a expedi<;ao tornou-se urna 
legenda. 

Nesta época, 1943, os irmaos Villas Boas, - Orlando, Cláudio, 
Leonardo e Álvaro, - preenchiam o dia entre a leitura de Euclides da 
Cunha, Kant, Couto de Magalhaes, e a rotina monótona de servi<;os 
burocráticos. Orlando trabalhava na Esso, Leonardo na Nestlé e Cláu
dio era um zeloso funcionário municipal. Se a expedi<;ao era urna 

Cláudio e Orlando Villas Boas respondem pela criac;ao de urna das mais 
bem-sucedidas experiencias no mundo de convivencia de povos primitivos 
com na9óes civilizads. 

- -- ---- -
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legenda, enriquecida pelos livros de viagens que iam devorando, e a 
marcha a reden~ao ou descoberta do país a.inda por desbravar, o 
importante era se alistar nela e dar adeus as atividades burocráticas, 
para as quais nao tinham qualquer voca~ao. Urna bandeira foi tecida 
pelas maos leves da "aristocracia" paulista, e <leste Estado vieram as 
mais significativas doa~C>es. Com urna bandeira, despedidas demoradas, 
e muitas fantasias na cabe~a, lá foram os tres irmaos, e sem o saberem 
iniciavam assim um dos ciclos mais importantes de sertanismo que o 
Brasil conheceu neste século. 

AS A~OES 
De 1943 a 1946 coosíruíram tres pistas de pouso, e participaram 

da abertura de picadas numa extensao de pelo menos 500 quilometros. 
Em 1946 se iniciam na dificil arte de atrair índios: contatam os 
Kalapalo. Um ano depois, n,a~ confluencia dos rios Kuluene e Ronuro, 
nas cabeceiras do Xingu, os tres irmaos - Orlando, Cláudio e Leonar
do - voltam a se encontrar, já que haviam seguido caminhos diferen
tes. Real~zam-se nesta área, em 1947, os primeiros contatos com os 
índios Kamaiurá, Aueti e Meinaco. No mesmo ano constroem urna 
pista de pouso, onde boje se inst~la a Base Aérea de Jacaré, de vital 
importancia para a seguran~a de voos no interior do país. Em 1948 
visitam a aldeia W aurá, no río Batovi, um dos formadores do río 
Xingu. No ano séguinte recebem as primeiras informa~oes sobre os 
temíveis Txucarramae, após terem entrado em contato com os Juruna. 
Em 1950, através de picadas no meio da selva, atingem o río Teles Pires, 
no Su! do Estado do Pará. , 

Depois de reconhecerem por via aérea a serra do Cachimbo, em 
1950, se demoram um ano construindo o campo de pouso que receberia 
este mesmo nome. No ano seguinte, penetram fundamente na serra dos 
Caiabi, e entram em contato com essa tribo. Aproveitam e exploram o 

·rio Teles Pires. Voltam a alcan~ar o rio Xingu e atingem a Cachoeira 
Von Martius, que na verdade, nao passa de urna corredeira. Descobrem 
os rastros dos Txucarramae. Subindo o Batovi, em 1952, realizam a 
prin1eira tentativa de contato com os Txicao, e logo depois Cláudio 
edifica o posto Diauarum e constrói mais urna pista de pouso. Leonardo 
segue em dire~ao ao rio Araguaia, e daí se estende até o Pará, onde 
contata os Xicrin. Em 1953 Orlando e Cláudio conseguem atrair, depois 
de lances difíceis em que por pouco nao perderam a vida, os temíveis 
Txucarramae. 

Em 1954 levantam o posto Capitao Vasconcelos, que a partir de 
1961 passa a se chamar-Leonardo Villas Boas. De 1957 a 1958 Cláudio 
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reconhece o rio Cururu, e abre a picada de Cachimbo a Cururu. No ano 
seguinte realizam o levantamento do rio Suiá-Missu e entram em 
primeiro contato com os índios Suiá, também do grupo lingüístico Je. 
Em 1961 é criado o Parque Nacional do Xingu, num trabalho que 
exigiu a contribui~ao despojada também de Noel Nutels, Darcy Ribeiro 
e Gama Malcher. Neste mesmo ano morre Leonardo. Em 1964 os 
índios Txicao sao atraídos, no rio Jatobá. Quatro anos depois empreen
dem a primeira expedi~ao aos Kren-a-Karore, que parte do rio Ma
ritsauá até o Peixoto de Azevedo, numa picada de 130 quilometros de 
extensao. Em 1972, partindo da base do Cachimbo, iniciam nova 
expedi~ao para atrair os Kren-a-Karore, amea~ados pela passagem da 
es~rada em seu território. Depois de 18 meses de caininhada, realizam o 
con tato, o último. empreendido pelos dois irmaos. 

AHUMILDADE 
A Royal Society, institui~ao inglesa de renome internacional', solici

tou o currículum vitae dos dois irmaos. Orlando nao se fez de rogado e 
respondeu na hora; "Subdesenvolvido nao tem curriculum. Que dados 
palpáveis semibichos podem encaminhar de forma a ilustrar as páginas 
da Royal Society? Os nossos grandes feitos foram no campo da gastrono
mia, macaco cru, on~a com a~úcar, chá de qualquer folha, etc. Coisas 
que por certo dariam náuseas a Sua Majestade, a rainha, e a toda 
Royal Society.,, O falecido Rei Leopoldo da Bélgica depois de visitar os 
dois irmaos tornou-se admirador de ambos. Aldous Huxley demorava-se 
horas conversando sobre pajelan~a com ·Gláudio, assim como filo~ofia 
pura. Bertrand Russel antes de falecer fez questao de mandar um livro 
seu autografado para Mr. Cláudio Villas Boas! O antropólogo Ken
neth Brecher, de renome internacional, pediu para prefaciar o livro dos 
dois irmaos; "Xingu - Os lndios - Seus Mitos". 

Antropólogos, etnólogos, sociólogos, escritores, todos, nestes últi
mos 20 anos, tem procurado privar da amizade desses dois irmaos tao 
diferentes entre si, mas que se completam nessa causa meio perdida da 
defesa intransigente de culturas indígenas. Orlando é sarcástico, irreve
rente, contador de histórias, capaz de manter por horas a fio um 
público ouvinte que jamais se cansará de ouví-lo. Suas palestras, em 
universidades, institui~oos, terminam em exito total, tamanha é sua 
capacidade de ilustrar, satirizar. Diariamente, quando se encontra no 
posto Leonardo, ele fala com Sao Paulo, através de um rádio inaudível, 
velho e antiquado. A dificuldade de ouvir com nitidez, na expectativa as 
vezes de pedidos dramáticos urgentes, fá-lo misturar aborrecimento, 
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com sarcasmo, e nessas ocasi0es poucos escapam a crueldade de sua 
ironia. 

Recentemente, Cláudio, do posto Diauarum, distante dois dias de 
barco a motor do posto Leonardo, fala no rádio, no horário estabeleci
do, e pede desculpas amavelmente para Orlando. "Olha, nao leva a 
sério minhas impertinencias. Sao macacoas da idade. Estou, como voce 
sabe, na trans-pausa. Portanto, nao fique aborrecido comigo. Tudo 
agora está bem. Tudo positivo. Nao há nenhum problema maior aquí 
no posto. Cambio." Orlando p0e a mao no fone, levanta os olhos com 
óculos de lente grossa, e afirma, olhando em torno das pessoas presen
tes: "Nao agüento mais essas confiss0es sentimentais do Cláudio. E o 
pior é que elas ocorrem nas horas mais impróprias." Quem os ve pela 
primeira vez pode imaginar que sejam diferentes, e de fato o sao. 
Entretanto nao há qualquer antagonismo, mesmo divergencia, entre os 
dois, principalmente no plano de urna política indigenista. Neste assun
to se nutrem mutuamente. 

Urna ocasiao permanecí, pela primeira vez, durante um mes junto 
a Cláuclio Villas Boas, no distante posto Diauarum. Durante todo esse 
tempo só havia Cláudio, eu, e ps índios Caiabi, Juruna, Suiá e Txucar
ramae. Um dia Cláudio disse: "Nao ignoro que os índios, as vezes tem 
raiva de mim. Um certo 6dio recolhido. Quando eu morrer eles reagirao 
de duas formas diferentes e antagonicas. Picarlo tristes e. alegres a um 
só tempo. Na verdade, eu e Orlando somos os amigos, os companhei
ros, "os pai-grande". E entao eles nos amam. Mas também representa
mos o castrador, o que adverte contra o contato com o branco, o que 
proíbe de beber, procurar as estradas. Nossa morte, portan to, conterá a 
contra~li~ao da dor e da alegria. E nisto os índios repetem apenas a 
universidade da essencia humana." 

Aposentados, difícilmente deixarao o mato. Quem passa 30 anos 
bebendo nas tetas da selva, jamais se adaptará ao rosbife burocrático 
da cidade. Orlando é possível que fique mais tempo na cidade, já que 
atualmente Marina - mulher - e Vilinha (filho de 3 anos) dividem 
suas paix0es derradeiras. Cláudio se nao encontrar um sítio, um 
retiro com mato qualquer, para concluir sua importante obra etnológi
ca, terá que retomar as selvas. Solteirao, aos 58 anos, quase hostil a 
grupos de mais de tres pessoas, esse homem caladao vive boje, mais ·que 
nunca, entre leituras de Hegel, Kierkegaard, Feuerbach, Tomás de Aqui
no, Augusto Comte, Levy-Strauss. Fora disso s_ao os índios, com quem é 
capaz de dialogar dias inteiros, sem se cansar. Todas as tardes, na solidao 
da planície xingüana, mulheres, crian~as, e grandes capitaes procuram 
Cl(ludio para conversar. E discutem, riem, dao gargalhadas. Poucos 
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civilizados obtem isso de Cláudio, um misto de ermitao filósofo, e acima 
de tudo um cidadao do mundo. 

É possível que nao·voltem mais a por mochilas as costas, cal~ar botas 
de jeca, comer carne de macaco, durante meses seguidos, embrenhados 
no mato. É possível que 

1 

troquem o saco de farofa com carne-de-sol, 
conduzido aos ombros, em tecido de algodao, pelos pratos mais refin a
dos . da cidade. Se isto acontecer será urna violencia para ambos. 
Recentemente, um indiozinho Caiabi, p~rguntava na beira do rio 
Xingu, a sua mae: " É verdade que Cláudio vai embora ?" Ela olhou 
para mim, nao disse nada, e saiu correndo com a crian~a atrás . 

. , . 
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NAO SE ESQUE~AM DE RONDON 

' '• 

O anúncio feito pelo Ministro do Interior, Rangel Reis, de que 
"daqui a 10 anos possamos reduzir para 20 mil os 220 mil índios 
existentes no Brasil, e daqui a 30 anos, todos eles estejam devidamente 
integrados na sociedade nacional", constitui urna reviravolta total em 
nossa política indigenista desde o reinado de D. Pedro 11. 

Em 1840, D. Pedro 11 criou as Diretorias de indios, que se 
projetaram sobre as províncias e, com ajuda das miss<>es religiosas, se 
voltaram para as áreas onde os atritos entre civilizados e silvícolas se 
tornavam insuportáveis . . o pronunciamento do Ministro do Interior 
atinge também a política defendida pelo General Rondon, na época 
Coronel do Exército, orgulho nao só das For~as Armadas, como de todo 
o humanismo sul-americano, que propunha "fazer do índio um índio 
melhor e nunca desindigenizá-lo." 

A iniciativa do Imperador visava a impedir o extermínio brutal dos 
grupos indígenas já qt•.e, naquela época, o confronto era agudo e se 
fazia muitas vezes com o objetivo de escravizar essas popula~0es. Os 
primeiros anos da República foram semelhantes aos anos atuais: grande 
expansao territorial, grande desenvolvimento nacional, busca incessante 
na ocupa~ao dos espa~os vazios. 

O ciclo do café inicia o desmatamento de Sao Paulo, a expansao 
pastoril atinge todo o território mineiro, e a' coloniza~ao de alemaes e 
italianos alcan~a os Estados do Paraná e Santa Catarina. O mesmo 
acontece coril o Espírito Santo. E os choques nessa QCasiao se tornam 
ostensivos, em todos esses Estados. O cientista alemao Von Ihering, 
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diretor do Museu Paulista, movido por sentimentos patrícios, prop0e, 
em 1908, o extermínio dos índios, no Paraná e Santa Catarina. 

Essa atitude provocou na época urna indigna~ao nacional. Pode ser 
que o mesmo agora nao acont~a, e tudo leva a crer que nao, com o 
pronunciamento do Minjstro Rangel Reis, em ambito nacional. Mas 
ninguém tenha dúvida que no exterior haverá protestos. Aliás já 
come'Yaram. Basta ler os principais jornais europeus. 

O Coronel Rondon no início deste século largou urna cátedra no 
Colégio Militar, onde lecionava Astronomia, e foi na dire~ao dos sert0es 
brasileiros, fazendo-se acompanhar de um grupo de oficiais, com o 
objetivo de implantar as linhas telegráficas de que tanto o país carecia. 

Essa atitude, mais tarde, elevarla o humanismo brasileiro, ao seu 
ponto mais alto, na figura de um oficial de nossas For~as Armadas. 
Rondon insistiu, enquanto viveu, que o Estado tinha a obriga~ao de 
amparar e proteger o indio contra a cobi~a do colono. Hoje, além do 
colono, do posseiro, há for~as mais poderosas amea~ando essas popula
'Yoes. Em. sua expedi~ao, Rondon e toda sua comitiva, foram atacados 
pelos Nhambiquaras, em 1909. lmpediu, com energia, que a tropa rea
gisse. Esse gesto, certamente o primeiro em toda a América, quebrava 
assim urna tradi'Yao de retalia~ao, pode-se dizer violencia e extermínio. 

E nesse episódio, sornado a tantos outros em sua vida, ele se 
inspiraria, amadurecendo sua visao de mundo como humanista, crian
do a frase "morrer se preciso for, matar nunca". Antropólogos e 
etnólogos sao unanimes em afirmar que Rondon boje, dado esse 
humanismo, pode ser comparado a um Ghandhi. E mais, o humanismo 
desse Coronel do Exército brasileiro é patrimonio do humanismo de 
toda a América do S ul. 

No confronto entre a posi~ao exacerbada e leviana, no mínimo, do 
dentista alemao Von Ihering, e a do Coronel Rondon, o Governo 
brasileiro parece ter optado pela última. Criou-se assim, em 1910, o 
Servi'Yo de Prot~ao aos indios - SPI - resultado inclusive dos remanes
centes das Diretorias dos Indios, de D. Pedro II. Esse órgao passava 
entao a a~parar diretamente essas popula~0es, e nao mais através das 
miss()es religiosas. r 

O objetivo de Rondon, e de resto de toda a comitiva de oficiais que 
o acompanhava, era basieamente um só: assegurar a prote~ao e o 
amparo dos poderes públicos ao índio. Isso, para ele, "era urna questao 
de honra nacional". Ele nunca perdeu de vista que a tarefa era "fazer 
do índio, um indio melhor e nao desindigenizá-lo." 

Rondon sabia que contra os índios e a conserva~ao de suas caracte
rísticas se tinham usado quatro arm:as, nessa guerra de extermínio: a) o 
exterminio com tropas; b) a escraviza~ao empreendida· pelos colonos; e) 
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'" Ouatrocentos anos de 

história já deveriam ter 
nos ensinado que o indio 
será levado ao exterminio 
total , mas nao se integra. 

a contamina~ao através de enfermidades desconhecidas para eles; d) e a 
catequese destinada a desenraizar no índio suas cren~as. 

Quatrocentos anos de história já haviam mostrado que o índio seria 
levado ao extermínio total, mas hao se integrava de forma abrupta. 
Agóra reduzir, no espa~o de 10 anos, urna popula~ao de 220 mil índios 
em ape~as 20 mil, é no mínimo urna aspira~ao otimista. Primeiro 
·porque já nao existem no Brasil mais de 110 mil índios; segundo porque 
hoje se verifica um fenomeno curioso e novo: as popula~5es indígenas 
estao crescendo, conforme aconteceu na América do Norte. Em 1800 a 
popula~ao indígena desse país se encontrava tao massacrada, dizimada, 
que nesse ano nao somava mais de 200 mil índios. Hoje eles ultrapas
sam 800 mil indivíduos. Processo semelhante está ocorrendo no Brasil. 
Provavelmente nao chegarenios a tanto, mas o fenomeno já se verifica 
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entre nós. Pelo menos a tendencia é de que se interrompa a depopula-
9ao, do que sobrou dos 3,5 milhoes de índios que existiam no Brasil 
por ocasiao da Descoberta. 

O sertanista Orlando Villas Boas tem repetido que "suceda o que 
suceder com o destino de nossos índios, eles sao tao poucos que nao 
afetarao o destino da na9ao. Afetam, sim, é a honra nacional, <liante, 
inclusive, da opiniao pública de outros países, e de nós mesmos". 

Numa carta recente, dramática, depois do seu afastamento da 
dire<;ao do Parque Nacional do Aripuana, por ter se colocado intransi
gentemente em favor dos índios, o sertanista Apoena Meireles, cu jo pai 
também dedicou sua vida a essas n~<;oes primitivas, me dizia: "Pe<;o 
neste momento que os homens nao se acovardem, pois se corremos 
riscos, os índios estao enfrentando amea<;as maiores." 

Cláudio Villas Boas, que tem quase quatro décadas vividas, cotidia
namente ao lado desses povos, observa que "p que está em jogo nao 
sao. mais os valores culturais do índio, e sim sua sobrevivencia física. 
Isto é que tem que ser denunciado, esclarecido". 

Quem conhece o interior do Brasil e ouve o gemido dos que ali 
vivem e morrem, consolidando fronteiras, semeando núcleos de vida, 
sabe muito bem que os índios nao constituem nenhum embargo para o 
desenvolvimento nacional. Muito pelo contrário: eles esta.o em harmo
nía coma natureza, representam um fator de equilíbrio, nessa arranca
da geral de desequilíbrio ecológico, desmatamento, destrui<;ao. 

Vinte milhoes de· trabalhadores - essa a nossa popula<;ao campo
nesa ocupando o Nordeste - talvez sim, nunca urna popula9ao de 110 
mil índios, distribuídos em 8 milhoes de Km2'. O que acontece é que 
essas faixas mínimas de terras indígenas sao boje objeto da cobi<;a ·con
creta de grupos ultraminoritários. 

O professor Darcy Ribeiro, sem qualquer ufanismo nativo, urna das 
mais expresivas autoridades mundiais em Antropología, costuma lem
brar que no século passado se acreditava que um belo dia urna aldeia, 
depois de um intenso processo de integra<;ao, acordaria urna vila. 
Qualquer estudante de Antropologia sabe hoje que nao é assim. As 
etnias primitivas tem suas características próprias, de alta preserva<;ao, 
comparáveis aos ciganos e judeus. 

Os que insistem nessa política esta.o, no mínimo, desatualizados 
em suas leituras. De nada adianta preservar na opressao, na falsa 
esperan<;a de que o índio seja assimilado ao processo civilizatório. Ao 
contrário. Maior a persegui<;ao, maior a resistencia. · 

Nao é preciso ser antropólogo, ou etnólogo ou jornalista, para 
sa~er que índio integrado é índio desqualificado, alcoólatra, ladrao, 
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pedinte, mendigo, desintegrado. Basta visitar os Carajá da Ilha do 
Bananal, os Guarani do litoral paulista, ou os iavaé do Araguaia, ou 
mesmo já agora os Suruí do Aripuana, para nao falar dos Pacaas Nova, 
ou entao dos Kren-a-Karore, que em menos de dois anos de contato com 

. . . 
civilizados já conheciam o homossexualismo. 

As For~as Armadas nao podem ser despojadas do legado de urna 
de suas grandes glórias: o humanismo irrepreensível do General Ron
don - patrimonio já agora de toda a América ao Sul do Rio Grande. 

f 

.. ' 
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HERANf;A RECEBIDA 

, ·-

Posto Indígena Riozinho - Ro - A solu~ao encontrada para o 
problema criado com a invasao do território indígena dos Suruí, no 
Parque Nacional do Aripuana, em Rondonia, entre Incra, Funai, 
Governador do Território, e Conselho Nacional de Seguran~a, em curto 
espa90 de tempo, constituí um fato inédito, pela sua rapidez, em toda 
a história do silvícola brasileiro, na luta contra a ocupa~ao de suas 
terras, que tem início desde o século XVI. 

A CONSCIENTIZA~ÁO 

- Nao se esperou que morressem mais seres humanos - ci
vilizados ou índios - para entao se buscar urna solu~ao. Essa ra
pidez, na tentativa de solucionar problemas criados com a invasao 
permanente de território indígena, constituí, no país, um fato pratica
mente inédito. Só quem vive dentro do mato, embrenhado nos sertües 
brasileiros, ao lado do índio, vivendo sua angústia de irninente exterrní
nio, a cada ano que passa, pode avaliar o que é urna denúncia veiculada 
num jornal. No meio do mato,• vivendo o ponto de vista do índio, _ nao 
somos ninguém, <liante da pressao das frentes de ocupa~ao. 

A demarca9ao, de territórios indígenas constituí hoje urna questao 
nacional. Até porque esses parques e reservas, e muitos· deles nao 
merecem nem mesmo mais esse nome, já que nao sao nem urna coisa 
nem outra, e só existem no papel. A Funai, agora, decidiu executar 
esse traba~ho. Vale dizer que essa medida sempre foi adiada nas 
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administra~oes passadas. A aceita9ao desse desafio, por parte da atual 
presidencia da Funai, constitui urna atitude de coragem. E mais: 
a partir dessa medida, a Funai devolve ao índio parte da confianc;a 
perdida ªº longo dos anos. 

Urna reuniao em Brasília gerou um documento. assinado pelas 
partes em questao, que consolida a invasao dos posseiros - cerca de 
800 no mínimo - na parte Leste do posto. Sete Setembro, onde vivem 
os índios Suruí, no vale do rio do mesmo nome. Em compensac;ao os 
índios receberao em troca, na parte Oeste, urna faixa equivalente, em 
tamanho, ao trecho invadido pelos posseiros. É um precedente que já se 
tornou rotina, mas pelo menos, dessa vez, houve compensa~ao: a 
norma tem sido os índios se verem na contingencia de abandonar a área 
invadida, conforme já aconteceu com os Kren-a-Karore, na BR-080 
(Cuiabá-Santarém) obrigados a se fixar no Parque Nacional do Xingu , 
fora de seu "habitat", de su as áreas míticas e cultura.is. 

O DESARMAMENTO 

Apoena Meireles, diretor do Parques do Aripuana, tentará explicar 
tudo o que aconteceu aos índios. Ele terá que se reunir com os prin
cipais líderes da tribo, e entao, contar o desdobramento do encontro 
de Brasília, as razoes do recuo, a compensac;ao recebida, a inoportuni
dade política da luta dos índios no atual momento, enfim, todo o com
plicado universo civilizado, suas contradi~oes e ilogicidade. Isso tudo 
paulatinamente, sem pressa, quase cochichando ao ouvido do índio. 
Tanto a Funai, como o Incra, que representa, ou deveria representar, 
os interesses dos posseiros, tiveram que decidir sobre urna situa9ao 
concreta. ,o que eles, índios. perderam na faixa Leste, dirá Apoena, 
n9ite adentro, as margens do límpido rio Sete de Setembro, ganharam 
na faixa oposta - Oeste - que por sinal está mais preservada, nao foi 
ainda atingida pelas frentes de colonizac;ao. 

- Recebi informa~ües que os índios estarian1 comprando armas. 
Nao creio nessa história. Se isso aconteceu disponho de condi~oes de 
acalmar seus espíritos, principalmente agora, que levo solu90es para 
eles. Até agora os índios acreditam na Funai, felizmente . Essa confian
~a precisamos preservar, já que pode ser perdida num dia, enquanto 
sua manuten~ao é um exercício permanente de dedica9ao. 

- Participei, juntamente com o meu pai, Chico Meireles, da 
atra9ao dos Suruí, em 1969. Na ocasiao era muito jovem. Depois 
comandei a expedi~ao dos Avá-Canoeiro, em Goiás. Durante o ano 
passado estive na frente dos Waimiri, no Estado do Amazonas. Os 
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terríveis Waimiri, conforme se espalhou aos quatro cantos desse país, 
como se esses índios fossem uns bárbaros, uns vandalos, que de 
borduna e flechas as maos, no meio da selva, sua ocupa9ao básica 
fosse matar, destruir, torturar e assassinar. Nada mais falso. 

- De todas essas experiencias ficou urna certeza: a partir de 
agora, tudo farei, que estiver no meu alcance, para retardar, adiar a 
atra9ao de um grupo primitivo. Atrair urna tribo, urna -na9ao indígena, 
é urna atitude que hoje me machuca, me dói nas entranhas. N·ada lhes 
ternos a oferecer, sena.o o próprio extermínio, a médio, senao mesmo a 
curto prazo. 

No recente episódio da invasao do Parque do Aripuana, por parte 
de posseiros procedentes do Sul - gaúchos, catarinenses e principal
mente paranaenses - viveram-se dias de angústia e muito conflito. 
Sabíamos das dificuldades enfrentadas pelos posseiros, que abando
nam seus Estados no Sul, quase sempre acreditando em fantasías 
de enriquecimento fácil e 'iinediato na Amazonia. Essa gente toda, 
muito mais desestruturada que o índio, carregando urna família inteira, 
busca as áreas mais ricas, muitas vez.es de boa-fé, iludidos por empresas 
de coloniza9ao que lhes vende terras indígenas. A empresa dos irmaos 
Melhoran~a, em Rondonia, vendeu mais de 2 milhoes de hectares de 
terras ilegalmente nessa regiao. ·Mas por outro lado os índios nao 
podem mais ceder um palmo de seus territórios. Já contemporizaram 
demais. Índio sem terra, sem fauna, sem flora é índio desagregado, 
bebado, desajustado, ladrao, mendigo. 

Há casos, mesmo na Funai, de pessoas, que por falta de condi9oes 
de se integrar na sociedade urbana, de competir, de sobreviver, ou por 
problemas interiores, afetivos, buscam o mato como refúgio. A selva 
termina por acelerar, agravar essa falta de estrutura. No mato estamos 
sempre <liante de nós mesmos. Nao há condi~ües, no mato, da pessoa 
fugir ao confronto com seus problemas. Seus "grilos", surgem <liante de 
nós, em nossa cara, nao há alternativa, nao há o barzinho, nao há o 
boteco, a esquina, os amigos, nao há nada. Há voce, <liante de suas 
contradi9oes, suas carencias, seus desencontros. Há o vazio e voce . 

Há pessoas que buscam no sertanismo afirma~ao pessoal. Entao o 
índio se apresenta como urna boa causa. Há, e sempre houve; um 
complexo de machismo. Entao, numa expedi~ao, se o índio aparece, 
esse elemento acha que se tem de ir lá. Isso, em trabalhos de atra~ao, 
tem determinado urna série de mortes. Inclusive nos Maruru. 

Atrair pra que? Para incorporá-los a mao-de-obra das fazendas de 
gado, onde eles passam a exercer um papel de semi-escravos, sem 
valores culturais, desajustados, ou entao cortar seringa para seringalis-
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tas inescrupulosos, que nunca lhes pagam o devido valor de seu 
trabalho? Vivem no meio da selva, preservara a natureza, sao incapazes 
de matar urna femea, lan~ar detritos num rio, sequer urinar em seu 
curso. Constituem urna vknguarda de conserva~ao, já que onde estao a 
fauna e flora sao preservados. Entao vamos atraí-los, incorporá-los aos 
nossos valores. Em pouco tempo, no conflito entre essas duas culturas, 
eles tombam da forma mais indigna, bebados, tuberculosos, mendigos, 
ostentando molambos de roupas a pedir esmola a um e outro. Eles que 
em sua plenitude, no meio da selva, sao a fonte mais profunda de tudo 
o que podemos aprender em termos de paz, harmonía, coexistencia e 
fratemidade. 
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HOMOSSEXUALISMO ENTRE OS 
INDIOS 2 APENAS UM ENTRE 

MUITOS ELEMENTOS NOCIVOS 

Se o homossexualismo é um triste acontecimento numa na~ao 
indígena, menos pelo aspecto moral, · mas pela mutila~ao de valores 
-culturais, nao o sao menos a doen~a venérea, o alcoolismo, a prostitui
~ao, a tuberculose e o sarampo. . 

Em nossa sociedade nao há lugar para o índio. "Nem no rlrasil, 
nem nos Estados Unidos, nem em parte alguma, o índio se integrou, foi 
aceito inteiramente". Quem·visita postos, reservas ou aldeias em adian
tado estágio de acultura~ao nunca mais esquecerá esse encontro: índios 
pedintes, maltrapilhos, invariavelmente doentes, e muitas vezes alcoóla
tras. Na Ilha do Bananal há índios Carajá que por apenas CrS 10,00 
despem as roupas civilizadas, se enfeitam, e posam pateticamente para 
turistas ávidos de curiosidades. 

Os índios Kren-a-Karore, que ocupam os jornais, em razao da 
denúncia de homossexualismo entre eles, introduzido por um sertanista 
da Funai, foram contatados em janeiro de 1973 pelo sertanista Cláudio 
Villas Boas. Pertencem ao grupo lingüístico Ge, e constituem um dos 
mais genuínos sistemas indígenas de nosso país. 

Fortes, altos, embora nao sejam gigantes, os Kren-a-Karore como 
se chegou a suspeitar iniciaimente, recusaram·, durante décadas segui
das, qualquer aproxima~ao com frentes pioneiras. Na regiao dos ·ríos 
Teles Pires e Peixoto de Azevedo, durante séculos, eles pontificaram 
soberanamente, respeitados por seus irmaos ~e outros grupos lingüísti
cos. Os próprio Txucarramae nao menos valentes e íntegros, sempre 
que podiam recusavam, quando nao fugiam, enfrentar os grupos guer
reiros de Kren-a-Karore. 
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A história da integra~ao de grupos indígenas tem sido a cronica da 
desagrega~ao, do esfacelamento de aldeias. É comum encontrar-se na 
capital paulista índios Guarani do litoral pedindo esmolas, mal vestidos 
e fedorent9s. Em Rondopia, a grandeza dos Cinta Larga de há muito 
foi perdida. No rio Javaé, onde vivem índios com o mesmo nome, o 
quadro nao era muito diferente até bem pouco. 

· No caso dos Kren-a-Karore, sabe-se que eles nao só se iniciaram 
em práticas homossexuais, conheceram bebidas alcoólicas, noitadas 
alegres e nada morais, como também o que nao é nada menos grave, 
abandonaram suas r~as , deixaram suas terras. Pouco a pouco foram 
introduzindo-se junto as frentes de trabalhadores da BR-165 - Santa
rém - Cuiabá - tornando-se pedintes e dependentes. 

Ninguém ignora que essas frentes pioneiras - trabalhadores de 
estradas, mineradores e seringueiros - estao longe de cultivar qualquer 
respeito pela pessoa física e universo cultural do índio. Aventureiros, 
incultos, maliciosos, também vítimas de um sistema, nao sentem o 
menor constrangimento em humilhar as tribos, utilizando-se de suas 
mulheres e filhas, fornecendo-lhes bebidas alcoólicas, transmitindo-lhes 
até mesmo doen~as venéreas. 

Atrair pra que? Para incorporá-los a mao-de-obra das fazendas de gado, onde 
pass~m a exercer um papel de semi-escravos, sem valores culturais, 
desajustados, perplexos, pedintes? 
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CAPITULO VI 

QUANDO INTEGRAR 
ÉSINÓNIMO · 
DE A(ALDICAO 





O ESPIRITO GUERREIRO 
DOMADO PELA ACULTURA~AO 

. .. 

Em 103 anos de existencia, Kerrete, última Xavante de todo o seu 
grupo, mudou de nome - Maria Rosa - e de cultura - largou a 
tanga e se professa católica - mas nao perdeu o seu instinto de 
indígena. Ela continua andando nunca menos de 10 km por dia, come 
apenas o suficiente para se manter, e só lamenta a falta dos "gritos de 
guerra que precediam as lutas, no início do século, contra os brancos, 
construtores da Estrada de Ferro Noroeste do Brasil. 

Assim como Kerrete, 656 índios distribuidos nos postos de Vanui
re, Araribar, Ikatur e Peruíbe, no interior e litoral de S~o Paulo, 
mudaram de nome, de costumes, enfim de cultura, mas apresentam um 
grau de acultura~ao, sob alguns aspectos, surpreendente. Vanuire, 
Araribar e lkatur talvez constituam a primeira tentativa, mais ou 
menos bem sucedida, de aculturar na~ües indígenas no meio de nossa 
civiliza~ao. Os habitantes desses postos nao sao pedintes, desenvolvem 
urna lavoura própria e ainda exibem um orgulho dos tempos em que 
dominavam as florestas. 

O INÍCIO 

No inicio do século o café já dominava a economia paulista, mas 
naquele tempo o país dependia do rio Paraná para escoar ·o produto 
através da Capital argentina. A existencia de urna estrada de ferro, 
ligando o Sul ao Centro - Sao Paulo/ Mato Grosso - . tornou-se urna 
necessidade. A partir, portanto, da constru~ao da Estrada de Ferro 
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Kerrete é hojea última Xavante de todo o seu grupo. Mudou de nome -
Maria Rosa - e agora se confessa católica. 
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Noroeste do Brasil, tem início a luta aberta contra o grupo de na~0es 
indígenas que dominavam aquela ampla faixa do interior brasileiro 

Os índios Coroado, hoje conhecidos como Kaingang, que há 
séculos dominavam toda a regiao, preservando florestas, ríos e fauna, 
tao logo chegaram as priineiras frentes de trabalhadores se declararam 
em estado de guerra permanente. Iniciava-se assim um longo período 
de incompreens0es, de calúnias, fantasías, mentiras e violencia contra a 
na~ao Kaingang. Atribuíam-lhe atrocidades e atos bárbaros q~e nada 
mais eram que proje~0es psicológicas do próprio comportamento dos 
grupos de civilizados que se bateram contra esses índios. Foi preciso a 
intervern;ao direta do entao Coronel Candido Mariano da Silva Rondon 
que, sustentando-se na filosofía positivista, alertava o Poder público 
para um maior respeito ao universo cultural das na~0es indígenas. 

Em 1911, após a atra~ao dos indios Kaingang, cría-se ·a reserva 
indígena de Araribar. Um ano antes fundara-se o Servi~o de Prote~ao 
aos-lndios - 1910 - tendo como diretor o Coronel Rondon. A cria~ao 
dessa reserva visava reunir ~s grupos dispersos de índios Guaraní de 
Piraju e ltaporanga. Chegaram a sornar, em 1911, cerca de 340 índios. 
Em 1919 a gripe espanhola elin:iinou quase todos. Distante cerca de 450 
km da Capital paulista, Rondon deslocou, nos anos de 1927, 1928 e 
1929, grupos de indios Terena do interior de Mato Grosso, numa 
tentativa de nao permitir o esvaziamento do posto de Araribar. Os 
Terena passaram entao a conviver comos indios Guaraní; hoje, decor
ridas quatro décadas, eles praticamente mantem a hegemonía do posto, 
já que sao sedentários e excelentes agricultores, o que nao acontece com 
a na~ao Guarani. 

IKATUR 

Neste posto, adquirido em 1916 pelo Governo Federal, foram 
instalados os Kaingang. Esses índios, que se encontravam em Promis
sao, no interior paulista, foram levados para o Ikatur, onde até hoje 
permanecem: Os Kaingang constituem certamente urna das n~0es 
indígenas mais guerreiras e valentes que o país conheceu. Na arte de 
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guerrear só podem ser superados pelos famosos Guaikuru, índios 
cavaleiros, que ajudaram o Brasil na luta contra o Paraguai. 

Kerrete, Maria Rosa, que ainda menina foi roubada de sua aldeia 
Xavante pelos belicosos Kaingang, conta episódios que bem demons
tram a argúcia desses índios. Quando queriam atacar um trem e seus 
vag0es, cortavam troncos de bananeiras e colocavam numa das curvas 
dos trilhos. A l~omotiva descarrilhava e eles entao atacavam, na 
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escuridao, em tempo nunca superior a meia hora. Depois partiam, para 
repetir a mesma tazanha adiante, nunca expondo o grosso do. grupo 
a revanche dos dvilizados. 

- Muitas vezes - lembra Kerrete, com seus olhos miúdos, voz 
. \ 

suave e urna lucidez impressiooante - a gente ficava dentro de um rio, 
dois ou tres dias, esperando passar a canoa ou a lancha dos ciVilizados. 
Atacava a noite, mergulhava-se e retomava na escuridao da noite 
e da flore·sta para a aldeia. Éramos muitos,. mas nossas felchas perdiam 
fácil para as carabinas. O civilizado era medroso, mas seus tiros eram 
fatais. Depois a gente sonhava muito, principalmente as mulheres. E os 
sonhos mostravam que acabaríamos mal.. Todos n6s. E os sonhos das 
mulheres quase nunca falham. 

VANUIRE 
O último posto a ser criado no interior de S!o Paulo foi o de 

Vanuíre, em 1926, doado aos índios por urna família paulista. O nome 
do posto é urna homenagem a india Vanuíre - Kaingang - que teve 
papel decisivo na atra~ao de seus irmios durante a constru~io da 
Estrada de Ferro Noroeste do Br~sil. Neste posto, no Município de 
Tupa, vivem 168 índios. Sio índios Kaingang, Terena, Krenak e 
apresentam um elevado grau de acultura~!o. Praticam a lavoura, 
principalmente a do milho e mandioca. 
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Maria Mulata, urna índia Kaingang de mais de 90 anos, é a mais 

Maria Mulata, índia 
Caingang, a mais velha 
de sua tribo. Neta reside 
a memória oral de seu 
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velha da tribo, e com ela se encontra o maior acervo da história de toda 
a aldeia. Os índios do posto Vanuíre tem urna ostensiva consciencia 
étnica, principalmente o grupo Kaingang. Hoje já nao sao mais alegres 
como antes, pois tudo foi alterado. Os costumes, ritos e manifesta~C>es 
artísticas do passado praticamente desapareceram com a acultura.;ao, 
mas sobrou um certo orgulho, que os distancia profundamente do 
caboclo ou cai~ara, humilde, servil e dócil sobo peso da miséria. 

Maria Mulata é um exemplo dessa consciencia, quando ·diz, de 
.maneira rude e firme, qµe ensinará a língua Kaingang a todos os seus 
descendentes. "Se eles esquecem a língua, a tribo desaparece." Como 
os índios nao possuem um sistema religioso sequer parecido com os 
rtossos, desconhecendo qualquer forma de adora~ao, fácil se tornou 
transformá-los em protestantes ou católicos, as duas primeiras religiües 
que lhes ensinaram. 

' .. 
O QUE SOBROU 

Nos postos de Araribar, Vanuíre e Ikatur, há menos de 40 anos 
dominava urna densa floresta, povoada de antas, cutias, pacas, porco
do-mato, macacos, os rios eram piscosos, e havia dezenas de espécies de 
aves de ca~a. A maioria dos índios ainda se recorda com saudades dessa 
época, que a lavoura do café . destruiu. Depois veio a pecuária, que 
concluiu a devasta~ao iniciada pelo ciclo do café. Ao se retirar do indio 
suas matas, derrubar suas florestas e com isso reduzir o volume dos 
rios, mutila-se seu sistema de sobrevivencia. 

Se .nos tres postos do interior - V anuíre, Ikatur e Araribar - a 
situa~ao geral do ,índio pode se!" considerada boa, o mesmo nao acontece 
no · de Peruíbe. Nos postos do interior o índib mantém urna certa 
integridade, está distante das cidades, afastado portanto do contato 
promiscuo com civilizados. Pratica urna lavoura própria, nao se tornou 
pedinte, nem tampouco se embriaga. É saudável, pratica o casamento 
intertribal e nao se envergonha de sua condi~ao. . . 

No posto de Peruíbe, no litoral, que reúne 150 índios Guarani, 
provenientes de diferentes localidades de Sao Paulo, a situa~ao estÍL 
longe de ser razoável: os índios se embriagam constantemente, brigam 
entre si, quando nao espancam suas mulheres .. Vários civilizados casa
ram com índias, o que terminou se constituindo num dado negativo. 
Estes casamentos ocorreram com cai~aras, aventureiros _que estao longe 
de respeitar o índio, sua cultura, seus costumes. 
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OSSONHOS 

Kerrete, Maria Rosa, a última Xavante, repete que os sonhos 
antecipam a vida, os acontecimentos. Com seu sorriso largo, seu corpo 
empertigado, ainda ere na sabedoria de seu povo. 
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O INDIO DIANTE DA 
VIDA E DO AMOR 

Antes de se dirigir a sede do posto Vanuíre, o fotógrafo José Carlos 
Brasil, que me acompanhava, iniciou seu trabalho, do alto da estrada, 
já que a reserva indígena fica no centro de um vale. Logo depois 
seguíamos em dire~ao a chefia do posto, e um índio forte, dizendo-se 
capitao da aldeia, nos abordava perguntando se tínhamos autoriza~ao 
para fotografar. Dissemos que sim e ele entao afirma categórico: "Se 
tem autoriza~ao mostra primeiro e depois fotografa." 

No mesmo posto urna índia· Kaingang, Maria Mulata, do alto de 
seus 90 anos, pedia-nos tábuas para concluir sua casinha. Lembramos de 
que vivíamos em Sao Paulo, onde nao há florestas e sao muito caras- as 
tábuas. Maria Mulata fala com um meio sorriso: "Se onde vivem nao 
existe floresta e as tábuas sao caras, que estao fazendo lá?" E nao disse 
mais nada. 

A convivencia numa aldeia nos ensina que o índio é incapaz, 
quando puro, nao aculturado, de ser urna pessoa inconveniente. Meigo, 
doce, alegre e gozador, divide o dia ca~ando, tomando banhos de rio, 
contemplando a natureza, ou mesmo pronunciando intermináveis dis
cursos nas ocasi0es de festa. 

Certa vez perdi o aviao que deveria apanhar-me no posto Diaurum, 
\ 

e em vez de cinco dias, terminei permanecendo tres semanas no local. 
Fiquei preocupado, quase em panico, já que rompera qualquer contato 
com a reda9ao. O tédio da mata, com seu silencio, agravara mais ainda 
a situa~ao. Os índios perceberam a angústia e apreensao. E passaram a 
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brincar. "Tao cedo nao passa aviao. Só daqui a tres ou quatro meses." 
E riam entre si. 

Urna ceramista espanhola, no posto Leonardo, iniciou urna demo
rada e terna troca de presentes com um índio. Decorrida urna semana, 
depois de um longo discurso, ele propos, cavalheirescamente, que 
fossem namorar na rede, que é onde terminam as rela~ües afetivas de 
todos na aldeia. A m~a explicou que era casada. Ele respondeu que 
na aldeia isso nao era problema. Outras índias faziam o mesmo. Já 
preocupada acrescentou que gostava muito do marido e que ficaria 
depois com pena dele. O índio entao olhou-a nos olhos, detidamente, e 
falou: "Voce namora comigo agora e depois sente pena dele." 

' . 

I 
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INTEGRA~AO LEVA 
INDIOS Á EXTIN~AO 

Aldeia Javaé - Go - Em novembro do ano passado, Apoena 
Meireles e José Bell conseguiram atrair cinco Avá-Canoeiro, tribo 
lendária de procedencia até boje desconhecida. Dos cinco, um - Tuti 
- já morreu de pneumonia, doenc;a que até entao sua tribo desconhe
cia. Até onde vale a pena integrar? 

Só na primeira metade do século XX desapareceram 98 nac;ües 
indígenas. A causa, muitas vezes, foi urna gripe, um sarampo, que 
extinguiu urna aldeia inteira. E todos morreram como Tuti, em meio a 
curiosidade e o desrespeito, simplesmente por terem trocado a vida 
nomade pela chamada civilizac;ao. 

AV Á-CANOEIROS 

Em outubro do ano passado, o sertanista Apoena Meireles foi 
designado pela Funai para atrair os Avá-Canoeiro do Município de 
Formoso do Araguai, já que um outro funcionário da Funai, Israel 
Praxedes, anos atrás nao con.seguira exito nessa tarefa. 

Apoena Meireles aprendeu com o pai - Chico Meireles - que a 
decisao e a surpresa sao valiosas nao só <liante da vida, como também 
diante dos homens. Os Avá-Canoeiro, segundo informac;ües levantadas 
junto a populac;ao da regiao, somavam cerca de 110, mas estavam, e 
estao, divididos em dois grupos. Um ocupa o vale do rio Javaé, 
enquanto o outro se desloca na altura do Tocantins. Apoena se dirigiu 
para o grupo do rio Javaé. · 
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Depois de muito se questionar, decidiu-se pela invasao do acampa
mento de um grupo de Avá-Canoeiro. Na investida um índio Xavante, 
que acompanhava Apoena e José Bell, teve seu nariz arrancado da face 
por urna flechada. Mas ficaram cinco índios Avá, agora reduzidos a 

. 1 

quatro com a morte de Tuti. 

A PREOCUPA~ÁO 

Ao longo de quatro séculos, mantivemos a posi~ao histórica de 
desrespeito ao universo cultural do índio, quando nao os exterminamos, 
pura e simplesmente, conforme ocorreu tantas vezes. No Brasil, quem 
primeiro se preocupou humanamente com os índios foram os poetas e 
escritores. O movimento romantico, que tanto fantasiou, idealizou e 
mesmo falseou o índio e sua cultura, responde pela primeira tomada 
de consciencia em relac;ao ao silvícola. 

Depois, com a proclama~ao da República, os positivistas comple
mentaram essa iniciativa. Os positivistas cheRaram mesmo a elaborar 
um projeto de emenda na Constitui~ao segundo a qual as popula~ües 
indígenas formariam, na Federa~ao, Estados autonomos e com direito;) 
iguais aos demais. A Assembléia Constituinte nao chegou a adotar esse 
projeto, mas o registro do fato serve para lembrar que a questao 
indígena já preocupava nossos homens públicos, no final do século 
passado. 

. Se a aculturac;ao, em si, já se constituí urna aberrac;ao, - na 
medida em que leva o índio a quebrar seu equilíbrio natural -, a 
integrac;ao é mais que urna violencia, taly~z um crime. Integrar significa 
substituir os valores de urna cultura em favor de outra. O índio, ao 
integrar-se em nossa cultura, terá de abrir mao da poligamia, aderir a 
urna economia baseada no lucro, na posse, assim como abdicar de suas 
crenc;as míticas. Ora, o índio · resulta de urna cultura milenar, sólida, 
rica e profunda. Se a aculturac;ao introduz tra~os de urna cultura 
noutra, a integrac;ao se manifesta muito mais daninha. 

A PERPLEXIDADE 
O índio. Tu ti, por exemplo, morreu muito antes de se cogitar em 

integrac;ao. Esse índio, assim como milhares de irmaos seus espalhados 
pelo Brasil, vive a perplexidade de um povo que abdica de suas raízes. 
Os índios brasileiros, de um modo geral, apóiam-se numa economía 
primitiva, onde inexiste o lucro, embora existam o comércio e a posse. 
Cada f amília, ou cada grupo de f amília, tem sua r~a, sua maloca e 
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todos se ajudam espontaneamente, sem competi~!o. Se nao competem 
na economia, se nao há urna divisa.o social ostensiva, é natural que se 
amem. Em lugar da luta intermitente, que marca tao bem o mundo 
civilizado, dividido em classes, a cordialidade é a nota dominante da 
aldeia. E. os homens, assim, tomam-se comunicativos, alegres, nao 
agressivos, felizes enfim. 

Integraré alterar todo esse equilíbrio. O índio passa a viver numa 
economia que se alimenta da competi~ao. E mais: numa economia 
baseada no lucro, na posse, no poder. O índio faz o que quer e o que bem 
entende. Ninguém tem autoridade sobre ele. Há urna guerra contra 
outra tribo? Certo. Ele nio vai porque nao gosta de guerrear, ou 
simplesmente por nao querer a guerra. Ninguém, em contrapartida, vai 
censurá-lo, puni-lo, marginalizá-lo. Integrar é an.ular tudo isso. Em 40 
anos de rela~ao índio/ civilizado, ficou urna verdade dura e terrível: nio 
há lugar, entre nós, para silvícolas. Somos espertos e competitivos 
demais para aceitar um ser tao puro como o índio. 

A PRESSAO 

Urna circunstancia histórica - a pressao do colonizador europeu 
- foi, ao longo dos séculos, empurrando as popula~0es indígenas para 
o interior do Brasil. A partir de 1900 houve um momento de relativa 
estabilidade nas rela~0es indio-civilizado. Mas essa estabilidade, agora, 
está sendo novamente amea~ada nos seus fundamentos pela nova - e, 
ao que parece, última - ofensiva da sociedade brasileira no sentido de 
ocupa~ao dos grandes vaziQS economicos, representados pelo Brasil 
-Central e Amazonia. · 

Nessas duas regi0es vive a maior concentra~ao indígena do país. 
Há, inclusive, tribos que até agora se recusaram a man ter qualquer 
con tato amistoso com civilizados, tantas as agress0es recebidas. Vivem 
também aí os remanescentes das tribos deslocadas do litoral pela pressao 
do colonizador europeu. O índio, aí, é um fator de equilíbrio da 
natureza. Ele nao desmata para vender; respeita a fauna, nao polui os 
rios, n~o mata indiscriminadamente, enfim, ama como só ele sabe amar 
a natureza e o seu universo. O índio está, portanto, integrado nesse 
meio, faz parte de urna sociedade equilibrada, estável, com padr0es 
culturais bem definidos. Como conciliar, entao, essa sociedade com as 
frentes pioneiras, adventicias, desordenadas, que transformam florestas 
em pastagens, matam os animais indiscriminadamente, nio mantem 
entre si nenhum vínculo, exceto o propósito permanente de ganhar 
dinheiro? 
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Se a pressa da integra~ao permitisse sobrar algum tempo para 
pensar, avaliar erros, talvez a morte de Tuti, lamentável como a de 
qualquer ser humano, nos ensinasse alguma li~ao. Integrar em que? 
Nos pequenos e desagre~ados grupos de peoes, que, vinculados as 
fazendas, representam a sociedade nacional? Na comunidade formada 
por seringueiros, colhedores de castanha-do-pará, gateiros, minerado
res, abridores de estradas? 

Há quem diga que no Brasil a contribui~ao cultural do índio foi 
inexpressiva, irrelevante e que essa heran~a chegou até nós diluída, com 
alguns poucos tra~os identificáveis. Nao é verdade. Sua participa~ao foi 
ativa em nossa forma~ao territorial, já ·que, sem ele, nao teriam havido 
as bandeiras, as mon~oos, nem mesmo a defesa do país contra a invasio 
de aventureiros, embora o pre~o disso tudó tenha sido a destrui~ao dessas 
na~oes, já que foi urna adesao forcada a toque de chicote e ferro . 

. .. 
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PERUIBE ABRIGA 
ÚLTIMOS GUARANIS 

' .. 

Posto Peruíbe, SP - Auarvicha, índio Guarani, hoje Leonardo dos 
Santos, tem muitos projetos que deseja realizar, mas sua ambi'tao 
maior é instalar um templo evangélico no centro do posto indígena de 
Peruíbe, "onde todos os nossos irmaos poderao reagir ao alcoolismo, as 
brigas pessoais, as ambi'tOeS e as invejas existentes entre OS civilizados, 
e que a tribo toda desconhecia." 

O posto de Peruíbe fica no litoral Sul paulista e no momento a 
Funai desenvolve urna série de medidas a fim de atrair várias familias 
Guaraní que se encontram espalhadas em diferentes municípios da 
regiao, em condi'toes quase sempre de extremo pauperismo. O anúncio 
de que estao sendo construídas casas no posto está determinando um 
verdadeiro exodo em dire'tªº ªº local. 

OÁSIS 

O posto indígena ocupa urna área de 200 alqueires e se encontra 
numa das raras regioes paulistas ainda poupadas pela fúria de devasta-
9ao que praticamente destruiu fauna e flora de todo o Estado. · A 
estrada que conduz ao posto é de terra, o que favorece ao isolamento da 
aldeia e a preserva9ao de todo o grupo. Todo posto muito perto de 
comunidades civilizadas termina por sofrer infiuencias invariavelmente 
negativas. 

A situa9ao do posto está longe de ser razoável. Os índios procedem 
de diferentes localidades, já que a nac;ao Guaraní se desagregou inteira-
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mente há muitas décadas. Como essa na<;ao indígena é nomade, nao 
tem voca~ao para a agricultura, o que a impede de se fixar em 
determinada área, a separa<;ao das famílias, ao contato com civilizados, 
se tornou .ostensiva e inevitável. 

A inten<;ao da Funai, ao reabilitar o posto de Peruíbe, é reunir 
todas essas famílias, traze-las de volta, reagrupá-las. A medida permiti
rá ·inclusive que eles reconstruam a na<;ao, voltem a viver numa só 
comunidade, já que a busca de se integrar no mundo civilizado custou 
muito caro e redundou em alcoolismo, quando nao iniciou até mesmo 
as mulheres em experiencias terrivelmente desastrosas. As famílias estao 
voltando, desunidas, violentadas, perplexas com um mundo que elas 
nao estavam preparadas para enfrentar, pois desconheciam a hipocri
sia, a violencia irracional, a ambi<;ao, a explora<;ao do homem pelo 
homem. 

DIFICULDADES 

Os índios estao chegando de Pedro Taques, Tariri, Mongaguá. Sao 
Vicente, Santos, Peruíbe e até mesmo de Sao Paulo, cidades onde eles 
foram se instalando, em condi<;oes de mendicancia, nos últimos anos. 

Algumas índias casaram com civilizados e este fato, longe de ser 
positivo, constitui um problema de difícil solu<;ao. Esses casamentos 
ocorreram com aventureiros, caboclos, pessoas quase sempre desprepa
radas para lidar com o índio. Introduziram o alcoolismo, batem nas 
mulheres e representam os maiores problemas para a dire~ao do posto. 
Enquanto nos tres pontos do interior .:P,aulista - Vanuire, Ikatur e 
Araribar - a situa<;ao das tribos é saudável, o posto de Petuíbe 
apresenta um quadro nada generoso. 

DESAGREGA<;AO 

U ma estrada de terra de 30 km separa o posto da cidade de 
Peruíbe. Como a área, que fica numa serra, foi poupada pelos desmata
mentos, a flora é excepcionalmente exuberante, enquanto a fauna, em 
razao disso, foi preservada. Existem ainda veados, pacas, cutias, muitos 
pássaros na regiao. O clima é muito agradável, embora chova constante
mente. O posto é atravessado por um peque~o e bonito río, de águas 
muito claras. 

O índio Leonardo dos Santos é casado, tem quatro filhos e possui 
urna Rural-Willys, cujo funcionamento ele conhece como poucos civili
zados. Com 36 anos de idade, ao entrar em contato com missües 
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evangélicas, adotou o protestantismo, que ele professa com inegável 
fanatismo. Em sua opiniao, "todos os vícios de civilizados, como 
bebidas, fumo, prostitui9ao, inveja, podem ser combatidos pelo Evan
gelho". 

Seus irmaos índios do posto nao concordam com ele. A maioria das 
famílias existentes em Peruíbe acha que "os protestantes sao maus. 
Proíbem tudo. Fumar, beber, até namorar. O catolicismo é muito 
melhor. Nao proibe tantas coisas". 

Este conflito religioso revela, tragicamente, a violencia de se intro
duzir urna religiao, por melhor que sejam seus propósitos, numa aldeia 
indígena. O índio nao possui urna religiao organizada, apenas formas 
de rela9ao mítica com o universo que o cerca. Nao adora ninguém, nao 
possui Inferno punitivo nem Céu generoso, e o pecado nao está 
presente em sua consciencia. As religioes civilizadas alteram tudo isso, 
perturbam a consciencia do índio, antes plena, livre, e incorporam nele 
sen timen tos de culpa, medo do Inferno,. do Purgatório, terminando por 
levá-lo a urna perplexidade <liante do mundo. 

Os índios esta.o chegando ao posto de táxi, embora venham famin
tos e subalimentados. Nao mais sabem fazer nenhum artesanato, abdica
ram de suas manifesta90es de pajelan9a, e o que receberam em troca, 
longe de integrá-los, desajustou todas as familias. A exuberancia da 
antiga na~ao Guaraní, que foi ensiriada nas escolas a dezenas de 
gera90es de brasileiros, nao existe mais. O que sobrou foi um tipo 
acaboclado, tímido, confuso, urna caricatura humana . 

.. ' 
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A exuberancia da antiga na~ao Guaraní, que nos foi ensinada nas escolas, 
nao existe mais. 
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A DESILUSÁO DE 
UMKALAPALO 

NO MUNDO 
DOS CARAIBAS 

' .. 

Posto Leonardo - Xingu - Um dos mais curiosos exemplos· da 
dificuldade de integra~ao de um índio numa sociedade civilizada foi a 
experiencia de Ralita, da tribo Kalapalo, que prestou servi~o militar no 
Galeao, residiu tres anos no bairro de Cachambi e chegou até mesmo a 
trabalhar como gar~om no Hotel Regina, do Rio. Hoje Ralita nao se 
chama mais Antonio - nome que os civilizados lhe deram - e voltou a 
viver novamente entre seus irmaos índios, abdicando de roupas, sal na 
comida e nao sendo mais objeto de curiosidade, conforme aconteceu en
quanto morou na cidade. 

"Simplesmente nao deu" - confessa Ralita, que guarda ainda as 
gírias aprendidas nos subúrbios cariocas. Com um sorriso sempre terno 
e quase ingenuo, ele conta que aos 18 anos, mais ou menos, foi levado 
por um coronel do Rio, cheio de curiosidade, para ser soldado, depois 
gar~om e viver muitas outras experiencias. U ma sensa~ao equivalente 
ao ato de se apanhar um civilizado e introduzi-lo, por exemplo, depois 
de urna viagem espacial, num outro planeta, tecnologicamente mil vezes 
mais avan~ado. 

AS DESCOBERTAS 

Se Ralita, hoje casado com urna índia • da tribo Matipu, esteve 
numa cidade grande, conheceu um mundo tecnologicamente mais 
adiantado, aprendeu a ler e escrever um pouco. certamente toda essa 
experiencia deveria ser positiva em sua volta a aldeia, junto a seus 
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irmaos índios. Mas nao é. E aí reside um dos aspectos mais contunden-
# 

tes da inadequa9ao da política de integra~ao. Nada do que Ralita apren-
deu, e é justamente ele que confessa isso, pode ser útil ao seu povo. 

- Os índios aqui nijo comem carne - afirma Ralita - nao usam 
o sal, nao precisam de roupas, e tampouco minhas leituras se tomam 
úteis. Até pelo contrário, eu é que tive de me adaptar a eles. Porque 
muitas coisas já nao sabia fazer. Arcos, flechas, bordunas, tudo isso 
exige um treinamento permanente. Muito difícil para mim, nos primei
ros meses. Mesmo assim melhor mil vezes, que tomar onibus cheio de 
gente, depender sempre dinheiro e viver com pessoas de mau humor. 
Porque caraíba (civilizado) vive maior parte dia de cara amarrada, 
reclamando da vida, descontente com o trabalho. É urna barra muito 
pesada a vida de caraíba. 

Ralita hoje tem duas filhas. Voltou a andar apenas de short, ele 
que durante tanto tempo passou a usar roupa, e mesmo a ficar com 
cerimonia quando se despia <liante de civilizados. Como sua esposa é 
urna índia Matipu, e sua sogra viúva, ele naturalmente foi residir nessa 
aldeia. Periodicamente visita seus irmaos Kalapalo, que por sinal resi
dem perto. Kalapalo e Matipu, embora na~ües do mesmo tronco lingüís
tico, hoje alimentam certas hostilidades, mas esse é um fato muito 
comum no universo cultural indígena. Ralita, que se chamava Antonio 
entre civilizados, recusa entrar, toniar partido nessa divergencia. Até 
porque numa aldeia ninguém é obrigado a fazer algo que recusa, nem 
tampouco o índio sobre restri~oes da tribo por assim proceder. 

AS DIFICULDADES 
Ralita lembra que urna das coisas mais difíceis para ele era o 

cumprimento de horários. "Civilizado tem horário para tudo. Hora 
para comer, para tomar banho, para se divertir, para trabalhar. Hora 
para tu do." A falta de espontaneidade onde tudo é mais ou menos 
previamente programado, é o primeiro, senao o mais difícil degrau 
.que o índio enfrenta ao entrar em contato com o mundo civilizado. 

Nos primeiros meses as dificuldades foram imensas para Ralita. 
Mesmo depois de já praticamente acostumado, falando bem o portu
gues, as pessoas indagavam se ele era japones. "Naturalmente eu nat> 
gostava. Nao que nao goste de japones, já que eles sao urna espécie de 
primos nossos, muito mais que brancos. E porque eu sou índio, e nao 
tenho vergonha disso nao. Pelo contrário. O pior é que sentía muitas 
saudades de minha gente. Por mais que o civilizado trate bem, nunca é 
como um índio. Assim como civilizado nunca consegue ser índio, índio 
nunca conseguirá ser civilizado. Tanto fiz que terminei conseguindo 
voltar para o Xingu." 
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- E nao foi fácil, sabe? Fiquei muito ruim da cabe~a. Quando 
cheguei aqui, nao era mais índio totalmente. Nem tampouco era 
civilizado. Fiquei que nao era nem urna coisa, nem outra. ·Estava 
acostumado a comer carne, sal, gordura, coisas que o índio nao faz, 
pelo menos os da minha aldeia. E entao fiquei triste, muito triste. Pedí 
mesmo para voitar. Agor.a ,estou melhor. Nao quero mais ir para a 
cidade. Sinto-me bem aqui. Tenho esposa, filhas e estou feliz. 

ACULTURA~AO 
Se. por um lado Ralita nao obteve exito em sua tentativa de se 

integrar, nao resta dúvida de que a acultura~ao até hoje está presente em 
sua individualidade. Já nao se pinta mais, eliminou a tanga, substituin
doa-a pelo short, e logo após sua chegada alguns índios do Parque 
Xingu passaram até mesmo a hostilizá-lo. · 

De toda essa in1ensa experiencia vivida por Ralita no Rio de 
Janeiro, um pouco de muit~~ coisas ficou. Urna sensa~ao de ina
dapta~ao, de inadequa~ao foi urna delas, pelo menos no plano psicoló
gico. No plano objetivo há um cal~ao dé banho, cada vez mais desbota
do, e urna sempre renovada saudade de refrigerantes, sal e um bom filé 
de carne de vaca. 

A experiencia de Ralita é um libelo junto aqueles que defendem por 
ignorancia ou interesses pessoais, a integra~áo do indio ao processo 
civi 1 izatório. · · 
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CAPÍTULO VII 

MAIS UMA RESISTENCIA 
FRACASSADA NO ESPA90 
DE400ANOS 

. ' 





íNDIOS X OPRIMIDOS 

. .. 

Posto Sete de Setembro - Aldeia Suruí - Mil e duzentas famílias., 
sornando um mínimo de cinco mil pessoas, já ocupam território indíge
na dos· índios Suruí. As mortes ocorridas nos últimos dias - dois 
posseiros assassinados pelos índios ...,;_ serviram para acirrar mais ainda 
a iminencia de um conflito armado de grandes propor~ües. 

Os posseiros, ao longo das linhas 11, 12, 13 e 14, do Projeto 
Integrado de Coloniza~ao (PIC) do INCRA, sornando no mínimo mil 
homens armados, garantem que nao deixarao essas terras indígenas 
"já que aqui instalamos, aqui plantamos, aqui investirnos todas nossas 
reservas". 

O INICIO 

No centro de todas essas quest0es, que hoje se faz sentir em 
diferentes Estados brasileiros, gerando inclusive episódios como a morte 
do padre salesiano Rodolf Lunkenbein, e o índio Simao, na aldeia dos 
Merure, em Mato Grosso, está o problema da terra e sua demarcaf;ao. 
A partir do momento que o presidente da Funai, General Ismarth . de 
Araújo, decidiu demarcar territórios indígenas, questao adiada por 
todas as administra~úes passadas, arcou com um onus dos mais deli
cados, senao o mais grave de todos, na história do silvícola brasi
leiro. 

Há tres áreas, na regia.o do Parque Nacional do Aripuana, ocupa
das por índios, e que até hoje nao foram demarcadas. Como nos 
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últimos quatro. anos., principalmente a partir de 1974, está ocorrendo 
um exodo que se traduz na chegada de até 600 famílias por n1es, para o 
território de Rondónia, segundo fontes da Polícia Federal, as terras dos 
índios come9aram a ser invadidas. Em menos de tres anos esses 
posseiros somam no mínimo cinco mil pessoas, a maioria procedente 
dos Estados do Paraná, Espírito Santo e Sao Paulo. 

A SITUA~AO 

Ao longo das linhas 11 , 12, 13 e 14, ocupadas por centenas de 
posseiros, principalmente a partir das duas mortes, ocorridas urna no 
dia 29 de julho e a outra no dia l. 0 de agosto de 1976, a inseguran9a 
domina toda a área. A própria Superintendencia da Polícia Federal me 
desaconselhou visitar essa regiao, já que "esses posseiros, a maioria 
procedente do Norte do Paraná, tem antecedentes criminais. Depois 
esta.o armados, e loucos por vingan9a". 

As informa9oes chegadas a Porto Velho diziam até da existencia de 
barricadas instaladas pelos posseiros. O que existe de concreto é um 
estado de tensao, já que os índios continuam percorrendo essas linhas, e 
todos os posseiros estao armados. Muitas famílias permanecem com 
suas casas fechadas, temendo novos ataques dos índios. Em pleno dia, 
sob um sol de 40 graus, janelas e portas cerradas, qualquer desconhe
cido é recebido como suspeito. 

O posseiro José Antonio de Oliveira foi morto em sua casa, no dia 
1. 0 de agosto, dentro da rede; por um grupo de índios Suruí. Esse 
posseiro havia se instalado a dois quilómetros da aldeia, isto é, pra.tica
mente no quintal dos índios. Foi assassinado a tiros e flechadas, por um 
grupo formado pela ala jovem da tribo, a mais radical e inconformada 
pela presen9a de civilizados em suas terras. Esse grupo conta com 
Oréia, Iacanoa, Itabira, Mamuai, Iamacochian, e Kadio, isto é, a ala 
jovem, que se opoe a modera9ao do cacique Dick-Boba, favorável a 
conversa9oes com Yara - civilizado. Na medida em que Dick-Boba 
persegue essa linha, defende-a em seus discursos a aldeia, naturalmente 
perde sua lideran9a. Entao Dick-Boba aos poucos se torna um líder 
espiritual, enquanto o discurso político, agressivo, bélico num sentido 
mais amplo, proposto pela ala jovem da tribo, se torna vitorioso. 

O QUADRO 

A partir do instante que o índio nao encontra mais ca9a, o veado 
desaparece, o tatu, o pato selvagem, e sua aldeia come9a a ser cer-
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O Parque de Aripuaná, é urna das regióes mais ricas de Rondónia. Este 
Território em 1970 contava com urna popula<;áo de 80 mil; multiplicada em 
1975 para 350 mil habitantes. Náo há mais espa<;o para o indio. 
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cada por civilizados, . tem início a degrada~ao. Entao só lhe resta 
invadir a r~a, matar o boi, assassinar o civilizado. Principalmente 
quando nao perdeu urna consciencia tribal, ainda recém-contatado, e 
seus valores· culturais aindia estao vivos na memória da aldeia. 

E esse quadro está agora acontecendo no posto indígena no rio Sete 
de Setembro. 

- Yara (civilizado) invade suas terras Yamacochin? 
- Yara nao é bom, nao presta. No come~o toda tribo gostava de 

yara. Agora yara invadiu tudo. Y ara tá comen do dentro de nossa casa. 
Nem taboca tem mais para nossos arcos. Tudo acabando para índio. 
Índio resiste, reage, mata. Senao índio acaba. Índ~o já acabou muito. 
Antes índio era muito. Agora pouco. Será que yara morre? Indio acha 
que nao. 

O presidente da Funai, General Ismarth de Araújo, garantiu-me 
que ''a demarca~ao do Parque Nacional do Aripuana prosseguirá. Isto é 
urna lei. A Funai cumprirá essa lei. Ninguém pode censurar a Funai 
por fazer cumprir urna lei. O índio precisa de suas terras. A chegada de 
elementos do Sul está agravando tudo isso, na Amazonia. Essa demar
ca~ao nao vou transferir ao meu sucessor. Mesmo que tenha que 
recorrer a urna a~ao na justi~a. Mesmo que demore nao vamos abrir 
mao dessa demarca~ao. O índio já vem a Brasília. Já come~a a 
acreditar no órgao. Isso nao acontecía no passado. Precisamos corres
ponder a essa confian~a. Na prioridade um está o problema da terra. 
Sem esse problema ser resolvido nao podemos no Brasil pensar em 
desenvolvimento". ~ , 

- Hoje ternos problemas no Sul, no Merure, em Mato Grosso, 
onde foi as.sassinado recentemente o padre Rodolf Lunkenbein, morre
ram índios, mas sao áreas demarcadas. Na Amazonia essas áreas 
indígenas nao estao nem mesmo demarcadas. Agora eu pergunto: se a 
Amazonia é tao grande, por que aterra do índio? Ele está secularmente 
nestas áreas. Ele é que construiu e preservou esse habitat. Ele vive em 
harmonia coma natureza. É incapaz de matar urna ca~a, urna femea, 
porque sabe que vai reproduzir, garantir a continuidade dessa espécie. 
O civilizado, o ca~ador é predador por deforma~ao. O índio nao. Ele 
sabe que sua subsistencia depende da flora, , da fauna. Por natureza é 
um preservador ecológico, acentua o general Is~arth de Araújo. 

ADEFESA 

O executor do Projeto Fundiário do Incra, em Rondonia, Capitao 
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Sílvio Farias , nao foi convidado para participar das sucessivas reuniües 
do órgao com a Funai e Polícia Federal. 

- Por que essa ausencia capitao Sílvio Farias? 
- A questao está sendo resolvida em nível de presidencia. Isto é, 

em nível de presidencia· do Incra e presidencia da Funai. A situa~ao 
aqui é delicada. Chegam, -no mínimo, 100 famílias por mes, a Ron
donia. O que fazer com essa gente? Nao procede que tenhamos 
dado documentos legais para esses posseiros invadirem terras in.dígenas. 
Fornecemos apenas um cartao de identifica~ao de parceleiros. Isto nao 
é um documento que justifique a ocupa~ao. Apenas identificamos 
essa gente. 

Fontes da Polícia Federal sao de opiniao que chegam ao território 
de Rondonia, no mínimo, 600 famílias por mes. Já ao longo das linhas 
11 , 12, 13 e 14, isto é, no centro da área invadida, a maior hostilidade 
se dirige contra o Incra, e nao contra a Funai, e nem mesmo contra os 
índios, embora haja um grupo a favor de retaliar, a fim de que os . .. 
silvícolas nao "fjquem assim sem puni~ao". 

O posseiro Danilo da Silva, que embora tenha tal nome, é um 
descendente de alemao de quase lm90cm de altura. Ele, assim como a 
maioria dos ocupantes, nao poupa denúncias contra o Incra. Conta 
inclusive que "o Hélio Martins comprou um lote de CrS 6 mil, mas teve 
que pagar CrS 1 mil a um funcionário do lncra. Ele comprou o lote 80, 
da linha 11, de Oto Vachine. O pai de Hélio Martins comprou um lote 
da viúva do velho Joaquim, assassinado pelos índios. Teve que pagar 
também aos funcionários do Incra, como forma de receber logo o seu 
título". 

A esposa do posseiro José Ribeiro de Oliveira. D. Francisca 
Lacerda Oliveira, afirma também que "os funcionários do Incra, em 
Cacoal recebem grana para fornecer lotes. Há quem pague até CrS 5 
mil para receber títulos definitivos desses funcionários". 

E todos esses lotes, onde o Incra forneceu cartoes de identifica~ao, 
o que para o posseiro, semi-analfabeto, constitui um instrumento de 
posse, estavam situados no território indígena. 

O CRESCIMENTO 

A regiao conflitada, ocupada por milhares de posseiros, é urna das 
mais ricas de Rondonia. Hoje esse território tem urna · popula~ao 
estimada em pelo menos 350 mil habitantes. Em 1970 a popula~ao do 
território era de 80 mil habitantes. Entao ocorreu um crescimento 
populacional de mais de 4000/o, no espa~o de apenas seis anos. Era 

179 



evidente, que nessa expansao desenfreada, indiscriminada, as terras 
indígenas nao seriam· poupadas. 

A equipe de sertanistas do parque do Aripuana, formada por Zé 
Bel, Aimoré Cunha da Silva, e Francisco de Assis Silva, está unida. Há 
ameac;a de posseiros tentarem invadir o posto, numa atitude punitiva e 
exterminadora, mas quanto a isso há tranqüilidade. · 

· - Se isso ocorrer armaremos os índios. Que ninguém pense que 
vamos ser assaltados assim impunemente ~ Levamos urna vantagem. 
Conhecemos a regiao melhor que eles. Esses posseiros procedem do Sul, 
podem até ser marginais como querem alguns, mas nao conhecem a 
regia.o como nós e os índios. Essa vantagem nós levamos, afirmam os 
sertanistas. 

- O índio nao pode mais ceder. Já transigiu demais. Esse terri
tório é deles. A Constituic;ao Federal e o Estatuto do Índio lhes 
garantem isso. Por que entao permitir, nós que ternos o compromisso 
de zelar pela sobrevivencia física, já que a cultural cede e se desvirtua a 
todo o momento, que a lei nao seja cumprida? Nao estou afirmando 
que esses posseiros sejam lanc;ados ao abandono. Sao brasileiros, seres 
humanos, aspiram a liberdade de viver numa terra própria. É legítimo. 
Mas que essa terra nao seja indígena. Eles sabiam e sabem, pois 
continuam invadindo diariamente esta regiao, que aquí é território 
indígena, declara Apoena Meireles. 
. Os índios já nao tem mais cac;a. O rio Branco, que sempre lhes 
forneceu peixes, está cortado pelo menos por cinco estradas dos projetos 
fundiários do Incra. Entao esse rio deixará de ser urna alternativa de 
fonte de alimentos. Nao há mais veados, nem anta, nem tatu. Entao só 

' . 
resta a invasao das propriedades dos colonos, que se encontram ·em 
torno, já agora, de suas aldeias. 

AREUNIÁO 

Urna comissao formada pela Funai, Incra e Polícia Federal deverá 
discutir com posseiros e índios o encaminhamento de urna soluc;ao entre 
as partes. No documento firmado em Porto Velho a Funai concordou 
em ceder parte do território dos índios, numa outra área, desde que o 
Incra consiga retirar os invasores de onde se encontram. 

Esse documento, assinado por representantes da Funai, Incra e 
Polícia Federal, afirma que "considerando que as culturas efetivadas 
pelos colonos só poderao ser colhidas no final do ano agrícola 76/ 77 
ficou também permitida a permanencia dos mesmos na área que 
atualmente ocupam até o final desse período. A introduc;ao de novas 
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benfeitorias a partir dessa data ficará permanentemente proibida aos 
ocupantes residentes". 

O acordo preve urna altera~ao na figura do polígono - . as tres 
áreas a serem demarcadas - sornando um total de 600 mil hectares. 
Esse acordo só será possível, instruí o documento, se os posseiros 
concordarem com o prosseguimento da demarca~ao. Os posseiros, há 
poucos dias, num ato de for~a, impediram que a firma Plantel prosse
guisse na demarca~ao das áreas onde se encontram. E a Polícia 
Federal nada pode fazer até agora. Essa decisao de for~a, inclusive 
ilegal, ficou impune <liante do fato de ter sido executada por cerca de 
mil homens armados. 

No centro dessa questao toda se desdobra a ac;ao deixada pelos 
irmaos Melhoranc;a, da firma de loteamento Itaporanga, ~m todo o 
território de Rondonia. Eles venderam mais de 1 milhao e 200 mil 
hectares de terra irregularmente. Foram condenados, mas esta.o soltos. 
Eritao essa gente toda que adquiriu essas terras, de forma irregular, nao 
abre mao da ocupa~ao, mesmo que ilegal. Se no território dos índios 
~uruí existem urnas 80 famílias introduzidas pelo Incra, os remanes
centes dos irmaos Melhoram;a somam no mínimo urnas 500 familias. 
E esses sao os invasores mais agressivos. 

Se por um lado os posseiros amea~am se vingar, ou mesmo retaliar 
os índios, por outro lado os seus passos sao acompanhados pelos 
silvícolas. Basta conversar com um índio Suruí, e eles nao somam aqui 
no posto Sete de Setembro mais. de 200, que eles contam todo o 
dia-a-dia dos posseiros. Acompanham esse movimento dos posseiros 
sem serem vistos. 

Á noite o clima no posto fica tenso. É a hora em que se costuma 
atacar. Seja o índio, seja o posseiro, principalmente de madrugada. Os 
sertanistas estao tranqüilos, embora atentos. Só nao permanece assim 
quem procede da cidade, e nao é nem um legítimo civilizado, nem 
tampouco um índio. 

• 
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A INV ASÁO SE APROFUNDA 

.. 

Posto Indígena Riozinho - RO - A Polícia Federal em Rondo
nia, e um representante da Funai, já se encontram na Vita de Cacoal, 
na BR-364 (Cuiabá-Porto Velho), área de conflito entre índios e mais de 
cinco mil posseiros que ocupam ·ilegalmente o território dos Suruí. 

Nos últimos dias os posseiros, que já cercam a aldeia, tem dispa
rado nas proximidades das malocas. A reuniao realizada em Cacoal, 
entre Incra, Funai, Polícia Federal e mais de 400 posseiros terminou 
sem qualquer defini~ao, embora um ponto tenha sido ratificado pelos 
invasores: "Só abandonamos as terras desses bugres se passarem por 
por cima de nossos cadáveres". A firma Plantel, que executa a demar
ca~ao da área, retirou sua equipe de 20 homens, "por falta total de 
seguran~a. Os posseiros estao armados e por duas vezes paralisaram 
nossos trabalhos", segundo declara~ao do supervisor da Plantel, enge
nheiro Heleno Dornelas. 

O ENCONTRO 

O encontro entre Incra, Funai, Polícia Federal e posseiros, nessa 
Vila de Cacoal, surgida no final da década de 60, e que já agora soma 
mais de 15 mil habitantes, em sua maioria paranaenses, capixabas e 
mineiros, se constituiu num total fracasso. A proposta levada aos 
posseiros pelo Incra, Funai e Polícia Federal sequer chegou a ser 
examinada inteiramente. O Coordenador da Divisao Territorial Técnica 
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do Incra, Sr. Reinaldo Modesto, perdeu o controle na conduc;ao da 
reuniao, de tal forma ·que já no final, sob um calor de mais de 40 graus 
a sombra, ninguém mais se entendía. 

O sertanista Apoena ·Meireles, que foi o único a apresentar urna 
proposta concreta, mas que dado o tumulto existente terminou nao 
podendo continuar, deixou as pressas o local, declarando que "daqui 
para frente todos sabem .o que vai acontecer. Talvez só após a minha 
morte ou a morte de pessoas que nao sejam ·nem posseiros, nem índios, 
é que se tomem medida·s objetivas. Essa reuniao foi um fracasso, a 
partir de agora, tanto eu, como a equipe de sertanistas, estamos muito 
mais vulneráveis a ac;ao criminosa dos posseiros. Tornamo-nos conhe
cidos, fomos identificados individualmente, e a própria Polícia Federal 
concorda que nao sao poucos os jagunc;os entre eles. Talvez a partir de 
alguma de nossas mortes, conforme já aconteceu em outras áreas 
indígenas, sejam tomadas medidas concretas". 

A Polícia Federal se encontra na área. Na verdade o seu poder de 
intervenc;ao é reduzidíss_imo, já que os posseiros somam no mínimo 5 
mil homens, em sua maioria com imensa experiencia sobre ocupac;ao e 
conflito de terras, enquanto o contingente federal nao vai além de 60 
agentes. Segundo fontes da Polícia Federal esses posseiros, que proce
dem em sua maioria do norte do Paraná, tem ampla vivencia com terras 
conflitadas, e nao sao poucos os que contam com antecedentes crimi
nais.- O Coordenador da Divisao Territor~al Técnica do Incra (DDT) Sr. 
Reinaldo Modesto, revelou que estao chegando a Rondonia, por dia, 
urna média de 30 famílias, o que -"resulta num total de 900 familias por 
mes, ou seja, 4 mil e 500 pessoas entram .m,ensalmente neste Território. 
f: um exoto incontrolável e um fluxo migratório curioso e dramático: 
nao sao mais grupos migratórios que se deslocam do campo para as 
cidades, e sim do campo para o campo". 

A ANIMOSIDADE 

No escritório do Incra em Porto Velho a dire<;ao do órgao informa 
existir no máximo 80 famílias ocupando as terras indígenas. O executor 
do Projeto Fundiário do Incra, em Porto Velho, capitao Sílvio Faria, 
disse-me que "essa gente, havendo acordo com a Funai, pode muito 
bem ser deslocada para outra área indígena, de tal forma que nao críe 
problemas com os índios". Urna visita a área invadida mostrou o 
quanto o Incra estava, no mínimo, desinformado. Há, pelo menos, na 
área interditada pelo Decreto Presidencial n. 0 73.562, de 24.1.1974, 
600 família~ de posseiros invasores, sornando no mínimo 3 mil pessoas. 
Mesmo assim esse número é caducável semanalmente, segundo fontes 
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da própria Polícia Federal, já que as famílias continuam chegando 
diariamente, em caminhoes "pau-de-arara", só que trazendo, desta 
vez, nao mais a figura exaustivamente conhecida do nordestino, e sim 
homens altos, de olhos claros, cabelos loiros, segunda, terceira, quarta 
gera~ao de alemaes, póloneses, e italianos. Procedem dos Estados 
do Sul. 

Traz~n1, cada um, a visao deturpada de nossos indígenas. Curioso 
ver esses homens loiros, no meio da floresta amazonica, sob um sol que 
a sombra ultrapassa os 40 graus, a derrubarem árvores de até 40 metros 
de altura, e lutarem contra os mosquitos, malária, ataques de índios, a 
maioria semi-analfabeta, quase todos moldados na luta pela terra nos 
Estados do Sul. Há entre eles jagun~os, matadores profissiona.is, e essa 
informa~ao é da própria Polícia FederaL A maioria, entretanto, veio no 
rastro das f an tasias criadas em torno da coloniza~ao da Amazonia. 
Disseram-lhes, em carta, ou de boca em boca, que essa regiao da 
Amazonia é o El-Dorado do século XX. Semi-analfabetos, pouco tendo 
a perder, venderam tudo o que tinham, já que também nos Estados do 
Sul o solo come~a a se exaurir. E aqui encontram urna terra nova, 
inexplorada, e em alguns trechos bastante fértil. Estava des~ncadeada 
assim a corrida, indiscriminada, para a Amazonia. O Estado do Acre, 
com 1.158 seringais, hoje, desse total, mais de 60o/o já foram compra
dos por paulistas, que derrubaram suas árvores, queimaram seus solos, 
e os es tao vendendo, em forma de lotes, ganhando o dobro, senao . o 
triplo, num processo especulativo até entao desconhecido em todo o 

, 
pais. 

Nesse processo de ocupa~ao, as únicas áreas que resistero sao as 
ocupadas pelas na~oes indígenas. Quem percorre hojea Amazonia num 
monomotor, voando a urna altura de 100 a 200 metros, ve de perto o 
processo de devasta~ao. As estradas ao for~arem a barragem de rios e 
igarapés, derrubaram árvores, modificando, inteiramente, todo o qua
dro ecológico da regiao. Em Rio Branco, capital do Acre, centro da 
Amazonia, há 98 días nao chovia. Na Vila de Cacoal, no km 480 da 
BR-364 (Cuiabá-Porto Velho) há mais de 60 dias também nao chovia, e 
urna poeira que nunca cessa, invade as casas, torna marrom as folhas 
de bananeiras ao longo da estrada. Nos 1.200 _km dessa BR-364, mesmo 
de dia, tem que se viajar com os faróis do carro permanentemente 
acesos, tal é o volume de poeira. 

A COLONIZA~ÁO 

Nesse quadro toda a atua~ao do Incra, pelo menos em Rondonia, 
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nao tem sido das mais adequadas. O coordenador da Divisao Territorial 
Técnica (DDT) ·do órgao, Sr. Reinaldo Modesto, em Porto Velho, 
alega que no caso da invasao do territórios dos índios Suruí, por parte 
dos posseir<:>s, "apenas fotnecemos cartoes de identificac;ao. Aqui mes
mo em Cacoal dissemos a toda essa gente que esses cartües nao tinham 
valor de ocupa~ao. Eles plantaram, derrubaram árvores, sabendo que o 
faziam em terras indígenas" . Na verdade, é muito difícil explicar a urn 
posseiro, semi-analfabeto, que esse cartao, que situa o número de 
sua gleba, particulariza seu lote, traz o carimbo e a assinatura de um 
funcionário do Incra, nao constitui um documento de ocupa~ao. E nisso 
reside um erro ostensivo do órgao. Se esse pesso·al se encontrava em 
área interditada por decreto presidencial, por que fornecer esse do
cumento, que para eles significaria urn instrumento de ocupac;ao? 

Hélio Martins, casado, nascido em Minas, afirma que pagou CrS 1 
mil ao funcionário do Incra, Marcos Azambuja, para poder adquirir o 
lote n. 0 90, na linha 11, do Projeto Integrado de Colonizac;ao Gy-Para
ná, de outro posseiro. Já o posseiro Alzenio Schreiner, gaúcho, casado, 
dois filhos, pagou CrS 25 mil por urna gleba de 100 alqueires paulistas 
na linha 8, do PIC. Ele dispoe apenas de um recibo de CrS 5 mil, 
embora afirme ter pago um total de CrS 25 mil. O recibo em seu poder 
está assinado por Édson Vieira Araújo, da firma de loteamento ltapo
ranga, que grilou 1 milhao e 200 mil hectares somente em Rondonia. 
André Kumm , com um lote n. 0 146, na linha 10, casado, dois filhos , 
afirma que "quem me colocou aqui foi o Incra. Joguei todo o meu 
dinheiro aquí. Nao digo que nao saio. Agora nao posso é perder. Estou 
sem dinheiro, sem nada, por isso nada tenho a perder, já que meus 
filhos estao grandes". · 

A reuniao de Cacoal serviu apenas para ensinar mais urna lic;ao aos 
posseiros: "Unidos, nao abrindo mao dessa ocupa~ao, difícilmente 
poderao nos expulsar. Somos no mínimo 2 mil homens armados, no 
meio do mato. Acho difícil urna for~a que queira nos enfrentar. Nós 
pelo menos nada ternos a perder. Só a ganhar." A afirmac;ao é do 
posseiro Justino Freitas Sousa, que mais tarde apurei ser grileiro, isto é, 
compra e revende para incautos terras pertencentes aos índios. Outros 
posseiros inforrnaram que ele dispoe de 12 jagun~os, e na verdade ele 
foi o maior responsável pelo fracasso da reuniao entre Incra, Funai, 
Polícia Federal e colonos invasores. Esse cidadao, em dado momento, 
quando o diretor do Parque Nacional do Arip'uana, Apoena Meirelles 
explica va aos posseiros que "compreendemos a situa~ao dos Srs., e 
abrimos mesmo mao de outro trecho do território indígena, desde que 
desocupem a atual área" elevou sua voz, e aos gritos, indagou: "Os 
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companheiros acham que bugre tem direito a essa terra toda? Eles que 
nao querem nada com trabalho? De minha parte nao troco um só filho 
meu por todo os bugres desse país." Foi muito aplaudido. 

O CLIMA_ 
O engenheiro Heleno Dornelas, da firma demarcadora Plantel, que 

teve os trabalhos suspensos por duas decisoes de forera dos posseiros, 
retirou todo o seu pessoal da área e os transferiu ao posto indigena do 
rio Roosevelt , no Parque Nacional do Aripuana, por total falta de 
seguram;a. Da primeira vez, afirma o superior da Plantel, que se 
deslocou , com o agravamento da situa~ao de Goiania para esta regi.ao, 
dois homens, dizendo-se representantes dos posseiros, ordenaram que 
minha equipe paralisasse a demarcac;ao. Já na segunda oeasiao esse 
número somava mais de 30 homens e exigiram a retirada urgente de 
todo o grupo da Plantel. Os· técnicos ainda retrucaram mas ouviram a 
seguinte advertencia: "Saiam' se nao quiserem virar defuntos." 

Na reuniao de Cacoal, que contou com cerca de 400 posseiros, 
apareceram apenas os que tem éartao de identificac;ao de parceleirQs do 
Incra, que admitem um diálog.o comas autoridades. Mas a maioria nao 
dispoe desse cartao, invadiu a área "no peito" como se costuma dizer 
por aquí. Esses nao querem saber de diálogo com nenhuma autoridade, 
e tampouco admitem sair do mato. Estao armados e constituem a a.la 
mais radical de todos os ocupantes. Certamente foram eles que cerca
ram as malocas, disparando durante o dia e a noite, certamente como 
forma de intimidac;ao, para que os indios deixem a reserva. O que 
ignoram é que os índios decidiram resistir, e nao lutarao nas condic;oes 
impostas pelos civilizados. Mamuia, Itabira, Iamacochin, ala jovem dos 
Suruí. já pensam em construir malocas em pontos distantes, de tal 
forma que evite um massacre total, desfechado pelos posseiros. 

- Suruí n~o vai morrer de urna só vez <liante do ataque de Yara 
(civilizado) afirma Kadio. Yara vai ter que matar Suruí, um por um. 
Suruí vai dar muito trabalho ainda a Yara. Yara é muito ruim. · Yara 
mata Suruí há muito, muito tempo. Por que Yara faz isso se Suruí 
nunca foi a cidade matar Yara?" 

O posseiro Jair Siqueira, nascido no Espírito Santo, ocupante do 
lote no km 5, da Linha 12, conta que os indios invadiram sua casa, 
deram um tiro nas suas costas, e lanc;aram ainda 10 flechadas. Das 10 
flechadas nenhuma lhe acertou, o que constituí quase um milagre 
levando-se em conta que eram 28 índios, segundo seu depoimento, e 
chegaram a cercá-lo no quintal da casa. Do tiro de chumbo, apenas um 
lhe acertou as costas. 
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A matona ~os posseiros, ouvidos ao longo da zona invadida, 
garante que sofreu ataque indígena. Todos chamam o índio de bugre. 
Pregui9oso. Indolente. Nessa zona, invadida até hoje, nem a Polícia 
Federal ousou entrar. PeJ1Corre-la é correr riscos. A melhor forma de 
penetrá-la, e sao poucos os que ousam, é se dizer amigo do Deputado 
Federal por Rondonia,Jeronimo Santana (MDB). Mesmo assim tem que 
contar algum fato, fornecer algumas referencias comprovando afini
dades com esse parlamentar. Foi o que eu fiz. 

Embora reserva indígena, interditada por decreto presidencial a 
ocupa9ao de civilizados, as lavouras sao muitas, inclusive rebanhos de 
gado bovino. Muitas casas estao fechadas, os posseiros agressivos, os 
índios revoltados, acompanhando os passos e movimentos .de todos os 
yara, sem nunca serem vistos. Ao percorrer esse trecho só pedia, 
fantasiosamente, que os índios tivessem boa memória, já que há dois 
anos estivera em sua aldeia, nas margens do rio Sete de Setembro. 

Tres dias depois, quando contei na aldeia Suruí a Dick-Boba, 
capitao da tribo, essa minha esperan9a, ele riu muito e afirmou: 

- Como Suruí vai saber quem é yara bom, quemé yara ruim? Se 
yara anda de roupa como vamos conhecer e lembrar corpo de yara? 

188 



ARMAR PARA RESISTIR 

. ~ 

Posto Indígena Río Roos.evelt - RO - O sertanista Apoena 
Meireles está dedicado a difícil tarefa de convencer 200 índios Sunií , de 
que - embora cercados por 2 mil posseiros vindos do Sul, armados e 
treinados em anos de invasoes de terra - eles devem esperar por 
alguma coisa que mal podem compreender: a Funai, o Incra, a Polícia 
Federal e sua justi<;a. 

Somente este ano, a Funai confirmou que, em conflitos abertos 
com civilizados que tentam tomar suas terras, tres índios morreram, 
tres foram baleados, assim como morreram quatro brancos. A estra
tégia de ocupa<;ao da Amazonia é exaustivamente repetida: jogar peoes 
contra possseiros, e posseiros contra índios - como se fossem eles o 
problema, e nao a terra. 

A posse da terra está no centro de todos estes episódios. "O 
trabalho da lgreja aquí é denunciar" - diz o Bispo do Acre e Puros, 
D. Moacyr Grehi. "Se houver omissao, nao seremos perdoados." 

A terra é dos índios, por decreto presidencial. Seus limites é que 
nunca foram demarcados e os 2 mil posseiros arregimentados na regiao 
do rio Sete de Setembro, em Rondonia, já conseguiram, pela amea<;a, 
mandar a equipe de demarcadores para terra dos Cinta-Larga. 

Impedidos de demarcar a área dos índios Suruí. na regiao do rio 
Sete de Setembro, por 2 mil posseiros armados, os 16 técnicos da firma 
Plantel se encaminham para esta regiao, de difícil acesso, onde vivem os 
Cinta-Larga. Estes sao terríveis guerreiros e certamente aliados dos 
Suruí. numa guerra cada dia mais iminente. 
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"A estratégia de ocupa<;ao da Amazonia consiste em jogar peoes contra 
posseiros, e posseiros contra indios, como se fossem estes o problema, 
e nao a terra." .. 

Os Cinta-Larga mataram com 17 flechadas, em 1972, o jornalista 
Possidonio Bastos e também o radiotelegrafista Acrísio. O corpo <leste 
último nunca foi encontrado, e se os Cinta-Larga o devoraram foi no 
cu·mprimento de um ritual, para que a alma da vítima nao possa fazer 
nenhum mal a aldeia. 

· No posto do rio Sete de Setembro, virtualn1ente cercados pelos 
2 mil posseiros treinados nas lutas de invasao de terras e muitos com 
antecedentes criminais, 200 índios Suruí estao impacientes. Os serta
nistas estao com eles, e passam dias e · noites tentando urna difícil 
explicac;ao· de como funcionam, em Brasília, os órgaos federais que 
podem decidir sobre a justic;a em suas terras. 

Os Suruí querem as armas de fogo do posto e ternos de explicar 
que isto "complica tu do". Ensinamos aos índios que nao comam as 
comidas deixadas na selva pelos posseiros, para fugir ao veneno princi
palmente do ac;úcar, que os índios nao conheciam e hoje adoram. 
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MASSA CONTRA MASSA 
O episódio da invasao do território dos Suruí, por posseiros serve 

para mostrar, mais urna vez, o tipo de estratégia que está sendo usado 
• 

no processo de coloniza~ao em todo o país. Posseiro e índio vivem, boje, 
un1 impasse de vida e morte, e há urna ideología por de_trás disso. 

Para o Bispo prelado de Acre e Purus, D. Moacir Grechi, no 
momento, "o papel da lgreja nessa regiao do país ése empenhar numa 
luta de vida e morte pela justicya, dar apoio as denúncias, sei lá, o que 
estiver a nosso alcance. Se houver omissao, nao teremos perdao: o que 
se joga aquí é a sobrevivencia física .dessas classes e dessas culturas." 

Os posseiros estao sendo lancyados contra os índios, numa tática 
exaustivamente conhecida, de dividir para enfraquecer. Sao marginali
zados contra marginalizados, como se fossem eles o problema, e nao a 
posse destas terras. A massa dos índios contra a massa dos posseiros . 

. Nesse processo de ocupacyao da Amazonia existe ainda a tática de 
lancyar posseiros contra peoés. No Alto Envira, no Acre, isto já é 
comum. Os peoes vem de fora, ideologicamente preparados para esma
gar o posseiro. Já se formou en tao a "elite dos jaguncyos", em diferentes 
regioes do Acre. Eles percorrem os seringais, na perseguicyao aos 
posse1ros. 

SURUÍS CONTRA Y ARA 
No vale do Sete de Setembro vivem-se dias de tensao junto aos Suruí. 

É urna situac;ao delicada: esperar que posseiros armados e superexci
tados retardem um massacre para o qual nao !hes falta nada, e 
convencer índios que já conhecem a violencia desses homens de que vale 
a pena aguardar as decisües de coisas que os Suruí mal compreendem, 
como Funai, Incra e Polícia Federal. 

As terras fazem parte do Parque Nacional do Aripuana. Criado por 
decreto presidencial, o parque abrange o Território de Rondonia e urna 
parte do Estado de Mato Grosso. É reserva indígena, mas seus limites 
nunca foram demarcados. Teriam sido agora, se posseiros vindos do Sul 
e do Norte do Paraná (onde _muitos deles já desalojaram, pela violencia, 
milhares de pessoas de suas terras, a servicyo de fazendeiros e emp~esas 
agropecuárias) nao tivessem impedido o trabalho da equipe da firma 
Plantel, perto do rio Sete de Setembro. 

Presume-se que, em todo o parque, vivam 3 mil índios: Suruí, 
Cinta-Larga, Gaviao, Arara, Cabecya Seca e outros grupos ainda nao 
conhecidos e ao abrigo dos civilizados, nas regioes mais inacessíveis da 
selva. Mesmo os Cinta-Larga do Posto Rio Rooseveit; contatados em 
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1972, nao sao os únicos de sua tribo. Ainda existem outros dois grupos 
Cinta-Larga que até hoje nao aceitaram qualquer aproxima9ao com os 
sertanistas. 

Além dos postos de ,Sete de Setembro e do Rio Roosevelt, há o 
posto de Serra Morena, urna das áreas mais bonitas da Amazonia, 
ocupada por índios Gaviao e outros grupos, desconhecidos e ainda em 
estado selvagem, <leste mesmo tronco lingüístico. 

É na aldeia dos Suruí, nas margens dorio Sete de Setembro, que a 
amea9a de invasao se tornou mais densa. Na semana passada, os 
posseiros foram claros na sua disposi9ao de nao aceitar qualquer 
demarca9ao que defina o direito dos índios sobre aquelas terras: "Pra 
que dar tanta terra a bugre?", perguntavam na reuniao com o repre
sentante da Funai. 

Acabada a reuniao, o início da luta adiado pela necessidade de 
pronunciamento dos órgaos federais, ficaram os Suruí, a pedir armas: 
"Assim, yara (brancos) mata menos Suruí" , argumentam índios. 

O conflito, se ocorrer, será desigual, pelo menos numericamente. 
Contra os 2 mil homens armados, os Suruí tem 200 - e talvez possam, 
também, contar coma alian9a dos Cinta-Larga - e sua vantagem é um 
conhecimento inimaginável dos segredos da selva. 

HOMEM, coRA~AO E MENTE 
Os Suruí tem também a seu favor a lealdade dos sertanistas. Até a 

chegada da noite, eles ouvem explicar que as decis0es dos brancos 
demoram, que "eles nao tem a mesma harmonía dos Suruí ,,. Como é 

~ . 
complexo o universo do civilizado os Suruí custam a compreender. 
Perguntam tres, quatro, cinco vezes sobre a mesma coisa e urna 
gargalhada é o que vai mostrar que chegou a compreensao. 

Os homens da aldeia continuam casando e descasando. Aterra que 
os· posseiros querem invadir pertence a todos, sem sentimento nem 
práticas de competi9ao, lucro, sem roubo. 

Nao existe prostitui9ao, porque a economia da aldeia nao impoe 
moral nenhuma. Nem os Suruí adoram qualquer divindade. Sao uns 
vandalos, hereges, ateus, anticristos? Nao. O Suruí nao sai pelo mato 
com a borduna na mao, a destruir indiscriminadamente. Nao se 
destroem uns aos outros e seus rígidos princípios, sua ampla com
preensao do universo mítico fazem com que ·o Suruí sempre obedec;a 
suas leis, apenas sem a angústia da competic;ao, a ansia do lucro, o 
terrível medo de nao ser. 

Porque o índio é. O dia inteiro, ele exerce sua plenitude. Ri de 
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tudo, sempre, e nao teme a morte. Quanto mais velho, mais ele se torna 
gracioso, alegre, amado, e considerado sábio. 

Na última noite em que dormi no Posto de Sete de Setembro, nas 
margens de um rio tranqüilo. os Suruí foram se deitar quase a meia
noite, numa grande algazarra e alegria. Usando as maos, eles me 
ensinavam as vozes de quase todos os pássaros e bichos da regiao; 
o canto do inhambu, o esturro da onc;a, e até o barulho das quedas das 
águas, nos trechos encachoeirados do rio. 

Riam e se abrac;avam comigo, como se nada lhes ameac;asse -
nao digo os valores, 1nas esta vida. 
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AMAR :2 PRECISO 
VIVER NAO :2 PRECISO 

Oréia, índio Suruí, desde que matou, por ciúme e revolta, o 
civilizado Satilo Krugel, adoeceu. Levado de aviao de sua aldeia, no 
posto Sete de Setembro, a um hospital na Vila de Cacoal, continua 
muito doente. E de certa forma aniea~ado pelos posseiros. Daí ter sido 
retirado desse hospital e colocado na sede do Parque Nacional do 
Aripuana, no posto de Riozinho. 

Oréia vivia com a jovem Arminda Krugel, 16 anos, muito bonita, 
descendente de alemaes, na aldeia Suruí, Essa m~a abandonou a 
civiliza~ao, e foi viver entre os índios, no meio do mato, por amor a 
Oréía. Viviam muito bem, apaixonados, tomavam banhos nas águas 
límpidas do río Sete de Setembro, percorriam a noite, nos dias de Lua, 
de maos dadas, a selva, que Oréia tao bem conhece. Um día a família 
de Armínda Krugel, de origem alema, nao suportou mais essa op~ao da 
jovem, e conseguiu retirá-la da aldeia. 

A partir desse dia Oréia ficou triste, e logo depois revoltado. 
O entao diretor do Parque Nacional do Aripuana, Laércio Alcantara, 
decidíu introduzi-lo numa expedi~ao, como for:ma de Oréia apagar na 
memória as recorda~oes da jovem yara (civilizada) loira, bonita, e olhos 
verdes. A expedi~ao retornou e Oréia continuou triste e revoltado. No 
último día do mes de julho, Oréia foí a casa de Arminda, e matou a 
machadadas Satilo Krugel, seu primo. Desde esse dia adoeceu, e a 
versao da aldeia é que o espírito do morto está lhe fazendo alguma coisa 
que entre nós chamaríamos/eiti~o. 

Oréia continua triste. É possível que essa seja urna única situa9ao 
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Oréla foi assasslnado sem nunca compreender certamente punlvao tao grave 
por ter amado e sido amado. ,. 
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num índio em que ele se decide pelo suicídio. O índio diz, as vezes, vou 
morrer, e morre. Deita-se numa rede, e ali fica, tres, quatro e cinco 
dias depois está morto. Nenhuma censura por parte da aldeia. No caso 
de Oréia talvez ele opte p_elo suicídio direto, sem essa elabora~ao . 

Agora, desde que Arminda Krugel, yara loira, de olhos verdes foi 
embora, a Oréia nada mais é bonito, tem gra~a, vale a pena ser feíto. 
Nem mergulhar nas águas coloridas do Sete de Setembro, nem cantar 
quando o Sol se poe, nem andar imitando os pássaros e bichos, a noite, 
nos dias de Lua. Tu do na aldeia ficou ruim. 

Suando muito, com urna febre de 39 graus, sob um calor de 41 
graus, Oréia nao quer nem mesmo falar. 

- Oréia nao quer comer, afirma. Oréia tá muito ruim. 
A casa onde Oréia vivía com Arminda Krugel, na aldeia Suruí está 

abandonada. Só resta, rio local, alguns objetos pessoais de Arminda e 
Oréia. Nunca mais Oréia, desde que ela foi embora, retornou a essa 
casa. Ela constituí urna lembran~a amarga na história deles, talvez um 
exemplo de que com Yara ninguém se aproxima sem o castigo dos 
heróis culturais . 

Nas margens da rodovia Cuiabá-Porto Velho, essa mesma estrada 
que marcou o primeiro grande corte na vida de seu povo, Oréia está 
convalescendo, e se recusa comer. Longe de sua aldeia, vestido, já que 
índio nu na estrada é imoralidade, é possível que Oréia tenha decidido 
seu próprio rumo, mesmo contrariando os costumes naturais de seu 
povo. 

PS - Um ano depois, me encontrava junto aos Waimiri·Atroari, na BR-174 (Manau~·Caracas) 
quando soube que Oréia, meu amigo Oréia, havia sido assassinado pela familia de Armincla 
Krugel. O autor clessa morte nunca foi preso. · 

197 





• 

• 

CAPÍTULO VIII 

O PONTO DE VISTA 
DOS VENCIDOS 





UM BRASnEIRO CHAMADO JURUNA 

Entre dezembro de 1976 e janeíro de 1977 o país inteiro toma 
conhecimento de Mário Juruna, um irriquieto e desconcertante índio 
Xavante. Sem nenhuma precipita~ao comparei-o, pelo discernimento, 
ao grande Seattle, da na~ao Duwamish, que em 1885 recusou, de forma 
digna, a proposta de compra das terras de seu povo, pelo entao 
presidente norte-americano. É um dos maiores libelos que se tem 
notícia em todo o processo de violencia desencadeado pelos norte-ameri
canos contra as culturas primitivas dos Estados Unidos. 

Mário Juruna, em janeiro de 1977, grava um bate-boca com o 
entao todo poderoso diretor da Funai, Sr. Van der Broocke. Márie 
Juruna grava esse encontro a revelia desse senhor, diretor do DGO 
(Departamento Geral de Opera~oes) da Funai e os jornais no dia 
seguinte o divulgam na íntegra. Nessa conversa foi posta em evidencia o 
tipo de justi~a que desenvolvemos com os índios, principalmente os 
órgaos di tos competentes. Días depois o Sr. Van der Broocke abandona
va, ou era levado a isso, a Funai. 

Já conhecia Mário Juruna de outras ocasioes. O depoimento que se 
segue foi logo após todo esse episódio. 

As pessoas tem-me perguntado, quando veem hojea foto de Mário 
Juruna com determinado Senador da República, ou entao sendo recebi
do pelos veneráveis homens desta na~ao, o que será feito . dele. Ele é 
autentico, nao é um corrupto, nao poderá ser aliciado? 

Se autentico é sinonimo de índio, essa origem ninguém lhe retira. 
Quanto a provável deprecia~ao de sua personalidade isso poderá ocor-

201 



rer, se já nao ocorreu. A introdu~ao abrupta de um índio ou mesmo de 
urna na~ao inteira sempre resultou nisso. Nós, civilizados, somos safados 
o suficiente para corromper os melhores espíritos. 

Pasquim - Seu nonie? 
Juruna - Márlo Juruna. Tenho 37 anos. Nio tenho carteira de 

identidade. Nio tenho número. Tenho documento, mas nio número. 
Pasquim - E teus pais, quem eram? . 
Juruna - Meu pai se chamava Boucéia. Em portugues chama 

Meireles. 
Pasquim - É urna homenagem ao pai do Apoena? O velho 

Chico? Voce conheceu? 
Juruna - Nio. Tem boa vontade de conhecer. Morreo. 
Pasquim - Voce tem um tio que se chama Apoena. 
Juruna - Tem. Tem dois Apoena em povo Xavante. 
Pasquim - Nasceu onde? 
Juruna - Em Couto Magalhies. 
Pasquim - Voce, vai muitas vezes a cidade. Sempre traz pedi

dos para seu povo. Conta como sao essas viagens. 
Juruna - Eu pensava aqui, que a gente podia conseguir alguma 

coisa. Aqui, Brasilia, é cabe~a do Brasil. Entio eu pensava, que na 
cab~a do Brasil, as coisas se resolve na hora. E quanta coisa aprendo 
cada vez. E tudo sempre mals errado. Entio a gente pensa: tem que ser 
devagar. E vou Palácio Planalto, e vou Ministério Interior, e vou Funai. 
Vou jornalista. É prá lá, é prá cá. Muito burocracia. Nio sel como 
civilizado pode viver assim. Mtiito complicado. Entao eu pergunto, 
~' e nao resolve nada. ~ · 

Pasquim - Onde voce vive com teu povo, na aldeia Nomucurá, 
no rio das Mortes, em Couto Magalhaes, é bom? 

Juruna - Terra boa. Ter~a plaina. Muito mata. Pouco bicho. 
Pouco peixe. Rio das Morte, a cachoeira da Fuma~a nio deixa peixe 
subir. Tem 20 metros de altura. Antes havia muito peixe, multo mato, 
mui_to ar puro, índio ,·ivia feliz. Corria, dan~ava, brincava, tudo farto. 

Pasquim - E a sua vol ta? Vai levando boas notícias? 
Juruna - Levo noticia boas também. Mas nao conseguí nada. O 

que queria meu povo, nio conseguí. Onde vou conseguir? Me respon
da? 

Pasquim - Voce tava querendo muni~ao, cobertores para urnas 
viúvas, botinas, né? 

Juruna - Tava querendo pouca coisa. Seis calxas de sabonetes, 
seis caixas de sabio, 25 pares botina, e tres cobertores. Acabou. 

Pasquim - Nao conseguiu nada? ., 



Juruna - Como vou conseguir? 
Pasquim - E sua infancia, como foi? 
Juruna - Tem 10 irmios. Mais de 10 irmios. Tenho 15 irmios. 

Nio sou mais velho. Sou multo novo. Tenho 37 anos. 
Pasquim - Teus pais eram "capitaes"? 
Juruna - Era. Meu pai era capitio. Meu avo se chamava Aksi

gra. Bataiador. Minha avó chama Nhanghanghera. Também bataiado
ra. 

Pasquim - E a história do teu povo? Nao quer escrever, contar 
pra alguém? 

"BRANCO É PESSOA MUITO TRISTE. 
TALVEZ, POR ISSO, ELE FA~A TANTO 
MAL." 

Juruna - Podia ser. T~nho compromisso. Tamos treinando pra 
poder come~ar história dos Xavantes. Será primeira vez índio conta 
história dele mesmo, e nio branco. Branco mente muito. lb... como 
mente. Sei ler pouco, sei escrever pouco, mas sei história de meu povo. 
Como branco vai saber? No tempo do contato com branco, índio nunca 
pensava se branco era bom ou ruim. Só se aprende assim. Olha, ve, 
sofre. Só assim. Pra índio é assim. Só aprende com a cabe~ e com o 
corpo. Fazendo. 

Pasquim - E sua infancia? muito mato, bicho, muito mergulho 
nos ríos, como foi? 

Juruna - Sou casado (Mário só responde ao que quer). Tenho 
única esposa. Há 22 anos. Meia dúzla filho. Dois homem. Resto tudo 
mulher. 

Pasquim - A Funai, maís exatamente o General Ismarth de 
Araújo, afirmou que voce vem aqui para fortalecer sua lideran~a junto 
a tribo. Há outra corrente disputando lideran~a Xavante com voce? Que 
voce acha disso? 

Juruna - Eu nunca compreende isso. Nio dá pra compreender 
essas coisa de branco. Nio compreende. 

Pasquim -· Entre nós, civilizados, isso é comum. Quer dizer, 
competir com o outro, querer o cargo do outro, é comum ·entre 
civilizados. Por isso essa pergunta. Entre índios, na tua aldeia, nao 
existe isso? 

Juruna - É difícil. Difícil responder. Existe. Pode existir. Mas 
agora índio tem que lutar contra posseiro, contra branco, contra 
civilizado, contra invasio terra índio. Como entio, agora, lutar entre 
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Mário Juruna é o primeiro grito de denúncia partido do ponto de vista 
do próprio indio. 
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índios? lsso era ante. Quando índio vivia sem persegui~io. Agora, nio. 
Agora, pra que existe Funda~io indio? Agora Funai demora muito. 
Agora, eu nio gosta de conversa fiado. A gente tem que falar verdade. 
indio nio é papo furado. Falou, tá falado. Mas com branco nao é 
assim. Por que tanta promessa? 

Pasquim - Voce é católico, sabe alguma ora~ao? Poderia rezar 
um padre-nosso, ou urna ave-maria? 

Juruna - Sei em língua Xavante. Nio vou rezar, nio. 
Pasquim - Voce conheceu o Padre Rudolf, que foi assassinado 

· na aldeia Bororo, em Mato Grosso? 
Juruna - Conheci. Gostava muito dele. Padre morreu. Padre 

alegre, bom. Morreu sem fazer motivo. E até agora ninguém prendeu 
nada. E nem vai prender. Matador de. Padre Rudolf continua solto. 
Gente .que pode comprar polícia, compra advogado. · 

Pasquim - Eles foram presos e depois soltos, nao? 
· Juruna - O cabe~a d~~ assassinatos nunca foi preso. O Joiio 

Mineiro. Ele tá lá na Barra do Gar~a. Comendo e dormindo muito 
bem. Todo mundo sabe. Só polícia niio. Indio cada dia aprende mais 
com o branco. Teve dinheiro, pode fazer tudo. 

Pasquim - E a reserva de voces, tá garantida? 
Juruna - Tá sim. Tá demarcada. Funai nisso ajudou bastante • 

. Presidente Ismarth, da Funai, se preocupa muito com índio. Tá demar· 
cando o que pode. Por isso índio as vez discute com Presidente Ismarth, 
mas índio gosta dele. Sente que ele gosta de índio.Isso é bóm. Agora 
ca~a nio tem mais. Acabou todo. Jogaram bomba no rio, derrubaram 
mata, tudo foi derrubado. Mas nossa aldeia ainda é boa. 

Pasquim - Voce ficou quase quatro anos fora de sua aldeia. 
Trabalhando em fazendas, tentando fazer servi~o militar em Sao Luís 
do Maranhao, conhecendo Brasília, Rio, 

1 
Sao Paulo. Foi bom isso? 

Juruna - Foi bom. Faéllitou muito. Ficar dentro de aldeia a vida 
toda, que adianta? Era bom quando branco niio amea~ava a gente. 
Agora niio. Ternos que conhecer como vive, como pensa, como faz 
branco. Niio adianta fugir. Ficar dentro Siio Marcos, na aldeia, sem 
sair, é pior. Sempre vou cidade. Trago um, dois, tres índio comigo. Niio 
trago muito, nio. Trago aos pouco. Vou ensinando, mostrando. Indio 
entio fica abismado. Todo diferente. E com medo. Indio nio entende 
como tanta gente, e quase ninguém se fala. Todo o mundo de cara 
fechada. Triste. Cidade é multo triste. indio fica triste também na , . 

cidade. Nio conhece ninguém. E civilizado também nio fala com outro 
nas ruas. Muito difícil. Mas entio, índio vai aprendendo, vendo que 
branco mente multo, estuda pra enganar o outro. Mas índio fica triste, 
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mas nio pode deixar de saber disso. Só assim índio poderá conversar 
com branco, viver perto de branco. Conhecendo mundo de branco. 

Pasquim - Entao voce acha importante levar todo esse sofrimen
to, essa experiencia pro teu povo? 

Juruna - Entao nao é? Sem saber como branco é, branco pisa 
em cima de índio. Mas índio sabe como é branco. O contato é antigo. A 
gente sabe disso. Agora o que aprendemos? Indio tá acabando. Desde 
chegada de branco. 

Pasquim - Voce pensa em reunir todos os índios do Brasil? 
Bororo, Xavante, Guarani, tribos de Amazonia, Kaingang, Xokleng no 
Sul , tudo junto? Discutindo destino de voces? 

Juruna - Tamo come~ando isso. (boceja) 
Pasquim - Tá com sono, hem .. . ? 
Juruna - Eu nio tem sono. Dormi muito tarde. Tamo come~an

do fazer contato com outras tribo. Pra poder ajudar outro. Fazer for~:' 
junto. Vamos reunindo. Eu tinha viaje marcada pra Acre. Conhecer 
índio de lá. Conversar, mostrar o que acontece entre Xavante. Dia 2 de 
janeiro ia pro Acre. Tava marcado reuniao com 102 chefe índio. Depois 
Funai proibiu tudo. Funai dispensou. 

Pasquim - Funai nao deixou? 
Juruna - Ví no jornal. Pra mim nio foi bom, nio. Isso nao deu 

alegria pra índio, nao. Deu multa tristeza essa atitude Funai. Todo 
índio é irmiio, entio nós tem direito de convidar outra trlbo, de se 
reunir. indio é assim, gosta disso, de receber, ser recebido. É muito 
bonito camaradagem de índio. Entio fica triste quando Funal faz 
assim. Entao a gente convida Carajá, Terena, Nhambiquara, recebe, 
discute, se abra~a, tudo multo bonito. 'Io.do o pessoal que mora em 
Goiás. Entio índlo nao tem esse direlto? Pra índio isso é Importante. 
Multo importante. Indio tá sabendo a vida do branco, e quer saber 
mais. Tá sabendo. A Funai. Sim, a Funai. Ela pode proibir a reuniio 
dos Xavante, com seus irmio de outras na~oes? Pra mim nio é justo. 
É reunliio de índlo. Nio é crime. Nao é roubo. A gente pode assistir, 
pode ver, pode escotar. Quem quiser. Até mesmo Funai. Entio _por que 
proibir? índio nao proíbe nada de branco$ Indio nio vem a cidade 
invadir t~rra de branco, matar branco, procurar mulher de branco. Por 
que branco faz isso com índio? E ainda nio quer que índlo se reúna. 
indio nio é escravo. Nunca foi. Indio é brasiJeiro. Verdadeiro brasilelro. 
Quando branco chegou aqui índio já existia, e recebeu branco multo 
bem, com festas, alegria no cora~io. Branco nio soube ser recebido. 
Branco é pessoa muito triste. Talvez por isso ele fa~a tanto mal. 

Pasquim - U m índio americano, e nao brasileiro, mas índio 
como voce, em 1855, chamado de Seattle, da tribo Duwamish, fez urna 
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carta ao Presidente dos Estados Unidos, urna carta muito bonita. Ele 
respondía a urna proposta do Presidente dos Estados Unidos, o Presi· 
dente Geisel de lá, a respeito da compra das terras da reserva indígena. 
Ele disse, entre outras coisas bonitas, o seguinte: " Nao há um lugar 
calmo nas cidades do homem branco. Nao há lugar onde se possa ouvir 
o desabrochar da folhagem na primavera, ou o tinir das asas dos 
insetos. E que vida é aquela. se um homem nao pode ouvir a voz 
solitária do curiango, ou de noite, a conversa dos sapos em volta de um 
brejo? Mas talvez seja assim porque eu sou um selvagem que nada 
compreende." 

Juruna - O indio é um homem. Em qualquer parte do mundo o 
índio é homem. lndio vai dormir muito tarde. Acorda todo dla. bem 

"EU COMPRE! GRA V ADOR, PORQUE 
BRANCO FAZ MUITA PROMESSA. 
DEPOIS, ESQUECE TUDO." 

cedo, e todo mundo vai tomar banho rio. As águas do rio da Morte 
ainda sio multo limpa. Entio a gente pode beber, com as próprias 
mios, as água desse rio. Entio índio vai dormir multo tarde. Fica 
conversando, trocando opiniio, oQvindo, rindo, discutindo. Cinco horas 
da manhi, cada um vai pra seu servi~o, sua r~a, vai sempre fazer 
alguma coisa. Nio se come nada de manhi. Os que leva comida pra ro~a, 
volta mais tarde. Os que nio leva volta mais cedo. Meio-dia, duas hora, 
tá todo mundo em casa, descansando, conversando com a mulher, 
brincando com a crian~a. Lá na aldeia tem banana·t feijio, mas pássaro 
tio acabando, tambéni lá. Só no tempo de verio tem multo pássaro. 
Pássaro faz parte da vida do índio. Todo índio faz parte da natureza. 
Entio é tudo multo bonito. Em 1960 havia 3 mil Xavante. Hojeé muito 
poco Xavante. Nio tem nem mil Xavante. Muita briga Xavante foi 
enfrentando, neste último tempo. 

Pasquim - Quem matou mais índio? As !utas com branco, ou as 
doen~as que foram tendo? 

Juruna - Bom, uma parte de índio morreu matado. Outra parte 
doen~a. A gripe. Quando acontece já matava multo índio. Agora 
branco matou muito, também. 

Pasquim - E os fazendeiros? Lutavam contra voces? 
Juruna - Nio. Nio é fazendeiro. É possetro. Posseiro ~ que mata. 
Agora precisa explicar isso. Fazendeiro é posseiro. Nio é fazen
deiro nio. É posseiro. Todo fazendeiro é posseiro. Como ganhou muitas 
terras virou fazendeiro. Masé posseiro. Come~ou como·posseiro. Aterra 
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era nossa. Posseiro tira documento, e vai pagando Imposto, vai juntan
do mais dlnheiro, ficando rico, compra gado, compra crlaf;iio, vai 
aumentando a criaf;io pra ele. Ele era entio posseiro. Aos poucos vai 
virando fazendeiro. Isso dura anos. E vai passando de um pra outro. 
Entio quando ele nao tinha nada, era posseiro. Depois, com multas 
posses, vira fazendeiro. Entio fazendeiro é posseiro. 

Pasquim - Os Xavante estao fugindo há muito tempo dos civili
zado.s. dos brancos? 

Juruna - Xavante antes, muitos anos~ morava nas cabeceiras do 
Xingu. No Kuluene, no Batovi. A gente depois teve que andar até rio 
Araguaia, sempre fugindo dos brancos. E depois rio da Morte, onde 
estamo boje. Entio Xavante fugiu muito. Agora Xavante nio pode fugir 
mals. Xavante tá cansado de fugir. No rlo das Morte foi nós, índio, que 
atraiu branco. Branco tinha muito medo da gente. Entio a gente 
procurou branco, sem flecha, sem borduna, com mulher e crianf;a. 
Mesmo assim branco tinha medo da gente, mesmo depois da gente ter 
sido expulso da cabeceira do rio Xingu. Deu muito trabalho atrair 
branco. Branco sempre com medo. Foi uma luta amansar branco •. 
Branco matou muito índio, até Xavante poder amansar branco. Nessa 
ocasiio, fazendeiro defendeu índio. A caminhada do Xingu até o rio 
das Morte, em 1945, ou 1947, durou multo. indio foi sendo empurrado 
pelo branco. Foi nessa caminhada que conheci o primeiro branco. Essa 
caminhada durou mais de um ano. Foi triste. Todo o meu povo 
fugindo. Eu era um garoto pequeno, mas me lembro muito bem. Multos 
morreram. O que sobrou fof com~ando tudo de novo. Agora só na 
minha aldeia tem 130 índios. Nessa viagem tinha multo índio. Mais de 
mil índios. Morreu muito. Prinicipalmente os velho, crianf;a. Entio 
Xavante de outras aldeias, Bororo ou Sangradouro visitava a gente.· E 
aí trouxe doenf;a do branco. Entio morreu mais índio minha aldeia. 
Trouxe varicela, trouxe catapora, trouxe sarampo, já trouxe caxumba, 
já trouxe tosse, já trouxe tuberculose. Morreu muito Xavante aquele 
tem·po. Quase acaba Xavante. Mais de mil Xavante. Mais de 1 mil 
e 500 Xavante. Doen~a foi multo niais forte que arma. Isso é verdade. 
Nessa caminhada de Batovi até rio das Morte - (uma distancia 
de no m.ínimo uns 900 km de mata virgem e cerrada) - a gente 
come~ava a seis horas a andar. Anda va o dia intelro, fugindo dos 
brancos. A noite fazia tapiri (casas), comia alguma caf;a que a gente 
matava de dia, e ia dormir. Sempre fugindo. Abandonamos rof;a, 
nossa maloca, nosso rio, tudo que Xavante tinha. Foi triste. Uns 
indio iam na frente, fazendo picada. Mulheres, crian~as e velho iam 
atrás. Foi duro, muito duro pra índio Xavante, essa viagem. No rio das 
Morte Xavante chupava cana. Preparamo madeira, pau para atravessar 
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rio das Morte. Entio toda aldeia atravessou rio das Mortes. Essa traves
sia durou meses, para preparar balsas. Foi demais. Aí parado procura
mos amansar branco, mostrar a branco que índio nao queria fazer mal 
a branco. Depois índio se acostumou doen~a de branco. 

Pasquim - Como voce se sente na cidade? 
Juruna - A gente fica espantado. indio quando nao tem conhecido 

na cidade mais difícil ainda. Quando tem conhecido é fácil. Povo da 
cidade trata índio bem. Depois ninguém pode tratar mal um Xavante. 
Um índio. Por que fazer isso? Nao entendo. indio gosta de branco, 
procura branco, admira branco. 

Pasquim - Também Mário, voce se impoe. 
Juruna - Tem muita gente falando mal. Agora eu explico. Todo 

mundo pede. Nao é só índio que pede. Quando indio pede todo mundo 
condena. Quem nao tem, pede. Quem nao tem é justo pedir. É justo. 

Pasquim - E as muni~oes que voce queria levar, nao conse
guiu . Como está se sentindo?. ~ 

Juruna - Eu nao acho nada. Deixa pra Iá. Nao tou aborrecido. 
Deixa pra Iá. Nao VOU chorar porque eu nao recebi. Posseiro tem arma. 
Aqui mesmo na cidade, muita gente tem arma. Eu vejo. Todo mundo 
anda armado. Escondido. Com arma de fogo. E por que nao pode dar 
bala pra índio, que vive no mato, que precisa de arma para comer? 
Por que Funai faz isso? Tá todo pessoal com medo. Pensa que índio vai 
matar assim, sem mais ou menos. indio nao puxa arma a toa, nao. 
Quando mata índio, entao índio tem que defender. Nao é certo? indio 
nunca mata primeiro. Na cidade morre multo ·mais, que no meio de 
índio. indio nio viver assim armado, no meio dos outros. Arma pra 
índio é pra ca~ar, pescar, e se defender. Nunca para viver entre a gente 
armado. Dizem que índio é brabo, é perigoso. Nao é. Indio defende 
suas terras, seus direitos, índlo mata porque antes matou índ.io. Entio 
índio enfrenta. E na cidade? Tanto que gente morre, tanto que gente é 
preso, tanto que gente pedindo esmola, na rua. Entio indio nio pode 
vi ver armado? indio é perigoso? indio é brabo? E branco? A gente na 
aldeia nao tem nada disso, nao. E ninguém fala mal de branco. Branco 
é sempre bom. 

Pasquim - Mas briga úma aldeia contra outra, nao? 
Juruna - Nao. Naquele tempo, passado, brigava aldeia contra 

aldeia. Hoje, nao. indio tem que se unir, com índio, pra resistir a 
branco. Na aldeia é muito dificil, multo difícil, índio matar outro. , 
Agora precisa pensar. lndio é bom, é generoso, indio é justo. Se indio 
fosse brabo, ruim, teria matado portugues todo quando chegou aqui. 
Mas índio nao fez isso. Recebeu bem portugues, com presente, carinho. 
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Se índio fosse r~ teria logo matado o Pedro (Pedro Álvares Cabral) e 
todos os outro. Se a gente tivesse agido assim ninguém tomava nosso 
país. Boje país seria nosso. Esse país niio é nosso mais. Entio indio, que 
era dono desse país, vivia aqui, era dono daqui, virou invasor. Agora, 
quem matou índio, quem derrubou floresta, que matou as cotia, os 
veado, as anta, jogou bomba nos rio? Quem? (levantou-se e irritado 
continua falando, já agora muito alto). Branco fez tudo isso, e depois 
índio é que nio presta, é brabo, e selvagem. Civilizado mente muito, e 
conta as história assim. Deforma tudo. É conversa fiada a história dos 
brancos. 

Pasquim Índio nao é um selvagem que sai pelo mato de 
borduna na mao, matando e esfolando, sem pr incípios, sem religiao, 
destruindo as florestas, os rios, um verdadeiro brabo. 

Juruna - indio usa borduna, usa arco, usa flecha, usa facio. 
Mas nio sai matando assim, destruindo. Quando índio come-ra a falar, 
como eu tou fazendo~ nio presta. indio bom, é indio que nio fala, fica 
quieto, bonzinho. Tomando a bern;a de branco. Indio nio é assim. 
indio tem língua pra falar. Tem boca pra dizer as coisas que sente, que 
ele ve, que ele sofre. Tem olhos pra ver. Ouvidos pra escutar. Senio pra 
que valeria a pena ter olho, boca, ~uvido? indio tem Iíngua e boca. E 
fala, e ouve. Pra que serve a cabe~a, senio pra pensar? A cabe~a vai 
pensar, a boca vai falar. A Iíngua vai soltando a conversa. E o olho? 
Vai vendo, inclusive, as coisa errada. indio tem que falar. Querem que 
índio nio fale, nio veja, nio sinta. Entio mata logo índio. Acabo com 
essa bobagem de uma vez. A justi~a do branco é a justl~a dos grande. 
Justi-ra da importancia. Justi~a do dinlieiro. A ganancia do branco é 
que leva a briga. E a justi-ra fica sempre com quem tem dinheiro. Com 
saída de Van der Broocke meu cora~io ficou multo contente. Falei isso 
general Ismarth. Atual direitor DGO é (Departamento-Geral de Opera
~s) amigo do indio. Pelo meno parece. Vamos ver. Agora com a 
entrada de Gérson da Silva Alves do DGO eu ficar quieto. Niio 
procurar mais jornal. indio vai aguardar. 

Gérson nio é homem enjoado, é homem cabe-ra fria. Paciente. 
Também a gente gosta muito General Ismarth. É homem bom. Tem 
projeto da Funai pra demarcar toda terra de índio no Brasil. Muito 
bom. indio nio pode viver sem terra. Vamos ajudar índio. Vamos fazer 
for~a ao lado do indio. indio nio pede muito. Indio quer apenas que 
branco nao maltrate indio, nio invada terra indio, respeite. indio quer 
só isso. Nada mais. Mas branco vive cobi~ando terra do índio, mulher 
do índio. Por que branco faz isso? É justo? É certo? Niio é. 
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Pasquim - Agora com a posse do novo diretor do DGO voce está 
sa tisf ei to? 

Juruna - Tou. Francelino (Francelísio) era enjoado. Tenho gra
va~io dele (emite um meio sorriso, primeiro e único num~ convivencia 
de dois días). 

Pasquim - E essa grava~ao, depois voce mostrará na aldeia? Que 
vai f azer com ela? 

Juruna - Levo mesmo. 
Pasquim - Os outros Xavante gostam de ouvir? Voce térá que 

traduzir. 
Juruna - Vou mostrar tudo na. tribo. Tudo. Val até ter risada. 

Branco é gozado, gozado ••• 
Pasquim - E os jornais, comprou? 
Juruna - Nao. Tem pessoa que me dá. Eu nio compro nio. 
Juruna - Sabe se Apoena vai assessor Presidente Funai? 

. Pasquim - Nao sei. A gente tem que perguntar Apoena. 
Juruna - Apoena grande amigo índio. Ele, pai, tudo amigo 

Xavante. Nem ele, nem pai dele, ser enjoado. 
Juruna - É (solta um novo bocejo, n1as garante que nao está com 

sono, nem enfadado). Todo mundo vai mudar Funai. Se Apoena for 
assessor Presidente pedir Apoena ajudar a gente. Dizer Presidente que 
índio gosta dele. Índio quer que ele mude toda Funai. Assim bom. A 
gente quer mudar tudo na Funai. DGO, SPI e nio sel que que é, 
mudar tudo. 

Pasquim - Essas siglas sao difícil decorar, nao é Mário? 
(Um l<;>ngo silencio, Juruna fica olhando em dire~ao a janela. A sua 

frente urna neblina seca, aos poucos vai desaparecendo <liante do Sol 
forte, que toma conta do Planalto Central nesta época do ano.) 

Juruna - To com saudade de minha aldeia. Nao to levando tudo 
que esperava. É isso mesmo. Confuso mundo branco. Multa burocra
cia. Multa. 

Juruna - Que horas? 
Pasquim - Meio-dia. 
Juruna - Meio-dia? Tem compromisso Casa Ceará. Devia ter 

saído ante. Tinha sair ante. Tem compromisso pessoal do jornal. 
Amanhi vou sair na televisio. As sete horas da noite. 

Pasquim - Voce teria alguma coisa, urna mensagem , pra, pra, 
pro povo, sei lá ... recado. 

Juruna - Pro pessoal da cidade 1! 
Pasquim - Sim. 
Juruna - Pro pobre cidade é ruim. Pede esmola, passa fome. Pro 

rico cidade é bom. Carro, roupa nova, cigarro toda hora. Mas rico é 
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pobre. Ah, é. indio sabe que rico é triste. Só índio sabe. Branco nio 
sabe. Por isso branéo quer ser rico. Agora, gente pobre vive pior que 
nós. Boje índio tá mais feliz. Boje, ternos terra do bororo, terra do 
Xavante. É grande vitória. Agora general Ismarth (presidente Funai) tá 
lutando outra parte do Brasil pra índio ter terra garantida. É muita 
coisa. Tem muita na~io de índio. 

Pasquim - Conhece o Megaron? 
Juruna - Nio. Onde Mora? 
Pasquim - Megaron é índio Txucarramae, do Xingu. Mora no 

Diauarum. no _Xingu. Foi expulso do gabinete do Francelísio, como é 
que é? 

Juruna - Broocke. 
Pasquim - Sim, Broocke. Ele foi expulso do gabinete dele. Ele é 

um irmao seu. É Txucarramae. Mesma família sua. Fala língua ge, 
também. 

Juruna - Entio por que ele nio pode me botar fora também? 
Pasquim - Também, voce o gravou? 
Juruna - Dom, ele nio gostou. Ele queria acabar minha gravado

ra. Eu falei. Oia nio. Nio pode mexer nio. 
Pasquim - (risos) 
Juruna - Mexe nio. Essa é minha gravadora. Comprei. Ele 

continuou nio gostando, reclamando. Eu continuei gravando, oiando 
ele. Bem nos oio. Ele falou que era autoridade. Eu entio disse que nio 
tinha nada a ver com isso. Isso de autoridade era questio dele. Falou, 
eu gravo. E o gravadora ficou lá, na minha bolsa, gravando, ele 
reclamando. 

Pasquim - Voce nao larga esse gtavador, nao é Juruna? B sua 
arma. Dizíamos ontem que voce é o melhor repórter brasileiro. O mais 
indiscreto e decisivo. Ninguém pode desmentir seu trabalho. É o seu 
arco e flecha no mundo das promessas dos civilizados, nao? 

Juruna - Eu comprei pra isso. Branco faz muita promessa. Es
quece tudo logo. E índio nao podia provar. Quem vai me proibir assim? 
Éntio nao fala comigo. Falo, gravo. Todo branco devia ter gravadora 
assim. Mas civilizado é bobo. Tem coisa boa e nao usa. 

Juruna - SO indio, so verdadeiro brasileiro. Sei disso. Nio 
matei, nio roubei. Entio posso usar gravadora. Por que nio aceitar 
essa gravadora? Gente ter medo gravadora, é gente papo furado, de 
duas conversa. Tres conversa. Gente assim ':1ªº quer saber gravadora. 

Pasquim - Voce fala que é brasileiro 'de verdade, porque voces, 
antes de nós civilizados, já viviam aqui no Brasil. 

Juruna - Ante, muito ante. (estala o polegar com o indicador 
várias vezes) Eu acho branco era escravo do índio. Minha opiniio. 
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Como é que a gente agora troca, o índio escravo do branco? O branco 
nao era escravo do índio? Ele nio conhecia aterra. Nio sabia Udar com 
nada. Nem com rio, nem com peixe, nem com mata, nem com bicho. 
Entao era escravo do índio. Dependia do indio. 

Juruna - (U m novo silencio, demorado. Olha pra janela, na 
dire-;ao do horizonte). Invasores, quem era? Quem é? Branco. 

Pasquim - Certo. Voces estavam aquí, tinham chegado primeiro, 
certo? 

Juruna - Quando branco chego, índio era multo, muito e branco 
poco. Entio eu se tivesse nesse tempo, nio deixava branco crescer 
muito. 

Pasquim - Nao concordo. Voce nao saberia se branco iría 
destruir voces. 

Juruna - Pera aí. Eu sei tudo história do Xavante. Mais que 
vocé. Quando branco chegou aqui índio sabia do ouro, conhecia onde 
existia ouro, sabia tratar o ouro. Sabia tratar a terra, o mato, os rlo. 
Entao o índio, p.orque ele é g~iteroso, também, indicou ouro e diamante 
pra branco. Pra índio nio tinha valor.-Mas pra branco tinha. Depois o 
Pedro (Pedro Álvares Cabral) voltou. E depois veio mais pessoá. Multo 
gente, pra poder chegar aqui. Entio índio no inicio tratou toda gente 
com carinho. Durante muito tempo indio ficou enslnando tudo isso pra 
branco, com carinho. (De Brown conta, em Enterrem meu Cora~ao na 
Curva do Rio, que esse mesmo comportamento ocorreu com o índio 

"TODO BRANCO DEVIA TER 
GRA V ADOR. FALO. GRAVO!" 

americano em rela~ao ao ingles. Primeiros 50 anos viveram na tentativa 
do índio americano ensinar ao ingles lidar com a natureza. Eles 
pensavam que os ingleses eram ingenuos, quase crian~as , e por isso 
jogavam bombas nos ríos, derrubavam as árvores, atiravam nas espécies 
da fauna) Depois hove briga. E nunca mais acabaram, índlo sendo 
sempre acabado por branco. E índio passou entio a fugir sempre dos 
branco. Sempre fugindo. Antes índio vlvla beira-mar. Mas teve que 
fugir. Sei história Xavante. Sou Xavante. Entio branco mexeu com 
Xerente, mexeu com Bororo na Serra do Roncador, mexeu com Xavan
te no Batovi, no Araguaia, no Rio da Morte. Desde entio índio ficou 
sempre rodando, como máquina. indio morreo multo, mas índio matou 
muito branco também. Lá isso matou. Mas matou pouco. 

Pasquim - Voce tem arma? 
Juruna - Nio. Tinha. Eu tinha revólver. Mandei pra Cuiabá. 

Pra trocar. Por 22 (espingarda). Arma de fogo é defesa . de índlo. Ando 
limpo assim. Acho meior andar assim. Sem arma. (Na medida em que 
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a entrevista prosseguia Juruna, já cansado, falava cada vez com mais 
dificuldade, errando bastante). Pode me matar. Tou brigando multo, 
entio branco pode me matá. Sei disso. Pode me matar. Nio tem 
importancia. 

• (Come9amos a fotografá-lo. O gravador l\gado). 
Juruna - Podia parar. Tá gastando gravadora a toa. 
(A conversa recome<; a). 
Juruna - Assessor de imprensa Fun,_i, Gregório, quando eu fui 

lá ele reclamou. Disse, voce tá abusando, tá gravando tudo, gravando 
conversa Presidente Funai, gravando conversa diretor Funai. É isso e 
aquilo, nio pode. Tá perturbando vida todo mundo, assim nao pode, 
voce vai se dar mal, e tal. Eu perguntei: por que? Eu falei cala a boca, 
nio mexe no meu gravador, nao viu? O gravador é meu. Nao é seu. E 
essa nossa conversa também tá sendo gravada, sabe? 

Pasquim - (Gargalhada). Voceé danado, hem ... ? Atacou nova
mente de gravador. As pessoas agora nao ficam com medo? As autori
dades principalmente, quando voce aparece com esse seu gravador 
escondido? 

Juruna - E. A gente nao pode falar. Fica calado. Agora com essa 
negócio de jornal piorou meu trabalho. Tem que agir com cuidado pra 
pessoal nao ver gravadora. 

Pasquim - Que marca é o teu gravador? · 
(Ruído de carro andando em alta velocidade). Voce gosta da 

cidade? 

"CID • .\DE É RUIM PORQUE NINGUÉM 
SE CONHECE. NINGUÉM SABE QUEM É 
PAi, QUEMÉ MÁE. AQUI NINGUÉM 
SE FALA." 
Juruna - É ruim porque ninguém se conhece. Ninguém sabe 

quem é pai, quem é mae, que~ é avó. Aqui ninguém se fala. Multo 
• ru1m. 

Pasquim - Tem muito padre na tua aldeia? Lá sao os salesianos. 
Juruna - Sim. Tem o padre Miguel, padre Luís. Gostam multo 

índio. Conhece o Padre Luís, aquele que foi diretor do Santa Terezinha? 
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Pasquim - Nao. 
Juruna - Pois é. Muito bom aquele padre. Padre alegre. 
Pasquim - Como se chama o nome da ·tua mulher? 
Juruna - Maria Luísa. 
Pasquim - Ela tem tua idade? 
Juruna - Ela é mais que eu. É mais velha. Tem mais de 38 anos. 
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Pasquim - Quanto tempo vive com ela? 
Juruna - Vinte e dois anos. 
Pasquim - Os 6 filhos que voce tem é com ela? 
Juruna - Só com ela. 
Pasquim - Poxa. Virgem Maria. Xavante nao pode ter mais de 

·urna mulher, nao? 
Juruna - Acontece. Muito tempo antes acontece. Hoje é dificil. 
Pasquim - Por que? 
Juruna - Porque a gente, tá sobrando rapaz. Se gente casa com 

duas mulher, e os outros? Como fica? 
Pasquim - Quem casa agora? É o Padre? 
Juruna - Nio. Primeiro é o casamento com Xavante. Depois casa 

com Padre. 
Pasquim - Como é o casamento com Xavante? Tem cerimonia? 
Juruna - Tem sim. 
·Pasquim - Como é que é? 
Juruna - É. Nio vou e~plicar. É muito complicado. Pra explicar. 

Até 19 anos indio nio pode morar mu!her. Tem primeiro que furar 
orelha. A partir de 12 anos come~ a separa índio da mie. Entio 
indio homem come~a a morar separado. É muito educado, índEo. 
Muito preparado. 

Pasquim - Nao é assim, casar de um momento para outro. Há 
toda urna preparac;ao. 

Juruna - É muito dificil indio separar. 
Pasquim - Voce nunca teve outra esposa, outra mulher? 
Juruna - Nio. A gente deve andar na linha. Senio a gente acaba 

maluco. Seniio mulber nio respeita a gente. Entio nio é autoridade, 
nio é nada, é só marido besta. E sou brincalhon, com todo o mundo, 
na aldcia. Quando Sr. cbegar no Rio, o Sr. abra~ar dona Cariri? 

Pasquim - Quemé dona Cariri? 
Juruna - Na casa do Indio, na Ilba Governador. 
Pasquim - Quem é ela? 
Juruna - Ela é diretora Casa do indio. Eu gosta multo dela. 

Cariri é boa. Alegre. (Ruído de carro em movimento.) 
Pasquim - Estamos felizes , Juruna. Ficamos dois dias juntos, e 

voce demonstrou a maior confianc;a na gente. 
Juruna - Por que? 
Pasquim - Conversamos nesse tempo todo, e nao vimos urna só 

vez voce tentar gravar nada. 
Juruna - (Dando um meio sorriso) Voce que pensa: (Liga o 

gravador e comec;am a surgir trechos diferentes das nos~as conversas.) 
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RITUAL DA MORTE 
DE UM CACIQUE BORORO 

. '• 

Os índios Bororo vivem na aldeia Merure, no Leste de Mato 
Grosso, e ocupam urna área aproximada de 80 mil hectares, disputada 
a sangue e lutas, nos últimos 70 anos. É urna área situada entre os ríos 
da Morte e Gar9as, nas imedia<;oes do rio Barreiro. O que resta é urna 
parcela menor do antigo domínio dos Bororo, que se estendia desde o 
Triangulo Mineiro até a fronteira com a Bolívia, alcan<;ando regiües 
como J ataí, Coxim, Co.ftimbá e Cuiabá. 

As 11 h da manha do dia 15 de julho de 1976 essa aldeia foi 
invadida por 62 f azendeiros fortemente armados, que depois de mu itas 
provoca9oes, assassinaram o Padre Rodolfo Lunkenbein, missionário 
Salesiano, de 37 anos, juntamente com o índio Simao Cristino. Outros 
quatro Bororo também caíram feridos inclusive urna mulher, Teresa, 
que foi atingida quando tentava socorrer seu filho. 

Os invasores se encontravam bebados, e reagiam a urna demarca
~ªº das terras dos índios, realizada pela Funai. O massacre só nao foi 
maior por nao ter havido resistencia dos índios, que se encontravam, 
em sua maioria, trabalhando nas ro<;as. 

Tres meses depois, no dia 12 de outubro do mesmo ano, o Padre 
Joao Bosco Penido Burnier, Jesuíta, também foi assassinado, em Mato 
Grosso, só que desta vez por um soldado, no interior de urna Delegacia 
Policial, no vilarejo de Ribeirao Bonito. 

Dom Tomás Balduíno, Bispo de Goiás, e Presidente do CIMI 
(Conselho Indigenista Missionário) afirma que esses. dois episódios, 
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ocorridos no an~ pas~ado, selaram urna alian9a de sangue entre a lgreja 
e os oprimdos da regiao (índios, posseiros e pe0es). 

Essa conversa com Umeru aconteceu na primeira quinzena de 
outubro de 1977, por ocasiao da missa celebrada pelo primeiro aniver
sário da morte do Padre Joao Bosco Burnier. A cerimonia teve lugar no 
vilarejo onde ocorreu o episódio, Ribeirao Bonito, sendo que para o 
local vieram representantes de comunidades indígenas de outras re-
gioes. · 

Havia muita tensa.o, principalmente pela presen9a de um grande 
contingente de policiais, que segundo alegaram, temiam manifesta90es 
de desordem por parte da popula9ao. Exageravam. 

Umeru tem 70 anos (nao sabe precisar naturalmente) e hoje se 
chama Joao Batista. Seu depoimento assume profunda importancia. 
Primeiro porque é parte da história de um povo, de urna cultura, já 
agora reduzido a 350 pessoas, no máximo, quando no início deste 
século eles somavam milhares. Depois porque é também um libelo, urna 
advertencia, no nível mais simples, de todo um processo de devassamen
to, de destrui9ao da natureza. E mais: urna maneira simples de ver o 
nosso mundo, e talvez por isso tao contundente, tao arrasador. É um 
retrato 3x4, sem retoques, de um processo, chamado civilizatório, que 
insiste em nao ter juízo, e que é mais dramático nos países subdesenvol
vidos. 

A tranqüilidade de Umeru diante da iminencia de sua morte é na 
verdade urna característíca de culturas indígenas, sendo que junto aos 
Bororo isso se torna n1ais ostensivo ainda. Se um bari (xama, feiticeiro, 
sacerdote, pajé) setenciar a morte de alguém, só resta ao doente se 

' . 
preparar para morrer. 

O bari vaticina, com antecedencia de días, as vezes, a rr1orte do 
doente. A partir dessa premoni9ao os parentes suspendem imediatamen
te sua alimenta9ao. Caso nao ocorra a morte no dia anunciado, o bari 
ou parente mais próximo se encarrega de transformar a profecía em 
fato consumado. 

· O antropólogo Karl von den Steinen conta que urna crian~a após 
permanecer 24 horas em agonía foi enforcada pelo próprio pai, cum
prindo ·assim a profecía do bari. 

Tao logo ocorra a morte, o corpo da vítima é coberto, impedindo 
assim que venha a ser visto pelas mulheres e crian~as. Come9am entao os 
gritos, que se espalham por toda a aldeia. Os. parentes en tao cortam o 
corpo do morto com urna concha afiada e deixam o sangue correr, em 
grande quantidade, sobre o cadáver. 

l 

Sao muitos os ritos, nao só durante a agonía, como também após a 
morte do doente. Como parte do ritual, os Bororo fazem urna ca9ada, 
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passado dois ou tres dias do enterro. Um aroettawaraare (outro tipo de 
xama) invoca a alma do defunto para saber onde se encontra a ca~a. 

Segue-se um canto na casa onde ele morava, repetido até o 
amanhecer, quando os ín.dios partem, enfim, para a ca~ada, em, sua 
homcnagem. O animal ca~ado é entregue aos parentes e comido por 
toda a aldeia. 
(Estes dados foram recolhidos da Revista Atualldade Indígena. n.o 3, 
da Funai) 

O depoimento de Umeru 
importa porque é parte da 
históría de um. povo, 
agora reduzidos a 350 
.pessoas, no máximo, e 
que no inicio deste 
século s0mavam 
milhares. 
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Pasquim - Seu nome? 
Umero - · Em língua Bororo é Umero. Agora, em língua civiliza

da é Joio Baptista. 
Pasquim - Quantos índios vivem na aldeia Meruri? 
Umero - Nio sel dlreito. Tem uns 350. Tem mais crian~as que 

adultos. Muita crian~as. 
Pasquim - No passado voces lutaram muito? Contra quem? 
Umeru - indio sempre lutou. A gente tá num lugar, há 70 anos, 

há 100 anos. Vem pessoas de ontem pra cá e quer invadir. Invadir por 
que? Porque índio é pobre, índio é bom, índio nio tem maldade, nio 
tem estudo. Entio quer tomar tena de índio. Entio Bororo teve 
problemas. Muito problema. Há muitos anos. 

Pasquim - Voce conhece algumas cidades? 
Umero - Conhe~o Brasília, Goiinia, Cuiabá, Ribeirio Bonito. 

Faz multo tempo que conh~o. Gosto multo cidade. Gosto muito. 
Pasquim - Gosta de cidade? 
Umeru - Gosto. Por que nio? 
Pasquim - Mais que aldeia Meruri? 
Umero - Sim. Mas a questio é outra. A gente da cidade também 

chega na aldeia, diz que aldeia é bonita, é boa, é melhor que cidade, 
diz que índio vive num paraíso, faz muito elogio, mas também nio 
acostuma na aldeia. Entio veja: tanto índio, como civilizado muito 
confuso. Civilizado mais confuso que indio. Multo mais. Indio dlz que 
gosta de cidade, e pronto. Nio pensa ficar, nio. Cidade nio foi feita 
pra índio. Cidade é pra pessoa apressada. indio nio é apressado. Entio 
cidade nio serve pra índio. ~ . 

Pasquim - Quer dizer que voce nao pensa nunca em morar na 
cidade? 

Umeru - Bom, índlo pode nio pensar. Falo assim porque índio 
nio é só eu. indio tá em todo. o Brasil, espalhado por Brasil todo. O 
Brasil antes era todo de índio. Voltando: (Durante toda a entrevista 
percebi que Umero nunca se perde. Eu dirigia-lhe tres ou mais pergun
tas, ele respondía com tranqüilidade, e terminava ºvoltando" a formula
~ªº inicial, que na minha pressa, já naturalmente esquecera.) Indio 
pode nio pensar em morar na cidade. Mas logo cidade chega na aldeia de 
índio. Chega cada vez mais rápido. Eniio índio está acabando. indio, 
natureza, os peixes sio acabados, matam as· antas, os veados, as cutias, 
derrubam as árvores. Fica tudo feio. Cidade é boa e ruim. Ruim porque 
acaba com as árvores, acaba com os rios, acaba com a natureza. indio 
nio pode viver assim. Índio nio pode respirar assim. Civilizado também 
nio pode viver assim. Mas civilizado tem muita pressa e entio nio liga 
pra viver. Quem tem muita pressa nio vive direito, nio ver as coisas 
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direito, nio ouve direito, nio ama slia mulher, seus Cdhos, seus irmios 
direito. E civilizado vive sempre apressado. Difícil conhecer civilizado 
sem pressa. Muito, muito difícil. 

Pasquim - Que voce gosta mais na cidade? 
Umeru - Bem, gosta muito cidade. Os carros andando direiti

nho, as pessoas andando direitinho, parando pouco pra conversar, nio 
se falando, nio olhando nada, andando linha reta. Entio índlo acha 
civilizado gozado. Muito gozado civilizádo. Depois gosto da música, do 
rádio. Civilizado é igualzinho ao outro, mas é estranho. Difícil na 
cidade um f alar com outro. Ora, índio quando se encontra é uma festa, 
muita conversa, muita alegria, pouca pressa. Bororo gosta multo músi
ca. Bororo sempre gostou de música. M~s nunca ver corpo de civiliza
do. Civilizado sempre com multa roupa. Nio pega Sol, nio sobe em 
árvore, nio corre, nio toma banho de rio, nio anda de noite admirando 
a L1:1a. Isso acho ruim, muito ruim, na cidade: Bororo gosta de 
televisio, de rádlo, de cinema. -Isso Bororo gosta multo. 

Pasquim - Funai tem ajudado Bororo? 
Umeru - Funai? Agora ..• 

Pasquim - Pode falar com for~a, sem medo. 
Umeru - Dom, agora parece que vai ajudar. Antes, nio. Só 

quem cuidava de Bororo é missionário Salesiano. Com Salesiano nio 
tem tapea~io com Bororo, ninguém engana Bororo com missionário 
salesiano. Alguns morreu com Bororo. Entio missionárlo Salesiano sim, 
ajuda povo Bororo. Tem Salesiano . missionárlo que deu vida por 
Bororo. (Padre Rodolfo Lunkenbein assassinado por fazendeiros, no 
ano passado, chefiados por Joao ·Marques de Oliveira, vulgo "Joao 
Mineiro" , quando defendia a terra desses índios amea9ados pela cobi9a 
desses grupos). Quando missionário Salesiano deixa Bororo nio leva 
nada de Bororo. Entio Bororo gosta muito de Salesiano. 

Pasquim - Quer dizer que missionário Salesiano é amigo do 
peito mesmo? 

Umeru - E. Salesiano procura Bororo nio para levar nada de 
Bororo. Mas para anunciar Evangelho de Cristo. (Urna das críticas que 
se faz a essa ordem, e de resto a maioria das miss0es com exc~ao das 
lrmazinhas do Padre Foucoult, na aldeia Tapirapé e da nova proposta 
do CIMI (Conselho Indigenista Missionário) é que irnp0e urna rígida 
orienta9ao religiosa nas tribos onde atuam. Nao só pregam urna linha 
bem espiritualista, muitas vezes deixando de )ado quest0es · objetivas, 
como interferem no mundo mítico do índio, substituindo seus valores 
tradicionais, por urna postura crista. Nas missoes evangélicas esse 
problema se torna mais grave ainda. Tal denúncia pode ser verificada 

221 



claramente nos índios do vale do rio Negro, no Amazonas, ou mesmo 
em tribos como os Bororo, em Mato Grosso). 

Pasquim - Como é anunciado esse Evangelho? 
Umero - Mlssionário procura Bororo para anunciar ~vangelho 

de Cristo. Isso para ter uniio, uma irmandade, com todos os brasilei
ros, dvilizados, índios, pobres, brancos. Também antes índlo brigava 
multo um contra outro. Missionário acabou com lsso. Antes índio era 
multo perverso contra outro, de outra tribo. Entio índio encontrava, 
brigava. Encontrava, brigava. Entio multa luta, muita fuga, aldeia 
sendo sempre abandonada. Missionflrio é contra isso. Missionário quer 
índio tudo irmio. (A antropóloga norte-americana Betty Meggers em 
obra recente editada no Brasil, Amazonia - A Ilusiio de Um Paraíso, 
revela, num estudo seriíssimo, que as lutas constantes entre a.ldeias, 
constituíram durante séculos urna forma permanente de nunca amea
~ar o ecossistema, isto é, impedindo que a presen~a demorada e 
numerosa de urna ou mais tribos, pusesse em risco a fauna e flora 
locais. Por desconhecer esse mecanismo oriundo de urna sabedoria 
milenar, sertanistas e missionários terminam desservindo de forma 
desastrosa culturas que eles procuram no intuito de ajudar). Boje tudo 
é irmio, nio tem mais briga. 

Pasquim - Padre Rodolfo morreu no Meruri? 
Umero - Padre Rodolfo morreu no Meruri. Eu nio vi. 
Pasquim - Voce estava na hora do tiroteio? 
Umeru - Tava na aldela, mas na hora nao vi. Os grileiros, os 

fazendeiros sempre quiseram terra de índio. Nossa luta é antlga. Luta 
de indio é terra, o resto é conversa fiada\ •. Se nao tomar terra de índio, 
índio vive feliz, com mulher, crian~as, irmios, tudo amigo. 

Pasquim - E depois da morte do Padre Rodolfo? Melhorou? 
Umeru - Como nio? Antes se falava que índio matava padre, que 

índio comia padre assado, e outras mentiras. Civilizado sempre espa
lhou essa notícia. Toda conversa de civilizado fala que índio matava 
padre, matava isso, matava aquilo. Entio Padre Rodolfo, homem bom, 
alegre, brincalhio, morre ao lado de índio, defendendo índio, contra 
fazendeiro. Entio o ten1po com~a a mostrar a verdade, mostrar 
quantas mentiras contra índio. (Fica em silencio, olhando o Sol que 
come~a a se por, lentamente, esmaecido, por trás de um riozinho que 
banha a cidade de Ribeirao Bonito~ distante 1.300 Km de Brasília, no 
oeste de Mato Grosso.) 

Pasquim - Voce tá pensando em que? 
Umero - Indio pensa muito. indio vive pensando Quando índio 

tá pensando nio deve ·atrapalhar índio. Difícil ver civilizado pensando. 
Civilizado sempre com pressa. (Pede um cafezinho, que lhe é servido 
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com muito a~úcar. Temendo acabar a fita, parei o gravador. Ele 
percebeu minha ansiedade e prosseguiu sem perder a cabna.) 

Umeru - Voltando. Com morte de Padre Rodolfo, e mals outro 
índio, e mais tres índios feridos, jornais e rádios falaram muito. V eio 
muita autoridade. Entio· melhorou. Civilizado só meihora assim, com 
jornal falando, rádio falando. Fora disso nao adianta. Deus de civiliza
do é jornal e rádio. Só isso civilizado respeita. Fora dlsso nio adianta 
reclamar. É perder tempo. 

Pasquim - Mas Bororo tem reclamado, nao? 
Umeru - Nio, e nio. Bororo nio tem contato. Bororo é multo 

inocente ainda. Bororo nio conhece Brasília, nio conhece Goiinia, nio 
conhece Cuiabá. Entio povo Bororo nio sabe lidar com civilizado. 
Sempre falo: Bororo precisa mais contato com civilizado conhecer cidade 
civilizado. Nao adianta nao gostar de cidade. Os mais velhos nio gostam. 
Queira ou nio cidade tá chegando na aldeia. Entio tem que conhecer 
cidade antes que ela chegue. 

Pasquim - Nao é perigoso índio ir muito a cidade? Tem bebida, 
tem tapea'Yªº de civilizado . .. 

Umeru - Bom. Maior parte índio nio conhece mais Idioma 
Bororo. Nio conhece cultura Bororo. Entiio Bororo vai aos poucos 
acabando. Depois boje tá tudo espalhado. Tem Bororo aqul, tem 
Bororo ali. Ta certo: dlzem que é progresso. Acho que é o flDl. Depois 
agora cada índio, cada familia tem um, tem dols, tem tres alquelrio de 
terra. Antes terra pertencia a toda aldeia Agora terra pertence a um. 
Pertence a outro. Tá virando civilizado. É o fim do índio, eu penso. 

Pasauim - Voce entao tem medo disso tudo? 
Umero - Bororo tem medo, sim. Principalmente mals velho. 

Progresso nao pode ser feito assim com multa pressa. Depois índio só 
tem bra~o. Nio dio máqui11a pra índio. Como querer entio que índio 
produza igual a colono? Colono, principalmente japones, tem máquina, 
tem trator, tem tudo. Gaúcho também. (Sao imigrantes do Sul, que 
chegam dispondo já de urna lavoura altamente mecanizada, se compara
da com a existente na regiao.) Depois falam que índio nio quer nada, 
que índio nio gosta de trabalhar, que indio é pregui~so. Nio. Assim 
nio pode continuar. Toda conversa de civilizado é cbela de tapea~io. 
História de civilizado é multo mentirosa. Indio sabe dlsso, mas . nio 
pode fazer nada. indio nio tem rádio, nio tem jornal, nio tem llvro. 
Mas índio sabe que conversa de civilizado é chela de tapea~io. Só com 

• 
bra~o nio faz progresso. 

Pasquim - Que voces querem entao? 
Umero - (Nao escondendo urna certa irrita~ao) Indio quer que 

civilizado deixe índio em paz. Isso seria bom. 
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Pasquim - E história de Bororo, voce sabe? 
Umeru - · Sei pouquinho ..• 
Pasquim - Bororo sofreu muito? 
Umeru - Sofreu muito. Mais ainda antes de missionárlo chegar. 

Tinha luta com brancos, muita luta, e mais luta com outros índlos. 
Xavante atacava muitas vezes Bororo. Xavante sempre fol multo valen
te, e inimigo Bororo. Xavante matava Bororo, Bororo matava Xavante. 
Isso misslonário ajudou a terminar. Fazendeiro também atacava Boro
ro. Era luta sempre. 

Pasquim - Conta como era naquele tempo? 
Umeru - Agora nio tou com vontade. Nio vou contar nada. 

(Fica novamente em silencio. Pergunta que horas sao). 
Umeru - Tou muito cansado. Viajei dois dias de camlnhio, pra 

ver missa de Padre Burnier. Tou cansado. (Pede um espelho para 
retocar as pinturas do seu rosto. Mostra-se atento ao ruído da máquina 
toda vez que é disparada urna foto). 

Pasquim - Essas viagens que voce faz, voce con ta na aldeia? 
Umeru - Conto. Conto tudo. indio é muito curioso. Voce vai 

mandar foto pra mim? 
Pasquim - Nao sei. Nao gosto de prometer. Se for possível, 

mando. Pelo menos se sair em algum jornal eu mando pra aldeia, 
conforme fiz com o Mario Juruna, índio Xavante que voce também 
conhece. 

Umeru - Gosto muito de fotografia. Voltando: Brasil já está 
chelo de cidade. Tem cidade demais. Brasília é multo grande. Entio 
Governo devia parar que tudo virasse cidade. Nio ficar uma coisa só. 
Tá certo que aldela nio pode mais. Mas também por que nio deixar as 
duas coisas? Aldeia e cidade. Quando tiver cansado um, val ao outro. 
Já acontece isso. Sempre tem. civilizado no meio de índio, na aldeia. 
Sempre tem índio, agora, na cidade. Pode ir a Brasília, a Goiania, a 
Culabá que termina encontrando algum índio. 

Pasquim - Há ainda bichos na reserva de Bororo? Veado, anta, 
paca, anta? 

Uineru - Nio tem mais. Antlgamente tinha muito. Fazendelro, 
colono, e também índio acabou tudo. Uma pena. Indio fica muito 
tempo no mesmo lugar termina acabando com tudo. Antes índio nio 
parava multo tempo no mesmo lugar. Entio ~roro se mudava todos os 
anos, de um canto pra outro. Entio terra nunca cansava, os bichos 
nunca acabam, as árvores nunca eram derrubadas todas. Agora índio 
tem que ficar no mesmo lugar. E no mesmo lugar fazendelro alnda quer 
Invadir. Isso tem acontecido multas vezes. Padre Rodolfo morreu por 
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isso. Porque tavam invadindo último peda~o de terra de Bororo. Assim 
nao pode. É ser muito mal com índio. Bororo nio merece isso. 

Pasquim - Bororo vive agora de que? 
U meru - Boro ro antes vivia de ca~a e pesca. Entio nio para va 

muito em lugar nenhum. ·Agora isso acabou. Bororo tem contato com 
outra alimenta~io. Depois Bororo nio pode mals ca~ar, porque acabou 
todos os bichos. Capivara ainda encontra. Entio Bororo quer viver com 
branco, quer ter caminhio, quer ter rádlo, quer ter trator. Mas isso nio 
dao pra Boróro. Falam em progresso pra invadir terra de índio, mas 
nao dio progresso pra índio. Entio índio acha tudo isso mais uma 
tapea~iio de civilizado. 

Pasquim - É difícil, nao? 
Umeru - Eu quero um rádio, peqtJeno. Mas onde tenho capaci-

dade? Nio tenho. Entio fico triste. 
Pasquim - Voce acha um rádio importante? 
Umeru - Importante, ~~o. Tou velho. Rádio é bom. 
Pasquim - Como é a aldeia, nos dias de hoje? 
Umeru - Ah, muita festa, muita dan~a. Indio é multo alegre. 

Mas índio trabalha muito também. Tem muita ro~a pra índlo cuidar. 
Índio nio vive mais de ca~a e pesca, entio tem que plantar. 

Pasquim - Por que voce vive repetindo que civilizado tem muita 
pressa? (Chegam dois índios Bororo, jovens e fortes, que o convidam 
para se retirar, devido a partida do caminhao. Eu me apresen to, explico 
minha condi~ao de repórter, e eles entao ficam aguardando, sem largar 
os olhos de mim, a partir desse momento). 

Umeru - Civilizado é muito nervoso, nio é tranqüilo, nio ve 
nada, nao ouve muito. Por que civilizado derruba as árvores pra nio 
usar? Por que civilizado joga bomba nos rios pra matar peixe? Por que 
civilizado mata as femeas prenhas? Voltando: agora Bororo tem que 
cuidar de ro~a. A ro~a é a mie de Bororo. Antes os bichos eram os país 
do índio. Tem que ter multo respeito pela natureza. 

Pasquim - Voce tá feliz de ter participado da reuniao aqui com 
D. Pedro Casaldáliga? 

TJmeru - Pedro é muito conhecido na aldeia Meruri. Vou contar 
tudo. Índio gosta muito de ouvir, conversar. Pena que nio tenha foto 
pra mostrar. Voce nio manda foto pra aldeia Meruri? Por que voce nio 
manda? Muito dinheiro? Voceé rico ••. 

Pasquim - Nao quero prometer. Nao sou rico. Nao acho bom 
prometer e depois voce ficar esperando, e nada. 

Umeru - Certo. Muito certo. Devia ser sempre assim: Só dizer, 
quando pudesse fazer. Tou pedindo, tou insistindó, mas nio deve ser 
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assim. Basta falar de uma vez, e pronto. (Passa na estrada um soldado 
da PM de Mato Grosso: Ele olha e diz que nao gosta de soldado.) 

Pasquim - Das cidades que voce conheceu - Brasília, Cuiabá, 
Goiania, Barra do Gar~a - qual voce gostou mais? 

' Umeru - Ah, tudo é a mesma coisa. Mesma coisa. Cidade tudo 
igual. Sem diferen~a. 

. Pasquin1 - Por que tudo igual? 
Umeru - Ah, porque sempre aquele~ carros, aqueles avi0es, e a 

gente com pressa, sempre a mesma coisa. Umas mais, outras menos. 
Acho bonito cidade, mas nio precisa conhecer mais de uma. Tudo 
igual. Fico encantado de ver a cidade desse jeito. (Ri comedidamente. 
Nao sei se ele está ironizando, ou se exprimindo com sinceridade. Penso 
em esclarecer, mas logo desisto dado sua dignidade imperturbável.) 

Umeru - Também tenho prazer de ver uma vlla dessa assim tio 
adiantada. (Ribeirao Bonito tem urna popula~ao de 800 habitantes. 
Nao há cinema, nao há hospital, nao há nenhum aparelho de TV, nao 
há médico, e nao há nem mesmo padre morando no vilarejo. As únicas 
visitas sao os motoristas de caminhao que transportam bois para outras 
localidades, principalmente Barra do Gar~a e Cuiabá. 

Umeru - Queria um óculos. Nio tou mais vendo direito. 
Pasquim - Isso parece ser catarata nos seus olhos. 
Umeru - Preciso de óculos. Falei pros companheiros na aldeia; 

já estou me despedindo do mu.ndo. (Novo silencio). Já tou enxergando 
pouco, já tou escotando pouco, já tou andando pouco, já tou correndo 
pouco, entio minha hora é chegada. Já nio sinto mais o sabor direito 
da comida. Entio por que continuar? Nio. Bororo sabe morrer. Civiliza
do é que nio sabe morrer. (Darcy Ribefró conta que numa visita que o 
General Rondon fez a aldeia Bororo, já muito velho, o índio Catete, 
capitao da aldeia, convidou-o para ir morrer junto a eles. "Venha 
morrer aqui com a gente. Voces civilizados nao sabem enterrar seus 
mortos." 

Pasquim - Voce nao fica .com medo? 
Umero - Nao é assim. lsso quer dizer que tou morrendo, estou 

me despedlndo. Tou vendo que vou morrer, por que ter medo? Agora 
eu evito morrer. Agora, quando chegar, nio adianta reclamar, nao. 

Pasquim - Entao será bem-vindo, nao? (risos) Entre nós civiliza
dos há quem diga que o nosso pavor da morte é porque a gente nao 
viveu, ou nao sabe viver, direito. 

Pasquim - Casado, voce U meru? 
Umero - Casado, tenho fllhos, muitos netos. Tenhos muitos 

rt1hos, mas muitos morreram também. Já casei duas vezes. A primeira 
mulher tive sete filhos. Ficou só dois. Dois homens. Segunda mulher 
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tivc cinco filhos, mas também ficou só duas meninas: uma tem 15, 
outra 12 anos. Elas queriam vir comigo. Nao pode: elas tem esperan~a 
que eu leve alguma coisa pra el.as. Nio vou levar nada. Uma pena. Eu 
nunca tenho dinheiro, entao nao posso levar nada pra elas. Elas ficam 
tristes. Eu também. (Fica · novamente mudo) . 

Pasquim - Quando volta a sua aldeia? 
Umeru - (Nao responde, nem parece ouvir) - Preciso de óculos, 

pra ficar com a vista firme. Depois quero ver o Sol deitar. ComQ estou 
~ . 

nao vejo direito. E muito bonito ver o reflexo do Sol, anoitecendo, ou 
quando o dia amanhece. Tou quase cego e já nio enxergo direlto. 
Entio fecho os olhos e vejo tudo como ·antigamente. lgualzinho quando 
era jovem, cheio de vida, via· tudo, atirava multo bem. Agora é a vez 
dos outros. Nao devo ficar assim· com cara de choroná. 

Pasquim - Entao é isso mesmo. 
Umeru - Tem razio. Tou velho. Nao posso reclamar, já vivi 

muito. A gente fala que tem 7Q anos, mas talvez tenha mais, como vai 
.saber direito? A vista tá fraca. Agora já nao posso ca~ar, pescar, nio 
posso mais trabalhar na ro~a. Trabalho hoje, mas amanhi tou todo 
doendo. 

Pasquim - Entao é um aviso? 
Umeru - Cansa~o é peso dos anos. Peso da vida ••• 
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OS IRMAOS DOS INDIOS 

. '• 

No final de 1972 Cláudio Villas Boas e sua expedicao tentavam, 
inutilmente, há 18 rneses, contatar os índios Kren-a-Karore. Fazía-se 
acompanhar de índios aculturados. U ma tarde um grupo veio correndo 
na sua dire~ao e avisou: "Cláudio, Cláudio, os Kren estao na outra 
margem do Peixoto de Azevedo (rio)." 

Ele entao chamou seis índios Caiabi e atravessou o rio numa 
pequena canoa. Distante uns 70 metros lá estavam os temíveis Kren-a
Karore, cerca de 50, pintados, fortemente armados, tensos, sem mulhe
res e crian~as. Prontos portanto para a luta. Cláudio retira calmamente 
a camisa, deixa sua arma no interior da canoa, e pedindo tranqüilidade 
aos seus amigos Caiabi, se dirige ao grupo de guerreiros. 

Os Caiabi, fazendo muito barulho, pedem para Cláudio nao fr. 
Explicam que "Kren vai matar voce. Caiabi é índio também e sabe que 
Kren vai te matar. Caiabi nao quer ver Cláudio morrer.' ' Cláudio 
compreende que os Caiabi nao estao exagerando. Volta-se serenamente 
para eles, junta-os em torno de si, e pede, quase ao ouvido de cada um, 
que fiquem calmos. 

Sai da canoa sozinho e come9a a caminhar na dire9ao do grupo 
Kren-a-Karore: Trinta metros apenas os separam. Assobia, anda lenta
mente. Mostra-se velho, evitando olhar nos Olhos dos Kren-a-Karore. 
Um índio muito forte se antecipa e a urna distancia de 10 metros, 
empunha um imenso arco com flecha em sua dire9ao. Faz que nao viu e 
continua a assobiar, prosseguindo. 

Os Caiabi, na canoa, nao contero o nervosismo. Cláudio, fazendo-
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se velhinho, cansado, volta-se para o grupo de Caiabi, com o dedo 
indicador nos lábios, pede silencio e calma. Ao retomar a caminhada 
sente que vai ser flechado, e com seta certamente envenenada. 

Simula que machuca o pé. Cai. Come9a a alisar o pé, com o rosto 
comprimido por urna falsa dor. O índio baixa o seu arco. Pouco a 
pouco os guerreiros vao se chegando. Em dado momento todos estao 
cercando Cláudio, que ·simula estar chorando, tamanha a dor. Um 
índio entao se curva, o mesmo que lhe apontara a flecha, e come9a a 
tocar, levemente, quase acariciando, o pé de Cláudio. O pé e mao se 
tocam, despojadamente, retomando urna separa9ao, um hiato, de pelo 
menos 13 mil anos, entre duas culturas etnicamente distintas. 

Cláudio levanta-se, entrega urna faca nas maos do índio, e abra-
9a-o demoradamente. Todos entao se abra9am. Os Caiabi come9am a 
gritar de alegria: "O grande pai mais urna vez estava salvo." O 
paciente, exaustivo, e demorado trabalho de atra9ao, mais urna vez, na 
vida desse hornero sereno, havia terminado com exito. 

Por duas vezes foram indicados para o Nobel da Paz, e razoes 
desconhecidas impediram essa elei9ao. 

Residem atualmente em Sao Paulo. Orlando casou com Marina, 
que lhe deu dois filhos: Villinha (seis anos) e Noel (dois anos), este último 
urna homenagem ao amigo Noel Nutels, falecido. Cláudio permanece 
solteiro, tendo adotado Tauarru Villas Boas (Boizinho) 14 anos, filho 
de urna índia Trumáia, com um índio Caiabi, como seu herdeiro . 

.' Nao foram poucas as vezes que vi, no posto Diauarum, no Alto 
Xingu, ele envolvido em discussoes demoradas com esses índios. Nos. 
fins de tarde, as margens do imenso riQ, lá estava Cláudio cercado 
deles, no interior de seu casebre, em acaloradas discussoes. No início eu 
ficava preocupado, já que os índios se mostravam nervosos, e ele 
também. Depois percebi que aquilo era urna discussao em familia. 
C.láudio se colocava do ponto 'de vista do índio, daí o en-v-olvimento, a 
emo9ao, os gritos, e depois os abra9os, a cordialidade. 

Orlando garante que em matéria de leituras sua predile9ao é Tio 
Patinhas. Mais urna ironia desse boquirroto incorrigível, capaz de 
manter atento e deslumbrado, durante horas, ouvindo-o, um auditório 
inteiro. 

Dur~nte as expedi9oes, depois de caminhadas de 8 a 10 horas, ao 
anoitecer, após o jantar, vinha a hora do descanso. Entao era comum 
um quadro que bem define esses dois irmaos: enquanto Cláudio se 
deitava em urna rede, e mcrgulhava na leitura de um Hegel, um 
Heidegger, lá esta va Orlando, no meio dos índios aculturados da 
expedi9ao, a contar histérias da cidade, a imitar macacos, on9as 
improvisando um palco, trepado num tronco de árvore, assistido por 
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urna platéia curiosa, no meio da selva. De quando em quando Cláudio 
retirava os óculos, e imperturbável, matava algum mosquito imperti
nente, enguanto a algazarra dos índios, rindo a solta, com seus ruídos 
e gritos, se espalhava pela planície selvagem do Brasil-Central. 

Orlando é gordo, 60 anos, Cláudio é magro, 58 anos. Orlando é 
descontraído, irreverente, n~o perdoa ninguém, com suas tiradas sarcás
ticas. Já Cláudio é um caladao, misantropo, de voz mansa, e tres 
pessoas para ele con~tituem urna multidao. Mas quando corn~a a 
f alar. meu Deus, vale a pena ouvi-lo. Incapaz de urna irreverencia, de 
um chiste atingindo alguém. 

Certa vez enfrentou, e isso eu fui testemunha, um grupo de 80 
posseiros, em Piaruc;u, norte de Mato Grosso, armados até os dentes: 

Queriam matá-lo porque ele se tinha colocado a favor dos índios na 
disputa de terras . Cláudio enfrentou-os já de noite, no próprio território 
invadido pelos posseiros. Os índios que o acompanhavam, <liante do 
perigo, se embrenharam mata. a dentro. Cláudio permaneceu e enfren
tou esses homens, a maioria fugida da Justic;a. 

Quando um dos elementos pos a arma na boca de um acompanhan
te de Cláudio, ele disse serenamente:"Largue essa arma. Os índios nao 
fugiram por recusar a luta. Apenas aguardam o desfecho dessa palhac;a
da de voces. Isto aqui é território i_ndígena e voces sao invasores." 

Seguiu-se um longo discurso, e urna hora depois os posseiros 
devolviam o motor do barco apreendido, já que tencionavam impedir o 
seu retorno com vida. E entao aqueles homens rudes, já de espíritos 
desarmados, foram, quase 11 horas da noite, levar Cláudio as margens 
do rio Xingu, prometendo abandonar as terras invadidas. 

Hoje esses dois irmaos, transformados em legenda ainda vivos, 
ainda nao perderam a teimosia de lutar por causas ( quase) perdidas. E 
nisto - um gordo e outro magro - repetem a obstinac;ao dos dois 
personagens de Cervantes. Pena que no caso nao lutam contra moinhos 
de vento, mas em favor de culturas que no espac;o de quatro séculos 
foram reduzidos de 3,5 milhües para 120 mil índios. 

Os irn1aos Villas Boas há 36 anos iden tificaram su as vidas 
com o destino de nossos índios. Antes eram Orlando, Cláudio, Leonar
do e Alvaro. Leonardo faleceu por repetidas malárias em seu sangue. 
Restam os tres, serr1pre crédulos no impulso de lutar por essas culturas. 

No Continente africano assistimos hoje as lutas desses povos nati
vos, o que significa dizer que eles sobreviveram. Na Ásia,_ diferentes 
etnias também sobreviveram, apesar de séculos de ocupac;ao. Na Améri
ca espanhola, pelo menos numericamente, o elemento nativo é expres
s1vo. 

O Parque Nacional do Xingu é hoje talvez urna das raras experien-
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cias bem sucedidas de convívio entre civilizacyao e culturas puras. Até 
quando ninguém sabe, ou sabe e nao quer confessar. E esses irmaos sao 
criadores dessa tentativa. E mais: respondem de forma corajosa, pela 
forn1acyao de urna consci8ncia nacional de defesa de nossos índios. 

Sao portadores de um humanismo equivalente ao de um Gandhi, 
de um Rondon . . Portanto um patrimonio nao só do Brasil, como de toda 
a humanidade. 

Primeiro ouvi falar, dizer, fan tasiar, na minha adolescencia desses 
irmaos. Agora, há quase oito anos, privo desse convívio principalmente 
na dor dessas culturas primitivas, que eles tao bem sabem exprimir. 

Orlando Villas Boas - Bem. Isso é apenas um papo com voces. 
Um papo. 

Pasquim - Bon1, tem urna parte formal. Onde voces nasceram, 
idade, pais etc. 

Orlando - Faz tempo. Nascemos no tempo que era falta de 
educa~io perguntar a idade de uma pessoa (risos) . ~mos de Sio Paulo. 
Da zona do interior. Sou da Santa Cruz. O Cláudio é de Botucatu. 
Inicialmente éramos treze iroiios. 

Cláudio Villas Boas - Nio Orlando. Fomos Onze. 
Pasquim - Olha aí, Orlando, O Cláudio está falando que foram 

onze. 
Orlando - Atualmente somos seis. Agora. Treze ou onze? Desli· 

ga aí esse desgra~a (gravador é desligado). 
Orlando - Acrísio, eu, Cláudlo, Leonardo e Alvaro. Mulher tem 

Maria de Lurdes e Maria Teresinba (Vilinba, 4 anos, filho de Orlando, 
interrompe para pedir um "cachorro q.¡ente" . Orlando procura subor
ná-lo oferecendo galinha. Recusa). 

Cláudio - O velho, nosso pai, era advogado, natural de Campa
nha, Minas Gerais. Mamie era natural do Estado de Sio Paulo. O 
centro de dispersio de nossa familia foi Botucatu. Foi tabeliio em 
Botucatu. Advogou em Santa Cruz. Prefeito em Santa Cruz, e em 
Campos Novos. Fez campanha política. Nunca quis fazer carreira 
política, pertenceu a Associa~io Ma~nica. A .maior causa de terra, que 
ocorreu no Brasil, logo depois da instaura~io da República, foi no 
Paraná, quando se discutiu quase que a posse da metade do Estado. 
Foi ele o advogado, aqui em Sao Paulo. Rui Barbosa atuou no Rio de 
Janeiro, na mesma causa. Em sua carreira. ele conseguiu dois feitos 
formidáveis no Brasil: duas anula~oes de casamento. 

Pasquim - Por que largaram o interior? 
Orlando - A perspectiva de melhorar a forma~io de toda a 

"canal ha" . Largo u o interior, um cartório, largo u tu do. 

232 



Pasquim - Com que idade chegaram aquí em Sao Paulo? 
Orlando - Dom, eu, já era "cavallnho". Em 1922. 
Cláudio - Em 1924. 
Orlando - 1924 nio, 22. 1924 foi a revolu~io de Sio Paulo, 

Cláudio. 
Pasquim - Chegaram quando, mesmo? 
Orlando - Em 1922. 
Pasquim - Quais eram os ideais de voces? Nesse tempo voces 

tinham 20 anos, mais ou menos? Eram jovens. 
Orlando - Que é isso, rapaz? (risos) Éramos crian~as. Estávamos 

no Colégio Paulista. O velho sempre. que melhorava as finan~as, aqui 
em Sio Paulo, comprava terras. Lá ia a gente para as fazendas. 

Pasquim - Eram entao muito andarilhos. 
Orlando - Sofremos a grande crise do café em 1928. Isso obrigou 

o velho a voltar a advogar, a fim de agüentar a massa familiar. Depois 
de 1928, comprou uma fazen~a em Cindido Mota. Urna geada violen· 
ta, terrível, obrigou-o novamente a abrir uma banca de advogado em 
Assis. Teve um derrame, por essa época, vendemos a fazenda e viemos 
todos, mais uma vez, para Sio Paulo. O velho sempre foi um homem 
muito modesto, voltado ferrenhamente para a familia. Nio admitia 
falha da Justi~a. Meu pal se chamava Angelo Villas Boas. A vida 
política de Sio Paulo se dlvldia entre Partido Democrático e Partido 
RepubUcano Paulista. 

Pasquim - O velho morreu em que ano? 
Cláudio - Em 1941. 
Pasquim - Tinham entao cerca de 20 anos. 
Orlando - Nessa altura eu trabalhava na Standard 011, o Cláu · 

dio na Cia. Telefonlca e o Leonardo numa companhia de p~as de 
geladeiras. Nessa altma, 1941, eu tinha 26, o Cláudlo 24 e o Leonardo 
22. Quando o velho faleceu, nós morávamos na Rua Teodoro Sampalo, 
no bairro de Pinhelros, mudamos de casa. Era praxe. Principalmente o 
chef e. A cho que isso é um tra~ tradicional que nós tiramos do índio. 

Pasquim - O índio também faz isso? 
Orlando - O índio queima a casa, se for o chefe. O brasileiro 

herdou esse tra~o do índio ~ A morte do chefe da casa sempre implicou 
na mudan~a. É claro que nas condi~ies economicas de antlgamente era 
mais fácil. Quando a velha faleceu pensamos em mudar. Nio houve 
tempo. Houve um intervalo de cinco meses eJJtre a morte da velha e de 
nosso pai. A uniio dos dois foi uma afinidade multo grande. Nossa casa 
quando tinha menos de 10 pessoas estava vazia. O velho pontificava na 
cabeceira da mesa. 
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Pasquim - Orlando, em 1941, o que aconteceu nesse ano, inicio 
da Expedi~ao Roncador-Xingu ? 

Cláudio - Inicialmente foi chamada Expedi~io dos Martírios. 
Pasquim - Explica. isso ... 
Orlando - O Getúlio ficou impressionado com o discurso do Paul 

Renault que advertia que os vazios do Brasil Central podiam ser 
ocupados pelas popula~iies excedentes da Europa. Resolveu entio to
mar um contato com essa regiio. Havia nio só em Sio Paulo, como em 
todo o País, essa busca de aventura, de interioriza~o. O feito dos 
bandeirantes paulistas continuava ainda muito vivo. E a mocidade 
estava muito vinculada a esses ideais. Nós estávamos dentro de uma 
guerra. Aqueles que nio haviam seguido para essa guerra, aspiravam 
outro mundo de aventuras. 

Pasquim - U ma espécie de sentimento de culpa, por nao ter ido 
participar dela. 

Orlando - Essas expedi~ arrebanhavam muita gente. Entio o 
Getúlio inicialmente chamou expedi~o dos Martírios, para nio dar 
idéia que era uma expedi~io oficial. O Getúlio recomendara ao Joio 
Alberto, Ministro Plenipotenciário, que ela passasse por Sio Paulo. 
Havia urna conten~io de despesas. O Joio Alberto era o coordenador da 
mobiliza~io económica do Brasil. Era o homem forte dessa época. Era 
um sqjeito que Sio Paulo nio via com bons olhos. Sio Paulo tinha uma 
ojeriza incrível a esse Joio Alberto. Ele fora interventor em 1932, em 
Sio Paulo. O Joio Alberto nio criou muita simpatia, entre os tenentes, 
aqui. E nós pertencíamos, sem d*vida alguma, a esse grupo de pessoas. 

Pasquim - E a linha da expedicao? 
Orlando - Ele, Joao Alberto, veio a 'Sio Paulo, em coinpanhia. do 

Coronel Vanique e do Rui Mourao, e procurou contato com setores 
empresariais. Conseguiu aqui o principal patrimonio da expedi~io que 
foi 80 mil litros de álcool-motor: dado pela Sinhá Junqueira. Conseguiu 
20. mil litros de refrigerantes da Antártica. Refrigerantes finos da época; 
rum, conhaque. Tinha um rum da Antártica que o su.jeito tomava e 
caía duro. (risos). E mais 30 mil latas de corned B~ff!. 

Pasquim - E a saída, como foi? 
Orlando - A saída da expedi~io contou com discursos, a bandei-

ra brasileira bordada pelas mios da mulher paulista, uma coisa formi
dável. Na verdade, apesar de todos os desperdícios, essa expedi~io foi o 
iníclo da ocupa~io do Brasil-Central. E Joio Alberto, que a gente havia 
aprendido a hostilizar, por ter sido interventor· em Sio Paulo em 1932, 
revelou-se, para nós, urna das figuras mais extraordinárias deste País. 
Um homem de grande cora~io, de uma decencia, de uma comp~stura, 
que diziam inclusive tratar-se de uma grande fortuna. Nao era nada. 
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Um homem sem patrimonio, que mais tarde chegou mesmo a tirar 
dinheiro do próprio bolso para sanar urna divida da Funda~io Brasil 
Central. Morreo pobre, paupérrimo. 

Pasquim - O que levou voces a se alistarem nessa expedi~ao? 
Conta aí o móvel, o iinpulso que gerou essa atitude assim meio 
romantica, meio aventuresca. 

Orlando - No meu ponto de vista, nio seise o do Cláudlo, é que 
nossa forma~io era totalmente do interior. As causas que justiflcavam 
nossa permanencia em Sio Paulo eram os velhos. Perdida essa ·vincula· 
~io principal, com a morte de ambos, resolvemos entio retomar 8s 
nossas origens. Naquela época o rio Araguaia era o limite conhecldo de 
nossa expansio. Essa partida para o Araguaia coincidiu com a marcha 
para o Brasil Central. 

Pasquim - O que voces liam nessa época? Euclides da Cunha, 
Kant, Couto Magalhaes? 

Cláudio --. Liamos mqi!o. Principalmente Euclides. 
Cláudlo - As conferencias de Rondon. 
Pasquim - Pelo que sei voces · já tinham um certo, um certo 

contato, urna vivencia. 
Orlando - Quando o velho foi prefeito em Campos Novos exlstla 

na reglio um sujelto chamado S~ches que costumava fazer lncunies a 
Mato Grosso. Preava indios e trazia para o interior de Sio Paulo. Isso 
em 1912, 1910. 

Pasquim - Era um costume da época, certo? Aliás, prear é um 
eufemismo elegante de aprisionar. 

Orlando - Preava indios, e os trazia amarrados, puxados por 
cavalos, varando serties, até Campos Novos. 

Cláudio - Matavam crlan~as, índlos que adoeciam, que nio 
resistiam a viagem a pé, dos serties de Mato Grosso até Sio Paulo. 
Batiam com a cabe~a das crian~as indias contra as árvores. 

Orlando - É pouco conhecida a história de uma expedl~o dessa; 
um indiozinho, toda a vez que o Sanches, o preador principal, descui· 
dava, ele tentava furar os seus olhos com um pau de ponta. Ele entio se 
aborreceu, desceu do cavalo, apanhou o menino pela pernat e matou-o 
batendo com ele contra unla árvore. Quando uma leva dessas de indios 
preados passou em Campos Novoso pai era prefeito. Revoltado, fol até 
o Sanches arrancou os indios de seu poder, e pos no quintal da casa. 
Foi uma interven~io multo abusada para a época. Esse grupo era os 
Caioá, do Sul de Mato Grosso. ' . 

Pasquim - Me parece, me parece, que isso mexeu muito com 
voces, mesmo através da men~ao oral, reavivada sempre em família. 
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Orlando - O Sanches ficou urna fera, o que gerou a partir daí 
urna contenda · entre ele e o velho. Muitos poderosos da regiio se 
tomaram inimigos do velho. A atitude do meu pai foi n• época uma 
aberra~io_. Levou esses indios para a Prefeitura, onde os alojou, e o 
resto manteve em nossa casa. Depois organizou urna expedi~o e 
devolveu-os a sua aldeia, no Sul de Mato Grosso. 

· Cláudio - Caioá existe até boje. Nio desapareceram. Somam 
cerca de 5 mil pessoas. Chamavam-se Caioá, os comedores de ratos. 

Pasquim - Vote. 
Orlando - Nio. Nio se espante, Eram ratos de capoeira. Quem 

come camundongo sio os franceses. (risos) No tempo da Grande 
Guerra um camundongo em Paris era uma iguaria disputadíssima. 

Pasquim - Voces nao tem curso superior? 
Orlando - Nio ternos curso universitário, mas nio somos total· 

mente analfabetos (risos) O Cláudio estudou muito Filosofia, se tornou 
um autodidata. Leu todos esses filósofos que a gente ve se exibindo 
em. casa de intelectual. Eu, nao. Preftro Tio Patinhas. 

Pasquim - Essa expedi~ao, quem se alistou nela? 
Orlando - Todos eram homens em transi~io. Pelo menos os que 

procediam das cidades. O Coronel V anique levou com ele todos os 
sujeitos que eram da Guarda Pessoal do Getúlio. Foram para o Brasil 
Central e depois retomaram aos seus postos na Guarda Pessoal. E 
foram eles que mais tarde mataram Getúlio. Crimério, Salvador, e uma 
por~io deles. 

Pasquim - Nunca ouvira· falar disso, Orlando. Incrível. Quer 
dizer que participaram da famosa expedivao Roncador-Xingu . . 

Orlando - Enquanto hóuve conhaque e rum eles participaram. 
Eram violentos que quando passaram em Caiapoñha brigaram com o 
delegado, trancaram o delegado na cadeia, e jogaram a chave no 
jardim. 

Pasquim - O nome todo do Coronel Vanique? 
Orlando - Coronel Flaviano de Matos Vanique. Chefe da guarda 

Pessoal do Getúlio. É vivo hoje. General, pelo qua) ternos grande 
respeito. Mas é um fato da história ... 

Pasquim - Que nao pode ser olvidado (risos). 
Orlando - Quando essa gente passou em Caiaponha prenderam 

nio só o delegado como o prefeito. 
Pasquim - Muita violencia. 
Orlando - As duas autoridades, como nio tinha serralheiro na 

cidade ficaram dois dias detidos. Isso em Goiás. Eles faziam a retaguar
da do Vanique. Mais tarde houve uma espécie de rixa entre o grupo 
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paulista e o grupo do Vanique, do Rio. No iníclo foi uma verdadelra 
pataquada. O Vanique queria fazer a Expecll~io, mas esqueceu de 
comprar burros, de contratar gente; essa expedi~io foi de um ridículo 
incrível. Aí sua gente regressou. Nio havia mais rum, nem conhaque. O 
Vanique entio permaneceu lá sem seu grupo. Um dia ele decidiu partir 
sozinho para o interior do mato. Nós perguntamos: "Coronel, como é 
que o Sr. vai fazer essa ex(.,edi~io, se nio tem burros, sertanejo, nio 
tem tropeiro. "Elerespondeu: "Precisa?" (com voz falsete). Precisa, slm 
senhor. Aí ele mandou contratar, e um sujeito foi e comprou ~m lote 
de 150 burros. Um sujeito chamado Virgíllo Nasclmento. Um grande 
sertanejo. Consegulu arranjar uma meia-dúzia de sertanejos, do alto do 
sertio. · 

Pasquim - A fina flor da regiao. 
Orlando - Os Santanas da Leopoldina, negros, fortes e altos, os 

Pereiras. Tudo gente valente. Os Santanas por exemplo, cujo pal, tlnha 
sid«;> o bra~ dlreito dos Calados, em Golás. Esse chefe Santana, um 
negro de 1,90, era um grande sertanejo. Ele mantinha as tradl~Oel, as 
festas de reis, Divino7 Aquele canhiozinho que tenho em casa, foi 
dado por ele. 

Pasquim - Orlando, essa gente toda, essa fina flor da brasilidade 
era gente da pesada. Cada um tinha no mínimo, duas ou tres mortes. 
Entao eu pergunto: como é que voces, filhos de advogados, de urna 
família burguesá, se adaptaram a esse meio, a essa gente, valente, 
transparente, inteiros e duros? r 

Orlando - Esses apareceram depois. Esses que foram para lá com o 
Vanique eram desordeiros do Rio de Janeiro, que deixaram a guarda 
pessoal do Getúlio e que milis tarde tanto se excederam que o Getúlio 
acabou se suicidando, em parte por esses excessos. Esse Cllmério, que 
foi preso, esteve em Aragar~as. 

Pasquim - Pintaram e bordaram. O Gregório, nao? 
Orlando - Foi o pal do Getúlio que mandou o Gregório. Com o 

seguinte bilhete. ".t\í vai um negro, um cria de nossos pagos. Encosta 
num "tenente" que ele leva jeito." Quem me contou foi um dos irmios 
do Getúlio. Na altura do rio das Mortes, antes mesmo de atravessar o 
rio, os Xavante já cercavam a expedi~io. Nessa ocasiio havia o Coronel 
Vanique, o doutor Estilac Leal, irmio do político, Zé da Tropa, o 
Virgílio, eu, o velho Leio. Quando o V anique viu o primelro rastro de 
índio voltou feito um louco. Em Xavantina fomos recebldos pelo pessoal 
da Aeronáutica, pela popula~o local. Uma expedl~o na reglio dos 
Xavantes era uma virtude enorme. Aí nesse dla, de nossa chegada, um 
puxa-saco gaúcho, chamado Rui, velo correndo, perguntando: "Coro
nel, como é que o Sr. foi de passeio." Ele disse entio: (voz em falsete) 
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"Que passeio, voce achaque eu fui passear! ••• " O s.Veito entio, nervoso, 
responde: " Perdio, coronel, como é que o Sr. foi de explora~io?" 
"Fui bem." Esse sujeito, chamado Rui, já encabulado, pergunta: "Dr. 
Estilac, como foi o Sr. de explora~io ?" O Vanlque se antecipa e 

• 
responde:· "Que explora~io? Voce nio viu que o Estilac está passean-
do." (risos) 

. Pasquim - E os burros. Orlando, conta o episódio dos burros? 
Orlando - O Virgílio chegou lá e falou: "Coronel, eu querla que 

o Sr. nos desse balas 44, pois os indios estio atacando a tropa." "Que 
cercando, que nada, afirmou furioso o Vanique, eu nio estou todos os 
dias lá. Nio tem índio nenhum. Tou sobrevoando, e os índios tio indo 
lá pra longe. Voces querem dar tiro a toa." O Virgílio dlz entio: "Tá 
bom, coronel. Entio vou levar mais cinco burros na tropa para se ter 
mais carne" . "Pra que? Pra p0r mais burros prá indio matar?" (risos) . 

Pasquim - Os índios tavam matando os burros? 
Orlando - Nio, Foi apenas urna vez. Os Xavante. Jogaram 

flechas, pau, amea~aram invadir o acampamento. Criou-se muita bal
búrdia, e entio um cachorro invade o mato, assustando um caboclo que 
sem querer, dá um tiro. O mosquetio dispara e os índios correm pro 
mato. Faz-se aquele silencio. Os trabalhadores ficaram consternados 
com esse negóclo todo. O Mariano ficou asslm censurado, pelo disparo, 
e foi recolhida sua arma. No dia seguinte, um maranbense, o sol 
ralando, fez um discurso na saída da expedi~io. (Recitando). "Pegar 

./Duma arma temerosa dando um tiro no melo da sociedade é multo 
susceptívbel." (risos demorados). 

Pasquim - E o recrutamento? ~ . 
Orlando - Quando ela foi criada com~ou a recrutar sertanejo. 
Pasquim - E essa gente, como era? 
Orlando - Os sertanejos que foram recrutados eram todos gente 

fina. O velho Piauí, por exemplo, tinha mais de 20 mortes. Tinha o 
Antenor, o Come-Língua, todos eles com mais de olto ou dez mortes .. 
Todos procurados pela Captura. ·Naquela época a Captura batia pelo 
Brasil-Central com fotografia em busca de Informa~. Chegavam e 
diziam:. "Onde é que tá o velho Piauí"? Pegavam, levavam para o 
interior da casa e matavam. A Captura era da Polícia Militar de Mato 
Grosso. A Captura nio ia pegar um su.Jeito no Rio das Gar~as e levar o 
sltjeito preso pra Cuiabá. Era uma viagem de quatro meses a cavalo. 

Pasquim - Jamais. 
Orlando - Entio pegava o sltjelto, e slmpliflcava a colsa. Quan

do a Captura tava cbegando, era um negóclo dos dlabos. 
Pasquim - Criava um panico na área. 
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Orlando - Entio a expedl~io chega numa época dessa. Os bandl· 
dos da área souberam, e nio se tizeram de rogados. Se allstaram todos 
na grande expedi~io Roncador-Xingu, tomando-se funclonárlos fede-

• ra1s. 
Pasquim - Entao a. frente civilizatória recebeu essa adesao fe.:. 

cunda. 
Orlando - Entio, todos eles, já funcionárlos federais, com um 

rosário de crimes cada um, passavam perto da Captura arrastando os 
pés, provocando a Captura, numa pose insolente, diante dos terrívels 
soldados da Captura. Eram uns negros petulantes. 

Pasquim - Como é que voces conseguiram controlar esses homens, 
brabos, <liante do índio, acostumados que estavam a verem o índio 
como bugres, bichos, animais sem impo~tancia? 

Orlando - Bem, nós tínhamos duas alternativas: 'impor uma 
autoridade, com rigor, com todos os riscos que acarretaria, ou entio 
fazer o que tizemos. Conquistamos essa gente através de doutrina~io. 

Pasquim - Fizeram a cabe~a, nao? 
Orlando - Uma conversa todas .-s noites, entre a jauta e a hora 

de dormir, na beira do fogo, nas barrancas dos rlos, no meio da selva. 
A gente sentava e conversava. Pausadamente. Sem pressa. Agora, sem 
dúvida alguma, o nosso sertanejo, é um sltjeito de uma forma~ 
excepcional. Ele é um homem sem. lei, sem regra, sem justi~a. Quando 
come~amos a mostrar para eles que nós éramos invasores das terras dos 
indios, que nio tínhamos condi~ nenhuma de dar tiro contra índios, 
en tao a mudan~a nio se fez esperar. Atravessávamos aldeias abandona
das, e nada se tocava. Uma cumbuca cheia de mel, um machado de 
pedra, urna borduna, nada se tocava. Cachos de banana, milho, nada 
tocávamos. Éramos invasores, e eles aprenderam rápido essa li~io. E 
quantas vezes estávamos com fome, tínhamos vontade do mel. E nada. 
Nada de mexer. Repetíamos: nio temoso direito de mexer em nada que 
pertence ao índio. 

Pasquim - Conseguiram isso, pessoal? 
Orlando - Conseguimos. Transformamos toda essa gente. Fol 

uma coisa espetacular. 
Pasquim - Isso tudo dentro da linha do pensamento de Ron

don .. . 
Orlando - Claro, claro. O Rondon depois se tomou multo nosso 

amigo. O Vanlque tinha multo ciúme do Rondon. Chegou inclusive a 
nos nomear como Delegados Especiais para o Brasil-Central .. O Vanique 
chamava o Rondon de "Negrinho". A· expedi~ tinha a seguinte llnha 
de a~io: de Xavantina para a frente teria um destacamento da Polícia 
Goiana comandado por um sltjeito, boje reformado, chamado Coronel 
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Maia. Naquele tempo era capltio. Esse destacamento abria a frente 
para a expedl~o poder prosseguir. Abrlam a bala, armados de metra
lhadora. Rondon soube disso e ficou altamente preocupado. Sollcitou .. 
ao Joio Alberto que nio permitlsse uma coisa dessas. Era um verdadei-
ro assassinato ao índio. Joio Alberto concordou com Rondon, mas 
Vanlque nio. O Vanlque tinha a veleldade de superar Rondon. E ele 
entendia que todo esse barulho, as picadas, era uma forma de realizar 
isso. 

Pasquim - O Rondon já era um nome nacional? 
Orlando - Claro. Rondon era Rondon. Era uma figura. O Rop· 

don com~ou a se corresponder conosco. Temos cartas dele. Do próprio 
punho. Viemos conhecer o Rondon 10 anos depois do iníclo da Expedi
~io Roncador/Xingu. Quando ele morreo eu tava no quarto dele. O 
velho Rondon me adorava. Perguntem a ftlba dele, a D. Maria. Vive no 
Rio. 

Pasquim - E o parque, quando come~a a idéia do parque? Qual 
o ponto de partida? 

Orlando - Com~a em 1952, mais ou menos. 
Pasquim - Nao, Orlando. Come~ou em 1947, quando estava lá o 

Galvao (Eduardo Galvao, antropólogo recentemente falecido, figura 
notável para quem teve a felicidade de conhece-lo). O Pedro Lima. O 
José Candido de Carvalho, Noel Nutels. 

Pasquim - O Darcy (Darcy Ribeiro)? 
Orlando - Nao. O Darcy era ainda menino, nessa época. A idéia 

do parque com~a a partir de u~a perspectiva antropológica. Come~a
mos a travar contatos com índios de diferentes troncos lingüísticos. 
indios bastante arredios, que com~avam· a receber os civilizados- de 
bra~os abertos. Indios num estado de cultura totalmente pura. 

Pasquim - Era a consciencia de que se o índio nao fosse resguar
dado ... 

. Orlando - Come~amos a ·mexer com isso, até que as coisas foram 
andando, que se formou uma comissio para falar com o Presidente 
Getúlio. Participaram dela o Café ·Filho, Vice-Presidente da República, 
o Dr. Luís Alberto Torres, o General Rondon, o José Maria da Gama 
Malcher., o Noel Nutels, o Darcy Ribeiro, eu e Cláudio. 

Pasquirn - Que ano isso? 
Orlando - Fol em 1951, ou 1952. O General Rondon tomou a 

iniciativa, e fez as apresenta~0es. O Getúlio ·nos recebeu em pé, com o 
charuto na boca. O Rondon apresentou um a um. Apr~sentou o Darcy 
Ribeiro. O Darcy fez uma explana~io da cria~io do parque, de forma 
contundente. O Getúlio entio disse: "General, o Sr. me trouxe aqui um 
encoura~ado de bolso." Era o Darcy. 
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Pasquim - Foi brilhante o Darcy? 
Orlando - Apresentou o Gama Malcher. Naquela época o rtlho 

do Getúlio era Secretário de Agricultura do Rio Grande do Sul. E as 
áreas indígenas desse Estado estavam sendo devastadas por essa Secreta· 
ria. Rondon entio apresentou Gama Malcher, presidente do SPI, ao 
GetúJio. Ele pergunta: "Como vio as reservas indígenas no meu Esta
do?" (Imita Getúlio). Gama Malcher, que sempre foi um homem 
corajoso, respondeu: "Totalmente devastadas pela a~io da Secretaria 
da Agricultura." Getúlio entio trancou a cara, já que se tratava do 
fllho dele. 

Pasquim - Ficou o mal-estar . . 
L 

Orlando - Rondon entio disse: "Agora apresento o médico da 
expedi~io, Noel Nutels." O Noel deu dois passos a frente, plgarreou, e 
disse: "Exmo. Sr. Doutor, Getúlio Dorneles Vargas. Exmo. Sr. Getúlio 
Vargas. Fez nova pausa, e pigarreou novamente. Exmo. Sr. e parou. 
"Olhe, eu vou lhe tratar apenas por sr. Se for usar esse rebuscado todo, 
vou me atrapalhar na conoorClancia." O Getúlio deu uma longa garga
lhada. 

Pasquim - O Noel esvaziou um ambiente de tensao. 
Orlando - Mais tarde conhecemos melhor o Getúlio, no Cachim

bo. Construímos (base aérea) a primeira pista de pouso, nessa regiio. O 
Cachimbo foi entregue para a F AB, porque o presidente da Funda~o 
Brasil Central, Dr. Arquimedes Pereira Lima, por coincidencia boje 
chefe do Gabinete do Governador de Mato Grosso, resolveu fechar 
todos os postos da expedi~io no interior do Brasil. Xingu, Cachimbo, 
Jacareacaga, tudo isso foi fechado. Diante disso, a F AB, incontinenti, 
tomou posse de todos esses postos. Se transformaram em bases da F AB. 
A pista de pouso de Cachimbo foi feita por Cláudio, Leonardo e eu. 
uvamos 120 dias fazendo essa pista. E mais um índio Caiabi, chamado 
Pionim, pai de "Boizinho", hoje fllho adotivo de Cláudio. Trabalháva
mos com saco de estopa por causa dos piuns (mosquitos). Trabalháva
mos de madrugada, quebrando pedras. Os índios Kren-a-Karore em 
vol ta. 

Cláudio - Foram quatro meses completamente lsolados, sem 
qualquer contato com civilizados. Sem alimentos, sem sal, sem a~úcar. 

Orlando - O primeiro aviio que desceu lá foi urna loucura (faz o 
barulho do aviao, com a mao na boca. Levanta-se e imita um avi~ozi
nho descendo em território hostil, de pista perigosa) . Toda essa g_era~io 
hoje de brigadeiros foi nossa amiga. Brigadeiros Pavan, Pires, Palermo, 
todos homens de fibra. 

Cláudio - O Pavan era um menino, nessa época. O Brigadeiro 
Décio uopoldo, o Leal Neto, o Délio Jardim. Todos riossos amigos. 
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Pasquim - Foi urna fase romantico-aventureira, nao? 
Cláudio - {chega com um prato com galinha cozida. Oferece. 

Todos aceitam. Com exce<yao de Vilinha, que do alto de seus quatro 
anos, insiste em querer cachorro quente). 

Orlando - Mais tarde se falou que o Cachimbo teria sido aberto 
por pára-quedistas da F AB. Nio sei quem foi o autor dessa notícia. O 
entió Major Leal Neto da F AB sabe que nós abrimos a pista de pouso 
dessa base avant:ada da expedit:io. Hojeé brigadeiro da reserva e sabe 
dlsso. 

Pasquim - Como era o Getúlio, Orlando? 
Orlando - Nós conhecemos todos os Presidentes da República. 

Cada um deles teve uma marca pessoal, distinta. O Getúllo era um 
sqjelto que cativava extraordinariamente. lango era um sujeito de alta 
slm.patla. O lango, eu fiz urna piada com ele, no Paláclo do Planalto. 
Falei como Riff (Raul Riff, assessor de imprensa do Jango): "Olha eu 
estou sem gravata." Ele disse, nio tem Importancia. O Presidente nio 
dá bola para lsso. Era um sábado. Havia no recinto uns 20 jornalistas. 
O lango saiu da porta e velo caminhando em nossa dlr~io. (Imita o 
Jango, puxando a perna). O Riff falou: Presidente, o Villas Boas quer 
falar com o Sr. Ele disse: Quede? Me apresentei, ele pegou em meu 
brat:o e fomos sentar no sofá. lndagou o que eu desejava. Disse-lbe que 
nós no parque estávamos tio necessitados, porque se f0ssemos ao Rio, 
seriamos jogados no rio da Guarda, como mendigos. Ele riu multo. 

Pasquim - E o Janio? Naó foi ele que criou o Parque Nacional 
do Xingu? . 

Orlando - O linio é uma figura formidável. Tem urna particula
ridade maior. Certa feita, em nossa fazenda, em Cindido Mota, 
apareceu um médico, com um filho magrinho, da perna fina, e calt:a 
curta. Tinha uns 13 anos. O velho pediu, numa deferencia por se tratar 
do médico, que fossemos mostrar para aquele menino de perna fina, 
vindo da cidade, o at:Ude, a fazenda, os bichos. Era o linio. 

Orlando - Conhecemos depols o linio como prefeito de Sio 
Paulo, como Governador, e finalmente Presidente da República. Criou 
o parque, tinha a mania de que eu devla exercer urna funt:io mais 
relevante como administrador. Me ofereceu Rondonia, Território de 
Rio Branco. (risos). O linio é um catalisador incrível. Nio podem 
deixar ele falar. O poder de convencimento dele é fantástico, fora de 

, . 
sene. 

Pasquim - E o Juscelino? · 
Orlando - Ah, o luscelino! Conheci na belra do rio Araguaia. 

Chegou inclusive a nos oferecer uma fun~io pública, efetiva. Chegou e 
nos disse: tenho tres vagas de inspetor de alfindega. Nomeio voce, 
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Cláudio e Leonardo. Voces flcam nas fun~ atuals, e .se amanhi, 
acontecer alguma coisa, tem esse emprego garantido. Eu dlsse: Presi· 
dente, nao é bem isso que nós queremos. Queremos que o Sr. crie o 
Parque Nacional do Xingu. Ele disse, lamento multo, mas nio posso. 
Meu Governo está no flin. Já nio tenho mais maioria na Cmnara. Há 
muitas htjun~iies contra u terras indígenas. 

Pasquim - O Janio já havia sido eleito. 
Orlando - Certo. O Juscelino entio levantou a voz e disse: 

ofereci empregos para eles, garantido, e nao quiseram. Nio é comum 
nesse cargo. (Todos os presentes riram.) Juscelino era um homem bom 
e com uma capacidade de perdoar, rara nun1 homem público. Era 
capaz de enfrentar as situa~0es mais delicadas com profunda hablll
dade. 

Pasquim - E o Presidente Castello Branco? 
Orlando - Sim. Um dia houve a Revolu~io de 64. Nós nio 

soubemos de nada. Tivemos conhecimento da Revolu~io, 20 ou 30 dlas 
depois. Távamos no meio do· mato. O Parque Nacional do Xingu era 
ligado ao Presidente da República. A casa civil. Fui a Brasília e me 
apresentei ao Chefe da Casa Civil. Foi uma luta para chegar até ele. 
Como é mesmo que se chaftla? Vianna Filho? Cheguei lá, o Gabinete 
estava todo cheio, e ele nio deu aten~io nenhuma. t Senador, nio é? 
Me apresentei e ele disse: "0 Sr. sente-se", asperamente. Me sentei. 
Fiquei esperando. De repente, abre a porta, e entra o Sr. Juraci 
Magalhies. Estava chegando da América para assumir um Minlstérlo. 
Era nosso conhecido. Tinha certa feita nos dado um macaco oriental, e 
um capacete. Quando o Juraci me viu gritou: "Ó, Orlando" (Levanta-se 
e imita o Juraci Magalhaes). Falou: como é que vai o Tanaka?" 

Pasquim - Tanaka, que índio é esse? 
Orlando - Que Tanaka, que nada. Lá e:dste índlo chamado 

Tanaka, que nada. É o indio Canato, que ele queria dlzer, do Xlngu. 
Respondi: Já ótimo, General. Perguntou o que eu estava fazendo e 
expliquei: "Agora é que vim saber que houve essa Revolu~io. Vim entio 
entregar o cargo." Deu uma gargalhada, e chamou: "Ó Vianna, vem 
cá." O Vianna levantou e velo correndo: "Que que houve General?". 
Voce nao conhece os Villas Boas? Ele disse, nio. "Mas lsso é uma colsa, 
um camarada incrível." Aí o Vianna veio: "Pois nio, Villas Boas, faz 
favor, mas o que aconteceu?" - o Juracy nio deu a menor bola ao 
Vianna - "Vamos falar com o Castello." Me pegou pelo bra~, abriu 
urna porta lá, entramos: tava lá o Castelinho, sem pescocinho. Levan
tou. "Aqui, ó Castello, dlsse Juracy, quero te apresentar o Villu Bou, é 
uma figura nacional, aquelas coisas todas, já estJve no Xingu, com ele, 
puxa vida, aqueles peixes, e o Tanaka, cómo val? · 
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Pasquim - Tanaka é o Canato. 
Orlando - · Aí o Castello vem e diz assim: "Eu gosto muito de 

índio, eu criei uma índia." (Realmente ele criou urna índia.) Quando 
servl em Alagoas. E o qul\ que há? - Eu falei -: "Presidente, acontece 
que o Parque Nacional do Xingu é ligado a Presidencia da República, 
através da Casa Civil. Eu só soube da Revolu~io agora, entio vlm aquí 
entregar o cargo.'' Ele perguntou: "que cargo?". Eu falei: o cargo de 
diretor do Parque; Administrador Geral do-Parque Nacional do Xingu. 
"Voce nio quer colaborar conosco?" perguntou. Bem, isso nio depende 
de mim, depende da Presidencia da República, falei. Disse ele: "Volta e 
continua fazendo tudo o que voce estava fazendo. Se precisar de alguma 
coisa fale conosco." Bateu, foi questio de tres minutos, e eu saí. Foi 
assim que eu conheci o Castello. Entiio o Castelinho é um sujeito 
formidável. Vem o Costa e Silva. 

Pasquim - E aí? 
· Orlando - Costa e Silva é uma beleza. Costa e Silva é um sujeito 

que nunca devia ser Presidente da República, devia ser dono de 
estancia. Costa e Silva quando cheguei para ele e disse assim: "Presi
dente, eu conhe~o sua irmi, chamada Amélia." Ele respondeu: "Voce 
conhece a Melinha? (risos) voce conhece a Melinha?" eu falei: conhe~o 
- repetiu em tom choroso - e -eu falel conhe~. "Mas conhece 
mesmo?", voltou ele, "ah! que bom voce conhece Mellnha". Ela era 
casada com um sujeito que era do INPS, ele foi transferido para 
Brasília. A Melinha é uma figµra extraordinária, uma senhora formidá
vel, irmi do Costa e Silva. Ela · ficou amiga nossa, quando o Costa e 
Silva nem era Presidente da República. Aj houve um banquete na Ilha 
do Bananal. Tinha índio Bororo, índio Xavante, tinha índio de tudo 
quanto é ra~a. O Costa e Silva mandou que pusesse só os índios do 
Xingu. Entio ficamos sentados assim, (explica) na frente dele. Ele 
ficava daqui, olhando os índios comerem lá. Me chamava e eu ia. E ele: 
"ah, a minha irmi do cora~iio? - eles gostam da nossa comida, gos
ta~?" - gostam, eu respondia ~"ah! é?" - aí chegou uma hora que 
ele saiu e foi sentar onde os índios estavam comendo. 

Cláudio - E tinha um índio botocudo. 

Pasquim - Era o Raoni o chefe, o capitao. 
Orlando - O Raoni comendo (imita o indio com o botoque na 

boca) e ele ficava olhando. 
Pasquim - No Xingu? 
Orlando - Nio, Bananal. E o Raoni ficava comendo para o 

Costa e Silva ver. Ficava assim (e imita). Olhava para ele (imita, risos). 
Aí o índio perguntou: "voce que é o capitio grande aqui, é?" - "Sou", 
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responde o Presidente - "Voce que manda em tudo?" - volta Raonl 
- "Sou, diz o Presidente - "E por que voce nio val no Xingu em vez 
de vir aqui?" pergunta o índio e completa: "lsso aqui nio vale nada, 
isso é uma porcaria". Aí o Costa e Silva retruca: "nio, eu vou 1lm, 
pode deixar que eu vou conhecer o Xingu." Daí o Raonl, que naquele 
tempo era muito puro, disse: "Voce nao vai nada, isso é conversa sua." 
(risos) O Presidente vem a mim: "0 índio está duvidando de mim, 
Orlando." "Nao Presidente, o índio é assim mesmo." E ele: "E~tio diz 
para ele que eu vou lá sim." 

CMludio - Quando ele tomou o aviio falou asslm: "eu vou ao 
Parque." 

Orlando - Aí, nós saímos. Quando íamos saindo o Presidente ·se 
vira e chama: "Villas Boas, Villas Boas, (imita), eu trouxe presentes 
para voces." E come~u a distribuir. Fui lá e ele me deu uma faca. Aí 
chamou o Cláudio. Quando ia abrir o pacote, para dar a faca ao 
Cláudio, viu que era uma fac.a_ de estima~io, ganha de um compadre -
é uma que eu tenho lá em casa,_ feita de chifre de boi, folheada a ouro, 
rústica. Quando se deu conta "aaah! (imita o tom choroso) quem botou 
essa faca aqui? Essa faca aqui? Essa faca é do compradre, quem pegou 
essa faca? Puxa! - aí todo mundo ficou quieto, um mal estar - ele 
ficou meio sem jeito e falou: "No faz mal, nio. ce leva, viu Cláudio, 
mas toma conta, viu toma conta tá?" 

Pasquim - E o padre, Orlando? 
Orlando - Bem, nesta altura, entra um padre com um grande 

anel, e diz: "Presidente, eu queria falar com o Senhor, (imita voz de 
estrangeiro), o seguinte: os borrórros estio precisando de espingardas, 
eu quis comprar, e nio quiseram vender, di zendo que só Ministério da 
Guerra podia autorizar; eu queria que o senhor autorizasse. Ele virou 
e disse: "ah! eu nao, vai lá, vai no Ministério da Guerra, eu vou 
embora". Foi embora. 

Pasquim - E o Presidente Médici? 
Orlando - Estive com ele no Palácio do Planalto. Fui convidado 

a assistir com ele ao filme sobre os Kren-a-Karore, que nós contatamos. 
Nos tratou de forma muito fina. Depois aqui em Sio Paulo, nós 
ganhamos um premio, e foi ele quem nos entregou. 

Pasquim - O Geisel foi o único que voce .. nao conheceu? 
Orlando - Um contato muito ligeiro. Ganhamos um premio 

"Rio Branco", e nessa ocasiio mantivemos um rápido contato. Pelo que 
nos consta, essa deferencia toda especial que temos tido, inclusive no 
Ministério do Interior, na Funai, decorre de decisio direta dele. Dispo
mos dessas informa~oos. 
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Pasquim - Orlando, por que nao integrar o índio? Para que ele 
se beneficie de nossas "conquistas", de nossos "valores"? 

Orlando - E porque na escala normal em que poderá se integrar 
ele vai avan~ar primeiro .uma etapa de uma camada da popula~o que 
ainda nio usufrui de beneficio nenhum. 

Pasquim - Ele pode desaparecer? 
Orlando - Ele desaparece nessa transi~io. O índio nos deve 

interessar como povo. Nessa transi~iio, ele perde as características de 
pov~, perde sua identidade, para surgir como individuos gravitando 
ern·torno de uma sociedade estranha. Nós chegamos a um ponto, que 
podemos afirmar, com toda certeza, que nio existe lugar para indio na 

J ' 1 sociedade nacional. '-',A.. i t,I r,.., '').,.. t.\ v ' . ~ ~ 
Pasqu1m - Por que? 
Orlando - Nio existe nio só por sua economia totalmente dife· 

rente, como também por sua forma~io, pela sua ética, pelos seus 
principios, e por tudo aquilo que constituí as suas normas .tradiclonais 
de vida, que nós absolutamente nio podemos modificar. 

Pasquim - E a acultura~ao? 
Orlando - Aculturar é uma coisa. Quando o índlo recebe um 

machado de ferro, em substitui~o a um machado de pedra, ele deu um 
passo no sentido da acultura~io. Quando ele recebe urna camisa deu 
um passo no sentido da acultura~o. Mas nio é pelo fato dele usar urna 
camisa de civilizado, ou um machado de ferro, que perde suas formas 
sociais, suas normas tribais, seu mundo mítico. Nada disso desaparece. 

Pasquim - Quando isso tudo desaparece, Orlando? 
Orlando - No processo integrativo .. Isso porque nlnguém se _ Inte

gra pela metade. O sujeito para se integrar tem de faze-lo ao todo. 
Entio para se Integrar ele precisa substituir todos os seus valores, 
inclusive os míticos. E estes sio ligados ao dla-a-dia do indio. 

Pasquim - Pra ele se integrar torna-se necessária urna renúncia 
globaJ, gerando inclusive o iníciQ do fim , certo? 

Orlando - Vamos a um ponto claro. Um índio pode ter até tres 
mulheres, na aldeia, no seu mundo social. Nio porque ele possa 
sustentá-las. Mas porque necessita do trabalho delas. E o que acontece 
quando ele se integra? Esses sio valores que desaparecem para ele 
adquirir valores novos. Por que? Qual a vantagem para o índio? 

Pasquim - E para a sociedade nacional, qual a vantagem? 
Orlando - Sim. Qual a vantagem para a sociedade nacional em 

absorver um mundo assim tio primitivo? Que vive, quando no estado 
de cultura próprla, totalmente equilibrado? E nós vamos entio transfor
má-los em que? Numa popula~o marginalizada, sofrida, e escravizada 
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as vezes por aquUo que nós consideramos párlas da socledade nacional. 
Veja um exemplo: a fab:a lltoranea paulista. A maior densldade de 
índios Tupi-Guarani no tempo do Descobrimento. Boje há remanescen
tes desses grupos, em toda a costa paulista. E mals: sem condl\iiel 
nenhuma de participar da economia regional. 

Pasquim - É um espetáculo triste, acessível a toda a hora, a 
quem visita o litoral paulista, ou terras do Paraná, Santa Catarina ou 
mesmo Rio Grande do Sul. 

Orlando - Quando tentam participar dessa economla regional, 
eles se tornam escravos do cal-rara. E nós sabemos que o cai~ara ocupa / 
o mais baixo degrau da escala da soci·edade nacional. 

Pasquim - Quer dizer que eles nao se integram, nem como classe 
média, nem como executivos, profissionais liberais, nada ... Há o espa~o 
do bóia-fria. 

Orlando - Bóia-fria quando ele se sente civilizado. Veja voce. 2 tr 
uma conquista. O bóia-fria, para o índio, é um estágio de conquista. 
Quando para nós é uma cois~·- degradante. Veja voce, Edílson, estamos 
falando de Sio Paulo, que dlspoe de ·uma economla mals alta, mais ( 
desenvolvida. Agora vamos ver a situa~o na Ama.zOnia. Lá vamos ver o 
índio escravizado pelo seringueiro, e voce conhece lsso multo bem. Só ~ 
quem conviveu com o seringueiro sabe o tip0 de vida miserável que ele 

1
' / 

leva. 
Pasquim - Diante disso falar em integra~ao ... 
Orlando - (sempre cortando os apartes) É um absurdo falar em 

integra~io. Por que integrar os índios? Para transformá-los em vaquei
ros, pe0es, em bóia-fria? Que prot~o podemos dar, se como se sabe, 
essas faixas estio longe de dispor de prot~o? Essas sio faixas da 
sociedade nacional, e todos sabem, estio carentes de tudo isso. 

Pasquim - Quantos eram, na Descoberta? 
Orlando - Talvez uns quatro ou cinco milhiies de índios. 
Pasquim - Ternos hoje uns 120 mil. 
Orlando - Num cálculo, altamente otlmista, 200 mil. Olhe lá ••• 
Pasquim - Quantos eliminamos por século? 
Orlando - Quase um milhio de índios. 
Pasquim - É urna estatística razoável. 
Orlando - V oce ve o seguinte: com t11do que falamos da Améri-

ca. Que sabemos do processo de conquista do Oeste americano? 
Pasquim - Violento, agressivo, exterminador. 
Orlando - Na América ainda existem 450 mil índios. · 
Pasquim - (Quase gritando) Oitocentos mil índios. Oitocentos. 

Oitocentos mil índios na América. 
Orlando - Pois é. 
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Pasquim - Em 1800 havia sim, apenas uns 800 mil. Nessa oca
siao o confronto foi tao violento, nos Estados Unidos, que ficaram 
reduzidos a apenas 200 mil. Atualmente estao com quase um milhao, 
Orlando. 

Orlando - No Brasil nio contamos com mais de 200 mil índio." 
Aquetas popula~0es sadias que nós tínhamos foram desaparecendo 
violentamente. 

Pasquim - Orlando e Cláudio, por que nao casar com urna índia? 
Orlando - Toda vez que vou fazer uma palestra, no alto do 

entusiasmo, sempre levanta um sltjeito, com os dedinhos tímidos e 
pergunta: "Seu conferencista, também sou descendente de índio". 
Respondo: Já sei, minha filha, já sei, minha filha. Sua vó era índia. 
Nunca o seu avo. Sempre foi a índia a conquistada. 

Pasquim - Depois dá um pouco de status. Até porque é preferí
vel atribuir a palidez da pele a ascendencia índia, do que negra, já que 

~ ... negro foi escravo e indio nunca. Isso me faz lembrar um fato que vivo 
observando. Ser descendente de índio é legal, pega bem, encerra até 

1
:mesmo um certo mistério, posto que índio, ultimamente, tem sido vei
culado como urna cultura superior, cheia de sabedoria. Vide a série 

• Castanheda. O D. Juan. Negro, nao, foi escravo, e nao é nada chique. 
Orlando - A semana passada eu estive no litoral de Sio Paulo. 

Lá encontrei umas 10 crian~as mesd~as. Todas de um grupo Guarani. 
Todas ftlhas de civilizados com índias. Nenhuma filha de índio com 
civilizada. 

Pasquim - Depois tem a .história, que voces conhecem tao bem, 
ou mais, mais que eu: os caboclos da Amazonia chamam o índio de 
cunhado. "Ó cunhado como vai". "E esse "cunhadoº, entre aspas, é 
que o civilizado ve o indio, principalmente a india, como objeto de 
prazer sexual. 

Orlando - A mulher índia é sempre a conquistada. O nosso 
grande esfor~o consiste boje em fazer com que essa gente sobreviva o 
maior tempo possível. Nós temos consciencia, e eles também, até 
através de suas lendas, de que o seu fim está próximo. 

Pasquim - O nosso indio entao nao tem, nao tem futuro? 
Orlando - Há uma lenda, a de "Aminhoká". Quando chega 

urna criatura, "Aminhoká" dlz: "pula nessa lagoa". A pessoa pula, 
mas a água está multo fria e ela p0e só mio, e a mio fica branca. Ela 
corre para enxugar e passa a mio numa árvore. A árvore dá um grito. 
Entio "Amihoká" diz: "Assim como a árvore um dia desaparecerá, 
um dia voce desaparecerá." Esse é um índio. 

Pasquim - Interessantíssimo. 
Orlando - Entio chega outra criatura e Aminhoká manda pular 
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na lagoa. A criatura pula, e sai todo claro. Senta numa pedra e a peclra 
dá um grito. Aminhoká diz: "Assim como a pedra é perene voce nio 
morrerá jamais." Essa criatura é o civilizado. Quer dizer, o indio tem 
nas suas lendas a certeza do seu desapareclmento. 

Pasquim - Mas ele nao sabe quando isso acontecerá. 
Orlando - Claro que ele nao tem a consciencia de que esse 

desaparecimento será imediato. Ele nio sabe que nós é que vamos 
determinar o seu fim. Nós podemos determinar o tempo, a é~a, o seu 
fim. Entio nós estamos trabalhando, e boje há urna consciencia quase 
nacional, de que deve ser feito um esfor~o, que vale a pena, no sentido 
de que essa gente, essas na~s, precisam, ser preservadas o maior 
tempo possível. 

Pasquim - E a importancia desses povos! 
Orlando - O índio representa urna cultura. E essa cultura nio é 

patrimonio nosso. E patrimonio da própria humanidade. Uma cultura 
que desapar~a nio é um~~ perda nossa. Só existiu na Funai um 
presidente que dizia que o indio poderia constituir um quisto nacional. 
Mas isso é tao desrespeitoso a um homem que realmente pode racioci
nar que nio convém nem citar o cidadio. Embora ele se chame General 
Jeronimo Bandeira de Meto. Ele dizia que mais vale um engraxate, um 
pedreiro, um pintor, um lavador de carro, do que um homem nu dentro 
da mata. Isso porque ele nunca compreendeu o que significa um 
homem nu dentro da mata, quando esse homem é um indio. 

Pasquim - Ele está em harmonia com a natureza. 
Orlando - Tá em harmonia coma natureza e também com ele 

mesmo. 
Pasquim - Se imagina na cidade, né, que o índio seja alguém sem 

leis, sem princípios, e que de borduna a mao, saia destruindo, matan
do, amea~ando. 

Orlando - Isso está alastrado. Muitos pensam assim. Agora voce 
vai a uma aldeia e leva o maior susto. Susto de encontrar uma 
sociedade estabilizada. Se dá o luxo de nio ter chefe. Uma sociedade em 
que o indivíduo nao tem que prestar obediencia a ninguém, a nio ser a 
si mesmo, e ao seu mundo místico. Esse é um estágio que nunca 
chegaremos a ter. É verdade, nós sabemos, nio somos imbecis, que 
uma sociedade extensa como a nossa nunca poderá chegar a isso. Para 
nos manter ternos uma seqüencia enorme de leis, de gente, e de normas. 
Que vai desde o guarda-notumo até o Govemador de Estado, sem 
mencionar o complexo militar para compor tudo isso. O indio dentro da 
sua comunidade nio presta obediencia a quem quer que seja. 

Pasquim - Mostra um exemplo, Orlando? 
Orlando - Se eu chegar no meio da rua agora e come~ar a gritar, 
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minutos depois chegam radiopatrulhas para me levar para um distrito, 
onde terei que explicar porque estava gritando. Se nio for direto a um 
hospital psiquiátrico. Se um índio levantar de manbi, e gritar no melo 
da aldeia, penhum outro vai olhar para a cara dele e perguntar por que 
ele tá gritando. O máximo que pode dizer é que· "ele gosta de gritar". 

Pasquim - Perfeito, perfeito. 
· Orlando - Ele é índio, nós nio somos. (Bate com os dedos na 

mesa.) Nossa socledade nio deixa. O índio tema veleidade de ser livre, 
e realmente é uma criatura livre. O confronto tem gerado desapareci
mento. Rondon quando falava em Bororo falava em milhares. Os 
padres de Meruri quando fizeram a catequese eram 5 mil Bororos. 
Rondon tinha descendencia Bororo. Nós destruimos todos esses Bororos 
pra que? Pra transformar mela dúzia tocando pistom, flauta, gaita, ou 
entio marginalizados dentro das corruptelas de garimpo, ou nas peque
nas vilas, alcoollzados, e destruídos como nat;io. Uma língua própria, 
urna cultura própria, forte, sadia, linda. O que pusemos em lugar onde 
viviam os Bororos? Uma populat;io marginallzada, carente e sem 
qualquer perspectiva. Sio as nossas populat;iies cahoclas. Garimpeiros, 
seringuelros, os caucbelros, os ca~adores, pescadores, todos eles com· 
pletamente marginallzados. Agora vamos integrar o índlo. Integrar o 
índio em que? 

Pasquim - Urna sociedade com livro de ponto, e outras "coisi-
tas" mais. 

Orlando - Isso é uma loucura. 
Pasquim - É a melhor alternativa? 
Orlando - É, a Funai impor normas para poder prolongar o 

mais possível a vida dessa gente em comunidade. Do contrário eles vio 
continuar exibindo esse resultado que está diante de nossos olbos. 
Esmolando quase. Os índios ~e Itanhaém, por exemplo, esmolando 
entre os cait;aras. Os cai~aras esmolando entre os civilizados. 

Pasquim - Os índios foram empurrados para o interior . E Sao 
Paulo teve participa~ao expressiva no processo secular de prear índio 
para ser utilizado como mao-de-obra, nos diferentes ciclos economicos 
da regi~o. 

Orlando - Teve sbn, mas voce levantou um aspecto formidável 
com relat;io a Sio Paulo. É o único Estado onde a terra do índio é 
respeitada. As grandes reservas boje de lcat~, Araribar, Vanuire, no 
interior, estio garantidas, demarcadas, e netas nio se tocam. Somam 
mais de mil alqueires, sio terras valiosas. Em Sio Paulo os arrendamen
tos de terras Indígenas acabaram. É o único Estado que lsso aconteceu. 

Pasquim - E nos outros Estados do Sul? O que aconteceu? 
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Orlando - Os arrendatários de ontem, passaram a ser os possei
ros de boje. Foi urna excelente manobra. O cumprimento da proibi~io 
de arrendar terras indígenas geroú essa situa~ao. Esses arrendatários 
deixaram de pagar os arrendamentos, e se tornaram posseiros. Mudan
~ª comoda e generosa. Continuam nas terras indígenas, e agora sem 
pagar. lsso tudo porque obtiveram apoio político. Isso acontecen na 
Sul, tá acontecendo em áreas do Paraná, no Sul de Mato Grosso, de 
maneira enorme, principalmente na serra da Bodoquena. 

Pasquim - Acrescente Santa Catarina, Río Grande do Sul, e já 
agora no Parque do Aripuana, principalmente no Território de Rondo
n1a. 

Orlando - Convém lembrar que os índios Kadlweu, conhecidos 
como Guaicurus, receberam como pagamento por sua partlclpa~io na 
Guerra do Paraguai as terras da Serra da Bodoquena. 

Pasquim - Foram os únicos índios cavaleiros do Brasil. 
- Orlando - A terra ocupada pelo índio é terra da Unlio. O indio 

é um usufrutuário da terrada Uniao. No momento que ele saia aterra 
reverte para Uniio e é aquilo que a gente chama de terra devoluta. A 
Uniio delas disp0e como quiser. Sio poucos os acampamentos indíge
nas no Brasil, cujas terras nio tenham vincula~io com a Uniio. Só os 
índios Kadiweu, os índios de. Alagoas, cuja fazenda foi comprada pelo 
SPI, na gestio de José Maria da Gama Malcher, na localidade chama
da Palmeira dos indios. 

Pasquim - Orlando, como é que se sentem quando o governo. 
qualquer governo, nao este ou aquele governo, quer mostrar urna 
experiencia bem sucedida com o Índio, mostra o Parque Nacional do 
Xingu, que foi um projeto de teimosia, nao só de voces, mas de Noel 
Nutels, Darcy Ribeiro, Gama Malcher e outros? E que até bem recente
mente era objeto de muita hostilidade tendo que lutar com as dificulda
des que nós conhecemos? Houve tnomentos em que as atitudes de voces 
eram abertamente hostis. 

Orlando - É claro. Por defender a terra do indio morreo um 
sujeito em Mato Grosso de alta receptividade, chamado ~ri Coelho, 
prefeito de Campo Grande, e que seria sem dúvida nenhuma Govema
dor do Estado. Quando ele se levantou pra defender a terra do índio fol 
assassinado. Foi o primeiro protesto dos interessados na venda. das 
terras contra um sujeito que podia representar a defesa da terra do 
indio. 

Pasquim - Prova também disso sao a s intrigas envolvendo o 
nome de voces e do Leonardo. 

Orlando - Se fosse verdade tudo aquilo que dls.seram da gente, 
eu e o Cláudio nio teríamos condi~iies de sobrevlver dentro da área. 
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Nio teríamos a veleidade de pegar o apolo de Marechal Rondon. Seria 
um complo enorme Se nós tivéssemos algum motivo de culpa dentro 
deste tro~o todo. Nós nio teríamos levanta~o a Assembléia total de Sio 
Paulo numa mensagem entregue ao entio deputado Janio Quadros, 
protestando contra o que estavam fazendo contra nós no interior do 
Brasil. Nio houve nenhuma contesta~io. O Governo da República 
aceitou. Nio teríamos o próprio Marechal Rondon que escreveu uma 
carta e fez uma declara~io pela imprensa: "Continuo apoiando e 
continuo pondo toda minha fé nos irmios Villas Boas." 

Pasquim - Todo o problema da terra estava no centro disso. 
Orlando - Aqueles que estavam do canto de lá, é claro, estavam 

de jogo aberto. O que importava a eles era a conquista da terra. Nós 
estávamos descobrindo o Brasil quando fomos para lá. Um alqueire de 
terra custava CrS 1,00, um tostio, dez centavos. Nio é a·toa que tlnha 
lá um japones que comprou metade do Brasil Central, um milhio de 
hectares, por meia dúzia de mil réis. As companhias imobiliárias iam se 
formando, e aquilo tudc foi sendo liquidado. 

Pasquim - Orlando, conta a situa9ao de Barra do Gar9a, hoje. 
Orlando - Se boje voce for a Prefeitura de Barra do Gar~a e 

pedir o map.a cadastrado da regiio do Alto·Xingu, voce vai ver que ele 
está todo quadriculado. Tem nada ·menos, nada mais, que dois mil 
proprietários. Mas existem dois mil proprietários? Nio. Isso é um 
truque antigo de todas as imobillárias que avan~aram nas terras e que 
continuam avan~ando boje. E o requerente fictício que depois dá uma 
procura~io a um terceiro e este passa a ser o dono total das terras, 
porque estes requerentes sio todos imaginários. 

Pasquim - Perfeito. 
Orlando - lsso é um processo que usaram, e que usam ainda 

boje. Conhe~ um cidadio que yendeu a metade do Mato Grosso, está 
vendendo a metade do Pará e já está vendendo o Aripuani. Esse 
pessoal parece que tema carta branca para vender o Brasil. 

Pasquim - Como ele se chama, deve ser conhecido? 
Orlando - Nio, nio quero citar o nome dele agora porque ..• 
Pasquim - (som desligando o gravador) (risos) 
Pasquim - Voces acham que a tarefa foi cumprida? Como voces se 

sentem depois de toda essa luta, que está viva , e identificados, queiram 
ou nao, com urna parcela significativa de nossa história? 

Orlando - Bem ou mal, nio fomos nós. Mas o grupo, a época, 
aqueles que sio do nosso tempo. Tivemos um papel nesse sentido. Foi o 
de alertar a opiniio pública, o Brasil de que o índio nio é bicho. 
(Interrup~io do Villinha, perguntando se íamos "acabar a meia·noite") 
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Até trinta anos atrás o índio era um desconhecido. O índio tinha sido 
humanizado por Rondon, mas era ainda um sujeito esquecido, comple· 
tamente. Fomos nós que trouxemos os índios para os jomais, que 
valorizamos a questio da ·cultura do índio. Nós que eu digo, nio sou eu 
e Cláudio, mas Galvao, Marcelo, Noel, Darcy Ribeiro, Horta Barbosa, 
o próprio Rondon na sua segunda fase. 

' .. 
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A VOZ DOS VENCIDOS 

. -

Vale a pena revelar episódios pessoais ocorridos no trato com 
culturas primitivas? Particularmente tenho minhas dúvidas, já que pode 
(e muitas vezes o é) parecer cabotino ao leitor, desejo inconsciente ou 
consciente de folclorizar essas culturas. 

Os tres episódios, parecem-me, talvez escapem a essa possibilida
de. Sao acontecimentos carregados de dramaticidade e registram a luta 
desses povos, momentos de dificuldades, algumas vezes até mesmo 
impasse na sobrevivencia física desses grupos. 

Depois sao contados do ponto de vista deles, o que equivale a urna 
grande novidade em toda a nossa história. Conflitos e lutas entre índios 
e civilizados sempre foram narrados por nós, o que aliás é o ponto de 
vista do vencedor. Nos últimos seis anos comec;amos a ouvir o relato 
desses confrontos, contados a partir da ótica do índio. 

E aí a situac;ao assume urna forma, um desdobramento distinto, 
nós que estávamos, há quatro séculos, acostumados a olhar o índio 
como um bugre, um selvagem traic;oeiro, sem princípios, sem religiao, 
cortador de cabec;as, saboreador de carne humana. 

Aos poucos comec;amos a ouvir o depoimento dessa gente, em 
linguagem simples, desprovida de malícias, e nem por isso menos 
transparente, menos objetiva. Estes tres depoimentos. constituem um 
libelo, dentro de um discurso algumas ve-zes até mesmo ingenuo, 
entretanto cheio de sabedoria e li~oes . 

Nos primeiros meses de 1966 um grupo de 68 índios Caiabi decide 
abandonar o rio Tatue, afluente do Babeo Arinos~ no Sul do Estado do 
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Pará, e seguir em dire9ao ao Parque Nacional do Xingu, onde poderiam 
fugir a amea~a de escravidao, cada vez mais iminente, <liante do avan90 
de seringalistas, ca9adores de pele. 

Essa longa marcha durou 60 dias. Já incorporados num processo 
de semi-escravidao, onde em troca de borracha e castanha recebiam 
roupas e cacha9a de seringueiros e seringalistas, na segunda metade da 
década de 60 esses índios estavam amea9ados de total desaparecimento, 
repetindo assim um processo exaustivamente conhecido nos últimos 400 
anos. 

Sessenta e oito se deslocaram para o Parque do Xingu, naquele 
inverno de 1966, mas o restante do grupo nao pode vir tantas eram as 
amea9as, a tensao, o medo de represália por parte de seus já "legitima
dos donos'. Ainda hoje remanescentes dessa tribo vivem nas margens do 
Teles Pires, evidentemente submetidos a um processo terrível de desca
racteriza9ao. Nao sao nem caboclos, nem civilizados, e conduzem a 
condi~ao de índios como um estigma. 

Essa longa marcha de 60 dias foi chefiada pelo grande "capitao" 
Prepori, hoje com cabel~s longos, e cujas características genéticas já 
denunciam a intromissao de civilizados ao longo da história desse povo. 

O depoimento de Prepori, na sua singularidade e sofrimento, é 
parte da história desses povos, é parte da História do Brasil, e que um 
día, esperamos, ainda será contada. 

Pasquim - Quantos voces eram, nessa longa marcha? 
Prepori - Sessenta e oito Caiabi. Havia mulheres, crian9as, e 

velho. 
P - E agora, quantos sao? ' · . 
Prepori - Bem, só aqui no Parque Xingu tem mais de 250. Caiabi 

cresceu muito. De lá pra cá ternos 250 índios. E tudo mais tranqüilo. 
Bom. Tranqüilo, nao. Come9am também querer invadir Parque Xingu. 

P - Conta como foi essa marcha? 
Prepori - Vou responder. Mas devagar pra nao esquecer nada, 

nao misturar as coisas. Tudo com~ou com a ganancia de seringueiros, 
gateiros e outros indivíduos. Caiabi já conhecia Orlando e Cláudio 
desde muito tempo. E Caiabi cada vez mais triste, mais dominado. 
Caiabi sabia disso, mas nao podia fazer nada. Entao veio Orlando e 
Claudio e· falo u: Prepori reúne teu povo e vamos fugir. 

P - Fugir mesmo? 
Prepori - Fugir sim. A gente tinha dono, como nao? Grande 

parte do povo Caiabi nao sabia risco que corria. Seringueiro, gateiro, 
forasteiro tudo se apresenta bonzinho pra índio, dizendo-se amigo de 
índio, dando presente pra índio, mentindo pra índio. Como entao índio 
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vai saber, quem presta, e quem nao presta? 
P - É difícil mesmo ... 
Prepori - Muito difícil. Civilizado é sempre igual. Mesma roupa, 

mesma arma, mesma conversa. É preciso índio ter muito saber, pra 
diferen~ar. E índio nao tem saber. Entao tudo igual. Entao quando 
Cláudio e Orlando falou fiquei preocupado. Era amigo de muito tempo, 
mas fiquei preocupado. Muitas responsabilidades dizer meu povo; va
mos comigo, seguir mais um civilizado. E se fosse trapa~a? Civilizado 
vive fazendo trapa~a . 

P - Como conseguiu convencer seu povo? 
Prepori - Nao convencí todos. Apenas alguns. Vieram 68, mas 

outra grande parte ficou. Como julgar mal os que ficaram? Como 
garantir que os que davan1 roupas, sal, a~úcar, cacha~a, fumo nao 
eram amigos e sim irmaos Villas Boas que nao davam nada? Difícil. 
Muito difícil. 

P - Por que entao voce confiou tanto nos irrnaos Villas Boas? 
Podía ser mais urna trapa~a e. aí entao nao teria jeito ... 

Prepori - Nao sei explicar. Cláudio sempre conversava com Caia
bi. Conversava devagarzinho, sem alvor~o, como irmao. E mostrava 
pra Caiabi quanto perigo nos aguardava, com amizade com seringueiro. 
E Cláudio foi assim ganhando confian~a de índio. Meus irrnaos nio 
concordavam comigo, nao viam seringueiro como inimigo. 

P - Houve algum momento de perigo? 
Prepori - Como nao? Seringueiros e seringt:tlistas nao queriam 

que eu tirasse índio da beira de rio Tatue. Todo povo Caiabi trabalhava 
na seringa pra seringalista e seringueiro. E nao recebia dinheiro. 
Apenas roupa e bebida. Depois, quando índia bebia, usavam mulher, 
filha, de índio. Indio depois acordava triste, sabendo de tudo, e fazendo 
que nao sabia. Nao valia a pena lutar contra eles. Indio já . esta va 
desmoralizado, desunido. Quem resistía, morria. Entao nao valia a 
pena . 

P - Se foi assim, como conseguiu entao trazer ainda esse número 
tao grande? 

Prepori - Bom, conversando. Conversava com cada "capitio". 
Um de cada vez. Sem pressa, devagar, mostrando os perigos, os riscos. 
Dizendo até que se seringueiro soubesse ia querer matar todo mundo. 
Entao, com cada "capitao" que conversava, eu falava; mesmo que nao 
queira ir, ten ha medo, nao falar pra nenhum civilizado. Senao outros . . 

irmaos que querem ir correm perigo de vida. Muitos recusaram, outros 
fizeram marcha junto. Os que recusaram também nao falaram nada . . 
pra senngue1ro. 
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P - Qual a razao de seringueiro impedir voces de ir pro Parque 
do Xingu? 

Prepori - Tudo escravidao. Seringalista e seringueiro dizia que 
índio devia a eles. Entao índio nao podia viajar. Só se pagasse dívida. 

' Senao tava fugindo. Tudo trapac;a de civilizado. Indio nunca pagaria 
dívida de patrao. Índio nao sabe fazer conta, como ia poder pagar 
con ta do patrao? Tudo trapac;a ... 

P - E a marcha, foi difícil? 
Prepori - Pergunta Cláudio. (Cláudio Villas Boas.) Sessenta 

dias. A gente nao sabe direito. Mas foi muito tempo. Tempo de 
inverno, muita chuva, medo de ser apanhado por jagunc;o de seringalis
ta. Entao tinha que andar sempre, rápido, sem deixar muito sinal. Isso 
índio sabe fazer, mas era muito Caiabi junto. 

P - Tinha mulheres, crianc;as, nao? 
Prepori - Tinha mulher, tinha crianc;a, tinha velho. Como nao 

ter? Caiabi abandonar mulher, crianc;a, velho, na mao de seringalista? 
Caiabi nao fazer isso. Caiabi gosta muito família. Caiabi nao poder 
fazer isso (abaixa a cabec;a e fica em silencio). 

Prepori - Um dia, antes da partida, tudo combinado, muito 
medo civilizado saber, Cláudio e Orlando esperando a gente no outro 
lado do rio, também corren do risco de morrer, e um seringueiro, chega 
perto de Prepori e pergunta: "Que tá havendo?" Eu respondi: nada. 
"Nada o que" disse o seringueiro. Aos gritos encostou urna espingarda 
no meu peito. Tudo Caiabi olhando, preocupado, achando que tudo 
tinha fracassado. Deixei cano espingarda no meu peito e falei: "Prepori 
nao tem medo de morrer. Quem tem medo de morrer é seringueiro. 
Índio é índio e seringueiro é seringueiro. Disse isso tudo olhando nos 
olhos dele, sem piscar, com muita raiva. Amansou, comec;ou falando 
direitinho, dizendo que eu era trabalhador, outros índios é que nao 
presta va. 

P - E como se resolveu? 
Prepori - Ele ficou satisfeito e foi embora, sem desconfiar nada. 

Foi assim comec;o expedic;ao. Sessenta dias de caminhada, sem parar, 
sem comer direito, sem descansar direito, só chuva, muita malária, 
muita cobra. Hoje aqui no Xingu tem tres, quatro vezes mais Caiabi. 
Foi bom Caiabi ter vindo. Pena os que ficaram, nossos irmaos, paren
tes. Nunca mais a gente voltou, nem pode. Caiabi sabe que os outros 
tao mais escravo ainda, quando a gente fugiu ... 

*** 
Em 1972 a BR-080 (Xavantina-Cachimbo) corta o Parque Nacional 

do Xingu. Criado em 1961 esse parque constituiría, assim se acreditava, 
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no início de um processo geral que levaria a forma~ao de outras grandes 
reservas indígenas, num país com mais de 8 milhües de km2, e urna 
populac;ao tao-somente de 120 mil índios. 

Nada disso aconteceu. Os interesses, sempre insaciáveis, de gran
des grupos economicos, rtao só impediriam tal aspira~ao, como na 
verdade terminaram mutilando o até entao intocável Parque Nacional 
do Xingu . Essa estrada - BR-080 - se estende até a BR-165 (Cuiabá
Santarém) e ambas fazem parte do complexo da Transamazonica. Ao 
cortar o parque na faixa norte, retirou dele 8 mil e 150 km2, de. um total 
de 22 mil km2. E mais: retirou do parque sua faixa mais rica em solo, 
fauna e flora. 

U ma estrada ao cortar um território indígena significa o come~o do 
fim de urna cultura primitiva. Pela estrada vao passar as chamadas 
frentes pioneiras, que infelizmente nao significam o melhor da chamada 
sociedade civilizada. 

E os índios, naturalment~, reagiram. O território mais atingido 
pela rodovia foi o dos índios Txucarramae, sem favor algum um dos 
grupos mais aguerridos dos silvícolas brasileiros. Os conflitos nao se 
fizeram esperar, e o que é pior, a habilidade dos invasores - fazendei
ros, grileiros - terminou lan9ando um grupo contra outro grupo, numa 
mesma tribo. 

Nesse clima estive por diversas vezes nessa regiao, conversando 
com índios, sertanistas, fazendeiros, grileiros e outras espécies de 
invasores. Já em 1973 um grupo chefiado por Krumari, grande capitao 
Txucarramae, introduz urna divisao interna. Krumari, aliciado por 
fazendeiros, termina abandonando a aldeia, levando consigo pratica
men te a metade da popula9ao Txucarramae. 

Tal cisao constituiu urna grande vitória para os invasores civiliza
dos. O grupo que recusou abandonar o parque, resistindo a penetrac;ao 
dos invasores - grileiros, fazendeiros, motoristas de caminhao, ca~ado
res de pele - tinha a frente o grande "Capitao" Raoni, um índio 
Txucarramae muito simpático, valente e com mais de um 1 m 80 cm 
de altura. 

Na verdade Krumari saiµ fortalecido , já que apoiado nos fazendei
ros podía oferecer mais presentes para a aldeia, para os outros índios 
subordinados a sua lideran~a, como muni~oes , alimentos, roupas, e até 
armas. O mesmo nao acontecia com Raoni que contava apenas com o 
apoio da Funai, que na verdade nao pode competir, em termos de 
doac;ao, com esses grupos economicos. 

A situac;ao de Raoni, como chefe, portanto, estava delicada, e ele 
precisava de prestigio. Foi urna ocasiao como essa,· que um dia, 
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acompanhado do médico paulista Edgar Prochaska, vi-me na iminencia 
de ser eliminado por Raoni e seu grupo. 

O diálogo abaixo é a reconstitufr;ao desse episódio, ocorrido no dia 
3 de dezembro de 1973, ,na aldeia dos Txucarramae, as margens do Rio 
Xingu, quase na divisa entre os Estados de Mato Grosso e Pará. Vale 
mencionar que já nos conhecíamos relativamente bem, e que essa 
iniciativa de Raoni seria inusitada, se complexo nao fosse o mecanismo 
de a~ao de um grupo primitivo. 

P - Raoni, os posseiros de. Piaru~u (local onde se instalara1n os 
invasores, nas margens da BR-080) alegam que voces estao atacando 
eles. Dizem que até tiro voces já dispararam contra o povoado. 

Raoni - Mentira. Posseiro só sabe mentir. indio nao mente como 
posseiros. Eles tem que sair de lá. Pertence a Txucarramae. Nao podem 
continuar em terra de índios. Amancio (Amancio Martins, um dos 
líderes dos invasores) nao presta. Já houve tiroteio sim. Mas foram eles 
que come~aram. 

Raoni (botoque) e Krumari introduziram duas fac<;oes entre os Txucarramae, 
em decorr6ncia da passagem de urna rodovia em seus territórios. 
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P - Inclusive eles mostraram furos de balas. Garantem que os 
buracos foram provocados por disparos de voces ... 

Raoni - Caraíba (civilizado) nao pode ele mesmo ter atirado, e 
depois dizer que foi índio? Caraíba mente muito. Fazem assim pra 
dizer que índio nao presta, nao respeita Caraíba, ataca mulheres . ' 
crian~as. Entao vem polícia proteger invasor. Isso que invasor quer. 
Índio sabe dessa mentira de civilizado. 

P - lsso é verdade, Raoni. O Amando inclusive garante que terá 
apoio de políticos de Mato Grosso. Com isso ele diz que virá Polícia 
proteger eles. 

Raoni - (Levantando-se enfurecido, com urna imensa borduna 
na mao, cercado de jovens guerreiros, come~a a protestar quase a:os 
gritos.) Caraíba nao presta, nao vale nada. Vive mentindo. ,Quem foi 
invadir terra de índio? Índios tá aqui desde muitos, muitos anos. Nem 
civilizado sabe desde quando índio tá aqui. Nao havia estrada, nao 
havia aviao, nao havia motor., nao havia arma, nao havia carro, nao 
havia nada, só rios, matas, on~as, veado, e índio aqui. Lutando, 
amansando terreno, terra sempre de índio. Agora vem posseiro e quer 
invadir. Civilizado nao vale nada. 

P - Mas Raoni. .. 
Raoni - (interrompendo quase aos gritos) Indio já foi Sao Paulo, 

Brasília invadir casa de civilizado? indio já foi Brasília atacar civiliza
do? Índio já foi Sao Paulo perseguir mulher de civilizado? Indio já foi 
Brasília magoar civilizado, querer roubar sua mata, atirar contra carro, 
coptra filho de civilizado? 

P - Mas Raoni, nao é bem assim. (Senti que ele estava n1uito 
nervoso e procurei estabelecer um diálogo menos emocional, até porque 
já conhe90 tnais ou menos a natureza agressiva e imprevisível do índio.) 
Há caraíba que é amigo do índio, que defende índio ... 

Raoni - (Interrompendo, ainda de pé, coma imensa borduna na 
mao, ouvido atentamente por seus pares.) Nao sei de nada. Nao sei de 
nada. E voce, quem é voce? Voce nao esteve no último tiroteio? 
Atirando contra Txucarramae? indio nao esquece, nao? 

O médico Edgard Prochaska, sentindo a gravidade do momento, 
vem em meu socorro. 

Prochaska - Nao Raoni. O Edilson nao pode ter estado nesse 
tiroteiro. Ele nao faria isso contra voces ... 

Raoni - Como nao faria? Ele tava lá. Ele atirou contra Txucar
ramae. Agora ele vem e fica aqui na aldeia.' Ele também é invasor e 
mentiroso. (Senti que a coisa havia avan9ado demais. Nao tive nenhu
ma dúvida que o pior acontecera, e me recordei entao ,que nos últimos 
dias eles estavam alvoro~ados, e muito voltados para as duas armas -
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rifle Winchester - que Prochaska conduzia. Procurei manter a calma, 
sabendo que qualquer vacilo nós dois seríamos eliminados). 

p - Raoni tá exagerando. Nao é verdade. Voce tá enganado. Eu 
estive no povoado, mas .depois do tiroteio, ouvindo os posseiros prá 
fazer reportagem. Isso eu confirmo. 

Raoni - Nao sei de nada. Caraíba nunca presta. (Sempre aos 
gritos. Nesse momento, no centro do pátio da aldeia, pude calcular uns 
12 a 15 índios, nao sei precisar. Todos armados de bordunas, arma 
terrível, de qµase lm50cm de comprimento, na mao de um Txucar
ratnae. Fazia um Sol fortíssimo, e eu acabara de escrever urna carta a 
um amigo em Sao Paulo, falando da imprevisibilidade do comportamen· 
to do índio.) 

P - Raoni eu fui apresentado a voce pelo Cláudio Villas Boas, e 
A - • • voce nao va1 negar isso agora. 

Raoni - E daí, e daí. .. Cláudio também é caraíba. Orlando 
(Orlando Villas Boas, irmao de Cláudio, os primeiros civilizados a 
entrarem em contato com essa tribo, ainda no final da década de 50) . 

Prochaska - Raoni, o Edílson é amigo de verdade do Cláudio, é 
amigo de verdade de Txucarramae, e nós viemos juntos do Diauarum 
(posto indígena .onde vivia o sertanista Cláudio Villas Boas). Nós nao 
viemos no mesmo barco? Voce, sua família, eu e o Edílson? 

Raoni - Caraíba nao presta. indio vai resistir. Vai lutar até 
morrer. Índio nao sabe mais quem é amigo, nao. Tudo é mentira. 
Posseiro invade nossa terra e ainda chama índio- de malandro, que vive 
nu, que nao presta, nao quer saber de trabalhar. (Ficou claro que 
Raoni nao tivera exito em nos eliminar assim tao facilmente. O médico 
era um dado altamente importante, já que nos dias anteriores prestara 
assistencia a muitos índios, e isso nos fornecia simpatía. Comecei a 
raciocinar se Raoni queria nqs eliminar para reduzir o prestígio de 
Krumari, que já abandonara a aldeia, levando a metade da popula~ao, 
ou se o alvo era obter as duas .armas do Prochaska, por sinal urna 
verdadeira jóia para um índio.) 

Raoni - (Voltando a carga, buscando nova linha para justificar a 
provocá~ao.) indio nao é bobo, nao. Eu me lembro muito bem de que 
voce tava no tiroteio, atirando contra índio. Eu me lembro. (Um novo 
arrepio petcorreu o meu corpo. Comecei a me sentir um pouco desespe
rado, e mesmo cansado. Novamente aos gritos, de borduna a mao, 
come~ou a gritar comigo. Olhei para o Prochaska, ele também se 
encontrava fazendo o possível para manter a calma. Recordei-me do 
sertanista Sidnei Possuelo, meu amigo, que me alertara a respeito dos 
estados de espírito dos Txucarramae. Mas me consolara: "Nunca perca 
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Os indios Txucarramae tem urna consciencia nítida dos perigos advindos 
através do civilizado, principalmente a fac~ao que se recusou a deixar a área 
do Parque do Xingu. 

a calma; ou élemonstre· medo. Isso agrava mais ainda a situa<;ao junto 
ao Txucarramae." 

P - RaonL Raoni, posso falar, posso falar ... 
Raoni - Nao quero saber de conversa sua, nao ... 
Nesse momento chegou Bediai, um índio Txucarramae muito 

respeitado na aldeia, muito amigo dos Villas Boas. Viera de canoa, e ao 
ouvir toda aquela confusao no pátio da aldeia, nem se dirigiu para sua 
maloca. Veio direto em nossa dire~ao. Bediai é um bom amigo meu, e 
algumas vezes, noutras viagens, chegáramos inclusive a ca~ar patos 
selvagens juntos. Nao tem um olho. Ao ve-lo senti urna sensa~ao 
intraduzível. 

Bediai - Que tá acontecendo? 
P - O Raoni está me estranhando Bediai. Tá dizendo que eu 

atirei contra Txucarramae, no tiroteio de Piaru<;u. 
Ele sorri. Fala em Txucarramae com Raoni. Eu e Prochaska 
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ficamos aguardando. Foram minutos que duraram meses. Conversam 
em voz baixa. Em dado momento Bediai vem em minha dire~ao e me 
abra~a. A mim, e Prochaska. Raoni também. 

Raoni - Vamos comemorar. Podem comer isso aqui. (Era urna 
massa de mandioca crua, batida, carregada de moscas, lambida pelos 
cachorros. Dividi a por~ao recebida, tendo o cuidado de oferecer a parte 
maior para o Prochaska. Nos despedimos, e fomos, em silencio, arru
mar nossas bagagens para irmos embora, nem que fosse a pé. Come
mos, tivemos que comer, mais da metade da mandioca da confraterni
za~ao. No dia seguinte, subindo o rio Xingu de canoa, sob um Sol de 
mais de 42 graus, um desarranjo intestinal nos dominava totalmente. 
Mas mesmo assim estávamos felizes e vivos.) 

A Funai, através da Universidade da Bahia, está estimulando o 
reagrupamento dos índios Pataxó, em Barra Velha, sul da Bahia, ha
vendo inclusive um elemento desta Funda~ao já agora residindo junto a 
aldeia. E isso lhes fornece urna legitimidade imensa, responsável inclusi
ve pela cren~a de que a partir de agora "vale a pena ser índio nova
mente". 

Tururin (pássaro pequeno) 42 anos, casado, é o cacique dos 
Pataxó, atualmente. Inteligentíssimo, hábil, sua história é certamente 
muito mais dramática do que a de Mário Juruna, índio Xavante que no 
ano passado deixou perplexa a opiniao pública brasileira com suas 
observac;oes sobre a cultura civilizada. 

O depoimento de Tururin é portanto o ponto de vista de um povo 
exaustivamente sofrido, e embora ele fosse um rapaz de 16 anos no 
episódio do massacre de 1951, é evidente que· todos esses fatos esta.o em 

, . 
sua memoria. 

P - Voce se recorda de todos esses acontecimentos? 
Tururin - Pataxó já pa~sou os pés, apagou essa mancha de 

tristeza. Nao querer lembrar nada. Só esquecer. Querer agora escola 
para quitoque (crian~a), nao cre~cer feito camandu (animal). Querer 
agora ganhar caiambá (dinheiro), para poder ter manguti (comida) 
comprar tupisai (roupa). 

P ·- Voce acha que assim é melhor, esconder tudo o que aconte
ceu? 

Tururin - Quem geme é quem sen te a dor. Só se poe o cocar 
onde alcan~a a mao. Quando queimaram aldeia tinha uns 300 Pataxó. 
Muitos morreram depois, de tanta pancada, · ou mesmo de vergonha. 
Quando índio fica muito triste, quando tiram família de índio índio se . ' 
isola e come~a a morrer. Polícia tocou fogo na aldeia, e índio ficou sem 
casa, sem terra, sem cemitério, e entao Pataxó com~ou a morrer. 
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P - Mas houve alguns que foram trabalhar em fazendas, nas 
pequenas cidades próximas, ou vilarejos, nao? 

Tururin - Isso houye. Mas foi depois. Muito depois. No come~o 
foi só fugir. Fugir com mulher, filhos, com país velhos. E depois 
separar, nao poder ficar junto. En tao vinha tristeza, muita tristeza, e 
índio ficava parado, num canto, de cócoras, sem comer. E ia ficando 
fraco, muito fraco, e morria. · 

P - Como é que voces decidiram voltar para Barra Velha? . 
Tururin - Foi com sinal da Funai. Durante todo esse teinpo nao 

tinha pra onde índio ir. Fazenda acabando, mata sendo derrubada, e 
índio nao tendo mais pra onde ir. Foi vindo entao pessoal da Funai, 
pessoal do doutor Agostinho (Pedro Agostinho, da Universidade . da 
Babia) e entao índio come~ou novamente a acreditar. 

P - Pataxó cresceu muito, mesmo com a destrui~ao da lldeia, 
nao? Em 1951 voces somavam uns 300, ou 400 no máximo. Agora sao 
900 índios. Houve crescimento? 

. ' 

Tururin participa, 
juntamente com todo o 
seu povo, de um lento 
processo de 
reagrupamento e 
reconquista de toda a 
unidade tribal perdida 
num episódio destechado 
pela violencia, 
oportunismo e 
incompreensao dos 
civilizados. 
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Tururin - Teve. Teve crescimento. Fazendeiro sempre apoiou 
crescimento de família de índio. Como nao? Quanto mais índio houver, 
mais gente pra trabalhar pra rico. Pataxó sabe disso. Trabalho de 
Pataxó nao vale nada. Quero dizer Pataxó trabalha e ganha muito 
pouco. Pataxó trabalha pela comida. Pataxó nao sabe lidar com 
caiambá (dinheiro). Entao é bom Pataxó crescer, ter filhos. Patrao da 
regiao sabe disso. 

P - O que Pataxó mais quer agora? Mais importante pro povo 
Pataxó? 

Tururin - Escola pra quitoque (crian~a). Pra quitoque nao 
crescer feito camandu (animal). Querer ganhar caiambá ( dinheiro) para 
poder ter manguti (comida), comprar tupisai (roupa). Senao branco vai 
dizer quando ver Pataxó na cidade que "índio nao tem vergonha, vive 
sem roupa, feito animal". Tudo mal-entendido, Indio é feito crian~a, 
nao tem maldade de branco. 

P - Escola entao é importante? 
Tururin - É importante. Pataxó com escola nao é enganado por 

branco. Se Pataxó soubesse ler nao teria acontecido a desgra~a de 1951. 
Como cacique penso mais no futuro. Devo pensar no futuro de meu 
povo. Futuro é muito importante. Futuro é igual a passado. Nao <leve 
ser desprezado. Se acontecer nova violencia povo Pataxó acaba. Isso eu 
tenho que pensar muito. Por isso eu falo sempre pros meus irmaos; 
escota, estrada, tudo isso é muito importante pra Pataxó. 

P - De que voces vivem agora? 
Tururin - Bom, a gente trabalha na r~a. Há ainda muitos 

bichos na regiao. Depois Pataxó tambeín pesca, planta mandioca. 
Também Pataxó vende artesanato em Porto Seguro (Eu pessoalmente 
acompanhei um índio Pataxó, e seu filho de 8 a 10 anos, que foram 
vender arcos e flechas em Porto Seguro. É urna viagem que se estende 
por uns 70 km que eles fazem em apenas tres dias, a pé. Praticamente 
nao comem, e quando o fazem é na cozinha das casas, já que sao índios 
e nao podem faze-lo na sala de visita. O mais terrível é quando chegam 
em Porto Seguro: vendem um arco com flecha por apenas CrS 10,00 ao 
dono dé urna butique local. No mesmo dia o produto é colocado nas 
vitrinas e oferecido por CrS 80,00. 

Quando conseguem vender tudo, o que nem sempre acontece, 
retornam com CrS 200,00 ou CrS 300,00, fa~intos. Em Porto Seguro 
quase sempre dormem ao relento, já que ninguém v~i querer receber 
um índio para dormir. Essa experiencia eu pessoalmt:nte vivi, com 
Glória Freitas, já que fizemos esse percurso com Kibar, 36 anos, e seu 
filho Aldineu de 8 a 10 anos). 
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P - Há civilizados que ainda hoje vivero em Caraíva, e teriam 
participado da violencia de 1951. Voce mesmo citou o Seu Vitorino da 
Cruz, como um desses civilizados. Como Caraíva fica distante apenas 
10 km aqui da aldeia, voces nao pensam em vingan~a? 

Tururin - Nao. Pataxó nunca pensou em vingan~a. Pataxó nem 
pode pensar em vingan~a. Pataxó agora já é fraco demais. Ninguém 
fazia mal a Pataxó sem mais, nem menos. Entao Pataxó era muito 
respeitado, muito valente, muito temido. Entao Pataxó nesse tempo, 
que faz muitos anos, nem eu me lembro, Pataxó se vingava. Hoje nao. 
Hoje Pataxó quer paz, quer viver, sem fazer mal a ninguém. Pataxó é 
como crian~a, esquece em tempo po~co . 

. ' 
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INDIOS DO SUL 

. ' 

Urna índia - Andila Inácio - no posto de Guarita (RS) envia 
urna carta ao Presidente Geisel solicitando intervenc;ao para retirada de 
1.500 famílias de colonos que ocupam ilegalmente as terras da reserva. 
Um outro índio - Fábio de Almeida - no posto de Ibirama (SC) é 
baleado no pesc~o, a queima-roupa, por um soldado da PM de Santa 
Catarina, depois de urna violenta briga, onde se envolveram militares e 
silvícolas. 

Os dois episódios, de antecedentes complexos e consequencias 
previsíveis, serviram para revelar urna situac;ao pouco conhecida para a 
maioria dos brasileiros: existem índios no Sul, cuja situac;ao social é 
muito mais grave do que a de seus irmaos da Amazonia. Principalmen
te porque ocupam as últimas reservas, ainda preservadas, de terras do 
Sul, onde fauna e flora nao foram de todo destruídas. Um pouco mais 
de um século de contato com a civilizac;ao, transformou Kaingang, 
Xocleng, Guaraní, Terena e Xetá, nos Estados do Sul, em arremedo de 
civílizac;oes, subnutridos, maltrapilhos, desestruturados, quando nao 
verdadeiros mendigos. 

Os Estados do Sul - Sao Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio 
Grande do Sul - contam com 24 postos indígenas, reunindo o que 
sobrou de Kaingang, Guaraní, Xocleng, Terena e Xetá, num total de 
quase 9 mil silvícolas. Há mais de um século .atraídos pelas frentes de 
ocupac;ao, essas nac;oes constituem boje um dos libelos mais contuden
tes contra aqueles que honesta ou irresponsavelmente propüem a inte
grac;ao de culturas indígenas no denominado mundo civilizado. 
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CAUSAS 

A maior tragédia dos índios do Sul é que eles se encontram nas 
últimas reservas de terras ricas, airida nao esgotadas, e madeiras de lei 
da regiao. Como o índio para viver nao precisa mutilar agressivamente 
a natureza, conforme acontece com o civilizado, no pouco que lhe 
sobrou de terra, a flora ainda é exuberante. A fauna nao foi extermina
da. Entao, nos 24 postos dos Estados do Sul, os silvícolas, confusos, 
vulneráveis as mais diferentes armadi/has montadas pelas frentes de 
ocupa~ao, enfrentam de um lado, as cias. madeireiras, e de outro os 
colonos , que invadem suas terras, ámea~am, espancam, quando nao 
matam os índios. 

Em Ibirama, no posto indígena do mesmo nome, em Santa Catari· 
na, a invasao da reserva se tornou tao ostensiva, que em apenas um dia, 
tropas do Exército e agentes da Polícia Federal, solicitados pela Funai, 
apreenderam 22 tratores, 24 moto-serras, e mais 15 caminh0es carregados 
de madeiras de lei. Isto tudo, num único dia. O chefe da Divisao 
Nordeste da Funai, o Major Alipio Leivay, informou que 38 firmas 
madeireiras foram presas em flagrante, por se encontrarem clandestina
mente na reserva indígen~ . depredando toda a área. 

Estas firmas, já devidamente identificadas pela Polícia Federal e 
Exército, agiam de forma curiosa e criminosa. Aliciavam os índios, 
oferecendo-lhes dinheiro realmente alto, e em contra-partida obtinham 
deles a cumplicidade para a retirada desSas madeiras. Urna delas é o 
sassafrás, nobre e rara em todo o mundo, que fornece urna essencia 
que é imediatamente exportada para o exterior. O posto indígena de 
lbirama possui, talvez, a maior e certamente última reserva de sassafrás 
do país. 

O titular da 4. ª Delegada Regional da Funai, boje afastado, com 
sede em Curitiba, Sr. Francisco Neves Brasileiro, costuma dizer que "a 
sorte da reserva de sassafrás de lbirama é que o rio Hercílio a corta 
num dos trechos mais exuberantes. Como este rio nao disp0e de ponte, 
o trecho do outro lado, dado as dificuldades de retirada de madeiras, 
ficou imune, preservado. Mesmo assim, a área do lado direito do rio, 
menor felizmente, foi totalmente destruída". 

Isto porque o delegado da Funai certamente ignorava a descoberta 
de urna estrada de mais de SO quilometro~ , clandestina, dando acesso 
a reserva indígena, pela faixa oposta ao rio Hercílio. Esta estrada, que 
eu percorri acompanhado de soldados da PM de Santa Catarina, foi 
construída pelas cias. madeireiras, utilizando-se de . tratores e cami
nhoes de grande porte. 
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DESFECHO 

A partir do momento que a Funai obteve a permanencia dos 
soldados da PM de Santa Catarina, no posto de Ibirama, como forma 
de impedir novas investidas de outros grupos contra a reserva, a tarefa 
primeira das empresas madeireiras foi lan~ar os índios contra o órgao. 
No que tiveram inteiro exito. Por motivos muito simples: houve índio, 
no posto de Ibirama, que chegou a ganhar, numa única semana, CrS 50 
mil, somente por permitir a retirada de madeiras. Se é verdade que os 
atravessadores, mesti<;os e intrusos ganharam muito dinheiro, o índio 
também recebeu importancias significativas. 

Houve índio que chegou a comprar baixelas de prata por CrS 
900,00 a unidade. Outros adquiriram enceradeiras elétricas em casa 
sem luz. Houve também silvícola que chegou a gastar até CrS 5 mil, por 
noite, em casas de mulheres. Isto tudo foi apurado pela Funai. Diante 
da atua~ao da Funai, impedindo tal violencia, nociva nao só aos índios, 
como de resto ao próprio país, os madeireiros, através de seus insuflado
res, convenceram os índios que o órgao estava contra eles. A própria 
presen~a dos militares foi apontada aos índios, por esses elementos, 
como urna invasao as suas terras. 

O entao chefe do posto de lbirama, Sr. Darwin Francisco Pinheiro, 
solicitou a um índio, que devolvesse urna máquina de costura pertencen
te a Funai. O índio recusou. O chefe do posto, amea~ado pelos índios e 
seus familiares, recorreu ao destacamento da PM. Á for~a os policiais 
retiraram a máquina, sob as ordens de Darwin Pinheiro, o que se 
constituiu num evidente erro do sertanista., . em consentir participar de 
tal a~ao. Dias depois os índios promoveram urna festa, fora do posto; e 
convidaran1 os policiais. Eles aceitaram, sem perceber que estavam 
concordando ingenuamente com urna provoca~ao habilmente montada 
pelos índios, como forma de retalia~ao ao episódio da máquina de 
costura. 

No decorrer da festa, o mesti~o Fábio de Almeida, apenas filho de 
índio, e que há 10 anos se encontrava fora do posto de lbirama, iniciou 
a agress~o aos policiais. No desenrolar da briga, no momento em que 
de· garrafa na mao ele se lan~ava contra um policial, foi alvejado, por 
um revólver 38, no pesc~o. Um outro índio, já idoso, recebeu um 
violento soco, desmaiando em seguida. 

CONSEQmNCIAS 

A dire~ao da Funai afastou da chefia do posto o Sr. Darwin 
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Pinheiro. Este, por sua vez, acusa os mestic;os Lino Nounc Fooro, o 
italiano Arnordo Monho, casado com índia, o civilizado José Sousa, 
casado com índia mestic;a e mais Clarice do Amaral, civilizada, casada 
com mestic;o, como "o_s priucipais instigadores, a sen1ic;o de grupos 
madeireiros, do quadro de revolta existente no posto". Com a devastac;ao 
patrocinada pelas firmas madeireiras, há índios com geladeiras, e 
alguns até mesmo contam com duas empregadas domésticas civilizadas, 
quando nao gastam nababescamente no comércio da cidade. O resulta
do disso tudo é que a continuar essa devastac;ao, que eu pessoalmente 
nao creio que pare, os índios, num prazo máximo de dois anos, terao 
que abandonar a reserva, o desequilibrio será tao violento, que a menor 
lavoura nao terá lugar na área. 

A escola do posto de Ibirama foi fechada. A professora disse que os 
alunos recusam qualquer servic;o de funcionários da Funai. A farmácia 
também fechou , urna vez que a enfermeira, casada com um índio, se 
iriclinou por urna posic;ao h de solidariedade aos silvícolas. O posto 
indígena de lbirama conta com cerca de 650 índios, divididos entre os 
grupos Kaingang e Xocleng, numa área de 14.145 hectares, a leste de 
Santa Catarina. Na verdade é praticamente impossível aferir o número 
exato de índios, já que a maioria se mesclou com civilizados. Esses 
elementos recusam assimilar a . cultura do índio, agindo de forma 
contrária. 

No posto indígena de Mangueirinhas, no Paraná, vivem cerca de 
350 índios, entre kaingang e Guarani. A regiao, rica em pinheiros, nao 
resistiu a penetrac;ao das cias. madeireiras. Hoje a reserva está dividida 
em duas áreas, em decorrencia dessa invasao. Há nessa reserva 120 mil 
pinheiros, que só sobraram porque. a Funai entrou com urna ac;ao na 
justic;a contra a empresa madeireira Eslavieiros. Por estar "sub judice", 
essa reserva foi poupada. Os postos de Serrinha e Ventura, no Rio 
Grande do Sul, desapareceram em decorrencia da penetrac;ao de inva
sores nas terras indígenas. 

O chefe do posto de Xapecó, no município de Xanxere, em Santa 
Catarina, Sr. Franklin Mader, um gaúcho de 64 anos, enfrenta amea
c;as de morte, quase que constantemente. Já chegou mesmo a travar 
tiroteio com grupos de invasores das terras indígenas. Em 1962, Joao 
Narciso, índio Kaingang, que trabalhava no posto de Palm~s. no 
Paraná, levou urna facada de um civilizado, na área do posto de 
Xapecó. Outro índio, Pedro Feliciano, foi morto por Romao Vieira, 
também civilizado. Sempre por questoes de 'terras. 

Em 1973, o mesmo Romao, conta Franklin Mader, voltou a 
assassinar em 2 de fevereiro, o índio Afonso Alves. No dia 7 de outubro 
de 1974, filhos de arrendatários espancaram o índio Adao Gaspar, 
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provocando fraturas nos bra~os , maxilares, e ferimento no cranio com 
compressao cerebral. Quase todos estao sem puni~ao . Mataram e 
espancaram simplesmente por alegarem nao gostar de índios. Esconden
do o elemento terra, que estes ocupam. Nao se libertaram também do 
conceito de que índio é bugre, nao presta, precisa ser morto. Conceito 
este que, infelizmente, há quatro séculos, é a nota dominante das 
nossas chamadas frentes de ocupa~ao. Isto para nao revelar que por 
trás desta mentira há cobi~a de suas terras .. 

Maltrapilhos, invariavelmente pessimistas, rompidos com seus va
lores originais, o que sobrou dessas na~oes luta hoje para preservar os 
180 mil, aproximadamente, hectares da terra, área restante das imensas 
extensües ocupadas no passado. A bata/ha final, quase todos eles o 
sabem, embora nao digam, está perdida. O desaparecimento destas 
culturas, por sinal já bastante adiantado, é também a ruptura com a 
mais expressiva raíz da história da humanidade. É a esponja que se 
passa na memória da história do Homem, para nao falar do crime 
inominável que se pratica contra esses povos. 

Em junho de 1977 estive com um grupo de 10 desses indios, durante dois 
días apenas. Um contato ligeiro, mas o suficiente para nao permanecer 
desatento sequer tres ou quatro segundos. 
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OS W AIMIRI-ATROARI E 
A COLONIZA~AO 

Há nove anos, novembro de 1968, o massacre da expedi~ao che'fia
da pelo padre Joao Calleri - 10 pessoas, inclusive urna mulher -
despertaria a curiosidade nacional em torno dos Waimirj-Atroari, ín
dios localizados ao norte do Estado do Amazonas, ocupando os vales 
dos rios Jatapu, Vatuma, Camana4, Curiaú, Jauaperi, Branco e 
Anauá. · 

Isso há 10 anos. Agora estao restritos, tal a penetra~ao da comuni
dade nacional - abertura de estrada, colonos, ca~adores - aos vales 
dorio Jauaperi e dos igarapés Alalau e Abonari. Há 20 anos podiam ser 
encontrados a 50 km de Manaus, as margens do rio Urubu. Hoje já 
podem ser vistos no Território de Roraima, e foi aí que estive com eles. 
Nao será surpresa se alcan~arem as Guianas, ou mesmo a Venezuela. 

Fogem, Deus sabe como, há mais de 100 anos a um contato a 
nossa chamada civiliza~ao. É certamente um caso único, em toda a 
história dessas culturas. Normalmente urna tribo exige de dois a quatro 
anos para ser contatada, atraída, quando nao menos, conforme aconte
ceu com os Avá-Canoeiro, expedi~ao da qual participei como sertanis
ta Apoena Meireles, meu irmao de lutas ou entao os Kren-a-Karore, 
onde Cláudio Villas Boas em 18 meses concluiu o seu trabalho. · 

Evito a expressao pacificar por imadequada e desonesta. Se alguma 
cultura precisa ser pacificada, que nao sejam ,os índios. Eles vivem em 
harmonia coma natureza, suas tradi~oes, costumes, ordem. social, e de 
resto, com eles mesmo. 

Em 1970 inicia-se a constru~ao da BR-174 '(Manaus/ Boa Vista) 
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que se estende até Caracas, na Venezuela. Essa rodovia consolida a 
rede viária sul .. americana - Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai, 
Venezuela e Guiana - já que a partir de Manaus ela se acopla com 
Brasília. A integra9ao dos dois eones - Sul e Norte - do Continente é 

• 
urna perseguida aspira9ao dos povos ao Sul do Rio Grande. 

Essa rodovia, entretanto, <;ortou ao meio o território desses índios , 
e agora eles se encontram acuados, praticamente sem saída. Nada se 
sabe, de preciso, a respeito deles, embora. desde 1873 se registrem os 
primeiros contatos. Nesse ano eles visitaram a comunidade de Moura, 
ao norte do Estado do Amazonas. Supoe-se que somem de 800 a 1.200 
pessoas. Sua língua - karib - seus costumes, seu universo, tudo isso 
nos é inteiramente desconhecido. A partir de 1942, por outro lado, há 
urna precária cronología dos confrontos entre eles e. funcionários do 
extinto SPI e já.agora Funai. 

Em dezembro de 1942 eliminam, num posto do SPI, os irmaos 
Biglia. No dia 31 de dezembro de 1946 voltam a atacar, exterminando o 
chefe do posto, Luís Antonio de Carvalho, e mais· cinco funcionários do 
SPI. Em novembro de 1968 massacram a expedi~ao do Padre Calleri, 
num total de 10 pessoas. 

Em janeiro de 1973 matam novamente mais tres servidores da 
Funai. No ano seguinte os Waimiri-Atroari empreendem mais dois 
massacres: o primeiro em setembro, · eliminando já agora seis funcioná
rios da Funai, e o segundo a 29 de dezembro, quando o sertanista 
Gilberto Pinto chamado as pressas para entrar em contato com eles, 
terminou também assassinado. Ele e mais tres ajudantes. 

Isso sao os registros oficiais~ mencionando apenas os servidores da 
Funai. Os confrontos com apanhadores· de castanha, ca9adores, e 
mesmo agricultores naturalmente nem sempre merecem registro. Evi
dentemente só se relatam as morte·s do lado de cá, já que essa história 
se escrevé do nosso ponto de vista de civilizado. Nesses confrontos, 
sabe-se, ocorrem também mortes do lado de lá. 

Na primeira semana do mes . de junho estive com um grupo de 10 
desses índios. Durante dois días apenas. Um contato ligeiro, mas o 
suficiente pra me deixar muito pouco a vontade. Eu e mais 23 funcioná
rios da ·Funai, na altura do Km 308 da BR-174. 

Tantos foram os incidentes, e todos co~ perdas fatais, que a Funai, 
a partir de 1975 decidiu nao mais tentar atrair os Waimiri-Atroari. Essa 
decisao foi resultado de repetidas advertencias do sertanista Apoena 
Meireles, que esteve chefiando essa área logo após a morte do sertanista 
Gilberto Pinto. 

Que eles venham até nós. A estrada cortou o território deles, a 
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Massacre destechado pelos Waimiri-Atroarí , contra sertanístas, na década 
de 20. (Foto de meu arquivo pessoaq. 

flora foi mutilada, a fauna já revela os primeiros sinais de desequilíbrio, 
me repetiu, em diversas ocasiües; o filho do velho Chico Meireles. 
Durante quase um ano Apoena esteve nessa reserva, mas nunca chegou 
a se encontrar com os "temíveis" Waimiri-Atroari. 

Estando na regiao, realizando um trabalho paralelo, soube pelo 
rádio, por mero acaso, que os Waimiri-Atroari haviam visitado um 
posto avan'Yado da Funai, nas margens da BR-174. Me desloco as 
pressas de helicóptero para Manaus, numa distancia de mais de 200 
Km, em plena selva, a fim de obter autoriza~ao em Brasília para entrar 
em contato com esses índios . Há oito anos acompanho a história deles, 
sabendo até mesmo nomes de seus chefes, seus costumes, universo 
mítico, embora de forma precária. 

Obtenho a autoriza~ao e tomo conhecimento que Comprido, o 
poderoso chefe deles - vale dizer um dos líderes, já que tudo indica 
haver várias fac~oes - se encontra em Manaus, na Casa dos Índios. 
Vou até ao local, vejo Comprido, e seu filho Bornau, que já conhecia. de 
fotografía , mas por um princípio ético evito o contato. Nao tinha 
autoriza9ao da Funai, e podia agravar o estado dele, que por sinal me 
pareceu muito abatido e nervoso. 

Qua! a raziio da visita de Comprido a Manaus? No dia 4 de junho, 
no posto avan~ado da Funai, conhecido como terraplenagem, ezs que 
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aparece, para surpresa de todos, Comprido, seu filho Bornau e mais 
oito guerreiros. Zé Maria, um cearense simpático e aparentemente 
tranqüilo, recebeu-os com a cautela merecida para tal visita. Comprido 
revela estar muito doente. Bate no peito, indica o local da dor, gesticula 

1 

muito, e revela precisar de ajuda. 
Informa que há quatro luas passadas, certamente fevereiro deste 

ano, ao tentar pegar um caitetu - um perigosíssimo porco do mato -
levou um tombo, e bateu com o peito contra a ponta de urna árvore. A 
partir desse episódio foi ficando pior, piar, e agora precisava de ajuda 
de jacono (civilizado). 

Só quem já viu um ·bando de caitetu no mato pode avaliar essa 
proeza. Tanto assim, que quando a gente precisa matar um animal 
desses, ao ouvir de longe o ruído que eles f azem, comen do e destruindo 
tudo com suas presas afiadíssimas, o bom senso aconselha subir ·numa 
árvore e atirar nos últimos do grupo. Do contrário é extremamente 
perigoso. Pois bem: Comprido e seu grupo apanham esses animais a 
miio. 

Zé Maria, as pressas, entrou em contato com outro pasto indígena 
da reserva e pediu socorro. Sebastiiio Firmo, o Sabá, atual coordenador 
da reserva, velho amigo de Gilberto Pinto, cr m quem aprendeu as 
primeiras lü;oes no trato comos Wa~miri-Atroari, mobiliza um· grupo de 
funcionários da Funai e vai, tamhém as pressas, até a terraplenagem, 
no Km 308. Levado a presen~a de Comprido convence-o levá-lo até 
Manaus. Explica que somente nessa cidade ele poderia ser curado. 

Comprido concorda, mas exige algumas condi~oes . Primeiro nao 
iria sozinho. Seu filho Bornau, o mesmo"que participou do massacre de 
Gilberto Pinto, teria que ir também. E mais: enquanto ele nao retornas
se, o grupo de oito guerreiros, a fina flor da coragem e luta, nao 
abandonaria o local. Nesse clima é que cheguei a terraplenagem, no 
Km 308. Essa estrada foi construída pelo 6. 0 BEC (Batalhao de 
Engenharia de Constru~ao) do Exército. Inabilmente cheguei acompa
nhado do Tenente Machado, que se encontrava fardado. Isso complicou 
minha chegada, já que os índios ternero todas as pessoas fardadas , nao 
gostam. 

Converso com Zé Maria e explico que disponho de autoriza~ao de 
Brasília, e coisa e tal. Zé Maria, acompanhado de 23 homens da Funai, 
todos armados, por precauc;ao, fazendo ul!l esforc;o hercúleo para 
man ter a disciplina, já que vários elementos ameac;avam desertar (e tres 
terminaram desertando mesmo) solicita minha colaborac;ao. 

Em dado momento, ao retirar urna das máquinas fotográficas de 
urna bolsa, de forma discreta e evitando chamar a atenc;ao, um W ai-
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miri-Atroari, coro rosto muito feminino, protesta, chama os outros e se 
retiram. Zé Maria me explica ser impossível fotografar. 

- Eles esta.o nervosos. Nao gostam de ser fotografados. Principal· 
mente na ausencia de Comprido e Bornau. Qualquer incidente aqui 
pode agravar tudo. Pe~o ·sua colabora~ao, solicita Zé. Maria. 

SebastiQ.o Firmo, Sabá, conduziu Comprido e Bornau para Ma
naus numa viatura da Funai, no dia 4 de junho. A visita dos dois, numa 
oportunidade que poderia se prestar para futuros entendimentos, se 
revelou desastrosa. Senao vejamos: Comprido nao chegou a ser devida· 
mente medicado, nem mesmo radiografia /he foi tirada. Ficou pratica· 
rnente trancafiado num quarto da Casa do Índio em Manaus, já que 
todas as pessoas que se encontravam no local permaneceram em 
pánico, dada sua presenr;a. 

Agravando tudo, Sabá abandonou Comprido e Bornau em Manaus 
e se deslocou para o rio Camanaú, ao norte de Manaus, já que um 
funcionário da Funai, de no,;,,e Nilo, morrera afogado ao naufragar sua. 

Outro massacre realizado pelos Waimiri-Atroari, na mesma década de 20. 
Como se ve, só há fotos das vítimas do lado de cá. 
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canoa. E aí, na noite de 5 para 6 de junho, ocorreu um episódio, na 
Casa do Índio, lamentável, e certamente dramático. · 

Um outro índio, já aculturado, pertencente a urna tribo do rio 
Negro, tentou rela9oes, a fon;a, com urna índia. Criou-se o tumulto. 

. ' . 
lnterven9ií.o de alguns, tensií.o geral. Comprido, preso dentro de um 
quarto, longe de sua tribo, numa cidade estranha, imensa, grandiosa 
certamente em sua imagina9ií.o, nada entendendo, nií.o sabendo a língua 
de ninguém, nem ninguém saben do a sua, . ficou acuado. 

Na sua aldeia, no seu mundo, que nós quantas vezes chamamos de 
bárbaros, ninguém procede assim, nunca se violenta urna mu/her. E 
entii.o ele reagiu. E verificou ser ninguém. E se sentiu muito só. Ele e 
Bornau, seu filho, tií.o respeitados em toda a tribo. E chorou. Chorou 
convulsivamente. Como tii.o bem sabe fazer um selvagem. 

Sabá, que se dizia amigo, que o convenceu a deixar a estrada, 
abandonando seus guerreiros fora da aldeia, na terraplenagem, fora 
embora. O subcoordenador da reserva Waimiri-Atroari, Esteva.o da 
Silva Rodrigues, que se encontrava de férias, foi chamado, as pressas, 
para conversar com Comprido e Bornau. 

Esteva.o também foi discípulo de Gilberto Pinto. Conhece os W ai
miri-A troari há oito anos, ten do trabalha_do com Gilberto durante cinco 
anos. Na Casa do Índio encontrou o.s dois - pai e filho - sob intenso 
nervosismo. Procurou acalmá-los. Trocaram gestos, palavras conheci
das·, e terminaram jantando. 

Nessa mesma noite Esteva.o convidou-os para assistir a urna novela, 
na TV. Gostaram. Fizeram perguntas. Chegaram inclusive a esb~ar 
sorrisos. Mesmo assim Comprido pediu pára ir embora. ·Esteva.o tentou 
ainda demove-lo, mostrando que ele precisava se tratar melhor. Tudo 
inutilme~te. No dia seguinte ele decidiu comunicar ao Delegado da 
Funai em Manaus, Sr. Kazuto Kavamoto, a necessidade de retorno 
urgente de Comprido e Bornau a área indígena. 

Apesar de mais de 100 anos de contatos, encontros, nem mesmo a 
Funai sabe informar se os Waimiri-Atroari constituem uma única tribo, 
ou duas, ou mais. Sii.o 800 ou 1.200 silvícolas? Também nii.o se pode 
garantir nada. Gilberto Pinto foi certamente o único civilizado que 
reuniu maiores informa9oes em torno deles. Conheceu-os em 1967, e 
desde entii.o se lornaram amigos, até que em dezembro de 1974 foi 
também eliminado. 

Gilberto, que cheguei também a conhecer, por diversas ocasioes 
visitou a aldeia desses índios. Convite raro. Nunca chegou a dormir, na 
aldeia, mas visitou-a em diferentes ocasioes. O prestígio e amor que os 
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Só se enterram os civilizados. Os indios trucidados sao depois disputados 
pelas aves que se alimentam de corpos em decomposic;ao. 

índios tinham por Gilberto era tiio grande que vou lembrar um episódio: 
no massacre de 2 de outubro de 1974, no posto de atra<;iio Alalau JI, o 
único sobrevivente foi o servidor da Funai, Adiio Vasconcelos, pelo 
simples fato de anunciar, na hora em que ia ser flechado, o no me de 
Gilberto. -

No dia 1. 0 de outubro, desse ano, apareceram no posto, Comprido 
e mais 13 índios. Pediram presentes - ter<;ados, machados - no que 
foram atendidos. A noite Adii.o notou que os Waimiri-Atroari haviam 
recolhido todos os cartuchos· e balas das armas pertencentes aos funcio
nários da Funai. No dia seguinte, as 7h da manha, tem início o 
massacre. 

Adiio ao desviar um golpe de facao na sua cabe<;a, ~eve o bra<;o 
esquerdo fraturado. Odoncil, outro servidor' da Funai, recebeu um 
golpe de f aciio na testa, mesmo assim insistiu numa corrida em dire<;iio 
ao igarapé Abonari, numa tentativa desesperada de f uga. O cozinheiro . 
do posto teve a cabe<;a decepada, a golpes de ter<;ado. Adao, mesmo 
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com fratura exposta, tenta também a fuga através do rio, lanfando-se 
no Abonari. Ao alcanfar a outra margem, Comprido de dentro de urna 
canoa cafando-os, empunha e arma a flechada fatal. 

Adiio percebe que , vai morrer, mas instintivamente, sem nada 
pensar, grita com desespero: "Papá Gilberto, papá Gilberto ". Compri
do suspende o arco, olha-o durante frafiio de minutos, abandona-o e 
vai' na direfiiO de Odoncil, terminando de matá-lo com flechadas 
certeiras. Adiio foi o único sobrevivente. · 

A antropóloga Denise Meirelles, mulher de Apoena, que também 
esteve nessa reserva, embora nunca tenha chegado a ve-los, conta numa 
9esquisa, que quem primeiro se refere a esses índios é Alípio Bandeira, 
em sua obra Jauapery. Nessa obra o Ouvidor Sampaio dá notícias de 
tribos ocupando o vale do Jauaperi. Seriam os Aruaqui, os Caripuna, 
e os Cericuná. 

J á em 1885 o Capitao Ribeiro Guimaraes registra a presen9a nessa 
regiao dos Assahi e Waimiri. Um ano antes, em 1884 o naturalista 
Barbosa Rodrigues teria travado contato com índios no vale do Jauape
ri, certamente os Waimiri-Atroari. 

Bom, já está na hora de mencionar as violencias praticadas contra 
eles. E talvez a partir desses episódios passados tentar compreender a 
postura atual, a recusa em se integrar ao mundo civilizado. Deve haver 
razües. 

Sena.o vejamos: em 1856 ocorre o primeiro massacre contra esses 
índios, que se tem notícia. Manóel Pereira de Vasconcelos, acompanha
do de SO guardas - soldados - ao entrar na regia.o fuzilou e m.atou 
dezenas de índios. E mais: saqueou e queimou malocas. Precisar o 
número de silvícolas eliminados nesse episódio se torna praticamente 
impossível. 

Em 1873 urna for9a mandada pelo Governo do Amazonas matou e 
deixou feridos dezenas de índios. Isso em represália a um ataque, 
ocorrido no ano anterior, 1872, a vila de Moura empreendido pelos 
índios. O Tenente honorário Antonio Oliveira Horta em 1874 empreen
deu novas expedic;oes punitivas, eliminando mais um número incalculá
vel de índios. 

Em 1881, um destacamento militar ~campado nas margens do río 
Jauaperi ataca um grupo de índios, havendo. perdas de parte a parte. 
Na verdade a violencia maior, registrada inclusive por Alipio Bandeira, 
e também pelo naturalista alemao Koch-Grunberg, ocorreria no ano de 
1905. 

Nesse ano o Capitao da Polícia Júlio Olympio da Rocha Catinguei-
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ra, comandando urna tropa armada, eliminou mais de 300 índios, tendo 
inclusive levado alguns para Manaus. Certamente como troféus. 

Quando Comprido e seu grupo, todos relativamente muito altos, e 
magros, ingressaram no acampamento da Funai, no Km 308 da 
BR-174, niio traziam mulheres, nem crian9as. Isso ameafou mais ainda 
Zé Maria, che/e do posto, e todos os servidores da Funai ali presentes. 
Podia significar o pior. Eu também assim me sentia, bastante amea-
9ado. 

Logo depois reafirmavam o desejo de paz. 
- Jacono (civilizado) precisa virar paimon (irmao). Jacono é muito 

maruná (ruim). 
Depois, passada a paranóia do ataque, pude compreender que eles 

vieram nos pacificar, pedir urna trégua, revelar que depunham as 
armas. A estrada e devem muito bem intuir isso - significa o 
conie90 do fim. . .. 

Tanto assim, que já em Brasília, nao tive dúvida nenhuma em 
observar ao Presidente da Funai, /smarth de Araújo, que "eles vieram 
nos pacif icar, General. Nós é que precisamos de pacifica9iio. Principal
mente as chamadas frentes pioneiras ". 

PARTE 11 
A história dos Waimiri-Atroari - até hoje nao se sabe se sao dois 

ou apenas um grupo - é apenas um dado, certamente o mais dramáti
co, o mais contundente no quadro geral de violencia que tem marcado 
as rela9oes de culturas primitivas com a sociedade nacional - brancos 
- em toda a Amazónia, principalmente a partir do século XVI. 

Os registros desses episódios siio muitos mas alguns estiio definitiva 
mente incorporados ao que existe de mais triste em nossa memória. 
Seniío vejamos: em 1905, depois de sucessivos conflitos, os índios, em 
sua alma generosa, esquecendo tudo, conscios de que nessa luta leva
riam sempre a pior, bastavam ver os resultados de cada combate.. com 
perdas mínimas do lado de cá, e quase totaí's do lado de lá, intensificam 
os contatos com as chamadas frentes pioneiras - apanhadores de 
castanha e seringueiros. 

Sem que se saiba a causa, chega a Manaus a notícia de novo 
conf/.ito entre índios e civilizados. O Governo do Estado, em 1906, 
segundo nos conta o etnógrafo Joaquim Car'doso, em sua Etnografia 
Indígena, volume ! , Editora Fortaleza, Ceará, 1938, envia uma expe-
di9iio punitiva. 

Essa expedi9iío p olicial invade o vale do rio Jauaperi, onde viviam, -
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eliminando somente nessa ocasiao 203 índios. De sobra conduz para 
Manaus, como troféu,· 18 silvícolas, que viveram nesta cidade uma "via 
crucis" terrível, lamentável. 

A expedi9ao contou cpm 50 policiais, chefiada por dois oficiais. Os 
18 índios levados a Manaus,, entre homens e mulheres, foram fotografa
dos pelo naturalista Georg Hubner, que se encontrava na regiao. Para 
nao ferir os recatados habitantes de Manaus foram obrigados a vestir 
cal9as, camisas, meias, cuecas e botas. Uniforme milita-r. Pode-se 
imaginar o grotesco disso tu do, para nao f alar da extensao dessa 
violencia. !mediatamente, causando a maior curiosidade junto a popu
la~iio local, encantada por poder ver "esses primatas, selvagens sangüi
nários " foram alojados no Quartel de lnfantaria da Polícia de Manaus. 

Já nos primeiros meses dois morrem. Submetidos a uma alimen:
ta9iio que era dada ao soldado, mas para eles inteiramente inade
quada, longe de suas aldeias, cerceados num cubículo, eles que nao 
tém · limites em suas andan~as, livres que sempre f oram, depois de 
terem participado de um combate desigual onde quase todos os seus 
irmaos morreram, nada mais /hes restava senao a dor maior do 
recolhimento. 

Mesmo assim, ao cair da tarde, deixavam o quartel da polícia e se 
dirigiam, acompanhados por soldados, até a Pra9a dos Remédios, onde 
se postavam na beira do rio. E aí permaneciam em silencio, olhando o 
movimento das águas, formando um len9ol imperturbável, um espelho, 
só rasgado pelo salto de um tucunaré, varando esse len9ol, ou mesmo 
um boto em seus exercícios lúdicos. E aí ficavam, mudos, e muitas 
vezes os habitantes de Manaus, entre ris..i1Jhos e apupos, via-os entoa
rem um cántico triste, um lamento, um som que saía do. peito daquela 
gente, carregado de dor. Ao escurecer retornavam, levados pelos solda
dos, ao quartel. 

Pelo que sabemos os Waimiri-Atroari hoje tém duas lideran9as 
incontestes: Comprido e Maruaga, Tanto um, como o outro, exercem 
uma chefia curiosa, incompreensível para nós civilizados. Essa lideran-
9a nao decorre da for9a, mas emana, tudo indica, da vontade consenti
da da tr,ibo. E como nao poderia deixar de ser, essas duas lideran9as se 
conflitam, principalmente agora que a estrada - BR-174 (Manaus/ Boa 
Vista) cortou o seu território. É evidente que tal fato gera posi9oes 
internas distintas, ta/vez antagónicas. 

Comprido foi levado a Manaus, no dia. 4 de junho último, por 
Sebastiao Firmo, o Sabá, acompanhado por Bornau, seu filho. Aguar
dando o seu retorno, no Km 308, da BR-174, conhecido por terraplena
gem, ficaram oito índios e mais o funcionário da Funai Zé Maria e 22 
outros servidores. Enquanto Comprido niio retornou, e sua ausencia 
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durou trés días, Zé Maria e seus homens viveram momentos de expecta
tiva e inseguran<;a. 

Em Manaus Comprido niío foi adequadamente tratado. E voltou 
revoltado, conduzido por Estevao da Silva Rodrigues, já que Jora levado 
por Sabá l sso para o índio, é, no mínimo, uma deselegancia. Tiio logo 
chegou a terraplenagem ele se reuniu com seus companheiros. E ficou 
horas seguidas jalando, explicando~ respondendo. Tal postura é comum 
entre os índios. O elemento que volta dá uma entrevista, e nada faz 
antes disso. Nao come, niio dorme, nao procura seus familiareS. Atende 
a curiosidade da aldeia. 

E Comprido, com muita raiva, . batendo com as miios em todo o 
corpo, cuspindo pro ar, jurou matar Sabá. Fora maltratado. Repetiu 
várias vezes que matará Sabá, mesmo tendo sido discípulo de Gilberto 
Pinto, velho amigo deles, e que também foi eliminado, em dezembro de 
1974. Essa aniea<;a Estevao Rodrigues, subcoordenador da área dos 
Waimiri-Atroari, me garantiu ter ouvido diversas vezes de Comprido, 
enquanto durou a viagem deles de Manaus até a terraplenagem. 

Comprido retornou a terraplenagem, acompanhado de Esteviio 
Rodrigues e do médico Luís Orestes Ferreira, mobilizado pela Funai, 
num hospital de Manaus, para assistí-lo e de resto aos outros índios que 
se encontravam na beira da estrada BR-174. 

O médico e Estevii.o dormiram também no posto de terraplenagem, 
e no dia seguinte, surpreendendo a todos, Comprido, seu filho Bornau, 
e os oito índios, bem cedo retornaram para suas malocas. Durante essa 
noite o médico Luís Ferreira examinou todos os 10 índios. E só, já que 
mais nao se pode exigir de quem opera nas margens de uma estrada, no 
meio do mato. 

Quando comecei a contar a história desses índios, em pleno 
território deles, o dr. Luís Ferreira foi arregalando os olhos e taxativo, 
f alou: "Oh, Esteva.o, veja em que situa<;ao eu me me ti sem saber de 
nada. '' 

- Ora, doutor, observei, agora o peri'go já passou. Eles foram 
embora. E desconhecendo sua história, certamente o medo vivido pelo 
Sr. foi menor. 

As rela<;oes entre bráncos e índios, na Amazónia, sempre tiveram 
um caráter nítido e transparente: ocupa<;iio da terra destes último~ e o 
propósito de explorar sua for<;a de trabalho, por meios insidiosos e 
coercitivos, principalmente a partir do século XVII. Na segunda metade 
desse século come<;am as expedi<;oes de capt,uras, e "descimentos" de 
escravos indígenas. 

O professor Arthur Cesar Ferreira Reis conta que em 1657 os 
jesuítas Francisco Vellozo e Manoel Pires, seguindo o costume da 
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época, estiveram "com os Taromás, que habitavam o rio Negro, 
logrando reuní-los em missiio perto da boca do rio Taromá. A visita9iio 
ao Amazonas e JVegro até os Tarumás, frotificando, rendeu 600 cativos 
e descidos (diga-se índios) distribuí dos pelos moradores do Pará" ... 

Expedi9oes posteriores tiveram o mesmo comportamento, apoiadas 
oficialmente pelo governo regional. A funda9iio da fortaleza da barra do 
rio Negro, onde surgiu Manaus, foi criada para escravizar os índios. Ela 

~ 

foi constroída a mando do Governador do Pará, António Albuquerque 
Coelho de Carvalho, em 1669. Essa fortaleza "garantia o domínio 
portugues na regiiio e criava um registro para os índios escravizados 
pelos sertanistas que daí em diante teriam onde socorrer-se nos momen
tos críticos ". 

Tal como aconteceu com os Tamoio, do Rio de Janeiro, na 
expulsiio dos franceses. Tal como ocorreu com os Cadivéu, na Guerra 
do Paraguai, utilizados e manipulados, num conflito no qua/ nada 
tinham a ver. 

Entiio se criam as histórias de que o índio tem uma índole 
perversa, uma alma sanguinária. É um selvagem. Sem princípios. É 
roim por natureza. Sem religiiio, sem Deus, trai9oeiro. Quanta menti
ra, meu Deus. Tudo isso para justificar toda essa violencia. 

Quando o europeu aquí chegou, em 1500, eles somavam mais de 
quatro milhoes de almas. Hoje estiio reduzidos a 120 mil, se tanto. É a 
história do desaparecirnento de povos primitivos, das mais terríveis. 
Eliminamos um milhiio de índios por século. 

Gilberto Pinto, apontado como o maior amigo dos Waimiri-Atroa
ri, morreu com grandeza. 

Desde 1967 travava relafoes estreitas·eom eles. Chegara inclusive a 
visitar suas malocas. Distinfiio rara e naturalmente perigosa. Embora 
ele mesmo revelasse fa tos estranhos, que tal vez jama is tenhamos confir
ma9iio. 

Num de seus relatórios conta que no período de 1915 a 1940 "os 
governos locais permitiram e até determinaram o ingresso em áreas 
indígenas para a explorafiio das riquezas naturais - batata, castanha 
etc. _ o que provocou atritos entre índios e civilizados, pois estes, 
quanda carerrtes de alimentos, invadiam as ro9as dos índios e tomava1n 
suas colheitas ". 

Os índios, lembrava Gilberto Pinto, tiveram inclusive a oportunida
de de presenciar a tomada do posto indígena Marrauá por policiais, 
juntamente com a prisiio do che/e do posta, que se opunha com firmeza 
as violencias praticadas contra eles. Rompeu-se assim o contato entre 
civilizados e os Waimiri-Atroari. 

- Surgiram, entiio, tres foragidos da polícia - Pedro Guerreiro, 
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Casemiro e Laurino - conta Gilberto Pinto, que se aliaram aos índios 
e /hes ensinaram truques e maldades, em outras palavras, modos .de se 
defender dos ataques dos civilizados. escapando das atrocidades cometi
das por brancos. 

Gilberto lembrava esse episódio já que consta em relatórios do 
antigo SPI. Por outro lado, essa versiio de foragidos da lei, junto aos 
Waimiri-Atroari, pode também fazer parte desse amontoado de luga
res-comuns e preconceitos, criados para justificar as violéncias_ cometi
das. 

Gilberto Pinto foi eliminado no massacre do dia 29 de dezembro de 
1974, no posto Abonari, juntamente com mais trés funcionários da 
Funai. De tudo que ouvi, quando aí estive, agora, ficou um dado claro: 
Gilberto morreu sabendo, recusou reagir, e poderia, uma vez que estava 
armado. Morreu certamente magoado, ta/vez tenha sido essa sua dor 
mazor. 

. ·-

Urna maloca Waim iri-At roari. Desconhece-se tudo ·a seu respeito. Gi lberto 
Pinto ·talvez tenha s ido o ún ico a visitar urna maloca Waimiri-Atroari. 
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Ele [ora a esse posto, nas margens do rio Abonari, próximo uns 2 
km da BR-174, 'tentar acalmar os índios, já que um pouco antes outro 
massacre ocorrera, na mesma área. /van Lima Ferreira, um índio 
Sateré, já aculturado, que acompanhava Gilberto, foi o único sobrevi
vente. 

O massacre ocorreu ao amanhecer do dia 29 de dezembro, e esse 
ano · havia sido 9 prime~ro, nos últimos dez, que Gilberto passara o 
Nata~ com a família, ele que vi.via embrenhado no mato, mesmo nessas 
datas. Estava feliz , fora aposentado, e mesmo assim continuaria na 
Funai, recebendo mais, com um cargo comissionado. Passara esse 
Natal com a mu/her e os nove filhos, feliz, descontraído. 

Novo incidente, tudo em raziio da estrada, e ei-lo novamente no 
território dos Waimiri-Atroari, seus velhos amigos. Pois bem, nesta 
manhii de 29 de dezembro, bem cedo, con! orme a gente faz quando 
está no mato, ele foi a beira do rio Abonari, de toa/ha no ombro, escova 
e pasta a miio. Feita a higiene pessoal, com a bruma ainda dominando 
e embar;ando as águas, desee as pressas /van Lima, o índio Sateré, e 
ad verte: 

- Seu Gilberto, os índios estiio muito nervosos. 
Gilberto pára, o/ha nos seus olhos, e ordena, com firmeza: 

- Desr;a para o interior da canoa, e far;a de conta que está 
retirando a água de dentro dela. 

Dito isso iniciou a retomada do barranco, na direr;iio da casa onde 
se encontravam os índios. Um vento frio dominava a barranca do rio. 
Muito gordo, forte como um touro, tinha na cintura seu revólver de 
estimar;iio. Em dado momento ele se volta para !van Lima, e afirma: 

- A cho que o mas sacre vai comer; a--,.'. 
Dito isso, · continuou a nadar, tranqüilamente, com um ar de 

enfado, de ressentimento, nunca de medo. 
Segundos depois !van Lima ouviu os primeiros gritos, marcando o 

início do massacre. Gilberto, tudo indica, morreu sabendo que ia 
morrer. Niio chegou sequer a retirar a arma da cintura, ou mesmo 
atirar para cima, numa tentativa de afugentar os índios. 

Desse massacre Comprido niio participou, e sim Maruaga, o outro 
líder do grupo. Entretanto Bornau, filho de Comprido, teria estado 
presente. O que pensou Gilberto, nesses últimos minutos de sua vida, 
ninguém absolutamente pode imaginar. Mas ficou o seu R_esto, seu 
olhar de enfado, seu desencanto, sua tentativa <f.e salvar o índio Sateré do 
massacre, o que conseguiu, e sua lea/dade de ir ao encontro dos trés 
outros companheiros no interior da casa, já marcados para morrer. 
Gilberto, meu Deus, morreu sabendo, sem pánico, en/ a dado mas 
tranqüilo, certamente inspirado na lir;iio dos índios que ele tiio bem 

290 



soube amar. Ao fugir através da canoa indicada por Gilberto, !van 
deixou atrás de si os gritos de desespero que marcam um massacre. 

Há também um episódio, e eles sao tantos, que fornece o tipo de 
tragédia que os Waimiri-Atroari enfrentam há mais de um século nas 
suas rela~oes com o chamado mundo civilizado. 

Os 18 índios conduzidos a Manaus como troféu, em 1906, submeti
dos a uma rigorosa disciplina militar, com ordem unida e tudo, numa 
tentativa de integra~.ª9 rápida e patriótica urgentes, evidentem~nte nao 
resistiram. 

Houve um, entretanto, que morreu na Santa Casa de Misericórdia 
de Manaus. Morreu sem nada entender, perdido em suas memórias, 
a/quebrado, dobrado. 

Sentindo que ia morrer, muito f raco, conseguiu erguer a cabe~a, e 
se apoiou na cabeceira da cama. Fitou demoradamente as duas enfer
meiras que se encontravam no local, juntamente com um médico de 
Manaus. Entiio uma lágrima desceu lentamente pelo seu rosto, indo 
diluída molhar, quase invÚível a olho nu, o len~ol encardido que o 
cobria. · 

Diante daquele pequeno grupo de pessoas ele entiio entoou uma 
can~iio, triste, longa, e insuportável, tal é o lamento, aos ouvidos de 
quem ali se encontrava. Cantou em sua língua, que era a única que ele 
sabia, certamente invocando seus heróis míticos, numa prece ta/vez de 
dor, ta/vez de alegria, abandonando enfim o mundo dos vivos, de tao 
triste memória. 

Cessada a cantiga, recolheu-se a postura anterior, cerrou lentamen
te os olhos, afastou sem violencia um mosquito que pousara em seu 
rosto, e morreu. Morreu sereno, calmo, assim como uma vela qúe se 
apaga, sem ruído, ao sopro de uma brisa mais forte. 
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O MEDO DO MUNDO 

' " 

Postas Indígenas do Sul - Seig-Seig mudou de nome, substituiu o 
mundo mítico de sua aldeia, por um sincretismo religioso onde cabem 
Sao Pedro, Virgem Maria, Iemanjá, e até manifesta~ües da reforma 
Luterana. Seig-Seig hoje é Pedro Cornélio, capitiío dos Kaingang, no 
posto indígena de Guarapuava, no Estado do Paraná, onde vivem cerca 
de 300 silvícolas. Este é um dos 24 postos mantidos pela Funai nos 
Estados do Sul - Sao Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do 
Sul - e que reúne cerca de 9 mil índios -- Kaingang, Guarani, 
Xocleng, Terena e Xetá - ocupando urna área de mais 180 mil hectares 
de terra. Por serem ricas, e ainda preservadas, estas reservas estao agora 
an1ea~as de invasao por parte de Cias. madeireiras, intrusos, arrenda-
tários, e aventureiros das mais diferentes espécies. 

- Aquí em Guarapuava, afirma Seig-Seig, os Kaingang sao puros, 
nao se misturaram com civilizados. Com mesti~agem tudo se complica. 
Índio deixa de ser índio verdadeiro. Conhe~o bem meu povo. Me 
orgulho dele. Sei que outros postos situa~ao é muito má para índio. 
Civilizado querendo invadir tudo, ocupar o pouco que sobrou. Eu 
sempre digo que se a gente nao esquecer a língua, nao brigar entre a 
gente, nao desaparece. Mas meu povo está com medo. Eu também. 
Mas nao posso mostrar meu medo. Tenho medo do progresso do 
mundo. Nossa flecha é muito fraca <liante de todas essas máquinas. 
Posso dizer urna coisa? Mais cedo, ou mais tarde, vamos desaparecer 
nao posso dizer isso para meus irmaos. Por isso, as vezes, ín(lio fica 
triste durante muito tempo. E civilizado nao entende. · 
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O COME~O 
Atraídos ainda no século passado, os índios do Sul do Brasil 

oferecem, hoje, urna das respostas mais contundentes contra a política 
de integrac;ao de nac;oes silvícolas. Como o Sul foi urna das regiües onde 
primeiro se manifestou , de forma mais acentuada, a colonizac;ao do 
país, os índios, evidentemente, conheceram de perto essas frentes de 
ocupac;ao. Urna carta- régia _expedida por D. Joao VI em 1808, já 
determinava, aos grupos de imigrantes europeus, "como principiada a 
guerra contra estes bárbaros índios". Todo o século passado foi portan
to~ urna perseguic;ao sem trégua aos grupos indígenas da regiao, sendo 
que essa ac;ao se estendeu até as primeiras décadas do século XX. 

Em Guarita, no Rio Grande do Sul, os índios nao conseguem a 
retirada dos grupos de invasores e arrendatários que ocupam suas 
terras. Embora vencidos os prazos de arrendamento, os ocupantes 
continuam nestas terras, aliciados pelos políticos locais que lhes garan
tem que o Governo terminará por lhes ceder definitivamente tais áreas. 

No Rio Grande do Sul os postos de Ventura e Serrinha desaparece
ram , tao ostensiva foi a invasao dos ocupantes civilizados. No posto de 
Xapecó, no município de Xanxeré, Santa Catarina, os arrendatários, 
legais e intrusos, praticamente ficaram ricos. Quem visita a reserva 
indígena encontra arrendatário com tratores, automotrizes, automóveis, 
caminhoes, e até rebanhos de gado, isto tudo ao lado de índios que 
ainda moram em verdadeiras taperas, vide os Guaraní, semifamintos, 
subnutridos e tuberculosos. 

~ . 
POSI~AO 

De toda a nac;ao Xetá restam hoje apenas seis índios, espalhados nos 
postos de Guarapuava, Mangúeirinhas e Palmas. Este número é na 
verdade um libelo cruel, quando se sabe que até o século passado essa 
nac;ao era numerosa. Nao se tem dúvidas que o desaparecimento de 
índios, no contato com as frentes pioneiras de civilizados, foi ostensivo, 
para nao dizer violento. Isto no país, de um modo geral, recordando-se 
que no início, por ocasiao do Descobrimento, eles somavam um mínimo 
de tres milh0es de pessoas. Hoje esse número nao ultrapassa 120 mil 
índios. Quatro séculos foram suficientes para reduzir a esse número, 
na90es que ocupavam o país há pelo menos 10 mil anos. 

No Sula proporc;ao desse desaparecimento foi muito mais profunda, 
já que nessa regia.o o processo de colonizac;ao foi pioneiro, mas sofistica.
do. O chefe do posto de Xapecó, em Santa Catarina, Sr. Franklin 
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Mader, gaúcho de 64 anos, observa que "enguanto existir índios a 
eco logia está garantida, preservada. Eles nao podem sobreviver, en
quan to índio, sem a natureza. Por isso eles precisam acabar, desapare
cer, para que a devasta9ao nao encontre obstáculos. Quando cheguei a 
este posto, em 1968, havia 48 famílias de intrusos, invasores da reserva 
indígena. Habilmente esse número foi reduzido para 29 faniílias ape
nas. Tao logo encerrou o prazo de arrendamento, em 31 de julho <leste 
ano, imaginei encerrada a ocupa9ao das terras indígenas. Mas ·vieram 
os políticos e insuflaram os invasores a permanecer." 

Se analisarmos historicamente, esses sao apenas os capítulos finais 
de um extermínio que nao é responsabilidade <leste ou daquele Governo 
mas de toda urna cultura dita civilizada. 

Os 24 postos do Sul contam com na~oes Guaraní e Xetá, ~o tronco 
lingüístico Tupi: Kaingang ou Coroado, Xocleng ou Botucudo, do 
tronco Macro-Je e Terena do Aruaque. A grande maioria se compoe de 
Kaihgang e Guaraní, que se. espalham por quase todos os postos. Os 
Xocleng estao confinados em lbirama (SC), e as quatro famílias de 
Terena, do que sobrou da grandeza antiga, permanecem nos postos de 
Ariribá e Ikatu, em Sao Paulo. No início os Guaraní dominavam o Sul. 
(Redu9oes Jesuíticas do Paraná, os Sete Povos das Missoes do Rio 
Grande). . 

O titular da 4. ª Delegaciá Regional da Funai, Sr. Francisco Neves 
Brasileiro, hoje afastado, revela que "ocupam, igualmente, terras 
indígenas os chamados intrusos ou invasores. Seja por estímulo de 
políticos, que inclusive prometem aos eleitores civilizados_ a partilha das 
terras indígenas (posto indígena de Xapecó e de Nanoai) seja por culpa 
de administracoes estaduais, loteando e titulando a civilizados essas 
terras. Exemplo: PI Rio das Cobras onde 10 mil hectares de terra 
sofreram tal processo na administra9ao Moisés Lupion. Outras vezes se 
devolve aos índios terras intrusadas, conforme ocorreu com o PI Barao 
de Antonina; a área de 14 mil alqueires, cedida pelo Barao, foi <loada 
em 1945 ao Estado do Paraná, com a obriga9ao <leste de rtstituir 2 mil 
alqueires, titulados e livres de estranhos, o que nao aconteceu." 

O índio, no Brasil, nao tem história. Ou pelo menos sua história é 
de curta memória. Só no atual século XX, quando o país come9ou a 
despertar para os crimes inomináveis que se praticaram contra . essas 
civiliza9oes, desapareceram, como na9ao e mesmo grupo, pelo menos 
urnas 190 diferentes tribos. Ao contráriÓ do que se pensa, o índio 
enguanto primitivo, nao é um homem sem leis que vagueia pelo mato, 
armado de borduna, matando e destruindo. Nos seus domínios · o 
equilíbrio está mantido, e ele, antes do confronto com o civilizado, vive 
em paz consigo, e em harmonía com a natureza. A natureza nao o 
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" Meu povo está com medo . Eu também . Mas nao posso mostrar o meu 
medo. Tenho medo do progresso do mundo. " Oepoimento de Seig-Seig , 
da reserva de Guarapuava, no Paraná. 
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violenta, e como tal ele nao se sente agredido. O civilizado, sim, precisa 
derrubar florestas, desviar cursos de rios, exterminar a fauna, menos 
por necessidade, muitas vezes por diletantismo e irresponsabilidade. 

Nos domínios de urna aldeia, há caminhos certos, assim como o 
seu mundo moral segue ·regras e leis, tem valores, princípios e fins. Na 
reali<lade constituem sociedades estáveis, e sua religiao nao é um 
amontoado de supersti9oes grosseiras e idéias sem nexo. Nascendo em 
contato direto coma natureza, e com ela vivendo em perieita harmonia, 
o índio nao aceita jamais urna vida sem liberdade total. E ·se lhe a 
impoem ele reage a sua maneira; torna-se alcoólatra, pregui9oso, ladrao 
contun1az, fica arredio e triste, conforme nos mostra a experiencia com 
os índios do Sul. Quando nao decide) por conta própria, morrer. E 
entao ele afirma; vou morrer. Procura urna rede, deita-se nela, e morre, 
em paz com o mundo e com ele próprio. O índio pertence, a urna das 
poucas etnias que nao sabe viver sem liberdade. No Brasil, ao longo de 
quatro séculas, nunca se conseguiu fazer dele um escravo inteiramente. 
E vejamos que nao foram poucas as tentativas. Na condi~ao de escravo 
nao sobrevivia além de oito meses, nas fazendas e cafezais. 

Numa aldeia nao se conhece o lucro, a competi9ao, a explora9ao 
do homerr. pelo homem. De um modo geral, ninguém <leve obediencia a 
ninguém. Há respeito, mas nao há domínio, autoridade arbitrária. 
Talvez por isso eles precisam desaparecer. Constituem, certamente de 
forma inconsciente, urna amea9a muito grave, para nós civilizados, que 
há muito nos acostumamos a viver divorciados dos elementos que 
definem a razao n1aior de urna na9ao indígena. 

O mesti~o Antonio da Silva, neto de índios Xocleng, residente no 
posto de Ibirama, em Santa Catarina, já velho, muito mais índio que 
civilizado, disse tristemente , que "sabe doutor. nao entendo mais nada. 
Alguma coisa me diz que a Funai quer nos ajudar, rr.as vem outras 
pessoas, importantes e me parecem de boa-fé, e garantem o contrário. 
O que posso entender é que essa venda de madeira no posto, que a 
Funai proíbe, nos traz dinheiro. E a gente nao pode mais v1ver sem 
dinheiro. Quando era índio, muito bem, mas agora nao" . 
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UMA TRAGtDIA BRASILEIRA QUE 
A HISTORIA OFICIAL NAO CONTA 

. ~ 

Barra Velha - Porto Seguro (BA) - Os 900 índios Pataxó, que se 
encontram no Parque Nacional de Monte Pascoal, tem boje como 
preocupa9ao maior a consolida9a6 da identidade tribal, perdida em 
1951 , quando for9as policiais da PM dos municípios de Prado e Porto 
Seguro invadiram a aldeia, queimaram as casas, resultando essa a~ao 
no espancamento de velhos e jovens, mulberes violentadas e dois 
silvícolas assassinados. A Funai boje, em convenio como Departamento 
de Antropología da Universidade da Babia, estimula esse desejo, na 
tentativa, de todo nao tardia, de devolver a tribo a cren9a de que a 
"condi9ao de índio nao constitui estigma a comunidade nacional dos 
civilizados" . 

Tururin (pássaro pequeno) , o cacique, 42 anos, casado, come9a a 
acreditar que o episódio de 1951 nao voltará mais a se repetir . Porque 
"índio nao suporta mais violencia. Indio é como crian9a, alegre, _perdoa 
em tempo pouco. Pataxó já passou os pés, apagou essa mancha de 
tristeza riscada no chao de hosso povo. Nao querer lembrar nada. Só 
esquecer. Querer agora escota para quitoque ( crian9a) nao crescer fei to 
carnandu (animal) . Querer agora ganhar caiarnbá ( dinheiro), para 
poder ter rnanguti (comida), comprar tupisai (roupa). Senao branco vai 
dizer quando ver Pataxó na cidade que "índio nao tem vergonha, vive 
sem tupisai, feito carnandu. Tudo mal entendido. Indio é feito cnan-
9a, nao tem maldade de branco, perdoa em tempo pouco". 
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A LOCALIZA~ÁO 

A aldeia Pataxó, localizada no município de Porto Seguro, em área 
do Parque. Nacional de Monte Pascoal, administrada pelo IBDF, dista, 
viajando de barco, por mar, uns 70 Km da capital do município. É urna 
viagem demorada, mais de cinco horas, somente de barco, tendo ainda 
que percorrer um trecho de uns 10 km, num areal dificílimo, a pé, do 
povoado de Caraiva, onde fica fundeada a embarcac;ao, até Barra 
Velha, onde se encentra o aldeiamento. No total, nao se gasta menos de 
oito horas de viagem. 

Há ainda o acesso por terra. De Porto Seguro a Eunápolis, onde se 
atinge a BR~ lOl (Rio-Bahia), a distancia é de 60 Km. Depois de 
Eunápolis a Monte Pascoal te1nos ainda 80 Km. Finalmente de Monte 
Pascoal a Barra Velha, onde fica a aldeia, restam mais uns SO Km. Mas 
esses SO Km finais sao de dificil acesso. Na época de chuvas o rio 
Caraiva transborda, e aí o acesso só pode ser feíto a pé, com água pela 
cintura, o que nao é proeza fácil. 

A Bahia, onde vivem os Pataxó, é um dos Estados brasileiros em 
que o processo de aculturac;ao e integrac;ao mais avanc;ou, comparável 
aos Estados do Sul, e Su1 de Mato Grosso. O contato com os índios da 
Bahia, dos grupos que ainda restam, data do meado do século XVII. É 
um dos contatos mais antigos, e apesar de tudo, o índio continua 
preservando sua identidade. Do ponto de vista antropológico é urna 
questao extremamente interessante estudar esse fenomeno. 

O EPISODIO 

Maria do Rosário Gonc;alves Carvalho, graduada em Ciencias 
Sociais, realiza urna tese de Mestrado, no Departamento de Antropolo
gia da Universidade da Bahia~ sobre os índios Pataxó. Durante o ano 
passado ela conviveu, durante 6 meses, com toda a tribo, comendo 
farinha com peixe, peixe com farinha, numa combinac;ao monótona 
que se estendeu durante todo esse período. Teve que atuar como 
enferm·eira, chefe de posto, conselheira, parteira. 

Ela conta que quando visitou os Pataxó pela primeira vez, em 
1971. havia um bloqueio total na memória da tribo. Nada sabiam do 
passado. Isto parece que tinha suas raízes no massacre de 1951 de que 
foram vítimas. Nesse ano a aldeia foi queimada por tropas da PM de 
Porto Seguro e Prado. Os índios foram expulsos. Uns foram levados 
presos. Mulheres foram violentadas. Isso provocou um trauma muito 
grande no grupo. A invasao ocorreu entre os dias 5 a 7 de maio, sendo 

300 



que os jornais de Salvador noticiam todos esses fatos se estendendo até 
10 de junho. Inclusive chegou a haver choques entre as polícias de 
Prado e Porto Seguro. A aldeia foi invadida a noite. Primeiro chegou a 
tropa de Prado. Nao se reconheceram e houve mútuo tiroteio. Os índios 
foram massacrados. Tenho todas essas entrevistas." 

- E porque isso aconteceu? Qual a razao? 
- Dois elementos, procedentes do Rio, explica a antropóloga 

Maria do Rosário, conduziram os Pataxó ingenuamente a urna subleva-
9ao armada, totalmente inconsciente. Inconsciente, inconseqüente e 
induzida. 

AINDU~ÁO 
Vejamos agora o depoimento do professor-assistente do Departa

mento de Antropología da Universidade da Babia, dentista Pedro 
Agostinho, coordenador do convenio com a Funai. 

- Vou lhe contar o que·rrarram osjornais da época. Nao estou nem 
a favor , nem contra. Há versoes variadas. Ternos tres fontes : os índios, 
os jornais da época, e elementos da tropa que pu demos ouvir. Ouvindo 
as tres fontes pode-se estabelecer urna média. Os jornais dao os nomes 
dos dois elementos. Os nomes reais. Um deles, pelo menos, identificado 
como militante do PCB de Minas. · Um se apresentou como Tenente, o 
outro como Engenheiro, enviados do Presidente da República. O PC na 
época já estava na ilegalidade. Consta inclusive que nesse ano foi 
distribuído na Babia un1 folheto que come9ava assim: "lrmaos de arco e 
flecha." Dos panfletos, confesso, tenho certa dúvida. Mas os jornais 
estao aí. Basta verificar esse período nos arquivos de A Tarde de 
Salvador. É evidente que os jornais podem muito bem, o que nao 
c'onstitui novidade nenhuma, terem sido manipulados. Inclusive dourar 
a pílula para justificar o tipo de violencia e repressao desencadeada 
contra os índios. É urna tática já conhecida. Agora cortar os fios do 
telégrafo, conforme foi feíto, revela urna manobra de a~ao difícil de ser 
desenvolvida unicamente pelos índios. Depois invadir propriedades, 
armazéns, nao é também urna a~ao comum entre os nossos índios. 

Vitorino Batista da Cruz, 76 anos, residindo até hoje no povoado 
de Caraiva, distante uns 10 Km da aldeia Pataxó, acusado pelos índios 
de haver incendiado, com apoio da polícia, todas as casas da tribo, 
confirma essa participa~ao. · 

- Seu Vitorino é verdade, conforme afirmam os índios, que no 
episódio de 1951, o Sr. tocou fogo na aldeia? 

- Botei fogo na aldeia. Aquilo nunca foi aldeia. Aquilo lá é 
caboclo, mesclado com índio. Nao é índio. A coisa foi feita, é verdade. 
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A tropa da Vila do Prado tomou a aldeia de noite. Ocorre que na noite 
seguinte, chegou a pé, depois de percorrer mais de 60 Km, a tropa de 
Porto Seguro. E o tiroteio nao se fez por esperar. Soldado atirando em 
soldado por engano, pensando ser inimigo. Tudo escuro feito breu. 

- Aí um soldado gritou. Pera aí, pessoal.Tem tiro de fuzil demais 
nessa aldeia, falou o soldado de Porto Seguro. Nao é espingarda, nem 
rifle. Esses índios filhos de urna puta, nao podem ter fuzil nesse número 
todo. 

A tropa de Porto Seguro suspendeu o tiroteio. O mesmo ocorreu do 
lado de lá. Tudo escuro feito breu. Dois soldados se apresen taram como 
voluntários, a fim de terem acesso a aldeia pelos fundos. Isso feíto, 
depois de horas de expectativa, os dois gritaram. 

- Gente, somos da polícia de Porto Seguro. 
_ E a confraterniza~ao se fez logo, depois de muitos palavroes, 

recorda Vitorino Batista da Cruz, que desde esse dia nunca mais visitou 
a aldeia. 

Caibara hoje se chama Joao Nascimento. Tem 73 anos, e esteve 
presente, de forma dolorosa, segundo conta, em todo o episódio de 
1951. 

A Bahia, onde vivem os Pataxó, é um dos Estadós brasileiros em que o 
processo de integrac;ao mais avanc;ou, comparável aos Estados do Sul. 
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AEXTENSAO 

- O grande chefe Onório nesse tempo era o cacique da tribo 
Pataxó. Ele é tio-avo dQ cacique atual, Tururin. Muito respeitado, e 
muito querido, por todo povo Pataxó. Em 1950 conheceu Papai-Grande 
(Presidente da República, certamente Getúlio Vargas). Foi levado pelo 
Grande Chefe Rondon. Onório sempre falava do Rio, como cidade 
grande, bonita, onde índio nem sabia andar. Depois, muito tempo 
depois, vem os dois brancos do Rio, que Onório conheceu lá, com 
Rondon. Ficam muito tempo com índio e dizem que vao demarcar terra 
de Pataxó. Tudo mandado por Papai-Grande. Dizem também que pra 
demarcar terras Pataxó precisava invadir comerciantes da regiao. Por 
isso Pataxó invadiu armazém de Teodomiro Rodrigues, gr~nde nego
ciante de madeira. Pataxó bateu em Teodomiro e invadiu armazém de 
Teodomiro. 

· Caibara é um velho muito vivo. É inclusive um testemunho oral 
dos acontecimentos de 1951. Quando fala nao esconde um certo medo. 
Foi preciso que o funcionário da Funai, Sr. José Correia Filho, filho de 
índio, explicasse demoradamente a Caibara que o repórter "era pessoa 
amiga de índio, autorizada por Brasília. Nao precisa ter medo, nao". 

- Polícia, continua Caibara , a ju dada moradores da regia.o, prin
cipalmente Vitorino Cruz, bateu demais em índio. A aldeia foi queima
da, mataram os índios Polinaro e Valdemar, e mais os dois sujeitos do 
Rio. As mulheres, os soldados fizeram o que bem quiseram, e nao vou 
nem dizer. Enche de vergonha Pataxó. Espancaram os velhos. Muitos 
morreram depois. Fizeram índio andar de quatro, feito porco, . com 
soldado montada em cima. Meu pai, Marcelo Ferreira, foi um dos 
velhos que morreu depois, tamanha foi a surra que deram nele. As inré 
(moyas) nao foram respeitadas. Nem as jocanas (mullieres) . O velho 
Vitorino, que mora em Caraiva, até hoje, e que nunca mais pos os pés 
nessa aldeia fez o diabo com Pataxó. O Paulo Cruz, irmao dele, foi 
quem matou os dois elementos do Rio, e mais os índios Polinaro e 
Valdemar. E nunca foram presos. Estao sol tos. O Paulo Cruz morreu, 
sem nunca ter cheirado urna cadeia, e o Vitorino continua ali em 
Caraiva, livre, feíto um passarinho nas margens de rio desconhecido. 
Toda essa gente nunca tomou disciplina. 

DISCIPLINA 

Voltemos ao dentista social Pedro Agostinho. A reconstru~ao do 
povo Pataxó, desde 1970, conta com sua participa~ao . Pedro Agostinho 
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boje, para os 900 índios dessa aldeia, é quase um Messias. Ele confirma 
que "os dois elementos sublevaram os índios, e isso me parece um fato 
inédito na história da cultura desses povos no Brasil. O armazém de 
Corumbal, povoado próxirpo, realmente foi invadido. Flecharam vacas. 
Os habitantes de Caraiva e Corumbal confirmam essa versa.o dos 
jornais. Agora essa decisao do PCB se fosse em 1935 ou 1936 seria 
compreensível. Em 1951 é estranho. Daí minha reserva." 

- Qual a razao dessa iniciativa de sublevar políticamente índios? 
- Bom, prossegue o antropólogo Pedro Agostinho, vamos supor, 

a ser verdadeira essa versao, fazer o raciocínio dos dois elementos. 
Vamos supor que eles tenham equacionado índio aculturado pobre 
igual a campones pobre. E teriam pensado que a partir daquele núcleo 
era possível iniciar um movimento armado, que se alastrasse em 
rebeliao dos sem-terra, envolvendo camponeses e índios. Devem ter 
pensado, por pura especulac;ao nossa, que entre os pavos primitivos e a 
comunidade nacional marginalizada, haveria um trac;o de uniao, a luta 
contra os grandes proprietários, a luta pela posse da terra, a luta de 
classes. Eles envolveram os índios, através do cacique Onório, em nome 
de Rondan. Eles se conheceram no Rio quando Onório foi visitar 
Rondon . Donde se concluí que eles conheciam o General, ou pelo 
menos tinham acesso a ele." 

Pedro Agostinho lembra que eles "certamente nao levaram em 
conta a teoría da linha de separac;ao interétnica, desenvolvida muito 
mais tarde por Roberto Cardoso. A linha de separac;ao interétnica é 
muito mais forte que a linha de separac;ao interclasse. Quando o 
segmento etnicamente minoritário se revoltou a outra etnia teve urna 
resposta contrária. Em vez de provocar urna cisao na etnia dominante, 
a etnia dominante como um todo se sentiu atacada, irmanando-se 
pobres, ricos, mestic;os e marginalizados, e num todo retaliaram a etnia 
minoritária sublevada. A fricc;ao interétnica seria equivalente a luta de 
classe. Equivalente em termos lógicos, nao em termos con<;:retos. E esses 
dois segmentos - índios e sociedade nacional vizinhas - esta.o separa
d;os nao só culturalmente, mas também em termos de interesses globais. 
Os interesses das etnias nacionais e das etnias indígenas sao antagoni
cos. Qual o inter.esse básico? Aterra. A mesma que os índios ocupavam e 
ocupam os civilizados querem, pobres ou ricos. Isso justifica, na minha 
opiniao, todo um tratamento particular a um grupo indígena. De tal 
forma que se aparem as ares tas no confronto co~ os grupos nacionais." 

AS DIFICULDADES 
. 

O Parque Nacional de Monte Pascoal, administrado pelo IBDF, 
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O que sobrou dos orgulhosos e exuberantes Pataxó de ontern sao hoje 
urna pálida imagern de passado recente. Fantas iados de índios, vendern um 
artesanato a urna classe rnédia ávida e de gosto sernpre deplorável. 

portanto área nao pertencente a Funai, conta com urna área de 22 mil 
hectares. Os índios Pataxó ocupam cerca de um quarto dessa área total. 
A aldeia fica a urna distancia de quase um quilometro do litoral. É 
urna regiao dominada por um areal impiedoso, estéril, onde se veem 
apenas capoes de mato, e nao sao poucas as cobras venenosas. 

Um rio de águas escuras, limpo, corta o terreno em frente do 
povoado, sendo aí que as mulheres lavam roupas, as crian~as brincam, 
o dia inteiro, e os homens tomam banho, várias vezes durante o dia. 
Vista de longe, quando se come~a a vencer os quilometros finais de 
Caraíva a Barra Velha, enfrentando urna areia pesada, a aldeia parece 
um lugar edenico. O que nao deixa de ser um ·pouco verdade. No meio 
de urna natureza árida, dominada por capoes, surge urna mancha de 
coqueirais. Por ficar numa eleva~ao, os índios sabem sempre com 
antecedencia, quem está chegando, seja do norte, seja do sul. 

O Pataxó está em via de acultura~ao acelerada, mas ele tem um 
aspecto muito distinto, quando se fala de índios na Bahia. É o 
problema do isolamento geográfico. É inclusive unia economía de 

305 



. subsistencia, muito voltada para si mesma. O artesana to, já bastante 
descaracterizado, é o único elo coro o mercado exterior, diga-se com o 
sistema maior. O que eles produzem, o que se pode apontar como 
excedente agrícola, nao ,pode nem ser classificado como tal. Nao é 
escoável, dado o isolamento geográfico. Fica dentro da aldeia. Isso 
tanto pode acontecer como coco, com a mandioca, como peixe, coma 
cana-de-a~úcar. 

Desde 1816 eles infoiam as pazes com as comunidades vizinhas. 
Até aquela data eram brabos, aguerridos, sem maiores contatos com a 
comunidade local. lmplantavam o terror em toda aquela faixa do litoral 
Sul da Bahía. A luta entre esses dois segmentos se fez intensa até essa 
data. Nesse ano se registram as trocas de presentes na costa, entre 
civilizados e índios. Em seu livro Viagem ao Brasil, de 1816, o 
Príncipe alemao Maximiliano registra esses contatos. 

A antropóloga Maria do Rosário observa que "a aldeia é a coisa 
que o índio mais preza. Nela estao seus mortos, seus heróis, seu 
universo mítico, dentro dela, ou na sua periferia. Quando em 1951 eles 
foram obrigados a abandonar a aldeia algo de muito grave aconteceu 
para todo o grupo. Entao na aldeia, mesmo hoje, há sempre um fato 
que nos remete, a todo momento, a 1951. Esse episódio criou o panico, 
o medo da condi~ao de índio, a necessidade de apagar qualquer indício 
que os identificasse como tal. O Pataxó ainda agora nao é um grupo 
organizado. É um grupo em fase de organiza~ao. Até 1960 eram tidos 
como extintos. Agora há um posto da Funai, e um chefe de posto, 
l..eosídio Fermau, morando no local. É um hornero que está vivendo o 
ponto de vista do índio, muitas vezes sofrendo até mesmo mais que 
eles." 

' . 

Supoe-se que o tronco lingüístico do Pataxó seria Macro-Je. Na 
verdade hoje eles já nao falam mais essa língua. Esqueceram-na por 
completo. Na dispersa.o geral .de 1951, quando certamente houve um 
consenso, urna consciencia geral de que a condi~ao de índio constituía 
um estigma, a perda da língua foi um mecanismo natural de defesa. As 
palavras que eles hoje usam ~ao Maxacali. Há alguns anos atrás dois ou 
tres foram a Minas, como enviados da tribo, e lá permaneceram o tempo 
suficiente para aprender muitas palavras. Isso tudo como mecanismo de 
afirmacao de identidade étnica. 

Hoje podem ser vistos muitos índios mais velhos ensinando pacien
temente seus filhos expressoes e palavras Maxacali. O índio precisa de 
símbolos que o afirmem como índio. Vocabulário, arcos, flechas, 
saiotes, tudo isso constituí o acervo simbólico do grupo. Até hoje muitos 
índios se recusam a retornar a Barra Velha com medo do episódio de 
1951. A partir do momento que a Funai fixou um chefe de posto, 
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introduziu um servic;o de rádio, em Barra Velha, comec;ou praticamente 
a reconstruc;ao desse povo. 

Acredita-se que em 1951 eles somavam pelos menos uns 400 índios, 
segundo o depoimento dos que sobreviveram. A partir desse ano há o 
exodo geral, e buscam trabalho nas fazendas , para sobreviverem, 
carregando o estigma de índio, ao lado da família , já fora do grupo, 
numa ansiedade generalizada de tudo fazer para esconder a condic;ao, 
de silvícola. Por onde iam passando esse estigma certamente deve te-los 
perseguido, a ele, a mulher, aos filhos. É urna história que ainda nao 
foi contada, se é que algum dia será. A tarefa nesse momento era se 
confundir , a qualquer custo, como elemento nativo. Esquecer o passado 
para poder chegar mais perto possível do modelo da comunidade 
nacional. 

A CONscmNCIA 

Josefa Ferreira já é a:vó, nao sabe precisar sua idade, mas é 
inegável sua lideranc;a junto a tribo. É filha inclusive do cacique 
Epifanio Fe.rreira, já falecido, mas até hoje muito respeitado. Sua 
preocupac;ao sao os problemas atuais, de todo o seu povo. 

- Primeiro teve a coisa de 1951. Depois os guardas do IBDF 
proibiam tudo. Nao deixava Pataxó plantar. Como pode isso? Índio nao 
é animal pra comer capim. Depois que a Funai mandou chefe de posto 
tudo ficou melhor. Com Fermau entao nem se fala. Foi o primeiro chefe 
de posto a morar aqui, comer peixe com mandioca todos os dias com 
índio. 

Levanta os brac;os, gesticula muito, toda a aldeia fica-lhe ouvindo. 
Afirma: " índio quer andar solto, feíto gaivota, feliz. Eu sempre digo, 
meus filhos, nao vamos sair daqui, nao. Isso é nosso. Desde chegada de 
Pedro (Pedro Álvares Cabral). Primeiro Pataxó quer escola pra quito
que (crian e; a). Só assim Pa taxó saberá lidar com branco. J á chorei 
muito, e ainda estou chorando. É demais. Será possível que ainda vou 
morrer chorando, minha gente? Funai tem que brigar com IBDF pra 
nao proibir índio plantar . . Essa terra toda era nossa. Quem nao sabe? 
Por que agora expulsar índio? 

Alfredo é o sub-cacique. Forte, tranqüilo, alto, na verdade ele é o 
cacique de fato no ambito interno da tribo. Sua liderarn;a é mais sólida. 
Impoe-se mais. Tururin é pequeno, inteligentíssimo. Tururin quer 
dizer pássaro pequeno e isso já dificulta sua ascendencia sobre o grupo. 
Por outro lado é maleável. Atua como porta-voz d_o grupo junto a 
sociedade nacional, para o mundo externo. Entao existem dois cact-
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ques: um para o sistema Pataxó, e o outro para o sistema mais amplo, 
para a comunidade nacional. 

- Alfredo do que é que voces n1ais precisam? 
- Urna escala para 9uitoque. Quem geme é quem sente dor. Só se 

púe o chapéu onde alcan9a a mao. Índio é ingenuo, bom, e nao sabe 
bem quando civilizado está enganando. Por isso escala. Tem muito 
quitoque sem escota. crescendo, e sempre ingenuo. Se índio soubesse ler 
nao teria ido na conversa dos dois homens que vieram do Río e 
enganaram o chefe Onório. Índio nem quer lembrar isso, mas veve 
lenibrando. Como explica isso? Terra Pataxó ainda é boa. Ternos 
remunganha (on9a), bocrin (veado), chupatéa (veado), nicoréi (porco). 
E índio só mata para comer, respeita femea prenha. Branco nao. Mata 
por divertimento. Como acreditar? Talvez por branco ser nervoso. Índio 
gosta de branco alegre, brincalhao. 

No povoado de Caraíva, Vitorino Batista da Cruz, com 76 anos, é 
um homem torturado por imagens passadas. Tornou-se espírita. Tem 
pesadelos constantes. Alega que for9as estranhas estao sempre queren
do matá-lo. Ele confirma que em 1951 tocou fogo na aldeia, mas nega 
que seu irmao Paulo Batista da Cruz, já falecido , tenho morto os 
índios. 

Ele matou os dois ladroes que vieram do Río. 
Quem comandou a a9ao policial, Seu Vitorino? 
Foi o .tvlajor Arceno e o Majar Fernando. Os dois comandaram. 

O Major Arceno é quem impediu que a violencia continuasse. Nao fosse 
ele a coisa teria sido pior . 

É verdade que as mulheres tiveram que dan9ar para os soldados. 
Mas a tropa estava zangada, cansada: · tinha andado mais de. 60 
quilometros. Depois bugre (índio) nao é flor que se cheire. 

O SISTEMA 

A economía Pataxó se desenvolve em tomo de grupos domésticos. 
Eles constituem unidade de produ9ao. E se formam em torno de 
parentescos, verdadeiros, ou fictícios , como compadrios, agregados. E 
isso existe em todos os grupos rurais. As cren9as sao equivalentes a da 
po~ula9ao rural. Nao há muita diferen9a. O deus deles ainda é Tupa, 
enttdade criada por nós civilizados. Mas o índio assumiu. Nao há mais 
rituais indígenas. Há muito mais um modelo nosso. Vai padre na aldeia 
muito raramente. E isso para eles é muito importante. O padre é um 
pouco a san9ao positiva do mundo civilizado. Nao falam urna língua 
indígena como um todo, mas palavras isoladas. Apesar disso tudo eles 
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tem urna identidade própria, sao índ1os. Há todo um aparato étnico e 
cultural que os identifica como índios. 

Em 1971, quando a equipe de Pedro Agostinho visitou a aldeia 
somavarn apenas 271 índios. Hoje já alcan<;am o número de 900 
pessoas. E eles continuam voltando, embora pern1an~a o medo junto a 
muitos outros. Tem sido comum um determinado índio sair de Barra 
Velha a procura de parentes extraviados. 

Maria do Rosário observa que "todos nós somos agentes da 
sociedade nacional. Ternos dinheiro, portanto ternos poder. _O maior 
erro das pessoas que visitam essas culturas já num acentuado processo 
de acultura9ao é imaginar que vao encontrar o índio de borduna a mao, 
nu, falando sua língua nativa. O índio nao é papagaio. O índio é. um ser 
humano. Ele se transforma. Entao quando se descobre isso a pessoa 
tala: "isso aí nao é índio mais." É a discrimina<;ao. O Pataxó sente isso. 
J á percebe. E já procura responder as regras do jogo. É manipula<;ao. 
Nao se pode subestimar o índio. Também nao se te1n que assumir a do 
índio. Deve-se assumir tu do com ele. É outra coisa." . ._ 

- Leivino, que idade voce tinha no episódio de 1951? 
- Por que o Sr. nao faz as contas? Se tenho agora 73 anos nao é 

difícil calcular ... 
- o que fizeram com voce? 
Leivino olha em torno. Passa duas vezes a mao no rosto. Baixa 

demoradamente a cabe9a em dire9ao aos pés. Fica calado durante 
quase um rninuto. O substituto do chefe do posto, Sr. José Correia 
Filho, com os olhos faz um sinal para que ele prossiga. 

- Bom, me prenderam. Fizeram isso com todo Pataxó. Me amar
raram, com as maos para trás. Mas isso tava acontecendo com todo 
mundo. Eu pensei, nao tem mais jeito de fugir, nao. O jeito é agüentar 
firme. Entao uns soldados cqme<;aram a bater na minha cabe9a com os 
fuzis que eles tinham. Diziam muitos palavroes. 

Como é que voce escapou, se houve dois que foratn assassina-
dos? 

Eles bateram muito, e mataram pouco. Na hora morreram 
apenas dois . O resto morreu depois. Ficaram espancados, muito doen
tes, e foram morrer depois. Entao eu todo quebrado conseguí escapar. 
Eles batiam muito e depois, quando voltaram, largaram a gente. Com 
muito medo, a aldeia queimada, sem casa, sem nada, todo o mundo 
desaparecido, decidí fugir. 

- Foi para onde? • 
- Fui até o río dos Frades, a 35 Km daqui de Barra Velha. 

Durante essa caminhada só comi jussara (palmito). Quem me socorreu 
foi um fazendeiro . O Seu Arquimedes. Me deu roupa, comida, me 
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tratou. Porque todas as roupas foram tiradas de Pataxó. Soldado 
deixou Pataxó . nu, homem e mulher. Depois eles punham os cacu9u 
(rapazes) para brigar. Os soldados se divertiam muito com isso. Faziam 
roda grande e faziam os índios dan9ar e cantar o xoxo-peneira (urna 
dan9a da época entre os civilizados, com características muito sen
suais) . 

. - Por que o Sr. está me perguntando tudo isso? Vale a pena ficar 
lembrando urna desgra9a dessas? 

Sentou-se, passou duas vezes a mao no rosto, e nada mais falou. 

O CONSELHO 

- Tururin, voce ouviu falar de Juruna, um irmao seu da tribo 
Xavante? 

- indio hoje, em qualquer parte do Brasil, só quer paz, ajuda de 
civilizado. indio sempre gostou de branca. Por que civilizado faz isso 
com índio? Pataxó é apenas parte pequena de índio do Brasil. Antes 
aquí em Monte Pascoal tudo pertencia índio. Na Bahia também . Pedro 
(Pedro Álvares Cabral) quando chegou ganhou muito presente. Índio 
ensinou como viver aquí, que ele nao sabia. Trabalhou prá Pedro, 
gostou de Pedro e sua gente. 

- E agora o que voces mais querem? 
- Primeiro escola para quitoque. Que nao tirem mais nossa 

terra. General Ismá (presidente da Funai, General Ismarth de Araújo) 
tem sido amigo de índio. Fermau, chefe posto Pataxó, é também amigo 
de índio. Veve aqui, sofre com índio, come farinha com peixe, com índio. 
En tao índio nao pode mais ceder. Nao · pode mais perder terra. Se 
civilizado fizer isso como fica a alma dele? Civilizado nao é crista.o, 
católico? Noutra parte pode ceder, mas aquí Pataxó nao pode mais. Já 
perdeu muito. 

No último dia de permanencia na aldeia, Tururin chamou o 
repórter e disse, quase em segredo; 

- Leve esse colar para sua jocana (mulher). E nao demore em ter 
fi lho. Quitoque (crian9a) é a maior gra9a de Tupa. Tenha um quitoque 
e veja. 

Sorriu derramadamente. Segurou seu filho pela mao e se encami
nhou para o ríozinho de águas escuras e limpas, que corta a aldeia, 
onde todos se banham. Todos os días. 
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O AUTOR 

Edilson Martins, 39 anos, jornalista, formado 
pela Faculdade Nacional de Filosofia, da 

extinta Universidade do Brasil , hoje UFRJ . 
Acreano, naseeu nas barrancas de um 

afluente do rio Amazonas, de nome 
Esperanc;a, numa comunidade de 50 pessoas, 

se tanto. 
Durante sete anos foi Repórter Especial do 

JORNAL DO BRASIL, realizando nesse 
período cerca de 1 O viagens, por ano, a 

Amazonia. Conhece a regiao , "principalmente 
a dor de toda a sua gente - indios, 
posseiros, seringueiros e ribeirinhos. 

Segmentos de minha pequena familia sao 
constituídos de seringueiros - versao neste 
século, dos escravos do passado - sendo 

que até aos seis anos residi em seringais" -
conta Edilson Martins. 

Atualmente colabora para a revista ISTO É, 
jornais COO-JORNAL, PASQUIM e JB. 

Embora as pressóes sejam muitas, afirma 
Ed i lson Martins que ªespero nao abdicar do 
estudo da Amazonia, denunciando todas as 

violencias que lhe sao destechadas, 
principalmente quando assistimos a 

substituic;ao da velha e já cansada empresa 
seringalista, da qual o meu pai fez parte, pela 

nova empresa capitalista, mais ágil, mais 
devastadora, calcada fundamentalmente na 

pecuária" . 
O Autor tem dois livros, sobre a Amazonia, 

em fase de conclusao. 
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