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Existe ainda um certo mistério em torno da realidade dos 
f ndios no Brasil. Nao se sabe ao certo quem eles sao 
realmente. quantos sao e onde se localizam inúmeros gru
pos étnicos. quase que desconhecidos. Sua identidade pas
sou as páginas de nossa Hlstória com certas indeflnl<;óes 
que beiram a fantasia e o mito. Excetuando algumas des
cri<;óes feitas por missionários em seus contatos esporá
dicos, e urna ou outra pesquisa realizada por etnólogos 
entre grupos "mansos" mais em contato com o meio civi· 
!izado. nao existe propriamente um estudo global sobre es
ta realidade, razáo pela qual ainda persiste certa falta de 
conhecimento objetivo e, por conseguinte, o mito. 
A fim de preencher esta falha. o autor. através de urna 
vasta pesquisa e análise comparativa de dados históri
cos e de notícias bibliográficas. procura situar a verdade 
científica e objetiva em torno do índio brasileiro, livran
do-o do mito e colocando-o na dimensáo real de sua iden
tidade e de sua efetiva importancia no quadro cultu
ral, social e politico do país. Urna contribui<;áo realmente 
notável aos estudos brasileiros, que interessará tanto aos 
especialistas, antropólogos, etnólogos, professores e estu
dantes de nível universitário, como também aos que gos
tam de acompanhar os debates atuais de nossos proble
mas culturais. 
Autor - Luiz Beltráo é professor do Centro Universitá
rio de Brasílla e membro da Academia Brasillense de 
Letras. 
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INTRODU<;AO: 
O íNDIO E O HOMEM BRASILEIRO 

1 

PARA o homem comum brasileiro, o índio náo passa de · um 
mito. Enquanto que para um miiháo, calculadamente, de etnó
logos, antropólogos e sociólogos; de missionários; de seringa
listas, grileiros e regatóes; de sertanistas, mateiros, técnicos 
indigenistas e afins, que ~ de urna maneira ou de outra com ele 
convivem, !: náo poucos dele vivem, o silvícola se apresenta '<0 
como um centauro, homem pela metade, por dois terQos, por 
quase nada. 

O grupo dos cientistas sociais ve o índio como um tipo 
a estudar, de mentalidade primitiva, com características ra
ciais a definir e portador de urna cultura específica e deter
minadas estruturas sociais que influem ou poderáo influir na 
comunidade nacional. Desse grupo, raros sáo os pesquisadores 
e, como se mostrará neste livro, quando nao repetem o que 
foi dito e escrito por seus mestres e antecessores, caem no 
erro de generalizar as conclusóes a que chegaram na obser
vaQáo de urna tribo, aplicando-as a outros grupos ou naQóes 
indígenas. Ora, como "cada cabeQa cada sentenQa", gera-se a 
confusáo que se reflete nas contradiQóes da política indigenista, 
afinal dependente, para acertar, da abalizada opiniáo desses 
eruditos analistas, sempre preocupados em puxar a brasa para 
a própria sardinha. 

Quanto aos missionários, de um certo tempo para cá fazem 
absoluta questáo de confundir-se com os citados cientistas. Isso 
de atrair o silvícola para a religiáo que professam é coisa de 
antigamente, pecado dos Nóbregas, dos Anchietas, de uns pou
cos frades e, sobretudo, freiras retrógradas que ainda insistem 
em usar seus extravagantes hábitos de camponesas européias, 
ou, ainda, dos pioneiros da Sociedade' Bíblica Protestante que, 
com as sagradas escrituras a máo, tentavam arrancar o indio 
da ignorancia espiritual em que viviam e introduzi-lo no Reino 
através da Palavra. O índio deixou de ser alma .a salvar: pri-
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!l!~iJ."01 :º '.· cptpp; 1 a terra, a santa, a paradisíaca cultura indí
gena~ que. é .preciso defender .e resguardar com todos os seus 
tesouros .: virginais, desde o ·panteísmo, a poligamia e a antro
pofagia até o curandeirismo, a justic;a e o direito ao usufruto 
das cobic;adas riquezas da flora e da fauna, e também dos 
minérios com que a Natureza brindou as áreas indígenas do 
presunto brasileiro. A missáo do pregador é manter o índio 
em sua inocencia edénica: a alma do silvícola é imaculada, 
isenta do pecado original; isolemo-lo e (Rousseau tinha razáo) 
ele jamais necessitará das águas lustrais do batismo ou de 
qualquer rito de purificac;áo. O índio se revestiu, para o mis
sionário, outra vez, do mito do bom selvagem. 

Bom selvagem? O diabo que os carregue! E como o demo 
anda muito . ocupado a desafiar os exorcistas urbanos, serin
gueiros, grileiros, posseiros, fazendeiros e outros do mesmo 
tipo se encarregam de preá-los, de mandá-los para as caldeiras 
de Pedro Botelho, . envenenando-os com arsenico misturado ao 
ac;úcar, roubando-lhes as mulheres e a terra, muitas vezes de 
papel passado em cartório e com os aplausos da corte, como 
nos tempos heróicos das entradas e bandeiras. É mais ou 
menos nessa linha a aQáo das f rentes pioneiras das compa
nhias de colonizac;áo e dos desbravadores das imensid6es da 
Amazonia, por onde comec;am a penetrar as imensas Brs, na 
ciclópica obra de levar o progresso e as maravilhas da civili
zac;áo litoranea aquelas infaustas regióes despoluídas. lndio bom 
é índio morto, repetem esses infatigáveis, astutos, invencíveis 
Pizarros. e Custers do século XX. 

Filosofía diferente é a dos sertanistas e mateiros, cujo 
número · um foi um certo Candido Rondan, meio índio, que 
recebeu a incumbencia de estender os fios telegráficos pelo 
oeste brasileiro, ocupado pelos seus meio-irmaos. A voz do 
sangue, a disciplina militar, o idealismo e a coragem, que 
marcavatn o seu espirito, o tornaram legendário. O índio é um 
homem e náo deve morrer porque nasceu e se criou livre 
nas densas florestas que, por circunstancias históricas, consti
tuem hoje o território nacional brasileiro. Como todo homem 
de caráter e todo patriota, ele defenderá a sua familia e a 
sua fatia de terra até a morte. Na verdade, somos invasores. 

, Entáo, também como homens e patriotas, devemos pedir-lhe 
passagem, obter-lhe a colaboraQáo, reconhecer-lhe os direitos 
- morrer, se preciso for, matar nunca. Herdeiros de Rondan, 
os sertanistas, em sua quase totalidade ( em qualquer familia 
sempre houve ovelhas negras), seguem-lhe os passos: sua mis
sáo é atrair o indio, conquistar-lhe a confianc;a, conseguir-lhe 
a colabora:c;ao para que a obra de integrac;áo das minorías a 
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sociedade nacional se processe "a salvo de mudanc;as bruscas", 
que póem em perigo o seu "equilibrio biológico e cultural". 
De morte morrida, em conseqüencia de doenc;as contraídas no 
cumprimento dedicado dessa missáo, numerosos desses homens 
passaram a história como desmitificadores do indio, desbra
vadores e civilizadores, eles próprios virando mitos, como 
Leonardo Villas Boas e Chico Meirelles. E de morte matada, 
porque se recusavam a utilizar o rifle contra a flecha e o 
arco, em meio século de trabalho organizado de tutela ao in· 
dio, canta-se já com urna galería de bravos idealistas, o último 
deles Gilberto Figueiredo, o Paizinho dos Atroari, abatido pelos 
próprios filhos, na agonía do a~o da grac;a de 1974. 

A derradeira categoría dos que consideram o dono da selva 
como centauro sáo os técnicos em indigenismo, as autoridades 
executivas, legislativas e judiciárias, os responsáveis pela orien
tac;áo, normatividade e realizac;áo da política indigenista nacio~ 
nal. Se na letra da lei, no texto dos convenios internacionais, 
nos regulamentos, projetos e planejamentos, nos estudos e pes
quisas o índio é pessoa, que no processo civilizatório integra 
o escaláo mais primitivo e, por ísso está sob tutela do Estado, 
na prática o seu conceito de silvícola é outro. Sob estado emo
cional decorrente da própria cultura brasileira, essa gente ve 
nele o elemento "forte e bravo", altivo e independente, do 
qual herdamos, pela miscigenaQáo, as melhores qualidades da 
rac;a. Já nao o trata como gente, mas como mito. Querendo 
conservar essa imagem ideal, tende a protege-lo, mimá-lo, res
guardá-lo dos perigos e vícios da civilizac:;áo para a qual os 
atraíram os sertanistas. Contudo, as exigencias políticas con
temporAneas dividem esse grupo em paternalistas (emocionais) 
e pragmatistas (racionais); os primeiros fazem como as máes, 
pondo-os sob as saias, que sao os limites dos parques e reser
vas; os últimos, como instrutores do escotismo, querem "quei
mar etapas" e manter o indio "sempre alerta" para lago dar-lhe 
emancipaQáo, estender-lhe no mais breve prazo "os benefícios 
da legislac;ao comum" e o "pleno exercício dos direitos civis 
e políticos" que a lei a eles próprios confere. 

Ah, os nossos técnicos indigenistas e afins: bem dizia Pas
cal - o coraQáo tem rázóes que a razá.o desconhece. E a sabe
doria popular ajunta que a pressa é inimiga da perfeic:;8o. Ardua 
é a vossa tarefa, árdua, contraditória, parapsicológica mesmo, 
pois lidais com personalidades enigmáticas, na verdade muito 
pouco conheceis desse misterioso espéhime da selva, que é o 
indio. 
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O homem comum, de índio entende pouco e confusamente. 
Aprendeu, na escala primária, que os bons selvagens que rece
beram a armada de Cabra! e imitavam os brancas nos gestos 
rituais da missa celebrada por Frei Henrique de Coimbra, eram 
mansos, pacíficos, tupis, tupiniquins, tupinambás. Os caetés, 
de Olinda, porém, nao pareciam tao mansos assim: andaram 
ameac;ando os pequenos fidalgos do Senhor Dom Duarte Coe
lho Pereira e nao f osse ha ver um frade trac;ado urna Iinha 
no chao, e ameac;ado de marte, em nome de Nosso Senhor 
Jesus Cristo, aquele silvícola que a atravessasse, e da Iuzida 
lusíada comitiva nao teria sobrado sequer a Senhora Dona 
Brites de Albuquerque, donatária-consorte, para contar a his
tória. Como os índios, já entao, se revelavam pouco crentes 
(como os Xavante atuais) nas promessas/ ameac;as dos estran
geiros, dois deles tentaram a arriscada empresa e ali mesmo 
caíram sem vida. . 

Como milagre nao acontece todos os dias, por via ·das dú
vidas, Jerónimo de Albuquerque, filho dos donatários, casou 
com a filha do cacique (tupi ou tamoio - quem sabe? - as 
duas únicas rac;as que habitavam a nova terra, segundo Rocha 
Pombo). O cacique foi o primeiro Arcoverde de urna série de 
personalidades brasileiras: do consórcio mameluco, gerac;óes e 
gerac;oes depois, ascenderia a mitra e receberia as primícias 
do cardinalato da América Latina, Dom Arcoverde, príncipe da 
Igreja Católica. e arcebispo do Rio de Janeiro, no início do 
século. 

Nao esqueceram decerto os indios aquela primeira desven
tura caeté e, apesar de ~erem recebido e acolhido alguns Ieigos, 
como o Caramuru e Joao Ramalho, que tiveram casa, comida 
e mulher assegurados, faltando apenas roupa lavada e engo
mada, que as suas eram de penas para as grandes festas, o 
mesmo tratam~nto recusaram ao bispo Sardinha, cujo barco 
naufragou no htoral alagoano. Quando os índios o avistaram 
em suas roxas vestes, trataram logo de amarrá-lo e cozinhá-lo 
a fogo brando, comendo-o, quem sabe se para surpreender 
o segredo de derrotar o inimigo com simples trac;os de areia. 

Tam~m os brancos nao esqueceram o sacrílego ritual an
tropofágico: mandaram para cá os jesuítas para catequizar o 
nativo. Mas "nunca fomos catequizados. . . Fizemos Cristo nas
cer na Bahia. Ou em Belém do Pará . . . Nunca admitimos o 
nascimento da lógica entre nós. Contra o Padre Vieira. Autor 
do nosso primeiro empréstimo para ganhar comissáo. o rei 
analfabeto dissera-lhe: ponha isso no papel mas sem muita 
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lábia. Fez-se o empréstfrno. Gravou-se o ac;úcar brasileiro. Vieira 
deixou o dinheiro em Portugal e nos trouxe a Iábia . . . Nunca 
f omos catequizados. Fizemos f oi Carnaval. O índio vestido de 
Senador do Império. Fingindo de Pitt. Ou figurando nas ópe
ras de Alencar cheio de bons sentimentos portugueses". É o 
que proclamava Mário de Andrade, em seu histórico Manifesto 
Antropofágico, datado de maio de 1928 e escrito em "Pirati
ninga. Ano 374 da Deglutic;áo do Bispo Sardinha". 

Nao obstante essa constatac;áo, a "política do trac;o na 
areia" continua a vigorar até boje com a demarcac;áo das 
áreas indígenas, mal os sertanistas descobrem ''gigantes", 
''pigmeus", "caras-pretas" ou "peles-brancas-de-olhos-azuis", que, 
juntamente com "beic;;os-de-pau", "cabec;as-secas" e "orelhudos", 
povoam as ignotas vastid6es amazónicas. Com trac;;os na areia, 
enquanto servia de refém, compós Anchieta o seu poema a 
Virgem, nas praias de Iperoig, quando o feroz Cunhambebe 
(assim tratado p~lo historiador) chefiou a Confederac;áo dos 
Tamoios, intentando expulsar de sua terra o invasor lusitano. 
Como os ferozes Waimiri-Atroari o fazem nos dias de hoje. 

Mas a política do trac;o :r;i.a areia deu alguns resultados, 
que o homem comum conhece pela história oficial: Araribóia, 
batizado Martim Afonso de Souza, donatário de Sao Vicente; 
os filhos mamelucos de Joáo Ramalho fundando Sáo Paulo, 
com Anchieta, nos campos . de Piratininga; Po ti e sua mulher, 
casal cristianizado no nordeste, participando com seus flechei
ros da Insurreic;;áo Pernambucana que pos fim ao domínio 
holandes, como Filipe e Clara Camaráo; e os índios guaranis 
das Miss6es, o Estado comuno-religioso da fronteira, derrota
dos e exterminados pelos bandeirantes e preadores do século 
XVIII. Muito poucos sabem de Ajuricaba e Caboquena, heróis 
nacionais, que lutaram contra os portugueses, que tentavam 
escravizar a grande tribo dos manaus. Mas conhecem legen
dários personagens de José de Alencar, Ubirajara e, sobretudo, 
Peri, este um "D'Artagnan de penas", fiel a sua Senhora Ce
cilia (Ceci), que conseguiría (ou conseguiu, quem sabe?) salvar 
dos ferozes Aimorés e resguardá-la para o seu fidalgo noivo 
lusitano, nao fosse a intervenc;áo de Iara, fazendo crescer as 
águas do Paraíba. Qual novo Tamandaré, "forte entre os fortes, 
bravo entre os bravos", o guarani arranca pelas raízes a pal
meira em que Ceci com ele se refugiava da inundar;áo; e am
bos, levados pelas águas, "perderam-se no horizonte". 

O indianismo alencarino e de Gonc;alves Dias, que é a pri
meira leitura do homem comum braSileiro (e as vezes a única, 
salvo jomais e histórias-em-quadrinhos), é, sem dúvida, res
ponsável pela mitificac;áo do indio, passada aquela fase de 

13 



jacobinismo da Independencia, quando, por influencia da ma
Qonaria, os nomes próprios e familiares portugueses foram 
substituidos por troncos indígenas. 

Aliás, é a partir da Independencia que, embora incipiente, 
comeQa a política de integraQáo: José Bonifácio de Andrada 
e Silva escreve, em 1823, os Apontamentos para a civiliza~áo 
de índios bravos do Império do Brasil, que apresenta a Assem
bléia Constituinte, apontando "44 meios de que se deve !anear 
máo . . . para a assimilac.;;ao e aproveitamento do elemento indí
gena... (que) constituiria fator de primeiro plano na forma
Qáo e consolidaQáo do novo império". O patriarca considerava 
que o trabalho deveria ser feito através das missoes. A Cons
tituinte deixou recomendado a futura Assembléia Legislativa 
que "tivesse cuidado de criar estabelecimentos para a catequi
zac.;;áo e civilizaQao dos indios". Todo o Império e vinte anos 
de República praticamente ignoram os índios, que continuam 
a ser preados, exterminados, contaminados por doen<;as físicas 
e males psicológicos. Províncias e Estados onde abundavam as 
populac.;;óes indígenas, como o Ceará, veem as aldeias se trans
f ormarem em campos de pastagem: a civilizac.;;áo do couro 
destrói a floresta, "os verdes mares bravios" e sua gente. 
Desse interregno de dois séculos, nada sabe o hornero comum: 
para ele, o índio é o altivo herói nacional, dono do seu des
tino, indomável e forte, de que a cultura brasileira herdou o 
seu humanismo e amor a liberdade. 

111 

É ª. par~ir da Constituic.;;áo de 1891 que comec.;;a, e come<;a mal, 
a h1stór1a moderna - e ainda desconhecida - dos remanes
centes aborígines brasílicos. Em seu art. 64, a Carta transferia 
aos Estados o dominio e propriedade das "minas e terras 
devolutas situadas nos seus respectivos territórios". Nessa de
cisáo dos constituintes republicanos está a raiz dos abusos 
cometidos pelos governantes dos Estados, doando, vendendo 
ou permitindo a ocupac.;;ao das áreas indígenas por colonos 
fazendeiros e posseiros brancas, que nenhum respeito tinh~ 
pela pessoa e pelo direito natural do silvícola a sua terra. 

' Grac;as a aQáo do marechal Candido Rondon cria-se em 
20 de junho de 1910, o Servic.;;o de ProteQao aos 1~dios e Loca
lizac.;;ao de Trabalhadores Nacionais, previsto na Lei n. 1.606, 
de 29-12-1906. O decreto, assinado pelo presidente Nilo Pec.;;anha, 
é regulamentado em dezembro de 1911 e nele o SPI, subordi
nado ao Ministério da Agricultura, Indústria e Comércio, tem 
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por finalidad.e "prestar assistencia -aos indios aldeados, reuni
dos em tribos em estado nómade ou promiscuamente com 

, . • r • 

civilizados". E, pela primeira vez, surgem os prm~1p1os, q~e 
iráo nortear a política indigenista nacional: a garant1a ao md10 
das terras por eles ocupadas e o respeito a sua cultura. 

Náo é nosso propósito, aqui, levantar a história._ da ~egis
laQáO assistencial do índio brasileiro. Nos capítulos segumtes, 
o leitor interessado encontrará citac.;;áo de fontes e~ q~e essa 
Iegislac.;;áo está contida, desde o sé~:11? XVI. O, que visamos, 
com a pesquisa realizada em 10 dianos do. Pa1s, durant~ .25 
meses, f oi registrar a história do desenvolvimento da po~it~ca 
indigenista em execucáo e, assim, avaliar o 9ue o brasileir? 
sabe, hoje, sobre o índio, através do único meio de comuni· 
ca~o de massa capaz de refletir e documentar, com a vanta
gem de urna permanente disponibilidade, o pensamento e. a 
ac.;;áo das pessoas e instituic;;óes envolvidas no processo social 
de integrac;;áo do elemento indígena. 

Esta é, por isso, ~!!tes de mais nada, urna pesquisa em 
comunica<;áo. Resultou da experiencia alcanc.;;ada no setor de 
avaliac;;áo de rendimento da divisao de Relac.;;~es Pú~licas da 
Assessoria de ComunicaQáo Social da Funda<;ao Nacional do 
fndio (FUNAI). Ali, onde ingressamos em fins de 1968, a ~on
vite do seu primeiro presidente, o jomalista .Jos~ . de Que1roz 
campos, fomos incumbido do tr~balho e~br1onano de or~a
nizac.;;áo da Assessoria, e, como nao ~cred1tamos e:n Relac.;;oes 
Públicas sem pesquisa, nossa prime1ra preocupac;;ao, ~ada a 
falta de recursos e instrumentos, entáo, para empreende-la em 
outras áreas, foi a de valer-nos dos jornais diári~s assinado~ 
pelo órgáo, recolhendo neles tudo quanto ~e refer1a ao . abor1-
gine, inclusive nos países estrangeiros,, a fu~ ~e fu:idamentar 
estudos comparativos e proporcionar a. ~dmm1strac.;;ao. el~men
tos válidos para a orientac.;;áo de sua ativ1dade comun1cac1onal. 

Na época, desencadeava-se, no exterior - sobre~udo na 
Europa - urna campanha de descrédito contra o B~asil e ~uas 
instituic.;;óes, que tinha seu ponto alto no problema. mdigerusta: 
éramos acusados de praticar genocidio contra os silvícolas. Ou 
melhor: 0 governo brasileiro era apontado como coniv~nte, 
senáo insuflador, do exterminio dos remanescentes das . tnbos 
que povoavam o nosso território, qtiando do descob~ento 
e primeiro século de colonizaQáo. A cam~anha,_ que da acusa
Qáo de genocidio iria evoluir para a configura~~º de um novo 
"delito" - o etnocídio - terminou por esvaz1ar-se diante da 
abertura do governo as autoridades em indigenism~ do mundo 
e a imprensa estrangeira, para visita e observac;ao as ár~ 
indígenas do País, bem como pela reac.;;áo pronta e enérgica 
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do presidente da FUNAI, mediante conferéncias e comunica
dos, difundidos pelas agencias de informac;óes e através das 
nossas representac;óes diplomáticas. 

O papel desempenhado pela FUNAI na execuc;áo da política 
de atr~áo, assistencia e integr~áo do indio a comunidade 
nacional, política, de resto, concorde com os principios univer
salmente adotados na Convencáo 107, da; OIT, firmada pelo 
Brasil em Genebra, foi sendo difundido também na frente in
terna, onde ainda prevalecía a imagem do extinto Servic;o de 
Prot~áo ao :tndio (SPI), cujos vicios e falhas a Fundac;áo pre
tendia evitar e sanar. Tudo isso - os fatos, as idéias, acusa
cáo e def esa, dificuldades e incompreensóes, os con tatos e as 
providencias para a estruturac;áo e aprimoramento do órgáo 
tutelar do indio - tudo se refletia nos jomais diários em 
noticias, reportagens, entrevistas, artigos, editoriais, fotos e 
charges. Dessa época sáo nossos primeiros trabalhos, em edi
~es mimeografadas da FUNAI - "O indio na imprensa diária 
brasileira" - I (julho/ dezembro/1969) e II (ano de 1970). 

Quanto a Assessoria de Comunicac;ao Social (inicialmente 
de Relac;óes Públicas), foi oficializada na administr~áo seguinte 
do General Osear Jerónimo Bandeira de Mello, que entregou 
a sua direc;áo ao jomalista Afonso Ligório Pires de Carvalho, 
entáo servindo a SUDENE, com larga experiencia profissional 
no jomalismo pernambucano, paulista e brasiliense. Tanto o 
novo presidente da FUNAI como o Assessor-Chefe de Relac;óes 
Públicas, náo só aprovaram como fomentaram a pesquisa que 
vinhamos realizando. Em diversos números do Informativo 
FUNAI, boletim oficial da instituic;áo, foram inseridos rela
tórios de análises morfológicas e de conteúdo, realizados sob 
nossa orientac;áo, com a colabor~áo da relacionista diplomada 
Lúcia Maria de Freitas, da assistente da Presidencia, desenhista 
Ziza de Oliveira, de funcionários do setor e estudantes esta
giários do curso de Relac;oes Públicas do Centro de Estudos 
Universitátios de Brasilia (CEUB). As pesquisas se fundamen-
taram nos métodos de Jacques Kaiser, Violette Morin, Bemard 
Berelson, Moles, Barthes, Francine Batailler, Allain Schifres, 
Claude Tannery, Wilbur Schramm, Marques de Melo e outros 
prof essores e investigadores sociais, adequados, naturalmente, 
ao material recolhido e as finalidades propostas. 

Enquanto recolhíamos os dados e realizávamos as análises 
de quanto interessava específicamente a FUNAI, sobretudo os 
aspectos ligados a ac;áo político-administrativa e assistencial do 
órgáo - trabalho em que continuamos apoiado e incentivado 
pelo atual presidente General Ismarth de Araújo Oliveira - des
pertávamos para urna investigac;áo mais ampla, que respondesse 
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a inda~óes e hipóteses que, como jomalista e professor de 
Comunicac;áo, formulávamos ao contato de um mundo novo 
para nós: o universo físico-cultural do indio e seu relaciona- . 
mento com o hornero comum brasileiro. As perguntas se amon
toavam, ora de ordem geral, ora particularizadas. Eis algumas 
delas: Quantos indios restara no Brasil? Qual a política indi
genista brasileira e -em que se fundamenta? Que se entende 
por integracáo? Como se poderá preservar a cultura indígena? 
E o próprio indio, como garantir-lhe a sobrevivencia como tal? 
Qual a atuac;áo de missionários, de sertanistas e indigenistas 
no cumprimento dos seus deveres de Estado, as vezes confli
tantes com principios e reali.dades da problemática indígena? 
Como o indio é visto pelas populac;oes civilizadas envolventes? 
E pelos antropólogos, etnólogos .e sociólogos? Qual o papel que 
lhe cabe e que pode desempenhar no processo do desenvolvi
mento brasileiro? Será que continuamos orgulhosos do sangue 
índio que corre em nossas veías e desejamos realmente a mis
cigenac;áo? Que sabemo~ nós, o · povo, dos últimos descendentes 
das tribos senhoras da terra brasileira? Onde poderemos bus
car o verdadeiro conhecimento da atualidade indígena? Na im
prensa? Mas que sabe a nossa imprensa do indio? O que 
divulga e por que divulga? 

A série quase infindável de indagac;oes e as hipóteses cor
respondentes, com suas variáveis, levaram-nos a duas decisoes 
para a estruturac;áo da pesquisa: 1) limitar a coleta e análise 
do material ao periodo l 9 de janeiro de 1973 a 31 de janeiro 
de 1975; e 2) descartar editoriais, cingindo-nos ao exame do 
noticiário e de depoimentos e declara<;oes de pessoas envolvi
das nos fatos, que seriam narrados tal como foram pub1icados, 
com indicac;áo da fonte e da data de edic;áo. 

Ordenar o material, do qual também f oram descartados os 
dados referentes a ac;áo administrativa e assistencial da FUNAI, 
difundidos ex-ofício por suas próprias publicac;oes, nao f oi ta
refa fácil. Mas se impunha, a fim de que o próprio leitor 
tirasse suas conclusoes e se tomasse apto a despir o indio 
do "manto diáfano da fantasía" que o torna um mito brasileiro. 

Procuramos nao esquecer a lic;áo dos mestres e, na análise 
do material recolhido,. abordamos táo-somente o conteúdo ma
nifesto, a mensagem literal, o que efetivamente ela representa 
em si mesma (denotac;áo). Por isso, além desta necessária in
troduc;áo - e mesmo nela - nada há de opiniáo pessoal, de 
idéias apriorísticas. Quando nao reprpduzimos os. textos cita
dos, os resumos e conclusoes resultara de cono~oes reveladas 
por aspectos insuspeitados, mas apoiados, latentes, nos con
teúdos efetivamente difundidos. Freqüentes vezes, destacamos, 
enfatizando, frases e episódios e, nas notas, ao fim de cada 

1'7 



capítulo, buscamos proporcionar .ao leitor esclarecimentos e 
pistas p~ra urna melhor compreensáo de angulos do texto. 

Em correlagáo com este propósito, iniciamos a análise pelo 
que a imprensa difundiu em torno das correntes ai:itagónicas 
que determinam a política indigenista nacional (Cap. 1) e, daí, 
procuramos situar o estado atual de conscientizac;áo do índio, 
que o 1eva a tentar agora i~luir nas linhas e definic;óes da 
a<;áo relacionada com a sua sobrevivencia étnica e cultural 
(Cap. 2). Relatamos, com o episódio dos .Kreen-akarore, como 
se processam os trabalhos de atrac;áo das tribos . arredias na 
selva brasileira, a fim de que por ela penetrem as rodovias, 
portadoras da civilizac;áo branca e do progresso que a na<;áo 
brasileira busca (Cap. 3). Mostramos, em seguida, como se 
procura resguardar o índio da cobi<;a das frentes pioneiras e 
companhias de coloniza<;áo, as dificuldades que o governo en
frenta para a defesa do direito indígena a posse e usufruto 
de suas terras, demarcadas em reservas e parques, e a luta 
dos próprios silvícolas, em processo de integra«;;áo, como os 
Xavante, contra os invasores que se colocam acima da lei 
(Cap. 4), e como, nao obstante as boas inten<;óes de missio
nários e indigenistas, e por falta de um programa avanc;ado 
e sério de pesquisa científica sobretudo na área antroposso
ciológica, a cultura indígena, que a lei ordena preservar, está 
acelerando o processo de agonia das sociedades tribais (Cap. 5). 
Essa realidade, surpreendida pelos índios que se mantem arre
dios, alimenta seu espírito de luta na defesa do património 
territorial e espiritual que detem, e os conduz a ac;óes bélicas, 
de que sáo padráo os massacres periódicos de sertanistas e 
de missionários pelos Waimiri-Atroari, já há alguns anos con
tatados no norte do Amazonas (Cap. 6). A mesma realidade 
- promessas, quebras de compromissos, invasóes, atentados a 
cultura indígena e desrespeito a sua própria pessoa e aos seus 
direitos - leva outros grupos, arredios ou semi-aculturados, a 
rea<;áo violenta ou a manutenc;áo de um estado constante de 
tensáo nas áreas pelas quais se desenvolve o plano de inte
grac;áo nacional (Cap. 7). 

Confiamos em que, além de alcanc;ar o seu objetivo pri
mordial - a desmitificac;áo do índio e a atualiza~o do conhe
cimento qe seu estado pelo homem comum brasileiro - este 

' livro-pesquisa possa sensibilizar a opiniáo pública e levá-la a 
urna cooperac;áo cada vez mais estreita com as autoridades 
encarregadas de trazer o indio a um convívio pacífico, harmo
nioso, justo e fecundo com a comunidade nacional, de modo 
a que se sinta parte integrante dela e jamais um marginali
zado, apenas admitido. 

BrasUia, dezembro/1975 
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FONTES E SUBSíDIOS DA PESQUISA 

Foram os seguintes os diários pesquisados 
<;áo deste livro: para a elabora-

Correio Brasiliense 
Diário de Brasília 
Jornal de Brasilia 
Correio da M anhá 
Diário de N otícias 
Jornal do Brasil . .. 
O Globo 
O Estado de Sáo Paulo 
Folha de Sáo Paulo 
Jornal da Tarde 

(CB) 
(DB) 
(JBr.) [do Distrito Federal] 
(CM) 
(DN) 
(JB) 
(O GL.) [do Rio de Janeiro] 
(ESP) 
(FSP) 
(JT) [de Sao Paulo] 

. - .As frases e períodos ·aspeados do texto sao reproduc;óes 
integrais das matérias publicadas, e, como os resumos oferecem 
sempre a fonte e a data da edi~o do jornal dos q~ais foram 
colet~dos. Tanto a ortografia como a sintaxe f oram por isso 
mantidos. ' ' 

-. Dos diários acúna, apenas um - o "Correio da Manhá'' 
- foi somente pes~ui~ad? n~ ano de 1973. A superfície global 
ocupada por m~tér1a mdigerusta na imprensa analisada alcan
«;;ou 260.632 centrmetros de coluna (títulos, textos e ilustragóes) 
correspondei:tes a 603,3 páginas de um jornal de formato stan: 
d~rd,, no penodo de 25 meses. Essa superficie esteve assim dis
tnbmda: 1973, 138.495,5 centímetros de coluna· 1974 (9 diá · ) 
~08.11,6~6 e jan~iro de 1975, 14.021. Acreditamos 'que poucos t~~~ 
~specíf1cos, . ~l~m d~ futebol, ocupem maior espac;o na nossa 
imprensa diaria, po1s o índio, mesmo desconhecido despojado 
e indefe~o, é s~!11pre sei;i~acional para ·o jornalism~ brasileiro, 
a~s1:1nto quente - matena, muitas e muitas vezes de primeira 
pagina. ' 

- O A. manifesta o seu agradecirhento a quantos colabo
raram para que esta pesquisa se tornasse possível e de uro 
~odo_ todo ~special, aos companheiros da Assessoria de Comu-
n1c~ao Social da FUNAI. · · 
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Capítulo 1 

A POLÍTICA INDIGENISTA: 
CORRENTES ANTAGÓNICAS 

''S . EGUNDO os estudiosos da matéria, a formulac;áo da atual 
política indigenista brasileira, propriamente, comec;ou e1n 1910, 
com a criac;ao do Servic;o de . Protec;áo aos fndios, do qual o 
marechal Rondon foi o primeiro presidente, devido as suas 
experiencias no trato com os silvícolas. Essa política era for
mulada sob a inspirac;áo dos princípios positivistas de Augusto 
Comte, de quem Rondan era adepto fervoroso e aos quais con
dicionou a sua aceitac;áo para dirigir a nova entidade criada 
pelo Governo. . ~ 

A partir do lema 'morrer, se preciso for, matar nunca', 
Rondon e seus comandados, armados ideologicamente, partiram 
em busca da pacificac;áo dos índios do interior brasileiro. Já 
em 1912, no oeste de Sáo Paulo, Manoel Rabelo e Luiz Bueno 
contatavam os indios Kaigang. No mesmo ano, foram também 
pacificados os Xokleng, em · Santa Catarina, e os Botocudos em 
Minas Gerais. Em 1918, Helmano dos Santos Mascarenhas e 
Severino Godofredo de Albuquerque pacificaram os Umotima, 
no rio Paraguai. Sempre subindo rumo a Amazonia, os serta
nistas do antigo SPI pacificaram sucessivamente vários grupos 
indígenas, como os Parintintins, os Urubus-Kaapor, cuja paci
fica<;áo foi concluida por Francisco Meirelles, em 1946, após 
18 anos de trabalho, as margens do rio Madeira e Gurupi. 

Esses primeiros contatos chamados de 'pacificac;áo' eram 
feitos para resolver situac;oes de conflito entre as frentes pio
neiras de penetrac;áo. E era urna tarefa bastante perigosa, pois 
os sertanistas tinham de se estabelecer bem diante das frentes 
pioneiras e tentar, por métodos persuasórios, convencer os in
dios dos seus objetivos pacíficos. Muitas vezes, isso terminava 
em massacre como ocorreu durante a pacificac;áo dos Xakleng, 
no Paraná, quando todos os integrantes do posto indígena foram 
mortos sistematicamente salvando-se apenas o cozinheiro, que 
conseguiu fugir para o mato, antes que fosse descoberto. 

Outras vezes, essa pacificaQáo conduzia a atos de coragem 
pessoal do sertanista. Contara os anais do SPI que o serta
nista Telésforo Martins Fontes, já em 1934, precedia Apoena 
Meirelles na utilizac;áo de um método arriscado de contactos 
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com índios arredios. Abruptamente, e nu, entrou, correndo, no 
meio de pequeno grupo de índios Baeman, que a exemplo dos 
Avá Canoeiros, em Goiás 1, perambulavam pelas matas do sul 
da Babia, fugindo dos plantadores de cacau que lá chegavam 
cada vez em maior número" (FSP, 26-12-73). 

DO SPI A FUNAI 

Um "apanhado geral" sobre a legislagáo indígena brasileira, a 
partir da época colonial, organizado pelo pe. José Vicente César, 
do Instituto Anthropos do Brasil e publicado no JBr., edi<;áo 
de 12-8-73, e que nos dá canta do "caminho percorrido para 
a formac;áo do Estatuto do fndio", assinala que o SPI fora 
resultado da Lei n. 1.606, de 29-12-1906, que previra "a criac;áo 
de urna organizac;ao de assistencia aos silvícolas'>. Mas a cria
c;áo propriamente dita vem pelo Decreto n. 8.072, de 20-6-1910, 
assinado pelo presidente Nilo Pe<;anha e pelo ministro Rodolfo 
Nogueira da Rocha Miranda. No ano seguinte, a 15 de dezem
bro, o "Servic;o de Protec;áo aos índios e Localizac;ao de Tra
balhadores Nacionais, criado no Ministério da Agricultura, In
dústria e Comércio", é regulamentado (Decreto n. 9.214) e, em 
seu artigo 1°, estabelece a finalidade do órgao: 
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a) "Prestar assistencia aos indios do Brasil que vivem 
aldeados, reunidos em tribos, em Estado nómade ou pro
miscuamente com civilizados". 

O art. 2º tem 17 itens que tra<;am as normas da mo
derna política indigenista republicana. Respeito ao indio, 
garantir-lhe a posse das terras e o direito de viver sua 
própria cultura. Sao cinco capítulos com 21 parágrafos 
(Bonifácio, 1910: 78-85). Nao se fala mais em catequese, 
é "civilizac;ao", deu-se mais um passo as leis pombalin~s: 
assistencia protetora inteiramente leiga que, como nao 
podia deixar de ser, culminou em escanda~os e. abusos 
respeito aos índios. . . e1n 1967, o SPI sera extinto. As 
acalentadoras esperanc;as de muitos ficaram, pois, em 
meras esperan<;as (L. H. de Oliveira, 1947: 83).. . Em 
27-6-1928 - Decreto n. 5.484 que "regula a situa<;ao dos 
indios nascidos no território nacional". Esta lei, promul
gada pelo presidente Washington Luís, contém 50 artigos, 
distribuidos por 5 títulos. . . classifica os indios brasilei
ros . . . nas seguintes categorias. . . 1°) indios nómades; 
2º) indios arranchados ou aldeados; 3°) índios pertencen
tes a povoac;oes indígenas; 4°) indios pertencentes a cen
tros agrícolas ou que vivem promiscuamente com civ~li
zados. Art. 3°. A qualquer índio das P, 2• e 3' categor1as 
(boje diríamos "isolados" e "em vias de integrac;áo"), é 

facultado o __ direito de_ dispar, como quiser, dos seus ha
veres e _des1g_nar seu sucessor em qualquer func;áo. É este, 
por ass1m dizer, o Estatuto do tndio em vigor até hoje 
naturalmente com inúmeras modificac;oes, como se verá: · 

O SPI tem a sua história caracterizada por altos e baixos 
no conce~to e e1!1 s~a atuac;áo pública. O aludido "apanhado" 
do pe. Cesar ass1nala que, em 1930, o órgáo passa a pertencer 
ao entáo criado Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio. 
Em 1934, pelo Decreto n. 24.700, de 12 de julho, "O Chefe do 
Governo Provisório considerando que em grande parte as fron
t~iras ~o Brasil estáo por enquanto habitadas apenas por ín
d_ios, nao tendo sobre eles o Governo Brasileiro inspecc;ao con
tinua e sistemática; que o índio é um elemento precioso . pelas 
suas qualidades morais, robustez física e adaptabilidade aos 
climas, que convém aproveitar e educar pelos métodos pró
~ri~s, chamando-os a nossa nacionalidade antes que os países 
_lzmztrofes os chamem a sua. . . decreta: Art. l9) O Servic;o de 
Protec;ao aos tndios passa a constituir um Departamento da 
Inspetoria Especial de Fronteiras, competindo também ao Minis
tério da Guerra os julgamentos de gestáo", tratados na lei de 
1928, já aludida. A situac;áo perdura até o ano de 1939, quando o 
SPI, pelo decreto n. 1.736, de 3-11, volta a ser subordinado ao 
~~istério da Agricultura "porque o problema da prote~áo aos 
ln~IOS se acha íntimamente ligado a questáo de colonizac;áo, 
po1s se trata, no ponto de vista material, de orientar e inte
~es~ar os indígenas no cultivo do solo, para que se tornem 
utezs ao país e possam colaborar com as populac;oes civiliza
das que se dedicam as atividades agrícolas". Días depois, 22-11, 
o Decreto-Leí n. 1.794 cria, no Ministério da Agricultura ·o Con
selho Nacional de Protec;áo aos tndios, "constituido 

1

de sete 
membros, designados por decreto do Presidente da República, 
?entre pesso~s de ilibada reputac;áo e comprovada dedicaqáo 
a causa da zntegraqáo dos silvícolas a comunháo brasileira". 1 

Desse Conselho faz parte o Diretor do SPI, como membro nato. 
Em 1943, pelo Decreto n. 12.317, de 27-4, é aprovado o regi

mento do Conselho, cuja finalidade é "o estudo de todos os 
prob~e~as,, gerais rel~ionados com a assistencia e a protec;áo 
aos m~1os . Ressalta o padre César que, entre as atribuic;6es 
do órgao, merece destaque a de "promover e orientar estudos 
e investigac;oes sobre as origens, linguas, ritos, tradic;oes, hábi
tos e costumes do indio; fomentar o interesse da nacionali
dade pela soluc;ao brasileira do proolema do indio e estudar 
a contribuic;áo do silvícola para a formac;áo racial e política 
do povo brasileiro; cooperar em estudos ~tnográficos do Museu 
Nacional" e "dar ao SPI, sempre que necessário. e por todos 
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os meios ao seu alcance, cooperac;áo na realizac;áo da finali
dad.e deste". Por sua vez, o novo regimento do SPI, aprovado 
pelo Decreto n. 12.318, de 27-4-1943, introduz entre as incum
bencias do órgáo "estudar e projetar o tipo de habitac;áo a ser 
construída para o índio; manter um museu na sede e mos
truários nas inspetorias com artefatos, filmes cinematográficos, 
gravac;óes que em seu beneficio sejam levadas a efeito pelo 
SPI; cooperar com as universidades e colégios, fornecendo do
cument~o e material ilustrativo para o ensino". No mesmo 
ano, considerando proposic;áo votada no Primeiro Congresso 
Indigenista realizado no México, um decreto considera o 19 de 
abril como o Dia do Indio. 

Escreve, ainda, o pe. César, no documento divulgado pelo 
JBr.: "~ercebe-se claramente que náo foi por falta de leis e 
decretos que o índio vem desaparecendo no Brasil. Exemplo 
da desídia de todos nós por esta causa é o Código Penal 
Brasileiro, promulgado em 1940. Por inadvertencia, ou, talvez, 
ignorancia dos legisladores dos famígeros decretos-leis do Es
tado Novo, omitiram qualquer referencia ao índio (Ribeiro, 
1962ss). Em tais circunstancias imaginem as bárbaras injusti
c;as cometidas e perpetradas cinicamente com o direito dos 
nativos nestes últimos decenios. Com a redemocratizac;áo do 
País em 1946, o processo indígena continuou com seus altos 
e baixos, produzindo a política indigenista resultados melhores 
na década de 1950. A transferencia da Capital da República 
para o Planalto Central em 1960 constituiu também fator fa
vorável no sentido de emprestar-se maior atenc;áo ao problema. 
Com o advento do novo regime de 1964, e a abertura de in
quéritos em torno do SPI, a questáo indígena passa a sensi
bilizar profundamente a opiniáo pública nacional com desagra
dáveis reflexos internacionais". 

É a época das denúncias de escandalas administrativos, de 
negociatas, de atrocidades cometidas contra os índios. O Brasil, 
que em 1965 ratificara a Convenc;áo Internacional 107, de Ge
nebra, sobre Populac;óes Indígenas e Tribais, assumira o com
promisso de por em prática programas tendo em vista a) "a 
protec;áo das populac;óes indígenas; e b) sua integracáo pro
gressiva na vida dos respectivos países". Além disso, a trans
ferencia ou deslocamento de populac;óes indígenas "só pode 
ser feito com seu consentimento ou em conformidade com a 
legislac;áo nacional". Esta, aliás, tradicionalmente garantia aos 
silvícolas "a posse permanente das terras que habitam" e re
conhecia "o seu direito ao usufruto exclusivo dos recursos na
turais e de todas as utilidades nelas existentes". A Constitui<;áo 
promulgada em 24-1-67 reafirma (art. 186) esses princípios. Con-
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tudo, enquanto no país os inquéritos e processos administrativos 
e criminais contra servidores do SPI e autores de crimes contra 
os índios se arrastavam na morosidad.e das repartic;óes e dos 
tribunais, no exterior cresce a onda düamatória contra a polí
tica indigenista brasileira, com acusac;óes ora de genocídio, ora 
até mesmo de urna nova. figura criminal, o etnocídio. 

Pela Lei 5.371, de 5-12-1967, o SPI é extinto, criando-se urna 
Fundac;áo, vinculada ao Ministério do Interior, com o objetivo 
de executar a política indigenista - a Fundac;áo Nacional do 
fndio, conhecida pela sigla FUNAI. 

Ainda para o padre José Vicente César, "o Estatuto da 
FUNAI, apesar das altera<;óes sofridas, ainda deixa muito a 
desejar em assunto de uma política indigenista bem elaborada, 
náo tendo, neste caso, registrado. progresso em rela~ao ao ·sPI". 
Contudo, os princípios da política indigenista figuram no item 1 
do art. 29 do Decreto n. 65.474, de 21-10-1969: "respeito a pessoa 
do índio; garantia a posse das terras; preservat;áo do equili
brio biológico e cultural do índio e resguardo a acultura<;áo 
espontanea do índio, de forma a processar-se sua evolut;áo 
sócio-económica a salvo de mudant;as bruscas". 

A~esar da crítica, o autor do "apanhado" salienta alguma 
evolu~ na melhor fixac;áo da polftica indigenista e de sua 
execu~o pela FUNAI, tal como a Emenda Constitucional n. 1, 
de 17-10-69, inserida na Carta Magna (art. 198, titulo v - Dis
posic;óes Gerais e Transitórias), que reza: "As terras habitadas 
pelos silvícolas sáo inalienáveis nos termos que a lei federal 
determinar, a eles cabendo a sua pos se permanente e ficando 
reconhecido o seu direito ao usufruto exclusivo das riquezas 
naturais e de todas as utilidades nelas existentes". Um pará
grafo declara "a nulidade e a extin<;áo dos efeitos jurídicos de 
qualquer natureza que tenham por objetivo o domínio, a posse 
ou a ocupat;áo de terras habitadas pelos silvícolas", enquanto 
outro parágrafo nega aos ocupantes direito a qualquer a~áo 
ou indenizat;áo contra a Uniáo e a FUNAI. 

Foi exatamente baseada nesta plataforma que a Fundac;áo 
Nacional do fndio providenciou junto ao jurisconsulto Temís
tocles Cavalcanti o projeto inicial do Estatuto do 1ndio enea-. , 
minhado ao Congresso Nacional em 14-10-1970, · em mensagem 
p~esidencial, e que, mais tarde, conforme o padre César, rece
b1a nada menos de 44 emendas de autoria da FUNAI, "através 
do seu procurador-geral Romildo Carvalho. . . com suas res
pectivas justüicativas" (JBr., 12-8-73) .' Numerosas ·outras emen
das sáo apresentadas ao projeto inicial, e, assim, somente em 
dezembro de 1973 se transforma em lei, como registraremos 
adiante. · · 
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·INTEGRACAO, MARGINALIZACAO, 
ISOLACIONISMO -

"Nós náo queremos um índio marginalizado, o que queremos 
é um índio produtor, um índio que seja integrado no processo 
do desenvolvimento nacional". Estas palavras do ministro Costa 
.Cavalcanti, pronunciadas no encerramento do recente seminário 
entre as missoes religiosas e a FUNAI, realizado em Brasília 3, 
refletem a filosofía que orienta a atual política indigenista 
brasileira (FSP, 26-12-73). 

O jornal paulista continua: "A FUNAI, o órg~o executor 
dessa política entretanto · enfrenta um dilema para promover 
essa integrac;áo: ela tem que ser rápida e lenta, ao .mesmo 
tempo, devido as condic;oes próprias impostas pelo modelo do 
desenvolviniento económico adotado pelo governo brasileiro, 
como a construc;áo de grandes estradas pioneiras · da Amazonia 
e também devido ao estágio cultural em que. vive o índio ama
zónico. Esta asserti.va constantemente repetida pelos antropó
logos e técnicos indigenistas conduzem a diversas conclusoes: 
urna delas é a de que 'a agáo da própria FUNAI pode ser 
também amea<;adora, . se nao f or sucedida de um grande pro
grama assistencial, capaz de minimizar as conseqüencias d~ 
contato interétnico', conforme advertiu o antropólogo Roberto 
Cardoso de Oliveira, em conferencia pronunciada na Universi
dade da Flórida. Ex-consultor científico do conselho indigenista 
da FUNAI, o antropólogo, hoje chefe do Departamento de An
tropología da trniversidade de Brasília, afirmou, ainda, nessa 
ocasiáo, que 'indubitavelmente o processo de mudanc;a sócio
cultural - em rela<;áo aos índios do Amazonas - está condi
cionado, em. larga medida, pelo papel que o Estado vier a 
desempenhar na salvaguarda das popula<;óes indígenas e no 
estímulo a criac;áo de novas frentes de expansáo da ~ociedade 
nacional"'. 

Posi~óes: Dentro dessa política, duas pos1c;oes antagónica~ 
se destacam quanto a forma de preservac;áo do indio: a da 
FUNAI e de Chico Meirelles, hoje representado pelo seu filho 
Apoena Meirelles, e a dos irn1áos Villas Boas. Tanto a FUNAI 
como diversos antropólogos def endem a idéia de que os índios 

, devem se armar dos instrumentos tecnológiéos que os tornem 
capazes de enfrentar o avanco . inexorável do progresso, que 
já está chegando a Amazónia atrávés dos grandes projetos 
agropecuários incentivados pela SUDAM (Superintendencia do 
Desenvolvimento da Amazónia) e também da abe'rtura de novas 
estradas que representam a ocupac;áo daquela regiáo . . : Assim, 
apesar de o uso do machado representar um salto de milenios, 
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na cultura do indio amazon1co, os defensores dessa política 
de integrac;áo gradativa acham que isso é necessário para que, 
no futuro, o silvícola náo venha se tornar um membro margi-. 
nalizado da sociedade nacional. 

Diferentemente dessa posic;áo, os irmáos Villas Boas acham . - , que a integrac;áo do índio a sociedade deve ser uma opc;ao so 
dele e defendem ser· preciso, antes, garantir a terra aos indios, 
através da criac;áo de parques e reservas, que, antes de repre
sentar um confinamento, é uma forma de preservar . o que 
resta de uma cultura que pode ser destruida pelo contacto in
termitente com os brancas (FSP, 26-12-73). 

Os Villas Boas, aliás, definiam bem o seu pensamento, 
conforme Orlando, diretor do Parque do Xingu: "Participamos 
de urna corrente segundo a qual o índio só sobrevive dentro 
da própria cultura: sua integrac;ao na sociedade civilizada sem 
critérios constituí o processo mais acelerado para o aniquila-

. mento das culturas puras ... A penetra<;áo bem planejada po
derá sem dúvida preservar essas tribos segundo seus hábitos 
e dentro da comunidade primitiva. . . Qualquer estrada, ama
zónica ou náo, que cruze áreas indígenas, deve ter urna plani
fic~áo . . . O ~arque Nacional do Xingu . . . foi criado com a 
finalidade de preservár a cultura primitiva dos índ~os e a fauna 
e a flora da regiáo" (FSP, .22-1-74). E o jornalista Edilson Mar
tins, com seu companheiro Ariovaldo dos Santos, e~ reporta
gem (JB, 27-1-74) sobre o Parque, afirma que,. "com suas 15 
tribos independentes, 22 mil quilómetros q,u~drados e .cerca de 
2 mil indios" constituí "o único território realmente livre e 
genuino da cultura indígena'~, abrigando tro.ncos lingüísticos que 
"representam para os antropólogos um dos mais ricos mosai
cos da cultura primitiva em todo o continente". A esses jorna
listas Orlando confessa que náo pode prever até quando o 
Parque "continua com a sua política, resguardando a cultura 
do indio. . . nao há otimismo exagerado. O . Parque, inclusive, 
nao quer se opor as estradas; apenas seus sertanistas náo sa
bem por que a reserva tem de ser atingida por vias que podem 
perfeitamente contorná-la. Seu desaparecimento - se um dia 
ocorrer - significaría também a diluic;áo de um universo e 
uma cultura que se apóiam no sobrenatural. É imenso e atuante 
o mundo mítico dos indios. Os irmáos Villas Boas, que há 30 
anos vivem entre eles, garantem que é neste mundo de fantasía 
que se baseia a unidade tribal". 

• 
A tese do isolacionismo, táo claramente exposta, é admi-

tida pela FQNAI, entretanto, como um passo para a integrac;áo 
do indio a comunidade nacional, "de maneira. lenta, progressiva 
e espontanea", que é a "meta final" da política indigenista 
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nacional, segunde o entáo presidente da FUNAI, general Ban
deira de Mello: "É evidente que esse isolamento náo pode ter 
características permanentes, visando a manutenc;áo do índio em 
seu estado primitivo. Com o avanc;o das frentes pioneiras de 
desenvolvimento, esse contato é inevitável num futuro próximo, 
e o indio deve estar preparado para esse contato sem choques 
bruscos que possam trazer desequilíbrios a comunidade" (0 
GL., 18-12-73). 

Nesta mesma linha, o sertanista Apoena Meirelles afir
mara: "O indio precisa ser preparado para enfrentar a nova 
realidade sócio-económica da Amazonia. Querer isolar o índio 
é muito bom e muito bonito, mas é pura ilusáo tentarmos 
garantir-lhe a sobrevivéncia nestes termos. . . É preciso fa~ar 
sempre e impedir que se dé ao índio um tratamento roman
tico, que acabará por transformá-lo apenas numa figura de 
livros de história" (JT, 4-7-73). 

Sobre a conserva9áo da cultura indígena, argumentada pela 
corrente isolacionista, Danton Jobim, senador e jornalista ca
rioca, e membro da Comissao de Direitos Humanos, assim se 
pronuncia: "A cultura indígena no Brasil náo pode ser conser
vada numa geladeira até o ano 2000, a fim de que etnólogos 
holandeses ou suecos disponham de material auténtico para 
seus estudos . . . As populaQóes primitivas sao respeitáveis, mas 
suas culturas náo sáo estáticas e aceleram seu dinamismo em 
contato com a dos chamados civilizados. Esse contato é ine
vitável e a aculturacáo náo pode ser detida por meios artificiais, 
sendo mesmo desejável, de vez que leva a integragáo, única 
política inter-racial admissível num país como o nosso. . . Res
peitar as crenQas, usos e costumes dos selvagens nao significa 
impedir que eles participem dos avanc;os da espécie humana" 
(DB, 14-10-74). 

Apoena Meirelles, que atraíra os cinta-larga e os avá-canoei
ros •, tendo a seu crédito larga folha de serviQos nessa área 
do programa de integrac;ao, em janeiro de 1974 manifesta a 
intenc;áo de abandonar os trabalhos de atrac;ao para fazer algo 
semelhante a obra dos Villas Boas, "só que empregando a fi
losofía do meu pai (o famoso Francisco Meirelles, que atraiu 
os xavantes), que é a integragáo gradativa do índio a socie-

' dade, para que no futuro náo sejam marginalizados". Ele quer 
"viver entre os indios para, sem ferir suas tradicóes culturais, 
desenvolver-lhes as comunidades e integrá-los a sociedade na
cional. Para o sertanista, nao há como fugir dessa opQáo, pois 
o progresso avanc;a rapidamente e se nós nao corrermos contra 
o tempo, o indio será fatal e eternamente marginalizado, sem 
nenhum acesso aos benefícios da sociedade" (FSP, 6-1-74). So-
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bre a abertura de estradas e os contatos perniciosos que acar
reta para os índios recém-atraídos, diz: "As estradas náo devem 
ser apontadas como f ator de desintegracáo cultural e econó
mica dos índios", acrescentando que "a responsabilidade por 
esses males cabe as pessoas que ficam incumbidas de cuidar 
dos indígenas e náo tém condicóes de fazé-lo" (0 GL., 9-1-74). 

O antropólogo Júlio César Melatti, professor de matéria na 
Universidade de Brasília e autor da obra Os índios do Brasil, 
também se pronuncia sobre o tema: "O índio atualmente só 
pode ser absorvido pela sociedade se aceitar um papel inferior, 
abaixo dos nossos caboclos marginalizados. . . Por enquanto, é 
necessário reconhecer seus direitos e suas terras e esperar que 
eles escolhani o momento e o 'Papel que assumiriio na civili
za<;iio". Acredita que "os indios querem se integr~r no topo 
de nossa sociedade, e náo no subsolo" e conclui: "Qualquer 
regra que impusermos, seja de isolacionismo, seja de integra
cionismo, será contra o~ índio, será querer decidir por todo o 
grupo. Também nao pode ser permitido que se imponha urna 
cultura, costumes, religiáo. Náo · é justo usar recursos de nossa 
civil~áo, um grupo táo poderoso, contra outro desarmado" 
(0 GL., 18-12-73). 

Observa-se, em todas as. manifest~óes até aqui transcritas 
da imprensa analisada, que autoridades do Estado, sertanistas 
e mesmo cientistas sociais, teoricamente apreciam o problema 
indígena com muito idealismo e pouco realismo, conclusáo a 
que chega o JB, do Rio, em matéria, publicada no día 14-1. 
Inspirado no pensamento de Cláudio Villas Boas, de que "na 
sociedade náo há lugar para o índio. . . seja no Brasil, nos 
Estados Unidos nem em parte alguma", o articulista assinala 
que "a história da integraciio dos grupos indígenas tem sido 
a crónica da desagrega<;áo, do esfacelamento de aldeias". Cita, 
a seguir, exemplos de índios que perambulam pelas cidades 
"pedindo esmolas, mal vestidos e fedorentos", quando náo, en
tregues a "muitas bebedeiras e invariavelmente brigas violen
tas". Sobre a posi~áo de Apoena Meirelles, escreve que a sua 
defesa da política de .integrac;áo "para alguns menos por con
vicc;áo e mais por gratidáo a seu pai" contém "certa dose de 
idealismo", acreditando que o índio, se bem preparado, for
mado, pode competir e viver numa sociedade industrial. E que 
o sertanista está pleiteando a dir~o do Parque ·Nacional do 
Arip~aná "para pór em prática posi~oes teóricas, nem sempre 
claras e objetivas". 
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O PENSAMENTO EXTREMISTA OU, 
NA PRÁTICA, A TEORIA É OUTRA 

Em dezembro de 1973, O GL., em entrevista com o presidente 
da FUNAI, resumía, em urna pergunta cuja resposta já trans
crevemos acima, as correntes antagónicas sobre a política 
indigenista: "urna corrente antropológica defende a idéia de 
conservar os índios em parques isolados até que eles, e os 
próprios civilizados, consigam condic;óes para urna convivencia 
pacífica e sadia. Nesse período de isolamento, os índios teriam 
apenas assisténcia médica, e seriam longamente preparados 
para o dia da integrac;ao" (0 GL., 18-12-73). Essa posic;áo, que 
poderia ser reduzida ao dito - deixa como está para ver 
como é que fica - teria como modelo o regime do Parque 
Nacional do Xingu. 

Contudo, o diretor do Parque Orlando Villas Boas é um 
"extremista". Para ele, "integrar, historicamente, tem . sido um 
erro. O indio nao está preparado para competir na nossa so
ciedade. Eles sáo tao indefesos que até urna simples gripe pode 
matá-los". Sobre torná-los elementos produtivos, como o quería 
o Ministro do Interior de entáo, sr. Costa Cavalcanti, também 
Orlando nao concorda: "É urna teoría estranha essa que quer 
trans f.ormar o índio em um indivíduo produtivo para a socie
.dade - assim como transformá-lo num sapateiro. Ora, o índio 
nunca precisou de sapato, por que vai produzi-lo? Além do 
mais é um erro considerá-lo um parasita. Além de ser auto· 
suficiente, ele é capaz de produzir para vender, como acontece 
com os índios do Sul" (0 GL., 1-7-73, Cad. B, 1 ~ pág.). 

Bem se vé que "na prática, a teoría é outra": há índios 
no País que produzem e ven~em. Por outro lado, será mesmo 
o Xingu aquele mítico e paradisíaco modelo da pura cultura 
indígena, que náo precisa de sapatos e outros confortas da 
civilizac;áo envolvente? Eis o que o leitor de jornais brasileiros, 
interessado no tema e no destino do indio, encontra no JBr., 
de 5-3-74, sob o título: "O Ministro visita os indios" ou "Por 
que usamos calc;as": 
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"Um Ministro em viagem resolveu passar por um 
posto indígena do Araguaia. Estava acompanhado de jor
nalistas, que seguiram a frente, num pequeno aviáo. 

Chegamos - conta o jomalista - e encontramos 
índios e indias vestidos a nossa moda, de calc;as e vesti
d<:>s. Entáo dissemos ao sertanista chefe do posto, Orlando 
Villas Boas, que o Ministro estava vindo noutro aviáo. 
!mediatamente, Orlando gritou ao índio: 'Todo mundo 
tira a roupa, o Ministro vem aí'. 

Assim, ·quando o Miilistro chegou foi recebido pela 
tribo de tangas e demais énfeites de penas. 

O jorrialísta quis saber, náo da razáo da pose formal 
para o MinistTo, finalinente urna homenagem, mas da ra
záo por · que os índios usavam e pareciam gostar . das 
calc;as compridas. -

- Ora, quem anda no mato, se cortando com os es
pinhos, depois que usa calc;a comprida, nunca mais quer 
tirar. · . 

O narrador dessa história é o jomalista Fábio ·Men
des (da revista Visáo) e o Ministro visitante foi Costa 
Cavalcanti, do Interior". 

Outro extremista, filiado a urna corrente que se poderia 
denominar expulsionista, é um · homem público, identüicado, 
peló sobrenome, com legendário preador de índios, para quem 
o silvícola é um empecilho ao desenvolvimento. A notícia, sob 
o título "Secretário: S.aJvar índios náo compensa", figurou em 
O GL., de 1-7-73 e vai reproduzida na íntegra (grifos nossos): 

Brasília (O Globo) - "Náo podemos parar o desen
volVimento para deixar que os índios continuem ca90-ndo 
e andando· pelas selvas sem que se utilize sua f orca de 
trabalho. Desde há muito eles estáo se acabando e náo 
somos nós que i,iamos evitar isso, porque o preco é de
masiado caro". A opiniáo é do Secretário do Govemó do 
Território de Rondónia, Luís Pais Leme de Sá, para quem 
"náo se pode evitar o desenvolvimento só para salvar os 
índios". 

"Rondónia está lutando para crescer - adiantou - e 
náo .pode parar só para resguardar uma raca já em ex
tinQáo". 

O Secretário do Govemo dá muita importancia a ex
ploraQáo do potencial de minério do território e acha que 
"este objetivo só poderá ser atzngido expulsando os ín
dios de suas terras. 

Em Rondónia vivem vários grupos indígenas, em pro
cesso de extermínio pelo combate que sofrem de serin
gueiros e seringalistas. Há algum tempo ainda ocupavam 
sem que os brancos os molestassem várias áreas de 
Rondónia. As tribos mais conhecidas da regiáo sao as 
dos Tupaz:i,. A:ikapu, Sa"t?ane, Ka~a~ib, Tukunafed,_ U!Upá, 
Arara, Ar1puna, Pakaá-Nova, Kantmana, Gaviao e Suruí 
(Cinta-Larga). Algumas estáo confinadas em reservas in
dígenas bem mais · reduzidas que as grandes áreas · que 
ocupavam "'. 
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Diante de tais pos1coes e contradicoes, um antropólogo da 
FUN Al, Olimpio Serra, em conferencia proferida em curso de 
preparaQáo de jovens lingüistas do órgáo e de missionários, 
que irao atuar na Amazónia, se permite expor e defender uma 
política indigenista que permita ao silvícola "tornar-se um ci
dadáo brasileiro, sem deixar de ser índio". Serra já havia assi
nalado que "os sertanistas possuem urna tecnologia de contatos 
com os índios altamente sofisticada para os primeiros encon
tros entre civilizados e silvícolas. Nas etapas seguintes, no en
tanto, em que o processo aculturativo vai se aprofundando, o 
despreparo ou a omissáo deixam o indio entregue aos male
ficios da civilizacáo que chega" (JBr., 6-2-74). A sua proposi
c;áo compreende quatro pontos fundamentais, sobre os quais 
devem ser conscientizados "a sociedade envolvente e, em par
ticular, os indigenistas": l") a prática do lema do marechal 
Rondon: "Morrer se preciso for, matar nunca"; 2() ) respeito 
pelos costumes dos índios; 39

) respeito pela autonomía dos 
indígenas como povo; 4()) garantir-lhes o direito a terra, pois 
nenhum povo pode existir sem terra. 

"Uma sociedade indígena - afirmou Olímpio Serra - nada 
tem a ver com o Brasil, exceto por uma f atalidade histórica 
e geográfica. Por mais romantismo que possa ter urna atrac;ao 
de índios, ela é um suborno. Antes do encontro com os bran
c~s, os indios debatem em seus conselhos tribais o que fazer 
dtante de urna frente de atrac;áo e acabam decidindo estabe
lecer o contato porque nao há para eles outra saída. Tornam-se 
brasileiros - prosseguiu - porque náo há outra op<;áo mas 
poderiam continuar índios, embora o que ocorre a partir dos . . ' 
primeiros contatos, seja a desagrega<;áo da cultura e dos cos-
tumes indígenas" (JBr., 24-1-74). Acrescenta o jornal que, se
g~ndo o antropólogo, a formac;ao de urna consciencia indige
nista dos responsáveis pelos contatos com os índios poderia 
"garantir-Ihes a manutenc;áo de seus hábitos, com a introduQáo 
gradual e lenta dos conhecimentos tecnológicos dos civilizados". 

O se~anário católico O Sáo Paulo, editado pela arquidio
ces~ pauhsta, reclama a participaQáo das missoes no programa 
de integrac;áo, pois "os indígenas necessitam de ajuda para 
urna autopromoc;áo, visando incorporá-los aos beneficios de que 

, gozar:i os outros da mesma nac;áo a que pertencem". Acentua 
que e necessário "conhecer bem o índio, buscando os valores 
que possuem, compreendendo seus sistemas de vida" e "em 
lug_ar d~ se come<;ar por impor simplesmente um programa 
P::-tabrzcado, é necessário contar com a consciencia, responsa
b1hdade e colabora<;áo do indígena em sua própria eleva<;ao 
em todos os níveis humanos e, depois, cristáos" (JB, 28-1-74): 
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O ESTATUTO DO 1NDIO 
E SUA INTERPRETA~AO 

Em 20 de dezembro de 1973, tres anos, dois meses e seis días 
decorridos de seu encaminhamento ao Congresso, o entáo Presi
dente da República general Emílio Médici sancionava o Esta
tuto do índio, que deveria constituir o grande instrumento 
legal de ac;áo da FUNAI no cumprimento da política indige
nista adotada pelo governo federal com vistas a integrac;áo do 
elemento indígena a comunidade brasileira. O projeto de lei, 
resultante de substitutivos e centenas de emendas largamente 
debatidas, sofrera os seguintes vetos: - parágrafo único do 
art. 2", que reconhecia "as missóes religiosas e científicas o 
direito de prestar ao índio e as comunidades indígenas servi
gos de natureza assistencial, respeitadas a legislac;ao em vigor 
e a orientac;áo do órgao federal competente"; o art. 64 e seu 
parágrafo, "nos quais se autoriza e disciplina a prestac;áo de 
servigos aos índios sem fins lucrativos por entidades religiosas 
e filantrópicas"; e o parágrafo segundo do art. 18. "No projeto 
original, o Artigo 18 prescrevia que as terras indígenas náo 
poderáo ser objeto de arrendamento ou de qualquer ato ou 
negócio jurídico que restrinja o pleno exercício da posse direta 
pela comunidade indígena ou pelos silvícolas". Esse artigo, que 
náo sofrera altera~áo, era seguido de parágrafo assim redigido: 
"Nessas áreas, é vedada a qualquer pessoa estranha aos grupos 
tribais ou comunidades indígenas a prática de cac;a, pesca ou 
coleta de frutos, assim como de atividades agropecuárias ou 
extrativas". O Congresso acrescentara um outro parágrafo nestes 
termos: "É vedado a terceiro contratar com índios a prática 
por estes de qualquer das atividades previstas no parágrafo 
anterior" (JB, 21-12-73). 

Nas razoes do veto, divulgadas pelo mesmo jornal, contra 
esse último dispositivQ, o Presidente da República chama a 
atengáo para o fato de que, "impedindo a comercializac;áo dos 
seus produtos, impossibilita o intercambio entre as comunida
des indígenas e o restante da comunidade nacional. . . colide 
co1n o próprio sistema do Estatuto que dispoe, no Capítulo IV, 
sobre as condic;óes dos contratos de trabalho dos silvícolas ... 
Contraria, por fim, o ·artigo 198 da Constituic;áo Federal, que 
garante aos silvícolas, nao somente a posse permanente das 
terras por ele habitadas, mas também o direito do usufruto 
exclusivo das riquezas naturais e de todas as utilidades nelas 
existentes". · 

Quanto aos vetos relativos as atividades de entidades reli
giosas, científicas ou filantrópicas, se baseiam em que o siste
ma do Estatuto atribui a tutela do índio e das comunidades 
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indígenas a Uniáo, "a quem deve ficar reservada a competencia 
para resolver sobre a oportunidade e a forma de cooperagao 
de quaisquer entidades privadas ao amparo dos interesses in· 
dígenas. . . Outorgar a missóes religiosas ou científicas o direito 
de prestar aqueles servic;os assistenciais significa, em última 
análise, partilhar esse encargo entre a Uniáo e tais entidades, 
pois sáo elas investidas no poder jurídico de ingerir-se, por 
decisáo unilateral, na prestac;áo da tutela que o projeto asse
gura ao silvícola". Embora saliente que a colaborac;áo "será 
reputada bem-vinda e até encorajada pelo Governo", a outorga 
de tal direito criará "grave embarago ao exercício da compe
téncia assistencial, que é incumbida a Uniáo". 

Havendo, tanto o Congresso Nacional como o Conselho In
digenista Missionário (CIMI) entrado em recesso, a sanc;áo do 
Estatuto do 1ndio somente voltou a ser comentada ardorosa
mente quando, em abril, os vetos foram mantidos pelo palar
mento, nao obstaQte apelo dirigido pela Conferencia Nacional 
dos Bispos do Brasil (CNBB) e pronunciamento do deputado 
padre Nobre: " náo é justo que, quatro séculas depois, venha 
o Governo, despertado por antropologistas ateus, proibi r -
porque a restric;áo imposta vale urna proibic;áo, a assisténcia 
religiosa aos índios brasileiros" (e B, 5-4-7 4) . 

Segundo o ESP (7-4-74), o veto havia aberto "urna cisao na 
Igreja". Reportando-se a posic;áo anterior da CNBB, lembra 
que, nos primeiros dias de janeiro, aquele órgao divulgara nota 
"em que afirmava o direito a evangelizac;áo independente de 
autorizac;óes". Nao se falava em índios, mas o endereQo era 
certo. Tanto que a nota foi entregue ao entáo Chefe do Gabi
nete Civil do Presidente da República. Em Sao Paulo, o bispo 
das ComunicaQóes Sociais Dom Lucas Moreira Neves, . .. consi
derando o veto presidencial assunto muito grave . . . , ref eriu-se 
ironicamente a pretensao da FUNAI e do governo de quererem 
fazer mais pelo índio do que a Igreja que, 400 anos antes do 
aparecimento do ServiQO de Prote~o ao lndio, em 1910, já traba
lhava entre os nativos do Brasil. Também os bispos do Nor
deste - Ceará, Piauí, Maranhao - afirmaram, na época, que .. . 
"é deste direito soberano e universal de Jesus Cristo que nasce 
o direito inegável da I greja de evangelizar todos os pavos e a 
nenhum poder civil e político cabe o direito de impedir a 
I~reja nesta missáo. Quem o fizer, está cometendo urna injus
tlQ~ contra um direito fundamental dos povos, arrogando-se a 
legislar numa área que por direito lhe foi subtraída. Funda
mentalmente, a missáo da Jgreja de evangelizar se baseia neste 
direito". 

Acrescenta o jornal que,· "completando o quadro, o bole
tim n. 5/ 74 da CNBB, publicara entrevista dos padres jesuitas 
Egidio Schwade e Tomás de Aquino Lisboa, do CIMI, que 
afirmavam: "Pela primeira vez na história do Brasil, o Estado 
se autoriza a delegar poderes a 1 greja. Com isso - concluíam 
os missionários - o· governo coloca um marco de desconfianQa 
na política indigenista das missóes, colocando-se como único 
responsável do destino dos índios". No entanto, o ESP recorda 
que a 15 de janeiro, o CIMI se manifestara oficialmente sobre 
os vetos, em nota "onde diverge das atitudes e opinióes assu
midas por outros órgáos e autoridades católicas", pois, consi
derando no dispositivo vetado ."a introduc;áo de missóes cien
tíficas e a difícil caracterizac;ao jurídica do que venha a ser 
missóes religiosas", o que iria c~usar "muita confusao", a ati
tude da Presidéncia da República foi considerada como "car
reta e coerente" , pois náo lhe "restava outra alternativa senáo 
recorrer ao direito do veto, embora executado a contragosto, 
como é sabido". A nota~ do CIMI assinalava que "o veto nao 
impedía o trabalho das missóes religiosas como vinha sendo 
feito até entao. Apesar disso, seu presidente sugería que fosse 
elaborado um novo projeto de lei visando a introduzir no Es
tatuto do !ndio a permissáo do trabalho missionário", pro
pondo novo texto. 

Ainda relata o diário paulista: "Pelo que transpirou na 
ocasiáo, a cúpula da CNBB nao gostou da nota do CIMI e a 
partir dessa época as relac;óes entre os dois órgáos represen
tativos da Igreja esfriaram. O boletim n. 8 do CIMI . . . f ala 
de urna reuniáo de missionários em f evereiro passado . . . N essa 
reuniáo foi constituída urna comissáo especial para estudar a 
redac;áo de um documento que refletisse a opiniao oficial do 
CIMI sobre os vetos da presidencia da República, sendo eleito 
para presidi-la o bispo de Goiás Dom Tomás Balduino". 

a) A cisio na lgreja: Os desajustamentos de orientac;áo na 
Igreja a respeito da política indigenista e do próprio conteúdo 
do trabalho missionário, apontados pela imprensa quando e 
depois da aprovac;áo do veto presidencial ao Estatuto do !ndio, 
já vinham de algum tempo. Missionários havia qué se intitu
lavam "antropólogos", enquanto outros desejavam continuar 
"pregadores'', como o foram Anchieta, Nóbrega e outros jesuí
tas, franciscanos, capuchinhos, salesianos, além de freiras e 
monjas e, mais recentemente, cristáos reformados que, na selva, 
se dedicavam antes de tudo a conquistar almas para Deus, 
como estava na tradic;8o catequética desde os tempos coloniais. 
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Na verdade, o problema da evangelizaQáo, que agora parece 
haver sido suplantado pelo da aculturaQáo para a integraQáo, 
f ora pos to em seus devidos termos pelo Escrivao da Armada 
Pero Vaz de Caminha, em sua histórica carta ao rei Dom Manuel: 

"O melhor fruto que dela (a terra descoberta) se 
pode tirar, parece-me que será salvar essa gente. E esta 
deve ser a principal semente que V ossa Alteza em ela 
deve lan<;ar". 

A cita<;áo, aliás, está em artigo divulgado no JB (23-3-74), 
de autoria do cardeal Eugenio Sales, arcebispo do Rio de Ja
neiro, que aduz: "A Igreja nao pode jamais renunciar a sua 
missií.o de propor a todos os homens a mensagem de Cristo, 
até os confins da terra. O cristianismo nao é demolidor de 
culturas e tem sido sempre plasmador de civilizar;óes". 

Contudo, um ano atrás, essa doutrina fora "revisada": o 
padre José Vicente César, presidente da Sociedade Anthropos e 
Secretário-Geral do Conselho Indigenista Missionário, declarara 
"que já nao se tenta mais, no Brasil, impor aos índios a reli
giáo católica. A I greja Católica reconhece seus erros do pas
sado - afirmou o sacerdote - mas hoje ninguém mais pode 
acusar nossos missionários de tratarem indignamente os indios, 
procurando catequizá-los a todo o custo" (0 GL., 12-4-73); 

O jornal acrescenta que o padre César acha "que há possi
bilidade de evangelizar sem exterminar os valores primitivos 
dos cultos e crenQas indígenas, que, muitas vezes, nem entram 
em choque com a mensagem do Evangelho. . . A evangeliza<;áo 
provoca sempre traumas e desequilíbrios na sociedade indígena 
e sua estrutura tribal. . . A catequese dos índios, conforme 
orientaQao do CIMI, é feíta agora por etapas, para que os 
novos cristáos tenham realmente consciencia dos sacramentos 
que vao receber. Antes de catequizar os indígenas, os rnissio
nários se preocupam com a sua sobrevivéncia. . . Todos os 
missionários que trabalham junto aos índios tém f ornia<;áo 
antropológica e a inten<;áo da Sociedade Anthropos é dar-lhes, 
com o tempo, um verdadeiro banho de ciencia". 

Informou, ainda, o padre César que a Igreja comec;ara a 
debater o problema da catequese indígena em fevereiro de 1968, 

' em Sáo Paulo. Em 1970, a questáo foi novamente debatida na 
sede da Anthropos, que atua no Brasil desde 1965. Urna ter
ceira reuniáo, no ano passado (1972) "definiu nova orienta<;áo 
para a catequese. Daí surgiu o Conselho Indigenista Missio
nário - CIMI, órgáo da Conferéncia Nacional dos Bispos do 
Brasil, que passou a orientar todo o trabalho de evangelizac;ao 
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do índio brasileiro. Urna orienta<;áo definitiva aos. missionários 
católicos será dada após a aprova<;áo do · Diretório Indígena 
que o CIMI prepara". 

Esses esclarecimentos do secretário-geral do CIMI consti
tuíam parte da rea<;áo da Igreja a declaraQóes formuladas pelo 
etnólogo N ei L_and, que representara a FUNAI em simpósio 
de indigenismo realizaqo em fins de marQo em Cuiabá, pro
movido pela UFMG, segundo as quais "existem muitas missoes 
religiosas trabalhando entre nossos · índios. E eu . pessoalmen·te 
sdu contra todas elas pelo nefasto trabalho de catequese que 
desenvolvem, tentando salvar as almas e esquecendo-se essen
cialmente dos corpos. Pela prática de 12 anos no trato · das 
culturas indígenas, posso afirmar que a introduc;áo violenta 
de novos trac;os- de comportamento e de novas fórmulas reli
giosas e sociais nao raro levam os grupos indígenas a dúvida" 
(DN, 3-4-73). O pronunciamento do etnólogo levantou· veemente. 
protesto da CNBB, que, em nota. oficial, estranhou que par
. tisse de "um professor de importante posiQao dentro da FUN AI 
(que)... náo poderia levianamente ignorar ·o inegável saldo 
positivo do secular, pioneiro e paciente trabalho de numerosas 
missóes religiosas em favor das almas e dos corpos dos n<?ssos 
indios", nao obstante "il'.legávei~ falhas existentes em- toda. obra 
humana". Indagava, ainda, a CNBB se o aludido pronuncia
mento seria conhecido e aprovado "pela presidencia da FUN Al, 
cujas dificuldades no atendimento aos carpos ·dos indígenas 
sáo, sabidamente, . iguais ou maiores do que as encontradas 
pelos missionários" no trato integral dos nossos irmaos índios 
(JB, 3-4-73). 

Em entrevista, o bispo auxiliar de Sao Paulo Dom I,,ucas 
Moreira Neves, depois de acentuar que "a Igreja reconhece 
que algumas missóes religiosas podem ter cometido erros na 
forma de levar ao ínqio brasileiro o anúncio do Evangelho, 
nao aceita a condenaQao maciQa f eita pelo. funcionário da 
FUNAI". Enquanto isso, o jornal O Siio Paulo, da Cúria paulis
ta, publicou um editorial em que sugere que "para náo pro
vocar um clima tenso entre ela e a Igreja, a FUNAI deve, 
por seus legítimos porta-vozes, repudiar de público e . com vee
mencia as posiQóes arbitrárias de seu representante" (0 GL., 
7-4:73). Na Cán1ara, o deputado mineiro ·padre Nobre · disse que 
"foi preciso que quatrocentos e setenta e tres anos se passas
sem, desde o descobrimento, para que um ·Nei Land qualquer 
viesse em nome da Antropologia, descobrir que todo aquele 
sacriffcio tivesse sido em váo. Quando foi que a · história do 
Brasil negou aos abnegados missionários jesuitas, dominicanos, 
salesianos e outros, . desde o primeiro arrebol · desta na<;áo, o 
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mérito de unir os nossos indígenas, catequizá-los, instruí-los 
e tentar civilizá-los?" (DB, 11-4-73). 

Ao que tudo indica, enganava-se o representante eclesiás
tico mineiro: os erros do passado já vinham preocupando a 
Igreja, desde anos, conforme acima fora dito por autoridade 
católica; antes do episódio Land, já o Conselho Missionário 
Indigenista fizera divulgar documento sobre reuniao a reali
zar-se em Manaus, de 12 a 24 de fevereiro, em que seriam 
examinados os seguintes problemas, para os quais se estabe
leceria urna "ordem prioritária de tempo: 1) a saúde do índio; 
2) a sua auto-suficiencia; 3) a alfabetizac;áo seletiva do índio e 
4) a evangelizar;áo náo condicionada da parte do índio" ( J B, 
17-1-73). Mesmo assim, a evangelizat;áo, como já o acentuara 
o padre José Vicente César, acima citado, provocaría sempre 
traumas . . . Fato, aliás, constatado pelo famoso sertanista Fran
cisco Meirelles, a quem a causa indigenista brasileira da inte
grac;ao devera, entre muitas, a atrac;ao dos xavantes. 5 

O pronunciamento de Meirelles ocorreu quando um xa
vante, Cereroe, de 24 anos, "futuro chefe dos 400 xavantes 
que vivem na reserva de Sangradouro, em Mato Grosso", aos 
cuidados dos salesianos, conseguira fugir e chegar a Brasília 
reclamando "maior liberdade para o seu povo" e acusando os 
missionários de nao permitirem que eles saiam para conhecer 
as cidades brasileiras. "Os religiosos controlam tudo e evitam 
seu con tato com os brancos das cidades . . . Eu, por exemplo, 
já sei ler e escrever, e agora quero entrar para urna auto
escola. No futuro pretendo morar na aldeia, mas nada me 
impedirá de viajar, comerciar com o branco e me integrar na 
sua vida" (JT, 8-6-73). 

Meirelles, ouvido a respeito, conforme o mesmo jornal, 
foi taxativo: "Nao podemos impedir isso. É urna opc;áo feíta 
pelo próprio índio. Já que o contato é inevitável, nossa obri
gac;áo é prepará-lo adequadamente para que o impacto de urna 
nova cultura nao deixe marcas negativas". Dias depois, afir
mava, comparando urna missáo com um posto indígena que 
"os religiosos tem posi<;áo muito cómoda na política indige
nista brasileira ... as missóes religiosas recebem verbas de ór
gaos governamentais e, ao contrário dos postos indígenas, nao 
necessitam de prestar contas". Meirelles acredita "que se hou
vesse um controle, por parte da FUNAI, da receita obtida pelas 
missóes religiosas na comercializac;ao de produtos indígenas, 
seria reforc;ada a renda do patrimonio indígena do País e, con
seqüentemente, favorecerla urna melhoria de vida dos índios. 
As missóes religiosas, disse Meirelles, se fixam numa área e 
adquirem todas as atribuir;óes existentes no sistema de ajuda 
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ao silvícola. Isso cria um paralelismo prejudicial, pois é visto 
que em certos trabalhos a FUNAI tem melhores condir;oes para 
atuar". Opinando "contra a ingerencia de padres", citou o que 
ocorreu com os Tirió, que vivem quase na fronteira . com as 
Guianas: "parte do grupo foi 'aculturada' por urna missáo pro
testante e o restante por urna católica. Agora - indaga Mei· 
relles - como é que ·os indígenas daquela tribo, que se mis
turam constantemente, váo entender a situar;áo criada, uma 
vez que aceitaram uma religiáo como sendo a verdadeira e 
vivem com pessoas do mesmo grupo que tem outra · crenr;a?" 
(0 GL., 14-6-73). 

O antes referido encontro . de Manaus, o CIMI nao teve 
condic;oes de realizá-lo na época prevista, pois somente . em 
julho se tornava órgáo oficial da. CNBB, e vivera "de doac;óes 
de algumas prelazias, sem ter, por isso, condi<.;5es para realizar 
um trabalho verdadeiramente proficuo junto aos índios". Con
forme o ESP (4-7-73), o padre Egídio Schwade, que seria 
secretário-executivo do ·órgáo, anunciou a modificar;áo dos mé· 
todos de tratar os indios, através de "uma aculturar;áo lenta 
e progressiva . . . e respeito por sua cultura, visando sempre 
qualquer atitude etnocentrista" . Disse que "é muito difícil 
julgar os erros do passado e acrescenta que, mal ou bem, foi 
a presenc;a de religiosos que garantiu a sobrevivencia de várias 
tribos, como ocorreu cóm ·os erigpaktas, que foram vítimas 
de grupos de seringueiros". Explicando a mudanQa da menta
lidade entre os jesuitas, afirmou: "foi urna dolorosa caminhada 
e só agora conseguimos urna harmonía de idéias e vemos os 
frutos de nosso trabalho, traduzidos nas atitudes dos índios, 
que demonstraram que estáo-se sentindo realizados e tomando 
posir;oes de afirma~áo tribal". O padre explica que, quanto as 
crenr;as, a posir;áo dos religiosos é de respeitar a opcáo df! 
índio ... "Nós procuramos estudar a fundo suas cren~as e mi
tologias e a forma de enxertar o cristianismo em sua cultura, 
sem, no entanto, desrespeitá-la. Na missao de Diamantina (MT), 
por exemplo, celebramos missas mas os indios nao sao cha
mados para o culto. Váo se quiserem". 

Segundo o padre Schwade, "a missáo Anchieta, além de 
religiosos, utiliza jove:ris leigos para o trabalho junto aos ín
dios, após submeté-los a treinamento especial . . . Da coope~
c;áo entre os setores competentes, surgirá a melhor política 
indigenista brasileira" (ESP, 4-7-73). Em julho, anunci~se que 
aquela missáo, através do CIMI, aprese'ntaria proposta a FU~AI 
para um convenio, segundo o qual os seus membro~ e~etuanam 
"estudos antropológicos e lingüísticos dos . gru:pos md1ge~a~ do 
País, fornecendo os resultados das pesquisas a Fundac;ao · O 
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aludido converuo estabelecia que "os missionários Anchieta 
passam a seguir a linha da política indigenista do Governo, 
representado pela FUN Al e será orientada por um Diretório 
próprio, que será analisado e aprovado pela Fundac;áo"; pro
poráo a FUN Al a demarcac;áo de reservas e fiscalizaráo a 
entrada de pessoas nos territórios indígenas; faráo os cursos 
de indigenismo ministrados pela FUNAl e, em caso de traba
lharem diretamente para a Fundac;áo, "receberáo ordenado de 
50º/o do pagamento realizado aos funcionários . . . no mesmo 
nível e local"; prepararáo cooperativas, visando administrar a 
produQáo e comercializac;áo de produtos indígenas de toda na
tureza, colocando os produtos nas prac;as, entregando o lucro 
diretamente ao índio ou efetuando compras que a comunidade 
indígena necessite. Querem, ainda, os missionários fazer traba
lhos de atrac;ao e primeiro contato com grupos indígenas ainda 
isolados, fornecendo seu pessoal, com "recursos financeiros e 
técnicos da FUNAl". O convenio previa, ainda, "a paralisac;áo 
do sistema de comercializac;áo do artesanato indígena usado 
atualmente pelas missoes, passando a vender os produtos dire
tamente as· lojas Artíndia, pertencentes a FUNAI, e esta fará 
o pagamento, no ato de compra, para que o índio receba, 
através dos padres, o dinheiro, imediatamente" (JB, 8-7-73). 

Surpreéndentemente, foi do representante da Missáo An
chieta, ex-funcionário da FUNAI, padre Iasi, que partiram as 
mais acerbas críticas a política executada pela instituic;áo ofi
cial, no Seminário FUNAl/MISSóES, realizado de 5 a 9 de 
novembro de 1973, em Brasília. º O missionário come<;ou por 
trazer a baila o pronunciamento do Sr. Nei Land, reclamando 
do órgáo urna definic;áo oficial, que náo tinha vindo até aquela 
data; ao que o entáo presidente general Bandeira de Mello 
esclareceu que a posic;áo assumida pelo antropólogo fora pes
soal, pois embora haja "missoes que ainda cometam erros ... 
reconhecenios que já está existindo urna mudanc;a de mentali
dade e as · próprias missoes estáo sentindo necessidade de re
f ormular suas antigas posic;oes, atuando mais diretamente na 
assistencia aos índios, deixando que ele f ac;a sua opQáo religiosa 
quando já integrado". Jornais registraram outras intervenc;oes 
de missionários apontando falhas na atuac;áo da FUNAI, crian
do-se um ambiente tenso no primeiro dia do Seminário. O 
padre lasi, depois de ouvir, por exemplo, a exposic;áo do mé
dico Aldo Malina sobre a assistencia sanitária ao índio, consi
derou o relatório como "triunfalista", "bonito mas de execuc;áo 
frágil", pois a Fundac;áo "chega sempre atrasada" e, quando 
os demais participantes náo fizeram críticas, "acusou a maioria 
de simples turistas que desconhecem a realidade quotidiana ", 
como o registrou o JB. Mais tarde, em entrevista ao ESP, o 
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padre esclareceu que seu pensamento fora mal interpretado 
pelo jornalista, pois "o que eu quis dizer é que nao adianta 
a FUNAl apresentar urna realidade distorcida do problema in
dígena, pois nós, o~ missionários, vivemos o dia-a-dia com o 
índio e mais que ninguém sabemos dimensionar as deficien
cias que existem no . trabalho da FUNAI. Afirmei, entáo, que, 
se estivessem presentes turistas nesse Seminário eles poderiam 
acreditar em várias afirmac;oes feítas por dirigentes da FUNAl". 

O clima de tensáo registrado no Seminário foi reduzido, 
sobretudo com as intervenc;oes do entao superintendente da 
FUNAl general Ismarth, que afirmou: "Todos nós sabemos que 
existem falhas no trabalho da FUN Al, mas estamos certos de 
que também as Missóes Religiosas falham em sua atua<;áo. 
Nao é isso o que interessa agora. Devemos tentar. : . buscar 
um caminho comum, pois, apesar. de métodos e filosofias · de 
trabalho diferentes, estamos lidando em fun<;áo de uma causa 
comum: o índio". E o antropólogo da instituic;áo prof. Olímpio 
Serra, que discorreu sobre os programas de ensino bilíngüe de 
grupos indígenas, afirmoU. que, "alfabetizando o índio em sua 
própria língua, a entidade f ornece a ele um instrumento 1J<lra 
se de/ ender e ter op<;áo diante da sociedade envolvente, inclu
sive integrar-se a ela se .assim o desejar. Citou o caso dos 
kaigangues do Rio Grande do Sul. Os índios preparados para 
ensinar os demais elegeram, sem interferencia alheia, como 
lema da turma: '' Através do ensino, lutamos pela emancipacáo 
do nosso povo" (JB, 8-11-73). O jornal registra que até mesmo 
o padre lasi, "que vem liderando a corrente católica mais crí
tica em rela~ao a FUNAI, cumprimentou o antropólogo", em
bora pondo "em dúvida a honestidade de propósitos dos textos 
escritos que sao apresentados ao indio". Citou, a propósito, 
o fato de haver sido entregue a um índio "um texto bíblico, 
para o qual ele nao estava preparado. . . A intenc;áo do missio
nário católico parecía dirigir-se a seus colegas protestantes da 
entidade norte-americana Summer Institute of Linguistics que, 
após estudarem a língua do índio, costumam editar textos bí
blicos para sua evangeliza~áo. O sr. Olímpio Serra explicou 
que os monitores bilíngües, formados entre os próprios índios, 
é que escolhem os textos de interesse do grupo tribal, e que 
a escolha, quase sempre, recai sobre temas práticos e de in
teresse concreto e funcional para eles". 

De qualquer modo, a corrente "antropológica" da Igreja 
católica que, como mostramos, tem os seus _?POsitores, foi be~ 
caracterizada no Seminário, quando "Frei Angelo, um francis
cano que atua no extremo Norte do' Brasil, no Parque de 
Tumucumaque, junto a fronteira com o Suriname, ta~bém 
criticou, em termos moderados e desculpando-se, a atua<;ao de 
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missionários protestantes. Hoje em dia sáo poucos os missio
nár!os. cató~icos que ainda realizam trabalhos de catequese. A 
maiorza, afirmou, limita-se a pesquisa da língua indígena e a 
servi~os assistenciais. . . Disse que os indios tiriós, que desco
nhecem as fronteiras políticas do país e transitam entre o 
Brasil e o Suriname, estao recebendo no país vizinho ensina
mentos bíblicos de missionários evangélicos. Lamentou ter que 
abo~da!" o assunto, mas disse que os protestantes pintam para 
os indios um retrato de inferno que eles antes desconheciam 
e estabelecem na regiao urna dualidade de evangelizac;ao ... 
É preciso perceber - afirmou Frei Angelo - que aquilo que 
parece pecado para os civilizados náo o é para o índio. Tra
duzir. as Escrituras para lanc;ar a dúvida no meio indígena é 
que. e 1!-m verd~deiro pe~ado". A esse pronunciamento, o padre -
Jose Vicente Cesar, presidente do CIMI, aduziu: "Como vamos 
ministrar aos indios ensinamentos bíblicos que para nós, que 
os estudamos há séculos, ainda sáo polémicos? Hoje em dia, 
o melhor serviqo que podemos prestar ao índio é preservar 
seus traqos culturais, entre os quais se incluem suas crenqas 
e mitos tribais" (JB, 8-11-73). 

Alguns meses depois, como os jornais analisados registra
ram e acima ficou transcrito, com o veto presidencial as mis
soe~ rel~giosas, que se arrogávam o direito de evangelizaqáo, 
a s1tuac;ao voltou a ser conflitiva interna e externamente na 
lgreja Católica. 1 

b) A posi9io protestante: Quanto aos protestantes a im
prensa, no p~ríodo analisado, tem sido menos pródig~, salvo 
quanto a ac;ao do Summer Institute of Linguistics que se
gundo o Sr. James Wilson, assessor do mesmo "nao é 

1

uma 
ins~itui~ao catequista. Somos um órgao científi~o que estuda 
a hngua falada de grupos indígenas já pacificados, embora, as 
vezes, ainda hostis, para transformá-la numa linguagem escrita. 
Com isto conseguem-se dois resultados: o primeiro, documen
tar e preservar_ a cultura daquela tribo específica e, segundo, 
com a elaborac;ao de cartilhas bilíngües, podemos alfabetizar 
o índio na própria língua. Paradoxalmente - explica - os 
técnicos do SIL estáo convictos de que mais cedo ou mais 
tard~ o índio terá pela frente a sociedade nacional e por isso, 
movido por um profundo elo de solidariedade cristá o Insti
tuto se propóe a traduzir para o idioma indígena al~ns livros 
da Bíblia que sera.o utilizados numa fase mais adiantada . .. 
Nada entretanto é imposto ou proibido ao índio, o que nao 
acontece no caso da catequese. Se ele mostrar-se com a lei
tura interessado em alguns conceitos religiosos da Bíblia é - , 
urna opc;ao que se oferece a ele - nada impede que baja 
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outra, mas ninguém irá demov&lo de suas crenc;as. Explica 
ainda, o Sr. James Wilson que isto é também importante' 
porque se um indio adora, por exemplo, uma lagoa como send¿ 
sagrada e, amanhá, • chega o colonizador e a cerca para o gado 
tomar água, o choque será muito grande e ele terminará mar
ginalizado" ( CB, 16-3-73) . 

O jornal brasiliense concluí dessa entrevista que o "Sum
mer" está disposto e em condic;óes de colaborar com a FUNAI, 
"mas náo abre máo quanto a intenc;ao de, depois de estudar 
e traduzir para urna linguagem escrita o idioma falado pelos 
índios, editar vários livros da Bíblia na língua das tribos onde 
atuar". Informa, ainda, que textos bíblicos já foram traduzi
dos em diversos idiomas, como 4'epístolas de Paulo em Apinayé; 
paixáo e ressurreic;áo de Cristo em Xavante; Genesis, em Caiuá 
e Parintinin; evangelho de Marcos, em Munduruku e outros", 
alguns dos quais, em colabora<;áo com missoes católicas, como 
é o caso do evangelho citado que foi traduzido, em Tukano 
oriental, "pelo missionário franciscano Casemiro Beckstein", que 
assim, no conceito do seu irmao de Ordem Frei Angelo, aciina 
citado, incorreu em "um verdadeiro pecado". 

Os missionários adventistas do Sétimo Dia, que mantem 
um ativo trabalho evangelizador e assistencial, foram ameac;ados 
de expulsao da Ilha do Bananal, pela presidencia da FUNAI, 
"acusados de incitar os índios Carajás contra as autoridades 
indigenistas da área. Para a FUNAI, os religiosos, a propósito 
de catequizar os índios para a sua religiao, esta.o procurando 
denegrir a imagem do órgao indigenista, o que, segundo a 
assessoria do general Bandeira de Mello, nao será tolerado. 
Os missionários se def endem dizendo que os representantes 
da FUNAI estáo interferindo nos trabalhos de assistencia que 
prestam aos indios. Afirmam, ainda, que se encontram na re
giao muito antes da FUN Al e, além disso, dispoem de equipa
mentos mais completos" (FSP, 4-8-73). O jornal acrescenta que, 
recentemente, "a FUNAI expulsou um grupo de missionários 
do território de Rondónia por estar tentando impor sua reli
giáo aos cinta-largas. Diante do fato, a presidencia do órgao 
decidiu, inclusive, alertar, pela segunda vez, as missóes reli
giosas sobre esse tipo de trabalho. Segundo as autoridades 
indigenistas, nao há interesse em criar atritos com as missóes, 
mas os abusos náo serao tolerados". · 

A notícia acima foi desmentida e classificada de maldosa, 
mentirosa e caluniosa pelo próprio p:r:esidente da .FUNAI, que 
declarou sequer haver, no momento, chefe de posto indígena 
na regiao, pois o funcionário se demitira por haver passado 
em exame vestibular em Goiania, nao tendo substituto até o 
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momento. "A· Funda~o ·Nacional do fndio mantém as melhotes 
relac;óes com aquela missáo protestante", afirmou (JB, 7-8-73). 

No mes . ·seguinte, entretanto, divulga-se que "segundo os 
técnicos da FUNAI, os religiosos tendem hoje a prestar maior 
assistencia ao índio, deixando que no futuro este fac;a sua 
opc;áo religiosa. O mesmo náo ocorre . . . com as missóes pro
testantes que sáo mais conservadoras e continuam transmi
tindo ·aos grupos indígenas seus princípios de fé" (DN, 5-9-73). 
O diretor do Museu do 1ndio, o mesmo Sr. Nei Land que 
.tanta celeuma provocara com declarac;óes em simpósio no 
Mato Grosso, declarou, agora em Belo Horizonte, no 11 Se
·minário sobre a Realidade Amazónica, que "a atividade das 
missóes religiosas constituí ·O problema mais difícil que a • 
FUNAl encontra para preservar os valores indígenas", pois 
"violenta todos os padróes culturais dos índios, cría sua mar
ginaliza<;áo e, conseqüentemente, um quisto ético (sic) e uma 
minoría desajustada dentro do país". Relata o jornal que "acha, 
o Sr. Nei Land, possível fazer-se a integra<;áo do índio, preser
vando-se ao mesmo tempo a sua cultura. Como o japonés aqui 
no Brasil, que faz abacate sem caro<;o ou caqui sem semente 
e que, no entanto, conserva suas tradi<;óes" (JB, 31-8-73). 

Um grupo de missionários norte-americanos, protestantes, 
ouviu do indigenista António Patrício (Ribeiro), da FUNAI, 
palestra na qual ele reclamou que "os jovens brasileiros nao 
se interessam pela preservac;áo da cultura do índio" e que 
"nao é possível mais que apenas os religiosos estrangeiros 
atuem missionaríamente entre os selvagens". A notícia, divul
gada pelo DB (30-9), acrescenta: "Antonio Patricio falou como 
membro do conselho indigenista da FUN Al e como militante 
protestante. A palestra f oi fe ita para missionários . . . do Sum
mer Institute of Linguistics e para líderes evangélicos nacio
nais que deveráo pregar nas igrejas protestantes do país a 
necessidade de o jovem brasileiro se ligar ao movimento de 
preservac;áo da cultura indígena. . . Ressaltou que os cristaos 
brasileiros náo podem aceitar a recomenda<;ao de um congresso 
sobre minorías raciais realizado em Berna, Suic;a, que indicou 
a necessidade de se tratar as tribos primitivas apenas do ponto 
de vista biológico (preserva~o da saúde) e intelectual (preser
vac;ao de sua cultura)", mas que "é preciso tratá-lo também 
do ponto de vista espiritual". 

A propósito do Seminário FUNAI/Missoes, em outubro, o 
ESP (7-10-73) publicou reportagem sob o título - 1ndio ganha 
ou perde com as missóes? - na qual, a certo trecho, se le: 
"Há muitos indicios de que as relac;óes da FUNAI com as 
missóes religiosas nao sáo boas. Do primeiro lado, haveria 
razoes, casos em que os missionários nao agiram exatamente 
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de acordo com o Evangelho. Em julho de 1970, por exémplo, 
o entao delegado da FUN Al em Cuíabá, H élio Bucker Filho, 
divulgou um relatório do antropólogo norte-americano David 
Price sobre o trabalho da South American Indían (protestante) 
junto a uma aldeía nhambiquara, de Mato Grosso, dirigida 
pelo missionário Duddley Kisnmann, que os indios chamavam 
de Parente por razóes nao diretamente ligadas a afetfvidade. 
Dizia o relatório: 

"Ternos de admitir que Parente faz comérci.o com os 
índios e paga bem pelo que eles fazem. Mas o estado 
psicológico dos indios é lamentável: Parente proíbe . todos 
os índios, crentes ou nao, de 1) fazer a festa de inicia
c;áo das mulheres; 2) furar o lábio e o nariz dos homens; 
3) danc;ar; 4) cantar na linguagem nhambiquara; 5) tocar 
flautas; 6) usar colar ou pulseiras; 7) fumar". 

Informa a reportagem que, em outro relatório, o mesmo 
Bucker denuncia urna missáo católica junto aos xavantes do 
pasto Botuvi, em Mato~ Grosso, onde "os padres impediam os 
índios de fazer suas festas religiosas, de manterem rela«;óes 
sexuais se nao fossem casados e até cobravam dízimos. Os 20 
xavantes convertidos ao cristianismo gostavam disso, mas o 
resto detestava e terininou · havendo urna espécie de guerra 
religiosa". 

A posic;ao dos missionários protestantes, no decorrer do 
Seminário FUNAl/Missóes Religiosas, foi discreta: "nas raras 
intervenc;óes que fizeram durante os debates ressaltaram o tra
balho da FUNAI e a necessidade de um maior entrosamento 
entre os responsáveis pela assistencia ao índio no Brasil)) (ESP, 
6-11-73). Além de nao constar dos jornais analisados qúalquer 
argumentac;ao dos evangélicos a respeito das acusac;óes dos 
missionários católicos de catequizarem os índios, o represen
tante presbiteriano "Loide Bonfim (falou) pedindo aos críticos 
da entidade que deixem a FUNAI trabalhar" (JB, 7-11-73). 

A despeito das relac;óes menos conflitivas entre as missoes 
evangélicas e a FUNAI, em outras áreas sempre surgem denún
cias de atividades catequéticas prioritariamente exercidas pelos 
religiosos nao-católicos nas áreas em que trabalham, e até 
mesmo de práticas contrárias aos interesses nacionais. Em de
zembro de 1974, por exemplo, o deputado Jerónimo Santana, 
de RondOnia, anunciou que no período legislativo seguinte pro
movería a constituic;ao de urna comissáo parlamentar de inqué
rito "para a realizac;áo de levantamentos sobre as atividades 
do INCRA, da FUNAI e da construc;áo de rodovias na regiáo 
amazónica", onde, a seu ver, estaria "ocorrendo um desvirtua-
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mento do trabalho de colonizac;áo". "O parlamentar denunciou, 
ainda, que as missóes estrangeiras - principalmente o Summer 
Institute of Linguistics - estáo desenvolvendo atividades sub
versivas junto aos índios, ensinand~os a falar ingles, além de 
trabalharem na explora<;áo de minérios, que sáo contraban
deados através das fronteiras do Brasil com a Venezuela" (JB, 
14-12-74). 

c) A posi~io oficial: A política indigenista oficial foi clara
mente fixada no Estatuto do 1ndio, cujos vetos, conforme 
previsáo do general Ismarth de Araújo Oliveira, já entáo pre
sidente da FUNAI, foram aceitos pelo Congresso, nao obstante 
os protestos do Conselho Indigenista Missionário, em contra
dic;áo com a posic;áo anterior, acima relatada. O general, em 
entrevista divulgada em abril, declarava que "o governo náo 
poderia autorizar a várias entidades o direito de atuar livre
mente em áreas indígenas, já que existe um órgáo especial 
de prote<;áo ao índio.'. a FUNAI", o que nao significa que outros 
organismos ajudem nessa tarefa e "nao implica no afastamento 
dos missionários das áreas indígenas" (ESP, 9-4-74). 

Por sua vez, o novo ministro do Interior Sr. Mauricio 
Rangel Reis, ao presidir a cerimónia de entrega de medalhas 
do Mérito Indigenista, afirmou que o Estatuto "constitui do
cumento do mais alto sentido político, social e humano e que 
a pedra angular da política indigenista do governo consiste na 
concilia~ao de dois pontos básicos: a integraqáo progressiva e 
harmoniosa das comunidades indígenas a comunháo nacional 
e a preservaqáo do patrim6nio material e cultural dessas co
munidades" (DB, 20-4-74) . (Esse patrimonio, conforme relatório 
da administraQáo Bandeira de Mello, "ocupa hoje urna área 
de 100 milhóes de hectares, 52 milhóes devidamente cadastra
dos e registrados, 3 milhóes já demarcados e 68 mil hectares 
de terras cultivadas" (JB, 23-2-74). 

As declara<;óes do titular do Interior mostravam duas 
coisas: a e~olu<;áo . do seu pensamento inicial e a reafirmaQao 
do velho dilema integrar preservando e integrar absorvendo. 
Com efeito, o primeiro pronunciamento do Sr. Rangel Reis 
que "passara o período do carnaval estudando os documentos 
da secreta~ia-geral do MINTER" e "preconizara urna profunda 
reformulac;ao da política indigenista", urna vez que concluíra 
ser a assistencia aos índios "bastante precária", o que tornava 
"a FUNAI um dos principais alvos das críticas dos jornais 
brasileiros e estrangeiros" (O GL., 28-2-74) - provocara na im
prensa e nos meios ligados ao problema do indio urn verda
deiro impacto e críticas contundentes. Dissera, entáo, o novo 
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ministro: "Será política do novo governo a absor<;áo dos índios 
brasileiros na sociedade civilizada e o abandono - táo rápido 
quanto possível - da idéia de reservas indígenas" (JB, 9-3-75). 
Acrescentara: "Os postos e reservas da FUNAI será.o extin
tos. . . Nao podemos admitir que o índio brasileiro fique mar
ginalizado. A tese da preservaqáo de comunidades indígenas é 
interessante, mas nao realista. Ternos que partir para urna 
política realista e honesta. . . O Brasil, que foi capaz de cons
tituir urna sociedade com várias rac;as, inclusive urna popula
c;ao negra hoje totalmente adaptada e sem qualquer precon
ceito racial, nao tem nenhuma razáo para deixar seu indio 
marginalizado. Vamos emancipá-lo. Aqueles que já está.o em 
condic;óes de ser emancipados, ~m algumas áreas, serao eman
cipados. Vamos garantir assistencia técnica, crédito, inclusive 
acabando com esse tipo de reserva indígena, pasto · indígena, 
que acaba ficando assim como uina espécie de tradi<;áo, segre
ga<;áo. . . O nosso indio é por natureza cooperativo. Ele gosta 
de trabalhar em grupo. Ternos que aproveitar isso. . . Vamos 
assegurar ao índio todo§) os direitos que ele possui. Vamos 
preservar as terras deles também". O ministro qualificou o 
trabalho nesse sentido de "missáo gerencial" (0 GL., 9-3-74) . 

Os jornais analisados enfatizaram o pronunciamento do 
Sr. Rangel Reis. Em matéria sob o titulo "Sertanistas enca
ram com desanimo possibilidade de extinc;ao de reserva indí
gena", o JB (11-3-74) assinalava o "desencanto" com que haviam 
sido recebidas aquelas idéias, sobretudo as referentes a extin
~áo, o mais rápido possível, das reservas indígenas, e a inte
grac;ao a curto prazo. "Os irmaos Villas Boas - escrevia o 
jornal - evitaram fazer declarac;óes a respeito, mas sua irri
tac;áo ficou patente no pedido de aposentadoria apresentado 
junto a SUDECO, a qual estáo funcionalmente vinculados ... 
Os indigenistas desejam evitar quaisquer polémicas. Acham 
que o futuro Ministro do Interior está mal assessorado na 
matéria, particularmente quando tece compara<;óes e elabora 
paralelos entre o problema do negro e o do indio para efeito 
de acultura<;áo. . . que sáo problemas culturais, sociológicos e 
até mesmo biológicos, devido a resistencia frágil de nossos 
índios, diferentes". Assinala que urn outro técnico considera 
a idéia da extinc;ao das reservas como meio de "alimentar 
em fogo vivo a cam'Panha internacional deflagrada em 1972 
contra o genocídio dos índios no Brasil". 

O mesmo jornal, na edic;áo do dia 12, depois de salientar 
a ac;áo bem orientada do general Ismarth, indicado para a 
presidencia do órgáo, inclusive quando, "superando o proble
ma mais radical dos 'dissidentes' e dos missionários 'rebeldes', 
procurou . . . aproximar-se dos irmáos Villas Boas, através do 
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antropólogo Olímpio Serra, com vistas a estabelecer um pro
grama de acultura<;áo nas fases subseqüentes a atraQáo dos 
índios", indaga se ele modificará a sua conduta "por for9a 
das circunstancias". E ajunta outra pergunta, alusiva ao mi· 
nistro: "Terá um técnico, ainda que investido nas fun<;óes de 
Ministro de Estado, o direito de decidir sobre o destino das 
minorías raciais brasileiras?" 

"Indigenistas da FUNAI que procuraram explicar a posi
<;áo fixada em entrevista pelo futuro Ministro do Interior" 
esclareceram que "a legisla<;áo brasileira estabelece que os ín· 
dios viveráo em reservas até que tenham condi<;óes de desen
volver atividades em nível igual as dos grupos civilizados que 
os cercam ... náo é possivel prever, por ora, em quanto tempo 
ocorrerá a extin<;áo das reservas indígenas do País. Poderá ser 
em cinco, vinte ou até trinta anos" (0 GL., 13-3-75). Para o 
general Ismarth, "haverá continuidade na política indigenista 
oficial, cuja t6nica será a aplicacáo do Estatuto do Indio, que . 
preve a emancipa<;ao de silvícolas em estágios adiantados de 
acultura<;áo. . . o Ministro. . . foi mal interpretado. . . pois seu 
objetivo nao é extinguir indiscriminadamente as reservas e 
sim tentar eliminar as fronteiras entre índios altamente acul
turados e as comunidades envolventes. . . o que se pretende 
é aplicar os documentos legais sobre as minorías indígenas 
e atender as recomenda<;óes que o Brasil firmou no Congresso 
Interamericano de Indigenismo realizado em Brasília . . . o Sr. 
Rangel Reís falou também em 'preservar as terras dos índios'. 
O próprio Congresso declarou que 'sáo inalienáveis as terras 
habitadas pelos grupos indígenas"' (JB, 12-3-74). 

Em editorial sob o titulo - Patrimonio Indígena -, o JB, 
na mesma edi<;áo, escreve: "É bem provável que o Sr. Rangel 
Reis esteja com a razáo ao preconizar para o indígena brasi
leiro um tratamento anti-romantico. Mas também é verdade 
que náo se poderia, em um abrir e fechar de olhos, trans
formar o indio em for<;a de trabalho. Pela distancia em que 
vive da civilizacáo, o indígena é um ser excepcional, que re
quer o amparo de uma legislacáo específica e sua fiscalizacáo 
efetiva. A experiencia da nossa política indigenista tem demons
trado a farta que o indio, quando retirado do seu habitat ou 
quando exposto a vizinhan<;a do homem branco, tende, em 

\ geral, a se corromper. . . Despojado de sua terra pela ganan
cia dos especuladores, o nativo, quando nao entra em choque 
- naturalmente em desigualdade de condiQóes - com o in
vasor, toma-se vitima fácil de deforma9óes para as quais nao 
tem como resistir. . . Em face desse quadro, náo f altam antro
pólogos - e também sertanistas de reconhecida probidade e 
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experiencia - a recomendarem para o indígena a preservacáo 
de seu habitat, sob a forma de reservas indígenas. Esta seria 
a maneira mais viável de defender um patrimonio cultural que 
pertence, boje, a . toda humanidade, sem prejuízo, é claro, de · 
uma absorcáo lenta, gradualista, do indígena a sociedade na· 
cional. . . A idéia da absorcáo rápida, em grande escala, pode 
significar a condenacáo mais rápida do silvícola". 

Para o padre José Vicente César, presidente do CIMI, em 
entrevista (ESP, 13-3-74), a solucáo do problema está "num 
meio-termo jora de radicalismos. Conservar o índio eternamente 
índio depois do contato, como no caso do Parque Nacional 
do Xingu, é mera utopia, que urna visáo realística da situa<;áo 
nao admite. . . Um modo adequado de como será realizada 
convenientemente a integracáo. . . se acha sabiamente estabele
cida no Estatuto do Indio, progressiva e harmoniosamente". 

Enquanto o general Ismarth reiterava (ESP, 13-3-74) que 
o Brasil deveria evitar "a tragédia dos indios americanos, que 
sofreram diretamente com a famosa marcha para o oeste" e 
que, para tanto, a integra~áo será feíta "através de projetos 
sócio-econ6micos que seráo e~ecutados nas diversas comuni
dades tribais", o sertanista Orlando Villas Boas preconizava, 
ein conferencia realizada em Sao Bernardo do Campo, "a ne
cessidade de se conter o ímpeto do desenvolvimento para que 
o índio brasileiro seja preservado até quando possível em seu 
estado primitivo". E interrogava: "Para que chamarmos o in
dio para participar de nossa civiliza<;ao? Por que lhes tomar
mos as terras? Para que mais máo-de-obra?" No entanto, de
clarou estar plenamente consciente "do processo irreversível 
que acabará por extinguir completamente o índio brasileiro" 
(JBr., 14-3-74). O diretor do Parque do Xingu ainda continuava 
inflexível no tocante a sua tese isolacionista, tomando integra
<;áo como sinónimo de extin<;áo. 

Ao discursar, porém, em sua · posse, o ministro Rangel 
Reís disse que "nada será feíto de maneira precipitada" e, 
tomando público o pensamento do chefe da Na~áo, acrescen
tou: "náo vamos nos afastar da orienta~áo básica do Presi
dente Geisel, que é proporcionar aos índios possibilidades de 
convívio com a sociedade, pois eles tem direitos inalienáveis 
assegurados na Constitui~ao", buscando-se "a progressiva inte
gracáo do índio. . . de forma gradual 'e objetiva" (JB, 16-3-74). 
Difundida dessa forma a diretriz presidencial, e, portan to, a 
política governamental, o diretor do Parque Nacional do Xingu, 
sertanista Orlando Villas Boas, disse . . . que "a posi~áo do 
presidente Ernesto Geisel, ao de/ ender a integracáo gradativa 
e sem atropelos do índio, preservando os seus direitos inalie
náveis que a Constitui9áo lhe assegura, coincide inteiramente 
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com o que defendemos há 30 anos, numa luta onde muitas 
vezes entram a incompreensáo e a hostilidade. Náo propomos 
- eu e meus irmáos - que o índio seja mantido a margem 
dos processos civilizatórios, embora isso fosse o ideal, nem 
tampouco que estabelecamos apenas uma integracáo apressada, 
sem maior conhecimento do seu universo cultural, táo rico e 
complexo, que tem se revel.ado desastrosa e de resultados já 
parcialmente conhecidos junto a opiniáo pública" (JBr., 27-3-74). 

Nem todas as manifestac;óes sobre a posic;áo oficial, con
tudo, foram coincidentes na adesáo a política expressamente 
recomendada pelo presidente da República, mesmo executada 
"com a necessária prudencia e do brada vigilancia em todos os 
sentidos" e com a afirm&Qáo do Ministro do Interior de que 
"as reservas e parques indígenas seráo demarcados de acordo 
com a Iei, os pastos indígenas reexaminados no tocante a sua 
localizac;áo, operacionalidade e ac;áo" (JB, 26-3-74). Tanto q_ue 
o mesmo jornal assinala, em comentário, que "as inten~oes 
do Governo e do Ministro só poderáo ser discutidas com pro
priedade quando f orem conhecidos os detalhes do pi.ano a 
partir do qual será realizada a integracáo do índio ", esclare
cen do que a integrac;áo nao é determinada, nem sequer tra
tada na Constitui<;áo, que apenas se refere genericamente a 
garantía da propriedade da terra pelos índios. 

O 1NDIO E O DESENVOLVIMENTO 

Em 17-3-74, o GL. divulgou urna reportagem sob o título - In
dios brasileiros: uma civilizacáo sob o peso do progresso -, 
em que analisa o processo de extinc;áo do índio no Brasil que, 
no comec;o, "teria urna populac;áo de dais milhóes. Hoje sáo 
cem mil - um pouco mais, pouco menos. Há antropólogos 
que os avaliam em setenta mil, acrescentando que, se os reu
níssemos a todos no Maracana, chegariam a ocupar apenas 
cerca da metade do estádio". 

Um dos problemas com que se enfrentam os responsáveis 
pela política indigenista brasileira é exatamente o de nao sa
bermos qual a popula<;áo aborígine nacional. Em dezembro de 
1973, os jornais analisados publicaram urna matéria, ao que 
tudo indica obtida em fontes da FUNAI, segundo a qua! "exis
tem no Brasil 180.000 índios, inclusive os chamados arredios, 
que repelem qualquer contato com o branca e as tribos em 
processo de integrac;ao. Desse total, a FUNAI presta assistencia 
a 80 mil, através de 146 pastos, espalhados, principalmente na 
Amazonia, onde se concentra setenta e quatro por cento dessa 
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popnlac;áo. . . Sornen te nos Estados do Piaui, Ceará, Rio Gran
de do Norte, Espírito Santo e Rio de Janeiro náo existem 
mais índios. Paradoxalmente, o Ceará, onde ao tempo do des
cobrimento havia• dois milhóes de indios (FSP, 26-12-73), boje · 
já nao existe mais nenhum". • Segundo os antropólogos, isto 
se explica pelo fato de que os indios do litoral, a par do 
exterminio que sofreram, foram diluídos em ou~ros grupos, 
em sua desesperada fuga rumo ao interior do País. J!: possivel 
urna avaliac;áo correta do número de tribos, teoricamente cal
culado em cerca de 500 ... As tribos arredias náo tém locali
za<;áo sequer suspeitada, sendo igualmente desconhecido seu 
número. Além desses, existem os grupos isolados, nece'ssaria
mente náo belicosos, mas situados nas profundezas das matas. 
Os "orelhudos,,, de quem se come<;a a falar, poderiam ·estar 
situados nessa faixa. A FUNAI · mantém quatro parques indi
genas - grandes áreas selvagens destinadas a preservar o indio 
e sua cultura e permitir o uso da terra, sempre cobic;ada por 
forasteiros brancos. Náo existe no Brasil o critério do confi
namento, adotado nos ·Estados Unidos, onde as tribos sáo limi
tadas a determinadas reservas .. Os parques sáo o Nacional do 
Xingu, em Mato Grosso, o do Araguaia, na ilha do B~nanal, 
em Goiás, o Aripuana, em Mato Grosso e Rondónia, e o Tumu
cumaque, na fronteira com o Suriname, dos quais nos ocupa
remos mais detidamente adiante. "A FUNAI mantém, ainda, 
17 reservas, definidas oficialmente como áreas destinadas a 
abrigar grupos indígenas das compulsóes inevitáveis resultan
tes do contato com as frentes regionais de penetrac;áo (garim
peiros, madeireiros, seringueiros, castanheiros, etc.). Essas re
servas ganham os nomes das tribos que guardam: Atroari, 
Waimiri, no Amazonas; Paracanás, no Pará; Paresi, Irantexes, 
Erigipactsas (os Canoeiros), Tapaiunas (os Beic;os-de-Pau), Apia
cás, todos em Mato Grosso; Karitinamas, em Rondónia; Xeren
tes, em Goiás; e cinco aldeamentos Xavantes - Sáo Marcos, 
Sangradouro, Cauto de Magalháes, Areóes e Pimentel Barbosa" 
(JB, CB, DB, JBr., 23/ 25-12-73). 

"Mas os antropólogos discordam da FUN Al e afirmam que 
aquele total girarla em torno de 100 mil. Entretanto esses 
dados sáo todos estimativos, pela total impossibilidade de rea
lizar ainda um censo indígena" (FSP, 26-12-73), pois as turmas 
de atrac;áo e reconhecimento da FUNAI estáo sempre· avis
tando grupos ainda nao contatados: "só na regiao onde será 
a berta a rodovia Perimetral Norte - ao que se supoe - exis
tiriam vinte e sete mil índios", afirma o mesmo jornal. 

De qualquer modo, a reportagem de O GL., antes aludida, 
fomece dados sobre graus de contato de 143 grupos tribais 
com a civilizac;áo, sua distribuic;áo geográfica, diferencia<;áo 
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lingüística e · compos1c;;ao demográfica; mostra como as tribos 
contatadas perdem rapidamente as suas características cultu
rais, sáo dizimadas · por doerigas e adquirem vícios, como o 
alcoolismo, requerendo para a sua sobrevivencia "urna política 
de defesa biológico-cultural", que ainda náo foi obtida. Apre
senta a opiniáo de diversos cientistas e sertanistas sobre os 
problemas da aculturagáo, os grandes momentos da política 
indigenista brasileira, e as filosofias humanísticas de Joáo Fran
cisco Lisboa e de Rondan em contraposic;áo as de dominagáo 
pela for<;a, preconizadas por Varnhagen e Von Ihering, e sa
lienta que da primeira linba resultou a criagáo do Servic;;o de 
Protegáo ao tndio, substituído pela FUNAI, organismo encar
regado da atrac;;áo e aculturagáo do silvícola. 

Analisando especialmente os conflitos e ocorrencias do ano 
de 1973, a reportagem conclui: "É chegada a hora de rever 
a políticµ, indigenista brasileira. E é o que se propóe o novo 
Ministro do Interior Sr. Rangel Reis. Esta revisáo exige, porém, 
a participac;áo náo. só dos sertanistas mais experimentados 
como de antropólogos, a fim de que náo resulte contrária a 
preservagáo das populac;oes tribais. Por outro lado, o índio 
náo pode ser tratado como o imigrante, em termos de uma 
acelerada incorporac;áo a sociedade nacional . . . A tese da rá
pida absorgáo será, entáo, a sua inapelável sentenc;;a de mor
te . . . Ao dialogar com bomens como os irmáos Villas Boas, 
diálogo que decerto se estenderá aos antropólogos, etnólogos 
e demais cientistas sociais dedicados ao índio brasileiro e seu 
estudo, o Ministro Rangel Reis instaura urna nova e salutar 
perspectiva a nova e imprescindível política indigenista brasi
leira, cuja implantac;;áo é da maior urgencia, se quisermos 
salvar o mínimo que resta de nossas populac;;óes nativas" (0 
GL., 17-3-74). 

Ora, por que o índio deve ser preservado; que ternos nós, 
civilizados, a aprender com essa gente que vive, como os ani
mais, em plena selva, ocupando terras ricas em recursos mi
nerais, vegetais e de fauna, capazes de suprir as crescentes 
necessidades de milhóes de habitantes do mundo industriali
zado e carente? Náo constituirá um absurdo para o progresso 
nacional e para o desenvolvimento e bem-estar da bumanidade 
essa política de integrac;;áo a longo prazo, quando o nosso País 
se encontra em vias de desenvolvimento e medidas de limita
c;;ao da natalidade sáo tomadas em todos os pontos do globo 
ante a ameac;;a da forne? 

Urna entrevista do prof. Roberto Augusto da Matta, dire
tor da Divisáo de Antropologia do Museu Nacional, "com longa 
experiencia científica adquirida em pesquisas verticais entre 
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nossos silvícolas . . . autor de Indios e Castanheiros e Ensaios 
de Antropologia Cultural" reSJ)onde as indagac;;oes formuladas 
-acima, declarando em O GL. ( 17-3-74): "O indio náo pode ser 
colocado como u1n obstáculo ao progresso nacional, porque, 
inicialmente, o desenvolvimento é para todos e náo só para os 
setores da sociedade brasileira que o promovem, e dele se 
beneficiam. Há de ser - acrescenta - para toda a sociedade, 
inclusive para animais e pl1'lllf,as". · 

O antropólogo, que nao ve qualquer incompatibilidade entre 
o desenvolvimento económico e o destino das populac;;óes tri
bais, considera que "a questáo do índio deve ser colocada de 
outra maneira, ou · seja: como o desenvolvimento brasileiro po
derá beneficiar os grupos tribais que vivem em território na
cional? Colocada a questáo nestes termos, a priméira conse
qüencia é ver o índio deixar de ·ser considerado um obstáculo 
ao progresso económico, tal como boje acontece. E ainda 
mais: entendido assim o problema, é preciso indagar como 
funcionam os grupos tribais, sem o que nao será po·ssivel 
desenvolve-los". · ~ 

Prosseguindo, diz o prof. Roberto A. da Matta: "Entre nós 
e o índio bá urna descontinuidade muito grande. Ele nao fala 
a nossa língua, tem urna tradic;;áo cultural diferente, urna cos
mología diferente e urna organizac;;áo social e política düerente. 
Entao, o nosso primeiro passo será conhecer essa realidade, 
que se deseja seja futura beneficiária do desenvolvimento 
brasileiro. Portanto, uma política de conhecimento deve prece
der a qualquer política de atrar;áo, e até mesmo de cria<;áo 
de reservas. As duas políticas devem, porém, ser simultaneas, 
sendo, para isso, necessário que a FUNAI disponba em seus 
quadros de antropólogos de alta competencia". Acrescenta que 
a FUNAI poderá usar como consultores antropólogos e etnó
logos que já estudaram e conviveram com índios e, com apoio 
em tal base científica, será possível atender aos objetivos boje 
apresentados como antagónicos: os do desenvolvimento e os 
de contatos com populac;;óes tribais, "que náo sejam contatos 
destrutivos". Acentua que o problema "náo é só índio, mas 
também das populagoes regionais brasileiras que, por longos 
e longos anos, ficaram isoladas dos segmentos mais dinámicos 
da sociedade nacional". · 

"O professor Roberto Augusto da Matta considera ainda 
que é necessário criar estruturas de mediac;áo que funcionem 
de maneira efetiva e humana. Sem essas estruturas cairemos 
no erro de dizer o que é melbor ou pior para o indio, quando 
quem deve dize-lo é o próprio índio. Ele pensa, tem seu sis
tema político, seu sistema religioso, como · nós ·ternos os nossos, 
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estando, portanto, em condi9óes de avaliar o que lhe é útil 
ou nocivo. É preciso entender esta verdade. . . Tudo isto exige 
trabalho que se justifica, náo por se tratar só de um patri
mónio brasileiro, mas de toda a espécie humana: as popula
~óes tribais sáo portadoras de experiencias humanas diferentes, 
vivenciadas em nichos ecológicos !diferentes, e das quais prova
velmente amanhá teremos de nos .valer". 

"Estamos vivendo - prosseg\ie- o professor Matta - num 
mundo carente de bens essenciais, e amanhá poderemos muito 
bem chegar a conclusáo de que é melhor para o homem 
voltar a viver em grupos pequenos. Entáo, a experiencia das 
popu~óes tribais será de inestimável utilidade e valor para 
todos nós. Esta é urna indicac;áo de ordem pragmática a favor 
do indio. Humanisticamente, se quisermos ser urna sociedade 
aberta, e o Brasil pretende ser o grande país da multietnia, 
teremos de criar para as populac;óes tribais nichos adequa
dos. . . a fim de que elas procurem o caminho da coexistencia 
pacífica com a sociedade brasileira". 

"A proposta do desenvolvimento - conclui o antropólogo 
- é inclusiva, e náo exclusiva, excludente. O desenvolvimento 
só é desenvolvimento quando inclui. Como minorias étnicas, as 
sociedades tribais náo só náo sáo um obstáculo ao desenvolvi
mento nacional como tém de usufruir de seus benefícios, pois 
sao, antes de tudo, constituídas de seres humanos nascidos 
nesta terra do Brasil". 

Em seu discurso de posse na presidencia da FUNAI (JB, 
JBr., FSP, DB, ESP, 20-3-74), o general Ismarth afirmou que 
assumia "com o espirito desarmado e crendo no alto valor 
da cooperac;áo dos indivíduos" para levar avante a integrac;áo 
do indio a sociedade nacional, já que nao se pode "parar o 
surto do desenvolvimento do País com o argumento de prote
ge-lo e man te-lo em estado puro". Essa integrac;ao, contudo, 
será feita "a salvo de mudanc;as bruscas, preservando-se os 
valores culturais dessas comunidades". Alinhou as dificuldades 
que o governo enfrenta: a dispersa.o da área de atuac;áo da 
FUNAI, as düerentes características e padróes das comunida
des indígenas, o surto de desenvolvimento e os vários inte
resses em jogo. Disse dos empecilhos que a FUNAI encontra 
para a contratac;áo de elementos técnicos realmente capacita-

, dos, entre os quais "o babeo salário pago pela FUNAI, o que 
náo lhe permite competir no mercado de trabalho" e a "es
cassez de f ormac;áo no País de técnicos, como antropólogos, 
etnólogos, sociólogos e outros especialistas em indigenismo". 

Ao divulgar suas primeiras decisóes, como presidente, o 
general Ismarth acentuou que ouvira do Ministro do Interior 
ser "a soluc;áo do problema do indio urna das metas priori-
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~ári~s d~ atual administrac;ao". Pediu a colaborac;áo de oütros 
orgaos mteressados, inclusive as Universidades e as comuni
dades próximas de áreas tribais, "que devem ser educadas 
para se desfazerem de eventuais preconceitos". Anunciou ainda 
"u_ma completa refo~m'll:la~ao de projetos e planejamento; 
Jeitos para grupos tribais, porque na maioria só tem caráter 
assistencial" (JBr., 22-3-74). 

Contestando a validez . dos argumentos utilizados pelas 
autoridades para a integrac;áo do silvícola e a reduc;áo ou 
extinc;áo dos parques indígenas, o DN (29-3-74), em . editorial 
sob o título - A selva amea~ada - escreve: "Parece que toda 
a questao resume-se em dois pontos: o preconceito contra 0 
índio e a falta de conceitos sobre uma efetiva política indi
genista . . . Por que, neste País de dimensóes continentais, os 
territórios dos índios seriam prioritariamente indispensáveis ao 
desenvolvimento? Por acaso há falta de terras no Brasil? Ou 
falta reforma agrária? ... Se ainda náo se resolveu o problema 
do escoamento da prod~c;áo em Cachoeira de Macacu, por que 
essa gana na Serra dos~ Carajás, mais especüicamente a área 
do Xingu? Se ainda nao integramos Jacarepaguá, por que esse 
empenho em integrar as terras dos cintas-largas ou dos cane
las, dos charruas ou dos xavantes? O governo investe uma 
fábula com o reflorestamento e praticamente outro tanto com 
as campanhas publicitárias em favor do reflorestamento. Está 
certo. Mas, quando se pretende tirar o índio do seu 'habitat', 
comete-se um paradoxo: se o índio é, sabidamente, o maior 
preservador das florestas, por uma questáo de sobrevivéncia, 
por que criar novas reservas? Menos oneroso e mais lógico 
seria permitir que subsistam as reservas indígenas". Lembra 
que; nos Estados Unidos, "passado o sujo período da cac;a aos 
índios ", o país se tornou desenvolvido. E conclui: "Náo vamos 
repetir aqui esse jogo sujo". 

. Também o jornalista Luiz Carlos Lisboa, em artigo - o 
índio sem futuro -, publicado no JT (29-3) escreve depois 
de mostrar a degradac;áo em que se encontram os fudios de 
tribos atraídas e a caminho da íntegrac;áo, sob graves proble
mas .de saúde e miséri~: "Acreditamos, sinceramente - e nisso 
consiste toda nossa va1dade - que é nosso dever de homens 
civilizados 'acuzturar' os que vivem sob valores diversos dos 
que conhecemos. Desprovidos de humildade náo conhecemos 
a tolerancia nem compreendemos o quant~ sáo relativas as 
nossas maravilhas. . . Hoje ninguém ousaria propor o uso da 
f orc;a - como o historiador Varnhagen fez - para resolver o 
problema do indio. As idéias, no entanto, de 'aculturar rapi
damente' grupos étnicos düerentes do nosso importam em 
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violencia disfar~ada, consciente ou náo. Nosso indio náo é es
trangeiro, urna vez que a terra por ele cultivada pertence-lhe 
de direito, tanto quanto o território do Brasil é a casa dos 
brasileiros. Urna civilizacáo só pode ser considerada em fungáo 
de seus próprios valores, e náo a luz de outra cultura. A tecno
logía, afinal, confere superioridade puramente material e nao 
nos dá autoridade para 'converter' quem quer que seja. O ho
mem branco civilizado náo aceitaria pacificamente uma inter
vengáo alienígena - dessas com que a ficQáo científica nos 
ameaQa - mesmo que ela f os se f eita em nome das melhores 
intengóes e dos mais deslumbrantes propósitos". 

E o índio? Estará ele de acordo com a política, os méto
dos e as técnicas, os prazos e os projetos civilizados de inte
graQao? Como se tem processado, no período analisado, a aQáo 
civilizatória dos brancos e quais as reaQoes dos índios a polí
tica que traQamos para eles sáo objeto dos próximos capítulos. 

NOTAS 

l. Ver, adiante, capitulo sobre a atra(;ao de tribos arredias por sertanistas da FUNAI, 
a tática utilizada por Apoena Meirelles com os Avá·Canoeiros. 

2. Neste decreto surge explícitamente a linha mestra da política indigenista brasi
leira - a integra(;io do indio a comuniciade nacional. 

3. Realizado de 5 a 9 de novembro, no Ministério do Interior, em Brasilia, con
forme "Boletim Informativo FUNAI", Ano II, n. 8, 39 Trimestre/ 73, "Pesquisa ARP/ 
FUNAI, Imprensa vé seminário FUNAI/Missóes". 

4. Ver capítulo sobre a atra(;aO dos grupos indígenas arredios. 
5. Ver capitulo sobre as reservas xavantes, onde inclusive detalhamos o episódio 

da fuga do indio Cereroe e as explica(;5es dos salesianos sobre a denúncia feíta pelo 
mesmo em Brasilia. 

6. Urna análise de conteúdo da matéria jornalística publicada sobre este Seminário 
foi divulgada pelo "Boletim Informativo FUNAI", conforme a nota 3. 

7. Ainda sobre a liberdade de escolha de cren(;a pelos indios contatados, sugest5es 
de religiosos e leigos a respeito, e tópicos ligados k aculturat;áo, costumes e inter
cAmbio de influéncias entre civilizados e silvicolas, ver capítulo, Acultur~áo: acelera
mento do processo de agonia do índío. 

8. O Ceará teve, realmente, grande popula(;áo indígena no período colonial e, sem 
dúvida, o elemento aborlgine, hoje inteiramente ausente daquele Estado, é responsável 
por diversos tra(;os culturais do cearense, entre outros o fato de ser conhecido como 
nOmade, andarilho e hospitaleiro. Lendas e tradi(;óes indígenas estáo incorporadas k 
cultura cearense e nao é demasiado lembrar que José de Alencar, a maior figura do 
indigenismo no romance brasileiro, tenha tido ali o seu berco e baja, em diversas de 
suas novelas, especialmente ern Iracema, tomado as terras e os primitivos habitantes 
da regiáo como ambiente e personagens. 
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RON DON - Tudo . comecou com ele, mameluco, que anteviu, ao 
contato com os indios para a extensáo pela selva dos fios do telé
grafo, o problema da sobrevivéncia biológica e cultural do autóctone 
com que se de/ronta o governo brasileiro no último · quartel do sl 
cul~. Sob o lema positivista - morrer se preciso for matar nunca -
def!.ico'lf sua vida a atracáo e pacificacáo das tribos indfgenas e f oi 
o inspirador e criador do_ Servic? de Protet;áo aos Indios (SPI), hoje 
transformado na Fu~ Nacional do Indio · órgáo executivo da 
polftica. indigenista brasileira. A foto é de 194B. (Acervo do Museu 
do lndio/ FUNAI). 
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LUKENBEIN - Apesar de linhas poltticas mais ou menos diver
gentes, os missionários cristáos, historicamente e hoje, se constituem 
em defensores do indio e da sua cultura, preparando-os para o 
inexorável ava~o da civil~áo branca. Muitos, como o padre Ro
dolfo Lukenbein (ao centro), dáo a própria vida pelo indígena. Na 
foto, juntamente com o general Ismarth de Araújo Oliveira, presi
dente da FUNAI (a esquerda) e o padre José Vicente César, entáo 
presidente do CIMI, ouve as reivindica9óes dos bororos quanto ao 
problema de demarca9áo de suas terras. (Foto Sylvio Reiner, do 
Arquivo da FUNAI). 

MEIRELLES - Figura legendária de sertanista, a quem se deve a atra9áo 
de inúmeras tribos, def endia a polftica de i1'tegra9áo mediante o f orneci
mento aos índios de condi9óes físicas, educa9áo e instrumentos tecnológicos 
para torná-los . capacit<:dos a participar das vantagens do progresso, esca
pando a marginali2a9ao em que se encontram tribos isoladas ou semi
a.culturadas no País. (Foto Jesko - Arquivo da FUNAl). 

59 



' 

OS VILLAS BOAS - Cláudio e Orlando sáo os representantes máximos 
da corrente segundo a qual a integr~áo do indio a sociedad~ brasileira 
deve ser uma o~áo só dele, competindo-nos preservar, as tribos dentro 
da comunidade primitiva. Para tal, o governo lhes devera assegurar a terra 
ou, em certos casos, reuni-los em Parques e Reservas, a exemplo da grande 
área do Xingu onde náo só mantém sua cultura como a fauna e a flora 
da regido. (Foto O GWBO, cedida ao Arquivo da FUNAI). 
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Capítulo 2 

CONSCIENTIZA<;ÁO: O. íNDIO 
ESTA PROCURAND.O INFLUIR 

A ANALISE das matérias indigenistas divulgadas pela im
prensa brasileira no período abrangido por esta pesquisa torna 
evidente o despertar da consciel)cia do aborígine de seus direi
tos naturais, reconhecidos - · embora nem sempre respeitados 
- pela civilizac;;ao· branca envolvE'.nte. Sobretudo do direito a 
terra, as extensas áreas que seus antepassados habitaram, com 
densas florestas e vales de rios piscosos, que lhes deram abrigo 
e alimento e que inspiraram sua cultura peculiar:· suas crenQas, 
seus hábitos, sua organiz_a<;áo política e social. Qualquer polí
tica visando a integracáo do indio a comunidade nacional que 
ignora o que pensa o selvagem das rela<;oes a serem mantidas 
com grupos étnicos e culturais táo diversos, estaria pecando 
pela base: ao mito do silvícola bronco e alienado dos seus 
próprios problemas se juntaría o erro de urna dominagáo que, 
mais cedo ou mais tarde; como, de resto, tem acontecido em 
nossa história e na de outros povos, explodiria em grandes 
conflitos e danos insanáveis a nossa própria cultura. 

O íNDIO 
E O QUE SE PASSA NO SEU MUNDO 

Se alguém pensa que o indio, ainda mesmo o náo contatado, 
ignora o que se passa no seu mundo - a grande selva brasi
leira e sul-americana - náo só está desatualizado no que diz 
respeito a comunica<;áo intertribal, que já os primeiros cro
nistas da terra do Brasil registravam, antropólogos e etnólogos 
indianistas do século XIX e os de agora confirmaram, e que 
vem senda objeto de estudo dos comunicólogos 1

, como sequer 
apreende a mensagem dos fatos, idéias e situa.;óes em que o 
nosso silvícola está envolvido e que revelam o processo de 
conscientizac;;ao dessas minorías, tanto do seu estado quanto 
do seu direito. 

:E:: de lamentar que mesmo entre jornalistas, aos quais 
mais ~o que a outro qualquer cientista social compete obser· 
var, interpretar e divulgar os "sinais dos tempos·", baja aqueles 
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que nao se apercebem da profunda significa~ao de um ato 
como o da CNBB, ao admitir no Conselho Indigenista Missio
nário, como membro permanente, um cacique Bororo, e assim 
noticie (e comente) a ocorrencia: "O conselho é composto de 
cinco padres, urna freira, urn bispo - Dom Tomás Balduíno, 
arcebispo de Goiarua - e, agora, do cacique Bororo. Nao deixa 
de ser bastante meritória esta atitude da 1 greja, apenas, tem 
um sentido mais político, de prestigio do que prático. Certa
mente hao de perguntar que tipo de discussáo poderá o caci
que Bororo manter com Dom Balduíno, um dos mais lúcidos 
prelados da Igreja Católica. Sem dúvida, lugar de cacique é 
no centro de decisóes, como no caso do CIMI" (JBr., 16-7-74). 

o jomalista, cuja última considerac;ao é ambigua, parece 
haver ignorado os antecedentes dessa medida do CIMI e, ainda 
cheio de preconceitos, com o orgulho do civilizado culto, ere 
que a Igreja, como aliás a FUNAI, também faz prac;a da parti
cipac;áo de indios na direc;áo dos seus servic;os administrati
vos 2

, está tomando apenas urna atitude política, de prestigio, 
mas quase nada prática, pois como será possível a um silvícola 
"sem cultura" dialogar com um dos mais lúcidos prelados do 
Brasil civilizado? E se alguém procurasse inverter os termos 
da indagac;áo, formulando-a assim: que tipo de discussiio po
derá Dom Balduíno manter com o cacique Bororo, um dos 
mais lúcidos che/es do seu povo? 

A Igreja sabe bem que experientes missionários temem o 
confronto cultural e reconhecem que nao estao preparados 
para ele, realizando, por isso, cursos especiais de antropología 
e indigenismo. O próprio JBr., alguns meses antes (matéria que, 
decerto, nao foi lida pelo autor da nota acima transcrita), em urn 
suplemento dedicado ao Dia do Indio (19-4-74), havia publicado 
urna entrevista com o padre Valdemar Werner, da Missáo An
chieta, com 23 anos de trabalho entre os índios, "formado em 
teología, filosofia, ética e antropología", na qual, embora admi
ta que a integrac;áo "é urna necessidade imperativa e irrever
sível", adverte que a cultura indígena "de certa forma foi for
madora da nossa, o que implica em que ela seja de suma 
importancia e valor histórico, antropológico e cultural". E 
acrescenta: "É preciso nao esquecer que podemos possuir mais 
técnica, nao, porém, mais cultura do que os indios". 

Tanto se apercebe a Igreja da realidade indígena atual que 
os seus métodos de assisténcia ao selvagem se estáo modifi· 
cando, ainda que sob o protesto da linha ultraconservadora do 
intelectualismo católico brasileiro, como é o caso do escritor 
Gustavo Corc;áo, para quem, a base de artigo divulgado na 
revista francesa Documentation Catholique, que "anos atrás foi 
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honesta e católica", "alguns bispos do Brasil tem por principio 
que o atraso paleolítico de sua cultura (dos indios) deve ser 
mantido e respeitado. Com este principio seria criminoso, con
trário aos direitos • do homem, dar-lhes uma enxada ou ensi
nar-lhes a fazer o sinal da cruz" (0 GL., 1-6-74). Um mes 
depois, como urna voz clamando no deserto ("O que me pa
rece incompreensível é- que outras vozes nao surjarµ para re
forc;ar o meu sino de alarme"), o mesmo articulista volta ao 
tema para comentar divulgac;ao da revista de documentac;áo 
católica brasileira Sedoc, segundo o qual "no presente quando 
a ordem do dia é a do desenvolvimento, e da integra<;áo, os 
missionários se véem abrigados ·ª se colocar ao lado dos indios 
impedindo, num esforc;o titanico, seu total desaparecimento. 
Enriquecidos por formac;áo antropológica, base de qualquer 
trabalho sério com o indio, o missionário de hoje se coloca ao 
lado dele procurando conhecer e respeitar toda a heranc;a cultu~ 
ral de que o índio é possuidor. Descobriu que o mundo indígena 
pervade todas as suas ativ.jdades dando a nervura a todos os seus 
procedimentos grupais. (No período transcrito há urna lacuna, 
entendendo-se que a cultura é qúe dá nervura ao procedimento 
do indio. O paréntesis é nosso). Há muito indio boje que -pede 
para ser batizado, para casar na Igreja etc. para imitar o 
branco. E É SISTEMATICAMENTE DISSUADIDO PELO MIS
SIONÁRIO QUE ESTÁ MUITO MAIS INTERESSADO QUE O 
1NDIO VIVA PROFUNDAMENTE A SUA RELIGIOSIDADE 
NORMATIVA DE TODA SUA VIDA. (0 autor adverte que o 
realce é dele). Tudo isto está trazendo urna reviravolta na 
atitude dos missionários". Cor~áo considera o documento como 
"página mais estúpida e cruel" de quantas se encontrará no 
mundo inteiro; acentua que "essa antropologia do CIMI talvez 
conhe~ vagamente o antropóide mas nao sabe o que é um 
homem, e nao sabe que a tendéncia natural de todos os ho
mens foi sempre a de imitar aqueles que subiram"; os novos 
missionários "querem acorrentar o pobre indio do Brasil a sua 
miserabilíssima cultura paleozóica"; enquanto, para o crítico 
inflexivel e, sem dúvida, com profunda vivencia entre os ín
dios, "eles querem ser gente, querem ter es¡Jingardas, e mais 
adiante, na mesma linha, quereráo ter máquinas de escrever, 
carros, cartórios, querem ter títulos e NPF, querem ser gente, 
mas os missionários do CIMI estiio vigilantes, atentos, '[J(lra 
que eles nao procurem evoluir no modo de moer a mandioca 
ou de pescar" (ESP, 20-7-74). 

Os comentários de Gustavo Corc;áo, que procura lembrar 
aos missionários que o seu primeiro compromisso é com Cristo 
(ide e pregai), com o que transformarao o índio em gente, 
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náo coincidem com os de outros críticos, especializados em 
antropologia, que consideram os índios um pouco menos in
genuos e o trabalho missionário náo tanto desinteressado ou 
idealista, pois, muitas vezes, o catolicismo levado aos silvícolas 
pode ser por eles considerado "mais uma vantagem política 
do que . . . uma religiáo". Quem o afirma é a professora Alcida 
Rita Ramos, da Universidade de Brasília, para quem "a pre
senc;a de índios bororos e xavantes nas missas celebradas em 
suas aldeias durante o Natal náo significa que eles se tenham 
convertido ao catolicismo e abandonado suas crenc;as . . . Mas 
deve ser entendida como um reconhecimento aos missionári os 
que podem ajudá-los a preservar as suas terras ameac;adas por 
f azendeiros ". 

A profes sora Alcida Ramos ve indícios de que a catequese 
desses índios "parece estar se realizando na base da pressáo 
ecqn6mica", aludindo "a entrega pelo núncio apostólico, Dom 
Carmine Rocco, de notas de 100 cruzeiros as famílias xavantes 
e bororos que visitou durante o Natal". Acrescentou que "as 
modificac;oes culturais que se tenta introduzir entre os índios 
sáo quase sempre na base da pressáo económica, assim como 
os esf orQos para torná-los monogamicos ou erradicar o curan
deirismo". A constata<;áo do emprego de dinheiro nao é con
denada, no caso dessas tribos, pela antropóloga, pois esses 
índios "nao sao mais auto-suficientes, dependem da economia 
nacional e precisam de dinheiro". Além disso, "conforme foi 
anunciado· pelo núncio apostólico, a preocupa<;áo do Papa é 
mais com a de/ esa dos direitos das minorias étnicas e as res
pectivas purezas" (ESP, 28-12-74). Como para ter todas as má
quinas, títulos e cartórios que o Sr. Gustavo CorQáo diz que 
os indios desejam é necessário dinheiro, que o núncio distri
buí e o ~apa aprova, concluí-se que, apesar da aparente diver
gencia, todos os caminhos dáo em Roma ... 

A pressáo económica missionária náo é, porém, apenas 
católica: os irmáos separados, evangélicos, também a utilizam 
para converter os índios e torná-los seus colaboradores. Já em 
1968, o entáo diretor do Patrimonio Indígena da FUNAI, Sr. 
Gama Malcher, referindo-se aos conflitos entre silvícolas e bran
cas, denunciava como origem "os interesses estrangeiros nas 

' terras dos indios, ricas em minérios", acrescentando que "mis
soes americanas protestantes utilizam-se de pseudomissionários, 
preocupados, na verdade, com a pesquisa e contrabando de 
minérios" (JB, 1-2-73). E no Peru, urna organiza<;áo adventista 
norte-americana . . . estaría provocando ódios fratricidas e rixas 
entre comunidades indígenas amazónicas. Esse foi o motivo 
que levou o Sistema Nacional de Apoio a Mobiliza<;áo Social 
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a proibir a atividade daquele grupo junto aos indios, principal
mente porque as acusacoes partiram dos próprios silvícolas. 
Ent;e as denúncias feítas pelos membros da tribo Shipibos, 
esta a de que a organiza<;áo, que se diz filantrópica, "estava 
convertendo ao adventismo boa parte da popula<;áo e que so
mente a esta propiciava ajuda" (DB, 24-12-74). 

Em outubro de 1973, o jomalista Helival Ríos, comentando 
as atividades do Projeto Minerva, em seu 39 aniversário, depois 
de salientar o que vem realizando de bom, merecendo aplausos, 
frisava o que, a seu ver, principalmente merecía vaias: "com
partilhar com o prejuizo da cultura indígena nacional". E pros
seguia: "Bem que eu gostaria de ver, e náo somente imaginar, 
a cena de uma por<;áo de índios sentados, fumando cachimbo 
da paz e f azendo anotacoes sobre gramática portuguesa, .geo
grafia, ou ouvindo o programa . . ; 'Brasil: ontem, hoje e sem
pre'. Depois das aulas, pegarem as canoas, os arcos e flechas 
e irem cuidar na vidinha mansa. Pobres irmáos nus, que sáo 
ll)olestados pelo mal das civiliza<;óes! Que sáo levados a trocar 
o ruído do vento nas árvores, o barulho da cascata e o asso
bio dos pássaros pelo ruído d€; freqüencia modulada, médias 
e curtas, que trazem coisas difíceis de se entender. A confe
deracao dos Tamoios náo apagou a idéia de por fim a psicose 
do homem de domínio, de querer que todas as coisas reflitam 
sua imagem, tal qual um espelho. O que o homem quer, tal 
como antes, sáo tuas terras, teu sangue, tanto esfor<;o por nada. 
Deixar-te em paz é carregar uma mancha ante as outras civili· 
zacoes que tem para ti um imenso preconceito. Enquanto isso, 
tu te acabas" (JBr., 3-6-73). 

WOUNDED KNEE: O ALERTA UNIVERSAL 

A rebeliáo dos Oglala-Sioux, em 1973, em Wounded Knee, nos 
Estados Unidos, parece ter tido, no universo indígena, a mesma 
repercussáo que a crise económica de 1929 alcan~ou na civili
~o ocidental nos anos 30. 

Dispondo de seus radinhos transistorizados, os indios con
tatados, semi-aculturados ou mantidos em parques e reservas 
no Brasil e na América do Sul souberam de tudo e também 
náo é impossivel que o mesmo haja acontecido ~om os mi
lhares de indios nao localizados e que se intercomunicam nas 
selvas, onde chegam mesmo a realizar assembléias reunindo 
várias tribos. a 

Uma minuciosa análise do que f oi esta rebeliáo, realizada 
pelo setor de pesquisa e avalia<;áo de rendimento da Assessoria 
de Rela<;óes Públicas da FUN Al 4

, e que, sem · dúvida, inspirou 

65 



\ 

ac;oes posteriores do orgao executor da política indigenista 
brasileira, inclusive urna reuniáo de caciques no Xingu, de que 
nos ocuparemos adiante, destacou que, entre os assuntos alusi
vos a problemática do índio, em todo o mundo, as agencias 
de inf ormac;oes preferem episódios "predominantemente sensa
cionalistas ou pitorescos". Acrescenta que, nos jornais analisa
dos, versando assuntos indígenas estrangeiros, "nada menos de 
332 matéri~s de um total de 459 ( 72,3 º/o ), com 208 ilustrac;óes, 
f oram dedicadas a rebeliáo". 

Permitimo-nos, aqui, transcrever daquela publicac;áo oficial, 
dirigida pelo jornalista Afonso Ligório Pires de Carvalho, As
sessor-Chefe da FUNAI, o texto que resume tudo quanto foi 
divulgado entre nós sobre esse acontecimento de tanta reper
cussáo: 
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"Essa rebeliáo, que pós a prova e provocou transfor
mac;oes na política indigenista norte-americana, comec;ou 
a 7 de fevereiro, quando um grupo de índios, protestando 
contra a qualificac;áo dada pela justic;a ao crime de morte 
praticado por um branca contra um membro da tribo 
lutou com a polícia, ao tentar entrar no Tribunal de Cus~ 
ter, na Dakota do Sul. Utilizando bombas Molotov e re
pelidos a gás lacrimogeneo, os índios puseram fogo ao 
edifício da Associ~áo Comercial e causaram danos ao 
Tribunal. O governo pos em alerta a Guarda Nacional e 
durante 20 días sucederam-se os incidentes, culminando 
com a ocupac;áo pelos Oglala-Sioux, dirigidos por ativis
tas do Movimento de Libertac;áo índio, da localizac;áo de 
Wounded Knee (Joelho Ferido), que fora palco, 85 anos 
atrás, do massacre de mais de 200 guerreiros da mesma 
tribo pelas tropas f ederais comandadas pelo famoso Ge
neral Custer. 

Os ocupantes de WK fizeram reféns e exigiram a 
presenc;a de senadores e autoridades f ederais para nego
ciar. Entre as suas exigencias queriam 'a garantía dos 
seus direitos quanto as terras que ocupam urna investi
gac;áo sobre as atividades da Secretaria Fed~ral de Assun
tos índios e urna verificac;áo dos 371 tratados assinados 
com o homem branca' e violados sucessivamente. Efeti· 
vos da polícia local e do FBI cercaram a área ocupada 
localizada a 28 quilómetros ao noroeste da reserva do~ 
Oglala-Sioux e, a 4 de marc;o, o Departamento de Justic;a 
dos Estados Unidos 'admitiu a possibilidade de recorrer 
a forc;a para desalojar os índios', que trocavam tiros com 
os sitiantes. 'Nao se eliminou completamente o uso da 
forc;a' - declarou o porta-voz Howard Webb. O ultimato 
dirigido aos rebeldes é queimado publicamente e as inter
venc;oes de senadores e do pastor Ralph Abernaly su-
cessor de Martín Luther King, fracassam. ' 

Os indios militantes aumentam suas exigéncias: recla
mam a substituic;áo do presidente da tribo, a suspensáo 
do Conselho Tribal e a demissáo de funcionários da Agen
cia de Assuntos Indígenas. Essas propostas sáo considera
das inaceitáveis por Ralph Erickson, assistente especial 
do Secretário da Justic;a, que considera a situac;áo 'extre
mamente grave', enquanto os indios prevém 'um outro 
massacre', erguem barricadas e esperam os federais com 
suas 'tropas e tanques'. 

As negociac;oes continuara, e tribos da Carolina do 
Sul e de outros pontos do pafs manifestara solidariedade 
aos seus irmáos de rac;a. Em 12 de marc;o há um tiroteio, 
quando os sitiantes come<;avam a retirar-se do lugar obe
decendo ordens do Govemo: um agente do FBI é ferido 
e quatro funcionários postais ficam detidos como reféns 
em Wounded Knee. Russell Means, um dos lideres do 
Movimento, declara: 'Este é um território independente, 
em guerra com os Estados Unidos'. ~ proclamada a 'na
c;áo independente Oglala-Sioux' com um govemo provi
sório que dita or~~ns sobre cidadania, limites de veloci
dade e narcóticos, que teriam sido introduzidos no local 
por alguns brancos, e transformam os postos avan9ados 
de WK em agencias de AlfAndega. 

Um júri federal, reunido em Pine Ridge, acusa for
malmente 31 pessoas como responsáveis pelos aconteci
mentos. O govemo fecha as estradas de acesso a locali
dade, o que provoca falta de alimentos, medicamentos e 
combustíveis no território ocupado. Outras trocas de tiros 
e o fracasso de negocia~oes levam os indios a anunciar 
que 'só negociaráo com o Presidente Nixon ou com um 
enviado especial do mesmo'. Caso contrário 'nos defen
deremos contra a sua nac;ao proscrita', diz Russell Means, 
porta-voz dos rebeldes. Anuncia, ainda, a deposi9ao de 
Dick Wilson, presidente do Conselho Tribal, por estar 
'completamente desacreditado'. 

Diante da resistencia e da gravidade dos aconteci
mentos, o FBI transmite ordem aos agentes federais que 
cercam WK: 'Apurar a mira, apertar o gatilho e atirar'. 
Mas com a ressalva: 'só quando for necessário e, assim 
mesmo, para ferir, nao para matar'. Urna delega9áo dos 
Oglala-Sioux, liderada pelo chefe da reserva de Pine Ridge, 
Frank Foolscrown, de 77 anos, vai as Na~oes Unidas, 
embora descrente, para pedir que 'fac;a alguma coisa para 
que esses 'jaquetas azuis' saiam da minha terra'. Exibia 
um colar co!ll um medalháo, onde estava gravado um 
aperto de mao, como lembran~a do acordo firmado em 
1879, 'um dos muitos atos que Q homem branco firmou 
para depois nao cumprir'. Acrescentou, entáo: 'Nós entre
gamos milhoes de hectares ao homem branco. Apenas 
nos re~tam alguns poucos e, apesar disto, nos cercam 
com armas'. 
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·A atitude dos Oglala-Sioux obtém repercussáo inter
nacional. 1ndios do Canadá, das reservas de Rosebud, os 
Croquois, de Nova Iorque, a militante negra Angela Davis, 
o ator Marlon Brando, que rejeita o Osear, 'em vista do 
tratamento que a indústria . cinematográfica dá a questáo 
dos índios ,e por causa. dos acontecimentos ·de Wounded 
Knee', manifestam solidariedade aos rebeldes. 
· Os indios conseguem urna vitória na Justic;a, através 
de um mandado de seguranc;;a, . ·que lhes permite receber 

. diariamente .seis caminhóes: carregados de alimentos, r& 
médios e gás: Registram-se novos tiroteios em que um 
agente federal é .f erido e ficará . paralítico e o mes de 
marc;o termina com notíci~s de um motim entre facc;óes 

· indígenas. rivais na localidade ocupada e com novas ten-
tativas fracassadas~ de negocia<;óes. . · . 

. · · · A rebel.iá:<>· pTossegue .em .abri!, com ·um grande júri 
federal ind~c1a:ido 54 indios. 1mphcados na . ocupa~ao de 
WK. Negoc1ac;;oes com ·o assistente do .Secretário da Jus
tic;a · resultam em · um . 'acordo · provisório. . . · em mais da 
metade das· exigencias· apresentadas ·pelos indios' inclusive 
prevendo 'urn adiamento na deten<;áo · dos dirigentes do 
Movimento fndio Americano indiciados e um posterior 
desarmamento dos Oglala-Sioux'. O líder Russell Means 
firma o acordo com o representante do Governo Kentel 
Frizelli, prevendo urna inv.estig~o . federal 'para analisar 
o problema dos indios' e . segue para Washington. Ali, 
porém, declara que 'o conflito nao terminou . . . e nao 
terminará até que o governo demonstre sinceridade'. A 
Casa Branca recusa receber o chefe sioux, enquanto o 
povoado náo for desocupado; os índios negam-se a aban
doná-lo e Russell Means denuncia o acordo como 'urna 
farsa', afirmando que 'manteremos as nossas fronteiras ... 
repelindo a bala os veiculos blindados das f orc;;as federais'. 

A Justi<;a indicia mais 25 envolvidos nos acontecimen
tos, elevando o número para 79; o jornalista Jack Ander
son entrega a urna comissáo do Senado documentos 
apreendidos pelos indios, que provam a explorac;;áo dos 
peles-vermelhas pelo Governo; o FBI mostra-se disposto 
a desalojar os indios a f or<;a; registram-se tiroteios que 
resultam em oito indios feridos, um dos quais morre. 
Durante um día inteiro soam os tambores e os indios 
dan<;am pela morte do chefe Águia Limpa, apache, gri
tando em coro: 'sangue chama sangue'. 'Um boneco 
ou um homem vestido com o uniforme de policía' é es
pancado e crucificado dentro de Wounded Knee e o mes 
termina com novo tiroteio, em que um indio é morto 
e outro fica ferido, enquanto os sitian tes tem do is f eri
dos, havendo entáo urna trégua. 

Em maio, um incendio irrompe em WK arrasando 
o centro comercial e outros prédios da localidade. o go
verno continua firme em sua exigencia de deposic;;áo das 
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armas e prende Stanley Horder, chefe das .for<;as .de se
guranc;a do Movimento fndio na aldeia, sob a acusac;áo 
de obstruir a ac;áo da justic;a. Angela Davis e. a india 
Moses David promovem urna marcha de protesto de 200 
indios junto a ONU contra o que classificam de massacre. 

Finalmente, os negociadores do Movimento fndio e 
do . Governo chegam a um acordo: os federais retiram 
seus veículos blindados e a maior parte das f orc;;as que 
cercam a localidade e as 7 horas da manhá de 9 de maio 
os indios depóem as armas, após 69 días de ocupac;áo 
da localidade. . 

Sobre a rebeliáo, o Departamento de Pesquisa do JB 
(ed. de 7-5) fez publicar urna resenha e urna cronología 
da rebeliao, ~ob o título 'Wounded_ Knee, ~~Y~ tré~a 
numa guerra de séculas'. O JBr., em 23..:s; publica um 
artigo de William H. Stringer, do Ii?S, analisando os acóri
tecimentos e comentando ó problema indígena e a polí-
tica indigenista do seu país·~. • .. , · 

Com tantos lances sensacionais, a rebeliáo ·.de. WK nao 
.poderia deixar de alcant;ar, nos meios indigenistas e jomalís
ticos brasileiros, a maior repercussao. Além de. tradu~o .de 
artigas ·de jornalistas nort&americanos sobre o tema, o JB 
(14-4-73) publicou um editorial relacionando .a rebeliáó .dos 
Sioux com a política de integrac;áo do indio brasileiro, salien
tando que os d~bates que . ora se travam entre . especialistas 
sobre os métodos de aculturac;áo difundem "idéias que poderáo 
evitar que um dia os xavante ou os kreen-akarore venham a 
declarar urna guerra patética ao Governo do Brasil". Crónicas 
de José Carlos Oliveira e Marina Colasanti, publicadas no 
mesmo jornal, em l 9 de abril, documentam a simpatia. do 
br~sileiro pelos rebeldes indios dos Estados Unidos e · desta
cam a "formidável paciencia dos homens que governam" aquele 
país, em cuja sociedade o "senso de humor prevalece". 

Também a rebeliáo inspirou humoristas brasileiros, como 
Lopes, Lan, Adail, Vilmar, Miguel, Redi e Ziraldo que, em di
ferentes jornais, caricaturaram diversos momentos da rebeliáo, 
igualmente relacionando-a a situa~ao do indio brasileiro. 

Pela demonstra~o de respeito ao nosso silvícola e a orien
ta~áo que vimos imprimindo a contata~áo e aculturac;áo das 
minorías étnicas, vale ·destacar o comentário de Benedito Cou
tinho para o CB, em que compara a guerra fria dos xavante, 
que reclamam a demarcac;áo de suas terras invadidas por bran
cas 5 com a rebeliáo armada dos Oglala-Sioux, concluindo: 

"A guerra dos Xavantes serve para alguma coisa: contra
atacar a guerra dos Oglala-Sioux. Aqui, já se sabe de tudo, 
mas nada se sabe da 'guerra' dos peles~vermelhas ameri-
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canos contra os 'caras-pálidas' de Washington, donde 'J)<lr
tem as maiores críticas a respeito do tratamento que o 
Brasil dá aos seus índios, críticas que sao feitas em nome 
da preserv~o do meio ambiente . . . dos tipos étnicos 
pré-colombianos, da preservac;áo, afina!, de culturas e so
ciedades, etc. Xavantes e Oglala-Sioux estáo, de qualquer 
forma, do mesmo lado. A f elicidade dos xavantes é que 
estéío do lado brasileiro, onde o maior perigo de sua des
truicáo está na /orca miscigenadora da raca". 

"OS 1NDIOS RESOLVEM INFLUIR" 

A conscientiza<;ao do indio brasileiro, que vinha dando mos
tras em ac;;óes reivindicatórias isoladas, ora pacificas como as 
dos Xavante, ora violentas como a dos Waimiri-Atroari, vai 
explodir em reunióes tribais ostensivas em 1974. Sob o titulo 
acima, o ESP, na 1• página de sua edic;ao de 21 de abril da
quele ano, chama a atenQáo dos leitores para urna reuniáo de 
"nove chef es índios . .. e?n Diamantino, no Estado de Mato 
Grosso. Foi um encontro para a discussao de problemas co
muns, mas de grande importancia: trata-se da primeira tenfa.. 
tiva de abrir canais para que os índios participem da discussáo 
sobre o seu futuro, o que jamais aconteceu antes no Brasil". 
A reuniao durou tres días, em localidade situada a 240 quiló
metros de Cuiabá, e o diário paulista enviou para a sua cober
tura os jomalistas Mário Chimanovitch e Edvaldo Montrose, 
cujo trabalho divulga naquela edi~áo. 

Para eles, os chefes índios reunidos, representando "perto 
de 2.500" pessoas de suas tribos, "viveram urna experiencia 
inteiramente inédita em toda a história do indigenismo brasi
leiro. Livres, temporariamente, da tutela da FUN Al e das mis
sóes religiosas que os assistem, os caciques xavante, apiaká, 
bororo, irantxe, kajabi, tapirapé, nambiquara e rikbaktsa. . . ti
veram a oportunidade de se encontrar, conhecer e discutir em 
conselhos toda sorte de problemas resultantes dos contatos de 
suas tribos com a sociedade envolvente. E chegaram, unanimes, 
a conclusáo de que na inseguranca da posse de suas terras 
reside ainda o maior de todos os seus problemas". 

Salientam que a reuniáo foi "organizada pela Missáo An
chieta e pelo Conselho Indigenista Missionário (CIMI)" e 
serviu, "como raza.o principal, para dar aos índios urna chance 
que lhes tem sido sistematicamente negada: a de se auto
representarem, francamente libertos dos esquemas de pressao, 
positivos ou negativos, gerados pela dependencia constante de 
ter que aceitar decisóes tomadas pelo órgáo govemamental 
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ou pelo próprio m1ss1onar10, que chega a participar mais dire
tamente de sua vida ... A experiencia levada a efeito em Dia
mantino vem abrir propostas excepcionalmente novas no que 
diz respeito aos caminhos formulados pelos índios no sentido 
de sua aculturaQáo ou integraQáo. Em apenas tres dias, nove 
chef es de tribos diferentes entre si ( alguns antigos inimigos 
como parecis e nambiquaras, irantxes e rikbaktsas) mostraram 
que podem se constituir numa f orca bastante poderosa e coesa 
de r epresentacáo, francamente capaz de levar aos seus atuais 
responsáveis as sugestóes capazes de tornar possível . a execu
Qáo de um debate mais amplo, mais aberto, enfim sobre a sua 
emancipa<;áo. . . De imediato, /oi possível observar que, possi
bilitadas as condiQóes para que baja a auto-representac;;áo, o 
índio mostrou-se profundamente conscientizado sobre o pro
cesso por que passa. E sabe, apesar das injunQóes limitativas 
a que se encontra subjugado, seja por parte da .FUNAI ou 
das missóes, o que lhe é fundamental para sobreviver tanto 
física como culturalmente". 

- "Náo vamos m~is apelar para a FUN Al enquanto pu
dermos, nós mesmos, resolver nossos problemas". 

- "Nao permitiremos que os nossos se casem com os 
brancos, para evitar que a nossa ra<;a diminua". 

- "Vamos garantir nossas terras de qualquer maneira; 
delas ninguém nos expulsará". 

- "Nao vamos mais deixar que nossas máos sejam ex-
ploradas pelos brancas nas fazendas ou seringais". · 

- "Nao toleraremos que o branca leve álcool as nossas 
aldeias, nem permitiremos que fac;;am caQoada das nossas festas". 

"Essas foram algumas das conclusóes a que chegaram os 
nove chefes reunidos" - escrevem - salientando que "com 
altivez, relataram todas as suas decisóes tomadas em conjun
to", inclusive a observadora da FUNAI, presente ao encontro, 
antropóloga Ana Maria da Paixáo. Esclarecem que "nao se 
tratou, como poderia parecer a um observador menos avisado, 
de um brado de rebeldia a tutela da FUNAI, mas sim de urna 
tomada de posi<;ao espontanea, que poderá, a médio ou longo 
prazo, reverter a "ordem natural" das coisas ligadas a sempre 
controvertida e complexa questáo indígena brasileira". Assim, 
informam que, a partir dessa reuniao, "é propósito do. CIMI 
incluir em seu quadro a participac;;ao de um ou dois chefes 
índios, que será.o escolhidos entre os nove . . . Segundo D. To
más Balduíno, bispo de Goiás e vice-presidente do CIMI, "essa 
seria urna forma limpa de come<;ar a assegurar as tribos o 
direito de se auto-representarem nas decisóes que forem sendo 
tomadas acerca de sua vida". 
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Depois de se ref erirem aos rece1os dos missionários de 
que a reuniáo perdesse as suas verdadeiras finalidades, caso 
exigisse a intervenQáo ordenadora dos missionários, e que "sur
preendentemente, com urna desenvoltura nunca conhecida" os 
indios conduziram o encontro, superando até as diferenQas lin
güísticas, narram como Yotogoga, o cacique bororo, da aldeia 
de Merure, administrada por missionários salesianos, e consi
derado "como uma das mais brilhantes inteligéncias que já 
teve a tribo" abriu a reuniáo, proferindo um discurso em que 
"queixou-se da FUNAI, dos brancas e dos próprios missioná
rios", pois enquanto em sua aldeia tem urna vida "mais ou 
menos tranqüila" o mesmo nao acontece com "outros de nossa 
raQa, que habitam a regiáo do Paraíso e perto de Rondonó
polis". Sao índios, disse, "corrompidos pelo álcool, sem tradi
Qáo e sem ninguém que olhe por eles. Ninguém, nem a FUNAI, 
nem os padres, nem nós mesmos ternos feito algo para ajudá
los . . . Ninguém se importa com o destino daqueles bororos, 
que estáo se transformando em bichos. É no álcool e na perda 
das nossas terras que estáo os nossos maiores males, irmaos ... 
Náo foram as guerras que nos dizimaram mas sim os vícios, 
ensinados pelos brancos". Ao término, afirmou que "só assim, 
com todos nós conhecendo os problemas de cada urn, é que 
poderemos nos tornar novamente fortes ". 

Conforme a reportagem, falaram, em seguida, expondo os 
seus problemas, Piri, o cacique Apiaká, que revelou haver no 
seringa! "Nova EsperanQa", no Pará, trabalhadores indígenas 
submetidos a um regime de semi-escravidáo; Wayrotsu, xavan
te, que representou o cacique mais velho, Apoena, e que se 
reportou ao problema da demarcaQáo da reserva de Sao Mar
cos, pois "o governo deixou de cuidar da situaQao das terras 
xavantes" e os fazendeiros "nos veem como inimigos e nao 
querem abandonar as terras que sao nossas pelo decreto presi
dencial". Reclamou urna soluQáo "mais rápida possível" para 
o problema da demarcaQáo das terras, a fim de que "nos 
deixem em paz". O cacique kajabi, Yopareyp, "lamentou, por 
sua vez, que seu povo continue disperso e que sua reserva, 
no rio Sacre, já comece a ser invadida por colonos de origem 
japonesa". Disse, a certa altura: "Ternos urna reserva boa. Nao 
há razáo para que os nossos continuem no Parque Xingu, 

' para onde foram levados sem consentimento geral da tribo". 
"Os depoimentos dos demais chefes - Itapema (Rikbaktsa), 

Karitsairwah (Nambiquara), Txankoyampany (Tapirapeh), Ya
moury (Pareci) e Yanaxi (Irantxe) versaram sobre problemas 
iguais: a falta de assistencia da FUNAI, ausencia de remédios 
e de muniQáo para a caQa. Todos, sem exceQao, reclamaram 
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da má localizacáo de suas terras. E, surpreendentemente, dis
seram que o governo acaba por transformá-los em posseiros 
em suas próprias terras, como no caso dos Parecis e Nambi
quaras, especificamente, que ocupam terras que foram sempre 
suas e boje, paradoxalmente, sao propriedades de empreendi
mentos agropecuários ou de mineraQáo: "Náo é possível - disse 
Yamoury, dos parecis - que parte do nosso povo que habita 
há séculas as cabeceiras do rio Formoso, tenha que · pedir licen
ga ao branco para atravessar caminhos, pescar ou cagar. A 
reserva que nos deram sem nos consultar, localizada as mar
gens da BR-364, náo presta e náo inclui as terras do Formoso 
que sáo boas para viver e plantar. Agora, onde estamos, ou 
morremos de fome ou continuamos a depender dos padres para 
sobreviver . .. " 

A reportagem, incluí, ainda, ·declaraQóes do vice-presidente 
do CIMI Dom Tomás Balduíno, considerando o encontro '~a 
oportunidade de tentarem superar o paternalismo a que sempre 
estiveram submetidos . .. de poder optar, sugerir, decidir, enfim, 
sobre o destino de seú ~ povo . . . de dar ao indio o direito de 
auto-representar-se.. . nao será· a FUNAI nem o missionário 
quem irá salvar o indio, mas sim ele a si mesmo". Diss_e que 
"urna coisa, todavía, está mais do que patenteada: os nossos 
indios, como vemos, tem condiQóes mais do que suficientes 
para resolver o seu impasse sem ter que recorrer a forca. O 
poder do diálogo poderá vir a se constituir na mais f orte de 
suas armas". 

Apreciando a situa<;áo atual, a reportagem assinala: "a vida 
do índio se define em termos de urna sociedade absolutamente 
familiar, .através, principalmente, da globaliza<;áo do seu .modo 
de vida. Esse sentido positivo, todavía, torna-se negativo diante 
das contingencias de relacionamento com sociedades ou grupos 
que vivem de maneira diferente. Existe, porém, a decisáo de 
entendimento com outras formas de vida, quando necessidades 
maiores e transcendentes, como os problemas de subsistencia, 
sobrevivénc·la, garantía de posse de terras, entre outros, ape
lam para interesses de maior alcance . . . O encontro de Dia
mantino representa, de acordo com os observadores presentes, 
urna espécie de aprendizado para os indios numa maneira de 
se integrarem a comunidade nacional. O objetivo final da reu
nüio seria, entáo, o de se obter a síntese da vida de tipo fami
liar indígena numa comunidade aberta. Esta síntese, afinal; 
levaria o índio a tratar de qualquer •assunto de interesse na
cional e náo somente tribal, conservando, todavia, as caracte
rísticas do povo índio. E se o índio conseguir ultrapassar seus 
esquemas tribais, relacionando-se inicialmente· com outros ir-
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máos de tribos diferentes, ele terá dado urn passo bastante 
significativo para defrontar-se, de fato, com a grande comuni
dade branca envolvente. A experiencia de Diamantino seria, 
entao, urna inovaQao sem precedentes em 400 anos de Brasil" 
(ESP, 21-4-74). 

Em conferencia proferida, em maio, na Universidade Fe
deral do Rio de Janeiro, o antropólogo Paulo Marcos Amorim, 
aliás, salientou que "integrar ou preservar o índio é urna falsa 
opQáo", pois os índios náo assimilam totalmente a cultura na
cional. Citou como exemplo o caso dos potiguares, que vivem 
no litoral paraibano, que perderam totalmente o seu dialeto 
tradicional, tornaram-se católicos, cerca de 300 dos 3.000 que 
vivero na reserva sao eleitores, podendo portanto escolher os 
dirigentes políticos de sua comunidade. Contudo, quando se 
referem aos brancas dizem "a sua naQáo" ou "a sua raQa" 
em contraposigáo a própria "a minha naQáo", "a minha raga". 
Para o antropólogo, atualmente "náo há mais culturas especí
ficas entre os índios, porque houve uma aculturar;áo intertribal" 
(DN, 9-5-74). Essa aculturagáo, que parece realmente estar ocor
rendo pela pressáo das frentes pioneiras - tanto governamen
tais (abertura de estradas) como de empresas de colonizac:;áo 
(exploragáo de madeiras, látex e castanhas, além de prospecQáo 
e retirada de minérios, e criac;áo de gado) - ficou evidenciada 
em um segundo encontro de dirigentes tribais, realizado no 
Xingu. 

A VOZ INDÍGENA NO PARAGUAI 

Enquanto no Brasil se processava essa evolugao manifesta da 
conscientizac;ao indígena, urna conferencia de peles-vermelhas 
dos Estados Unidos, realizada durante nove dias em Modrige, 
Dakota do Sul, deliberou, em nome de 500 mil índios, "pedir 
sua admissáo na OrganizaQáo das Nac;oes Unidas, o seu reco
nhecimento como povo soberano e a devoluc:;áo das terras de 
sua propriedade", ponto que seria "negociado diretamente com 
o governo norte-americano" (FSP, 18-6-74). Em julho, o mesmo 
jornal (26-7-74) deu canta da ocupac;áo por 150 indios armados 
do Parque Anicinabe, próximo a cidade de Kenora, que, se
gundo eles, !hes pertence e teria sido vendido a Prefeitura por 
"pessoas náo autorizadas". Além de fuzis, que se observavam 
em suas máos, "os índios dispunham de certa quantidade de 
dinamite". "Forc;as policiais de Kenora e da provincia de On
tário tomaram posic;áo em tomo do parque, a espera do resul-
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tado das negociac:;oes entre os ocupantes e as autoridades Ie
gais". E nada mais se disse, na imprensa analisada, sobre o 
episódio. 

Em dezembro, , em declarru;áo formulada durante urna au
diencia do tribunal de Lincoln, Nebrasca, que considera ques
toes relativas ao tratado de 1868, no julgamento de seis impli
cados nos acontecime~tos de Wounded Knee, Matthew King, 
de 73 anos, neto do cacique Trováo Rápido, signatário do tra
tado assinado com os Estados Unidos, disse que "os sioux 
ainda se consideram nac;áo soberana e que os Estados Unidos 
náo sáo mais que urna naQáo estrangeira" (JBr., 20-12-74). "In
dagado se a Tradigáo Oral poderla deformar a verdade, · King 
respondeu que pela religiáo indígena a mentira nao pode exis
tir. "Se voces acreditam na Natureza, eu nao vejo como podem 
mentir". Salientou que para os sioux o tratado tem um fundo 
religioso e que violá-lo é o mesmo que se levantar contra o 
Grande Espírito. A diretora do Centro de Estudos Indígenas 
da Universidade Estatal da Calif órnia, em Hayaward, Roxanne 
Dunbar, declarou que a· História Oral dos índios pode ser mais 
exata que a própria versáo escrita . . . A Defesa (dos sioux) 
alega que todas as acusagoes formuladas sao ilegais porque 
os agentes que entraram· em Wounded Knee para efetuar as 
prisóes invadiram o território indígena. A decisáo da Justic;a 
pode afetar também os direitos indígenas no que diz respeito 
a propriedade da terra. Dunbar disse que ainda hoje os índios 
náo admitem o conceito de "propriedade privada da terra", em 
contraposir;áo ao direito de "uso da terra". Assinalou que des
tacadas personalidades da História norte-americana, inclusive 
Thomas Jefferson, declararam que "os índios náo cederáo en
quanto nao abandonarem o sentido histórico de propriedade 
coletiva da terra" (0 GL., 20-12-74). 

A mesma filosofía proclamaram os indios reunidos, entre 
8 e 14 de outubro, em San Bernardino, localidade próxima ao 
lago Ypacaraí, no Paraguai, no primeiro congresso indígena do 
cone sul, convocado pela Associagáo de Indigenistas do Para
guai, com o objetivo de "romper o etnocentrismo das etnias 
indígenas, como urna forma de !uta contra o racismo" (JB, 
6-10-74). Ao encontro, que foi transformado em "Parlamento 
tndio", estiveram presentes delegac;oes do Brasil, Argentina, 
Colombia, Equador, Canadá, Estados Unidos, Paraguai e · Vene
zuel'1 e, conforme anunciaram os seus organizadores, tinha "por 
finalidade o estabelecimento de urna representac;áo indígena 

• ante as Nagoes Unidas" (CB, 6-10-74) além de "debater sua 
próxima Reuniáo Internacional . . . a ser promovida pela Irman
dade Nacional Indígena do Canadá" (0 GL., .6-10-74). 
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Conforme o padre Vicente César, "o índio kaiabi Daniel 
Motenho Kabishi viajou. . . para Assunc;áo, acompanhado do 
jesuíta Joáo Bournier, para participar da reuniáo de missio
nários, antropólogos e líderes indígenas de vários países, con
vocada pela Igreja paraguaia", conforme matéria publicada pelo 
ESP (9-10-74), que acrescenta: "A FUNAI, que anteontem nada 
sabia sobre o encontro, concedeu autorizac;áo especial para Da
niel ausentar-se do País. Segundo o padre César, o encontro 
de Assunc;áo foi inspirado no que che/es indígenas brasileiros 
realizaram em Mato Grosso". 

O Parlamento tndio, contudo, realizou-se "a portas fecha
das", só com a presenc;a de índios, a exce<;áo do "reverendo 
José Chipenda, secretário do Conselho de Luta Contra o Ra
cismo do Conselho Mundial de Igrejas, de Genebra". Embora 
os dirigentes do Parlamento tenham mantido encontros "com 
autoridades nacionais brancas, antropólogos e indigenistas . . . 
fora da área de deliberac;óes", nesta "o homem branco está 
proibido de entrar". Do temário constaram os problemas de 
Terra, Educac;áo, Saúde, Trabalho e Organiza<;áo. "Ceder terras 
aos indígenas náo é senáo uma ac;áo de justic;a, já que eles 
sáo os verdadeiros donos da terra, ou seja, náo é senáo lega
lizar uma situac;áo de fato - é esta a opiniáo do presidente 
Alfredo Stroessner, do Paraguai - levada por indigenistas da
quele país aos índios reunidos (no Paraguai, o índio é cidadáo 
da República)". Entretanto, "um cacique mbya, do Paraguai, 
disse que a situac;áo (relacionada com a posse da terra) é 
penosa e que os governos nacionais devem projetar programas 
especiais levando esses fatos em considerac;ao e coordenando-os 
com seus programas de colonizac;ao" (JT, 11-10-74). 

Sobre o problema da terra, os caciques, logo nas primeiras 
reunióes, concordaram que ela é "de propriedade exclusiva dos 
indios", reclamando, ao mesmo tempo, sua participac;ao "em 
projetos especiais de elevac;áo do nível de vida" de suas comu
nidades em todos os países do hemisfério (0 GL., 12-10-74). O 
primeiro documento aprovado pelo Parlamento, intitulado - O 
Indio Americano é o Dono Milenar da Terra. A Terra é do 
lndio. O Indio é a Própria Terra - afirma que "as terras 
indígenas devem ser devolvidas aos índios porque eles foram 
seus primeiros ocupantes. . . e que as reservas náo sáo entre-
gues a eles como propriedade, e 1nuitas vezes sáo logo devol
vidas a brancos" (JT, 15-10-74). "Diz que o problema da terra 
na América Latina reside em que sáo controladas por 'cruéis 
feudalismos' com interesses alheios aos das comunidades indí
genas" (DB, 17-10-74). 
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J As relac;óes trabalhistas que mantem com os brancos 
também sáo denunciadas como uma forma de opressáo e de 
desrespeito. O patrao "nao tem interesse em que o índio apren
da e continue progredindo. Estamos cansados de sofrer tanta 
injustic;a; hoje nos tratam mal porque nós mesmos ternos medo, 
porque parece que o índio náo tem nenhum direito de ser hu
mano. E nós náo somos animais nem crianc;as tracas para 
viver trabalhando sob a tutela de patróes, dos missionários 
ou de funcionários que nos emprestam ferramentas para lar
garmos quando eles mandam. Exigimos a seguranc;a _e a liber
dade de trabalho de que deve usufruir todo ser humano no 
século XX". O documento salienta que milhóes de índios rega
ram a terra americana com suor e sangue "para que outros 
Ievassem nossas riquezas a outros continentes. E é esse sangue 
derramado dos nossos antepassados que hoje nos obriga a 
comprometermo-nos e exigir ante o mundo justi<;a para essa 
situaqáo" (ESP, 20-10-74). Acrescenta que devem cessar as dis
criminac;óes entre trabalhadores "brancos" e "índios" e declara: 
"Queremos que sejamos~ pagos em dinheiro corrente e náo com 
vales e que náo se reservem com exclusividade ao indígena as 
tarefas mais desagradáveis e que exigem maior desgaste físico" 
(CB, 17-10-74). 

Outro documento dá urna defini<;ao da palavra indio, cha
mando a atenQáo sobre o fato de que o termo deve ser digni
ficado e que ninguém deve ter medo de ser chamado indio: 
"Somos o povo índio. Somos uma personalidade com cons
ciéncia de ra<;a, herdeiros e executores dos valores culturais 
dos nossos milenares povos da América, independentemente de 
nossa cidadania em cada Estado ... " Contém ainda "urna reco
mendac;áo a todos os índios do continente para que ensinem 
as crianc;as os valores culturais indígenas, seus valores morais 
e espirituais, para que elas possam dizer que sua raQa triun-

' fou sobre a civilizac;ao branca" (JT, 15-10-74). O documento 
também denuncia a prática muito comum de se desestruturar 
a comunidade tribal: a imposic;áo de outra língua: "Exigimos 
que os governos reconhec;am as línguas nativas oficialmente. 
Também que sejam incluidas como línguas de promoQáo dentro 
do sistema educacional de c~da país em todos os níveis de 
ensino público, junto com as línguas européias. ( . .. ) Susten
tamos que deve ensinar-se a história comec;ando pela autentica 
história das culturas nativas, para contribuir, assim, para a 
criac;áo da consciéncia americana. O :respeito surgido do conhe
cimento dos heróis e mártires da história de nossas nac;óes 
permitirá um entendimento maior entre os homens que habi
tamos essas terras" (ESP, 20-10-74). 
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Na discussao do tema educa<;ao e preserva<;áo da cultura, 
entre outros delegados presentes ao Parlamento fndio, mani
festou-se o brasileiro, que declarou: "Desejamos desenvolver 
uma educacáo especificamente indígena, que liberte nossas po
tencialidades e preserve nossa cultura. Por isso rechagamos o 
ensino tradicional ao estilo europeu". Enquanto o índio vene
zuelano Simeón Giménez foi ainda mais incisivo: "Náo quere~ 
mos que nos ensinem a ler e a escrever; queremos que nos 
ajudem a desenvolver nossas atividades para forjar nosso pró
prio destino" (JT, 17-10-74). O documento final, além de reivin
dicar programas educacionais que respeitem a pedagogia e a 
língua nativa, acusa: "A experiencia nos demonstrou que quando 
missionários ou outros brancos se encarregam de nossa edu
cagao, transmitem a sua cultura e nao a nossa". Propóe a cria
Qáo de um Instituto de Antropologia, Etnologia e Lingüística, 
"dirigido por sábios indios", que se encarregue da pesquisa 
da cultura milenar indígena, bem como da publica<;áo de obras 
científicas em língua india para aperfeiQoamento e reforQo cul
tural (JT, 21-10-74). · 

Saúde f oi o assunto que mais provocou manif estaQóes acir
radas. Quando se discutiam as campanbas sanitárias praticadas 
junto as tribos, do lado de fora (os jornalistas nao assistiram 
aos debates) era possível escutar-se exclamaQóes entusiasmadas. 
No documento final as causas desse comportamento vieram 
claramente traduzidas: "Repudiamos as campanhas com nomes 
lindos que nao visam senáo esterilizar nossas mulheres para 
que nao tenbam mais filbos e para que as ragas se acabem". 
"As exigencias, além da participaQáo nas campanbas, engloba
vam a criagáo de postos sanitários junto as comunidades indí
genas e o respeito a medicina nativa" (JT, 21-10-74). Os parla
mentares indígenas consideram que a assistencia médica of ere
cida pelas sociedades nacionais "náo corresponde em eficácia 
a dimensáo dos maleficios causados as comunidades pelas 
doenQas dos brancas". Antes, asseguraram, os índios todos eram 
f artes e seus médicos "conbeciam e sabiam curar" as doenQas 
da tribo. Mas boje as campanbas de saúde, quando náo esbar
ram em simples propaganda política ou na ausencia de médi
cos e remédios, apenas "nos fazem esterilizar nossas mulberes 
para que nossas ragas se acabem. Nossa maior e única riqueza 
sáo nossos filhos, porque eles sáo a esperanga de nossos povos" 
(ESP, 20-10-74). 

O documento final do Parlamento fndio de San Bernar
dino pediu "o fim da submissáo económica, social, cultural e 
política dos aborígines do continente" (DB, 17-10-74). Náo se 
tratou, como se poderia pensar por ter sido realizado a portas 
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vedadas ao branco, de uma demonstragáo racista ou de · for<;a 
contra as na<;óes institucionalizadas pelos colonizadores euro
peus, mas de uma "constata<;áo de que a integracáo indígena é 
um processo inevitável e que deve · ocorrer sem violencia, com 
absoluto respeito pelas culturas e peculiaridades de vida das 
comunidades indígenas" (JT, 11-10-74). Tanto que o ESP 
(20-10-74) considera "um dos textos inais significativos do do
cumento" aquele em · que os indios sul-americanos . declaram: 
"Que sejam respeitadas nossas leis e nós respeitaremos tam-
bém as leis dos outros". . 

Quanto a essas leis próprias, o documento, ao tratar da 
organiza<;áo indígena, lamentando que a imposiQáo de culturas 
baja destruído formas de organizaQao tradicionais, reivindica 
"a formagáo de entidades próprias" e repudia "o surgiment? 
e¡ ou crescimento de classes sociais no seio de toda comun1-
dade indígena, que leve a divisáo de nossos irmáos por inte
resses económicos". Também admite que "é necessário aumen
tar a cautela ante a manipula~áo de partidos e f ac~oes políticas 
nacionais, aos efeitos ,de náo nos fazermos partícipes de um 
ódio alheio e sofrer perseguiQóes gratuitas que tornariam pior 
o nosso estado. As ajudas que · recebermos náo devem vir con
dicionadas a aceita~áo de um credo político nacional ou uma 
forma de vida estranha aos nossos costumes. Os índios, ao 
final anunciam seu objetivo principal: "Ser homens livres" 
(ESP, 20-10-74), e tornam sua a declaraQao das Nagóes Unidas 
no sentido de que "cada povo tem direito a fazer prevalecer 
suas próprias culturas e costumes", em seus territórios (DB, 
16-10-74). 

O Parlamento contou com 32 líderes indígenas da América 
do Sul e observadores de outras culturas. Os jornais analisa
dos nao determinam o número de delegados do Brasil, nao 
identificando senáo o cbefe, Daniel Mantenbo, que, conforme 
o ESP, tem "21 anos, terceiro ano ginasial, um dos 400 parecis 
(e nao kaiabi, como o padre César informara antes) que vivem 
a margem da rodovia Cuiabá-Porto Velbo ... " Ainda crian~a, 
ele deixou a aldeia para viver num patronato e só regressou 
em 1970, aculturado e desconhecendo a própria língua, para 
perceber que tinba cometido um erro. "Eni geral, quando o 
índio adquire conbecimentos, passa a desprezar o seu povo. 
Eu tinba esse complexo, mas perdi, 'felizmente. Sínto orgulbo 
de ser índio, vim de um povo berói" (ESP, 20-10-74). Ele, con
forme o jornal, concorda com todas as queixas e reivindica
<;óes do documento final do Parlam~to. 

Falando a Agencia Latina, informou "que o índio é consi
derado no Brasil como 'um menor de idade' e que 'só a Fun
da~áo Nacional do · fndio (dependente do Ministério do Interior) 
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pode autorizar sua emancipaQáo"'. Disse também que a FUN Al 
trabalha em favor das comunidades índias, mas que "os indios 
estáo protestando contra pressóes de homens que querem ficar 
com as suas reservas". Daniel. .. é um homem moreno, forte, 
babeo, de maxilares muito salientes; ele demonstra seguranc;a 
ao falar; fala em bom portugués e se faz entender facilmente. 
Para ele, no Brasil, "o indio náo é proprietário e recebe um 
salário sempre inferior pelo trabalho da própria terra que 
ocupa". Daniel explicou ao congresso que praticamente nao 
existem líderes indígenas no Brasil; ao mesmo tempo, falou 
sobre a necessidade de se criar urna federac;ao que una os 
índios. "As doenc;as sáo numerosas. A mortalidade é muito 
grande entre meus irmaos". Neste sentido, "a assistencia do 
homem branca ao índio é má, deficiente, quase nula; o homem 
branca ignora o que acontece ao indio nas matas virgens da 
Amazónia". De qualquer modo - insiste Daniel - o índio 
brasileiro tem muita confian<;a na FUNAI porque "esta insti
tui<;áo chegará a seus objetivos, um dos quais é prestar assis
tencia integral as comunidades indias de todo o país, tirando 
o índio de sua marginalidade, sem, no entanto, desrespeitar 
a sua cultura e as suas tradi<;óes" (JT, 14-10-74). 

Sobre como e por que Daniel representou o índio brasileiro 
no Parlamento Indígena do Paraguai, ele disse ao repórter que 
o entrevistou para o JT (21-10-74): "É, foi urna carta lá para 
a FUNAI . . . e o padre Joáo Bosco me escolheu para vir aquí. 
Aí me colocaram no aviáo e me mandaram para cá". O joma
lista acha-o, a princípio, "meio sem jeito, entre desconfiado e 
encabulado", surpreendido por "repentinamente ocupar a posi
c;áo de representante" dos silvícolas brasileiros. Tanto que é 
o padre Joáo Bosco Bumier que explica a sua escolha: "Sabe 
ler e escrever e tem-se comportado como líder na comunidade 
parecí, radicada no Mato Grosso. Por sua iniciativa, criou urna 
cooperativa e organiza a venda do artesanato do seu povo". O 
padre, aliás, inúmeras vezes - salienta o jornalista - debcou 
claro que fora a San Bernardino apenas com o objetivo de 
auxiliar Daniel Matenho em seus primeiros contatos com a 
língua espanhola. Para o '/)adre, é importante que os próprios 
indios resolvam seus problemas e descubram formas de se 
relacionar. "É a maneira de colocarmos em prática o que foi 
decidido no último concilio: Náo importa a face de Cristo. 
Descubra a face de Cristo em cada um". Assinala, ainda, a re
portagem do JT que "Daniel, durante o Parlamento, compor
tou-se mais como observador. Mas, ao final das reunioes, afir
mava ter o que comunicar a seus irmáos do Brasil". 
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A própria FUNAI, Daniel Matenho encaminhou um rela
tório sobre os resultados do encontro. No documento, Daniel 
disse que estiveram presentes ao congresso chef es com dife
rentes opinióes, "desde os ingénuos, que náo percebem o perigo 
de perder suas terras, até os mais exaltados, que náo tendo 
mais esperan<;as de. ver seus direitos garantidos, estáo dispos
tos a morrer lutando" (0 GL., 22-11-74). 

A HORA E A VEZ DO XINGU 

Outras manifestac;oes de que as populac;óes indígenas ameri
canas se organizam e atuam no sentido de ver atendidas as 
suas reivindicac;oes foram, em 1974, a reuniáo, em San .Cris
tóbal de las Casas, México, de ·Cerca de 1.100 representantes 
de comunidades maias (um total de 400 mil índios) "para um 
congresso, com urna semana de durac;áo, no qual serao discu
tidos seus direitos diante de brancos e mestic;os. Os maiores 
problemas que os povoados maias enfrentam é conserva<;áo e 
recupera<;áo de terras" (JT, 15:10-74). O mesmo jornal acres
centa que "em !bague, na Colómbia, também há índios reuni
dos: sao representantes de 80 mil outros, e vao discutir posse 
de terras, assistencia técnica, créditos e educa~áo. A reuniáo 
é patrocinada pelo governo colombiano e foi aberta pelo gover
nador de !bague, Lozano Tovar". 

Nos Estados Unidos, já em 1975, "um grupo de índios da 
tribo Menominee ocupou urna área de terra da ordem católica 
Alexian Brothers e anunciou que pretende se fbcar no local 
que, segundo eles, foi praticamente abandonado pelos religiosos. 
Os 40 índios que se encontram na área - um mosteiro fecha
do - chegaram a manter seis reféns brancos, posteriormente 
libertados. A tribo pretende utilizar parte da fazenda para cons
truir urna escola ou um hospital e já manifestou que 'está 
disposta a morrer na defesa de suas crenc;as'. O zelador da 
propriedade afirmou que quando os índios chegaram traziam 
'muitas armas e munic;oes', tendo disparado inclusive alguns 
tiros. No entanto, o porta-voz dos índios assegura que eles 
conduzem apenas arco e flecha. A polícia isolou o local e agen
tes federais (FBI) já se deslocaram para a área, a fim de 
determinar se houve transgressáo de leis federais. As autori
dades nao permitem a entrada de alimentos ou suprimentos 
aos ocupantes do mosteiro" (JB, 3-1-75). O mosteiro ocupado 
se localiza em Gresham, Wisconsin, e no número de ocupantes 
está.o mulheres e crianQas. Noel Hawtetoss, de 27 anos, afirmou 
que os líderes dos rebeldes, que se denominam "Sociedade 
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Guerreira Menominee", se reun1rao com as autoridades e os 
religiosos da Ordem dos Irmáos Alexandrinos para obter que 
estes lhes devolvam a propriedade. John Wabanascum, de 28 
anos que se encontra no mosteiro, declarou: "Precisamos desta 
terr~. Estamos retomando algo que os Estados Unidos tiraram 
de nós. Estamos prontos a morrer por esta terra" (0 GL., 
3-1-75). 

Enquanto isso, o ator Marlon Erando doou u~ terreno 
avaliado em 112 mil dólares (cerca de 800 mil cruze1ros), loca
lizado em Agoura, Calif ómia, a urna organiza<;áo indígena. dos 
Estados Unidos, e exortou o povo e o govemo a segw.rem 
seu exemplo, devolvendo aos índios urna_ pa~te, , pe~o menos, 
do território do país. Erando disse que nao f1cara n1sso e em 
breve fará entrega de sua mansáo em Los Angeles - avaliada 
em 110 mil dólares (785 mil cruzeiros), de um lote de aparta
mentos que possui em Anaheim, Califómia, e de um terc;o dos 
seus interesses numa fazenda nas proximidades de Mundelein, 
Estado de Illinois . . . ·Urna irmá do ator, Francis Loving, disse 
que náo permitiria a doac;áo de parte da fazenda, mas depois 
reformulou sua declarac;áo. "Meu irmáo é dono da terc;a parte 
da fazenda e é livre para dá-la a quem quiser. Estou de acordo 
com ele" (ESP, 1-1-75). Contudo, a área doada no distrito de 
Agoura tem urna hipoteca de 318 mil dólares (2,35 mil~ó.es 
de cruzeiros) a ser resgatada até o fim do ano. Caso contrario, 
os proprietários originais das terras poderáo recuperá-las. John 
Hamilton e sua família donos do terreno, estáo dispostos a 
receber de volta a área' ou o total da hipoteca. Mas afirmou 
que até agora Brando paga pontualmente os impostos sobre 
a terra e os juros da hipoteca. "Tanto os índios presenteados 
quanto seu benfeitor parecem cientes da dívida. Os primeiros 
esperam reunir os fundos necessários para pagar pelo menos 
parte da hipoteca antes de dezembro. E Brando, segundo seu 
próprio advogado, contava com significativos descontos em seu 
imposto de renda ao fazer o donativo" (0 GL., 5-1-75). 

As ocorrencias que a imprensa brasileira registrou sobre 
o desabrochar da consciencia indígena no universo intert'ribal 
americano e a atitude tomada por govemos das nac;óes latino
americanas, possibilitando reuniáo de assembléias silvícolas de
certo influíram na decisáo da FUN Al de promover, por suges
táo dos irmáos Villas Boas, no Parque Nacional do Xingu, 
um encontro das tribos xinguanas, dos kaiapós e dos kreen-a
karore (que seriam logo mais transferidos para o Xingu), após 
a odisséia de sua atrac;áo. • Ao ''congressinho" também deve
riam estar presentes, além dos Villas Boas, o presidente da 
FUN Al e os antropólogos do órgáo Hélio Rocha e O limpio 
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Serra. Para Orlando Villas Boas, "numa hora em que eu e 
Cláudio já estamos envelhecendo, é importante que o índio 
do Xingu seja conscientizado de que somente a uniáo tribal 
poderá garantir a ,sobrevivencia de sua cultura e mesmo do 
território que ocupam. No próprio Xingu há tribos que já 
sofreram muito no c;ontato com a civilizac;áo, como os Kaiabi 
e os Juruna, mas outros como os Kamaiurá, Kalapalo sao muito 
ingenuos e náo acreditam que suas áreas de reserva possam 
ser invadidas" (JBr., 2-11-74). 

O encontro, que ficou conhecido como I Congresso de 
:fndios da Regiáo do Xingu, realizou-se entre 10 e 12 de no
vembro. "Os índios do Xingu (cerca de 2 mil espalhados em 
15 tribos) desconhecem a ameac;a da civilizac;áo. Principalmente 
as gerac;óes mais jovens que, a partir da criac;áo do. Parque 
Nacional, há 13 anos, foram preservadas desse contato, náo só 
pela intransigencia dos irmáos Villas Boas, mas pela distancia 
entre a reserva e as estradas ou comunidades civilizadas. Com 
isso, o índio xinguano permanecen afastado dos seringueiros, 
mateiros, gateiros, seringalistas, garimpeiros, motoristas de ca
minhao, enfim todo o conjunto. de pessoas que formam as 
frentes pioneiras de colonizaQao e que, na verdade, experien
cias anteriores inostraram, nao constituem urna amostra do 
comportamento mais humano que a civilizac;áo apresenta. Nas 
áreas em que os índios enfrentaram esse contato, verificou-se, 
na maioria das vezes, o desaparecimento das tribos, a perda 
da cultura e dos costumes. A aproximac;áo com o homem bran
ca, desejada pelos habitantes do baixo Xingu, porque desco
nhecida, nao é mais ignorada pelos txucarramaes, que vivero 
no out ro extremo do Parque. Suas terras f oram cortadas em 
1972 pela BR-80 (Xavantina-Cachimbo) e a passagem de cami
nhóes com levas de aventureiros, posseiros e caQadores termi
nou por gerar conflitos, tiroteios e a separac;ao do grupo em 
dois bandos.' ... Bedial, índio txucarramáe, diz que é preciso 
saber 'que nem todo caraíba (homem branco) é bom. Há o 
caraíba mau, que nao respeita o índio, nem sua mulher, irmás 
ou filhas'. Segundo os sertanistas se o Congresso conseguir, 
ainda que tenuemente, mostrar aos índios os perigos encerra
dos no aparente atrativo dos contatos e presentes dos civiliza
dos, certamente terá prestado um grande e primeiro servigo 
ao índio. As adverténcias partiram dos próprios índios · que 
já tem a experiencia e que, melhor do que ninguém, conhecem 
as frentes pioneiras de civilizagáo" (JBl 11-11-74). 

A posse da terra, sempre cobic;ada pelo branca, foi a pedra 
de toque do Congresso, como, aliás, das reunióes anteriormente 
registradas. Os títulos dos jornais analisados ·resumem, com 
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eloqüencia, esse aspecto ·básico do conflito racial e cultural 
entre silvícolas e civilizados: "Caciques se reúnem no Xingu 
e denunciam invasáo de terras" (0 GL., 14-11-74); " Indios váo 
expulsar quem for invasor. Decisáo do Congresso de Indios: 
resisténcia total aos invasores de terras" CDB. 12-11-74); " In
dios lutaráo pela posse da terra" (JBr., 12-11-74); "No Xingu, 
os índios querem ser só índios . .. unem-se em de/esa da terra" 
(FSP, 24-11-74); "Indios votam pela luta e pela uniáo" (ESP, 
24-11-74). 

O Congresso foi realizado no Pasto Leonardo, cujo nome 
é homenagem ao primeiro dos Villas Boas falecido na batalha 
em favor do índio. O pasto, conforme os enviados especiais 
da FSP (24-11-74), está localizado "as margens do rio Coluene, 
perto da praia Morená, onde Mavutsinin (Deus) criou os ín
dios e os caraíbas": ali, os capitáes das tribos do Xingu acer
taram a paz, celebraram a unidade indígena e prometeram 
auxilio mútuo em .defesa da terra que ocupam. Os capitáes 
dormiram sob o mesmo teto, comeram do mesmo beiju e con
versaram até a madrugada, apagando antigas rixas, esquecendo 
velhos desejos de vinganc;a. Concordaram que náo é só feitic;o 
que mata; a morte vem também das doenc;as que o caraíba 
traz e nas armas dos caraíbas maus que querem ocupar a 
terra, tirar as castanhas1 a pele dos animais, a borracha das 
seringueiras e o ouro dos rios. . . O resultado dessa unidade 
indígena é o fim das lutas intertribais e o auxílio mútuo contra 
o invasor branco. A aculturac;áo - a integrac;áo do índio a 
sociedade branca mas sem a perda de seus valores culturais 
- será possivel apenas dessa forma, segundo os sertanistas, 
porque "nao se pode manter o índio dentro de urna redoma". 
Os jornalistas Luiz Carlos Ventura e Gilberto Ribeiro dos San
tos, enviados especiais da FSP ao encontro, relacionam os se
guintes chefes presentes: 
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"Melambó, capitáo dos Tchicáo; Autsuki, capitáo dos 
Kalapalo; Narrum, dos Kuikuru; Matipará, dos Matipu; 
Aianuá, dos Nafkua, todos do grupo Caribe; Iró, dos 
Aoeti; Iepepori e Ioromoc, capitáes dos Caiabi; Tucumá, 
dos Camaiurá; Bibina, dos Juruna, do grupo Tupi; Arau
ni, dos Tchucarramáe; Kuiussi, dos Suiá; Totopombo e 
Canhonco, dos Gorotire, de língua Ge; Aritana, dos Iuala
piti; Aiuruá, dos Meinaco; Malakuiawa, dos Uaurá, da lín
gua Aruaque. Além desses, Lituari, dos Trumai, índios de 
grupo lingüístico isolado, que tem vocábulos semelhantes 
apenas a alguns indios mexicanos. Todos trouxeram fami
liares e para a festa apresentaram-se com as cores de 
suas tribos, o cocar dos Kalapalo, a borduna dos Txu-

carramáe, o arco preto dos Camaiurá. Traziam também 
o urucu para pintar de vermelho o corpo e os cabelos, 
o jenipapo para tomar negro o rosto". 

"Inicialménte, ocorreram algumas queixas, mais por 
parte do grupo Tchicáo: os outros indios os consideravam 
feios, nao queríam conversas. Lembravam da época, muito 
recente, em que esse grupo guerreava a todos e as rixas 
ainda eram muito recentes para serem esquecidas pelos 
demais grupos. . . · 

Os capitáes mais aculturados explicavam aos demais 
a necessidade da unificac;áo, de deixarem de combater 
entre si e defenderem-se mutuamente contra ·a invasao 
dos seringueiros, castan~eiros, garimpeiros e cac;adores 
brancas. Por isso, os pronunciamentos perante o presi
dente da FUNAI foram quase todos no mesmo tom'1 (FSP, 
24-11-74). 

Que tom foi esse, é o que nos conta Jairo Ribeiro Ruivo, 
enviado especial do ESP (24-11-74): "Depois (de pintados com 
o vermelho do urucum ·e o preto do jenipapo), sentados em 
círculo, os 18 chefes formaram a primeira grande assembléia 
de indios do Brasil. . . Com grande eloqüencia e sob aténc;áo 
geral, o chefe Arauni, dos txucarramaes, foi o primeiro a falar, 
dando a tónica para todos os discursos que se seguiram: "Todos 
os indios devem ser amigos~ Só o caraíba náo é amigo". . . E 
a necessidade de uniáo entre todos os indios foi defendida 
pelo chef e dos Ju runa, Bibina, que contou como sua tribo 
f ora expulsa pelos seringueiros que invadiram as terras do 
Baixo Xingu; pelo chefe Melambó, dos txicaos, e por Jepepori, 
cacique dos kaiabis. Este, relatando as ameac;as sofridas por 
sua tribo, declarou: "O mais difícil foi pacificar o civilizado, 
sendo preciso matar nove para que o décimo compreendesse 
que náo pretendíamos sair de nossas terras" ... Já com a pre
senc;a do presidente da FUNAI, que chegou após o almoc;o, o 
"capitáo" Tacumá, dos kamaiurás, nao se conteve ao falar das 
ac;oes agressivas dos civilizados e empregou expressoes violen
tas. Um pouco mais comedidos, mas na mesma tónica, falaram 
a seguir Aiuruá, dos meinakos, Matirapá, dos matipus e Autsuki, 
dos kalapalos. 

Urna reportagem mais detalhada do encontro, incluindo as 
falas dos principais caciques, foi publicada em O GL. (17-11-74), 
de autoria dos enviados especiais José Afonso Primo e Márcio 
Arruda. Sobre o discurso de Arauni, registra as seguintes pala
vras: "Todo mundo falou bonito, mas é bom lembrar o que 
foi combinado aqui. Náo esquecer que estrada cortou nossa 
terra. Branco veio junto, toma ro<;a, traz doen<;a, mata índio. 
Indio é dono legítimo da terra, náo pode deixar civilizado 
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entrar. Todo mundo unido pode expulsar caraíba. Orlando e 
Cláudio váo embora, mas ninguém vai matar outro, precisa 
ficar amigo, nao fazer igual caraíba. Assim, índio pode enfren
tar fazendeiro, gateiro, garimpeiro. Quem náo sair, índio mata, 
come vivo". 

Os jornalistas citam, como exemplo da nova mentalidade 
de uniáo indígena, a presen~, no encontro, dos gorotire. Eles 
vivero fora do parque, na cabeceira do rio Fresco, mas vieram 
ao encontro dos outros caciques. Tutopombo, um dos oradores 
mais eloqüentes, fala em sua língua, mas, como cada tribo tem 
seu próprio idioma, repete o que disse em portugués. Antes 
de falar, ele canta e sua voz grossa e firme é ouvida ao longe 
("eis aí o exemplo de um indio aculturado, mas nao integra
do - explicou Orlando Villas Boas - um índio que conhece 
os costumes da civilizac;ao, mas vive da forc;a de sua cultura"). 
Tutopombo fez um longo discurso, sem se afastar da idéia 
básica da reuniao, a unidade das tribos: 

"Amigo, amiga. Todo mundo escuta. Sou conselheiro 
de muitas tribos. Sempre falo: cada cacique precisa aju
dar seu povo. Cuidar do amigo, do parente, do filho . Náo 
pode matar parente. Precisa aumentar grupo. Cacique 
náo pode espalhar seu povo. Povo precisa ajudar cacique. 
Todo mundo precisa ajudar che/e do posto. Ajudar fazer 
casa, fazer roca. E todo mundo fica bom. Se náo faz isso, 
caraíba vai tomar terra, tomar roQa. Aí, índio vai mis
turar com caraíba. Ficar doente. Acaba índio, só fica 
caraíba, muito caraíba. Precisa ficar junto. Conversar com 
irmao. Aí tem forr;a. Cacique náo pode quebrar pau só. 
Junto com povo pode quebrar pau. Expulsar caraíba de 
nossas terras". 

" . . . Os indios nao parecem amedrontados com a saída 
dos Villas Boas do Xingu. Eles foram preparados para isso 
durante quase 30 anos e hoje as tribos sao chefiadas por urna 
nova gerac;ao de capitáes que Orlando e Cláudio viram nascer. 
Um deles é Aritana, da tribo Iualapiti. Está com 23 anos de 
idade, é campeáo de lutas do Alto Xingu e tem um porte físico 
invejável, mesmo comparado com outros indios. Seu pai é 
Kanato, "um hornero muito inteligente, que certamente seria 
cientista se pertencesse a civilizar;áo dos brancos", segundo a 

' etnóloga Carmen Junqueira. Ela está no Xingu realizando pes
quisas e costuma debater seus projetos com o velho capitáo. 
A mae de Aritana é Tipuri, que Carmen considera "uma índia 
bonita, até mesmo para os padroes estéticos dos brancas". 
Aritana é capitao de urna tribo onde. . . muitos índios do Xingu 
gostariam de morar. As mulheres sao bonitas e trabalhadoras 
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e os homens sáo valentes. Para ser cacique, ele teve de mer
gulhar no rio Totoari, agarrar urna sucuri de mais de tres 
metros de comprimento e cortar o seu rabo. Ele contou que 
sentiu medo, mas nao podía decepcionar o pai. Aritana é inte
ligente, aprendeu portugués com Orlando e Cláudio, conhece 
várias cidades, como Sáo Paulo e Rio e já namorou uma mor;a 
branca. Foi o último a falar e a preocupac;áo com o cresci
mento do seu povo se justifica: "Iualapiti era só 12 índios 
espalhados. Orlando e Cláudio juntaram todo mundo. Agora 
Iualapiti sáo 80, muitas crian<;as. Se náo f osse Cláudio e Or
lando nao tinha mais ninguém. Agora, a tribo cresce, vai ficar 
grande, muito granr:J,e. Vida vai aumentar" . · 

Resumem os jornalistas, a seguir, as palavras do presidente 
da FUNAI, general Ismarth: "Nao vim aqui passear ... nao podia 
ficar alheio a um encontro coin todos os capita,es do Alto 
Xingu. Era preciso ouvír cada um, sentir as preocupac;óes de 
todos . . . Eu ouvi tudo o que vocés tém a dizer e podem ficar 
tranqüilos que sua ter:ra será preservada. Só pe<;o que me 
ajudem: quando houver invasoes comuniquem imediatamente 
aos representantes da FUNAI. ·só assim poderemos conseguir 
bons resultados, garantir a posse da terra. Orlando e Cláudio 
devem estar orgulhosos pelo que fizeram para a unidade dos 
índios. Estou satisfeito com tudo o que vi. Vamos trabalhar 
juntos" (0 GL., 17-11-74"). 

A BRANCA PAZ DOS GUERREIROS .. 
"Xingu: os indios se unem. É a paz" - a branca paz dos 
guerreiros, como intitula a sua reportagem para o JT (18-12-74) 
o jornalista Inajar de Souza. Realmente, ali, terminou o estado 
de guerra permanente entre as tribos da regiao, "que vinha 
se arrastando por muitos séculas e acabando com grupos in
teiros", segundo depóe Cláudio, para quem "a violéncia é algo 
normal no índio". O trabalho de pacificac;áo e unifica<;ao das 
tribos xinguanas levou "mais de 30 anos . . . mas, acreditamos, 
todos chegaram a um acordo que se sublimou com o encon
tro". (Agora, conforme os jornais analisados e transcritos aci
ma, "o índio pode enfrentar fazendeiro, gateiro, garimpeiro. 
Quem náo sair, o índio mata, come vivo" - palavras de Arauni, 
dos txucarramáe ª; "Cacique náo pode quebrar pau só. Junto 
com povo pode quebrar pau. Expulsar caraíba de nossas ter
ras" - palavras de Tutopombo, gorotire. Ali, como em Mato 
Grosso e no Paraguai, os índios brasileiros e sul-americanos 
demonstraram, sem deixar margem a dtlvidas, que estáo dis-
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pastos a expulsar quem for invasor, a oferecer resistencia total 
aos que cobic;am suas terras, os índios votam pela luta e pela 
uniáo). 

Será injusto nao registrar que, apesar dos desentendimen
tos, contradic;óes, erros e mútuas acusac;óes, verificadas entre 
sertanistas, antropólogos, autoridades governamentais e missio
nários, a conscientizac;áo do índio muito lhes deve. Bastaria, 
para comprovar a afirmativa, transcrever trechos da doutrina
c;áo de Cláudio Villas Boas, depois do encontro do Xingu, 
conforme Inajar de Souza: "Durante vários días, Cláudio con
tinuou a confraternizac;áo em seu posto, no Diadurum. Nas 
conversas estavam sempre presentes os caciques mais temidos: 
Bibina, dos Juruna; Iepepori, dos Kaiabi; Arauni, Cremuro, Cre
mari, Kanhonk e Pompo ou Tutopombo, do grupo Megrangnonti 
(os beic;os-de-pau); e Kuiussi, dos Suiá. 'Vocés tém que ficar 
unidos para poderem se defender dos brancas. Crescerem cada 
vez mais para ficarem fortes. ( ... ) Náo esquecerem da família 
e das roc;as. ( ... ) Lembrem-se que voces ficaram fraquinhos 
depois de muitas brigas. ( ... ) E ficaráo mais fracos ainda se 
nao se unirem ... ' Todas as conversas de Cláudio e Orlando 
com os índios sáo assim, uma constante doutrinagáo da for<;a 
através da uniáo. Um filme que eles passaram para os índios 
que mostra a morte de dezenas de Pakas-Nova por causa da 
gripe é muito lembrado por todos, principalmente por aqueles 
que estáo em contato com os brancos há algum tempo. Tuto
pombo é quem fala: 'Voces viram o que pode acontecer se 
o branca entrar na aldeia. Ele traz, além da doenga, proble
mas. ( .. . ) Rouba nossa mulher, acaba nossa ro<;a, faz a gente 
trabalhar e náo dá nada. ( ... ) Se branca entra em terra de 
índio, índio tem que pegar borduna (pedac;o de madeira tra
balhada) e matar branco'. Acrescenta o jornalista que 'sempre 
que as conversas chegam a extremos, Cláudio muda de assun
to"' (JT, 18-12-74). 

Em outras áreas, cujos índios náo participaram ainda de 
"congressos", a disposic;áo de uniáo e luta em defesa da terra 
é a mesma: em janeiro de 1975, mais urna vez a imprensa 
anuncia que "tensa.o domina xavantes e bororos", que foram 
rivais há decénios. "Muitas luas já se passaram e com elas 

, várias guerras entre nossas tribos", disse um bororo já idoso, 
mas muito lúcido. Depois de tantos conflitos, a questáo da.~ 
terras os uniu e os contatos sáo mantidos com freqüencia. Os 
bororos tem problema de escassez de terras "que elas foram 
sendo tomadas pouco a pouco pelos brancas". Eles, agora, 
pensam em alargar um pouco as suas fronteiras, até um rio 
mais próximo, onde possam pescar. Enquanto os xavantes já 
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náo tém paciencia (segundo os missionários católicos "isto está 
na cara"), os bororos ainda sao pelo diálogo, embora adotem 
represálias: nos últimos quinze dias apoderaram-se de vários 
bois alheios e qu~ só seriam devolvidos com o pagamento de 
tr~zentos cruzeiros, "por terem usado nosso pasto". Os fazen
d~zros, no entanto, ·recusam-se a passar recibo a índio, prefe
rindo que os padres o fa<;am - e estes se recusam "pois os 
índios sáo cidadtíos brasileiros e eleitores da Arena" ' (ESP 
1-1-75). . ' 

Ao término do período de nossa pesquisa, a FUN AI se 
preocupava com os conflitos surgidos entre bororos e fazen
deiros: os indios diante da reGusa do fazendeiro José Davi de 
devolver o gado apreendido e assinar recibo, sob a alegac;áo 
de que índio náo é gente, nao somente mataram seis bóis e 
tres cavalos "as escondidas da inissáo religiosa salesiana ins
talada em Merure, Mato Grosso" como amea<;aram de morte 
ao criador, caso ele nao retirasse o restante do seu gado de 
dentro da área indígen~. Segundo o padre Walber, integrante 
de urna equipe volante do Conselho Indigenista Missionário, 
"os padres e as freiras estao ·procurando acalmar os indios, 
mas es tes se mostram arredios e estranhos ", tendo os bilhetes 
enviados ao fazendeiro sido redigidos por Lourenc;o Rondon, 
chefe da tribo, afilhado do marechal Rondon, e que proclama 
várias vezes: ''a nossa paciencia tem limites" (ESP, 18-1-75). 

O sertanista goiano Acary Passos de Oliveira, diretor do 
Museu Antropológico da Universidade Federal de Goiás, decla
rou que "enquanto o índio náo tiver suas terras, detendo a 
sua posse na faixa em que pratica a ca<;a, a pesca, a cata de 
frutos silvestres e as suas planta~óes, haverá dificuldades no 
relacionamento entre ele e o branca". As vendas indiscrimi
nadas de terras também geram conflitos. Acary afirma que 
os fazendeiros, procurando expandir suas propriedades pres
sionam o índio, que ainda sofre a pressáo natural do' desen
volvimento, representado pelas novas frentes rodoviárias fre-.. ' 
quente~en~e a~ertas matas adentro. Explica o professor Acary 
que o 1nd10 nao tem nenhuma no<;áo "dessas coisas" e que 
no seu "Código Civil" há total respeito aos seus territórios 
e aos dos outros. E acrescentou: "Todos os problemas de in· 
tegrac;áo estáo relacionados aos problemas da terra" . (DB, 
15-1-75). 

Contra a continua<;áo das obras da Manaus-Caracaraí, onde 
os Waimiri-Atroari desenvolvem a sua dramática e sangrenta 
luta, o CIMI entregou carta ao presidente da FUN AI, firmada 
pelos membros das prelazias de Altamira, Santarém Marabá 
óbidos, Cametá, Abaetetuba, Macapá, Arquidiocese de Belém: 
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Diocese de Viana e membros do Conselho de Pastoral Indige
nista Missionário. Baseando-se no fato de que a estrada está 
atravessando urna grande área indígena e no recente ataque 
praticado pelos Waimiri-Atroari 1 0

, o CIMI diz em seu documen
to que depois dos acontecimentos do dia 29 de dezembro, os 
índios esta.o mais agressivos e os funcionários traumatizados ... 
A def esa da paralisaQao da estrada. . . é argumentada pela 
pouca urgencia de aprontar a estrada e ainda pelas chuvas 
que caem na regiáo durante esta época. O documento . . . alerta 
para o fato de que a FundaQao Nacional do fndio náo dispóe 
de tempo para preparar os indigenistas para a missao de con
tato, afirmando que "seria intolerável e contrário a tradiQáo 
de serviQo indigenista que simples engenheiros ou funcionários 
de estradas treinados militarmente, mesmo acompanhados por 
elementos da FUNAI, se lanQassem nesta tarefa, nas atuais 
circunstancias, face a inevitável emergencia de perigosos encon
tros com silvícolas isolados, arredios e bravios" (JBr., 23-1-75). 

l4malmente, chegou, em janeiro, a Brasília, na visita perió
dica que realiza aos paises membros, o antropólogo Gonzalo 
Rúbio Orbe, diretor do Instituto Indigenista Interamericano, 
que, em entrevista coletiva, dirigiu "um apelo a náo-violencia 
e a ado<;áo de uma política pacífica" nas relac;óes com o índio 
brasileiro, "levando em conta os acidentes acorridos recente
mente no Extremo Norte do País, que culminaram com a 
morte de sertanistas e trabalhadores" ( CB, 17-1-7 5). O minis
tro Rangel Reís, em resposta, "disse que a estrada BR-194, ora 
em construcáo, é de grande importáncia, e procuraráo manter 
os indios a/astados, mas se houver sangue será de branco, 
pois o lema da FUNAI é 'se preciso, morrer. Matar, nunca"'. 

A conscientizaQao do indio americano, que ora se mani
festa desde o Canadá até o cone sul do continente, náo pode 
mais ser ignorada pelos Estados e governos brancos. Tanto 
que pela primeira vez a justic;a norte-americana reconheceu 
que os indios dos Estados Unidos sáo um povo sub jugado .. . 
O juiz Warren Urbam, do Tribunal Federal de Lincoln, no 
Nebraska (apesar de haver rejeitado a demanda indígena pelo 
reconhecimento de antigos tratados entre os Sioux e o gover
no), náo vacilou em reconhecer que, se os indios dependem 
do governo dos Estados _Unidos, é contra sua vontade. Tudo 
o que impede a marcha dos colonos brancas para o oeste, 
afirmou o magistrado, "incluindo os indios, devia ser, e foi 
afastado, dominado e eliminado". E continuou: "As guerras, as 
en/ ermidades, os tratados conseguidos pela astúcia, e a ma
tanc;a dos bisontes pelos brancos confinaram os Sioux nas 
reservas, reduziram sua popular;áo e esvaziaram de substáncia 
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sua sociedade. . . Os índios Sioux passaram a ser um povo 
dependente, contra sua vontade, dos Estados Unidos É uma 
história sórdida" ,(DB, 23-1-75). · 

. Ao que se conclui, as adverténcias do juiz Warren nio se 
aphcam apenas aos Estados Unidos, como também a sua ati
tude! permitindo ao~ indios "prestarem juramento sobre um 
cachimbo de paz, em lugar de sobre a Bíblia": elas revelam 
"~a nova atitude perante um milháo e meio de indios que 
~vem nas reservas" e abrem a cortina do futuro sobre o 
Julgamento da posteridade a política indigenista seguida boje 
em todos os paises do nosso continente. 

NOTAS 

1. BELTRAC?. Luiz. Comuni~áo e folclore. Sio Paulo, Melhoramentos, 1971. 
2. A propósito do aproveitamento de indígenas aculturados em seua próprias servi

~· ver Boletim Informativo FUNAJ, órgAo oficial editado pela Assessoria de RelaQ6es 
Públicas da instituiyAo: n. 1, 1971, p. 53; 3, 1972, p. 18 e 53; a, 1973, p . 47 e 11-12· 
1974, p. 81. Est.a ultima noticia transcrevemos: "Os indios que trabalham na FUNAi 
represe!_ltam expressiva mao-de-obra nos vários setores da admin.istraQáo ajudando 
Functacao a melhor pro~ger_ . seus irmáos e cuidar do patrtmOnio indfgéna. .Ao todoª 
at.é o mom~to, 222 indios mtegram ó quadro de fWlcionários da FUN.AI, desde aten~ 
dentes hosp1talares, motoristas, chefes de Postos monitores bilingües capataz rural 
e at.é um ~el~ado _regional, o ~r. Joáo Geraldo' Itatuitin Ruas, chefé da 11• D.R."'. 
Sobre este ~dio, allás, toda a rmprensa analisad.a destacou a sua nomea~o oficial-
mente comurucada aos jo~tas pelos órgáos de divulgaQáo da FUN.AI. ' 

3. Ver ~p. 6: Os Waimin-Atroari: terra, gente e Zuta. 
~ - Pesqwsa ARP /FUN.AI, "Um ano de in!orma~o sobre o indio", in B l.eti r f 

mattvo FUNAI, :-no III, n. 9-10, IV Trimestre/ 1973, I Trimestre/1974 . 
0 

m n or-
5. Ver cap. 4. Reservas: a guerra fria dos xavantes. 
6. Ver cap. 3: Atracáo: a civtlizacáo em marcha sobre a selva 
7. Ver cap. 7: Os outros rebeldes. · 
8. Ver cap. 7: Os outros rebeldes. 
9. Os inqios referidos sao aculturados e emancipados, habitando reservas Já delimi· 

t~as mas ~uncia em parte ocupadas por fazendeiros brancos. Arena é a sigla do ar
t1do. govenusta_, surgido do movimento revoluclonário de 1964 a .Allanc;a Renovacfora 
Nac10~ .. O . slStema de organizac;áo política vigente no País 'é bipartidário estando 
os opos1c1orustas concentrados no MDB, Movimento Democrático Brasileiro ' 

10. Ver cap. 6: Os Waimiri-Atroari: terra, gente e luta. · 
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A REBELIAO DOS SIOUX - Considerada um alerta mundial ¡xz.ra 
a situa9áo dos indios absorvidos e/ ou marginalizados pelas popula-
9óes envolventes majoritárias. Alcan9ou grande re~cussáo na im
prensa b1·asileira, inclusive inspirando nossos chargistas, de que é 
exemplo LOPES ("Correio Braziliense", 13-3-73). 
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A ASSEMBL~IA INDIGENA DO XINGU :- Reuniu 18 che/es de 
diferentes tribos que, atentamente ouvidos pelas autoridades da FUNAI 
e por jornalistas, concla.maram todos os fndios a uniáo na de/esa 
de suas terras e da própria cultura. Na seqüencia de fotos, todas 
de Sylvio Reiner, do Arquivo da FUN Al, vemos talando os capitiies 
Autsukt, dos Kalapalo; Rauni, dos Txucarramáe e Malakuiawa, dos 
waurd. 
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CONSCIENTIZA<;AO EFETIVA - O chargista ADAIL mostra que o 
índio brasileiro já ná-0 vai na "conversa" de missanga do branco 
invasor ("Diário de Noticias", 10-1-75) . 

Capítulo 3 

• 
ATRAy\0: A CIVILIZAy\0 

EM MARCHA SOBRE A SEL VA 

F OI na terc_;a-feira, 6 de fevereiro de 1973, que o mundo e o 
Brasil em particular tomaram conhecimento do primeiro con
tato amistoso entre os Kreen-A~arore, senhores das terras deli
mitadas pelos rios Peixoto de Azevedo e Nhandu, no Mato 
Grosso, e o oeste da rodovia Cuiabá-Santarém, que se integra 
no plano estratégico e desenvolv1mentista da ocupa<;áo efetiva 
da Amazonia brasileira, e a frente de atraQáo da FUNAI, co
mandada pelo experiente sertanista Cláudio Villas Boas. 

Como a TransamazOnica e a Perimetral Norte, essa e ou
tras estradas que estao varando a densa floresta amazónica 
representam a inexorável marcha da civilizac_;áo sobre a selva, 
que guarda em seu solo e subsolo incalculáveis riquezas vege
tais e minerais, e cuja fauna e ríos piscosos há milenios ali
mentam sucessivas gera<;óes dos silvícolas sem história, legen
dários e mitológicos, tanto quanto as famosas "guerreiras" que 
deram nome ao rio-mar. O mito, ora fruto da imaginaQáO do 
civilizado que insiste em ver no índio o exotismo de um "abo
minável homem" do trópico, que é preciso dominar cultural
mente ou destruir, ora criado pelos próprios índios adversários, 
cabria de mistério essa tribo, atraída pela terceira expediQáO 
intentada pelos irmáos Villas Boas: seria constituída de "gi
gantes". 

OS "GIGANTES" QUE PERDERAM 
SUA ESTATURA E SUAS TERRAS 

"A partir de agora - noticiava o JB (6-2-73) - com a aproxi
maQáo que deverá ter início com o primeiro contato amistoso, 
a cultura dos kreen-akarores será revelada, embora muita coisa 
;á se saiba desses índios, inclusive que eles náo sáo gigantes, 
como foi divulgado anteriormente. A idéia de índio gigante foi 
transmitida, originalmente, pelos. . . txucarramáes, com os quais 
os kreen-akarores está.o sempre em litigio. Para valorizar seus 
feitos guerreiros, diziam que os kreen-akarores constituíam urna 
tribo de gigantes. Para comprová-lo, exibiam urna borduna 
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(clava indígena) que, realmente, é maior que as demais armas 
desse tipo conhecidas dos silvícolas br~sileiros. Urna dessas 
bordunas está boje no setor de Antropologia da Universidade 
de Brasília, sob a guarda do antropólogo Roque Laraia que 
também contesta a versáo de que os kreen-akarores sejam 
gigantes. Essa borduna foi conseguida quando, em 1968, os 
índios apareceram com as mulheres e filhos na pista cía Base 
Aérea de Cachimbo. Os homens da base, que pouco ou nada 
entendiam do comportamento indígena - a presenc;a de mu
lheres e crianc;as indica a amistosidade da visita - pensaram 
que se tratava de um ataque e, pelo rádio, recomendaram a 
um aviáo C-47, em vóo pela regiáo, que fizesse uns rasantes 
na pista para afugentar os índios. Os kreen-akarores fugiram 
em debandada deixando na pista suas bordunas e outros obje
tos primitivos que integram sua cultura ... Embora a palavra 
gigante esteja desaparecendo da denominac;áo dos índios, os 
funcionários da FUNAI admitem que eles tenham urna esta
tura considerável, levando-se em conta a altura média de ou
tros índios brasileiros". 

A atrac;áo de tribos arredias é realizada através de expe
dic;oes, organizadas pelo órgáo executivo da política indigenista 
nacional, das quais participam experimentados sertanistas, al
guns mateiros e indios aculturados como intérpretes. Quando 
urna tribo é localizada, seja por reconhecimento aéreo, seja 
pela súbita aparic;áo de indígenas de grupos desconhecidos em 
áreas ocupadas por frentes pioneiras de colonizac;áo ou de 
topógrafos que antecedem as turmas de desmatamento para 
abertura de estradas, a expedic;áo avanc;a pela selva alguns qui
lómetros e monta acampamento, em torno do qual se armam 
tapiris (palhoc;as abertas, cobertas de palha), onde sao deixa
dos brindes (facoes, panelas, machados, colares de con tas), 
esperando-se que os indios os recolham. Em troca, os serta
nistas recebem no tapiri arcos, flechas, bordunas e outros obje
tos fabricados pelos índios, que assim demonstram haver en
tendido os propósitos pacíficos dos expedicionários. Esta é a 
fase do namoro: os indios, as vezes, se aproximam do acam
pamento e, embora nao sejam vistos, sua presenc;a é denotada 
pela imitac;áo de pios e cantos de pássaros, que os intérpretes 
identificam, passando a exortá-los em diversas línguas índíge
nas a .se aproximarem confiantes, pois o grupo é de amigos. 
O namoro, as vezes, se prolonga por meses, até que um dia 
os expedicionários avistam os silvícolas, trocam saudac;oes em 
gestos e, afinal, se aproximam deles, sem armas e com novos 
presentes. Ao encontro amistoso segue-se a visita a aldeia e o 
estabelecimento de relac;oes visando a integrac;áo. Paralelamente, 

98 

o. governo. federal, que durante a fase de atrac;áo havia inter
d1tado a area, a fim de evitar a presenc;a de elementos náo
preparados ou prejudiciais ao trabalho dos sertanistas cría 
urna reserva para aqueles índios que, de acordo com a 'Cons
tituic;áo e a tradic;áo brasileira, tem direito a posse e usufruto 
das terras que ocupam} necessárias a sua subsistencia. 

No caso dos kreen-akarore, a FUNAI sabia de sua exis
tencia desde 1950, "época em que os irmaos Villas Boas come
c;aram a trabalhar na regiáo Centro-Oeste. Duas vezes - em 
1967 e 1968 - foram tentados contatos, mas por falta de re
cursos as expedic;oes nao tiveram exito. No dia 18 de janeiro 
do ano passado ( 1972), as tentativas de pacificagao dos índios 
for~m reiniciadas: era ?ecessário pacificá-los 1 porque eles. po
der1am tornar-se um serio obstáculo a construc;áo da rodovia 
Cuiabá-Santarém... Em meados do ano passado, a FUNAI 
soube que alguns k ranhakarore 2 rondavam o acampamento 
~e urna das turmas de topografia, e que o contato com os 
indígenas precisava ser· .feito rapidamente, antes que houvesse 
um atrito entre eles e os bran~os. Mesmo assim, ainda houve 
um ii:ci~ente: no dia 25 de maio, o operário Aureliano Bispo 
de ~hve1ra, do gn:po de topografia do 9° Batalháo de Enge
~ar1a e Construc;ao, foi flechado na perna e na coxa. Mas 
isso, segundo Orlando Villas Boas, era apenas urna advertencia: 
os índios, se quisessem, terfam matado o trabalhador e seus 
tres companheiros, embora os quatro estivessem armados. A 
maior preocupac;áo da FUNAI, após esse incidente, era que a 
pacificac;ao dos índios demorasse muito, atrasando o cronogra
ma de obras da Cuiabá-Santarém, estrada de 1.652 quilómetros 
que ligará o Centro-Oeste ao médio Amazonas. Mais tarde a 
expedic;áo foi ao encalc;o dos índios 3

, encontrou algumas 'de 
suas aldeias abandonadas, incendiadas. Eles estavam fugíndo 
novamente para a selva. Agora, finalmente, voltaram para suas 
terras e comec;aram a ser pacificados" (JT, 6-2-73). 

Eis como, em radiograma a FUNAI, Cláudio Villas Boas 
descrev~u o primeiro contato: "Há mais de urna semana que 
os Krain-a-Kore rondavam o acampamento. Por vezes, chega
ram a menos de 50 metros dos ranchos do sertanista e dos 
índios xi?guanos que os acompanham. Na tarde de domíngo 
(4-2-73), mesperadamente, um grupo de trinta índios Kraín-a
Kore - só homens - entrou no acampamento, a descober
to, desarmados e fazendo gestos de paz. Na mesma hora 
Cláudio Villas Boas gesticulou, falo u em língua do grupo gé 
e mostrou os presentes que tinha a oferecer. Os índios se 
aproximara~ e receberam os presentes, com~ agradecimento, 
apenas sornram, um pouco nervosos. Recebidos os presentes, 
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Cláudio abrac;ou os índios e cbteve receptividade no seu gesto. 
Os índios permaneceram um pouco no acampamento e depois 
voltaram para a mata, dando gritos em língua estranha: algu
mas palavras pareciam de língua do grupo ge, outras eram 
de idioma totalmente desconhecido" (0 GL., 6-12-73) . 

Comec;ava, assim, a melancólica história dos índios gigan
tes, que logo perderiam a fama de sua estatura e, mais tarde, 
seriam transferidos para o Parque do Xingu, deixando para 
sempre os seus pagos. Os irmáos Villas Boas veriam confirma
dos os seus presságios: "Cláudio... está triste e preocupado. 
Acha que com o contato com os civilizados os kranhakarore 
perderáo sua autenticidade e teráo sua cultura ameac;ada. Tra
ta-se, segundo Cláudio, da derradeira civilizac;áo primitiva do 
Brasil e talvez do mundo" (ESP, 26-2-73). Segundo ele "os 
kreen-akarores deviam ficar isolados em suas terras, onde sáo 
fortes e felizes; nunca em locais onde naturalmente se sen
tiráo prisioneiros" . (JB, 10-3-73). Opiniáo, aliás, que Orlando 
manifestara certa vez: "Seria loucura levar esses índios para 
o Parque Nacional do Xingu. Em primeiro lugar, eles viio se 
recusar a abandonar a regiáo onde vivem há séculos. Segundo, 
no Parque já vivem os txucarramáe, seus inimigos" (JT, 6-2-73). 

Os encontros posteriores, em fevereiro e marc;o, consoli
dam as relaQoes amistosas entre os K-A e os civilizados. Em 
1" de abril, os jornalistas Etvaldo Dias e Pedro Martinelli, 
enviados especiais de O GL., divulgam reportagem do rio Pei
xoto de Azevedo, escrevendo: "Desde o primeiro contato até 
sexta-feira, Cláudio tinha estado mais de vinte vezes com os 
Krain-a-Kore. E pode recolher dados importantes sobre sua 
língua e origem. Aplicando seus conhecimentos etnológicos e 
antropológicos", Cláudio explica: "Náo há dúvida de que ... 
sao do grupo Ge; parece que eles tem alguma presenc;a de 
Kawaia, do Alto Tapajós, um grupo disperso dos Mundurucus. 
É um grupo isolado residual do movimento de retorno do 
grupo Ge para leste, considerando que houve, no passado, um 
movimento em massa para oeste. O seu isolamento, depois 
de se instalarem na regiáo, foi completo. Náo tiveram relac;óes 
com nenhuma outra tribo, a partir da dissidencia . . . e nunca 
tiveram o menor contato com civilizados. Sao muito primiti
vos. Sua plumagem é pobre e tem pouca manifestac;ao de arte 
em grupo. Cantam pouco e suas dan~ sáo mero movimento 
de pernas. Como enfeite, usam um minúsculo bodoque nos 
lábios inferiores, alguma tatuagem no peito e todos eles ras
gam a perna, da altura da virilha até o joelho. Náo usam nada 
sobre o sexo, vivem completamente nus". 
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Os jornalistas transmitem o relato de Cláudio sobre as 
visitas que os K-A fazem ao acampamento: sao trazidos pelos 
expedicionários de canoa: "agarram-se com forc;a na borda do 
barco, demonstram· claramente terem medo de navegar. Quan
do chegam aqui, ficam mexendo em tudo até acharem ma
chado ou faca, sao loucos por machados . . . Antes eles só usa
vam machado de pedr,a, ficavam batendo horas para derrabar 
urna árvore. Viram a eficiencia do machado de ac;ó e se des
lumbraram. Batem em todas as árvores, cortam cipós, gostam 
de brincar com as ferramentas . .. " Fala de suas brincadeiras: 
"os índios gostavam de tirar-lhe os óculos e sair correndo de 
perto. Entao, eu apalpava árvores, fazia de conta que náo via 
nada, tapava os olhos com as máos. Eles passaram a tirar-lhe 
os óculos por brincadeira. Era só eu ficar distraído, vinha um 
e me dava tapinhas por trás para ver os óculos caírem e, se 
caíam mesmo, ele ria gostosamente". 

Recordando o primeiro encontro e o bom relacionamento 
que desde entáo se est~beleceu com os indios xinguanos da 
expedic;áo, Cláudio diz que estes, espontaneamente, danQaram 
para os K-A, "o que os surpreendeu, mas responderam pronta
mente com suas danQas. Eles se abrac;am e riem". E relata 
um dos momentos críticos do encontro: "Um Krain-a..Kore, 
num gesto brusco, tira a touca de Megaron e os cabelos rolam 
até os ombros, mostrando a característica principal dos Txu
carramae, a tradicional tribo inimiga. O indio se assusta, recua 
e pergunta, com gestos, nervoso, se Megaron é do norte. O 
Txucarramae percebe que o Krain-a-Kore quer identificar a 
regiáo para confirmar se é inimigo. rv.ras, com presenc;a de 
espirito, Megaron mostra o sul. O Krain-a-Kore sai de ,perto 
olhando ainda desconfiado e resmungando qualquer coisa ... 
Por muitas dezenas de anos as duas tribos foram inimigas 
ferrenhas. Houve urna investida Krain-a-Kore contra os Txu
carramáe, que estavam no Parque do Xingu, há mais de 600 
km de distancia. . . caminharam quase dois meses para vingar 
urna morte. O último grande combate foi em 1968, quando os 
Txucarramáe fizeram o mesmo trajeto dos inimigos e quase 
arrasaram urna aldeia. A esta altura, os Txucarramae já tinham 
ti do con tato com os civilizados e possuíam armas de f ogo. 
Venceram as bordunas Krain-a-Kore. Depois, só agora, os Txu-
carramáe estáo reencontrando os Krain-a-Kore". · 

A reportagem acrescenta que "os velhos Txucarramáe náo 
gostaram que os novos fossem fazer amizade com os inimigos. 
Megaron, lider dos jovens da tribo, foi escolhido por Cláudio 
e conscientizado da importancia de todas as tribos viverem em 
conjunto para náo perderem para os civilizados. Agora, Me-
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garon, além de ajudar muito, tem urna posiQáo surpreendente. 
"Náo é bom que Krain-a-Kore saia do mato, fique manso com 
caraíba ( branco). Agora ele vai levar muita bronca de caraíba, 
vai viver trabalhando para caraíba". Como ele, Bdjai lan1entou 
o contato com os Krain-a-Kore, acha perigoso transformá-los 
em amigos dos civilizados e quer levá-los até o Parque do 
Xingu. "Os velhos de bodoque náo gostam de Krain-a-Kore, 
mas nós gastamos. Nós nunca lutamos com eles, só os velhos 
lutaram'' . 

Cláudio diz que "os índios pensam que iremos embora, 
que estamos aqui de passagem. . . perderam o m edo dos bran
cos, perderam o medo de nós. . . já tentaram arrastar-me até 
a aldeia, 1nas prefiro deixar para mais tarde. Vamos conser
vá-los mais um pouquinho no seu isolamento. Falta um lento 
trabalho de conscientiza<;;ao com rela<;;áo aos civilizados, f aze-los 
distanciar-se dos perigos de uma frente de ocupa<;;áo, mostrar
lhes os riscos que os brancos representam. Eles forani adoci
cados por um trabalho cuidadoso que nós f izemos e poderáo 
interpretar que todos os civilizados sáo assim. Iráo se entre
gando aos outros grupos que aparecerem. Entáo, primeiro per
deráo suas mulheres e depois a identi dade, até ser em exter
minados, como todas as outras tribos" (0 GL., 1-4-73) . 

Na altura do primeiro encontro, tanto os Villas Boas como 
as autoridades da FUNAI estao de acordo: a primeira idéia 
da transferencia para o Parque do Xingu fora abandonada, 
pois "como a política indigenista traQada pelo órgao visa exata
mente o contrário - estabelecer o índio em sua própria terra 
- a FUNAI examinou um modo de interditar a área e con
servar ali os kreen-akarores. . . A interdiQao . . . é o primeiro 
passo para criaQao da reserva" (JB, 6-2-73). O sonho, de que 
participava "até mesmo o general Bandeira de Mello, presidente 
da FUNAI" (JT, 6-2-73), que tantas turras ideológicas tivera 
com os Villas Boas, iría, um ano depois, esboroar-se, diante 
da realidade inexorável do avanQo das frentes pioneiras: a 
BR-165 e as empresas de mineraQáo e colonizaQáo, urna das 
quais, "a Minera<;áo Sáo Benedito, um grupo que pretende 
explorar as minas de ouro da regiáo", já estava em plena ati
vidade "as margens do río Teles Pires . . . nas proximidades das 
terras dos Krain-a-Kore" (0 GL., 1-4-73). 

As primeiras notícias que davam aqueles silvícolas como 
altos - alguns até com 1,95 m de altura - se sucedem outras 
mais comedidas: os "gigantes" tem estatura normal, 1,70 em
bora "muito fortes e com boa apresenta<;áo física" (JBr., 10-2-73). 
"TodoJ usam os cabelos raspados e tem o corpo pintado de 
preto" (ESP, 26-2-73). Reportagens sobre o segundo encontro 
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(ESP/O GL., 10-11-73) sáo documentadas fotograficamerite: os 
K-A aparecem inteiramente nus. Sao risonhos e confiantes: em 
um outro encontro trazem mulheres e crianQas, num total de 
150 pessoas, permanecendo 12 horas no acampamento da FUNAI, 
cantando e dan<;ando (ESP, 24-2-73). De outra feíta, tres indios 
pernoitam no acampamento, dormindo tranqüilamente "ao lado 
das redes de Cláudio Villas Boas e dos indios xinguanos que 
fazem parte da expediQáo" (0 GL., 26-2-73) . 

Em marQo, o Presidente da República assina decreto inter
ditando temporariamente a área habitada pelos K-A, nas proxi
midades da divisa dos Estados do Pará e Mato Grosso, muni
cípio de Chapada dos Guimaraes, a fim de "criar condi<;oes 
para que a Funda<;áo Nacional· do tndio, a salvo de qualquer 
tipo de ingerencia", prossiga na atra<;ao, impedindo o acesso 
"de pessoas ou grupos, cujas atividades sejam nocivas ou in
convenientes ao processo". O decreto acrescentava que, extinto~ 
os motivos determinantes da interdiQao, a FUNAI "proporá ao 
Ministério do Interior a cria<;;ao da Reserva Indígena destinada 
ao habitat definitivo dos Kreen-Akarore" (DN, 10-3-73). 

A imprensa analisada critica a delimita<;áo da área inter
ditada: o posto de atrac;ao da FUNAI e cinco aldeamentos dos 
K-A "ficaram fora 12 quilómetros", segundo "um técnico indi
genista conhecedor da regiáo" que, embora elogiando o inte
resse das autoridades, "lamentou os erros contidos no ato 
legal. O decreto nao abrange a parte leste do rio Brac;o Norte, 
nem a margem esquerda do rio Peixoto de Azevedo, onde for·am 
feítos contatos com os índios. Explicou que os rios náo sáo 
obstáculos, na área, para os indígenas, que os atravessam cons
tantemente . . . Após a consolidac;ao do contato, a área seria 
gradualmente reduzida até encontrar os indios mais para o 
oeste, ou seja, fora das proximidades da estrada" (CB, 13-3-73). 

As chuvas caídas na regiao, nos fins de mar<;o, dificultam 
o trabalho dos sertanistas: rareiam as visitas dos índios ao 
acampamento. "A pesar disso, Cláudio Villas Boas acha que 
dentro em breve deverá ir até a aldeia mais próxima e con
cretizar o contato" (DB, 21-3-73). Nao chega, aliás, a fazé-lo: em 
6 de abril pede oficialmente o seu afastamento para um merecido 
repouso, sugerindo, também, no radiograma a presidencia da 
FUNAI, a substitui<;áo dos indios xinguanos, que desejam retor
nar ao Parque. Cabe a Francisco Meirelles, coordenador dos 
trabalhos de atraQáo nas frentes da Transamazónica, realizar 
entendimentos com Cláudio sobre o s~u substituto e o pessoal 
que com ele trabalhou, inclusive 43 indios aculturados. Havia-se 
cogitado o nome do sertanista Antonio de Souza Campinas, 
que "acompanha os Villas Boas já há algum tempo, tendo 
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participado inclusive nos trabalhos de atrac;áo dos 'índios gi
gantes', com os quais vem mantendo contatos durante as cons
tantes visitas ao acampamento da expedic;ao" (CB, 31-3-73). O 
escolhido, porém, foi Apoena Meirelles, considerado por Cláudio 
como "muito competente... (capaz de) muito bem continuar 
o trabalho que iniciamos" (ESP, 17-4-75). Quanto a ele, vai 
visitar o Japao em companhia do irmáo. 

"Apoena, um jovem de 24 anos, tem a formac;ao técnica 
do seu pai, Chico, considerado como um dos sertanistas mais 
experientes do extinto SPI e da atual FUNAI ... praticamente, 
nasceu numa aldeia xavante • durante urna das expedic;óes do 
pai e, junto com o mesmo, pacificou e atraiu os Cintas-~rgas 
e Suruís do Aripuaná" (JBr., 8-4-73). Ao assumir a chef1a da 
expedic;áo que, durante alguns dias, desde que Cláudio deixa 
a regiáo em 6 de abril, ficara sob a responsabilidade de Sérgio 
Henrique Binger, "técnico indigenista, de 26 anos, que há cinco 
trabalha nos escritórios da FUNAI, em Sáo Paulo" e cuja "ex
periencia nas selv~s se resume a algumas visitas que faz ao 
Parque Nacional do Xingu" e que "só há urna semana passou 
a trabalhar como auxiliar de Cláudio na frente de atrac;ao" 
(0 GL., 17-4-73). Apoena declara considerar o novo trabalho 
como "o mais fascinante de sua vida" e confía em que terá 
éxito na melindrosa tarefa de "continuar com a amizade dos 
índios", valendo-se de sua experiencia como "pacificador dos 
Cintas-Largas" (0 GL., 20-4-73). 

Tendo selecionado cinco xavantes para substituir os índios 
xinguanos que constituíam a equipe do seu antecessor, Apoena 
apressa os preparativos para a sua chegada a regiáo dos K-A. 
No dia 25 de abril, em radiograma a seu pai, diz "que os tra
balhos de atrac;ao dos Krain-a-Kore esta.o correndo melhor do 
que era esperado porque os índios nao estranharam a sua 
presenc;a no lugar do velho conhecido deles Cláudio Villas Boas". 
Anunciava que urn índio permanecera por tres dias no acam
pamento e o convidara para visitar sua aldeia, o que ele faria 
partindo em um barco-motor, acompanhado de dois xavantes: 
as chuvas haviam parado e o Peixoto de Azevedo voltara a 
seu nível normal. "Francisco Meirelles acha que a ida de um 
Krain-a-Kore sozinho até o acampamento. . . teve o objetivo de 
testar a sinceridade dos brancas e dos índios aculturados ... 
Acredita que durante a permanencia do Krain-a-Kore no acam
pamento, vários outros índios armados estariam ~scondidos 
próximo ao local, vigilantes. De acordo com. seu siste~a de 
trabalho, Apoena nao irá sozinho porque acredita, contrariando 
a opiniáo geral, que os indios sao mais amáveis com várias 
pessoas juntas do que com urna só, liQáo aprendida com seu 
pai" (0 GL., 25-5-73). 
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Antes mesmo que a visita se efetivasse, o coronel Olavo 
Duarte Mendes, subcoordenador da FUNAI na Amazónia, fez 
urna demonstrac;ao para os índios sobre a maneira de utilizar 
o machado de ferró, "sob o olhar atónito de tres kreen-akarore" 
(FSP, 5-6-73). A civilizaQáo apressava-se ... No dia 8 de junho, 
a imprensa analisada noticia que Apoena "conseguiu consolidar 
os contatos com os índios Kreen-Akarore, iniciados pelo ser
tanista Cláudio Villas Boas, senda recebido pelo chefe do grupo, 
com batatas e bananas. na aldeia maior, acompanhado pelos 
índios xavantes que o ajudam no trabalho" (DN). "Pela pri· 
meira vez um branca visitou urna aldeia kreen-akarore . . . per
noitou numa aldeia kreen-akarore. . . pernoitou numa maloca 
da tribo e nela nao encontrotÍ nenhum gigante. A maioria é 
mais baixa que os xavantes", conforme a FUNAI (JB), baseada 
em radiograma do sertanista ao' presidente do órgao (JBr.). 
Apoena observa, ainda, que "grande número de índios apresen
tava urna doenQa de pele que nem ele nem seus companheiros 
de expediQáo puderam ~qentificar" e solicita a FUNAI que des
loque para a regiáo urna equipe volante de saúde (CB). A des
mitifica~áo do gigantismo dos K-A provoca impacto no espíri.to 
romantico de alguns jornalistas fomentadores da legenda cria
da pelos txucarramae, que a registram entre melancólicos e 
irónicos. G 

Sucedem-se os contatos e, ao final do mes, Apoena, depois 
de quase 60 dias de missao, retorna a Cuiabá (tem casamento 
marcado para 12 de julho), mostrando-se preocupado quanto 
ao futuro dos K-A, ao declarar ao jornalista Mário Chimano
vitch que "em breve, 'o progresso' levado pelo tra<;ado da ro
dovia BR-165, que passará a menos de 30 quilómetros da aldeia 
indígena, come<,;ará a colocar em risco a integridade física e 
cultural daqueles índios" (DN, 24-6-73). 

"FA~O PARTE, CONSCIENTEMENTE, 
DA GRANDE CONSPIRA~AO CONTRA OS 1NDIOS" 

Pelo seu valor documental, transcrevemos, abaixo, a narrativa 
e as idéias de Apoena Meirelles, conforme a reportagem acima 
referida: 

"Aceitando o convite dos Kreen-Akarores para per
noitar em sua aldeia, contrariei , o que existe de mais 
elementar nos esquemas de seguranQa da expediQáo. Feliz
mente tudo correu bem. A estada na aldeia foi um acon
tecim~nto que marcou, também, a vida .daqueles índios, 
deixando-os felizes, como percebi, diz Apoena, ao descre-
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ver a noite que permaneceu na aldeia dos 'Gigantes', como 
urna das mais impressionantes experiencias de toda a sua 
vida profissional. . A • 

Com voz pausada, confessa que sua exper1enc1a no 
Río Peixoto de Azevedo teve um aspecto de grande signi
ficado para ele, o de dar seqüencia ao trabalho iniciado 
pelos irmáos Villas Boas. . . 

- Assumi a 'frente' sem ter quem me a transm1tisse, 
já que Cláudio e Orlando Villas Boas já haviam partido 
para sua viagem ao Japáo. Parecia, na verdade, que eu 
estava colocando em jogo toda a minha carreira, toda a 
minha vocac;áo: se os índios se afastassem definitivamente 
do acampamento, fugindo a minha aproximaQao, eu seria 
o responsável, criticado, talvez, por estar aplicando novas 
métodos, isto é, a minha forma de trabalhar. Por outro 
lado, era mais que necessário que eu consolidasse o con
tato, e o mais rapidamente possível, pois a BR-80 logo 
estará passando a menos de 30 quilómetros da aldeia dos 
Kreen-Akarores, colocando em risco toda a comunidade". 

Apoena de Meirelles conta que logo que assumiu a 
"frente", os indios já nao apareciam no posto há cerca 
de 20 dias. Foi, entáo, que comeQOU a mudar as técnicas 
empregadas, indo duas ou tres vezes por dia visitar o 
"tapiri" (local para a oferenda e troca de presentes). 
"Montado as margens do Rio Peixoto de Azevedo, no dia 
primeiro de maio, mantive o meu primeiro contato com 
os indios: eu descia o rio rumo ao 'tapiri', quando do 
outro lado, na margem direita, os índios apareceram e 
comeQaram a gritar e acenar para mim". 

Apoena estava acompanhado pelos guerreiros xavan
tes que temeram um ataque. Mas atracou o barco e es
perou a reaQáo. Em vez de atacar os Kreen-Akarores, rea
lizaram u1na verdadeira festa de confraternizac;áo. Depois, 
sumiram mata a dentro para só voltar passadas duas 
semanas. 

Para o jovem sertanista, seu primeiro contato com 
os indios "Gigantes" foi urna grande lic;ao, tendo obser
vado demonstraQoes de plena confianc;a entre eles e os 
Xavantes. 

A visita 

A demora dos Kreen-Akarores comeQOU a inquietar os 
Xavantes. Foi, entáo, que Apoena resolveu seguir a trilha 
que levava a aldeia. 

Conta que numa de suas últimas idas ao "tapiri", 
para observar se havia sinais dos indios, encontrou urna 
fogueira e um pequeno arco atado a duas flechas. Havia, 
também, alguns indios que estranharam a presenQa do 
sertanista e fugiram para o interior da mata. Mas Apoe
na constatou que se tratava de um outro grupo ainda 
desconhecido. 

Mandei o resto do· meu pessoal voltar ao pasto 
para trazer mais presentes e sentei-me sozinho na mata, 
onde assim permaneci por mais de duas horas, desarmado, 
provavelmente sendo observado. Decorrido esse tempo, 
comecei a ouvir assobios, respondí da mesma forma. Os 
indios passaram, ente.o, a imitar animais. Minutos depois, 
eles me cercavam, alegres e confiantes. Foi quando ocor
reu a segunda confraterniza~o. 

Apoena de Meirelles conta que depois de ajudar os ín
dios a atravessar o rio, eles insistiram para que fossé 
até a aldeia, "desde que completamente desarmado". 

Conta que ao chegar na aldeia, juntamente com seu 
grupo de Xavantes, todos desarmados, dormiram no ter
reiro, f ora das malocas. '~Tínhamos ido até lá com o in
tuito de oferecer vida e estávamos diante da possibilidade 
de encontrar a morte. Durante toda a noite, afastados de 
nós, os índios cantavam e batiam com suas bordunas vio
lentamente sobre o chao". 

A aldeia era bem pequena, segundo descric;ao do ser
tanista, nao tendo .. mais que cem habitantes. O terreiro 
estava limpo, assim como as malocas. No dia seguinte, 
bem cedo, Apoena e os Xavantes receberam muito milho 
e batata para a viagem de regresso, acompanhados du
rante certo trecho por quase toda a tribo que cantava 
e f azia "discursos". 

O encontro .com o branco 

Segundo Apoena de Meirelles, os Kreen-Akarores, até o 
momento em que os homens brancas os encontraram, 
fazem parte de urna nac;áo feliz. Sáo indios dóceis, muito 
amigos e inteligentes, sempre demonstrando grande ale-
gria em compartilhar da amizade dos sertanistas. · 

- É necessário que respeitemos agora · sua condiQáo 
de seres humanos e livres. E como forma de garantía a 
sua integridade, principalmente física, vou sugerir a FU
NAI a instalac;áo de um novo posto junto a Cachoeira 
dos Xavantes, pois as "frentes" pioneiras tendem a se 
expandir em direc;áo ao Rio Peixoto de Azevedo. 

Apoena permanecerá em Cuiabá até quarta-feira pró
xima, orientando por rádio seu substituto, o técnico em 
indigenismo Sidnei Possuleo, para que as normas de tra
balho e seguranQa· sejam garantidas. Explica que os Kreen
Akarores sáo dóceis, mas os Cintas-Largas também o· eram 
e acabaram trucidando seu inesquecível amigo e compa
nheiro Possidónio Bastos. 

Apesar de ter realizado um trabalho dessa natureza, 
Apoena de Meirelles se sente "um ser completamente inú
til", ao prever o futuro incerto dos indios. "Sinto-me uma 
diminuta pe<;a de engrenagem, pronta a· ser substituida 
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quando se fizer necessário, sem que a monstruosa engre
nagem seja prejudicada. Faco parte, conscientemente, dessa 
grande conspiracao contra os índios". 

Mais cedo do que se poderia esperar, as peQas da "engre
nagem" civilizadora comec;am a funcionar. A área interditada 
pelo govemo, apesar de ser "sete vezes maior do que o Estado 
da Guanabara", conforme o JB (10-3-73), que ilustrara a no
tícia do decreto com este mapa 

além de deixar de fora algumas aldeias dos K-A e o próprio 
posto de atrac;áo da FUNAI, como já foi assinalado, permitia 
"a abertura do rio Peixoto de Azevedo, na regiáo do Pará . . . 
a diferentes grupos de penetrac;ao (o que) significa, na prá
tica, a invasáo de mineradores, que, em busca de riquezas, nao 
teráo escrúpulos de aniquilar o que resta da cultura indígena". 
Orlando Villas Boas, que retomara do Japao, manifesta essa 
opiniáo e estranha a inf ormac;áo de que os kreen-akarores se 
encontrem doentes, pois "quando Cláudio e eu os contatamos, 
eles estavam sadios, fortes e inquestionavelmente felizes" (JB, 
23-6-73). 

Apoena reage as afirmativas de Orlando Villas Boas que, 
dizendo desejar evitar polémicas, nega ter atribuído ao substi
tuto de Cláudio a responsabilidade pela doenc;a de pele, expli
cando que "as feridas purulentas. . . nao passam de urna es
pécie de sama bastante difundida entre os índios brasileiros" 
(ESP, 27-6-73). Em julho, após participar das homenagens fú-
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nebres a memória do seu pai, Francisco Meirelles, cuja morte 
ocorrera em junho •, Apoena volta a base do Cachimbo e pros· 
segue no trabalho de atrac;áo dos K-A, que sáo vacinados contra 
a doenc;a de pele e outros males que poderao atingi-los no 
contato com o branco (JB, 8-7-73). Em sua companhia, leva 
alguns xavantes, que se encarregam de informar os K-A sobre 
o valor das terras que ocupam e de sua conduta para facilitar 
a vivencia com os brancos (ESP, 22-7-73). 

Ao término do mes, Apoena, que já aprendera · algo da lín· 
gua dos indios, mostra desejos de deixar o posto, considerando 
que, na situa~ a que chegou o contato, bastará manter "urn 
servic;o assistencial permanente". Até urn passeio de aviáo fora 
proporcionado ao cacique kreen-akarore e ao seu filho (O GL., 
3-8-73); jornalistas levados a ·visitar a aldeia consideram os 
indios •'alegres e sociáveis" (0 GL., 12-8-73). A FUNAI anuncia a 
execuc;ao de urn plano-piloto junto aos indios recém-contatados, 
a ser desenvolvido com a colaborac;3o de sociólogos e antro
pólogos, que permita conhecer as necessidades básicas da tribo 
·e como supri-las sem violenta~ (DB, 15-8-73). Tinha-se por 
certo que os K-A teriam asseguradas as terras de seus ante
passados ... 

Até o fim do ano de 73, com os trabalhos já dirigidos pelo 
sertanista António Campinas, poucas sáo as noticias sobre os 
K-A. Em outubro, <liante de movimentos suspeitos na área, 
chega-se a pensar na possibilidade de um ataque, pelo que 
Campinas promove entendimentos entre dois grupos que viviam 
isolados (ESP, 20-10-73); entretanto, um desses grupos (a facc;áo 
Yakiu) logo depois desapareceu na selva, "fugindo ao contato 
com os brancos" (JB, 26-10-73) . Eles temem a estrada Cuiabá
Santarém, que inexoravelmente avanc;a cortando suas terras. 
Por duas vezes, em novembro (0 GL., 10-11-73) e dezembro 
(0 GL., 14-12-73), grupos de K-A incursionam ao acampamento 
do 9Q BEC, responsável pela constru~ao da rodovia, sendo que 
na última a curiosidade de urn kreen-akarore levou-o a soltar 
os freios de urn caminhá.o que se foi chocar contra urna bar
reira. Campinas consegue convence-los a voltar a sua aldeia. 

A antropóloga Valéria Parisi, integrante da equipe de tra
balho que implanta o projeto de desenvolvimento comunitário 
na área, sugere a criacáo de um posto para evitar as constantes 
incursóes dos indios e os contatos . indiscriminados com os 
brancos. Mostra-se otimista quanto ao resultado do projeto, 
acentuando que os índios voltaram a cantar e danc;ar. Espera 
e. FUNAI náo introduzir grandes inova~oes (Valéria cita a ma
nutenQáo das roc;as tradicionais, coino o cultivó da banana), 
visando a que "a integrac;áo seja feita mais racionalmente, nao 
violando a sua cultura" (ESP, 15-12-73) . 
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A euforia dos primeiros contatos e os projetos "racionais" 
e "otimistas" dos onze meses decorridos de convivencia com 
os K-A comec;am a deteriorar-se em janeiro, quando se divulga 
que quatro daqueles índios haviam construído uma maloca a 
margem da estrada Cuiabá-Santarém, localizada a apenas qua
tro quilómetros de sua aldeia, e estavam recebendo fumo e 
aguardente, que agora "fazem parte dos novos hábitos" da 
tribo, provocando, a promiscuidade estabelecida, uma rápida 
degenerescencia de sua cultura (ESP, 4-1-74). Embora os des
mentidos da FUNAI (0 GL., 5-1-74), outros jornais veiculavam 
a denúncia: os "gigantes" haviam descoberto "os atrativos da 
vida civilizada, em noitadas com bebidas e mulheres". A regiáo, 
com a abertura da estrada, transformara-se "em centro de ati
vidades de cac;adores, seringueiros e trabalhadores de grupos 
de minerac;áo, como o Atala, Sílvio Santos e Banco Nacional"; 
muitos dos índios "se tornaram pedintes, agregados, dependen
tes". Para Apoena, "os índios estáo deslumbrados. Como, para 
pacificá-los, os brancas Ihes deram tudo, eles acham· que todo 
mundo é bom". Acrescentou que "cabe grande culpa a FUNAI 
que, inadvertidamente, mandou para a regiáo um sertanista 
reconhecidamente incompetente e homossexual" (JB, 5-1-74) . 

. . 
As denúncias explodiram como bombas em Brasília: a 

FUNAI enyia a antropóloga Valéria Parisi, "uma jovem de 
pouco mais de 20 anos" que há tres desenvolve trabalhos n~ 
regiáo, ao posto Peixoto de Azevedo. Valéria passa, antes, no 
Parque do Xingu para ouvir Cláudio, que lhe fornece dois 
índios - Bediai, Txucarramáe, e um outro Sui~, que iráo 
servir de intérprete. Se o relatório da antropóloga confirmar 
as denúncias "a FUNAI terá que apresentar uma solu<;áo ur
gente para o problema, se náo quiser ficar omissa no exter
minio de todo o grupo Kreen-a-Karore. As frentes de traba
lhadores. . . nunca souberam respeitar a dignidade do índio. 
Cedo eles desaparecem como civilizac;áo, contaminados por 
doen~s para eles fatais, viciados em bebidas, com suas mu
lheres tornadas prostitutas". Ao mesmo tempo, "a área onde 
há séculos pontificavam (os K-A) tornou-se importante demais 
para comportar" a sua presenc;a: os trabalhos de prospecc;áo 
realizados no subsolo confirmam grandes riquezas minerais; 
portanto, "eles náo podem permanecer onde estáo". Pela pri
meira vez, sugere-se claramente a transferencia da tribo para 

' o Parque Nacional do Xingu, o que, além de deixar livre o 
território a explorac;áo das companhias mineradoras, "signifi
carla a sua sobrevivencia ... conforme ocorreu com os índios 
Cajabi, que foram retirados do Teles Pires e hoje residem 
f elizes e sadios no parque . . . O fato de terem sido inimigos 
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seculares dos Txucarramáe tornará mais estreita ainda a ami
zade entre as duas tribos. Basta um trabalho inteligente .do 
sertanista mostrando que ambos sáo irmáos, e que um pengo 
maior os cerca, para que se abracem, se t~,que'"!, e c~o~em 
demoradamente uns nos ombros dos outros , opinam indige
nistas (JBr. 5-1-74) que o jornal náo identifica mas cujo modo 
de express~r-se ca;acteriza o impenitente romantico ... 

Nada de romantico, mas cruamente realista, .é o técn_i~o 
indigenista Ezequiel Paulo H eringer Filho, que, em rel~torio 
ao delegado da v Regiáo da FUNAI, denunciava. "a a:tua<;ao do 
sertanista António Campinas, acusando-o de disseminar entre 
os índios Kreen-a-Karore a prática do homossexualismo e atos 
libidinosos". Paulo Heringer eonta que sempre manteve com 
a comunidade indígena do río Peixoto de Azevedo grande e 
respeitoso relacionamento. Por isso, ele e um companheir_? ~ha
mado Nilo resolveram dormir no acampamento dos md1<?s. 
"Para nossa surpresa, os homens da tribo nos acordaram em 
plena madrugada e decidiram manter relac;óes sexuais conosco. 
Estavam tao exaltados ~ que nao tivemos condic;óes sequer de 
entender suas palavras. Seus gestos, entretanto,. náo deix~va~ 
dúvidas quanto as suas intenc;óes. No dia segu1nte, um ind1? 
chamado Nansure - homem muito respeitado por toda a tr1-
bo - me procurou para um passeio até a roQa - bem próxi
ma do acampamento - . e falando de maneira pausada pedi~
me em determinado momento, que atirasse com minha própna 
es~ingarda no senhor Campinas . . . Dois ou tres días depois, 
o mesmo Nansure me procurou e desta feita afirmou que 
Campinas havia mantido rela<;óes sexuais com urna índia - que 
ele náo quis revelar o nome. Posteriormente, na presenQa do 
enfermeiro Felisberto, Nansure repetiu mais uma vez o~ gestos 
de Campínas, representativos da relac;áo sexual". Ezeqwel. co_n
cluía o seu relatório pedindo a constituic;áo de urna corrussao 
de sindicancia, com a participac;ao de um médico, se possível, 
para apurar em profundidade as denúncias por ele formuladas 
(DB, 6-1-74). 

"O sertanista Antonio Campinas, ou Antonio 'Pará', como 
é conhecido dentro e fora da FUNAI, é apontado em Cuiabá 
como pederasta ativo e passivo. Antes de ser designado para 
a frente de atrac:;ao Peixoto de Azevedo, já tivera sérios pro
blemas trabalhando com um missionário jesuíta, junto aos , - . 
bei~o-de-pau; no parque indígena do Aripuana; e com os 1r-
maos Villas Boas na fase de atrac;áo dos kranhacarores, frentes 

' . -de onde sempre acabou transferido devido as complicac;oes que 
criou em razáo dos seus desvios" <ESP, 6-1-74). Durante todo 
0 mes de janeiro, o "affaire Campinas" toma conta do noti-
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c1ar10 indigenista: día 6, informagoes de Cuiabá davam conta 
de que o sertanista fora transferido para a Perimetral Norte, 
"mas apenas porque sua presenga náo era mais necessária na 
frente do Peixoto de Azevedo". O delegado Gerson Al ves da 
Silva disse desconhecer a gravidade dos fatos "que teriam ocor
rido junto aos K-A e nao soube informar sobre a instauragáo 
de inquérito ou sindicancia; Orlando Villas Boas declarou que, 
em abril de 73, navia dirigido carta ao ex-diretor de Operagoes 
da FUNAI, o médico Amauri Sadok de Freitas Júnior, adver
tindo-o da má fama de Campinas a fim de que nao f osse ele 
o substituto de Cláudio, como entao se propalava, obtendo 
a garantía daquela autoridade de que tal nao acorrería, o que 
foi cumprido até que Sadok deixou o cargo" (DN, 8-1-74). 

Sobre a possibilidade da existencia de homossexualismo 
entre os índios, Orlando explica que "é urna prática desconhe
cida. . . No Parque do Xingu, foram feítas diversas pesquisas 
a respeito do assunto e nunca se constatou a homossexualidade 
entre os indígenas .. · . portan to isso se constitui em crime de 
perversáo. O índio - diz Orlando - para efeitos legais é 
considerado como um menor de idade. Se a perversáo de me
nores é crime punido com rigor, pela mesma sociedade, com 
muito maior rigor se deve punir um crime de perversáo de 
um pavo" (ESP, 8-1-74). O presidente Bandeira de Mello, que 
"se mostrava profundamente chocado com os fatos, e mesmo 
indignado com o noticiário da imprensa", determinou a ins
tauragáo do inquérito competente (DB, 9-1-74). 

No dia seguinte, chegava a Brasilia o denunciante Ezequiel 
Heringer "para prestar esclarecimentos sobre a situagáo da
queles índios". Informa que "os krain-a-kore já mudaram toda 
a sua aldeia para a margem da estrada Cuiabá-Santarém: cons
truíram suas malocas a menos de cinco metros da pista, e a 
maior atra<;áo para eles é apreciar a movimentagáo de cami
nhóes e tratares usados na construgáo da rodovia ... acredita 
que será muito difícil levar os krain-a-kore de volta a sua 
aldeia, a cinco quilómetros da estrada. Em sua maioria, os 
indios já estáo usando roupas e. . . utensilios domésticos dos 
civilizados" (0 GL., 10-1-74). Por seu turno, Apoena Meirelles, 
cunhado de Heringer, mantinha encontro sigiloso com o co
mandante do 9° BEC, em Cuiabá, admitindo haver debatido 

, com ele "o relatório ... a respeito das distorgóes no relaciona
mento entre soldados e trabalhadores e os índios kranhaca
rore". Revelou que Campinas "náo foi ainda transferido para 
as frentes de atrac;áo da Perimetral Norte, como afirmou há 
dias a FUNAI", parecendo-lhe que aquele sertanista tem "costas 
muito quentes . . . raza.o pela qual ainda nao f oi afastado do 
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cargo que ocupa" (ESP, 10-1-74). A substituigáo vem no dia 15, 
quando a FUNAI dá a conhecer que o sertanista Fiorello Parisi 
seguira para a regiáo para ocupar o posto e remover os aldea
mentos dos índios para "o mais longe possível da estrada" 
(JB, 15-1-74). 

Em Cuiabá, o ·padre Iasi, jesuíta, secretário-executivo da 
Missáo Anchieta, declarava que, em 1969, recusara participar 
de urna expedic;áo da FUNAI junto aos Cintas-Largas por .dis
cordar da presenga, na mesma, de Antonio Campinas, o "Para
zinho", recomendando ao delegado da FUNAI que "investigasse 
sigilosamente" para apurar urna série de fatos envolvendo Cam
pinas, cujas "desvios ... que representavam um perigo para a 
comunidade indígena" já lhe éram conhecidos (JT, 15-1-74). O 
padre Antonio Iasi escrevera, a propósito, em 26 de junho de 
1969, urna carta pedindo a eliniinagáo de Campinas, acusado 
de incompetente. Essa carta teria desaparecido dós arquivos 
da instituiQáo (0 GL., 25-1-74), "exatamente quando mais se 
precisava dela". Aliás, o jesuíta declarou que o presidente do 
inquérito era o coronér Olavo Duarte Mendes, diretor do De
partamento de OperaQ6es Gerais do órgáo, ex-delegado da FU
NAI em Cuiabá e responsável pela ida de Campinas para a 
frente de atragáo Peixoto de Azevedo, e outro membro da 
comissáo, o funcionário Hélio Rocha, em um simpósio com 
missionários realizado em Brasília, afirmara que "a outra FU· 
NAI (referindo-se a administragáo anterior) havia caído de po
dre". Por isso, "tenderá a ocultar fatos que comprometam a 
FUNAI... (que) certamente se recusará a admitir o escandalo, 
tuda fazendo para que se acredite que ela, como instituigáo, 
está sempre senda vítima dos ataques da imprensa" (JT, 
16-1-74). 

A 19 de janeiro, a imprensa divulga declarac.;óes do general 
Bandeira de Mello, segundo as quais "nao há nenhum funda
mento na denúncia feíta contra o sertanista Antonio Campinas, 
acusado de haver induzido os krain-a-kore a prática do homos
sexualismo", atribuindo as notícias sobre o procedimento da
quele sertanista ao "sensacionalismo da imprensa". Para ele, 
os fatos que motivaram a denúncia tem outra explica<;áo: "Os 
índios, para se protegerem do frio, mantem a prática de dormir 
juntos em grupos de oito a dez, 'J)aSsando inclusive as pernas 
sobre os companheiros, sem que haja nisso qualquer intenc.;áo 
libidinosa. Esta f oi a conclusáo da comissáo de inquérito, e 
qualquer outra versáo nao passa d6 interpretac.;áo errónea". 
Acrescentou que havia pessoas "interessadas em ferir a honra 
do sertanista António Campinas, que é um homem casado e 
pai de quatro filhos" e anunciou que punira o· autor da denún-
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cia, Ezequias Heringer Filho, com 30 dias de suspensao e o 
transf erira para a área da Perimetral Norte, por ter dado di
vulgac;ao ao relatório confidencial sobre Campinas, ajuntando: 
"Eu só nao o demiti porque levei em considerac;áo que essa 
foi a sua primeira falta grave, desde que trabalha na FUNAI. 
Minha atitude humana foi motivada também pelo fato de sua 
esposa estar no oitavo mes da gravidez" (0 GL., 19-1-74). 

A despeito dessas declarac;óes, "a própria FUNAI, em Brasí
lia, informou que nao existe nenhuma conclusao do ref erido 
inquérito". A suspensáo de Ezequias f oi confirmada: ele afir
mo u que "depois de ter informado a 5·a DR da FUNAI, em 
Cuiabá, a respeito das transformaQóes pelas quais passava o 
povo krenhacarore e, como nenhuma providencia fosse tomada, 
resolví submeter meu relatório a opiniáo pública. Em conse
qüencia, fui suspenso". Por seu turno, o general Ismarth, entáo 
superintendente do órgáo, "admitiu ter assinado urna portaría 
em 13 de dezernbro do ano passado transferindo Antonio de 
Sousa Campinas .. . · para a Perimetral Norte por ser consi
derado incompetente. A medida f oi tomada com base no rela
tó ria da antropóloga Valéria Parisi, que explicara a situaQáO 
dos índios krenácarore até o início de dezembro" (ESP, 23-1-74). 
"Alguns informantes da FUNAI acreditam que Campinas po
derá vir a ser punido, por falta de competéncia e de condic;oes 
morais para trabalhar diretamente em contato com os índios" 
e explicam as declaraQ6es de Bandeira de Mello, em Salvador, 
como visando "apenas afastar a imprensa do caso, para que 
a comissáo de inquérito pudesse trabalhar em paz" (0 GL., 
23-1-74). 

Nesse ínterim, seguia para a frente do Peixoto de Azevedo 
o substituto de Carnpinas, Fiorello Parisi, enquanto o acusado 
retirava-se para Cuiabá, com "um prazo de 30 dias para apre
sentar seu relatório". Campinas "contratou um advogado que 
acompanhará seus novos depoimentos na FUNAI" (0 GL., 
24-1-74) e, em fevereiro, declarava a imprensa: "Ninguém pro
vará nada contra mim. Tudo isso náo passa de inveja pela 
minha carreira. A comissáo de inquérito instituida pela FUNAI 
está vasculhando o meu passado e ela é integrada por gente 
muito digna, que restabelecerá a verdade". Acrescentava ser 
"um sertanista formado pelas escotas de Cláudio Villas Boas 
e Francisco Meirelles. Foi com eles que aprendí a respeitar o 
índio. Orlando está me acusando, mas foi com Cláudio, um 
verdadeiro sertanista, que aprendí a trabalhar . . . Estáo que
rendo me transformar num monstro". O ESP, que publica as 
declaraQóes de Campinas, ilustra a matéria com urna foto de 
quatro colunas, tomada em sua residencia no bairro do Araes, 
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na capital do MT, tendo ao colo um seu filho crianQa e aj t 
te: ele "~6 anos, casado há 12 corn urna descendente de ~1! 
rnaes, pa1 de. quatro filhos de cabelos louros e olhos negro~". 
Conforme o Jornal, nasceu em Itaituba, no Pará "seu pa1· t · h sang d , d. , , in a 

, :ue , e ~ lOS maues,_ .enquanto SUa mae era urna 'apiaká 
leg1t1rna. Ha cerca de cmco anos ele ingressou na FUNAI 
le~ado ~,elos sertanistas Fritz Rolksdorf e Peret". Diz ao re~ 
po?t.er: Ante~ de entrar para a FUNAI, pelos meus próprios 
mer1to.s, er~ p1l?to de. barco e nas minhas andanQas pela regiáo 
do Ar1no~ Ja tii:iha tido contato com os beic;os-de-pau e com 
os canoeiros. ~1nha folha de serviQos é limpa, e. isso já foi 
atestado por diversas pessoas idóneas". O jornalista observa 
que Campinas "era urna pessqa alegre, extrovertida e gentil" 
mas agora, '.'constrangido e abatido pelas acusaQóes, ele estava 
nervoso, sér10 e as vezes muito irritado" (ESP, 8-2-74). · 

A O "caso Cam?inas", entretanto, se vai arrastar ainda po:' 
tres. rne~e~: em fins de fevereiro, divulgava-se que . a comissao 
de inquerit? :ntregaria o relatório "antes que os novos . diri
ge~tes do orgao sejam . ~mpossados pelo novo Ministro do In
ter1~r ~r.- ~,Mauríci? Ra??el Reis" ~FSP, 28-2-74); em marc;o, a 
com1ssa~ achou insuf1c1ente o · numero de testemunhas ouvi
das n~, inqu~rito e solicitou que novas depoimentos sejam to
mad.~s , pedmdo urna prorrogac;áo do prazo (ESP, 2-3-74). 
J:?epo1s de. ~rolongado silencio, a 23 de maio a imprensa ana
lzsa_~ noticw~a a demissiio ·do sertanista "ao término do in
querito qu.e Julgo~ procedentes as acusa~óes formuladas por 
Paulo Hennger Filho, também funcionário da FUNAI" (JB). 
Contudo, na sua ediQao de 30 daquele mes, o ESP publicava 
declara~óes do ?eneral Ismarth, presidente da FUNAI, segundo 
~ quaIS Campinas fora demitido por problemas administra
tivos: f~ra ineficiente "no comando da frente de atraQao dos 
kra~hacarore, deixando, inclusive, que eles abandonassem suas 
alde1as, passando a viver nas imediaQóes da rodovia Cuiabá
~ant~r~m". Nenhuma das pessoas ouvidas pela comissáo de 
inquerito comprovara "a conduta anormal que teria adotado 
com os índi_os . . . in_duzindo-?s ao homossexualismo". Contudo, 
apesar de nao ter sido confirmada tal denúncia o general co-
mentou: "Onde há fuma<;a, há fogo". ' 

DEMOCRACIA FRACASSA NA SELVA: 
PLEBISCITO DIZ NAO, . 
MAS :INDIO TERMINA TRANSFERIDO 

Enquanto a cultura própria dos kreen-akarore sofria náo só 
o impacto da civilizac;ao tecnológica pelo seu contato com a 
frente de constru~ao da rodovia BR-165 ~ os. índios estavam 
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"deslumbrados", como dissera Apoena - mas também na sua 
conduta social, com a introdu<;áo de práticas sexuais anómalas, 
as suas ricas e cobi<;adas terras, embora garantidas pela lei, 
continuavam a ser alvo do interesse da marcha económica de 
integra<;áo da AmazOnia. Já em janeiro, se falava abertamente 
na transferencia dos K-A para o Parque Nacional do Xingu. 

Coube ao sempre crítico padre António Iasi Júnior, secre
tário-executivo da Missáo Anchieta, denunciar tais propósitos, 
dizendo que "supor que a simples transferencia de uma tribo 
para o Xingu poderá garantir-lhe a conserva~áo da cultura é 
uma grande ingenuidade, ou leviandade, na busca da solu<;áo 
mais fácil para problemas graves". Acrescentou ser provável 
que "nenhuma das tribos que se encontram no Parque do 
Xingu conserve, realmente, a sua cultura primitiva", pois "lon
gos séculos de luta - e aqui está o ponto delicado da ques
táo - e a posterior convivencia pacífica, ou quase, deram 
origem, naquela área, a uma cultura específica, ou seja, a 
cultura xinguana". 

"0 Parque Nacional do Xingu, disse las!, é. urna .das 
tres ou quatro áreas de intensa aculturac;ao mtertr1bal 
existentes no Brasil, o que vem a se constituir, afina!, nurn 
fato positivo. Mas supor que lá se possa, sem maiores 
problemas, introduzir uma nova tribo, além de mais re
centemente aculturada, é raciocinar-se com absoluta le
viandade". 

Iasi, que é antropólogo, esclarece que o atual "modus 
vivendi" das tribos xinguanas é fruto de longas lutas, e 
o fato dos "Kranhacarores" se encontrarem bem próximos 
ao limite do Parque e a ele nao pertencerem "ou é porque 
de lá já se afastaram no passado ou nao conseguiram 
nunca penetrar naquela confedera<;áo tribal". 

Levá-los, como pretende agora a FUNAI, arbitraria
mente para o Xingu, negando, inclusive, o seu direito de 
posse sobre a terra onde sempre habitaram, seria expó
los simplesmente a urn inevitável choque ao mesmo tem
po em que se colocaria em perigo o equilibrio, nao muito 
seguro, aliás, existente entre as tribos xinguanas. A trans
ferencia dos "Kranhacarores" - prossegue o missionário 
- para o Parque do Xingu ou qualquer outro lugar que 
assim determine a vontade soberana da FUNAI, supóe uma 
longa prepara<;áo dos índios, quer dos que se encontram 

, no parque, quer dos próprios ''Kranhacarores". É preciso 
lembrar, nesse caso, que no Xingu vivero os "Txucarra
máe", inimigos tradicionais dos "Kranhacarores". Daí, os 
cuidados devem ser infinitamente maiores. 
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"De qualquer forma - concluiu o missionário jesuí
ta - as solu<;óes do gabinete sao muito positivas e fáceis 
de serem arrumadas, principalmente quando há grandes 

interesses multifinanceiros· sobre a área dos infelizes 'Kra
nhacarores'. Náo é possível que se continue a usar o índio 
como urna inatéria amorfa e passível de qualquer expe
riencia, por .mais desastrosa que seja". 

Náo deixa, o padre Iasi, de dizer que tal atitude da FUNAI 
representa urna contradi<;áo, pois anteriormente "o órgáo afir
ma.va que o parque procurava conservar o indígenq, como pe~a 
de museu e que isso nao poderia continuar. Agora, surpreenden
temente, pensa que levar uma nova tribo para aquela reserva 
seria garantir-lhe a sobrevivencia da cultura. Afina!, nao é pos
sível entender a FUNAI" (DN, 24-1-74). 

Mas as contradi<;óes náo .sáo apenas da institui<;áo encar
regada de executar a política indigenista nacional. Cláudio 
Villas Boas, que realizara os pPineiros contatos com os K-A, 
e seu irmlío Orlando, diretor do Parque do Xingu, que táo 
veementes foram em condenar a retirada daqueles indios pa:ra 
outras terras que nao as suas, declaram agora que "no caso 
·dessa tribo náo há contra-indica~áo. Eles estáo tendo seus cos
tumes aviltados pelos posseiros das margens da BR-165, que 
invadem suas terras. Na nova ·área, os kreen-akarores poderáo 
viver em paz e terio como vizinhos os caiabis, indios de urna 
na<;áo muito ordeira e trabalhadora". Explicam que os caiabi 
estáo muito contentes e ajudam na constru~áo de urna aldeia 
para abrigar os K-A, em franco processo de degenerescencia 
de sua cultura, e que assim serao preservados da corrup<;áo 
dos posseiros. No Parque, receberáo áreas plantadas de man
dioca, banana e batata e a sua aldeia "terá que apresentar 
um bom índice de conforto para seus habitantes, que estáo 
acostumados a choupanas pessimamente construídas e náo pos
suem agricultura (JB, 22-4-74). Cláudio faz até mais do que 
apoiar a transferencia: vai pessoalmente a área dos K-A, onde 
é recebido com festa pelos indios. "Por meio de sinais e algu
mas palavras que sabe de krain-a-kore. . . convidou-os a mudar 
para o Xingu, indicando com gestos em dire~áo leste. Os índios 
ficaram bastante excitados, falaram muito entre eles e aceita
ram o convite". E nao somente isso: quando o sertanista ia 
embora, choravam, agarravam-se a ele, náo queriam deixá-lo 
viajar. Cláudio, muito emocionado com essa demonstra<;áo de 
amizade, "acredita que além dos la~os que firmou por ocasiáo 
dos contatos, os índios devem estar desesperados para sair 
daquela regiáo, toda cercada de civilizados" (0 GL., 4-6-74). 

Realmente, os K-A estáo desesperados, mas náo querem 
sair de sua terra, e muito menos ir para o Xingu, onde vivero 
os seus maiores inimigos, os Txucarramáe e em cuja confe
dera<;áo, conforme Iasi, nao conseguiram permanecer ou pene-
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trar no passado. Fiorello Parisi, o sertanista que substituíra 
o famigerado Campinas nos trabalhos de consolida<;ao da frente 
do rio Peixoto de Azevedo, é de opiniao que a retirada de uma 
tribo indígena do seu "habitat" natural constitui sempre "uma 
iniciativa temerária, e que precisa ser exaustivamente estudada, 
antes de posta em prática". O jornalista Edilson Martins, envia
do especial do JB, escreve sobre ele: Fiorello é de nacionali
dade italiana, tem curso superior na Sorbonne e há quatro 
linos vive em contato direto com os indios brasileiros. Justifi
cando a sua posi<;áo em relac;áo a mudanc;a Parisi considera 
uma temeridade efetivá-la "por mais rico e fértil que seja o 
novo 'habitat', pois há a ·considerar aspectos ecológicos e cul
turais. Toda aldeia tem sua cultura própria, com seus costu
mes, sua especificidade. Há ainda o fato onde eles se encon
tram. Geralmente é uma regiao mítica, que· explica a · criac;ao 
da tribo, com delicados e profundos aspectos sagrados". Reco
nhece que, em face dos contatos e do despreparo das frentes 
pioneiras de civiliza<;áo. . . para ·lidar com os indios, · respeitan
do-os, os kreen-akarores nao podem· permanecer onde se en
contram. Contudo, tendo visitado "a regiao mítica desses ín
dios ... pensou em aconselhar a FUNAI a fixá-los nas proximi
dades" (JB, 6-5-74). 

Entretanto, um mes depois, o jornalista visita o Parque 
do Xingu e, em reportagem, comparando a projetada transfe
rencia dos K-A com a dos caiabis (eram 66 e hoje somam mais 
de 220 índios "saudáveis e com toda sua integridade sócio
cultural mantida") refere as vantagens da integra<;ao intertribal 
no Parque: os K-A entrara.o em contato com 15 tribos dife
rentes, defenderao seu sistema sócio-cultural e, "havendo um 
processo harmonioso de integra<;áo" poderáo casar "com indias 
de urna aldeia irmá. Isso tem acontecido sucessivamente no 
Xingu. Há um permanente intercambio sócio-cultural entre as 
diferentes aldeias. Os kreens, que se encontram isolados váo 
agora, tao logo sejam transferidos (sao quase 200) us~fruir 
desse intercambio, o que certamente possibilitará que eles so
brevivam como na<;áo" (JB, 9-6-74). 

Entrementes, Fiorello trabalha na área e consegue conta
tar com a aldeia sul, terceira e última dos K-A a aceitar a 
aproxima<;áo dos civilizados; Cláudi<> Villas Boas já visitara os 

' antigos "gigantes" e náo só deles obtivera a aceitac;áo do con
vite para mudar-se para o Xingu como observara que eles 
estavam "desesperados para sair daquela regiao, toda cercada 
de_ ~ivilizados". O sucesso desses contatos leva o antropólogo 
Heho Rocha, coordenador da Amazonia, a dar ordens "para 
agrupar os tres aldeamentos, a fim de realizar a transferencia 
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para o Parque do Xingu", onde "foi escolhido um local bem 
isolado . . . para a fixaQáo dos 160 krain-a-kore, que disporao 
de uma lagoa piscosa, ro<;as prontas e aldeia construida pelos 
outros índios qué moram no Parque, demonstrando receptivi· 
dade" (0 GL., 18-6-74). 

Dia 28, entretanto, a imprensa analisada divulga uma noti
cia surpreendente: os K-A, depois de um plebiscito, decidem 
mudar, mas para a cachoeira do Krokotó. "No relatório que 
enviou a FUNAI, o sertanista (Fiorello Parisi) explicou que 
Krokotó - distante 25 quilómetros da Cuiabá-Santarém, mas 
separada da estrada pela serra do Cachimbo - tem pesca e 
caQa abundantes e grande importáncia na mitologia dos Kreen
Akarores - eles acreditam que lá surgiram seus ancestrais" 
(JB, 28-6-74). Acrescenta o jornal: "Com a permissáo da FUNAI 
e ajuda do grande capitáo Kocride (que comanda os pequenos 
líderes), Fiorello Parisi levou índios para a cachoeira no inicio 
da semana: os primeiros a deixar o rio Peixoto de Azevedo 
foram os habitantes d~ aldeia Sul. O sertanista disse que a 
mudanc;a serviu para revelar a lideranQa da india Tuincre que, 
além de fazer trabalho de pajelanc;a ( curandeirismo), provou 
ter grande ascendencia sobre mulheres e guerreiros. O novo 
aldeamento constará de oito malocas que abrigaráo os índios 
das tres tribos (aldeias). Os trabalhos de desmatamento foram 
iniciados, para serem preparados culturas de milho, arroz, ba
tata e mandioca. Amedrontados, depois que contraíram gripe 
e outras doenQas, os kreen-akarores, segundo Fiorello Parisi, 
aos poucos váo deixando de lado o fascínio pela civilizaQá.O 
dos brancos. O sertanista admitiu que se esta experiencia fra
cassar, ele nao fará qualquer objeQáo a transferencia dos índios 
para o Parque Nacional do Xingu". 

A experiencia "democrática" do plebiscito transforma o ser
tanista italiano, formado pela Sorbonne com quatro anos de 
vivencia entre os silvicolas brasileiros e que obtivera o pro
clamado sucesso de atrair os K-A da aldeia sul, em um "etnó
logo ignorante" (JBr., 29-6-74) que, "segundo um sertanista" 
nao identificado, "acostumado as práticas democráticas do seu 
país, onde se faz plebiscito até mesmo em questóes de divórcio, 
tenha desejado estender essa prática junto aos índios brasilei
ros . . . A consulta popular, se assim pode ser chamada. . .. resul· 
tou numa maioria que preferiu ficar nas margens da rodovia 
Cuiabá-Santarém. O fato é inédito, principalmente numa tribo 
bastante primitiva, como os kreen-akarores, que além de des
conhecerem nossa língua certamen te ignoram de forma nao 
menor nossos métodos democráticos. Desse modo . . . plebiscito 
entre indios tutelados pela FUNAI é leviandade, em nome in-
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clusive da etnologia". A mesma matéria divulga declaraQ5es de 
Orlando Villas Boas, diretor do Parque do Xingu, segundo as 
quais os K-A "continuara.o expostos a todos os perigos que os 
vem ameagando já há algum tempo. . . já que ninguém de 
bom senso acreditará que renunciará.o, com tao curta distancia, 
a novas aproximagoes com as chamadas 'frentes pioneiras' de 
civilizados". E mais: "Realizar plebiscito entre índios só náo 
chega a ser ridículo porque na verdade constituí mais uma 
violéncia, desta vez em nome da etnología, contra essa tribo 
recém-atraída. O índio pode e deve decidir seus passos, suas 
questóes internas logo após contato com nossa civilizagáo, 
nunca o seu destino. Plebiscito numa nagao indígena, em ques
táo de tamanha magnitude, é, portanto, ridículo e tristemente 
trágico". Estranha, ainda, a decisáo tomada, que haveria con
trastado com a opiniao do próprio presidente da FUNAI, ge
neral Ismarth que, segundo ele, "vira com muita simpatia essa 
transferencia (para o Parque do Xingu), já que retirava esses 
indios. . . de urna regiáo eminentemente perigosa". 

Ainda conforme a imprensa analisada, os índios do Xingu, 
que se preparavam para receber os K-A, haviam ficado tristes 
com o resultado do plebiscito e, por ordem do chefe do posta 
Diadurwn, da FUNAI, os trabalhos de construgáo de malocas 
e limpeza de rogas destinadas aos "gigantes" haviam sido in
terrompidos (DB, 30-6-74). 

É o próprio presidente da FUNAI que, em julho, "pondo 
fim as especulagoes surgidas sobre a transferencia dos indios", 
declara que nao recebera "qualquer relatório enviado pelo ser
tanista Fiorello Parisi, anunciando a decisáo dos índios e de
f endeu a fixaQáo dos krenhacarore no Xingu, onde urna área 
especial já está sendo preparada para recebe-los" (ESP, 2-7-74). 
Parisi, por sua vez, esclareceu que lamentava a má interpre
tagáo dada por um jornalista carioca em Cuiabá as suas pala
vras. "Náo afirmei que os índios haviam jeito 'plebiscito'. Quis 
dizer apenas que iria fazer urna tentativa de localizá-los melhor 
no seu próprio 'habitat'. Os índios por si mesmos já se cons
cientizaram dos perigos que correm vivendo na proximidade 
da rodovia Cuiabá-Santarém. Tanto que nao mais voltaram a 
estrada". Disse que nao está disposto a manter polémicas com 

\ os irmáos Villas Boas mas reafirmou, em princípio, ser con
trário a transferéncia para o Xingu, mudan<;a que "poderia ser 
táo fatal a tribo como deixá-la permanecer no local onde se 
encontra", pois, no Xingu, eles "se defrontaráo com um uni
verso cultural completamente diferente do seu. Seráo trauma
tizados e acabaráo perdendo a sua verdadeira identidade" Cuma 
vez que) ali "já náo existe mais uma cultura individual por 
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tribo, mas sim a denominada Cultura Xinguana". Citou ·ainda 
como desvantagem a presen~a, no Parque, dos Txucarramae 
seus tradicionais inimigos, e concluiu: "Mas o mais grave d~ 
tudo é a arbitrariedade de se transferir um povo de sua terra 
para outra em razáo de interesses ligados a empreendimentos 
empresariais" (JBr., 2-7-74). 

Dia 15, anunciava-se que "Parisi talvez seja transferido para 
outra frente de atragáo nas áreas da Perimetral ·Norte, pas
sando ao técnico indigenista Oldemir Pinto a responsabilidade 
pelo trabalho de preparac;ao" da mudanga dos K-A para o 
Xingu (0 GL.), onde prosseguiam os servigos de desniatamento 
e ~onstruQao de urna aldeia para aqueles indios, cujas chefes 
ser1am levados de aviao para visitar o local, antes da mudanQa 
(JB, 13-7-74). 

Em agosto, Orlando Villas Boas volta a falar sobre a trans
ferencia que comegaria a partir da segunda quinzena. Náo se 
refere a_s críticas sobre a inexistencia, no Parque do Xingu, 
C:Ie amb1~nte para a manutengáo da cultura tribal dos K-A, 
mas reafirma que a mudan<;a significa a única possibilidade 
de s_obrevivencia para a tribo, ~m razao das estradas de pene
tragao que f oram a bertas nas proximidades do seu habitat. 
"Já se tem murmurado - afirmou - que estamos sendo coni
ventes com o poder econ61nico que penetra e se implanta nas 
terras dos Kreen-Akarores, promovendo a transferencia da tribo 
para o Xingu, afastando, enfim, o que se consideraria como 
empecilho - o índio - a frente pioneira. Acham que os indios 
d:veriam permanecer onde se encontram. Tal assertiva satisfaz, 
tao-somente, os pontos de vista políticos de alguns, mas jamais 
humanitários. Chega de mártires. É preciso nao esquecer que 
o Brasil, a época do descobrimento, teria mais de dais milhoes 
de índios; e boje, quantos sao? talvez menos de 100 mil. Filoso
ficamente, náo aprovo também tal transferencia, mas o que 
fazer, deixar simplesmente que os índios pere<;am, vitimados 
pelas. doencas e pelos vicios da nossa civiliza<;áo? A história, 
enfim, julgará sem passionalismo" (JBr., 3-8-74). Também Cláu
dio, "normalmente tímido e reservado", em outubro reafirma 
que, embora sempre baja sido contrário a qualquer tipo de 
transferencia de índios "em decorrencia da ocupa~o de suas 
terras por civilizados", no caso dos K-A "seria urna desumani
dade deixá-los em suas aldeias, de onde eles podem escutar 
o barulho da estrada Cuiabá-Santarém que exerce sobre eles 
urna atraQaO irresistível. Se essa situac;;áo permanecer por mais 
tempo, creio que no máximo dentro pe cinco anos este grupo 
desaparecerá" (DB, 8-10-74). 

Por diversos motivos, os meses passam sem que a mudanca 
se efetive. "Os indios kreen-akarore voltaram a· perambular pela 
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rodovia Cuiabá-Santarém, a exemplo do que ocorreu no início 
deste ano, quando foram encontrados ~endigando as. margens 
da estrada e pedindo carona aos motoristas até a capital mato
grossense. O sertanista Fiorello Parisi está, n~ momento:. pro
movendo a volta dos índios para a ma!a, po1s neste mes Ade 
novembro os irmáos Villas Boas deverao fazer a transferen
cia" (FSP, 3-11-74). Um surto de gripe impede que os K-A com
parec;am "ao congresso de caciques", promovido no mesmo mes 
no posto Leonardo, no Parque Indígena do Xingu 

1

, in~or~a ~ 
J B ( edi<;áo de 8-11), noticiando ainda que a transferencia s~ 
se verificará "em meados de 1975". O atraso da mudanc;a e 
atribuído pelo delegado da FUNAI em Mato Grosso "ao receio 
demonstrado por alguns antropólogos de que eles náo se 
adaptem bem ao local" e, por isso, em principios de janeiro, 
os dois capitáes kreen-akarores, cada um representando sua 
respectiva aldeia, será.o levados para visitar o parque, havendo 
boas possibilidades de que aprovem a escolha do novo local 
(JB 15-12-74). Essa ·viagem dos chefes, contudo, surpreende 
até ' o delegado Gerson da Silva, pois tres días depois j~ a 
imprensa noticiava que os "capitáes" da tribo K-A hav.1am 
chegado de aviáo ao pasto indígena Diauarum, sendo receb1dos 
por Cláudio Villas Boas (FSP, 18-12-74). 

A proximidade do fim do ano indica também o melancó
lico término da odisséia dos lendários índios gigantes: a tribo, 
o que resta dela (conforme o JB, edi<;áo de 9-6-74, eram "quase 
200" e, segundo O GL., edi<;ao de 18-6-74, somavam 160) será 
transferida de aviáo entre 10 e 15 de janeiro, tendo a FUNAI 
decidido "aproveitar o período chamado de veranico, ocasiáo 
em que as chuvas praticamente cessam, durante 20 ou 30 dias, 
numa esta<;áo profundamente chuvosa em toda a regiáo xin
guana" (JB, 28-12-74). Os K-A viajaráo em um aparelho Buffalo, 
da FAB: os irmáos Villas Boas irá.o encontrar-se com os in
dios na sua área do Peixoto de Azevedo. Eles entendem que 
se ali permanecessem, sua na<;ao seria prejudicada irremedia
velmente, pois, "em dois anos de contato com as frentes pio
neiras, 15º/o dessa tribo de 100 indígenas morreram" (JB, 6-1-75). 

A experiencia "democrática" dos kreen-akarore fracassara: 
eles "terao que deixar o lugar que consideram sagrado, pois 
acreditam que ali (na cachoeira do Krokotó) se originou sua 

\ . 
tribo, mas seráo gratificados por migrarem para o Xingu: no 
Parque teráo a prote<;áo dos irmáos Cláudio e Orlando Villas 
Boas, estadio livres da nociva vizinhanc;a com a rodovia Cuiabá
Santarém e já encontrara.o prontas roc;as de milho, seu ali
mento preferido, semeadas pelos kajabis em homenagem aos 
novas vizinhos. De urna tribo de mais de 1.500 pessoas, segun-
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do alguns, ou mil, segundo outros, os outrora altivos e len
dários kranhacárores, antigamente chamados de 'índios gigan
tes', nao passam hoje de 150 índios doentes" (ESP, 11-1-75). 
Afinal, sao apenas' 79 - "40 homens e 39 mulheres" - que, 
segundo os médicos, "estáo em condi<;6es razoáveis de saúde, 
apesar dos 15 días· que passaram quase sem alimentac;áo a 
espera de transporte, pois se adiantaram aos planos assim que 
souberam da confirmac;áo da mudanc;a" (0 GL., lS-1-75). 

A transferencia foi realizada no día 11 de janeiro, em tres 
viagens realizadas pelos C-47 da FAB: os indios estavam meio 
amedrantados, segundo um oficial, mas "bastante calmos". No 
Parque, exatamente no Pasto Diauarum, encontravam-se, para 
recebe-los, o presidente da FUNAI, general Ismarth, o serta
nista Cláudio Villas Boas, e, praticamente, todos os quatro 
grupos que habitam aquela parte da reserva, destacando-se 
Rauni, o chefe txucarramae, que exibia "o seu melhor cocár 
a cabec;a, o cachimbo enfiado no short" . . . Na casa grande do 
posta Diauarum, havia ··urna grande fogueira: Iá estavam, a 
espera dos antigos e ferozes :rivais amplas postas de peixe, 
batatas-doce, a farinha de mandioca, frutas na grelha, o cai
titu, também chamado porco-do-mato, chamuscado com ·cauro 
e tudo, sem sal. Ninguém pode entrar, a nao ser Rauni, o coor
denador-geral, que garantiu a Salcridi (o chefe kreen-akarore), 
na chegada, por gestos, · que jamais voltariam a brigar. Mais 
tarde, repetiria para os jornalistas: "Nós agora só briga contra 
os brancas que f azer estrada para tomar terra da gente ... " 
Enquanto os kranhacarores comiam, os integrantes das outras 
tribos . . . corriam de um lado a outro procurando agradá-los 
com mais comida. Pouco a pouco iam saindo para o terreiro, 
onde o céu escuro cheio de estrelas estimulou-os. . . a danQa, 
que durou duas horas, todos se misturando (só os homens), 
abra<;ados em intensa alegria. . . Os médicos, após urna série 
de "rigorosos exames ", constataram que o estado geral dos 
kranhacarores estava "abalado, tanto física quanto psicologica
mente". Pudera, acabam de sair de um surto gripal, com um 
caso de pneumonia grave (urna india de 29 anos, que mais 
parecía ter 50). E para mostrar o quanto esses indígenas esta.o 
em decadencia, nenhuma mulher grávida, todas carregando urna 
anemia considerada profunda, todos eles sujos e como que 
desorientados com as brincadeiras dos outros. Famintos, devo
raram tudo e passaram a pedir mais• comida . . . No primeiro 
dia devoraram cinco grandes parcos-do-mato, o iperori mal
assado, sacos de goiaba, fora montes de milho assado, abóbora 
e batata com casca (ESP, 15-1-75). 
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os K-A passaram dois días no posto, urna vez que os 
médicos esperavam para verificar a rea<;áo as vacinas contra 
difteria, tétano, sarampo e tuberculose, que lhes tinham apli
cado. Quando saíam para o rio ou passeavam nas redonde
zas - registra o jornalista Danúbio Rodrigues, em rep~rtagem 
para o ESP - o faziam "abra<;ad?s, em du~las, sorridentes, 
assombrando vários brancas que tinham ouvido /alar no ho
mossexualismo dessa tribo. Mas Cláudio náo garante nada disso, 
embora fique bem claro que é uso comum o que poderá pare
cer um excesso de carinhos tanto entre homens como entre 
mulheres. Quando sentam em bandos, é normal um colocar 
a perna sobre a perna do outro, além de tapinhas no peito do 
amigo, os rostas bem próximos. Para Cláudio. . . tentar ver 
nisso simplesmente homossexualismo s sem se aprofundar na 
cultura 'dessa gente, é criminoso e deve ser combatido com 
vigor"' (ESP, 15-1-75). 

"O trabalho dos médjcos terminou antes do meio-dia da 
segunda-feira (13-1-75); Cláudio Villas Boas movimentou-se entáo 
para a partida . . . Os ordens f oram dadas e os kreen-akarore 
colocaram sua mudan<;a nas ubás - canoas. Apenas duas ubás 
carregaram a na<;áo que, as 2,20 da tarde... deixou o Posto 
de Diauarum, subiu o río Xingu e alcan<;ou a nova aldeia. 
Nenhuma tristeza, só os gritos em língua ge, demonstravam 
que o fato nao era comum" (reportagem de Memélia 1ioreira, 
enviada especial do JBr., 15-1-75). O percurso de 13 quilóme
tros, percorridos pela margem, devido a carga, e por motivo 
de seguran<;a, durou duas horas. . . De repente, nuvens pesadas 
se f ormaram, logo depois que a caravana passou por urna das 
centenas de bra<;os do rio. Precedidas de relampagos e trov6es, 
as águas passaram a fazer pequenas ondas. Já se avistava o 
local onde ficariam os kranhacarores, cujo nome é Ianatop ou 
terra das palmeiras. A chuva desabou a poucos metros do local 
de desembarque: as índias trataram de se proteger e aos ali
mentos. Saíram todos com dificuldades, que a chuva caía dura 
e gelada, ensopando sacos de farinha, alagando caldeir6es com 
porco-do-mato; as crian<;as choravam e tremiam de frio. Saltar 
das canoas tomou-se complexo: ninguém caiu, mas as ondas 
obrigavam os homens a segurar os barcos. . . Rauni consolava, 
ajudava, metia as botas na lama arrastando material. . . Ho
mens e mulheres despejavam as mercadorias e procuravam 
lenha agrupada nos cantos das malocas. Fogo aceso, todos co
mem, enquanto os que iam concluindo faziam camas com fo
lhas de bananeira. Devagar, a chuva foi acabando e os "bran
cas" além de Rauni e seus companheiros de comitiva de honra, 
já se despediam dos que iam ficar, com gestos e abr~os. Céu 
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outra vez limpo, ele póde acender tranqüilo o seu cachimbo 
e sorrir feliz. Pensara em. . . contar. urna lenda para que os 
kranhacarores dorn1issem em paz, sem ter que se preocupar 
co1n as on<;as e o~ mosquitos, muito mais agressivos que em 
Diauarum. Do rio Peixoto de Azevedo até ali ainda teria muito 
que saber dos seus antigos adversários. E ele concluiría a sua 
missáo contando urna história, a de Mavutsínim, aquele que 
foi o primeiro homem da terra: 

"No come<;o, somente ele existia, sozinho, sem mulher, 
sem filhos ou parentes. Um dia, chateou-se e decidiu trans
formar urna concha em esposa. Quando a crian<;a nasceu, 
perguntou a mulher: 'É homem ou nao?' 'Homem', respon
deu ela. 'Vou levar ele comigo', disse Mavutsinim, e foi 
embora. A mae chorou e voltou para sua aldeia, a lagoa, 
que se transformou em concha outra vez". 

"N ós, garante Rauni, somos netos do filho de Mavutsinim. 
Mas, como Rauni poderi~ contar a história, se náo fala ainda 
a língua dos kranhacarores? Ele riu muito e disse que a sua 
preocupa<;iío, agora, é que todos ·'os índios da natureza' tenham 
uma língua só, 'para lutar contra os brancas maus que querem 
tomar as nossas terras"' · (reportagem de Danúbio Rodrigues, 
ESP, 15-1-75). 

Conhecer a regiáo tem sido a principal preocupa~o dos 
79 indios kreen-akarores que há 15 dias vivem no Parque Na
cional do Xingu, próximo ao posto indigenista de Diauarum. 
Em grupos, eles examinam o rio e as ro<;as . . . Desconfiados, 
os kreen-akarores investigam minuciosamente as vizinhanc;as do 
conjunto de malocas, procurando saber também junto aos caia
bis que tipos de animais podem ca<;ar para sua alimenta<;áo. 
A área ocupada (por eles)... nao chega a 300 alqueires. As 
terras, segundo os Villas Boas, sao férteis e de fácil cultivo .. . 
(Os índios) viraram verdadeiras crianc;as com a mudan<;a .. . 
sao puros e. . . a curiosidade do novo lugar no Parque os tor
nou mais calmos e trabalhadores. Após seis meses de vivencia 
eles se acostumarao aos novos vizinhos e os respeitaráo como 
irmaos, destaca Cláudio. Destes, os mais próximos sao os caia
bis, cujo "grande chefe e pajé Prepori. .. juntamente com seus 
irmáos de tribo, sornando mais de 50 indios, levou cer.ca de 
quatro meses construindo as malocas onde se fixaram os no
vas moradores". Eles visitam constantemente os K-A, "conver
sando muito e oferecendo auxilio permanente" (JB, 27-1-75). 
Esta f oi a derradeira notícia 9 divulgada pela imprensa, no 
período analisado, sobre os ex-gigantes, exilados de seu vale, 
da sua terra mítica da cachoeira do Krokotó,· para os 300 al-
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queires do distante 600 quilómetros Parque do Xingu, onde 
se espera que, como outras 14 nac;óes ali reunidas e os seus 
vizinhos caiabis, se transformem em bons trabalhadores e, con
forme os Villas Boas, "apesar de aculturados, conservem vários 
de seus costumes" (JB, 27-1-75). 

ESTóRIAS DOS "íNDIOS NEGROS" 
E HISTóRIA DOS AVA-CANOEIROS 

Como a maioria das tribos contatadas ou arredias do Brasil, 
a dos Avá-Canoeiros, atraída por Apoena Meirelles em fins de 
1973, é envolvida pela aura do mistério e da lenda. Mistério 
da origem: esses índios seriam cafusos, a tribo resultara da 
miscigenac;áo de carijós e escravos fugidos, no século XVII, 
de urna expedi<;áo do Anhangüera. E a lenda, tao a gosto dos 
leitores de "quadrinhos" e espectadores dos filmes de Tarzan 
e Jim das Selvas: em· seu meio, raptada ainda crianc;a, impera 
a deusa branca. "Nao é fantasía, nao. É urna mulher muito 
bonita, cabelos longos, loura, que mais parece urna gata selva
gem. Caminha, como o resto da tribo, praticamente nua, com 
seus olhos muito verdes" - é o· que garante o posseiro Anísio 
Ribeiro, residente no povoado de Dorilandia (70 habitantes), 
que já a viu entre os índios, Huns bichos feios de espantar 
qualquer cristáo", como comenta dona Zilda Neves Fonseca, 
mulher do vaqueiro Antonio Maria que mora num barraca as 
margens do Javaé, afluente do Araguaia, "a uns cinco quiló
metros de Canuá". Como sempre, os índios já aculturados e 
que, sem dúvida, tiveram lutas com a tribo e levaram a pior, 
alimentam essas estórias: "os javaés nao escondem seu temor 
pelos índios que chamam de 'caras-pretas', que tém 'longos 
cabelos, sao altos, agressivos e adoram comer carne de cavalo"' 
(JB, 14-11-73). Como veremos, essa descric;ao contrasta com a 
opiniáo de etnólogos e antropólogos, pelo menos quanto a es
tatura, tal como ocorreu com os K-A, dos quais acabamos de 
falar. 

Ao iniciar-se o ano de 1973, a imprensa analisada dá como 
meta da FUNAI a intensifica<;áo dos trabalhos de atrac;áo dos 

, Avá-Canoeiros, "possivelmente a última tribo desconhecida e 
ainda arredia existente em Goiás, sobre a qual se sabe que 
é nómade, e seus membros tem a tez escura e o cabelo en
caracolado". A missáo está a cargo do sertanista Israel Praxe
des Baptista 1 º, e foi iniciada "há dois anos", encontrando a 
sua maior dificuldade no nomadismo dos "Cara-Preta", pois, 
"ao menor sinal do hornero branca, eles deixam o aldeamento 
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e come<;am urna marcha sem rumo para estabelecerem em 
novo local favorável" (JBr., 16-1-73). Até mesmo quando se 
realizam sobrevóos rasantes sobre a tribo com o objetivo . de 
lanc;ar presentes, eles "recomeQam sua peregrinac;áo por dentro 
da mata e do cerrado espesso dessa área" (JB, 16-1-73) . 

"A primeira tentativa de atrac;áo da tribo .. . ocorreu entre 
1945 e 1955, mas nao trouxe nenhum resultado positivo. Em 
agosto de 1971, a FUNAI decidiu reiniciar os trabalhos de atra
ca.o. . . A expediQao . . . f oi dividida em do is grupos e a orien
tac;áo dada pelos sertanistas é a de que os integrantes dos 
grupos de atrac;ao sempre se desloquem nas pegadas dos ín
dios, visando a protegé-los e atraí-los. Os trabalhos com os 
Avá-Canoeiros se desenvolvem em dois planos: junto aos índios 
e junto aos civilizados. A estes, os sertanistas procuram de
monstrar que devem colaborar para a atrac;ao. . . nao tomando 
nenhuma atitude que possa trazer desconfianc;a ou ressenti
mento" aos índios (CM, 8-7-73). Conforme declarac;óes de Israel 
Praxedes, "quando foram assinalados pela primeira vez . . . os 
Avá-Ca.noeiros eram uns · '400 índios. Desconhecendo as regras 
de convívio da sociedade branca na qual ninguém reparte com 
ninguém o produto de sua colheita, os índios invadiram terras 
cultivadas ou de pastagens e, sem perguntar nada, fáram co
lhendo o que encontravam e matando o gado, de acordo com 
suas necessidades. Por isso os fazendeiros, que também náo 
compreenderam este comportamento, deram caca aos índios 
e dizimaram muitos deles. Há anos que estes índios sáo massa
crados pelos habitantes da regiáo. Após tantas perseguiQóes, 
os silvícolas acabaram por exercer um nomadismo táo acen
tuado que, em nenhum outro local do Brasil, terá se regis
trado peregrinac;ao táo extensa em táo pouco tempo. Os 'Avá
Canoeiros andaram por todo Norte de Goiás, alcanc;ando o 
Pará e Maranhao, de onde também foram expulsos. Daí retor
naram rumo ao Sul, onde se dividiram em dois grupos: um 
encontra-se agora no municípío de Cavalcante, próximo do rio 
Tocantins (a apenas 300 quilómetros do Distrito Federal, Bra
sília) e outro ao Sul da ilha do Bananal" (DB, 9-7-73). 

Quem sáo esses indios andejos e de tez escura que, locali
zados em Goiás e Mato .Grosso, de repente surgem as margens 
do rio Cajazeíras, em Itupiranga, no Pará, saqueando ·as comu
nidades ribeírinhas, invadindo as casas, levando a comida e 
objetos domésticos e até mesmo ferindo a flechada um lavra
dor (0 GL., 12-6-73)? Quem sao mesmo esses A-C, . que "con
tinuam evitando qualquer contato com os brancas, tanto que 
deixaram amontoados, em trilha aberta na floresta, todos os 
presentes jogados de aviáo pela missáo pacificadora, o que 
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significa um pedido aos civilizados para que nao os seguissem 
mais?" (0 GL., 11-8-73). Quem sao esses peles negras que, nao 
obstante o seu ódio pelos brancos, teriam raptado, em 1952, 
a filhinha do lavrador (Joaquim Lima) da ilha do Bananal, e 
que agora, bela e nua, caminha como urna deusa-gata de olhos 
verdes entre eles, "enquanto seu pai, agora idoso, permanece 
na ilha, esperan<;oso de reencontrar a filha antes de morrer?" 
(DB, 9-7-73) . 

Para responder a essas indaga<;óes, a imprensa analisada 
se vale da história e do mito, de pesquisas antropológicas e 
da tradi<;áo oral: 

"Em 1620 dois grandes sertanistas, Antonio Campos 
Bicudo e Bartolomeu Bueno da Silva, pai do Anhangüera, 
organizaram duas expedi<;óes e partiram nesse mesmo ano 
de Sao Paulo de Piratininga. Marchando em dire<;óes di· 
ferentes, as expedi<;óes terminaram por alcan<;ar os atuais 
Estados de Mato Grosso e Goiás. Campos Bicudo viajou 
em companhia de seu filho Antonio Pires Campos, de 
12 anos o mesmo acontecendo com Bartolomeu Bueno 
da Silv~, que levou consigo Bartolomeu Bueno da Silva 
Filho, mais tarde consagrado pela alcunha de Anhangiiera, 
pelos índios. 

Os dois sertanistas se encontraram numa regiáo até 
boje desconhecida mas que se admite tenha sido o Norte 
de Mato Grosso. António Campos Bicudo convenceu Bar
tolomeu Bueno a fazer o caminho da volta por um local 
que ele conhecera na expedi~o, onde ~~ podia s~ntir em 
toda a sua tristeza e grandeza o martirio de Cnsto, gra
vado pela natureza nas rochas. 

Bartolomeu aceitou a sugestáo mas náo encontrou 
em sua jornada de volta as rochas faladas por Bicudo. 
~ias conheceu um grande rio, o Araguaia, as margens do 
qual viviam os indios araes, que foram por ele domina
dos e conduzidos como escravos a Sao Paulo de Pirati
ninga. No percurso, os indios foram em sua maioria mor
rendo e deixando para seus captores as pe<;as de metal 
amarelo que conduziam ao pesco<;o, ofertadas pelos ser
tanistas a igreja de Sorocaba. Mais tarde os padres des
cobririam que aquelas pe<;as eram de ouro. A noticia, 
divulgada, despertou o interesse de muita gente, já inte
grada no ciclo de ouro que se iniciava no Brasil. Quarenta 
anos depois da aventura de Bartolomeu e Bicudo, os fi-

, lhos deixados pelos dois e educados no desbravamento 
das terras, fizeram nova expedic;;áo percorrendo a mesma 
trilha de seus pais ... 
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A expedi~o tomou o rumo do Brasil Central e atin
gindo Goiás foi alcan<;ar o interior de Mato Grosso. Lá 
se encontrou com Pascoal Moreira, que fundaría Mato 
Grosso na altura do río Cochimpo, boje CUiabá. Barto-

1 

lomeu Bueno da Silva, cuja queima de álcool levou os 
indios a dar-lhe o apelido de Anhangiiera, trazia consigo 
cerca de 600 civilizados, uns 400 índios carijós e um gran
de contingente de negros, recém-chegados da África. 

De Mato Grosso a expedic;;áo subiu em direc;;áo a re
giáo Norte do· País indo alcanc;;ar o atual Estado do Ma
ranháo. No curso da expedic;;ao foram~se agravando as 
condic;;óes de vida dos índios e negros, que ·afina! deci
diram abandonar Anhangüera e fugir temerosos de urna 
vindita que lhes parecia certa. Disto resultou a fundac;;áo 
de urna tribo com características inteiramente novas, pois 
resultante da uniáo de negros e indios, os atuais avá
canoeiros. 

Os indígenas, no entanto, conseguiram manter muitas 
de suas características originais. Hoje, hostis, mestic;;os e 
negros, eles resistero a aproximac;;áo dos brancos" (JB, 
4-10-73). 

Ainda ao JB (edic;;áo de 14-11-73), deve-se urna pesquisa em 
livros e estudos, produ,z~dos por antropólogos e etnólogos que, 
durante o século XIX, tentaram contatar com esses indios, 
percorrendo os vales do Araguaia e Tocantins. 

"Em Viagem ao Araguaia, Couto de Magalháes já 
alertava que 'o canoeiro é mais valente do que qualquer 
outro índio, ao que acresce ser mais sagaz e previdente. 
Quando bate, a déstrui~áo é certa, porque ele nao faz 
sem escolher ocasiáo oportuna, custe isso, muito embora, 
urna espionagem incessante de muitos meses. Ordinaria
mente matam e roubam tudo quanto é de ferro, couro 
e roupas' ... 

Cunha Matos aponta a teoria da uniáo de indios cari
jós e negros fugidos dos quilombos existentes em terri
tório goiano. Mestic;;os de índios e negros os avás nao 
seriam, portanto, autenticas selvagens, mas urn 'estranho 
amálgama, em que predomina o banditismo'. 

'Todos, de ambos os sexos, andam nus' - diz Cunha 
Matos: 'Sáo monógamos, tem costumes particulares, entre 
outros a existéncia de urna casa de correc;;áo, ou, para 
melhor dizer, urna casa de meretrizes e prostitutas das 
aldeias, as quais, segundo dizem, náo podem comunicar-se 
com as outras mulheres honestas, debaixo de penas mui 
severas'. · 

A impossibilidade de Cunha Matos em compréender 
melhor o universo e valores indígenas torna-se mais agu
da quando ele observa que os avás sáo 'governados por 
caciques que pelo mais leve motivo impoem pena de mor
te. Fazem comércio de escravos, vendem-se uns aos ou
tros, e os negociantes do Pará compram muitos desses 
infelizes no território de Goiás, a troco de pólvora, armas, 
aguardente e tabaco'. 
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. Couto de Magalhaes conta que 'sao os seguintes os 
me1os que os selvagens usam para se reunirem no meio 
do . deserto: vao subindo por um buriti, e amarrando em 
torno dele, com um palmo de espaQo, fabcas de capim 
verde, descem e depois ateiam-lhe fogo. A última das fai
xas de capim incendiada comunica-se as outras de modo 
que a gigantesca palmeira serve de farol, n~o só por 
ficar em brasas, como também pela elevada coluna de 
fumaQa que sobe ao céu em forma de espiral'. 

Es~e.s sinais sao dados ao morrer do dia, quando é 
necessano ch~mar a tribo para se reunir. Quando, porém, 
o chefe da tr1bo, que marcha sempre na retaguarda com 
sua familia, se ve com falta de comida, ou com receio 
de algum ataque, ateia fogo a palmeira, usando a mesma 
técnica, ao meio-dia em ponto. Essencialmente nómades, 
os avás, ao tempo da expediQao de Couto de Magalhaes 
encontravam-se nos sertoes da Tesoura fechados entr~ 
os rios Peixe e Tesouras. O sertanista a~entua que 'aí se 
de~ora por algum tempo o impetuoso canoeiro, cujo 
cara ter selvagem e feroz merece especial menQao'. 

- 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 ar~ 
queadas. Tem esse nome por se tornarem célebres os seus 
a.taques con~ra. navegantes do Maranhao, a quem acome
tiam em levissnnas üt?ás, e com agilidade tal, que chega
vam sem ser pressentidos, retirando-se sem sofrer danos . 

. Couto de, ~agalhaes regis~rou em sua viagem ao Ara
gua1a que a tnbo dos canoe1ros parece · ter tido outrora 
al~ma civ}lizaQao, porque a maior parte entende alguma 
coisa da l~gua portuguesa, o que nao se pode explicar 
por aprendizagen.! que tenha feito até agora, visto que 
seus membros nao revelam o menor desejo de comuni
caQ8?. Algum ódio profundo contra a ra~a branca parece 
dominar esses selvagens; perseguem-na incessantemente e 
náo dáo tréguas'. 

. O historiador nao ~sconde urna prática que se tornou 
rotma no trato com os indios: 'No Rio Claro, foram mor
tos há poucos anos alguns que nos atacaram e notou
se-lhes uma espécie de casca, que ia desde o c¿tovelo até 
a máo, táo grossa como um calo, resultante da prática 
que eles tem de acompanhar os brancas arrastando-se 
pelos capíns, como se fossem serpentes'. ' 

- Em toda parte do Norte dessa província ve-se 
assinalada por urna destruic;ao a passagem dessa' tribo 
asso~a~ora. A pou~ légua~ do lugar em que estou, jazem 
as v1trmas do extmto Arra1al de Tesouras, cujos habitan
tes eles mataram e cujas casas assolaram sem a menor 
piedade, entregan~o a populac;áo a um incendio que tudo 
d~vorou,. a excec;~o de paredes e m'!Jros de pedras, que 
amda ex1stem. Alem desses, existem as freguesias de Sáo 

Félix, Cocal, Agua Quente, e Amaro Leite, cujos sertoes 
foram os mais ricos em populac;áo e gado, todos reduzi
dos a cinzas por eles, além de Crixas e a Vila do Pilar, 
que foram clizimadas. 

O que Couto de Magalh8es nao registra é a razio 
desses ataques dos avás. Nenhum indio ataca ou mata 
sem antes ter sido molestado ou perseguido. O próprio 
autor registra ter · participado desse massacre, .embora o 
faQa de forma ligeira, quase inocente. 

Zoroastro Artiaga frisa que Pohl, Milliet de Saint 
Adolphe, Castelneau, Saint Hilaire, todos afirmam que a 
denominaQáo canoeiro f oi criada pelos garimpeiros portu
gueses quando entraram no Tocantins até o Alto Mara
nhao. Martius classüicou-os como tupis, com o que con
cordou o General Couto de Magalhaes. Ehrenreich classi
ficou-os como xavantes, xerentes e até achou-os parecidos 
com os bororos. Coudreau colocou-os entre os caiapós. É 
interessante a classüicac;áo de Couto de Magalh8es: esses· 
índios teriam vindo do Sul e seus costumes e hábitos se 
aproximam muito m_ais dos hábitos e costumes tupis. 

Castelneau considera-os bororos, Coudreau agrupa..os 
na familia dos caiapós, ao 1ado dos xerentes e xavantes. 
Sampaio considera-os um ramo dos xerentes; Martiu~ .in
clina-se a ver neles remanescentes das hordas tupis que 
infestavam, antigamente, o curso inferior do Amazonas. 
Cunha. Matos e Couto de Magalháes admitem que os avá
canoeiros procedem do Sul e náo do Norte, conforme 
pensava Martius. 

Para Paul Rivet, conforme relac;ao de palavras reco
lhidas .por _ele, a lingua dos avá se.ria um dialeto tupi· 
guaran1 mwto puro. Um dos pontos interessantes a deter
minar seria a que ramo da familia tupi-guarani pertencem 
esses indios. Através de urna análise comparativa da lin
gua, Paul Rivet concluí que a hipótese desses indios serem 
descendentes dos carijós é a mais provável que se co
nhece"- (JB, 14-11-73). 

A ATRA~O SEPARA 
FANTASIA DE REALIDADE 

O "manto diáfano da fantasia", que por tres séculas encabria 
a realidade dos avá-canoeiros, seria rompido no mesmo ano de 
1973, ao se intensificarem os trabalhos de atrac;áo. Em julho, 
Praxedes Baptista comunica a FUNAI que conseguira localizar 
um grupo de aproximadamente 60 indios da tribo, as margens 
do rio Cavalcante, na regiáo noroeste de Goiás. "Alguns indios 
se aproximaram de seu acampamento a noite, mas fugiram 
logo em seguida, quando notaram a presenc;a de estranhos .. . 
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comec;aram a gritar e assobiar no mato próximo ao acampa
mento, com a intenc;;ao. . . de afugentar os brancos. Mas Pra
xedes nao se perturbou com essa movimentac;;áo e, pela ma
nl?-á, vasculhou toda a regiáo, encontrando vestígios de que os 
índios estavam acampados nas proximidades" (0 GL., 4-7-73) . 
"Na regiáo do rio Maranháo, a expedic;;áo plantou pequenas 
roc;;as as margens . .. junto a um antigo aldeamento, abando
nado pelos índios. Esta medida fez com que os índios, ao invés 
de se aproximar das roc;;as dos fazendeiros, passassem a se 
utilizar da que foi plantada pela expedic;;áo. O grupo de atra
c;;áo já fez urna visita a um acampamento recém-abandonado . .. 
onde deixaram brindes. Os presentes foram recolhidos pelos 
índios, que fugiram em seguida" (CM, 8-7-73). 

Enquanto isso, divulgava-se que "um padre da Missao An
chieta localizou e manteve contato com duas aldeias dos Avá
Canoeiros .. . na Serra dos Caiabis, as margens do rio Sáo Mi
guel, afluente indireto do Juruena, em Mato Grosso . . . O sa
cerdote - padre Joao - que vive junto aos índios Caiabis, 
comunicou a FUN Al que os índios de pele escura estáo numa 
regiáo de difícil acesso e náo of erecem qualquer resistencia ao 
contato . . . Adiantou que nos próximos dias irá novamente as 
duas aldeias com alguns intérpretes, na tentativa de entender 
a língua dos índios e obter maiores informac;;óes sobre a tribo. 
Acreditam técnicos da FUNAI que o grupo tenha se desligado 
dos Canoeiros de Goiás na década passada, quando a perse
guic;;ao aos 'índios negros' era mais intensa. Pouco visitada por 
mateiros e regatóes, a regiao do rio Sao Miguel é um lugar 
tranqüilo para ser ocupado .por urna tribo" (0 GL., 24-7-73). 

Já em agosto, os A-C estao cercados pela missao pacifica
dora em duas frentes: município de Formoso (Araguaia) e no 
de Cavalcante <vale do Tocantins). Mas enquanto Praxedes 
pensa que agora "eles nao tem mais saída senáo aceitar a 
aproximac;;ao", o índio José Aucé, da tribo Pareci, "de 58 anos, 
que aos 12 . . . f oi levado para a civilizac;;áo pelo Marechal Ron
don" e que "tem urna larga experiencia de expedic;;óes pacüi
cadoras, nas quais atua desde 1946" nao está tao otimista: cal
cula que os "índios negros" só aceitará.o "o encontro que selará 
definitivamente a paz dentro de um a dois anos, dependendo 
da sorte". Praxedes considera que, no Tocantins, onde a apro-

' ximac;;áo parece mais fácil, o grupo indígena "dá sinais visíveis 
de antipatia pelos brancos. Numa aldeia que eles haviam aban
donado, a FUN Al deixou vários presentes. Eles voltaram, apa
nharam alguns objetos e tocaram fogo nos ranchos. As pane
las, por exemplo, foram levadas, mas suas tampas, amassadas, 
foram deixadas no chao. A aldeia. muito bem camuflada em 
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meio a um tabocal, só pode ser vista de av1ao ... A expedic;;áo 
localizou as fumas de pedra onde os 'índios negros' se abri
gam durante a estac;;áo chuvosa. . . O sertanista . . . acredita que 
a aversáo dos Avá-l'anoeiros pelos civilizados comecou na dé
cada de 30, quando, perto do rio Santa Teresa, em regiáo onde 
fica, agora, o município do mesmo nome, f azendeiros que ca; 
cavam na floresta soltaram seus cachorros contra uma índia 
grávida, que se refugiou no alto de uma árvore. A mulher f oi 
abatida a tiros e, depois da queda, teve seu corpo devorado 
pelos cáes. Em represália, os índios atacaram a faz~nda da 
f amília Correa - a dos cagado res - e mataram todas as pes
soas que encontraram lá" (0 GL., 2-8-73). 

No final do mes, os A-C dáo os primeiros sinais de ami
zade para com a expedic;;áo da FUNAl que os "namora": "acei
taram todos os presentes deixados. ·. . retribuindo com um cacho 
de bananas, que deixaram a um quilómetro do acampamento"
de Praxedes (0 GL., 29-8-73). Ante tais perspectivas, a FUNAI 
decide convocar Apoena Meirelles, que se encontrava concluin
do a atrac;;áo dos kreen-ákarore para, numa ac;;ao conjunta com 
Praxedes, "abreviar a aproximac;;áo . . . porque a regiáo comec;;a 
a interessar grupos empresariais e será muito pior tentar o 
contato com estranhos na área" (CB, 9-9-73). 

Ao assumir, Apoena anuncia que mudará de tática na atra
<;áo, pretendendo, junta1nente com Praxedes, for~ar "os indios 
a andar cerca de 800 quilómetros, em direc;;ao ao rio Formoso, 
partindo de Cavalcante" e, assim, "encurralá-los na época das 
chuvas". Justificando seu plano, disse que "os índios podem 
aceitar presentes, mas nao se deixaráo influenciar por essa 
atitude dos brancas", dos quais "fogem . . . pois temem ser mas
sacrados, como seus antepassados". Anuncia que levará con
sigo, integrando a expedi<;áo, alguns Xavante, urna vez que 
"os Carajá e Javaé. . . tem medo dos 'índios negros"' (O GL., 
26-9-73). No mesmo dia, Praxedes, em Brasília, "confirmou que 
há urna moc;a Ioura, de 21 ou 22 anos, convivendo com os 
índios avá-canoeiros, de Goiás" (JB, 26-9-73). 

A expedicáo decisiva para a atrac;;ao dos A-C f oi iniciada, 
oficialmente, ao final de outubro quando, "de mochila, botas 
e cantil, Apoena entrou num táxi, que o levou até Goiania; 
ali . . . passou para um jipe, único tipo de veículo, capaz de 
atingir o Rio Formoso" (FSP, 27-10-73). "Ele percorrerá 700 
quilómetros de estradinhas precárias até o Canuamá, nas cabe
ceiras do rio Formoso. . . Já vai disposto a instalar o posto 
central de operagóes (que) apoiará suas caminhadas, viagens 
de lancha ou a cavalo na procura dos índios, numa área su
perior a 500 quilómetros quadrados. Vai chover ·enquanto Apoe-
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na. estiver tentando o contato. As estradinhas de terra ficaráo 
alagadas, os ·homens enlameados, o equipamento poderá ser 
danificado, . mas o sertanista acha tudo isso insignificante. Seu 
pai, o lendário Chico Meirelles, contatou os makronontire, em 
1:968, em situacáo semelhante. "Era um trabalho difícil. Esses 
índios eram considerados o terror da regiáo. Já conheciam 
armas de fogo. Matavam seringuei ros e raptavam suas mulhe
res e criancas para que .os ensinassem a atirar. Ao invés de 
oferecer brinquedos ou coisas de valor inútil, Chico Meirelles 
passou a deixar armas novas nos tapiris. A técnica f oi inteli
gente, pois os guerreiros vinham matando os seringueiros jus
tamente para roubar-lhes as armas". Depois disso, conta Apoe
na, Chico Meirelles invadiu a aldeia repentinamente, " soltando 
foguetes e fazendo um barulho dos diabos. Nao houve tempo 
para que os .fndios manifestassem reac.;óes hostis. Estava feito 
o cont~to. É · mais ou menos isso o que pretendo fazer" (repor
tagem de Mário Chimanovitch, ESP, 30-10-73). 

Dito e f eíto: Apoena, ao chegar "as margens do rio Javaé, 
distante uns 900 quilómetros de Goiania . . . foi recebido com 
ostensiva alegria por dezenas de moradores do municipio For
moso do Araguaia, já que quase todos náo escondem o panico 
de novas incursóes dos componentes dessa tribo nómade .. . 
Apoena . . . náo tem dúvidas de que os avá-canoeiros estáo 
acuados. Numerosos há menos de 100 anos, o que resta hoje 
desse grupo nao deve sornar mais de 100 pessoas, se tanto .. . 
Os habitantes escondem os episódios de massacres, mas na 
medida em que se ganha a confianca, os fatos váo surgindo 
sem estardalhaco. H ouve, há algum tempo atrás, um churrasco 
na localidad e de Dorildndia, ocasiáo em que f oram convidados 
muitos índios. Sabe-se, hoje, que esse churrasco terminou se 
transformando num massacre coletivo de índios ... Apoena dor
miu, durante alguns dias, num casebre onde estariam apare
cendo os avá-canoeiros. Fez questao de permanecer nas proxi· 
midades da casa, de forma a nao criar nenhum fato novo na 
área. Nada viu, embora durante toda a noite tenha permane
cido acordado, protegido do frio e umidade por urna mansa 
fogueira colocada debaixo de sua rede. No día seguinte, os 
moradores juraram que os indios tinham lanc;;ado algumas pe
dras no teto do casebre. Apoena náo escondeu seu mau-humor 

, diante da atitude dos moradores" (reportagem de Edilson Mar
tins, enviado especial da AJB, JBr., 14-11-73). 

O sertanista obtém, na regiáo, informac.;oes "muitas vezes 
contraditórias e plenas de fantasía": o comerciante mineiro 
Joaquim Rodrigues, proprietário do único armazém e autori· 
dade máxima de Dorilandia, diz: "Moc;o . . . se o senhor quiser 
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pegar os 'Caras-Pretas', essa é a melhor época, .. nas chtivas, 
quando eles se escondem na elevac;áo que nós chamtlfuos aqui 
de Mata Azul". Elé conta que recebera de presente de · "Pio, 
gerente da fazenda Lago Bonito", urna seta "com ponta de 
metal", que os A-C teriam abandonado, em outubro do ano 
passado, quando, numa incursáo, haviam matado "duas vacas 
do Dorival Roriz (fundador da localidade, em 1963) e estavam 
preparando a carne no pasto quando os vaqueiros . chegaram 
de surpresa. Foi urna correria danada e os indios fugiram 
abandonando tudo. Foram recolhidos quase 90 flechas,. muitos 
arcos e mais de urna dúzia de redes de dormir ... " Apesar do 
comerciante afirmar que naquela ocasiáo. . . náo houve luta 
entre indios e vaqueiros, a sua ·história é estranha, levando-se 
em canta o valor que as flechas tem para os Avá-Canoeiros. 
Sáo preparadas com pon tas de metal aproveitado de· velhos 
tambores de gasolina ou latas abandonadas. Pacientemente os. 
índios, que náo dispoem de instrumentos de corte, trabalham 
o .metal, dando-lhe a forma de faca com urna habilidade arte
sanal surpreendente. Assirh, tódos acham muito estranho que .. . 
tenham abandonado tal quantidade de flechas e de ·redes sem 
que tenha havido urna confrontac;;áo violenta entre os dois 
grupos. . 

A reportagern de Mário Chimanovitch (ESP, 14-11-73), de 
que transcrevemos o trecho acima, diz que "outro morador de 
Dorilandia, o vaqueiro Anísio Ribeiro, cuja lepra vai devorando 
os dedos de suas máos, e de quern os Canoeiros roubaram 
tres burros de carga", conta: "Foi no inicio do ano, mais ou 
menos, que avistei os 'Caras-Pretas' e quase me danei de medo, 
náo tenho vergonha de contar, nao. Eu estava recolhendo um 
gado que andava pelo pasto quando resolví desmontar para 
ir no mato. Vi um grupinho deles andando pela trilha coin 
urnas duas ou tres mulheres. Urna delas era branca, de cabe
los loiros e muito compridos, quase batendo pela cintura. Tudo 
sem roupa, que nem anjo . . . A loira era lindíssima, mas, para 
dizer a verdade, o medo f oi mais f orte do que a tentac;áo de 
ficar espiando aquela boniteza de mulher. Assim que eles se 
perderam no mato corri para a minha montaría e caí na es
trada, tocando a mula. na espora, correndo mais do que o 

t ,, 
ven o .. . 

A realidade é a chuva caindo, as águas dos rios Javaé e 
Caracol transbordando e alagando as carroc;áveis, o jipe tro
cado pelas mulas para vencer a distancia até a fazenda Lago 
Bonito e a Mata Azul, onde '~pouco mais ou menos 60" rema
nescentes dos avá-canoeiros encontram o último .· refúgio do 
contato que evitaram durante séculos; a miragem é o vulto 
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.... branco, esbelto e desnudo, os cabelos doirados caindo-lhe até 
a cintura, "que nem um anjo", com seus olhos verdes de gata 
iluminando a negritude do estranho bando de silvicolas cafusos. 

A espera se prolonga até fins de novembro, quando, num 
entardecer, Apoena localizando o acampamento na Mata Azul 
("situada num ponto de serras náo muito elevadas e, portanto, 
livre de inundac;óes", pois a cheia "na regiáo já alaga 60 por 
cento da área percorrida pelos indios"), avista os A-C, "que 
estavam assando urna novilha". O sertanista "ao se aproximar, 
chegou gritando e fazendo gestos: todos fugiram, táo assusta
dos que nem levaram seus pertences ". Ele acabou sozinho no 
acampamento: malograra, daquela vez, a tática "que havia 
quatro anos tinha dado certo com os cintas-largas". Apoena 
deixou presentes no local, "certo de que os avá-canoeiros vol
tariam" e comunicou a FUNAI que, tendo os indios, no dia 
seguinte, recolhido os presentes, ele restabelecera a fase do 
"namoro", acreditando "que náo passará do final deste ano, 
pois quer contatar com os indios o mais breve possivel" (ESP, 
29-11-73). 

Após a tentativa frustrada - narram os jornalistas Eteval
do Días, Emo Schneider e Pedro Martinelli, enviados especiais 
de O GL. - "os Avá-Canoeiros desapareceram. Suas casas sáo 
feitas de folhas de bananeira brava e de buriti. Eles estáo 
sempre mudando de lugar suas aldeias. Foi necessário que 
algum vaqueiro visse restos de boi abatido para ser reiniciada 
a procura. . . Apoena ficou parado na Fazenda Canuaná até a 
semana passada. . . quando . . . f oi chamado. O xavante Manché 
(que, com outros xavantes e o sertanista José do Carmo San
tana - 'Zebel', além da esposa de Apoena, a antropóloga De
nise, constituem o grupo expedicionário pacificador) conseguiu 
localizar a tribo novamente . . . no 'Capáo Formoso'. Eram pou
cos, 12 indios apenas - ao que parece tres familias. Apoena 
chegou até eles ao amanhecer e náo esperou muito tempo. Ele, 
'Zebel' e os quatro Xavantes logo entraram na aldeia. Foram 
gritando, pulando e abrindo as máos para o alto, mostrando 
que estavam desarmados. Mas os Avá-Canoeiros foram rápidos: 
tomaram posic;áo por trás dos seus tapiris e dispararam fle
chadas contra os sertanistas. . . Urna das primeiras flechadas 
atingiu Xidauí (um dos xavantes) no rosto, mas nem assim 

, houve reac;áo dos pacificadores. O Xavante caiu sangrando, e 
Apoena deu ordem para soltar os foguetes. Com os fogos, os 
indios jogaram suas t1echas, e assustados, ficaram em seu re
fúgio por alguns instantes. Os Xavantes, mesmo com Xidauí 
ferido, correram em direc;áo aos Avá-Canoeiros e abrac;aram
nos. Houve sorrisos, risadas e muitos abrac;os. Pouco tempo 
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depois, todos estavam se confraternizando. As mulheres, mais 
assustadas, com crianc;as agarradas ao colo, ficaram a urna 
distancia mais segura. Mas o medo durou pouco. Meia hora 
depois, os Avá-Canoeiro, os civilizados e os Xavantes comemo
ravam a paz, comendo carne de boi assada sobre um jirau de 
madeira" (0 GL., 7-12~73). 

"Os indios foram levados, depois, para a Fazenda. Canuaná, 
numa caminhada penosa de 40 quilómetros, conduzindo, em 
maca o xavante ferido a altura do nariz e que, depois, f oi , . 
levado de aviáo para Goiania e submetido a urna cirurgia plás-
tica. o aviáo da FUNAI também levou medicamentos e manti
mentos para os A-C contatados" . (JB, 13-12-73) . 

"Em Brasília, os antropólogos da FUNAI mostravam-se p~r
plexos com as primeiras informac;oes sobre os Avá-Canoeiros ... ~ 
suposic;áo geral. .. (de que) eles eram descendentes dos CarlJO 
(miscigenados) .. . com remanescentes dos quilombos ... comec;a 
a ser contrariada pelo fato de que, embora alguns índios te
nham pigmentac;ao escura~ seus cabelos sáo corridos como os 
de qualquer tribo brasileira. Também a lingua que se supu
nha ser do grupo Tupi ainda nao f oi identificada. A excec;áo 
de finos pelos que afloram no rosto, os Avá-Canoeiro tem a 
pele completamente lisa, sem qualquer aparecimento capilar. 
Andam completamente nus e as mulheres nao usam sequer 
o Uluri, espécie de cinto da castidade, comum a todas as co
munidades xinguanas" (JBr., 8-12-73). 

A FUNAI estuda logo onde localizar os Avá-Canoeiros e, 
conforme sugestao de Apoena, decide-se pelo antigo posto do 
SPI, "Damiana da Cunha", boje denominado "Barreira Branca", 
a tres horas e meia de barco do posto indígena Canuaná, 
onde vivem agora os Javaé. "O local. .. pode ser considerado 
como excepcionaln1ente bom, pois está coberto de matas e a 
pouca proximidade do rio Javaés. Ali, talvez sob a orientac;áo 
do sertanista José do Carmo Santana, o Zé Bell, cujo nome 
Apoena também sugeriu a FUNAI para dar seqüencia ao tra
balho, os canoeiros poderiam aprender a semear e, no períod~ 
de aprendizagem, seriam sustentados pela FUNAI, que possw 
na ilha (Bananal) razoável número de bois. As circunstancias 
que marcaram a vida dos canoeiros terminaram por transfor· 
má-los em eximios cac;adores de bois, isto porque sempre· fu
gindo ao branco nunca tiveram possibilidade de plantar, nem 
mesmo a mais elementar das culturas entre os indígenas, a 
mandioca . . . Os cinco indios que atualménte permanecem junto 
ao grupo da FUN Al iráo participar decisivamente da remoc;áo 
do restante da tribo. Sáo eles as melhores testemunhas com 
que conta o sertanista para convencer aos outros . . . das boas 
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inten<;óes dos .brancos" (ESP, 13-12-73). No entanto, conforme 
Mário Chimanovitch escreve no mesmo jornal, "em seus corpos 
pequenos e. subnutridos sao visíveis os sinais de balas dis· 
paradas por vaqueiros e 'ca<;adores de bugres', heróis hodiernos 
do sertao, a ganhar fama por indio abatido como qualquer 
outra praga daninha ªº gado e a lavoura,,. 

Enquanto Apoena pensa em transferir o pequeno grupo 
para seu novo habitat, nao o fazendo imediatamente porque 
julga haver ainda uns oito índios nas matas próximas (todas 
as noites os A-C contatados deixam a fazenda onde estao pro
visoriamente, levando mantimentos e retornando pela manha 
sem eles), conforme o DN (ed. 30-12-73), a antropóloga Mari 
Baiocchi, da Universidade Federal de Goiás, vai até eles, estu
dá-los. Desfaz-se o mito da miscigena<;áo: "os avá-canoeiros nao 
descendem de negros, mas é possível a origem carijó. Nao há 
dúvida quanto a origem tupi do dialeto falado por eles". Tra
ta-se de "um grupo primitivo" que, embora cercado pela civi
liza<;áo, pratica, "apenas, a ca<;a, pesca e coleta de frutos sil
vestres, além de algum artesanato, mais limitado ao arco e a 
flecha. Falam algumas palavras em portugués, como mingau, 
pequi e capim. O sentimento familiar é bastante acentuado" 
(ESP, 19-12-73). Também "a rnulher de Apoena, Denise, estu
dante de antropología, e que o acornpanhou durante a paci
fica<;áo, iniciou estudos sobre a lingua dos avá-canoeiros. · Gra
vou urna fita corn urna centena de palavras e, apesar de nao 
ser possível saber detalhes sobre seus hábitos e sua cultura, 
já é certo que sejarn do grupo Tupi" (0 GL., 24-12-73). 

Quanto a mo<;a branca e loura, tantas vezes "vista" entre 
os índios, o próprio Apoena se encarrega de esclarecer o fan
tasioso mistério: "os doze avá-canoeiros da regiáo. . . negaram 
ter qualquer rnulher civilizada na tribo. A mo<;a, segundo Apoe
na, nunca poderia ser descrita como loura, porque seus pais 
sao quase negros'', um casal de caboclos, cuja filha, ainda 
menina, teria sido seqüestrada pelos indios, há 15 anos (0 GL., 
12-1-74). O sertanista, entrementes, busca, nas cavernas locali
zadas numa área denominada "Casa da Pedra", outros A-C, que 
supóe continuem rondando a fazenda Canuaná, aliás de pro
priedade do Bradesco, organiza<;áo bancária de Sáo Paulo. Os 
índios recém-contatados dao problemas na fazenda: "já se ha-

\ bituaram a matar duas reses por semana", pois seu alimento 
predileto é a carne bovina. Certo dia, aproveitando-se de avis· 
tá-lo no pasto, abateram "a flechadas. . . um touro reprodutor 
da ra<;a Nelore, avaliado em Cr$ 50.000 . .. (que) vencera con
cursos em diversas exposü;óes agropecuárias" e, "para espanto 
do capataz e dos peóes, eles apareceram junto a casa grande 
arrastando o reprodutor" (0 GL., 24-1-74). 
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Um grupo de 25 A-C · é localizado na regiao: do rio: Caval~ 
cante por Praxedes, que espera contatá-los, ·sem• contudo, usar 
a tática de Apoena "que considera muito perigosa'' .. Para ele 
Meirelles "teve sorté. Como eram apenas quatro índios, ·este~ 
nao tiveram coragem de massacrar o. grupo de , br~~os. Mas, 
como na minha regiáo. o grupo é bem maior, achq. qu~ ser.ia 
marte certa entrar na aldeia de qualquer maneira". Praxedes 
acentua que os A-C da regiáo "tem costumes . uin · pouco dif~
r.entes dos contatados; a princ,ipal difere~<;a é que . viyem e~ 
aldeias", admitindo que sejam duas e que o nú:r;nero de índios 
de Cavalcante atinja a 50 (0 GL., 19-1-74). O sértanísta conse
gue da FUNAI u1n ·refor<;o para a expedi<;áo: tre.s xavante5 
partero, em fins de janeiro, ao seu encontro <iB; -1,.2-.74). · . . . .. . .. 

Em maio, divulga-se a morte de um dos A-C . ·contatados: 
Tuti, marre de pneumonia, "doen~a que até entáo sua. tribo 
desconhecia", ·e "muito antes de se cogitar de integr~áo" : ( JB~ , 
27-5-74). O primeiró "indio negro" vitimado pelas doenc;as da 
civiliza<;áo "foi enterrado -~ª sepultura · 808, da rua: l~, _,quadra 1, 
do Cemitério-Parque" de Goiania, .como "lavrad.or,. ·nascido .:em 
Formoso do Araguaia, de 35. anos· de idade, .soltej.ro:. e filho ,de 
pais desconhecidos .. :. o único fndio sepultado em .. ·celliitériÓ 
de civilizados" (0 GL.; 14-5~74). Atendendo. a sugest~o ·do_: antro
póJogo Roque de .Barros Laraia, que realizara estudos sobre, "o 
grupo) agora reduzido, a FUNAI··decide nao transferi-los ."para 
urna reserva definitiva (até que). : . o ·grupo arredi9 : ~ talvez 
14 individuos - se junte aoque permanece na fazenda,·Canuma~' 
(ESP, 28-6;.74). ·· .~ 

Somente em· julho, Praxedes · "chefiando ·· urna :expédi<;áo ',de 
sete pessoas~ entre'- eles dois indios rastejadores (xavantes acul
turados)., conseguiu aproximar-se da tribo e acenar ·,para · os 
indios com presentes, mas eles, quando os viram, retirarárri~se 
apressados da aldeia, deixando -para trás seus objetos" (JB, 
12-7-74). Quanto aos que eram procurados por Apoena . e que, 
segundo tudo indica, mantinham contato com .os quatro res
tantes da fazenda Canoaná, "aproximaram-se naturalmente do 
Posto da FUNAI; em . Formoso do · Araguaia, e estáo vivendo 
ali", sem dúvida convencidos pelos irmáos de tribo . (0 .GL., 
29-7-74). Sáo, portanto, oito (já que um deles morreu), desde 
que o número dos que chegaram ·ao posto foi só de· quatro .. 

Náo obstante as esperan<;as diversas vezes manifestada por 
Praxedes de um "iminente contato", porque ~: indios, sob · a 
pressáo de posseiros, "se aproximaram da equipe da FUNAI" 
e vivem rondando o acampamento (0 GL., 18-8-74); . o ano se 
escoa sem que a atrac;áo do grupo de Cavalcante se realize. 
Tanto que . em dezembro, a . FUNAI incluí esses A-C em rela-
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tório encaminhado ao Ministro do Interior, como urna das tri
bos i soladas, embora "em regiáo conhecida, pertencente a gran
des proprietários rurais .. . a apenas 300 km de Brasilia" (JB, 
6-12-74). 

O mito do avá-canoeiro, os diabos negros da selva, se des
vaneceu. Mas a realidade nao chega a mostrar-se inteiramente, 
no reduzido grupo atraído: a etnologia, segundo Apoena e De
nise Meirelles, tem razoes que a razáo desconhece. "Hoje, ne
nhum cientista social deter-se-ia na diletante tare/a de buscar 
a origem de um pavo, mas antes, ocupar-se-ia com estudos 
sincrónicos. A etnología move-se dentro do contexto do pre
sente, e nas sociedades sem escrita, o que é possível atingir 
é o ptesente, donde surge a necessidade referencial da reali
dade diretamente experimentada. . . Sendo dada a conhecer a 
estrutura social de um povo, através de nossos processos cogni
tivos e intelectuais podemos acompanhar as modific~oes nessa 
mesma estrutura, que fatalmente o con tato ocasionará". 

"Dentro dessa linha", Denise, antropóloga, e seu marido, 
sertanista, tentant "o conhecimento dos Avá--Canoeiros": "um 
povo em cujo meio a preocup~áo constante com a obten~o 
de alimentos retardou o desenvolvimento de outros aspectos 
da cultura", devido a fatores como o meio ambiente ("man
chas. ·.de·· mata espalhadas nos grandes latifúndios, pairando por 
todos os lados a presen~a amea~adora dos brancos"); a pró
pria condi~o de nómades "ou talvez fosse mais acertado dizer, 
de fugitivos"; a substitui~ da caca pelo gado bovino, "pro
cesso que foi gradativo, mas que trouxe em si os impactos 
das conseqüentes mudanc;as ecológicas, ligadas ao nomadismo, 
condi<;áo incompatível com a prática da agricultura"; e "o as
pecto psicológico, isto é, o medo e as fugas dominando o seu 
cotidiano". Relacionam alguns utensilios encontrados em um 
tapiri, quando pela primeira .vez penetraram de surpresa num 
acampamento daqueles indios: "redes, confeccionadas com fi
bras de buriti; alguns objetos de madeira e couro, como urna 
vasilha para água e urna espécie de tambor; muitos arcos e 
flechas .. .- O couro é trabalhado admiravelmente bem, contudo, 
a expressáo máxima do genio criativo dos Canoeiros é encon
trada na fabricac;áo de flechas ... para fins diversos: com pon
tas de madeira cilíndrica, variando de 6 a 12 centímetros de 
comprimento e de 4 a 5 centímetros de diametro . . . para aba-
ter aves de pequeno porte; flechas para c~ de animais tam
bém de pequeno porte, com ponta de madeira fina, e as flechas 
com pon ta de faca amolada. . . nas laterais, diminuindo a es
pessura ao mesmo tempo em que sáo afiadas. Para esse tra
balho, quando presenciamos, faziam uso de urn machado . e de 
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urna pedra. Essas flechas servem para abater o gado. Sáo 
objetos de admirável estética. Nesses tapiris encontramos tam
bém alguns animais domesticados: pássaros e macacos. . . Entre 
eles (os A-C) náo e'Xiste urna nítida divisáo sexual do trabalho. 
Contudo, a fabricac;áo de flechas e a cac;a sáo exclusivas aos 
homens. As mulheres e os homens praticam a coleta de frutos 
silvestres, tais como o piqui, que comem cozido com a carne 
ou mesmo cru; apreciam também o mel de abelhas. Quando 
abatem urn boi, aproveitam-no por inteiro: depois de esquar
tejadas, colocam para assar as partes maiores, sem· tirar o 
couro. Dos pés fazem um caldo, e aproveitam também os ossos, 
que simplesmente roem. É admirável a maneira como tratam 
as crianc;;as: respeitam a sua vontade e a sua opiniáo. Os ho
mens ajudam as mulheres no trato dos menores, com muita 
naturalidade. . . Sáo baixos, tem os cabelos negros, mongólicos. 
Infelizmente, até agora náo conseguimos tirar nenhuma con
clusáo sobre a sua língua. . . tudo indica que se ja um dialeto 
Tupi . . . Os Canoeiros adaptaram-se (na fazenda) com notável 
naturalidade. Um aspec'to ínteressante no seu comportamento 
é a pouca curiosidade que demonstram diante de nossos obje
tos, inclusive máquinas. Observam nossos pertences com urna 
polidez . invejável, devolveildo-os em seguida" (CB, 20-10-74. Ma
téria reproduzida do "Boletim Informativo FUNAI", Ano III, 
n. 9-10). 

A CONQUISTA DO ELOORADO: 
BRANCOS CONTRA A BABEL IND1GENA 

Conforme o mapeamento nacional que a FUNAI encaminhou 
ao Ministro do Interior em fins de 1974, "ainda existem no 
país 130 tribos em estado de isolamento· completo, arredias a 
contatos com a sociedade envolvente. A maioria (80º/o) está 
concentrada na regiáo da Perimetral Norte, entre o Amapá e 
Roraima" (JB, 6-12-74). A ci~ branca, dentro do pro
grama de integr~o e desenvolvimento adotado pelo govemo 
e executado pela FUNAI, avanc;a com as estradas, antecipadas 
por 17 frentes de atra~o, somente na AmazOnia, considerada 
"área prioritária de atuac;;áo no corrente ano", conforme de
clarac;áo do presidente do órgáo, general Ismarth Araújo de 
Oliveira. Ele pretende "passar todo o mes de marc;;o na Ama
zOnia, a fim de coordenar pessoalmente os trabalhos de atra
c;ao e pacifica~o" de várias tribos indígenas, entre os quais 
os "Uaimiri-atroari, Marubo, Maioruna, Ianomani, Vai-vai, Uiapi, 
Paraana, Ararape, Arara, Suruí e Cinta-larga,· todas arredias" 
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<FSP, 31-1-75). Etn trabalho paralelo, visando a conquista do 
Eldorado indígena, outras frentes de brancas penetram a 
selva, com ou sem autorizac:;áo da FUNAI: as companhias e 
empresas de colonizacáo, de mineracao, de exploracao de ma
deiras, castanhas, borracha, de caca e pesca. Usando máquinas, 
armas e utensílios ·os mais modernos, construindo campos de 
pauso e acampamentos fortificados, em jipes e caminhóes, sem 
qualquer conhecimento de etnologia ou antropologia ·mas com 
determinacáo, audácia e astúcia, os brancas investem contra 
a Babel indígena disseminada pela floresta densa: se conse
guem, por meio de artimanhas, a colabora,cáo dos índios, náo 
é necessário massacrá4os. Basta dar-lhes aguardente; basta trans
mitir-lhe as suas doenc:;as menos sérias - a gripe que os adul
tos vencem com alguns comprimidos ou o germe infantil do 
sarampo. E, lago, com a morte dos donas, fazem-se herdeiros 
das terras do sem fim da AmazOnia brasileira. 

Quando nos referimos a babel indígena, é qtie, náo ~6 
pelos inúmeros dialetos que falam, também se diversificam 
em sua etnia e cara~terísticas físi_cas, conforme as versóes de 
sertanistas e popul~oes 'envolventes -ou de ·iridios aculturados 
e difundidas pelo ''noticiário mágico dos. jomais, .. que· já des
cobriram índios orelhudos, índios ·gigantes: iridios canibais e 
até mesmo índios escravagistas"~ além dos fndioS ·· bráncos . do 
igarapé Ipixuna (JBr., 10·7·74), e dos que falam ingles .. ~ Estes, 
aliás, nao foram contatados: surgiram, certa tarde, no acampa
mento da Construtora Andrade Gutiérrez, no trecho paraense 
da Perimetral Norte."~ operários: :. levara~ urn grande susto: 
aqueles 23 índios parados ali, em }rente ao· acampamento~ fa
mintos, sujos e cansados, conversavam e faziam perguntas ef!2 
um inglés quase fluente. O · mistério durou poúco. um· serta
nista da FUNAI conversou com eles' (erir ingles) e ficou conhe
cendo a verdade: tinham vindo da Guiana Inglesa, ·a pé e de 
canoa, em urna longa· peregrinacao com urn só objetivo: pre
parar a mudan~a de mais 350 indios· do mesmo grupo (Wai-wai), 
que pretendem trocar a Guiana pela selva brasileira . . . pÓr 
causa de conflitos entre as tribos de lá e escolheram o Brasil 
porque "sabiam que o govemo brasileiro prestava assisténcia 
as tribos que vivem ao lado das estradas em constru~áo na 
Amazónia" (JT, 13-12-74). 

' O sertanista Otávio Canguc:;u, enviado a regiáo em que 
surgiram os índios, "na foz do rio Mapuera com o Trombetas, 
no local denominado Cachoeira Porteira, no Pará", informoü 
a FUNAI que eles "falam mal o portugués e razoavelmente o 
ingles. SupOe-se tratar de urn grupo aculturaclo pelas missóes 
americanas . . . Apurou, Cangucu, estarem os índios montando 
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uma aldeia a cinco días de viagem subindo o ria Mapuera, 
onde deveráo morar 350 silvícolas" (CB, 13-12-74). Outros ín
dios, em número de 18, da mesma tribo apareceram também 
no acampamento da firma Andrade Gutiérrez. Entre as hipó
teses levantadas por "técnicos da FUNAI" sobre a presenc:;a e 
estabelecimento dos wai-wai na regiáo, figura a de que "a con
vite do cacique Comprido, dos waimiri-atroari, que vem ten
tando unir os índios da Amazónia contra a constru9áo de es
tradas na regiáo" 11 é que esses índios aqui se encontram (O 
GL. 14-12-74). A hipótese é considerada "bem possivel" pelo 
próprio presidente da FUNAI e, segundo "~ ex-indige~ta .... 
lotado anteriormente, no subposto do Alalau , em 1972 ali vira 
quatr~ Wai-Wai. Julga-se que . "estes ín~ios )á . vivera~· ~o 
Brasil e emigraram rumo a Guiana por influencia de m1ss10-
nários ingleses" (JBr., 18-12-74). 

É na zona da Perimetral Norte u, aliás, que, desQ.e o início 
do período analisado, mais surgem, no noticiário, info~ac:;óes 
sobre tribos arredias. Conforme um levantamento fe1to pela 
FUNAI em 1972, nessa '.'~strada-irmá da TransamazOnica, a ser 
construída ao norte do rio Amazonas, tangenciando as fron
teiras setentrionais brasileiras .. : (há) cerca de 27 mil índios 
arredios - quase urn quinto da populac;ao indígena do Bra
sil... (senda) possivel ainda que existam outras tribos nao 
identificadas pela carta", conforme o autor do trabalho, antro
pólogo Hélio Rocha. O entáo presidente da FUNAI, ~eneral 
Bandeira de Mello, considera que "os trabalhos na Perrmetral 
Norte seráo muitas vezes mais difíceis do que os realizados 
pelas 12 frentes de aproximac:;8.o ao longo da TransamazOnica. 
Os 20 mil índios marubos e maias, principalmente, represen
tam um grande mistério. . . (Sao cerca de 20 mil e) nem a 
FUNAI nem ninguém dispóe de muitas informac;óes sobre esses 
indios que habitam há séculas aquela regiáo. O antropólogo 
Hélio Rocha salienta também que há dificuldades até para 
estabelecer identidades, pois nao se conhece qualquer tribo 
pacificada que tenha parentesco com eles. E há ainda cerca 
de 4 mil waikas. As informac:;óes sobre eles sáo escassas e .. . 
urn meio de estudar seus costurnes é através da possível iden
tidade com os demais grupos já pacificados da rac:;a yanomani" 
(JB, 9-1-73). 

Em fevereiro, o Departamento Nacional de Estradas de 
Rodagem muda o traQado da rodovia, que, agora, passará mais 
próximo a fronteira da Venezuela. A FUNA~- seleciona '~cin~o 
sertanistas e 15 auxiliares" para atuar 'na regiao, sob a direc;ao 
de "Francisco Bezerra de Lima, que pacificou os Yanonamis, 
que habitam entre Rondónia e o Estado . do Amazonas", urna 
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vez que "deverá montar sua primeira base na área até o prin
cipio de maio". Também o veterano Chico Meirelles é "nomea
do para exercer o cargo de Assistente Geral da Coordenac;áo 
da Amazonia", cujo chefe é o General Ismarth Araújo de Oli
veira (DB, 15-2-73). 

Iviarc;o traz urna declarac;ao do antropólogo Eduardo Galváo, 
do Museu Goeldi, de Belém, considerando "absurdo" o cálculo 
da FUNAI de existirem, na área da Peri-Nor, 27 mil indios, 
espalhados por 60 tribos. "Ele reconhece que as inf ormac;5es 
a respeito sao precárias, mas o número total nao pode, se
gundo as suas previs5es, superar os 10 mil" (ESP, 1-3-73). 
Com urna antecipa<;áo de cinco meses sobre o inicio da cons
truc;áo da estrada, a FTJNAI abre as duas primeiras frentes 
de atragáo, urna delas a ser instalada no rio Auapari (Pará), 
cuja expedigáo parte de Belén1 sob a chefia do sertanista Fio
rello Parisi, como objetivo de contatar os indios Uapii; a outra, 
dirigida por Sebastiáo Amancio, saindo de Manaus para alcan
<;ar a divisa com o Peru, onde vivem os Marubo (CB, 8-3-73). 
Urna terceira expedic;áo, sob a chefia do sertanista Francisco 
Bezerra de Lima, irá para Roraima (JB, 10-3-73). Anuncia-se 
também que "a FUN Al pretende adatar . . . a substituigáo dos 
sertanistas, após a fase de atra~áo, pelo pessoal do Summer 
lnstitute of Linguistics, que, além de ficar com a responsabili
dade .de consolidagáo do contato, poderá iniciar imediatamente 
os estudos sobre a cultura de cada grupo indígena onde esti
ver atuando. O Summer já tem no interior do Brasil cerca 
de 60 lingüistas, estudando idiomas de quase 40 grupos indí
genas brasileiros e dispóe de um grande número de técnicos 
atuando em todo o mundo" (F'SP, 11-3-73). A propósito, o Sr. 
James \:Vilson, assessor do SIL, declarou que, apesar de há 40 
anos atuar entre grupos indígenas primitivos em 25 países, o 
Summer "até hoje náo perdeu um sequer dos seus homens" 
e, na sua opiniáo, se seus técnicos estivessem no Posto Alalaú, 
em Roraima, em janeiro, "é possível que náo tivesse acorrido 
o ataque dos índios 'i.traimiri-Atroari", no qual morreram tres 
funcionários da FUNAI. º Explicou que "o ponto crítico do 
contato do civilizado com o índio. . . tem sido a dificuldade 
de comunicacáo entre eles . . . Este tipo de problema náo existe 
para os técnicos do SIL, todos pós-graduados, com formac;áo 
antropológica bem desenvolvida e especialmente treinados para, 
no primeiro contato, identificar os sons emitidos por um índio 
na sua linguagem . . . Logo em seguida passa a repetí-los, esta
belecendo um pequeno diálogo, e mesmo que o técnico náo 
saiba o que ele significa, o silvícola se sente promovido ao ver 
o outro jalando palavras de sua língua" (FSP, 14-3-73). As no-
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ticias náo dizem se o convenio abrangeria a presenc;a de pelo 
menos um dos técnicos do SIL nas frentes de atra<;áo, o que 
seria, conforme o seu assessor, mais urna indiscutível medida 
de seguran<;a. Allás, em nenhum primeiro contato em toda a 
imprensa analisada figuram outros intérpretes senao indios 
aculturados: os técnicos do SIL chegam sempre depois. 14 

A carencia de sertanistas para os trabalhos de atrac;áo é 
salientada por Francisco Meirelles: "a FUNAI conta, apenas, 
com 27 deles e, por isso, partirá para a realizac;ao de um pro
grama inédito na história da política indigenista brasileira, que 
tentará formar profissionais em atrac;áo e pacificac;ao de índios. 
A partir deste mes, 14 auxiliares indigenistas iráo atuar ao lado 
de sertanistas experimentados por um prazo mínimo de um ano, 
ao final do qual será.o aprovados ou rejeitados para a fungáo 
(JB, 14-3-73). Assim mesmo, tres bases avangadas, destinadas a 
dar apoio logístico as frentes de atra<;ao, sáo definidas na área. 
da Peri-Nor: Caracaraí, no Território de Roraima; Uaupes, onde 
a Perimetral deverá cruzar com o prolongamento d:a BR-80 (Xa
vantina-Cachimbo); e Tabatinga, na fronteira com a Colombia 
(FSP, 25-4-73). . 

Em maio, novo grupo indígena arredio "foi localizado no 
Alto do rio Paru-Leste, no. Estado do Pará, pelo etnólogo -Pro
tazio Frikel (que) esta va realizando urna viagem de estudos a 
regiáo. . . Ao perceber que tinham sido vistos, os indígenas fu
giram, internando-se na mata. · Há cerca de dois meses, ele des
cobriu, na divisa do Pará com o Amapá, um grupo isolado 
chamado Uiapii. Tudo indica, segundo autoridades da FUNAI, 
que os indios recém-descobertos sejam Apalai ou Iapama, gru
pos já identificados, mas ainda nao localizados" (FSP, 11-5-73). 
Em junho, anuncia-se que a FUNAI interditará a área onde 
vivem os indios Uiapii, "a primeira tribo contatada no eixo da 
futura rodovia Perimetral Norte", como resultado da expedic;áo 
do sertanista Fiorello Parisi. A área a ser interditada abrange 
1.760 quilómetros quadrados no Território do Amapá, situada 
entre os rios Mapiri e Inipac;o, de um lado, e Felício Apoá, 
do outro, onde se encontram os aldeamentos daquela tribo 
(0 GL., 2-6-73). "Dos Uiapii diz Parisi serem índios táo limpos 
que, em sua aldeia, nao se veem nem os ossos da caga abatida", 
enquanto, conforme o entáo já falecido Francisco M:eirelles 
dizia de outra tribo da Peri-Nor, os Nereyama eram "cultores 
da antropofagia, o que fazem mais por crenc;a do que por 
outra coisa, acreditando adquirir com isso a coragem e outras 
virtudes dos inimigos" (CB, 5-7-73). 

No dia 29 de julho de 1973, o presidente Médici inaugurou 
o marco inicial da Perimetral Norte - "um bloco de manganes 
trazido da serra do Navío" - na localidade· de Porto Grande, 
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a 90 quilómetros de Macapá. A estrada "em seu primeiro trecho 
se estenderá por 2.586 km, e o seu custo está orc;ado em 
Cr$ 884 milhóes e a obra deverá estar concluida em 1977. Para
lelamente, será executado um segundo trecho, que irá até Cru· 
zeiro do Sul, no Acre, na fronteira do Peru. . . O terreno pel~ 
qual passará a Perimetral Norte difere daquel~ no _qual esta 
construida a Transamazónica. Em boa parte e ma1s seco e 
mais elevado, atravessando eleva<;óes importantes - na regiáo 
fica o pico da Neblina, o mais alto do Brasil . . . Tal como o 
ferro na Itabira de Drummond, em Macapá o manganes está nas 
ruas, na terra e no ar, na poeira que esvoac;a, enquanto o 
minério alimenta a panc;a insaciável dos navios. Está nas almas, 
nos povoados ilhados de floresta. O ouro, também na terra, 
está nas inten<;óes, alimenta as ilusóes" (reportagem de Eduar
do Pinto e Abdias Silva, enviados especiais do JB, 30-7-73). 

Recebida pela imprensa como fator importante da integra
c;áo nacional, contudo a rodovia nao deixou de ser duramente 
critica.da, destacando-:se a série de reportagens publicadas em 
julho pelo ESP, sob o título - Perimetral repete erros - asse
gurando haver sido baseada "apenas em um anteprojeto sem 
os detalhes finais" e "sem a realiza<;ao dos estudos de viabili
dade técnica e económica", táo-somente para obedecer "as de
terminac;óes do Plano de Integrac;áo Nacional, segundo instru
c;áo do Presidente da República. A informac;ao é do DNER" 
(ESP, 25-7-73). Dessa série de reportagens, destacamos, como 
de maior interesse para o nosso estudo a que se refere aos 
indios, de autoría de Lúcio Flávio Pinto, que, inicialmente, afir
ma: "a FUNAI prometeu, em novembro do ano passado, que 
os trabalhos de aproximac;ao come<;ariam dois meses antes da 
chegada da primeira turma de topografia. E justificava: os 
erros cometidos no trabalho com os indios da Transamazónica 
náo seriam repetidos. Mas só em abril deste ano é que o 
sertanista Fiorello Parisi. . . recebeu 5 mil cruzeiros para tentar 
contatar com os Uiapii, 200 índios que habitam o Amapá, no 
início da estrada. Mas nao póde prosseguir sua missao: esperou 
um mes e meio entre os índios pela remessa de verbas prome
tidas e, sem elas, teve que retornar a sua base, em Belém. 
Até hoje está a espera delas". 
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O jornalista continua: 

"A estrada vai atingir diretamente tres tribos: Apalaí, 
Wayna e Uiapii. Os Uiapii sao um antigo grupo cac;ador 
de cabec;as que fugiu do Baixo-Amazonas para urna re
giáo entre os rios Jari e Amapari_, no Território do Amapá; 
Os Uiapii ficaram muito tempo 1solados na nova área ate 
que ela come<;ou a ser penetrada por garimpeiros. Há 

dois anos os dois grupos entraram em contato, · embora 
urna parte dos indios tenha se recusado a amizade· com 
os brancas. Durante todo o tempo em que o garimpo 
funcionou, . a 10 quilómetros da aldeia, os Uiapii alimen
taram os garimpeiros, recebendo em troca gripes, · diarré1a 
e leishmaniose. Em julho do ano p_assado a tribo mudou 
de local e afastou-se do garimpo de vez. 

Quando o sertanista os encontrou, os Uiapii estavam 
fracos, doentes, lamentavam suas mortes ( 18 durante o 
tempo da garimpagem) mas· ansiosos por contactar. · 'Os 
indios sáo muito pacíficos', diz Fiorello Parisi. Como a área 
é muito pobre e há um foco endemico de leishmaniose, 
Parisi só teria o trabalho de levar comida e medicamentos 
para conquistar os indios. e levá-los para outró ponto, 
longe e protegido da estrada. Seguramente náo vai con
seguir mais isso, ·nem valerá a · pena tentar. O posto que 
a FUN Al pretende instalar ficará a 5 quilOmetros ·da es
trada: como garantir q~e os 200 Uiapti estario protegidos? . 

A situac;áo nao é i;nelhor para -os .. Apalaí e _Wayna, 
duas tribos que vivem juntas na aldeia Bona, a . 30. quiló
me~ros do local por ~ onde passa~á a PerimetraL Sao 150 
ou 200 indios aldeados no rio Paru do leste, na fronteira 
entre o Pará e o· Amapá. · Até agora náo foi iniciado ne
nhum trabalho de · aproxim~o. o mesmo · acofitecendo 
com os Waikás, o maior oontingente indígena da estrada 
(urna popul~o estimada em 4 mil indios). Apesar de 
táo. nwnerosos, os Waikás. sao praticamente. desconheci
dos porque Wm evitado a aproximac;áo .. dos 'brancas'. Uma 
missao . de .Padres italiano's c;la Consolata, sediad.o:S em B~a 
Vista, :vem tentando sem muito exito a aproXiinac;áo. · 

Mesmo os Macux( urna tribo em contáto permanente 
há multo tempo com as frentes de garimpeiros e coin 
os poucos turistas que vio a Roraima e querem ver in
dios de perto ("sao .os palhac;os da regiáo", diz um ·fun
c;:ionário da prefeitura), contin.uam inteiramente abando
nados. Algumas experiencias adversas levaram os Macuxi 
a espalharem-se por todo o território, dificultando assiin 
um trabalho de controle - ·se algum dia ele for féito 
- quando a estrada passar. Mesmo antes dela os indios 
náo vivem muito tranqüilos: constantemente entrani em 
atritos com os fazehdeiros que querem tomar as terras 
indígenas e, agora, contam com o apoio indireto do INCRA. 
Sob a alegac;áo de . que é preciso realizar rapidamente o 
cadastramento, o órgao tem transferido para os fazendeiros 
terras dos Macuxi. Ofendida, a FUNAI tem atacado o 
INCRA, mas nessa briga institucional tem esquecido o niais 
importante: a terra dos indios" (ESP, 31-7-73). 

Em agosto, já iniciados os trabalhos das empreiteiras na 
Peri-Nor, a FUNAI fez distribuir amplamente pelas turmas de 
topografía e desmatamento um folheto sob · o titulo - O que 
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vocé deve fazer no contato com os indios - explicando-lhes a 
conduta relativamente a possiveis encontros com grupos arre
dios, desaconselhando-os a c~ar; a "olhar demoradamente para 
as indias (porque) eles tem muito ciúme de suas esposas"; a 
impedi-los de levarem f erramentas, farinha, etc., durante ocasio· 
nais visitas ao acampamento; a revidar, "se porventura ocorrer 
um encontro náo amistoso (pois) os indios sao de índole mansa. 
E muitas vezes estao apenas testando a coragem do civilizado"; 
a recusar o que lhe f or oferecido pelos indios, pois poderá 
ofendé-los; a destruir roc;as abandonadas ou delas retirar qual· 
quer coisa para alimentac;ao, porque elas sáo do indio; a dar
lhes roupas, desde que podem transmitir doenc;as para as quais 
o organismo dos indígenas nao está preparado. Finalmente, sao 
convidados a consultar sempre o elemento da FUN Al presente 
em seu acampamento, em qualquer caso de dúvida (JT, 14-8-73). 

Advertindo haver indios antropófagos na regiao em "urna 
selva ainda nao desbravada, a uns 100 quilómetros da rota da 
Perimetral Norte", a · FUNAI comunicou ao DNER o seu pro
pósito de organizar urna missáo pacüicadora "ainda este ano" 
para atrair os Nereyó, pois teme que eles "possam chegar 
facilmente ao local das obras, atraídos pelo barulho das má
quinas, o que colocarla em risco de vida os trabalhadores" 
(0 GL., 31-8-73). Tattlbém foram-·avisados, os desbravadores · da 
Peri-Nor, "da presen<ta, na regiio, dos Makunaobo, Tukano e 
Baniwa, arredios, que ainda usam zarabatana envenenada com 
curare" CFSP, 21-9-73). Contudo, até o fim do ano, nenhum 
contato de relevancia foi noticiado, salvo o surgimento (nao 
confirmado depois) de "um grupo de aproximadamente cin· 
coenta indios, todos despidos, gesticulando e falando multo mas 
demonstrando amistosidade. . . nas proximidades de Caracarai, 
Roraima. Os indios oferecem flechas e colares aos operários e 
ganharam redes de dormir. O grupo de trabalhadores foi levado 
a presen~ do chefe da aldeia - localizada exatamente na rota 
da estrada - mas náo conseguiu entender nada do que ele 
disse. Compreendera, no entanto, que os indios 'nao querem 
violénc~, apesar de serem altos e fortes"' (ESP, 24-11-73). 

Ao iniciar-se 1974, está.o "trabalhando simultaneamente" na 
área da Peri-Nor "seis frentes de atrac;áo" da FUNAI (FSP, 
29-12-73). No entanto, sáo poucos os avanc;os realizados: a maior 
parte das noticias, no primeiro trimestre, versa sobre desco-
berta de tr.ibos desconhecidas ou projetos de expedi<;oes na 
regiáo ou, ainda, na Transamazónica. Em janeiro, Parisi sobre
voa urna tribo, ao norte do Amapá, os amikoana, ainda sem 
qualquer contato com a civiliza<;áo (FSP, 19-1-74); prepara-se 
a expedi<;áo, chefiada pelo sertanista Otávio Pereira Cangu<;u, 
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para tentar contatar com ·os nereyó, os temidos antropófagos 
(0 GL., 24-1-74); decide-se enviar urna expedi<;áo, sob a chefia 
de Lauro Menescal, que trabalha com os oiampiques, para loca
liz~ao de "urna tribo desconhecida, que se supoe seja a dos 
orelhudos - assim chamados por usarem batoques (pequenas 
pe<;as de madeira) nas orelhas" (JB, 24-1-74); anuncia-se o ini
cio, dentro de um me~, da "mais perigosa missáo de atra<;áo 
tentada pela FUNAI e pelo antigo Servic;o de Prote<;á:o ao lndio 
nos últimos dez anos . . . o contato com o grupo de . . . maiu· 
runas, que vivem na regiáo do rio Itui, quase na fronteira com 
a Colombia, de onde nenhum branco conseguiu voltar vivo". 
A expedic;áo seria chefiada pelo sertanista Rubem Pastana. A 
FUNAI, que já teve urn posto atacado por estes indios em 1972, 
considera o grupo como "a maior barreira para as obras da 
Perimetral Norte" (0 GL., 26-1-73). 

A FUNAI confirma a descoberta de uma tribo, "cujos inte.
grantes tém olhos azuis, barba, pele clara e cabelos castanhos", 
na regiao da Transamazónica. Os primeiros contatos foram 
feitos pelo sertanista Ráfmundo Alves que, em fevereiro, retor
nará a regiáo, levando antropólogos do Museu Goeldi, de Be
lém, para identificá-los, urna vez que sequer o grupo lingüís
tico da tribo foi identificado. "A tribo conta, apenas, com urna 
centena de indios, em estado bastante ·primitivo, que contrasta 
com a aparencia dos indivíduos, todos robustos e um pouco 
mais altos que a média das demais tribos brasileiras. Os indi
genistas de Brasilia até agora avanc;aram apenas algumas hipó
teses para o caso: a mais provável é a de que a tribo deriva 
de uma miscigena~iio com uma expediciio estrangeira dese~ 
nhecida': (JB, 30-1-73). Assim, cercados do mesmo mistério dos 
"indios negros", surgem, no noticiário da imprensa analisada, 
os índios brancos, que darao muito que falar·. · 

Entretanto, só em fins de malo, a FUNAI divulgarla deta
_lhes do encontro, urna vez que quería evitar especulac;oes seme
lhantes as dos Avá-Canoeiros e dos Kreen-Akarore. O sertanista 
Raimundo Alves, "profissional experimentado. . . tendo já paci
ficado outras tribos no caminho da Transamazónica ", manti
vera o encontro amistoso, "nas margens do Ipixuna, igarapé 
do Pará, quando oito deles estavam tomando banho". A FUNAI 
"tinha fotos dos indios" e, no contato, por troca de sinais, 
o sertanista "ficou sabendo que a tribo inteira deve ser com
posta por urna centena de indios", su pondo que pertenc;am a 
familia a<;urini, "pois alguns dos seus ·costumes assemelham-se 
com os desse grupo. Urna das mulheres contactadas tinha urna 
espécie de manta, feita de tecido rusticamente confeccionado, 
com a qual trazia as costas urn curumim. o· aproveitamento 
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.do algodáo · em técnicas rudimentares · de tear é próprio · dos 
at;urinis". A· reportagem de Henrique Gonzaga Júnior, enviado 
especial a Altamira,, base de atrac;ao na Transamazónica, con
clui: "As demais informac;óes sobre a tribo descoberta é que 
os indios tem costumes bem primitivos, nao usam vestes, enfei
tam-se pouco, geralmente um ou dois · colares de con ta em volta 
do pescoc;o. As orelhas tem furos nas quais colocam pequenas 
penas ·de aves. Algumas mulheres usam · uma espécie de saia 
tran<;ada por elas mesmas - o que .poderia indicar a presen<;a, 
em tempos passados, de mulheres brancas na tribo - com fios 
caindo para babeo ao final dos quais sao amarrados pequenos 
pesos" (JB, 31-5-74). Um jornal ·chega a sugerir que "os índios 
louros e de olhos azuis" de Ipixuna "poderiam confirnw.r .a 
tese da · passagem dos · vikings pela América do Sul" . (0 · GL., 
13-6-74). Salienta, contudo, que a FUNAI mantém reserva . sobre 
.a origem. desses índ..ios, considerando "improvável que. . . sejam 
descende~tes de navegantes normandos, que te.riam chegado 
ao litoral brasileiro antes de Pedro Alvares Cabral". · 

Um -terceiro contato com os "índios brancos" (o primeiro 
fora. em outubro . de 73 e o . segunµo . em 15 de novembro- do 
mesmo ano .. - informa o jornal) registra.~se em julho . (ESP, 
_:17-7-74). Desta vez, .. sao os índios, em. número de 28, . trazendo 
consigo mulheres e. crianc;as, que se .. aproximaram do acampa
rnento. O. sertanista Raimundo Alv.es narra que, entre eles, "dez 
tinham . a pele clara, cabelos castanhos claros e olhos: verdes;,. 
Acrescentáu que _utoda e qualquer ferramenta que nossos ser
vidores portam os índios toxµáin" e que nao · conseguira · identi
ficar a · 1íngu~ ~alada po:r .. eles, . que . ·se s,upunha fósse . o parª
kanan; -. o . ~ndio ·intérprete da . expedi<;áo tentou, sem éxito, ~e 
comunicar com os. ipi;unas. · em diversas. línguas ind.ígenas, pelo 
que 'foram remetidos . ao M;useu Goeldi objetos récolhidos da 
tribo para que ali se tente um estudo comparativo com outras 
cultura$ . indígenas para formular hipóteses sobre o tronco lin
güístico do grupo. (Pelo que se verifica ·a utilidade que teria 
o summer se, em iugar de contatar os índios depois . de atraí
dos e pacificados, fizesse integrar cada frente ·de aproxima~ao 
por um dos seus 60 lingüistas atuando no Brasil). Conforme 
o antropólogo Hélio Rocha, da FUNAI, "os índios estariam 
recolhendo os brindes nao apenas para si como também para 
, outros membros da tribo", pois, conforme se verificou em 
sobrevóo na área, foram localizadas "trés aldeias nas cabeceiras 
do igarapé Ipixuna" (JB, 17-7-74). 

Ao contrário da. opiniáo de Denise Meirelles, nem a FUNAI 
nem o Museu Goeldi, pelos seus cientistas sociais, consideram 
diletante o estudo da etnia dos índios. Tanto que, Expedito 
Amaud, antropólogo da instituic;ao paraense, depois de salien-
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tar que as informac;óes e dados recolhidos ainda sao insufi
cientes para urna conclusáo satisfatória, náo descarta a possi
bilidade de mestic;agem: "Há muitos casos... na regiao. Os 
índios 'Gavióes', por exemplo: eu vi urna índia de cabelos cres
pos, resultado, provavelmente, de relac;óes mantidas entre urna 
índia e um caboclo· de beira rio. Os índios que vivem nessa 
regiao. . . tiveram, há. muito tempo, contatos com elementos 
colonizadores brancos, principalmente espanhóis e · holandeses. 
Também náo está afastada a possibilidade de ser um grupo 
homogéneo, completamente desconhecido e diferente do tipo 
comum de índios mongolóides da Amazónia" (DN, 18-7-74). 

Apesar de pacíficos, os ín<;tios brancos impedem a ida -
tentada algumas vezes - dos expedicionários até a sua aldeia. 
Arcos e flechas dos ipixunas sao. remetidos a FUNAI," acompa
nhados de um relatório do Sr. Francisco Montal~eme, chef e 
da base de Altamira, fomecendo outras informac;óes: "todos 
os 28 índios contactados andam nus, alguns se pintam e todos 
eles portam brincos na~ orelhas. Alguns. . . possuem até cinco 
furos em cada orelha, parecendo indicar algum grau de hierar
quía, segundo o número de brincos de cada selvagem. Os ·cabe
los sao curtos na frente com franjas (semelhantes aos dos 
Xavantes). O sertanista Jaime Serra, que acompanhou a expe
dic;ao informou no relatório que os arcos e flechas . . . sao muito 
semelhantes aos dos indios · Oiatnpoques, do Atnapá. . . O rela
tório informou que alguns dos índios que chegaram ao a~am
pamento tinham o corpo ferido de espinhos da selva. Os mem
bros da expedic;ü.o trataram de colocar metiolato nas f eridas 
para evitar infecc;óes" (DB, 20-7-74). A FUNAI, estudando os 
objetos artesanais que lhe foram enviados, "deduziu per.tencer 
o grupo a ·grande nac;ao Tupi". No entanto, as conclusóes sobre 
a etnia dos ipixunas somente seráo positivas quando se conso
lide a pacificac;áo com a penetrac;ao na aldeia (JB, 23-7-74). 
O Sr. Montalveme, em Brasília, informou que para se chegar 
ao local onde os homens da FUNAI estáo acampados leva-se 
15-dias de barco, único meio de alcanc;á-lo e que "o sertanista 
Raimundo Al ves. . . encontra-se neste momento fazendo este per
curso para. . . tentar estabelecer um con tato definitivo. . . inclu
sive penetrando em sua aldeia" (JB, ~5-7-74). Penet:rac;ao, aliás, 
que a imprensa analisada nao relata até janeiro de 1975, quando 
encerramos a nossa pesquisa. 

Nao obstante "o mistério dos olhos azuis" interessa a BBC, 
de Londres, que lhe dedica um programa, concluindo que "as 
especulac;óes mais científicas sustentam . . . que todo índio de 
pele clara é produto do contato com o colono branco, ou de 
crianc;as raptadas" (CB, 8-9-74). Também· no ·País, o interesse 
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é táo grande que a FUNAI "pela primeira vez ... se manifesta 
oficialmente sobre o fenómeno. . . aparentemente atendendo a 
grande número de cartas", inserindo em urna edic;áo do seu 
informativo u um estudo preparado "pelos principais antropó
logos" da instituic;áo, concluindo pela "possibilidade de os ipi
xunas terem convivido com os brancos em tempos imemoriais, 
ou seqüestrado um grupo de crianc;as civilizadas, destacando 
que este fenómeno náo é raro. Como exemplo disso, apresenta 
urna fotografía do falecido sertanista Francisco Meirelles ao 
lado de um índio branca da tribo caipó, a qual seqüestrara 
urna crianc;a" (JB, 18-10-74). 

CANIBAIS, BEI~OS-DE-PAU, ORELHUDOS, 
CABE~AS-SECAS & CIA. ILIMITADA 

Nao se passa um mes, no máximo 45 días, no período pes
quisado~ em que a imprensa examinada nao registre o surgi
mento de tribos desconhecidas, que parecem brotar do húmus 
amazónico, como do pantanal mato-grossense, com o mesmo 
ímpeto e freqüencia com que as águas destroem as estradas 
da regiáo ou as tentativas de colonizac;áo do tipo da Fordlandia 
de triste memória. O índio e a natureza se conjugam, no "in
ferno verde", contra o branca e a tecnología que representam 
a civilizac;áo em marcha. 

O sertanista Adolfo Killian confirma que "ainda há tribos 
arredias próximo a Transamazónica . . . Pelo menos dois novas 
grupos já foram identificados e para um deles foi designado 
o sertanista Felipe Passinho. . . O outro grupo recém-descoberto, 
as margens do rio Pacaa-já, está a cargo do sertanista Joao 
Carvalho. . . (mas) nao foi sequer localizado: encontram-se, ape
nas, vestígios de sua passagem" (JB, 6-2-74). Sáo os "diabos" 
da floresta, os "duendes", os espíritos, quem sabe, dos feiti
ceiros indígenas, donos da terra, que surgem e somem nas 
matas infindas do Brasil ignoto. 

Anuncia-se (0 GL., 21-2-74) a liberac;áo de recursos para a 
expedic;áo "que tentará contatar os nereyós, considerados antro
pófagos, que vivem ao norte do Pará", mas a FUNAI, embora 
se disponha a atraí-los, encara com ceticismo a versáo de cani
balismo: seus técnicos antes preferem acreditar que os aludi
dos índios "praticam a necrofagia e, após carbonizar os cadá
veres dos inimigos, comem as suas cinzas para fortificar-se" 
(FSP, 13-3-74). Em abril, o general Ismarth anuncia que a expe
dic;áo será chefiada por Otávio Canguc;u (FSP, 27-4-74). Seis 
meses depois, os temíveis canibais e necrófagos, buscados por 
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terra pela expedic;ao Canguc;u, que percorreu toda a regiao do 
rio Trombetas, e por ar pelo antropólogo Hélio Rocha, que 
sobrevoou a regiáo, ainda continuavam sumidos, náo se tendo 
conseguido "provar sua existencia", apenas atestada pelo panico 
que a simples menc;áo do seu nome causa aos já aculturados 
tiriós (0 GL., 15-9-74). Até ao Projeto Radam u, a FUNAI pede 
colaborac;áo: Canguc;u está de volta, em Belém, esperando os 
entendimentos entre as duas instituic;óes (0 GL., · 1-10-74) .. A 
floresta se abriu, a meia-noite de urna sexta-feira, 13, recolheu 
os únicos remanescentes dos canibais brasílicos, e tornou a 
fechar-se, impenetrável, sobre eles ... 

No entanto, o mesmo nao ~contece com os Waiká: o serta
nista Francisco Bezerra de Lima comunica a FUN AI que en
trara em contato com essa tribo, que vive na área da Peri-Nor . , 
regiáo do rio Mapulau, Rondónia. O encontro com um grupo 
de 200 índios fora amistoso, tendo Bezerra visitado seis malo
cas. Mas "a FUNAI acredita que enfrentará dificuldades", pois 
a · tribo se encontra ern guerra com outra, também arredia, 
dos Iauari. As informac;óes acrescentam que o sertanista, que 
"há quase cinco anos" está trabalhando na regiáo, "tentará 
estabelecer um armisticio entre as duas tribos". Os Waiká 
"mantinham contato com outros índios do rio Catrimani, que 
lhes haviam feíto revelaQóes sobre a existencia dos civilizados. 
Por isso, nao houve desconfianc;a em relac;Ao ao pessoal da 
expedic;ao, mas apenas grande curiosidade" (JB, ESP, O GL., 
27 / 28-3-74) . Esse encontro, aliás, desperta maior interesse nos 
jornais norte-americanos - informa O GL. (3-4-74), do que cer
tas realizac;oes do nosso governo: enquanto "a ponte Rio-Niterói 
ganhou no máximo urna meia dúzia de linhas ", o H erald Tri
bune dedicou "duas colunas de 32 linhas a um caso que sequer 
foi noticiado pelos nossos jornais ", o con tato com os Waiká, 
que, estando em guerra com outra tribo, levaram o sertanista 
Bezerra a sua aldeia e "para surpresa dele, insistiram em ofe
recer-lhe a alta fungiío de che/e guerreiro. . . Os Waiká, de 
baixa estatura - completa o H erald Tribune - confiam em 
que Bezerra de Lima, com o seu corpanzil, os ajude a derro
tar seus inimigos". 1

' 

Apesar desse incidente, que trouxe esperan~as a limpeza 
da área da Peri-Nor, meses depois os Waiká continuam ·arre
dios e já tem a fama de temíveis, "mais perigosos do que os 
rnaiurunas" e responsáveis por um ataque a "dois sertanistas, 
matando um deles". Estes índios sáo identificados como Waikás 
do Norte e vivem "na divisa do 7'erritório de Roraima com o 
Estado do Amazonas". A FUNAI tem deles poucas informa
~óes: "possuem hábitos culturais bastante · peculiares. Uma de 
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suas particularidades mais estranhas é o uso da cocaína, em
pregada em grande quantidade em seus rituais festivos e reli· 
giosos . . . que duram até quatro días (e) . . . degeneram em 
violencia entre os homens da tribo" . Por saber dessas pecu
liaridades, o presidente da FUNAI, general Ismarth, declara 
"que só um sertanista da categoria de Cláudio Villas Boas 
poderá conseguir pleno exito no trabalho de atr~áo" desse 
grupo (JB, 31-8-74). Contudo, o chefe da expediQáO é , agora, 
"a única sertanista do Brasil, Oneide Lima Castelo Branco (que) 
continua tentando o contato com eles, vistos nas proximidades 
de Caracaraí, regiao que será cortada pela estrada Manaus
Caracaraí. Os waiká, subgrupo dos ianomani, esta.o rondando 
os acampamentos dos trabalhadores que constroem a Perime
tral Norte, mas, apesar da curiosidade, ainda nao se aproxi
maram dos operários e de suas máquinas. Antropólogos da 
FUNAI consideram 'muito difícil' o trabalho de Oneide, devido 
a agressividade desses .índios, comparável a dos waimiris-atroari" 
(o GL., 23-9-74) . A última informaQáo publicada sobre esses 
"maravilhosos waiká" ª na imprensa analisada dá conta de um 
relatório do padre Joáo Batista Safiro a FUNAI pedindo a 
cri~áo "de urna reserva para proteger aproximadamente mil 
índios ianomani, que vivem as margens dos rios Catrimani, 
Ajarani e afluentes, no Território de Roraima", onde há urna 
m.issáo católica. Acentua, ainda o jornal, que "do sucesso de 
Oneide na atra~áo da tribo waiká depende a permanencia desses 
indios em território brasileiro, pois estáo se deszocando cada 
vez mais para a Venezuela, fugindo as frentes de trabalho da 
Perimetral Norte" (0 GL., 18-10-74). 

Urna outra tribo, esta ameac;a perturbar a paz edénica do 
Parque do Xingu, preocupa a FUNAI, que designa os irmáos 
Cláudio e Orlando V.illas Boas para atrai-los: os bei~o-de-pau, 
grupo "ainda hostil, que há tempos desencadeia aQóes punitivas 
contra civilizados, ao norte do Parque. . . Cláudio. . . acredita 
que. . . seriam uma dissidencia dos txucarramáe, acorrida há 
dezenas de anos. O fenómeno é muito comum nas tribos brasi
leiras, já que chega um momento, dado o crescimento numé
rico da tribo, em que urna facc;áo se une, toma-se poderosa 

, e constitui um outro grupo. A partir daí tomam-se inim.igas, 
ferozes, embora falem a mesma língua e conservem um uni
verso cultural similar. . . Profundamente aguerridos, estariam 
também levando o panico a outros grupos Indígenas já con
tactados" (JB, 29-3-74). Os sertanistas pretendem "mobilizar ini
cialmente 10 ou 15 indios x.inguanos, na frente de atraQáo" 
(JBr., 29-3-74). 
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A providencia inicial f oi um · vóo de quatro horas realizado 
pelos sertanistas com o objetivo de localizar "índios náo iden
tificados que estariam amedrantando fazendeiros que estáo se 
estabelecendo abaixo da cachoeira Von Martius" (DB, 22-4-74), 
depois que a rodovia BR-80 cortou o parque, sendo a área, 
apesar de .interd.itada a estranhos, invadida por colonos e anti
gos trabalhadores da estrada, "que entraram em conflito com 
os índios" (ESP, 5-4-74). 

Simultaneamente, comeQaram a recolher informaQóes, se
gundo. as quais os índios procurados pertencem "a um grupo 
dissidente chamado mekra-gnoti, que significa 'gente do bodo
que grande'. Txucarramáe :g foi o nome dado a eles pelos juru
nas e que significa 'gente sem ·arco e flecha' mas sabe-se que 
tanto os mekra-gnoti como os metrotirí - 'gente do bodoque 
pequeno' - conheciam o arco e a flecha há cerca de 80 anos. 
Quando os dois grupos viviam juntos, um jovem gtíerreiro se.
parou-se e com ele partiram outros indios, que se supóe sejam 
os que agora vivem arredios pela regiáo" (0 GL., 29-4-74). A 
expediQáo teve seu inicio' previsto para "a temporada da se.ca, 
em junho no médio X.ingu" (JB.- 20-5-74). Dai por diante, preo
cupados com a transferencia dos kreen-akarore para o Parque 
e com a reintegraQáo de um grupo de Txucarramae que vive 
"as margens do rio Jar.ina, no sul do Pará, em terras que no 
futuro seráo vendidas a fazendeiros" (JT, 12-12-74) ou porque 
os beiQos-de-pau nao contatados se teriam embrenhado pela 
floresta, náo voltando a atacar brancos ou indígenas em pro
cesso de aculturaQáo, os Villas Boas nao surgem mais na im
prensa analisada tentando contatá-los. 

No segundo semestre de 1974, entram em cena os A.ruak, 
"cuja existencia já era conhecida desde 1962, mas que até agora 
mantinham-se totalmente isolados da civilizaQao". Os indios ha
bitam as margens do médio Juruena, norte do Mato Grosso, 
e o contato foi realizado por missionáríos (Missáo Anchieta), 
entre os quais o padre Tomás de Aquino Lisboa, que já parti
cipou de várias expediQóes de atraQáo, e que a respeito enviou 
relatório ao presidente da FUNAI. Segundo o documento, "os 
índios - mais de 100 - vivem dentro dos limites da reserva 
.indígena nhambiquara e por este motivo náo será necessário 
.interditar a área para consolidar o con tato. Inicialmente .. . 
pensaram que se tratava de nhambiquaras arredios, mas . . . os 
.intérpretes parecis identificaram algumas palavras" que os iden
tificaram como aruak. Escreve o padre: "ReconheQo que foi 
um contato bastante ousado. Ao sentirmos que os indios esta
vam apenas assustados, nossa expediQáo dirigiu-se para a al
deia; os indios mais jovens estavam ausentes; caQando, e as 
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mulheres, crianc;as e velhos fugiram para a mata ao notarem 
nossa presenc;a. A sorte f oi que um índio aleijado náo conse
guiu fugir. Chegamos perto dele e vimos que o índio tremia 
de medo. Para demonstrar nossa atitude amistosa sentamos 
em círculo e distribuimos os presentes: machados, pás, facas 
e facóes. Aos poucos o índio ficou mais confiante e entao re
tornamos ao nosso acampamento . . . Durante a noite, ouvimos 
o índio gritar para os seus companheiros escondidos na mata, 
chamando.os para a confraternizac;áo, que ocorreu no dia se
guinte, quando tres guerreiros nos procuraram, amedrontados, 
mas decididos a manter contato" (ESP, 24-8-74). Os aruak, "de 
pele escura, altos, conhecedores do ferro e hábeis agricultores", 
náo teriam tido relacionamento amistoso com os seringueiros 
que trabalham na regiáo. Também o sertanista Fritz Todo
rovsky, da FUNAI, confirmou que "viu o aldeamento em 1970, 
quando sobrevoava o vale do Guaporé, preparando a transfe
rencia de 38 grupos indígenas para a área dos nhambiquaras", 
mas com eles nao se havia preocupado porque "já se encon
travam dentro da reserva" (JB, 30-8-74). Dentro do seu pro
grama de consolidar a atrac;áo, "a FUNAI mandará um antro
pólogo a regiáo . . . desenvolvendo paralelamente um programa 
de vacinac;áo visando imunizá-los contra malária, sarampo e 
tuberculose" (CB, 1-9-74). 

Pelos idos da atra~ao dos cintas-largas e suruís, o grande 
sertanista Francisco Meirelles descobrira, na margem direita 
do rio Branco, afluente do Roosevelt, Território de Rondónia, 
"os aguerridos zorós . . . que devem contar uns 800 indios'', na 
opiniáo de Apoena, designado pela FUNAI para contatá-los e 
traze-los "ao convivio das demais tribos do (Parque) Aripuana, 
todas do mesmo ramo Tupi: suruís, cintas-largas, araras e ga
vióes" (JB, 5-11-74). Eles sáo chamados, pejorativamente, pelos 
sertanejos, que já experimentaram a sua agressividade, e pelos 
suruís, com os quais travaram grandes batalhas e, náo raro, 
em rápidas incursóes, lhes levam as mulheres, "de cabe~as-secas 
por rasparem os cabelos" (0 GL., 11-12-74). Apoena, de cuja 
expedic;áo f ará parte o seu companheiro Zé Bel, que se encon
tra em Rondónia (JBr., 12-12-74), além do sertanista José Dan
tas, "já sobrevoou o aldeamento, a 80 km do posto indígena 
Sete de Setembro. . . Jogou-lhes brindes junto com símbolos 

' da FUNAI (para identüicar-se na hora do contato)"; mas o 
trabalho será especialmente desenvolvido "em janeiro . . . o mes 
das chuvas que deixam os índios sem mobilidade". Como está 
prestes a terminar o prazo de interdic;áo das áreas anexas ao 
Parque do Aripuaná, Apoena solicitou a FUNAI que obtivesse 
do presidente da República urna prorrogac;áo, pois ere que 
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ainda existam, além dos zorós, "niuitas tribos arredias e hostis" 
na regiáo. Apoena considera a missáo junto aos cabec;as-secas 
como urna "das mais düíceis, porque os zorós tem urna tradi
c;áo de luta muito grande e podem nao receber muito bem 
o con tato (que calcula em mais de um ano), pois tem como 
exemplo os índios sumís. . . que depois da atra~o sofreram 
grandes baixas" (JBr., 12-12-74) e "hoje, pacificados, doentes, 
em estado de miséria, 'tremem diante de seus inimigos" (JB, 
5-11-74). 

Ao final do período analisado, mais urna tribo é contatada, 
desta vez na fronteira Brasil-Pero. Sao "mais de 1.000 indios 
que nao tinham tido ainda nenhum contato com os civiliza
dos" (DB, 4-12-74). Coube faze-lo "sem incidentes", ao serta
nista Walnir Torres Barros, "que enviou a FUNAI urna fita 
gravada com conversas e canticos · dos índios para que os lin
güistas tentem identificar o grupo tribal . . . No relato que en
viou a Brasilia, o sertanista assinalou que a· tribo é saudável 
e seu estado cultural muito primitivo. Todos andam nus, com 
poucos adornos e sua arte plumária também nao é rica" (JB, 
4-12-74). Várias hipóteses surgiram sobre o tronco lingüístico 
e a nac;áo a que pertenceriam esses indios, chegando-se até a 
atribuir-lhes a responsabilidade "pelo massacre acorrido na se
gunda quinzena de julho, quando dois· funcionários da FUNAI 
foram atacados .. . (o que) resultou na morte do sertanista 
Sebastiáo Bandeira e em graves ferimentos em Bernardo Mili: 
ler". 2º Pelo rádio, a FUNAI solicitou outras informa~óes sobre 
a tribo contatada, recebendo de Walnir, que é chefe do Posto 
Marubo, localizado as margens do Itacoaí, no Amazonas, urna 
lacónica resposta: "os indios medem pouco mais de 1,60 m e 
possivelmente trata-se da tribo Kaniuá" (DB, 6-12-74). 

HORIZONTE PERDIDO 

Inexoravelmente, seja através dos bons propósitos de sertanistas 
e missionários que, a seu modo, procuram salvar o elemento 
indígena da completa extinc;áo, seja através dos objetivos inte
resseiros de frentes pioneiras de integrac;áo, colonizac;áo e, so. 
bretudo, de predac;áo dos novos bandeirantes, como os seus 
antepassados sem qualquer preocupa~áo psicoantropológica, a 
civilizacáo avan~a. E os índios fogem, param, lutam, f ogem 
outra vez, também como seus ancestrais que desceram do plató 
andino empurrados pelos incas, mas alimentando a esperanc;a 
de encontrar, "além, muito além daquelas serras" e florestas, 
o grande mar e a sonhada terra das palmeiras. Só que agora, 
encurralados por homens e máquinas, que · brotam dos quatro 
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pontos· cardeais e riscam ou caem do céu, nao véem em seu 
horizonte cultural as alvas areias . das . praias de Pindorama: 
restam-lhes, apenas, os parques e reservas, com seus limites 
arbitrados e arbitrários. E nem assim estáo garantidos: a ga
nancia do civilizado, como ocorreu nos Estados Unidos, náo 
tem medida nem lhes reconhece direito líquido e certo. 

NOTAS 

l. A palavra paciffo~áo é utilizada pela imprensa analisada como sinónimo de 
atra9áo. O termo fora empregado por Rondon e por outros sertanistas da "velha 
~~", que procuravam, além de atrair as tribos arredias, estabelecer a paz entre 
1rum1gos tradicionais, que se combatiam nas selvas, sobretudo para evitar invasóes de 
suas terras ou para raptar mulheres. 

2. Adotamo.s, no texto, a grafia do nome da tribo utilizada pela FUNAI, oficial
mente. Os jornais analisados; contudo, divergem, como o leitor observará das trans
cri~ textuais. 

3. "Até inicio de julho, a equipe da FUNAI vinha desenvolvendo o método tradi· 
cional de atrac;ao ... Mas esse processo . .. de "namoro" iria demorar muito. Por isso . . . 
decidiu adotar urna nova tática visando a entrar em contato com os indios num es
pac;o de tempo maís curto ... Esta nova tática . . . consiste em descer o rio Peixoto de 
A7.evedo deixando brindes em vários pontos de suas margens, sempre que forero cons
tatados sinais da presen~ de indios. Deste modo, os sertanistas iráo atrás dos indio.s 
e náo mais ficaráo a sua espera" (Boletim Informativo FUNAI, Ano 1, n . 3, II Tri· 
mestre/72). 

4. O sertanista tem nome de batismo idéntico ao do chefe dos xavantes, na época 
da atrac;áo da tribo por Francisco Meirelles. Amigos sinceros e dedicados, o cacique 
Apoena sobreviveu ao "chefe branco", falecido em junho de 73. 

5. "Apoena encontra os pequenos e doentes kranhacárores", é o título da matéria 
do JT (8·6-73), na qual se observam as marcas do desapontamento da desmitifi~o 
do gigantismo dos K-A. 

6. Sobre a história, personalidade e pensamento de Francisco Meirelles, ver Boletim 
Informativo FUNAI, Ano II, n . 6, I Trimestre/1973, e o n. 7, correspondente ao II 
Trimestre do mesmo ano, editado depois de sua morte. 

7. Ver cap. 2: Conscientiza9áo: os fndios resolvem influir. 
8. Essa declarnc;Ao de Cláudio Villas Boas coincide com a explicac;ao dada pelo 

general Bandeira de Mello, quando a comissao de inquérito estava prestes a apresentar 
seu relatório sobre o rumoroso "caso Campinas", registrada anteriormente neste capitulo. 

9. A análise morfológica das matérias sobre a atrac;ao dos K -A, unicamente de 
caráter noticioso, publicadas pelos diários pesquisados ofereceu urna superficie global 
de 15.143,5 centimetros de coluna, assim distribuidos: 1973, 7.860,5; 1974, 6.255 e ja
neiro/1975, 1.019. Essa superficie impressa corresponde a 35 páginas de jornal ou, 
reunidas em um volume, a um livro de mais de 600 páginas. Poucos temas terao 
ocupado tal espa1;0, em 25 meses, em toda a bistória do Jomalismo brasileiro desta 
mela década. 

10. Israel Praxedes, 52 anos, foi companheiro de muitos trabalhos de atrac;ao com 
Chico Meirelles, pai de Apoena, por quem nio esconde profunda admirac;Ao. Praxed.es 
iniciou-se como sertanista em 1943, pelo antigo Servi~o de Prot~o aos tndios e, con
forme o JB - ed. 30-10-73 - "em 1947, na serra das Trombas, Municipio de Uruac;u, 
tomou conhecimento da existéncia dos avá-canoeiros, que na ocasiio eram marcad.a· 
mente mais numerosos que agora". 

11. Ver cap. 6: Os Waimiri-Atroari: terra, gente e luta. 
12. A Perimetral Norte (Peri·Nor), que, "dentro de mais alguns anos permitirá a 

ligac;áo terrestre entre Brasilia e Washington ... está associada a outras reallzac;óes rodo
viárias na regiao, ou seja, a Transamul>nica, com que se encontra em Cruzeiro do Sul, 
a Porto Velho-Manaus-Boa Vista, que intercepta em Caracaraf, o prolongamento da 
Cuiabá-Santarém até a fronteira com o Suriname e, finalmente, a rodovia Macapá
Calcoene-Oiapoque, em execu~o no território do Amapá.. . Com 3.300 quilómetros de 
extensa.o e correndo paralelamente ~ fronteiras Norte e Noroeste do Brasil .. . atra· 
vessará os Estados do Pará, Amazonas e Acre, bem como os territórios do Amapá 
e Roraima, ao longo de terras virgens, quase desconhecidas" (FSP, 22·7-73). 

13. Ver cap. 6: Os Waimiri-Atroari: terra, gente e luta. 
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14. Ver cap. 1: A polftica indigenista: correntes antagónicas. No item •A posi~o pro
testante", o que é e como se desenvolve a ac;áo do Surnmer Institute of Linguistics. 

15. Informativo FUNAI, Ano III, n. 11·12, out./1974. 
16. O Pro jeto Radam (Radar na AmazOnia), criado em 1970 pelo Departamento 

Nacional da Producá<> Mineral do Ministério de Minas e Energía, dedica-se ao mapea
mento dos recursos naturais e análise dos ambientes ecológicos das regióes 811l8Wnica 
e nordestina do País, com a finalidade de oferecer bases racionais para a sua defi
nitiva ocupac;Ao e utill:r.ac;áo sócio-económica. . 

17. Mais urna vez, mito sobre a realidade: o sertanista Bez.erra de Lima é de esta
tura normal e . . . magro, embora forte pela sua própria atividade profissional. 

18. O qualitativo maravilhosos, aplicado aos Waiká, é da própria FUNAI, conf~~ 
o "Boletim Informativo", Ano III, n. 9-10, I Trimestre/ 1974, que insere uma pagma 
completa sobre a cultura desses indios. 

19. Sobre o espirito de luta em defesa de suas terras, ver cap. 2 e 7: Conscien
tizacáo: os indios procuram influir e Os outros rebeldes. 

20. Ver cap. 7: Os outros rebeldes. 

. -
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LOCALIZAQAO AÉREA DOS KREEN-AKARQRE - Utilizando avzoes em _ 
vóo de. reconhecimento, a civilizd~áo branca ' localiza uma áldeia Kreen
Akarore: os indios tentam flechar o estranho pássaro. É o come~o da$_ 
atividades de uma frente de atra~áo. (Foto O GLOBO, cedida ao Arq.uivo 
da FUNAI). 
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l@PES 

O DILEMA - Foi assim que 
LOPES viu a situacáo- dos 
indios contatados, diante do 
avanco das rodovias e fren
tes pioneiras. (Correio Bra
ziliense, 7-2-73). 

OS PRIMEIROS CONT ATOS - Foto histórica de O GLOBO, documentando 
o contato dos Kreen-Akarore com a exped~áo da FUNAI, chefiada por 
Cláudio Villas Boas. Os indios, até entáo conhecidos como "gigantes", resis
tiram mais de um ano (janeiro/ 72-fevereiro/73) ao "namoro" dos sertatJ.istas 
da frente. (Vide p. 162, acima). 

OS lNDIOS E A ESTRADA - Os Kreen-Akarore náo eram "gigantes" mas 
tinham boa saúde: o tipo físico f eminino era o , de Sakré, mulher do chef e 
Krekón, uma espécie de "rainha" da tribo, respeitada pela sua intelighzcia 
e bond.a.de. Em pouco mais de um ano de convivéncia com trabalhadores 
da estrada Cuiabá-Santarém, embora os es/orcos para manté-los isolados 
até uma adaptacáo razoável, adquiriram moléstias e vicios dos civilizados. 
(Foto Jesko - Arquivo da FUNAI). (Vide p. 162, embaixo). 
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AGORA SAO XINGUANOS - Os remanescentes dos Kreen-Akarore, sobre· 
viventes dos contatos indiscriminados com trabalhadores e motoristas da 
BR-105 e sob a pressáo das frentes pioneiras de ocupacáo de suas terras, 
sáo levados para o Parque do Xingu. Embora ali vivam tradicionais inimi
gos de sua gente, a "civilizacáo xinguana" admite a convivéncia pacífica de 
diferentes tribos. Exame médico pela Escola Paulista de Medicina e festim 
de recepcáo, vendo-se sertanistas e índios de outras tribos servindo aos 
recém-chegados, a frente o grande che/e Watuia. (Fotos Sylvio Reiner - Ar· 
quivo da FUNAI) . (Vide p. 164) . 

. ~ 

RUMO A ALDEIA DISTANTE - Cláudio Villas Boas, que primeiro os 
contatou, leva os Kreen-Akarore a aldeia que lhes foi construída pelos 
vizinhos Caiabi, distante 600 quilómetro$ da cachoeira sagrada do Karokokó, 
onde viveram seus antepassados. (Arquivo · da FUNAI). 
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OS NOVOS SERTANISTAS - Apaena Meirelles (de boné) e Zebel sáo 
sert.anistas da nova ger~áo. O primeiro sucedeu ao seu pai, Chico, com 
quem aprendeu os segredos da selva e as táticas de atr~ dos tndfgenas. 
O outro já participou de numerosas expedicóes. Aqui, sáo vistos em 1975, 
nas margens do Alalaú, onde iriam tentar mais uma vez a "pacifi~áo" 
dos realmente temíveis Waimiri-Atroari. (Foto Jesko - Arquivo da FUNAI). 
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BEZERRA DE LIMA - Entre as estórias que se contam deste serta
nista da 'f'UNAf figura a de uma tribo que, estando em guerra com 
outra, quis faze-lo che/e para alcan<;ar a vitória com sua mágica arte 
bélica. As f orcas civilizadoras o consideram um dos mais hábeis 
artífices dos primeiros contatos com tribos arredias na densa floresta 
amazónica. (Foto Sylvio Reiner ). 

os. INDIOS NEGROS - Os Avá-Canoeiro, talvez os mais perseguidos es
quivos e misteriosos silvícolas da regiáo que vai do norte de GoicÍs a 
apenas 300 quilómetros de Brasília, até as margens do rio Cajazeiras, ' no 

' Pará. Do pequeno grupo contatado, de surpresa, por Apoena, dos quais um 
se encontra sepultado no cemitério.parque de Goiánia restavam apenas 
quatro, que estáo sendo objeto de assisténcia da FUNÁI e de estudo dos 
antropólogos. (Foto Sylvio Retner - Arquivo da FUNAI). (Vide p. 167, acima). 

CAf!Gur;u - Este é o sertanista Otávio Pinheiro Can~, homem de 
muitas f!ntradas na se~va e_ que form;a parte da reserva de experimentados 
estra~egistas da fiproxima<;ao entre indios arredios e a civiliza<;áo branca 
que intenta traga-los. (Foto Sylvio Reiner). (Vide p. 167, embaixo). 
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.·Capítulo 4 

RESERVAS: A GUERRA 
FRIA DOS XA V ANTES 

OS XA V ANTE constituem o exemplo vivo da ins.tabilidade 
e do desassossego em que permanecem os indios em processo 
de aculturac;ao e integrac;áo, nas .terras arbitradas pelo governo 
para a sua posse permanente. Ameac;ados pelas frentes pionei
ras, que náo conhecem fronteiras . aos seus propósitos ~xpan
sionistas, os Xavante e outras tribos que habitam reservas e 
parques 1

, se mantem em um estado contínuo de "guerra fria": 
arcos, flechas e espingardas de cac;a prontos para reagir as in
vasóes; inteligencia e doutrinac;áo permanente para conservar 
os trac;os culturais característic~s, sua língua, suas crenc;as, 
sua estrutura social, seus hábitos alimentares e suas práticas 
artísticas e lúdicas, que o branco, através de técnicas de per
suasáo, nem sempre pacíficas, está determinado a impor. 

TRINTA ANOS 
DE ESPERA DESESPERADA 

Foi pelos idos de 1940 que a Expedic;áo Roncador-Xingu, desti
nada ao reconhecimento da área onde se abriría urna estrada 
ligando o Brasil Central a Manaus, via Cachimbo, encontrou 
a tribo Xavante, cujos membros foram (e sáo) descritos como 
"altivos e orgulhosos. . . consangüíneos dos temí veis Caiapós ... 
Donas de vocac;áo inata para o combate. . . sáo também consi
derados exímios atiradores. Conservam com rigor os seus cos
tumes e recusam-se sistematicamente a cortar seus longos ca
belos, mesmo quando solicitados pelos padres Salesianos, que 
administram algumas de suas aldeias em Mato Grosso". Essas 
aldeias constituem boje as reservas de -Sangradouro, · Pimentel 
Barbosa, Sáo Marcos, Areóes e Couto Magalhaes, e nelas vivero, 
agora, "menos de duas mil pessoas entre homens, mulheres e 
crianc;as" (DB, 10-3-73); "cerca de um t~r~o do número encon
trado" quando da atr~o, e morando em "miseráveis aldeias ... 
em condic;óes semelhantes as de qualquer favelado urbano" 
(JB, 17-3-73). 
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O primeiro contato pacífico com os brancos, feito por 
Francisco Meirelles, ocorreu em 1946, quatro anos após o mas
sacre da expediQao do sertanista Pimentel Barbosa.' "Desde 
que. . . consegui~ pacificá-los, Chico M eirelles havia prometi
do. . . garantir o seu direito de posse sobre as terras habitadas 
pela tribo. . . O mais famoso de todos os caciques (de entáo) ... 
fez um discurso verdadeiramente dramático em que colocava 
em dúvida a boa vontade dos civilizados, mas, assim mesmo, 
procuraria confiar. A promessa é cobrada ... até hoje". Os ín
dios fazem apelos e ameaQas e reclamam a presenQa do "papai 
Meirelles" que há muito tempo náo volta lá, afirmando que 
"náo tem condicóes morais para mais nada prometer aos xa
vantes" (DB, 10-3-73). 

Realmente, os esforQos do legendário sertanista, amigo ver
dadeiro daqueles índios, a ponto de ter dado ao seu filho o 
nome do cacique Apoena com o qual fizera a primeira alianQa *, 
foram baldados. 

Logo após a atraQao, "os indios, pacificados, ganharam ter
ras por um decreto do governador de Mato Grosso Arnaldo 
Figueiredo. As terras eram a garantia da paz. O governador 
seguinte, Fernando Correia, nao ligou para o acordo com os 
índios e nem para o decreto: comecou a vender as terras do 
í~dio. Os ín~ios comecaram a reclamar, mas, entao, eram pa
cientes, conf1avam em que o branco nao ia enganá-los ou es
quece-los. Reclamaram até 1968, quando o atual Ministro do 
Interior (Costa Ca val can ti) f oi as suas aldeias visitá-los. A ele 
contaram suas queixas. E em 18 de outubro de 1969 os minis
tros militares, no exercício da Presidencia da República, assi
naram um decreto determinando as áreas a serem habitadas 
pe~os xavantes. Isso adiantou muito pouco, porque os fazen
deiros que compraram legalmente as terras vendidas ilegal
mente, recusavam-se a sair" (JT, 19-11-73). 

Agora, "menos de um ano após a assinatura do decreto 
presidencial destinado a garantir a definitiva posse de terra 
atr~vés da demarcaQao de suas reservas\ os índios xavante~ 
e~ta? novamente em pé de guerra: ameacam expulsar com vio-
1,enc1a, os fazendeiros que ainda teimam em permanecer nas 
ar~as que lhes foram estipuladas por lei". "Centenas de guer
r~1ros xavantes, com armas de fogo, já esta.o pintados com 
tintas de guerra e ameaQam, de urna hora para outra repetir 
os incidentes do ano passado, quando . . . chegaram a b-icendiar 
várias propriedades e a desarmar f azendeiros. . . Os xavantes 
reclamam, principalmente, que, após a assinatura do decreto 
de posse das reservas, a FUNAI náo mandou nenhum funcio
nário a regiáo para realizar um levantamento daquelas áreas ... 
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Os índios tem armas de fogo, conseguidas através de troca de 
cereais que costumam cultivar e ... quando em combate, nao 
costumam poupar os inimigos" (JB, 9-3-73). 

"Em Areóes, foco de maior tensao. . . os xavantes sao lide
rados por dois caciques de grande prestígio entre os jovens. 
Trata-se de Saamre e Bruno. Este último é o chefe guerreiro 
que já declarou diversas vezes nao tolerar invasao. Foi ele que, 
no ano passado, comandou os guerreiros durante as aQóes de 
represália que se náo chegaram a causar morte, obrigaram 
alguns fazendeiros a pedir garantías a FUNAI e a Polícia Fe
deral, temendo o pior. Os fazendeiros . . . argumentam que com
praram a terra legalmente e exibem os títulos de propriedade, 
impostos em dia, e afirmam, ta1nbém, que náo abandonaráo 
o que é seu. Prometem se unir e resistir, também pela f orca, 
a uma possível e macica ofensiva. xavante. Em Xavantina, ·pe
queno parque fundado pelos homens da FundaQáo Brasil Cen
tral, ao tempo da expedi<;áo Roncador-Xingu, nao existe policia
m~nto de qualquer espécie, somente urna pequena guarniQáO 
da Aeronáutica, cujo comandante, suboficial Olmo Guedes, pro
meteu, no ano passado, nao intervir no conflito, 'pois as res
ponsabilidades sao da FUNAI, num problema bastante velho"' 
(DB, 10-3-73). 

O incidente, que preocupa as autoridades executoras da 
política indigenista, que logo enviam para a área com a missáo 
de tranqüilizar os xavanies, o antropólogo Hélio Rocha e o 
delegado da FUNAI da 7~ DR, !van Baioque, é, apenas, mais 
um episódio dessa prolongada "guerra de trincheira" entre in
dios e fazendeiros, em que estes, munidos de títulos reais ou 
falsificados de propriedade, juntamente com "colonos civiliza
dos . . . espalham constantemente boatos sobre a invasao das 
reservas". Desta vez, "de acordo com informa~ao oficial. . . o 
clima de intranqüilidade foi gerado por urna discussáo entre 
um fazendeiro com o chefe do posto - assistido pelos índios 
- sobre um possível erro que teria sido cometido no decreto 
que criou urna das reservas. . . (no qual) constava como limite 
da área o nome de rio Borecaia, e nao do Rio Seco, como 
estava previsto . . . Segundo o general Ismarth de Oliveira várias 
solucóes estáo sendo encaminhadas para resolver o problema 
dos xavantes. A primeira delas é demarcar as reservas. . . para
lelamente, pretende-se iniciar o estudo para desapropria~ao das 
áreas ocupadas por um número razoável de colonos e, especial
mente, por grandes propriedades. Tao logo seja definida essa 
situaQáo, será entao pedida a intervencáo do INCRA para inde
niza~áo ou a transferencia dos colonos para outra regiao . .. 
Até o momento, a FUNAI nada p6de fazer pqrque o decreto 
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de criagiio das reservas saiu em setembro do ano passado e 
já nessa ·época o or~amento do órgáo estava todo comprome
tido. Por outro lado, só a partir do final do primeiro trimestre 
é que as verbas comec;am a ser liberadas e, para 1973, a Fun
dagáo conta com 800 mil cruzeiros para demarcar terras indí
genas, devendo abranger também os índios Kadiwéu e outros 
grupos'~ ( CB, l0-3-73). 

O emissário pacificador Hélio Rocha retorna a Brasília,. qua
tro dias depois, "com dois novos cordóes de guerreiro ·xavante 
amarrados nos . pulsos", com que fora pela segunda vez conde
corado·· pelos índios (DB, 15-3-73). Disse que " encontrou os in
dios pintados, mas -para a festa dos espíritos de que também 
participei como membro de um dos clás da tribo, e náo para 
a giter1·a". Depois de urna reuniáo dos índios, o antropólogo 
"para · tirar qúalquer dúvida sobrevoou todos os limites da área 
com tres 'che/es indígenas. O rio Seco é apenas urna parte do 
rio Borecaia, citado no decreto. Nos sobrevóos foram localizadas 
cinco· outras fazendas dentro do território xavante". Esclareceu 
que a área· dos índios mede 227 mil hectares e que "nenhum 
fazendeiro que ocupa as terras dos xavantes será indenizado, 
porque de acordo com o artigo 198 da Constituigáo, as terras 
dos indios náo podem ser compradas ou vendidas, e ninguém 
se instalou ali inocentemente" (CB, 16-3-73). 

O repórter Mário Chimanovitchorem assegura que "em 
junho. . . a área estará totalmente demarcada e o pessoal f ora 
dela" e, apesar da queixa dos fazendeiros vizinhos, considera 
"a situac;áo boa". Hélio chama a atenc;áo para um detalhe que 
indica a boa vontade dos xavantes no sentido de uma verda
deira integra~áo. "Preste. atenc;áo nas casas da aldeia... náo 
tem mais aquela fornia ovalada tradicional. Estáo agora por 
vontade exclusiva dos índios tendendo para o estilo neo-brasi
leiro, Náo é urna beleza?" Conforme o documento fotográfico, 
porém, náo só as palhoc;as de Areoes sáo do estilo tradicional 
xavante como a aldeia "fica confinada entre as cercas de urna 
fazenda". O jornalista afirma que "sáo ainda os padres salesia
nos que tem conseguido refrear a vocac;ao belicista dos xavan
tes", os quais, para o capataz de urna das fazendas, sáo "gente 
desordeira", que está "exigindo terra demais", passando o tem
po todo a "invadir" a "nossa propriedade", atacando os peoes 

, e "tirando-lhes tudo: ferramentas, armas e até mesmo roupas ... 
Estao sempre abrindo nossas porteiras para que o gado invada 
a aldeia e assim eles tenham pretexto para matá-lo" (JB, 17-3-73). 

O tempo passa e nada muda: abril - · "a mesma coisa ... 
muitos antropólogos consideram o documento (decreto) 'letra 
morta', pois nao foi guardado o isolamento dos índios na área" 
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(JB, 17-4-73); maio - nada registrado na imprensa analisada; 
junho - "A FUN Al marcou para o fim des te mes o início 
dos trabalhos de demarcac;ao das reservas, enquanto dezenas 
de fazendeiros . . . reclamam contra o que .consideram 'urna in
justic;a' e acham que os índios poderiam ser instalados em 
áreas devolutas" (ESP, 27-6-73); julho - quem deve tratar da 
retirada dos colonos· e fazendeiros, "220 posseiros" só na área 
de reserva xavante "no município de Tocantinópolis, ao norte 
de Goiás", é o INCRA, rnas "o processo desapareceu ... e depois 
de diversas tentativas em váo de localizá-lo, o INCRA solicitou 
a FUNAI urna cópia dos documentos para reconstituí-lo", o 
que provocará o adiamento da desocupaQáo "por mais algum 
tempo" (ESP, 6-7-73). Por isso,. o xavante Juruna, que fora a 
Cuiabá tratar de assuntos relativos aos seus irmáos da Missao 
de Sao" Marcos, "ao saber que a _FUNAI resolveu iniciar a de
marca<;áo. . . respondeu que só vai acreditar . nisso ' vendo de 
perta a realizaQaO do trabalho na sua regiáo" (JT, 13-7-73). O 
cacique Aribuena, de Sangradouro, foi mais longe: "impediu 
que os agrimensores contratados pela FUNAI iniciassem a de
marcacáo e medi<;áo da área e anunciou que, agora, os próprios 
índios faráo esse servi<;o, pois 'nao podem ser enganados'". 

A atitude do cacique repercute em todas as aldeias Xavante, 
onde se aguarda a chegada dos agrimensores e "Apoena, um 
dos mais f ortes e influentes . chef es, da reserva de Sao Marcos, 
que, como Sangradouro é administrada por padres salesianos ... 
ficou muito contrariado. Para ele os xavantes nao devem criar 
problemas com a FUNAI porque "com falhas ou náo, é o único 
ponto de apoio que o índio ainda tem pµ,ra reivindicar e defen
der-se". Prontificou-se a ir a Sangradouro tentar resolver o 
impasse e manter o clima de paz para "trabalhar e sobreviver. 
A luta chegará somente em último caso". No ·entanto, os xa
vantes em Sao Marcos estaráo atentos a medic;áo "para que o 
índio nao saia perdendo- mais do que já perdeu em toda a sua 
vida" (ESP, 26-7-73). 

Em agosto, "pela primeira vez em toda a história agrária 
do Mato Grosso, posseiros e fazendeiros estáo unidos ·contra 
aqueles que agora consideram inimigo comum: o indio. Na 
regiáo de Sáo Marcos, cerca de 700 quilómetros de Cuiabá ... 
o fazertdeiro Otacílio José dos Santos, · proprietário de extensa 
área naquele município, está conclamando outros. . . a unirem
se, a fim de náo permitir que a FUNAI continue a demarcar 
a reserva que foi assegurada a tribo através de decreto presi-• . 
dencial", que estipula a expropriac;áo "de suas terras sem qual-
quer direito a indenizaQáo"... "Se os fazendeiros resolverem 
resistir a.- expropriaQáO - já impetraram urna aQáO contra · a 
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Uniáo - o Mato Grosso poderá se transformar novamente em 
palco de sangrentas lutas armadas entre brancos e indios" (JBr., 
15-8-73). Buscando um resfriamento da tensa.o e "até que se 
defina a situa~o dos fazendeiros", o Ministro do Interior Costa 
Cavalcanti determina a suspensa.o dos trabalhos de demarca~áo 
(JBr., 17-8-73). Os indios, contudo, "náo permitiram que os 
agrimensores contratados pela FUNAI. . . abandonassem o tra
balho" (ESP, 17-8-73) e os fazendeiros reagem: cercam a reserva 
" t t e ame~am a acar os rabalhadores das empresas empreitei-
ras", pelo que a FUNAI determina "estado de alerta na reserva 
de Sáo Marcos" (0 GL., 18-8-73). No entanto, de positivo, a 
FUNAI nada sabe, pois, na aludida reserva onde os agrimen
sores estariam detidos, "nao existe um aparelho de rádio" <ESP, 
21-8-73), muito embora, em abril, quando os xavantes de Areóes 
solicitaram da FUNAI um caminháo para comercializar os seus 
produtos, o órgao houvesse determinado a instalac;áo de "um 
rádio transmissor" ali, como prioritário, havendo tal decisáo 
sido criticada por "um funcionário . . . que pediu para náo ser 
identificado. . . porque perto dali está a cidade de Xavantina 
que já possui rádio ... da FAB, utilizado em caso de necessi
dade" (JB, 24-4-73). 

Sem dúvida, o transmissor seria mais útil em Sao Marcos. 
Em Areóes, ª? contrário, a situacao é tranqüila: é o que infor
~am ao pr~s~dente da FUN Al os caciques Bruno e Adáo, que 
vem a Brasilia, e asseguram que "nao pretendem recorrer as 
armas para expulsar os fazendeiros, aos quais reconhecem 
'al~s direitos'. Esperam 'que os trabalhos de demarcac;ao 
contmuem normalmente e, para isso, a FUNAI conta com 0 
nosso apoio"' (0 GL., 23-8-73). 

Os defensores intransigentes dos fazendeiros sao referidos 
no noticiário da imprensa analisada: "o prefeito de Barra do 
Garc;a, Sr. Valdáo Varjáo. . . proprietário do cartório da cidade 
dá. to~al apoio 'aos proprietários das terras' e é apontado com~ 
prmc1pal responsável pelo clima de hostilidade. . . na regiáo" 
conforme "um técnico indigenista da FUNAI" (CB, 23-8-73). E 
O deput~do Gast~o. ~üller, da Arena do MT, vai a presenc;a 
do presidente Med1c1 denunciar a existencia de urna tensáo 
naquele municipio, em que se localizam as reservas de Sáo 
Marcos e Sangradouro, "igual a do Vietnam". Ele quer do 

, presidente a diminuicao da área da reserva indígena ( 200 mil 
he~tares) ou indenizacao aos fazendeiros, "verdadeiros proprie
tános ~as terras desde 1920". Chega mesmo a acrescentar: "Os 
f azen:dezros só . ~o partem para a violéncia em respeito ao 
Presidente Médicz, porque se quisessem liquidariam o proble
ma em pouco tempo, uma vez que os índios náo agüentariam 
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uma parada bélica" (CB, 30-8-73). O deputado mato-grossense, 
governista, falando a imprensa, "nao poupou ataques aos xa
vantes ", contestou os direitos do índio assegurados na Consti
tui~o, pois "os fazendeiros chegaram a regiáo antes dos silvi
colas e os seus títulos existem há 50 anos". Disse que deixara 
documentos com o presidente da República "que nada lhe pro
meteu, a nao ser estildar o assunto". Recorda-se, aliás, que no 
ano passado, para demonstrar sua gratidáo ao Presidente Mé
dici, "os xavantes trouxeram a Brasilia um cocar que lhe ofere
ceram ao homenageá-lo como 'Grande Chefe Guerreiro"' (JB, 
30-8-73). A atitude e as declara~óes do deputado Gastáo Müller 
náo alarmaram muito a FUNAI, "porque os seus dirigentes 
confiam em que os fazendeiros nao provocaráo atritos que os 
prejudicaráo em todos os sentidos" (JB, 31-8-73); ao mesmo 
tempo, "assessores do órgao, asseguraram que o homem branco 
só chegou ali, a partir de 1950, pois, como os xavantes eram 
belicosos, ninguém ousou apropriar-se de qualquer pedaco de 
terra dos seus dominios ... ". As declara~óes do parlamentar, 
além de náo corresponderem a verdade, só servem para aumen
tar as críticas feitas, no exterior, a política indigenista do 
Brasil, "permitindo, por outro .lado, a manuten~áo da falsa 
imagem de que praticamos genocídio contra os silvícolas" (FSP, 
1-1-73). 

Ao contrário do que ocorre em Brasília, essa posicáo parece 
haver repercutido na tranqüila Areóes, onde "os fazendeiros, 
se reuniram novamente e ameagaram utilizar armas para evitar 
que os trabalhadores continuassem a demarca~áo", enquanto 
os xavantes se mostram dispostos a "pegar suas armas para 
revidar". Em Brasília, "um xavante... chamado Mário" foi a 
presidéncia da FUNAI "e pediu que lhe fossem dados 500 rifles, 
o que foi negado", bem como 800 cobertores e diversos outros 
utensílios, alegando-se "o fato da Funda<;áo nao exercer pater
nalismo e evitar doar coisas aos indios, fazendo com que eles 
próprios exerc;am alguma atividade que lhes possibilite a com
pra" (0 GL., 31-8-73). E, como urna resposta, os xavantes, a 
exemplo dos ocupantes de suas terras, dao mostras, "com os 
contatos que vem senda mantidos entre os indios das cinco 
reservas", de que poderáo criar urna Confederac;áo Xavante 
para expulsá-los (0 GL., 1-9-73). Talvez sentindo essa disposi~o 
(e, quem sabe, prevehdo o futuro), os missionários pedem 
"refor<;o policial as autoridades, para evitar urna luta armada" 
e o padre José Vicente César, presidente do CIMI, adianta que 
"os salesianos náo pretendem abandonar as reservas. . . em Sáo 
Marcos e Sangradouro, onde atuam h'á 20 anos. Se isto acon
tecesse, os indios ficariam a merce dos invasores,,, isto é, dos 
fazendeiros. Mesmo porque - acrescenta - ~'de certa forma, 
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os missionários sao proprietários daquelas terras", pois "a área 
ocu'JXlda pelas missóes lhes foi doada pelo Governo de Mato 
Grosso. Náo há portanto nenhum motivo para que seja aban
donada" (0 GL., 2-9-73). 

Diante do clamor geral da imprensa sobre o agravamento 
da crise nas reservas xavantes, o governo decide organizar urna 
"comissáo especial do Ministério do Interior", integrada pelo 
presidente da FUNAI, pelo secretário-geral do MINTER Hen
rique Brandáo Cavalcanti, pelo superintendente da SUDECO 
Nelson Jairo de Faria e pelo diretor do departamento de se
guran<;a e informa<;óes do MIN'l'ER, para "visitar a regiáo" 
(JT, 5-9-73). O próprio ministro Costa Cavalcanti decide ir a 
Cuiabá. Ali o está.o esperando os indios Aniceto, Humberto e 
Mário, de Sáo Marcos, para "pedir-lhe explica<;óes sobre a sus· 
pensáo dos trabalhos de demarca<;áo" (DN, 12-9-73). 

RIO MANSO. . . RIO DAS MORTES, 
MAS SEMPRE RIO DOS XAVANTES 

Pelas terras dos Xavante corre um río de águas tranqüilas 
e piscosas, com margens sombreadas pelas imensas árvores do 
Mato Grosso. Os bandeirantes o conheceram no século XVII 
e batizaram-no de Río Manso. Depois, conheceram as flechas 
dos seus donos, "os aterrorizan tes índios da Serra do Ronca
dor" e, "após vários massacres acorridos nas suas margens", 
que tingiram de vermelho e escureceram para sempre as águas 
transparentes, o río passou a ser conhecido pelo nome que 
ainda conserva - Rio das Martes. 

Aos bandeirantes, seguiram-se os mateiros, aventureiros de 
toda espécie, além de missóes oficiais: os xavante, "embora 
nao sejam muito unidos. . . possuem urna consciencia grupal 
exemplar quando se trata de defender suas terras. Considera
dos pelos sertanistas como 'índios de poucos amigos, eles nao 
admitem interferencias em seus problemas de pessoas alheias 
a tribo'. Río Manso, Río das Mortes, mas sempre Río dos Xa
vantes, eles se esquivaram e repeliram a for<;a os brancas in
vasores. 'A partir de 1880, come<;aram a diminuir as notícias 
sobre as atividades dos Xavantes (que) só voltaram a aparecer 
na década de 1940, quando come<;aram as expedi<;óes organi-

' zadas pela Funda<;áo Brasil Central"' (0 GL., 1-9-73). 
Deve ter sido a rememora<;áo da história desses séculas de 

luta que o ministro Costa Cavalcanti ouviu de Mário, no en
contro de Cuiabá, e que o levou a determinar o reinicio da 
"demarca<;áo das reservas dos índios xavantes, em Mato Gros-
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so. . . de acordo com os limites . estabelecidos no decreto presi
dencial", conforme declara<;óes do general Ismarth de Oliveira, ~ 

entáo superintendente da FUNAI (ESP, 2-10-73). Mario, contu
do, náo apenas contou a história de sua gente, mas /oi bas
tante claro: "Se a reserva náo for demarcada dentro de um 
prazo razoável para .nós, a guerra será inevitável, pois nao há 
como conter, por tanto tempo, o restante dos guerreiros e o 
branca faz com que nossos cora<;óes fiquem cheiós de ódio 
e tristeza" (DN, 12-9-73). Ao tomar conhecimento das declara
<;óes do deputado Gastáo Müller, de que os fazendeiros esta
vam "suficientemente fortes e unidos para exterminarem os 
índios, limitou-se a sorrir enigmaticamente, depois, explicou que 
o parlamentar mato-grossense náo esta va dizendo a verdade". 
Acrescentou que conta com "cerca de 400 homens francamente 
dispostos para a luta" mas que nao querem mortes nem des
truicáo. "Pretendemos apenas o que é nosso, e a que ternos 
direito. Será preciso explicar mais urna vez que o branco nos 
encontrou livres, senhores de nossos campos de ca<;a? A argu
menta<;áo do deputado : .' . nao merece maiores comentários. 
Meus irmáos tem sido contidos- a muito custo pelos missio
nários salesianos, caso contrário já teriam exterminado toda 
essa gente, destruído seus pertences e ocupado a terra pela 
for<;a" (JBr., 12-9-73). 

Acrescenta o jornal que ·o guerreiro indio, "a essa altura 
bastante irritado", disse que "o senhor Gastáo Müller, além de 
tentar iludir a boa fé do Presidente, amea<;a com suas declara
c;óes criar um clima de maiores tensóes com relac;áo ao pro
blema". E acrescentou: "Nós, xavantes, lemos um livro que foi 
muito importante para nós, onde sao contadas as histórias dos 
massacres que os soldados americanos fizeram com os apaches, 
sioux e cheiennes. O livro nos serve de dolorosa li<;áo. Chora
mos muito quando ficamos sabendo daquelas coisas, mas náo 
vamos deixar que tais coisas aconte<;am a na<;áo xavante". G 

Em face da rea<;áo encontrada, o deputado Gastáo Müller 
esclareceu: "Nao sou contra os indios, eu sou contra os exa
geras na concessáo de terras a eles. . . Fui apenas expor ao 
Presidente os pontos de vista dos fazendeiros (que há 50 anos 
vivem na regiáo de Sao . Marcos), e apresentar a documenta<;áo 
que eles trouxeram, acrescentando que sua missáo assim já 
está cumprida". Quanto a possibilidade dos fazendeiros resol
verem o problema rapidamente com violencia, "ele desaconse
lhou esse tipo de atitude e propós que .se esperasse urna solu
<;áo do governo". Repetiu que a área de Sáo Marcos "jamais 
foi habitada por indígenas, que foram transplantados para lá 
por influencia dos missionários salesianos" ·e lembrou que em 
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MT existem cerca de 10 milhóes de hectares d~, terras ?esti
nadas aos índios, inclusive a ilha do Bananal, o que ~ ~~ 
exagero". "Müller acha que há muita terra para pouco indio 
(JB, 12-9-73). 

De outubro ao fim de 73, a "guerra fria" continua, sem 
quartel. Aribuena, cacique da reserva de Sao Marco~, acompa
nhado de Mário, "conselheiro da tribo", . v.ai a Brasiha: querem 
falar diretamente com o presidente Médici, como o fez o depu
tado Müller (ESP, 6-10-73). Ao general Isma:th, que tempora
riamente se encontrava na presidencia do órgao, "pedem armas 
(carabinas de 15 tiros) para defender suas terras amea~adas 
pelos posseiros" mas a "Fundac;áo lhes dará apenas :_spi:ig~r
das de cac;a. Eles admitiram que estas também lhes se~o uteis, 
mas nao resolveráo seu problema principal, que é dispor ~~ 
armas eficientes para expulsar os invasores de suas ~erra~ . 
"Aribuena nao esta va de bom humor. Só dep_ois de tres . dias 
de espera é que conseguira falar com o presi~ente ~ubstituto 
d FUNAI" e a promessa de que seriam enviadas a re~er~a 
"~mas cem espingardas de cac;a" respondeu "que só acred1taria 
se a declarac;áo fosse feita 'por escrito', que eu vou _ guard~r 
no bolso". Depois de ha ver o general declarado qu; nao hav1a 
"documento mais forte do que a minha palavra ~ _ quand? 
tudo parecía resolvido, "Aribuena adotou. outra pos~c;~o radi
cal: nao sairia de Brasília sem ser receb1do pelo ~in1~tro do 
Interior e Presidente da República". Quanto ao p~1me1ro,. ga~ 
rantiram-lhe que poderiam conversar com ele no d1a segu1nte, 
quanto ao Presidente da República, quem iría ~esolv~r era o 
ministro (0 GL., 9-10-73). O Sr. Costa Cavalcantl efetiva~en~e 
recebe os índios dois dias depois, deliberando-s.e que do1s 
guerreiros voltaráo a reserva... enquanto _o cac.1q':e e out:o 
guerreiro ficaráo em Brasília para ~arrar ~ coi:n1ssao especial 
da FUNAI todos os incidentes ocorr1dos ate hoJe c?m os P?S
seiros". o Chefe do Gabinete do Ministro, que dá a in~ormac;a? , 
acrescenta ser "possível, mas improvável, que o cacique .. seJa 
recebido pelo presidente Médici" (0 GL., 1~-10-73). Adm~tindo 
que náo havia mais necessidade de ser receb1do pelo presidente 
Médici, duas semanas depois de sua chegada o chefe ~~vante 
continua em Brasília: nao obteve ainda data certa da ~1~ita, ~a 
comissáo especial a Sao Marcos: para os técnicos do Ministerio, 

' 0 problema poderá ser resolvido satisfatoriam_ente, desde que 
os índios tenham paciéncia de esperar a retirada _dos f ~zen
deiros e posseiros da área, trabalho demorado, pois os inva
sores precisam encontrar um novo local pa~a se mudarem e 
os índios sáo imediatistas (JBr., 17-10-73). Nm~ém. se lemb~a 
de que um ano já se escoou do decreto presidencial e maio, 
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que fora a data solenemente afirmada pelo enviado da FUNAI 
Hélio Rocha, já está seis meses distante .. . 

Tal delonga repercute mal no estrangeiro: no lanc;amento 
de um livro de quatro especialistas britanicos em problemas 
de minorias, o coordenador da edic;áo, Edwin Brooks, ex-parla
mentar trabalhista e professor da Universidade de Liverpool, 
declarou "que os brancos, criadores de gado, impedem os xa
vantes das reservas de Sangradouro e Sáo Marcos de viver 
da caca e da agricultura, contrariando o decreto do governo, 
de agosto de 1971, que determina a expulsáo dos colonos . .. 
Ressalvou, entretanto, a posicáo do Governo brasileiro, dizendo 
que 'pode ser possivel que os verdadeiros saqueadores dos in
dios estejam em Nova Jorque, . Londres ou Frankfurt ª, e náo 
entre os pobres caboclos que tentam fazer uma nova vida"' 
(JB/FSP - UP/AP, 18-10-73). Embora a FUNAI houvesse re
pelido as críticas feitas pelos autores do livro a política indi
genista nacional e a sua execu9Ao (JB, 19-10-73), dias depois 
o grupo de trabalho ministerial seguiu, juntamente com Ari
buena e seu guerreiro , acompanhando, para a regiáo <CB, 
26-10-73). 

A situaQáo, porém, em Sao Marcos e Sangradouro parecia 
verdadeiramente explosiva. Para esta última reserva, seguiam 
agentes da Policia Federal, a pedido da 5• Delegacia da FUNAI, 
sediada em Cuiabá. "O funcionário disse que o trabalho de 
mediQáo da área vinha se processando normalmente até que 
alguns fazendeiros, liderados pelo proprietário Joáo Vilela, co
meQaram a pressionar os agrimensores. . . tendo inclusive envia
do alguns capangas para os intimidarem mediante amea<;as de 
violencia física e morte . . . Até o momento os Xavantes, em 
número de 500, nao se envolveram nos incidentes" (JBr., 25-10-73). 
Circulavam boatos de que tres índios haviam sido mortos a 
tiros pelos posseiros e grileiros (0 GL., 26-10-73). Em Sáo Mar
cos, entretanto, os indios perdem a paciencia: "Cento e cin
coenta xavantes expulsaram de suas terras . . . o fazendeiro Agos
tinho Pontinho, acusado como principal responsável pela in
transigencia ... na ocup~áo da área indígena delimitada" (CB~ 
30-10-73). Esse Pontinho, aliás, concordou "em colocar o pro
blema nas máos da FUN Al", perante a comissáo do Ministério, 
que recebera ordens do. Ministro Costa Cavalcanti "para enten
der-se apenas com os indios e assegurar que o governo prote
gerá as reservas criadas para eles a qualquer custo" (ESP, 
30-10-73). E, desde logo, determina "o reinício dos trabalhos de 
demarc~áo da área norte da reserva de Sao Marcos (nao con
testada), assim como o levantamento das benfeitorias realiza
das por fazendeiros na área contestada, para eventuais indeni
~óes" (JB, 31-10-73). 
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Em . reportagem para o JB, o enviado especial Henrique 
Gonzaga Júnior analisa a situac;;áo na "confederac;;ao xavante" 
de Sao Marcos e Sangradouro: nesta, apenas um "fazendeiro", 
Joáo Vilela, de Poxareu, está fazendo ameac;;as, dizendo-se líder 
de outros cinco donos de terras; prejudicados com a demar
cac;;ao das reservas. Em Sao Marcos, "os conflitos tornam-se 
mais sérios. . . já ocorrem os primeiros a tri tos e a demarcac;;áo 
nao foi iniciada até o momento. Além disso, sao 18 fazendeiros 
dispostos a resistencia". Enquanto os caci ques da tribo, Apoe
na e José, mais idosos, mostram-se cansados de ouvir as pro
messas dos órgáos de assistencia ao índio e, náo jalando por
tugués, mandam os outros índios traduzirem suas queixas . .. 
os novos líderes sáo ... Aniceto e Mário, que, dominando ele
mentarmente a língua portuguesa, tém consciéncia de seus di· 
reitos e estáo dispostos a preservá-los da maneira que apren
deram coin seus antepassados: guerreando. Mário, por exem
plo, indagado se está satisfeito com o trac;;ado da reserva, 
definido em decreto . presidencial do ano passado, responde: 
Satisfeito com que reserva? Só existe no papel. Náo posso estar 
satisfeito com o que náo conhe<;o. Quem está nessas terras náo 
sou eu, mas os civilizados (JB, 3-11-73). 

Ainda na reportagem citada, o jornalista narra a ac;;áo dos 
xavantes de Sao Marcos contra o fazendeiro Otacilio Tontinho 
(ao que parece, o mesmo citado antes como "Pontinho"), que 
o padre José Mosquim, da missao salesiana, considera "a maior 
cisma dos indios daqui .. . Há muitos anos faz ameac;;as e, em 
marc;;o, advertiu os índios para que nao tentassem demarcar 
as terras da reserva. A fazenda dele está dentro do terreno 
da missao e a quatro quilómetros da aldeia". Segundo o re· 
pórter, esse Otacílio, seu irmao Alípio e outros membros da 
família que há longos anos se encontram na regiao, foram res
ponsáveis pela detenc;;áo e espancamento "até desfalecer" do 
padre salesiano Pedro Sbardeloto, que vive em Aragarc;;as, "boje 
de barbas brancas mas que eram ruivas em 1959", quando o 
crime ocorreu. "O retrato da surra ele ainda o conserva em 
sua carteira de documentos: mostra-o ensangüentado, apresen
tando queixa ao delegado". Em sua ac;;áo do último sábado de 
outubro, "com as tintas de guerra e com um pó mágico que 
acreditam lhes proteger contra outras tribos, onc;;a ou inimi
gos, cerca de 50 xavantes, munidos de borduna, arco e flecha, 
cercaram a residencia do fazendeiro. . . Um indio avanc;;ou até 
a casa e demoveu-o de tentar qualquer reac;;áo. Em seguida, 
·OS demais invadiram a residencia e, a vista do fazendeiro, foram 
colocando para fora todos os móveis e utensilios. Ao terminar, 
advertiram-no para ir-se embora dali". Aniceto explicou ao jor-
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nalista que havia tomado a ofensiva porque "o Tontinho ·man
dou para Aragan;;as as mulheres e crianc;;as da casa e. . . os 
outros fazendeiros estavam se reunindo ali. Também havia 
muitos jagunc;os 1 por perto". Em conseqüencia do episódio 
narrado, Tontinho, depois de recolocar os móveis no lugar . .. 
com a ajuda de seus vizinhos construiu canhóes, utilizando-se 
de pesados canos de ferro que foram fundidos numa das extre
midades . . . Esses canhóes, carregados com pólvora e chumbo, 
já estavam prontos para serem disparados. . . O ataque dos 
fazendeiros a aldeia seria domingo - afirmam os índios. N este 
dia, no entanto, chegou a comissáo ministerial . . . "Como os 
topógrafos pedissem garantías, o representante da FUNAI Sr. 
Odenir Pinto de Oliveira . . . comandou o grupo de agentes fe
derais que apreendeu ... , com os fazendeiros de Sao Marcos . , 
os dois canhóes e as suas armas que seriam usadas contra 
os índios . . . (Odenir) é forte como um indio e, em sua roupa, 
há uns desenhos de caveiras e coisas desse genero. Nasceu e 
s~ criou entre os indios xavantes que habitam o rio Batovi, 
ali perto. Domina com ·fluencia a língua xavante e, até para 
falar portugues, dissimula como um índio. Sua presenc;;a ... 
tranqüilizou muito os indios, mas Odenir mostra-se modesto 
para falar de sua ac;;áo junto com os policiais vindos de Cuiabá. 
Para ele 'tudo já está bem, nao haverá mais incidentes"' (JB, 
3-11-73). 

Mas quais seriam as chances dos índios em um confronto 
armado com os fazendeiros, aquela altura? O jornalista escre
ve: "Apesar da corage1n e agressividade que os xavantes já 
demonstraram possuir. . . mostram-se ingénuos e irrealistas na 
arte de guerrear. Possuem um sistema de inf orrna<;oes na selva 
que surpreenderia qualquer oficial militar mas, no exercício 
de hostilidades, desconhecem as artimanhas e malícias do com
bate. Explica-se: praticamente todos os índios possuem armas 
de fogo, geralmente Winchester ou Flaubert, calibre 22, que 
usam para cac;ar. Poderiam ameac;ar os fazendeiros com elas. 
Mas nao o fazem. Há para a atitude dois motivos: primeiro, 
porque, por motivos místicos, acham que só devem empregar 
na guerra armas por eles mesmos confeccionadas, e segundo, 
porque os órgáos de assistencia do Governo . . . e mais os mis· 
sionários ensinaram que a arma de fogo só deve ser empre
gada para a ca~a. Desta forma, ainda que os fazendeiros em
preguem contra eles canhoes, os xavantes se limitaráo ao pri
mitivo arco e flecha ou a clássica bor,duna" (JB, 3-11-73). 

A paciencia dos xavantes, contudo, pode esgotar-se e com 
ela - quem sabe? - também se iráo a ingenuidade e o irrea
lismo do indio na arte bélica. Como os sioux norte-americanos, 
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poderao aprender e utilizar o poderío devastador das Win
chester e, sob um comando firme a "guerra fria" e os atos 
de advertencia se transformaráo em franca e sangrenta rebe
liáo. Em Sangradouro, o agrimensor Lucas Evangelista afirma 
que, "se tudo correr bem, em tres meses os xavantes ter~o 
suas terras totalmente demarcadas. Mas com as ameaQas, nao 
se pode trabalhar . . . Nao posso me arriscar nem expor os 
homens de minha equipe". Ele tem sob suas ordens "alguns 
mateiros da regiáo que o ajudam a realizar o trabalho na selva, 
além de oito xavantes. . . Pref ere trabalhar com indios . . . pois 
estes tem mais consciencia e interesse pelo serviQo". A pro
pósito contou: "Outro dia, um índio me disse que nao gostava 
do modo como os meus homens me tratavam. Dizia que era 
preciso mais respeito. No entendimento dos xavantes, o tra
balho de demarc~áo de terras é quase urna operaQáo de guerra 
e o comandante precisa ser obedecido sem vacilaQáo, dando 
ordens para cumprimento severo". Por essa disrosic;áo e pos~i
bilidade de sua utilizac;áo para a guerra é que o Govemo nao 
entregou até agora as armas" (rifles para a cac;a), que lhes 
foram asseguradas pelo Ministro do Interior (JB, 4-11-73). 

Em novembro, o presidente da FUNAI, general Bandeira 
de Mello comunica ao ministro Costa Cavalcanti a promessa 
do caciq{ie Apoena: se a demarcaQáo de suas reservas nao f or 
iniciada até o día 10, os índios retirará.o os fazendeiros da 
área a for~ (ESP, 7-11-73). No entanto, um "interdito proibi
tório impetrado na Justic;a pelos fazendeiros que possuem ter
ras (aproximadamente 70 por cento do perímetro) na reserva 
de Sáo Marcos impede que a FUNAI recomece a demarcaQáo, 
conforme fora prometido aos xavantes" (0 GL., 7-11-73). 

A VERDADE E SEUS HOMENS 

Mas os indios nao compreendem essas manobras protelatórias 
dos brancas, que se valem da cega JustiQa institucional. Por 
isso, Corda Vermelha foi chamar Apoena, o chefe da tribo dos 
Homens de Verdade, que a civilizac;áo conhece por Xavantes. 
Quería que ele próprio, o cacique, o grande capitán, desse a 
notícia aos homens brancas que estavam ali: "lndios já sem 

, paciencia. lndios váo a guerra. lndios se pintam e se preparam 
para a guerra. último prazo para brancas deixarem as terras 
ocupadas termina no fim do ano. Depois, índios lutam". Essas 
palavras de um longo discurso de Apoena sao registradas pelos 
jornalistas Moisés Rabinovici e Sidney Corallo. De agora em 
diante, os xavantes "nao querem mais os conselhos dos padres 
que es tao a seu lado; perderam as esperanc;as na eficiencia 
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da FUNAI; náo acreditam mais nas autoridades da Policía Fe
deral, do governo do Mato Grosso e também de Brasília . .. 
Só há um pacificador que pode, atualmente, evitar a mais 
nova guerra entre índios e brancos. E mesmo assim se apare
cer depressa, até o fim do ano. Sem a sua presenc;a. . . o pri
meiro ataque está marcado para janeiro de 1974. Os Homens 
de V erdade só confiqm agora naquele a quem chamam de 
Medidor, as vezes Mediador, o topógrafo" (JT, 19-11-73). 

A reportagem intitulada - "Os xavantes queriam suas ter
ras e a paz. Agora só querem suas terras" -, reproduz o dis
curso de Apoena, que fala em seu próprio idioma, embora 
saiba portugués, porque "um chefe de Homens de Vetdade 
nao pode falar de guerra, umá coisa táo séria, na língua dos 
brancas, com os brancos". O tradutor é Tsuzawera, o Folha 
Grande. A perorac;áo se inicia ·pela afirm~áo do propósito 
xavante de nao utilizar armas de fogo na guerra, "mas apenas 
as que podem fabricar . . . suas bordunas, seus arcos e flechas, 
seus f artes guerreiros. : = Contam ainda com a f orQa de seus 
chefes espirituais: o Dono do Wamari, que preve o futuro so
nhando com a ajuda de um preparado extraído da árvore Wa
mari; o Dono do Tempo, o Dono da Anta, o Dono das Queixa
das, o Dono das Cobras, o Dono das Aguas Correntes, o Dono 
dos Lagos e o Dono dos Venenos. Antes contaram também 
com o diálogo. Com ele tentaram convencer os fazendeiros que 
ocuparam as suas terras a irem embora. Mas se cansaram de 
dialogar, de chegarem a acordos e tratos que nunca foram 
cumpridos. Hoje, estáo esperando". E, enquanto esperam, cada 
dia mais impacientes, reafirmam pela boca de Apoena, na tra
dur;do de Folha Grande: "O capi tán disse: a verdade aquí é 
terreno de índio. Os f azendeiros estdo inventando. Dizem que 
até os parentes deles sdo donas da terra da gente. A terra 
aqui, antigamente, era do índio, aqui andava a gente, eu tam
bém andava aqui. Ndo tinha morador, ndo. Ndo tinha fazen
deiro. Só tinha índio. Entáo, eles dizem contentes lá em Brasí
lia, conversam com presidente e ministros, que agora ndo sairáo 
do nosso terreno, da nossa terra, reserva índio. Dizem con
tentes. Mas aqui terreno de índio" (JT, 19-11-73). 

Diante das sombrias perspectivas provocadas pela decisao 
dos índios, e para resguardar a estes o usufruto das .terras 
"compradas legalmente mas vendidas ilegalmente", o presidente 
Médici, em novembro, atendendo a proposta do Ministro do 
Interior, assina dois decretos: um "modifica os atuais limites 
da Reserva Indígena Sáo Marcos, acrescentando-lhes novas áreas" 
e o outro "declara de utilidade pública para fins de desapro
pria~o pela Uniao, em favor da FUNAI, áreas de propriedade 
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privada" incluidas na reserva, que abrange também a Missáo 
Salesiana. A medida presidencial é um caminho para a soluc;;áo 
do problema, até mesmo na área judicial (CB, 30-11-73) . 

A FUNAI anuncia, entáo, que "os recursos para pagar as 
indenizac;óes provem da renda do patrimonio indígena e de 
verba especial que será liberada pelo Ministério do Planeja
mento. Em alguns casos, náo será necessária a indenizac;áo, 
porque os 'proprietários' sao considerados posseiros, por nao 
terem documentos legais de propriedade . . . Toda a margem do 
rio das Mortes, ocupada principalmente por fazendas de Ota
cílio Ferreira Tontinho, será desocupada, porque é a parte prin
cipal da reserva e a mais reivindicada pelos indios . . . (que, 
em número de 528) . . . festejaram a data. Esqueceram tempo
rariamente também que. . . Tontinho está lhes preparando um 
ataque para os próximos días. A FUN Al informou que sao 
verídicas as inf ormac;;óes de que este fazendeiro está contra
tando grande número de bandoleiros, mas alega que os está 
chamando porque necessita de maior número de vaqueiros em 
suas fazendas. Otacílio disse a funcionários da FUNAI que só 
sairá das terras a forc;;a" (0 GL., 4-12-73). 

\ 

O ano termina com o cacique Aribuena advertindo a FU
N AI de que "pegará.o em armas" para expulsar os posseiros 
que ocupam terras da reserva, se nao f orem reiniciados "os 
trabalhos de demarcac;áo", como estava previsto há dois meses 
(0 GL., 29-12-73). A FUNAI contemporiza: a demarcac;áo da 
área na regiáo nao conflitante já está concluida e "em feve
reiro, urna comissáo formada por técnicos do Ministério do 
Interior e da própria FUNAI realizará o levantamento das pro
priedades atingidas pelo decreto de cria<;áo da reserva" (ESP, 
4-1-74). Quanto a reserva de Areóes, o órgáo decide "desapro
priar todas as fazendas ali existentes", que se calcula num valor 
próximo dos 100 milhóes de cruzeiros (0 GL., 30-1-74). Essa 
decisáo teria resultado do saque, por um bando de 100 xavan· 
tes, de urna das fazendas localizada na reserva, onde se reali
zavam obras de ampliac;;áo da sede. Os índios "levaram grande 
quantidade de implementos agrícolas e duas camionetas 'Che
vrolet' e ameac;;aram o fazendeiro de morte caso náo abandone 
as terras . . . um dos funcionários da FUN Al conseguiu que 
urna das camionetas f osse devolvida, mas os xavantes ficaram 
com a outra. E agora ameac;;am destruir o veículo, caso náo 
sejam paralisadas as obras . .. Em Areóes vivem 600 indios, dos 
quais 250 sáo guerreiros que podem, facilmente, dominar todas 
as fazendas da regiáo em menos de urna semana. Eles já fize
ram diversas ameac;;as e, agora, comec;am a executá-las sem 
que nada possa ser feito pela FUNAI para impedi-los, exceto 
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retirar os fazendeiros de lá" (0 GL., 31-1-74). Contudo, "com 
a promessa de que o fazendeiro atacado . . . irá parar as obras 
de ampliac;;áo da sede da fazenda, os índios. . . devolveram a 
segunda camioneta . . . e os instrumentos agrícolas que haviam 
roubado" (0 GL., 12-2-74). 

As diticuldades · da FUN Al para demarcar as reservas nao 
sáo somente de ordem jurídica. Técnicos do órgao, mesmo 
considerando como a única soluc;áo capaz de resolver a in
vasao de terras indígenas com a criac;;áo de reservas e parques, 
lembram que "este trabalho nao pode ser feito da noite para 
o dia, pois antes de delimitarmos & área para os indios, pre
cisamos lanc;;ar expedic;;óes de con tato pa.ra . . . sabermos qual 
a área necessária para sobrevivencia do grupo. Além disso, o 
trabalho de demarcac;ao é muito caro e só a partir deste ano 
conseguimos recursos suficientes· para desencadear um · progra
ma mais eficiente. Em 1972 foram destinados Cr$ 600.000,00 
para demarcac;ao; em 1973, essa verba só aumentou em Cr$ 
200.000,00, · mas para 1974 foram liberados recursos na ordem 
de Cr$ 2.600.000,00" (ESP, 12-2-74). 

Em abril, através do CIMr,· quinze xavantes da Reserva de 
Sáo Marcos dirigem carta denunciando crimes há anos prati
cados por posseiros, dos quais "ainda nao tomamos vingan~a .. : 
porque estamos esperando impacientes urna soluqáo para o 
problema". Informam que ainda ali permanecem 29 . posseiros 
e pedem a FUNAI que o limite sul da reserva seja alterado 
por "urna linha seca que, da confluencia do córrego Alegre 
com o rio Sao Marcos, sete quilómetros acima da Usina na 
Hidroelétrica da Missáo Salesiana, siga em . Jinha reta até a 
confluencia do córrego Diamante no rio Barreiro" (JBr.; 4~4-74). 
Mas em julho, Sao Marcos "ainda nao póde ser demarcada, 
em razao das pressóes dos fazendeiros da regiáo. O decreto 
que a efétivou foi assinado há dois anos". Nao somente pres
sionam, também a~eaºam, como o faz José da Costa, estabe
lecido ainda na área., que. comunica ao delegado da FUN AI em 
Cuiabá que está até "disposto a pegar em armas" para evitar 
que suas terras sejam invadidas. . . Os indios argumentam que 
"as terras ocupadas por José da Costa sáo, agora, propriedade 
deles e se mostram impacientes pelo fato de o fazendeiro con
tinuar na área. Enquanto isso, a FUNAI, pelo seu Departa
mento Jurídico, continua fazendo o levantamento dos títulos 
de propriedade dos fazendeiros, a fim de estabelecer um cri
tério de indenizac;;oes" (ESP, 25-7-74). Dois meses depois, anun· 
cia-se "um convenio disciplinando a demarcac;áo e regularizaºáo 
de áreas ocupadas pelos índios" entre a FUNAI e o INCRA, 
mediante o qual este último órgáo indicará áreas para a trans-
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ferencia dos civilizados ocupantes de terras indígenas, com o 
que "as autoridades esperam resolver o problema das invasóes 
das reservas Xavante, em Mato Grosso, e Xerente, em Goiás" 
(0 GL., 17-9-74). 

Entretanto, o Instituto Nacional de Colonizac;;áo e Reforma 
Agrária tem também os seus próprios e graves problemas: a 
acusa<;áo é séria e autorizada. "A política de colonizaqáo do 
JNCRA Amazonia, especialmente na rodovia Manaus-Caracaraí, 
só tem um objetivo: ferir a integridad e da flores ta, com os 
desmatamentos indiscriminados, e facilitar a ca~a de animais 
silvestres que vivem na regiáo". Sáo palavras do delegado do 
IBDF (Instituto Brasileiro de Defesa Florestal) em Manaus, 
Vivaldo Campbell, que, depois de percorrer 270 quilómetros 
da estrada denunciou essa política de terra devastada que su
pera "de forma assustadora todas as expectativas". E diz mais: 
o INCRA procede "autorizando e até exigindo que se fac;am 
desmatamentos para que o posseiro possa receber urn título ... 
(o que é) o grande trilnfo" com que contam os ocupantes das 
terras, onde árvores imensas estáo senda derrubadas a partir 
de dois metros da estrada, o que significa que a faixa de 70 
metros reservada a Uniao está sendo desrespeitada. A Delegacia 
do IBDF também ainda nao recebeu nenhurn pedido de autori
~o para desmatamento e o INCRA já cadastrou 60 proprie
dades nas margens da rodovia, implicando no aterramento de 
córregos e pequenos rios que cortam a BR-174, onde galhos 
e troncos inaproveitados sao atirados. Ao longo da rodovia já 
sáo notáveis os efeitos da erosáo, causados pela inexistencia 
do suporte das árvores. . . O delegado Vivaldo Campbell acre
dita que o mais grave está para acontecer: "a cac;a, juntamente 
com a floresta, dentro de pouco tempo nao existirá mais por 
aqui. Os cac;adores penetram na floresta pelas picadas já exis
tentes, o que torna mais difícil a fiscalizac;áo" (ESP, 21-1-75). 

A destrui~áo da selva brasileira impóe até mesmo a migra
~áo dos pássaros. "Os flamingos, que já organizaram colOnias 
em diversos pontos do território nacional, da foz do Pamaiba 
ao Oiapoque estáo se refugiando ao Norte do Amapá, acuados 
pelas frentes de explorac;áo madeireira". Por isso, "técnicos do 
Projeto Radam, propondo a criac;áo de áreas de prote<;áo ao 

, ecossistema nacional, sugeriram, para a preserva<;io do flamin
go, a cria<;áo de urn parque nacional e de urna reserva bioló
gica no Amapá, bem como de outro parque nacional do Va
redáo, nas divisas de Goiás, Maranháo, Piauí e Babia" (JB, 
28-1-75). Enquanto os parques nacionais, indígenas ou náo, sáo 
invadidos pela sanha predatória de madeireiros e ca<;adores, 
botanicos e conservacionistas, reunidos em congressos no Rio 
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e em Sáo Paulo, dirigem mensagens ao presidente Ernesto 
Geisel apelando para que "contenha o delírio ocupacionista do 
Ministro do Interior Rangel Reis, cujo plano de interiorizac;áo 
vem gerando graves e irrecuperáveis desequilíbrios ecológicos" 
(ESP, 30-1-75); denunciam a existencia no Parque Nacional da 
Foz do Igua<;u de nada menos de "218 fazendas clandestinas, 
duas serrarias e várias fábricas de palmito que, como é óbvio, 
causam profundas alterac;oes na natureza do local" · e que "os 
processos de indenizac;áo e remoc;áo desses posseiros, iniciada 
em 1939, arrastam-se morosamente, propiciando novas e irre
paráveis devastac;oes" (0 GL., 30-1-75); sugerem nova lei flores· 
tal para a qual contribuem com subsidios reunidos em um 
memorial de 48 itens (ESP, 30-1-75); e expressando o desejo 
de que, no futuro pronunciamento sobre a atitude predatória 
no Parque Estadual de Jacupiranga, o chefe do governo federal 
a estenda aos demais parques e reservas do País, "a fim de 
tranqüilizar a opiniáo pública. . . que acredita que o amor e 
o . respeito a natureza é o primeiro passo para urna campanha 
de preservac;ao dos nossos inestimáveis recursos naturais" (0 
GL., 30-1-75). 

Os índios, porém, naturais defensores da flora e da fauna, 
na qual e da qual vivem, náo entram em considera9óes teóri
cas: no mesmo més de janeiro de 1975, os suruís, matam "dois 
trabalhadores, que estavam ca~ando em suas terras, no Par
que Aripuaná, em Rondónia", conforme informa<;óes da FUNAI, 
que, entretanto, "náo soube informar se os mortos pertenciam 
a alguma firma particular ou se eram simples mateiros" (ESP 
8-1-75). Ainda bem que a FUNAI, em seus projetos de desen: 
volvimento comunitário, como o levado a efeito nos pastos 
indígf'.'nas de Sáo Paulo, tem no reflorestamento e na agricul
tura "duas preocupac;óes", como o provam os resultados já 
obtidos em Vanuire, Icatu e Araribá, onde vivem grupos Gua
ranis, Kaingang e Terena (JT, 2-1-75). 

A SINFONIA INACABADA 

A sinfonia monotónica - a terra é do índio, o branco a invade 
e ali permanece, zombando das leis natural e humana, man
tendo urna luta desigual para o silvícola e desafiadora ao seu 
próprio govemo - prossegue inacabada, inacabável. 

Os "temíveis índios xavantes", como os apelida a imprensa, 
mesmo diante de tantas provas de mansidáo e paciéncia que 
vimos relatando, recebem a primeira visita do novo Ministro 
do Interior, Sr. Rangel Reis, a uma reserva. Saudado como 
"mama orajhaú" (chefe civilizado), deixa-lhes ''além de presen-
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tes, muitas promessas e esperanc;;as". Os índios náo arrumaram 
a casa para recebé-lo, náo enf eitaram a aldeia nem a si pró
prios, como tantas vezes o fizeram antes, a espera do visitante 
(JB, 6-10-74); por isso, ao retornar a Brasília, havendo passado, 
antes, pelo Xingu, onde os preparativos sempre se fazem para 
tais ocasióes ª, o titular do Interior "manifestou seu entusias
mo pelo trabalho que vem sendo realizado no Parque do Xingu, 
mas considerou 'decadente' a situac;áo dos xavantes, prome
tendo que em sua gestáo, tudo fará por eles" (JB, 10-10-74). 
Contudo, días antes, "o índio Aniceto, representando 850 xavan
tes da reserva de Sao Marcos", informado da eleic;;áo do novo 
governador de Mato Grosso, fora a Cuiabá e solicitara do Sr. 
Garcia Neto "a construgáo de uma ponte e uma estrada a fim 
de facilitar as comunica~óes entre a aldeia central da tribo e 
outra que está sendo construída" (JB, 5-10-74). Ao que parece 
os xavantes estáo muito mais perto da integraQao e da eman
cipac;;áo, pontos básicos da política pretendida pelo Sr. Rangel 
Reis, do que seus irmaos xinguanos. . . Ele próprio, na mesma 
ocasiao, comunica a imprensa que "os índios Terena e Caiuá, 
da reserva de Dourados, em Mato Grosso, lhe pediram eman
cipac;;áo económica, reclamando inclusive, os títulos de posse 
da terra, a fim de serem · equiparados a9s agricultores da re
·giao" e que, em sua viagem, "pelo que sentiu, sao necessárias 
atitudes diferentes em relac;;áo a comunidades indígenas em 
diferentes graus de acuiturac;;áo". E .· quanto aos "decadentes" 
xavantes, aos quais quer . ajudar, "já determinou o envio ·de 
tratares e caminhóes para a reserva de Areóes, atende_ndo soli
citac;;áo do cacique daquela tribo" _(FSP, 10-10-74). 

No dia 25 de agosto, os trabalhos de demarca~áo da reser
va de Sáo Marcos haviam terminado: fora aberta urna picada 
em torno do seu perímetro, onde seriam afixados marcos ·da 
FUNAI. "No entanto, a retirada dos civilizados da reserva ainda 
náo foi providenciada, sendo constantes as hostilidades, princi
palmente entre os xavantes e o fazendeiro Otacilio que, há 
dois anos, chegou a ameac;;ar os índios ·com canhóes caso insis
tissem em reivindicar a área habitada por ele" (ESP, 22-10-74). 
Por isso, os . caciques Mário, Guido e Cipriano váo a Brasília 
reclamando "que a FU N Al náo está exercendo o seu poder de 

, policía para impedir a presenga de fazendeiros na reserva . .. 
(estes) estao desmatando a reserva, possivelmente, em repre
sália porque foram expulsos da área, além de perderem a ac;;áo 
que moveram contra o órgáo indigenista na Justic;;a mato-gros
sense" (ESP, 22-10-74). Chefiados por Tontinho, asseguram os 
índios, os fazendeiros "estáo fazendo queimadas naquela área, 
prejudicando suas plantac;;óes e expando suas maloca!) ao f ogo ... 
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Os índios fazem suas reivindicac;;óes fundamentados no E"Statuto 
editado pela FUNAI, cujo texto foi vertido do portugues para 
o idioma xavante pelos missionários salesianos, a fim de que 
todos compreendam plena e integralmente seus direitos e de
veres" (JB, 22-10-74). 

A conscientizagáo dos xavantes impressiona: nada de irrea
lismo, mas um extraordinário senso prático. Sao. Marcos e 
Areóes pretendem repetir em seu território a política de ocupa
'-'ªº real e efetiva que o Brasil empreende. Mário nao encontra 
o presidente da FUNAI em Bra~ília, pois o general· Ismarth 
está no sul em visita a outras áreas indígenas, mas "está dis
posto a nao retornar a sua aldeia onde 800 companheiros o 
esperam, sem levar urna solu~ao definitiva para o problema 
das suas terras... Quer falar com o presidente da FUNAI, 
com o próprio presidente da República e afirma: "sou brasi
leiro e por que o chefe de todos nós nao pode falar comigo?·" 
O projeto dos xavantes, depois de obterem a saída dos "18 
fazendeiros que está.o ocupando nossas terras" é simples: ele, 
Mário, "deve levar consigo 300 índios ¡Jara formarem uma nova 
aldeia junto ao córrego Sáo Luís, afluente do rio das Mortes ... 
outros 300 índios, sob o comando do chef e Aniceto, formaráo 
uma nova aldeia na barranca do rio Sáo Marcos, ficando os 
restantes 250 no local em que se encontram. Este desmembra
mento, segundo Mário, é de· necessidade vital. . . é uma estra
tégia que também será adotada pelos Xavantes. de Areóes, 
preocu¡Jados em ocupar fisicamente suas grandes áreas de re
servas criadas pelo gove-rno, 1ui dois anos". Isso só _pode ser 
feito tática e ordenadamente com a soluc;;áo do problema que 
"se o governo nao resolve, nós vamos resolver. Eu nao tenho 
medo, nao". Mário mata · a cobra e mostra o pau: identifica 
os fazendeiros arbitrários e violentos: "Alipáo, que já espancou 
padre Pedro; Otacílio, que queria· matar indio com dois canhóes 
e fuzil. Tem também Manoel Garcia com quatro filhos, que tem 
várias fazendas. Além· deles: Antonio Ribeiro, o irmá.o, Ananias 
e Abel, Zeca - filho de Otacílio - e mais alguns. Cada um 
deles tem fazenda dentro da reserva" (JBr., 24-10-74). 

Aliás, os jazendeiros náo negam a invasáo: "estáo incon
formados com o fato · de náo terem recebido o dinheiro cor
respondente as suas terras desapropriadas pelo Departamento 
Geral do Patrimonio Indígena de Brasília. Como compensacáo, 
invadem as terras dos índios e de lá retiram madeiras-de-lei; 
que sáo exportadas" (0 GL., 28-10-74) : O ministro Rangel Reis 
recebe os indios (inclusive o filho do morubixaba Lourenc;oi 
dos bororos, que reivindica a criac;áo de urna reserva de 100 
mil hectares em Merure, no Mato . Grosso) e aos xavantes asse-
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gura que "em poucos meses os fazendeiros da reserva de Sao 
Marcos seráo retirados". Mário explica ao ministro que "em 
janeiro quer instalar urna aldeia na reserva e, para isso, abrir 
roQas em novembro para garantir o sustento da tribo ... Pediu 
que o ministro escrevesse num papel as providencias que iria 
tomar, para comunicá-las aos 800 xavantes que comanda. Além 
disso - afirmou - tudo o que é escrito fica como prova". 
"Mas voce náo acredita em mim? - perguntou Rangel Reís. 
Mário nao respondeu". Náo respondeu, e aos jornalistas diz 
que quer falar com o Presidente da República, pois "o governo 
pode tirar os f azendeiros de Sáo Marcos agora. É só mandar 
o Exército para lá. E, se isso náo acontecer, nós vamos derra
mar nos so sangue, o que vai ser uma vergonha para o país" 
(JT, 30-10-74). O presidente Geisel, solicitado a receber o caci
que teria demonstrado disposi«;áo de ouvi-lo em janeiro, "em 
Cuiabá, onde vai lanc;ar o Poloeste" (FSP, 20-12-74). 

lnvasáo por invasáo, parece ser, agora, a política dos xa
vantes para verem réconhecidos os seus direitos: em novem
bro, os índios da reserva de Sangradouro invadem "terras per
tencentes a Agropecuária Norte, saqueando suas instalaQóes e 
deixando assustados seus proprietários", que váo a Brasília, 
buscando a protec;áo da FUNAI. "Apesar de localizada jora dos 
limites da reserva. . . a fazenda, que dispóe de urna ampla 
faixa de floresta, há vários nieses passou a despertar o inte. 
resse dos ínclios que decidiram incorporá-la a Sangradouro .. . 
O presidente do CIMI - órgáo que coordena toda a ac;áo mis
sionária junto aos indios ~, padre José Vicente César, afirmou 
que a atitude dos Xavantes demonstra um despertar de cons
ciencia dos índios para seus direitos inalienáveis, agora oficial
mente garantidos. O índio. . . durante muitos anos foi explo
rado, teve sua terra invadida e sofreu os efeitos da falta de 
prote<,;io oficial. Com a nova política indigenista, voltada espe
cialmente para a garantía das áreas indígenas, as tribos estáo 
readquirindo sua autoconfianc;a" (JBr., 27-11-74). Explicou que, 
embora de acordo com os nossos padróes culturais, os xavan
tes, no caso, nao tenham raza.o, "o índio, por seu espírito 
comunitário, entende que o produto da terra deve ter uso 
coletivo, e náo compreende a propriedade privada, pedindo as 

, autoridades tolerancia para os xavantes" (JB, 27-11-74). Apurou
se que o saque se reduziu a dois sacos de milho, urn de feijáo 
e um de amendoim, devido "apenas a situa<;á.o em que se 
encontravam 25 famílias xavantes que tinham decidido cons
truir urna nova aldeia na reserva ... em General Cameiro, e, 
de repente, ficaram sem ter o que comer", pelo que a FUNAI 
decidiu indenizar os fazendeiros prejudicados (JB, 28-11-74). 
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A polftica de contemporizac;ao, posta em prática com rela
c;áo as reservas dos Xavante e Bororo, alimenta o clima de 
"guerra fria" dos silvícolas aculturados. "Nem a Missa do Galo, 
celebrada pelo núncio apostólico, Dom Carmine Rocco, na aldeia 
Bororo, nem as missas seguintes em Sáo Marcos e Sangra
douro . . . conseguiram aplacar a tensa.o que domina toda a 
área. Com a chegada do núncio, que passou tres ellas entre 
os índios, a situac;io amenizou-se principalmente ·porque os 
índios respeitam e veneram o Papa, cuja foto colorida foi dis
tribuída as dúzias entre eles que as beijavam entre risos. Mes
mo assim, em conversa com os visitantes, os chefes da tribo 
nao escondiam a irritac;ao" (ESP, 27-12-74). Em Sao Marcos, 
o padre Mário Guzzi, salesiano,· diretor da reserva, "disse que 
nao conseguirá conter os índios por muito tempo e. . . consi
dera em risco a vida dos fazendeiros que se instalaram dentro 
dos limites da reserva". . . Atualmente, os xavantes estáo divi:
didos entre duas liderancas: a de Aniceto, mais radical (que), 
cada vez com mais forc;a política está mudando o animo dos 
xavantes, que parecem dispostos a urna luta aberta contra os 
invasores ... e a do che/e Mário, que esteve em Brasília até 
ontem... (e) só conseguiu outra promessa do presidente da 
FUNAI: a de que até o dia 15 de janeiro, urna equipe do 
INCRA estará na reserva de Sáo Marcos, fazendo urn Ievanta
mento das benfeitorias ... Mário se confessou desiludido: "Náo 
vou mais fazer f orca para seguir os conselhos dos padres para 
náo atacar os fazendeiros. Agora, já nao sei mais o que vai 
acontecer. O ataque pode ser nesses dias". . . "0 chefe xavante 
informou que se seus problemas náo forem resolvidos, os xa
vantes se uniráo aos bororos da reserva de M erure, cujas ter
ras também foram invadidas, e aos xavantes da reserva de 
Sangradouro, para lutar por seus direitos" (0 GL., 27-12-74). 

AS VINHAS DA IRA 

As uvas da ira silvícola estáo maduras, quando mais urn ano 
se escoa e outro entra sem que o Tontinho e os velhos e 
novos invasores e predadores das terras indígenas cessem suas 
atividades ilegais: ontem, eram derrotados na Justic;a pela 
ocupa<,;io das áreas em que construíam suas fazendas; · hoje, 
expropriados, devastam a terra, derrubam as últimas reservas 
de matas, vendem madeira de lei e estáo dispostos a "contes
tar, na Justic;a, a validade da medida't, isto é, que as indeni
zac;óes nao correspondam "ao justo valor" que atribuem as 
suas propriedades. Desprezam as advertencias do CIMI, como 
a feita pelo padre José Vicente César a "um dos represen-
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tantes dos fazendeiros que criam gado dentro das reservas 
xavantes· e nas terras habitadas pelos indios bororos . . . (para 
que) se retirem". Os padres mais de urna vez confessam que 
nao sabem até quando poderao conter os indios: entre eles, 
as relac;óes também parecem deteriorar-se, como mostraremos 
adiante. 

Agora, em pleno janeiro de 1975, "em Minas, as últimas 
tres na~óes indígenas lutam por suas terras". Reduzidos a um 
grupo de 3.700 indios krenaques, xacriabás e maxacalis ... sob 
a supervisáo da delegacia da FUNAI para Minas e Bahia ... 
(cujo chefe) é Joáo Geral<;lo · Itatuitim Ruas, um indio juruna, 
o primeiro indio a ocupar cargo de chefia na FUNAI. . . vivem 
amargurados pela perda de suas terras. . . ou entáo · em áreas 
pequenas e constantemente ame~adas pelos brancas - como 
os maxacalis . . . Os krenaques perderam suas terras há dez 
anos, vencidos pela pressáo . de pecuaristas que desejavam trans
f armar as terras férteis do vale do rio Doce em· amplas pasta
gens .. Essas terras fo'ram doadas aos indios no Governo Artur 
Bernardes! Agora (}les habitam . a Fazenda Guarani, perta de 
itabirá, .. . sem área de caga e p~sca, eles dividem o ·pouco que 
tem com 30 guaranis retirados do Espirito Santo, onde mendi
gavani nas praias. '~Nao podemos dizer que estáo felizes. Tem 
muitas saudades dó grande rio e nao esquecem a terr~ de seu~ 
avós. Preso~ a costumes e tradiQóes trlbais, vive!Jl em conflito 
ín~imo com a sociedade que os . cerca" - expljca Itatuitim 
;i:tuas ... . Os maxacalis . - chamados os último~ guerreiros de 
Mirias - estáo reduzidós· a 400 ... Habitam ó vále do Mucuri, 
no norte do ·Estado, numa reserva de quatro mil hectares de 
terras .férteis. Sao os. únicos ., .. a manter . ainda a estrutura 
tribal primitiva. Lµtam de~esperadamente para conservar seus 
padróes culturais, e a base dessa resistencia é a preserva<;áo 
de sua lingua: apenas 20 por cento deles falam portugues, ge
ralmente homens adultos. . . Já utilizam tratares no cultivo do 
arroz, milho, mandioca, cana e feijáo. Em suas ótimas pasta
g~ns naturais criam 300 bois e vacas.. .. Sáo pouco abertos 
ao contq,to com estranhos: náo esqueceram o dia que aceit~ram 
muitos presentes de brancas e todos eles estavam contamina
dos de varíola. Urna epidemia quase dizimou toda a tribo. 

, "Finalmente, no vale do Alto-Médio Sao Francisco vivem os 
3.500 remanescentes xacriabás. Perante a lei, tem direito a mais 
de 2.500 km2 de terras correspondentes a área global do muni
cipio de Itacarambi, a eles doada por Dom Joáo VI. Ao longo 
do tempo, porém, foram dispersados pelas frentes pioneiras e 
hoje lutam para legalizar a posse de pelo menos 6 mil hectares" 
(O GL., 19-1-75). 
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A situac;áo também náo é boa pata os remanescentes, c~rca 
de quatro mil, guaranis e caingangues, que "atacados por doen
~. cercados de colonos que invadiram suas terras e amea~
dos pela extinQáo de suas fontes de alimentos ... vivem (no 
Rio Grande do Sul) o momento mais dramático dé sua his
tória". "Eles habitam sete reservas na regiáo do Alto Uruguai ... 
sem assistencia médica; crian~ morrem de inani9io e os mais 
velhos sao atacados pela tuberculose. . . Nanoai, habitada pelos 
caingangues e guaranis ª está em constante ameac;a pela pre
senc;a de colonos. Os indios vivem em tal estado de marginali
zac;áo social que, segundo o administrador do posto indígena, 
morrem de tres a quatro por mes, sem que nasc:;a urna só 
crianc;a. . . Estao em constante ·migrac;áo para as cidades do 
interior, na esperanc;a de urna vida melhor. Em traca de rou
pas e alimentos, oferecem artigas ·de artesanato, como cestas, 
cac;ambas e arcos. Mas nas cidades a desassistencia ao indio . 
ainda é maior e ele acaba como mendigo" (0 GL., 27-1-75). 

· Na Babia, 350 indios. ~o Pasto Caramuru, no municipio de 
Itaju da Colónia, no extremo sul do Estado, constituidos por 
pataxós, orixós e pajichas, liderados pelos caciques Samado e 
Camilo, estáo decididos a reaver as suas terras (36.000 hecta:res), 
arrendadas a fazendeiros pelo antigo SPI, em 1964, reivindica· 
~o que tem o apoio inclusive do antropólogo Pedro Agostinho 
da Universidade Federal da Babia (JB, 24-12-74). "As te~ 
foram arrendadas a 10 centavos por tarefa e apenas 40 por 
cento (de cerca de 500 posseiros) pagam regularmente a taxa 
no posta de Itaju de Colonia. . . O delegado da FUN Al, o in
dio juruna Itatuitim Ruas, que esteve no posto para inteirar-se 
da situ~ao, considera que os caramurus (como é conhecido 
o grupo) 'poderáo entrar em guerra contra os posseiros. . . e 
para lá pretende retomar. . . em busca do apoio do patriarca 
Oaqui, um indio de 120 anos, o único capaz de esfriar o Animo 
dos mais jóvens', enquanto a entidade procura urna soluc;ao 
para o problema. 'Na regiáo do Posto, próximo a Ilhéus há 
320 indios, mas apenas 20 estáo no aldeamento. Os outros' tra
balham a salários baixos nas propriedades rurais, vivendo em 
péssimas condic;oes. Os fazendeiros-posseiros querem, agora, 
pagar ao INCRA tributos sobre as terras para ver se conse
guem a posse definitiva do que é, de lei, propriedade . dos 
índios. Segundo Itatuitim Ruas, sáo atitudes como essa que 
provocaram a revolta dos caramuru"' (0 GL., 22-12-74). 

Mais para o norte, as margens do · rio Pindoré, nos arre
dores de Imperatriz e Amarante, Maranhio, vivem os Guaja
jara, "cerca de 400 índios adultos e, para cada familia, urna 
média de 4 a 5 crianQSS. . . A principal atividade dos guaja-
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jaras é a- agricultura, desenvolvendo plant~óes de milho, fei· 
jáo, arroz, mandioca, algodáo e batata". Em novembro, quatro 
indios da tribo, "após urna viagem. que durou dois meses e 
quatorze dias a pé", chegaram a Brasília para denunciar que 
"grande número de baianos e mineiros vem invadindo as ter
ras demarcadas para a tribo, como ocorreu recentemente com 
a invasáo dos irmaos Manoel e José da Silva, que estao ocupan
do 1.600 hectares, explorando plantaQáO de capim para alimen
taQao de animais" (DB, 13-11-74). 

Contudo, os Silva nao sao os únicos e sequer os principais 
invasores de terras indígenas. Para o presidente da FUNAI, ge
neral Ismarth, "a assisténcia básica e primordial as populacoes 
indígenas consiste em assegurar-lhes a posse de suas terras, 
pois sem estas nenhuma etnia poderá sobreviver". Acrescenta 
que a instituiQao "se empenha na elimina~o dos mecanismos 
diretos e indiretos de usurp~ao dos direitos básicos de posse 
efetiva da terra pelas populaQóes indígenas", o que nao é ta
refa fácil, pois de · toda parte e de todos os níveis sociais 
partem ameac;as e invasóes. "Como exemplo dos mais pode
rosos mecanismos invasores, Ismarth de Oliveira ci tou o · exem
plo dos irmáos Melhoranca, proprietários da Imobiliária Ita
poranga que, em sua opiniao, 'sáo malandros, pois atraíram 
colonos do Sul do País, vendendo-lhes servicos e náo lotes, o 
que impediu a caracterizac;áo do crime"' (0 GL., 8-11-74). O 
Procurador Geral da República em Santa Catarina, por seu 
turno, "denunciou a indústria madeireira de Manoel Marchetti, 
como causadora de prejuízos de 1 milhao e 788 mil cruzeiros a 
reserva indígena da FUNAI naquele Estado (Posto Ibiramá), der
rubando ilegalmente 5.678 metros cúbicos de madeira, além da 
quantidade anteriormente estabelecida. Foram também implicados 
pa denúncia o ex-chefe do pasto indígena Francisco Tavares, e 
o atual Carlos Severo ... (por) negligenciarem no cumprimento 
de seus deveres, comportando-se como coniventes" (FSP, 6-12-74). 
No Amazonas, é a própria FUNAI que comprova "invasao e 
loteamento de áreas indígenas. . . para a venda a empresários 
de Sao Paulo. . . Catos) creditados ao ex-deputado federal Abraáo 
Sabbá, um dos homens mais poderosos do · Estado, onde sua 
familia tem urna refinaria de petróleo" (ESP, 19-12-74). "Os 
funcionários da FUNAI acusam também um certo coronel Gal-

, voso de chefiar posseiros armados . . . no igarapé de Santo 
Antonio de Abonari, e dizem ·que, inclusive, urna serraria já 
estaria senda construida lá. . . Ainda nao conseguiram identi
ficar o grupo fiÍ1anceiro responsável pela serraría, mas sus
peitam que o projeto (dentro da área de 10 quilómetros ·in
terditada e, portanto, próximo as malocas indígenas), mesmo 
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localizado em área nao permitida, teria recebido aprov~áo da 
SUDAM, dentro da programac;áo dos incentivos fiscais" (JT, 
19-12-74). Náo obstante a proibiQao taxativa da explorac;áo tu
rística do indio, os Tapirapé, que vivero as margens do rio do 
mesmo nome, no M~to Grosso, "há aproximadamente dez anos 
sáo explorados pelas agencias André Safari, Tours e outras, 
com sede em GoiAnia. De outubro a maio, essas empresas 
levam barcos de turismo ao rio . . . onde os indios sáo contra
tados para pescar e durante vários dias convivem com os tri
pulantes das embarc~óes, com todas as desvantagens que isso 
possa trazer para eles. Nem sequer o surto de meningite, que 
levou a FUNAI a fechar todos · os postos indígenas a visitas, 
impediu que os turistas levados pela André Safari mantivessem 
contatos semanais com os Tapirapé, e os Carajás". O autor da 
denúncia, padre Antanio Iasi, assessor do CIMI, sugere que 
"a FUNAI críe condic;óes para que os indios possam trocar 
seus produtos sem ter que esperar pelos turistas ou irem aos 
povoados mais próximos, -onde, além dos produtos necessários, 
adquirem bebidas, vicios, quando nao enfermidades". Os 110 
Carajá e 120 Tapirapé viio reivindicar uma reserva de 50.000 
hectares, em área dentro do primitivo habitat do grupo, ao 
norte do rio. A terra desses indios, segundo o padre, "foi in
vadida por urna dezena de · posseiros e especialmente pelos 
grandes latüundiários das fazendas Codoara, Tapiraguaia e Por
to Velho (JBr., 24-11-74). 

Os indios Temanaú, capitao da tribo Carajá e Pori, da tribo 
Craho, ambas de Goiás, Taroé, da Guajajara e Pirapinin Ten
terara, dos Urubu-caapor, do Maranhao, em Brasilia, denunciam 
"invasáo dos homens brancas (civilizados) nas terras ocupadas 
pelos indígenas e nao cumprimento do dever pelos Chefes de 
Postos, designados pela FUNAI . . . Estes homens apenas explo
ram os indios, nao ajudam em nada, nao querem trabalhar e 
quando algum componente da tribo está doente mandam o 
paciente tomar banho no rio Turi (Maranháo)... Nao está 
sendo cumprido o convenio entre a SUDENE e a FUN Al quanto 
a demarc~áo de terras e construQao de 1.600 casas, estando, 
todos, por isso, aborreeidos" (CB, 8-10-74) . O padre Iasi de
nuncia ainda: "os proprietários da empresa agropecuária Ita
maraty invadiram 90 mil hectares pertencentes a reserva dos 
indios Parecis, do norte do Mato Grosso. . . os empresários, 
que também dirigem as empresas Agrbama, Pecuaina e Ban
deirante 67, conseguiram a transmissáo de posse da terra em 
Cuiabá, por Cr$ 5.000.000,00, num total · de 226.000 hectares, onde 
já existiam 60 títulos de propriedade. . . já construíram na r~ 
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giáo quatro campos de · pouso e tres sedes para supervisionar 
os pro jetos. . . que pretendem desenvolver na área" (JBr., 
26-9-74). 

O TEMPO DA VINDil\IA 

Mas, além dos Xavante, é entre os seus vizinhos Bororo e Xe
rente, como entre os Cinta-Larga, por mais numerosos e/ou 
mais conscientizados, que se observam sinais indisf~rgáveis de 
que o tempo da vindima se aproxima. 

Foi em janeiro de 1974 que o presidente Médici assinou 
decreto alterando os limites do Parque Indígena do Aripuaná, 
em Rondónia, onde habitam os cinta-larga e os suruí, atraí
dos, nos anos de 1968-69, por Francisco Meirelles e seu filho 
Apoena. "A nac;áo Cinta-Larga revelou-se a comunidade indí
gena numericamente mais expressiva ainda existente no Brasil 
em estado primitivo'. Sáo cerca de quatro mil indios que co
megam a conviver recentemente com o civilizado. Há até hoje 
na área outros grupos desta nagáo que ainda relutam no con
tato com o civilizado, e continuam arredios a qualquer espécie 
de encontro com o hornero branco. A época da pacificac;áo, a 
regiáo do Aripuana reunía condic;óes excepcionais para a · f or
mac;ao de um parque indígena, pois ali conviviam (também) ... 
os grupamentos Arara, Gaviáo e Erikpatsa ... A FUNAI acon
selha a cria~áo de reserva quando se trata de apenas um gru
po indígena ou . de urna comunidade tribal em determinada 
área. Quando circunstancias especiais revelam a presenc;a de 
comunidades indígenas diferentes convivendo pacíficamente em 
regióes mais ou menos próximas, a FUN AI procura obter do 
Governo a cria~áo de parques, que sao territórios relativamente 
extensos, delimitados em torno dessas tribos . . . O parque do 
Araguaia (foi) criado em 1969 para ser, a exemplo do Xingu, 
urna espécie de vitrine do indigenismo brasileiro'' (DB, 27-1-74). 

Apesar de outro decreto interditando áreas situadas em 
Mato Grosso e Rondónia para que pudessem prosseguir os 
trabalhos de atra~o dessas tribos, as medidas presidenciais 
sofreram críticas (JB, 1-2-74), atribuídas a ''técnicos indigenis-

' tas", porquanto "reduzem o Parque Aripuaná e interditam áreas 
onde estáo os postos indígenas Riozinho, Sete de Setembro e 
Roosevelt, pelo prazo de dois anos, durante os quais a Funda
~º terá de remover os aldeamentos para dentro do Parque ... 
(assiin) os postos perderao a sua razáo de existir e a ár-ea 
poderá ser gradualmente liberada a explorac;áo económica. A 
própria remoQáo fere a política indígena qµe é a fixaQáo do 
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índio a · terra". A denúncia assinafa .. que Qs cinta-la,.r:g(.L, em qup,-. 
tro anos "f orarn relegado$ a situa~áo . de ábcindonc;) e: .m.iséria . ~ ' 
Na área do único posto que ficou no Parqu~ ·- ·. Q . de - Serra. 
Morena - se entregaram aos vicios, e suas mulheres $áO prps-
tituídas por ca<;adores, mateiros ou garimpeirQs". . ': ~ . 

No mes anterior,· urna centena de índios, ·Pedindq- "paz .e 
alimentos", invadiu a "cidade de Humbolt, núcle.o ·d.Q .Projeto 
Aripuaná" 1 º, iniciativa da Universidade federail de , ~a:to. GrO$SO 
e que, entre outros objetivos, visa a aproximac;áo e i,ntegrac;ao 
do índio. Contudo, o prefeito Sebastiáo Otoni relatoµ que ~'os 
cinta-larga nao foran1 bem entendidos em seus apelos, - cheg~Il
do a ser maltratados por universitários e técnicos ·do Pro jeto; 
que proibiram os habitantes da ·cidade de ajudar~m. os índio& 
a se aproximarem deles" (JB, 14-1-74). A autoridade n1unici:pal 
foi a Cuiabá, especialmente para solicitar do repres~ntante da 
FUNAI ali a remessa de roupas e alimentos para .ás popula~ · 
c;oes indígenas residentes no Parque. O fato foi glosado pel0 
ESP (12-2-74), sob o título~ "1ndio pacifica branco". -Explicava-se 
que a recepc;áo dada aos índios pelo pessoal do . Pro jeto for~ 
fruto de preocupa~ao "com .a saúde dos Cinta-Largas,. isto por-. 
que a incidencia de gripé entre a populac;áo. . . é alta neste 
período de chuvas pesadas e poderia, fatalmente, representar 
perigo de vida para os índios" ... tres desses índios estiveram 
no acampamento do Projeto, ·e segundo se dizia, estavam "a 
procura do sertanista Joáo José da Silva, que há tempos fugiu 
com urna india da tribo". Mas a FUNAI informoµ. que esses 
índios pertencem ao grupo da área do Posto ¡ndígena ~o riQ 
Roo~evelt, onde há um ano ( 1972) foram massacrados o joma~ 
lista Possidónio Bastos e o funcionário Acrísjo Lima (fSP, 
17-1-74). 

Urna reportagem de Edilson Martins, divulgada em feve
reiro, mostra a situa~áo do Parque, onde os ci.nta-larga está.o 
ameacados pelos invasores de terra. Segundo o jornalista essa 
penetracáo de grupos e empresas de loteamento, muitas atuan
do irregular e clandestinamente no parque indígena, está assu
mindo proporc;óes táo acentuadas que o INCRA solicitou - e 
já obteve - a colabor~áo da PQlícia Federal no sentido de 
conter novas invasóes e · evitar que as tribos da regiáo percam 
mais terras e desaparec;am em curto espac;o de tempo . ... Um 
auxiliar de indigenismo da FUNAI, Aiinoré CUnha da Silva, 
teve de agir com rigor a fim de evitar que esses grupos colo
cassem urna cerca de arame farpado na frente da ·casa onde 
funciQna o alojamento dos funcionários ... No Posto Indígena 
Sete de Setembro. . . os grupos de loteamento chegaram mesmo 
a construir uma estrada no meio da $elva, a · urna distancia 
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de dois quilómetros da aldeia. . . O Posto Roosevelt. . . já conta 
com tres pistas de pouso pertencentes a grupos de colonizacáo 
do Sul, principalmente a fazendeiros e donas de serrarias. O 
sertanista Serapiáo Lacerda Filho, que se mantém na chefia 
com dignidade e um amor desmedido pelos índios da regiáo, 
já foi até mesmo convidado por essas empresas de coloniz~áo 
para pertencer aos seus quadros de funcionários, com salário 
dobrado e diversas outras vantagens. . . Os trabalhadores . .. 
ensinam palavróes e práticas criminosas, além de oferecer be
bidas ou fazer do índio motivo de galhofa geral. .. A invasáo 
das terras se processa nas duas frentes do parque, tanto no 
Estado de Mato Grosso, como no Território de RondOnia. Os 
índios estáo tensos, preocupados e nao escondem que essa per
seguicao é antiga, mas agora assume um caráter ostensivo e 
cruel . . . O responsável pelo Pro jeto Fundiário Rondonia, do 
INCRA, capitáo Silvia GonQalves de Faria, garante que somente 
a Cia. de ColonizaQáo Itaporanga S.A. já "vendeu mais de 1 
milháo de hectares de terras irregulares neste Território . . . e 
náo é a única da regiáo . . . O advogado do INCRA, Almir Fran
cisco, informou que sete queixas-crime correm na Justic;a de 
Rondonia somente contra o grupo Melhoranc;a. . . A grilagem 
está campeando em áreas indígenas do Parque Nacional do 
Aripuana e, se nao forem tomadas providencias urgentes, os 
indios vao desaparecer muito mais depressa do que se pensa" 
(JB, 10-2-74). 

Colonizar, expandir e integrar as populaQóes brasileiras, 
desenvolver o oeste, bem aplicar os incentivos fiscais - todas 
sao razóes "para ingles ver". A verdade é outra: "O território 
indígena de Aripuana, se é rico em reservas madeireiras nao 1 

o é menos em minérios. . . Mas há também, sabe-se agora, uma 
nova fonte de cobi~a e procura: ouro, cassiterita e até dia
mante nos rios que cortam o Parque. No rio Roosevelt . . . já 
foi confirmada a existencia de diamante. Ao se percorrer a 
regiáo do Parque de aviáo, o quadro nao é nada promissor. 
Os desmatamentos prosseguem de forma violenta, e a ecologia 
da regiao já apresenta desequilíbrios mareantes. Onde os des
matamentos foram muito intensos, já nao há mais fauna, prati· 
camente os rios estáo secando - até mesmo os períodos de 

, estio se _tornaram mais longos. Em contrapartida, o calor nessas 
áreas é insuportável, com a conseqüente falta de oxigenio". 
Edilson Martins ouviu do sertanista da FUNAI Serapiáo Lacer
da Filho "que os índios suruís es tao apavorados e praticamente 
sem alternativa de sobrevivéncia. Na faixa norte da aldeia exis
tem os indios arredios cabec;as-secas, que recusam contato com 
os civilizados, e atacam constantemente os suruís. Na faixa sui, 
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há os empregados das Cias. de Coloni~ao, que nao. vacilam 
em atirar para matar os indios do parque" (JB, 10-2-74). 

Apoena Meirelles, que colaborara com o pai na atrac;áo dos 
CL e é designado para dirigí-lo, vai checar a situaQáo no Par
que, de onde estivera afastado nos dois últimos anos. Retorna 
"chocado" e, em relatório ao novo presidente da FUNAI, ge
neral Ismarth, aponta '~graves problemas de invasoes da área 
indígena por colonos, agravados com a ocorrencia ~é doenc;as, 
principalmente de tuberculose entre os indios . . . que agora ali 
vivem, todos vestidos e quase nada mais apresentando dos 
seus antigos padroes culturais. Tudo no Riozinho me decepcio
nou muito: vi que o pessoal da FUN Al que ali atua, em nada 
ocupa seu tempo útil. Converseí com velhos companheiros e 
senti que já náo eram os mesmos de antigamente, todos can
sados, sofridos, extremamente mórbidos. Quanto aos indios . . . 
já falam corretamente o portugués, alimentam-se no pasto e 
fazem transagóes de roupas e alimentos com os colonos que 
estáo ocupando as margens da rodovia Cuiabá-Porto Velho que 
passa próximo ao parqué.~ Caso nao encontremos uma soluqáo 
para terminarmos com essas transac;oes, os indios que perma
necem na aldeia acabaráo sendo vítimas de doenqas de pele 
causada pelo uso de roupa de p,lgum colono doente, ou, quem 
sabe, até morf ético, doen~a contagiosa comum em Rondonia e 
Mato Grosso" (DN, 31-3-74). 

Em junho, o governo de Mato Grosso, mediante lei, doou 
120 mil hectares de terras a Prefeitura de Aripuaná. O padre 
Iasi denunciou o ato como ilegal, pois se tratava de "área in
terditada, pertencente ao patrimonio indígena e de .propriedade 
da Uniáo". As terras doadas "estáo próximas aos rios Vermelho 
e Juruena, e formam urna pequena Mesopotamia. . . A regiáo . 
será brevemente cortada pela estrada que ligará o distrito de 
Fontanillas a cidade científica de Humboldt, em fase de cons
truc;áo pela própria prefeitura. Para tornar o problema ainda 
mais complicado, a firma Arruda Junqueira (tradicionajs serin
galistas de Mato Grosso) afirma possuir títulos de propriedade 
de parte da área . . . devidamente registrados no Departamento 
de Geografia e Geologia do Estado. Com fundamento nesses 
títulos, esta firma conseguiu,_ em fins do ano passado, junto 
ao BASA (Banco da Amazonia) empréstimo da ordem de 600 
mil cruzeiros para exploraQáo de .seringais ali existentes. · Seu 
plano previa a fixac;áo de 150 famílias até marc;o desse ano, 
as margens do Córrego Preto e dos rios Juruena, Aripuaná e 
Vermelho. Segundo levantamentos da Missáo Anchieta, 'nenhuma 
familia chegou até agora ao municipio' . . . O prefeit.o Sebastiáo 
Otoni . . . contestou as afirmaQóes do padre. . . ·afirma~do que 

199 



as terras .. ; náo estao na faixa interditada, acrescentando ... 
ainda que parte (delas) seráo trabalhadas por pequenos agri
cultores do seu municipio e que pretende aproveitá-las também 
em pequenos programas de coloniza~o, tendo solicitado para 
tal a cooperaQáo do INCRA" (DB, 31-7-74). 

Confirmando a riqueza da regíáo cobiQada, em agosto anun
cia-se "a descoberta de minérios nobres na regiáo de Aripuaná", 
sobretudo com ocorrencia de titanio, acrescentando-se que os 
índios seriam transferidos para outras reservas, a fim de per
mitir a prospecQáo das riquezas. O general Ismarth, desmen· 
tindo a noticia da transferencia dos índios, disse "que o Esta
tuto do Indio náo proíbe a próspec<.;áo de minérios em áreas 
indígenas, mas a autorizacáo só é concedida em locais onde 
náo existem grupos arredios. Os pedidos para prospec<;áo de 
minérios em parques e reservas sao previamente submetidos 
a FUNAI que estuda o estágio de acultura<;áo do grupo indí
gena ali existente. ~o caso específico do Parque Indígena do 
Aripuaná. . . existem locais onde as tribos já está.o em contato 
permanente com a sociedade envolvente, mas, em outros, cen
tenas de índios permanecem totalmente isolados dos civiliza
dos. Nessas áreas . . . pelo menos por enquanto é impossível 
ser iniciado qualquer trabalho de pesquisa e exploracáo de 
minérios". Acrescentou, ainda, o general Ismarth que "o pró
prio Estatuto reconhece que o subsolo das áreas indígenas 
constituí-se patrimonio da Uniáo, mas por outro lado estabelece 
a participa<;áo direta ou indireta da FUNAI nos lucros das ex
plora<;óes minerais" (JBr., 15-8-74). 

A fim de evitar "a concentra<;áo de tribos em locais onde 
existam riquezas minerais", a demarca<;áo do Parque Indígena 
do Aripuana, anunciada pelo presidente da FUN Al e na qual 
o órgao aplicará Cr$ 2.000.000,00, será feíta "em áreas previa
mente selecionadas, através do levantamento realizado recente
mente pelo Projeto Radam", de 900 quilómetros de extensáo. 11 

Essa área, conforme o general, "dispóe de todos os elementos 
necessários a sobrevivencia dos indios, com caQa e pesca abun
dantes" e que "embora ideal para se constituir num habitat 
natural. . . nao oferece riquezas de subsolo. A numerosa tribo 

, dos cintas-largas, por exemplo, que atualmente vive próxima 
do núcleo científico de Humboldt, onde se suspeita existirem 
jazidas de urAnio, poderá viver com tranqüilidade na reserva 
de Aripuaná, sem riscos de tornar sua presen<.;a inoportuna e 
ser acusada pelos mais entusiastas defensores da imediata ex
plorac;ao de nossas reservas minerais de se constituir em en
trave ao progresso económico e social da regiáo'' (JB, 27-8-74). 
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Mesmo sem a incidel}ci~ qtiase comprovada de minérios 
nobres em seu subsolo, os Xerente surgem no noticiário da 
imprensa analisada sustentando a mesma luta contra os inva
sores da sua reserva em Tocantínia, ao norte de Goiás. Alguns 
meses se passaram daquele dia de marc;o, quando o cacique 
dos Xerente, cujo "nome de batismo cristao" é Raimundo -
"há urna missáo prote~tante próximo a tribo prestando assis
tencia ao grupo" -, estivera em Brasilia, anunciando que pe
dira demissáo do cargo, "por contar 66 anos de idade achan· 
do-se muito velho para continuar mantendo as graves. respon
sabilidades de cacique". Raimundo, que se fazia acompanhar 
de outro líder da tribo, Ap.selmo, fora recebido em audiencia 
pelo presidente Ismarth de Araújo, ao qual solicitara que a 
instituiQáo lhe pagasse "um dinheiro por més", porque, "aban· 
don~ndo as func;óes, a comunidade nao mais o sustentará ... 
o indio. . . nao falou em aposentadoria, sistema que desconhe". 
ce. . . mas o antropólogo Héljo Rocha prometeu-lhe examinar 
o . assunto e, após o e:r;icontro, tomou providencias para que 
o pedido do chefe indígena seja atendido pelo FUNRURAL, 
que poderá classificá-lo na categoria de agricultor, e prestar 
assistencia financeira de que necessita". Naquela oportunidade, 
havia euforia na tribo . . O .. próprio Raimundo ressaltara "a di
minuic;áo de importancia que assumiu o cargo de 'morubixa
ba"' . .. pois "a questáo que mais dividia os indios ultimamente 
era a de terras ... resolvida quando, em fins de 1972, foi decre
tada a (delimitac;áo) da reserva, e logo em seguida demarcada" 
(JBr., 29-3-74). Mal sabia ele que nada realmente fora resol
vido, tanto que, em setembro, circulam noticias de que "lutas 
estao sendo travadas entre a tribo Xerente e os posseiros ... 
com o recrudescimento dos litigios que já duram há dois anos" 
(JB, 12-9-74). Esses índios ... "estao atravessando um processo 
de total dissolu<;áo de seus costumes tribais, pois, além de 
adquirir o vício do alcoolismo e permitir a prostitui<;áo de 
suas mulheres, praticamente perderam suas terras, tomadas 
por posseiros. Os 450 xerentes continuam atacando as fazen
das instaladas na regiao, exigindo a devoluc;ao das terras e, 
por isso, a FUNAI vem recebendo reclamac;óes dos índios, que 
pedem o réspeito a reserva criada em 1972, e dos posseiros, 
que querem providencias contra os ataques. A FUNAI ~teme 
que as hostilidades adquiram maiores propor<.;óes, acreditando 
na possibilidade de uma guerra entre índios e posseiros, caso 
nao seja resolvido o problema, relatadc;> há mais de dois anos 
pelo falecido sertanista Francisco Meirelles ao entao presidente 
d,~ FUNAl, Bandeira de :M:eUo. Os índio$ tem contato amistoso 
com apenas alguns brancos, de quem recebem bebidas e outros 
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·produtos, em troca do respeito pela sita propriedade. . . (o que) 
·está contribuindo para afastar os· índios de suas tradic;oes" (0 
GL., 12.:9-74). . 

Para o general Ismarth, "somente· a intervenc;ao de tropas 
J~derais poderá garantir aos índios xerentes. . . a posse das 
terras de suas reservas". Embora possua "plenos poderes" para 
fazer ~ requisic;áo de forc;a federal, o presidente da FUN Al 
nao · pensa adotar a medida, pois ela criaría ''um problema 
_social na área". O general confirmou a revolta dos xerentes, 
porque há quatro anos "a FUNAI tenta inutilmente junto ao 
INCRA a retirada dos posseiros da reserva. Os índios tem ra
:zao, pois nao entendem a burocracia dos civilizados" _ (FSP, 
12-9-74). "A melhor soluc;ao, no entender do General, será urna 
atuac;áo conjunta do INCRA e da FUNAI, que se incumbiria 
de arranjar nova área para instalar os posseiros. Os dois órgáos 
já estáo em entendimento". Mas os índios, "como em 1972 (a 
invasáo dos posseiros é de 1971), estao furtando, provocando 
incendios, matando · gado. Tocantínia vive dias de pavor" (JB, 
12-9-74). ' 

Após urna reuniáo dos membros do CIMI, na cidade de 
Meruri, em Mato Grosso, ficou decidido que o secretário exe
cutivo do órgao missionário, padre Egídio Schw.ade, viajaría 
para Tocantínia, onde os Xerente lutam com cerca de 200 in
vasores de suas terras. O padre sabe "que o grupo tribal é 
composto por cerca de 600 aborígines, divididos em sete aldeias, 
.sendo urna delas fora da reserva. . . localizada a margem da 
estrada que liga Tocantínia a Porto Nacional, no Estado de 
Mato Grosso, e é conhecida como 'aldeia do funil', tendo apro
ximadamente 70 indios que - segundo observac;oes pessoais do 
secretário do CIMI - se encontram em lamentável estado de 
decadencia. Eles sao atendidos por urna enfermeira da FUNAI 
e nao recebem instruc.;ao, pois a escola existente na área nao 
está funcionando. A reserva indígena ocupa cerca de 46 por 
cento do municipio de Tocantínia, sendo as melhores terras 
daquela regiao ... Sabe-se que dentro desta reserva vivem atual
mente pelo menos 200 famílias 'civilizadas' a espera da inde
nizac;ao prometida pelos órgáos oficiais, quando do decreto e 
demarcac;áo das terras indígenas" (CB, 14-9-74). Também es-

' taria sendo cogitada por "técnicos indigenistas" a transferencia 
dos xerentes de sua reserva, soluc;áo, contudo, "que só poderá 
ser adotada em último caso, urna vez que esses silvícolas -
:parentes '.. dos xavantes - possuem um forte sentimento de 
posse de suas terras e difícilmente aceitaráo qualquer mudan
c;a" (ESP; 14-9-74). 
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Em face do agravamento dos ·conflitos na regiáo, "o INCRA 
está prometendo que, em dez días, quando será realizada a 
reuniáo de seu Conselho Diretor, fixará urna posigao a · res
peito de uma proposta de convenio formulada pela FUNA1 1tá 
tres anos" (ESP, 18-9-74). O convénio foi assinado no mesmo 
dia; "entretanto. . . por falta de verbas. . . só terá aplicacáo 
prática a partir do próximo ano, segundo assinalou o presi
dente do INCRA Lourenc;o Vieira da Silva" (ESP, 19·9~74). Como 
os xerentes, a populac;ao de Tocantínia terá de continuar;...ª 
viver "na angustiante espera da soluc;ao do Governo, que nao 
chega", pelo· menos por mais seis meses, desde que as verbas 
somente sao liberadas a partir de marc;o. Sao, conforme levan
tamento do CIMI, além dos indios que se apossam "do que 
se produz na regiao como se fosse · sua propriedade", cerca 
de "280 familias (aproximadamente 900 pessoas), posseiros na 
reserva, esperando a prometida indenizaQáo em unr , ·clima de 
crescente tensáo" (JB, 26-9-74). · 

. Ao encerrar-se o ano de 1974, a · '~confederac;áo Xavante
Bororo" parece estar pronta para desencadear operac;oes of en
sivas pela liberaQao de suas terras. "As famílias · que. vivem 
próximas as cidades de Barra do Garc;as, Curitinga e Xavan
tina, em Mato Grosso, ingressaráo num novo ano preocupadas 
ante a ameaca de um ataque ef etuado pelos mil indios, revol
tados pela demorada soluc;áo buscada ,pelos órgáos f ederais 
para a causa indígena e á tendenciosa complacencia das auto
ridades estaduais em favor dos brancos". Esta é opini&o do 
presidente do CIMI padre José Vicente César. Os indios pos
suem títulos de propriedade das terras .que ocupam, "datados 
de 1918"; por outro lado, "cerca de 200 fazendeiros... também 
possuem sobre elas títulos cedidos pelo govemo a partir de 
1958", formando, hoje, "o que se poderia chamar. de u~ ver
dadeiro edifício na regiáo ce~cada pelas rodovias B~70, 158 e 
364", cujo andar térreo "vem sendo ocupado desde tempos. ime
moriais, pelos índios da tribo Bororo" (DB, 31-12-74). 

Conforme o padre César, "a história e um sem-número de 
documentos provam. . . que os Bororos náo vieram .de outras 
terras como é o casó dos Xavantes", sempre tendo vivido em 
Meruri e toda a sua re.dondeza; "só que eles, como todos os 
indios do Brasil, foram · perseguidos e roubados pelo · progresso 
dos invasores". Segundo os documentos, em 26 de junho de 
1918, através da Resoluc;áo n. 76!', o govemo do Mato Grosso 
resolveu decretar aos Bororos as terras por eles ocupadas, e 
em 17 de novembro de 1920, a Diretor1a de Terras do Estado 
aprovou a medic;áo e demarc~áo de 25 mil hec~ares em. favor 
dos indios, conforme consta do memorial e plantas arqu1vados 
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na Diretoria de Terras do Mato Grosso. Naquela área, os indí
·genas vivetam sossegadamente, até 1950. Por violencia dos polí
ticos da época, especialmente pelas pressóes exercidas por Joáo 
de Arruda, eles foram obrigados a se refugiar. A história das 
invasóes comec;ou de maneira alarmante, segundo os documen
tos do CIMI, lá pelos anos de 1956-1957, quando os Xavantes 
se entregaram, já quase mortos, aos salesianos que atendiam 
os Bororos. Os Xavantes . . . se estabeleceram nas cabeceiras 
do Córrego Fundo, aproximadamente a urna légua do atual 
aldeamento Bororo de Boqueiráo, e em Sangradouro. Em abril 
de 1958, acompanhados pelo padre Salvador, os xavantes fun
daram a aldeia de Sao Marcos, pois estando perto de Meruri, 
as intrigas com os Bororos eram intensas. Essa nova aldeia, 
porém, ficava ainda dentro das terras doadas aos Bororos. O 
interessante é justamente observar que "os Xavantes e os Bo
roros, tradicionalmente inimigos, diante da crescente amea~a 
de perda de suas ~erras, no último ano firmaram um pacto, 
passando, pela primeira vez, a agir em conjunto. . . e seus che
f es hoje alertam os jovens guerreiros para que permane~am 
unidos, a fim de f ormarem uma resistente frente de combate 
contra os inimigos invasores". Depois de concluir que esses 
indios tem direito líquido e certo sobre as terras em que vivero 
e de que necessitam para sua subsistencia, o padre deixa em 
aberto urna pergunta, segundo ele especialmente dirigida aos 
que meditara: "Como poderemos ajudar os indios a assumir 
obrigac;óes, se náo respeitamos sequer seus direitos?'' (DB, 
31-12-74). 

A alianca entre as duas tribos sofreu ameaca quando a 
FUNAI decidiu "estender a reserva de Meruri, dos indios Bo
roros, até tres quilOmetros de proximidade da aldeia de Sáo 
Marcos, habitada pelos Xavante ... (Estes) sáo em número de 
850, mas estáo mais apreensivos que os 250 bororos de Meruri", 
conforme o padre César advertiu ao órgao executivo, em Brasi
lia (JB, 27-7-74). Em setembro, um diagnóstico sobre a situa~o 
dos indios elaborado em Meruri com vistas a Pastoral Indí
gena pelos -missionários das prelazias de Diamantino, Sao Félix 
e Guiratinga, afirma que, nesta última, "vivem os Bororos di
vididos em duas camadas culturais: a do grupo que vem s~ndo 

' atendido desde o inicio do século e a do outro grupo que 
recebe assistencia das missóes a partir de 1964. No início, houve 
um choqué típicamente cultural entre os dois grupos . . . mas 
boje há um esforco muito grande dos missionários de que o 
grupo se integre e volte a cultivar elementos próprios de sua 
cultura-. O problema de terras é grave. Os Bororos, apesar de 
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todo o esfor~o em de/ende-las ainda náo conseguiram que. sua 
reserva fosse decretada e demarcada pela autoridade federal" 
(JBr., 15-9-74). 

Essa reserva, que como acima foi dito lhes havia sido re
conhecida pelo governo mato-grossense, "é de 100.000 hectares, 
sendo que apenas 20.0/o dela apresenta terras propicias a ativi
dades agrícolas. De.ssa área em estudo, 30.000 hectares estáo 
desocupados, 8.000 hectares contam com a presenca de pessoas 
com títulos definitivos de propriedade e no restante vivem 
posseiros". Entre as propriedades ali existentes figura "a Fa
zenda Santa Franklin, com título passado, há pouco tempo, 
em nome de Manoel Alonso e Rodolfo Alonso Gonzales, advo
gados paulistas", os quais teriam mandado tomar e incorporar 
a f azenda uma área que estava sendo cultivada pelos índios. 
Os Bororos entraram em pAnico, com notícias segundo as quais 
"os advogados haviam mandado jaguncos armados para impe
dir que os indios continuassem os trabalhos de roca ... Acom
panhado de missionários salesianos, o padre Iasi, assessor do 
CIMI, esteve na sede da. Fazenda ... onde manteve contato com 
o representante dos fazendeiros, Pedro Veríssimo da Silva", 
que lhes mostrou "urna denúncia apresentada ao chefe da bri
gada militar de Corumbá~ contando acusacóes aos indios que 
estariam invadindo suas terras. Além de náo reproduzir a ver
dade dos fatos, os fazendeiros deixam claro que usariam armas 
para defender as terras . . , Fomos alertados de que, se dentro 
de dois dias os índios náo abandonassem os trabalhos que 
estavam executando de plantio de arroz, eles mandariam pór 
o gado na roca dos indios e caso desaparecesse alguma cabeca, 
fariam justi~a com as próprias máos" (JBr., 3-10-74). Em res
posta, os fazendeiros foram a Brasilia, onde a denúncia do 
padre Iasi estava sendo apurada, encaminhando "farta documen
tac;áo e esclarecimentos. . . ao Chef e da Casa Militar da Presi
dencia da República, Chefe do SNI, Ministério do Interior, 
FUNAI e Presidente do INCRA" (CB, 19-10-74). Por outro lado, 
"acusaram os religiosos de desrespeitadores da ordem legal, 
destruidores do património alheio e invasores de propriedade 
de terceiros, sob a mentirosa alegacáo de defenderem os ín
dios". Segundo alegam, os salesianos de Meruri, que agora rei
vindicam as terras. da regiáo para os -200 indios que ocupam 
urna área de 40.000 hectares, onde estáo implantadas 25 fazen
das · com benfeitorias, incontáveis cabe~as de gado e 300 pes
soas, algumas com títulos de propriedade, "há alguns anos . .. 
chegaram a arrendar parte delas e até' a vender terras da pró
pria missáo a terceiros. . . Aliás, em General Carneiro, muni
cfpio que engloba Meruri, mu.itas habitant.es afirmam que eles 
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exploram os ·índios, vendendo-lhes remédios, roupas e até ali
mentos". Além disso, acrescentaram que entre aqueles indios, 
"a maioria absoluta dos adultos possui títulos de eleitor, já 
tendo, assim, atingido, merce do seu bom relacionamento com 
os brancos, a plena cidadania" (JBr., 19-10-74). 

Com quem estará a verdade? Enquanto as autoridades de 
Brasilia estudam o problema, o presidente do CIMI, padre 
César vem em defesa dos missionários salesianos: "As terras 
que iráo fazer parte da futura reserva de Meruri já pertenciam 
a. estes indios desde tempos imemoriais e foram em parte 
doadas aos missionários e aos índios pelo presidente do Mato 
Grosso D. Aquino Correa. Disto constam títulos legais . . . Quan
to ao fato de alguns fazendeiros acreditarem que os missio
nários tenham outros interesses além da def esa e servic;os dos 
indios, isto nao é novidade. Todos sabem que os missionários 
e a Igreja, desde o descobrimento do Brasil até nossos dias, 
sempre estiveram ao lado das boje minoritárias populac;oes 
indígenas . . . A Prelazia inclusive cedeu suas terras a FUN Al 
para a cria~áo de reservas . . . As ameac,;;as dos fazendeiros nao 
atingem diretamente a Igreja, mas a FUNAI e ao governo. 
Quem vai assinar o decreto de cria~áo da reserva é o próprio 
presidente da República, quem vai desapropriar e indenizar 
é o governo" (ESP, 25-10-74). 

Em novembro; anuncia-se que a resel"Va indígena de Sao 
Marcos será aumentada e desdobrada, criando-se urna reserva 
para os bororos que, apesar de inimigos irreconciliáveis dos 
xavantes, conviveram com eles nos últimos vinte anos, pela 
necessidade de mútua sobrevivencia. O plano da FUNAI foi 
transformado em projeto encaminhado pelo ministro Rangel 
Reis ao presidente Geisel . . . Em julho deste ano, o consultor 
jurídico da FUNAI promoveu no interior da reserva um en-· 
contro entre os caciques bororos e xavantes. "Nós acolhenios 
os xavantes doentes em nossas terras - disseram os caciques 
bororos. E agora eles se tornaram fortes e numerosos, está 
na hora de nos retribuirem, repartindo suas terras". Ao exa
minar o problema que envolve duas tribos diferentes, a FUNAI 
decidiu acrescer a reserva de Sao Marcos cerca de 20 mil 
hectares de terras férteis ao oeste, procedimento que permi-

' tirá que os xavantes "abram máo da maior parte do terreno 
original da missáo e deixem ali apenas os bororos - outrora 
uma das tribos mais numerosas e aguerridas do Brasil Cen
tral, enquanto hoje náo passa de um povo reduzido ao último 
grau de dependencia da caridade missionária que, a final, f oi 
em parte responsável pela desagrega9á<J da t~bo" (JBr., _3-11-74)., 
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Entrementes, os fazendeiros lutam entre si, na área dos 
bororos: no mesmo mes, "o fazendeiro Nonato Rocha, que 
disputa as terras dos indios. . . com . os advogados pauli~tas 
Manoel e Rodolfo Alonso", foi denunciado pelo padre Iasi de 
"estar levando gado para pastar na área em litigio, destruindo 
as roc;as dos indios. .. . O fato f oi comunicado pelo chef e ~o
ro ro Eugenio Rondon ao delegado regional da FUN Al em Cuia
bá Gerson Alves que ehviou ao local um funcionário. . . e um 
agente da Políci~ Federal para apurar a denúncia. Segundo · o 
padre, "os índios estáo tomando consciéncia d~ que podem e 
devem dialogar com seus opressores. É precis~ a_cabar. ~º'!ll 
o tipo de índio pacificado pelas missó~s e. pelos ~rgaos oficiais. 
Ele deve continuar o que sempre foi: hvre, brioso e senhor 
do seu destino. . . Qualquer tutelagem, ainda quando movida· 
pela melhor das inten~óes, náo p~ssa de um condenável colo.
nialismo, no mínimo jurídico" (0 GL., 22-11-74). 

No dia de Natal, o chefe da missáo salesiana de Meruri; 
padre Rodolfo Lukenbein u , recebeu urna intimac,;;áo d~ d~legad? 
de Barra do Garc,;;as para comparecer aquela dependencia poh
cial "a fim de prestar esclarecin:ientos sobre o aprisioname~to 
de seis cabec,;;as de gado e tres cavalos. efetuado pelos indios 
bororos. . . o presidente do CIMI, padre Vicente César, acon
selhou ao padre Rodolfo que passasse procurac,;;áo ao padre 
Firmo Pinto para responder em seu lugar . . . e diz que todo 
0 problema vem sendo causado pelos fazendeiros invaso~~s da 
área .. . urna vez que os indios (apenas) resolveram aprisionar 
0 gado . . . por estar pastando em suas terras e estragando suas 
lavouras" (JB, 28-12-74). 
. A delonga na soluc;áo do problema das terras indígenas 
náo provoca desentendimentos somente entre os invasores: tam
bém os bororos abrem urna dissidéncia. "Tradicionalmente pa
cíficos em seus 150 anos de contato com os civilizados, vinham 
mostrando impaciencia crescente diante da invasáo de suas 
terras. Por fim, apreenderam e mataram animais pertencentes 
ao fazendeiro José David, que pastavam em urna área preten
dida pelos silvícolas". A circunstancia de h~verem os indios 
matado os animais é interpretada pelo presidente da FUNAI 
"como conseqüencia da falta de urna lideranc;a única entre 
eles, antes representada pelo chefe Eugenio Rondon, já agora 
contestada até pelo seu filho Lourenc;o" (0 GL., 21-1-75). 

A situac;áo nao parece, entretanto, táo simples e sequ~r 
dentro da perspectiva vista pelo pre~idente _da FU~A~, pois, 
dois dias após, chega a Brasília urna delegac;ao d~ dissidenteAs 
bororos, que · contesta "a lideranc;a atual de sua tribo - Euge
nio e Lourenc;o Rondon - afirmando que eles obedecem ao 
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comando dos missionários salesianos. . . e que as atuais terras 
pretendidas (pelos mesmos) sáo imprestáveis par~ a agricul
tura". O chefe da delega~o, José Luiz, "afirmou ser o verda
deiro líder dos Bororos . .. (e) reclamou que a reserv& deveria 
ser delimitada numa área de 100 quilómetros próxima a cidade 
de Rondonópolis" (ESP, 23-1-75). Segundo ele, os religiosos da 
Missao Meruri sao responsáveis pela atual divisao da tribo, 
pois "impuseram a lideranca de Rondon e Lourenco" (O GL., 
23-1-75). 

Os funcionários do Ministério do Interior ficaram surpre
sos com a presenc;a dos bororos, que se trajavam como cam
poneses e cheiravam a álcool . .. José Luiz explicou que o seu 
clá nao gosta de guerra e poderia conviver pacíficamente com 
os fazendeiros, de quem nao guarda o que chamam de "des
gostos" . . . Eugenio e seu filho Lourenco náo passam de "gente 
muito ligada a missao religiosa" e que pretendem uma guerra 
total contra os brancas . . . Acham que a divergencia entre eles 
lembra muito o que se passa na Arena 13

: "Todos sao irmáos, 
mas existe a Arena-i e a Arena-2, sim, senhor, coisa de lide
ranc;a". Bastante conversadores, eles dizem que conhecem muito 
"aquele pai e aquele filho". O fato de terem morto bois e 
cavalos do fazendeiro "é coisa que nao se faz, pois as terras 
dao para todo mundo viver em paz". A faccáo que defendem, 
disseram, "é de cunho estrita.mente espiritual e náo guerreiro" 
(ESP, 23-1-75). 

Essas declarac;óes dizem bem da complexa e perigosa si
tuac;áo em que se encontram as populac;óes indígenas atraídas 
pela civilizac;áo que, no entanto, nao lhes proporciona condi
c;óes sequer de sobrevivencia, nas terras que a lei lhes asse
gura. Quando o consegue, ao menos parcialmente - no interior 
de parques e reservas, servidos por pastos indígenas e com 
urna assistencia permanente de indigenistas e/ou missionários 
- nao efetiva a tao propalada preserv~o de sua cultura, de 
modo a que se integrem, mas mantenham os traeos principais 
de sua personalidade social, enriquecendo e dando caracterís
ticas específicas ªº homem e a nacáo brasileira. 

NOTAS 

l. *Reserva indígena é uma área destinada a servir de habitat a grupo indígena, 
com meios suficientes a sua subsisténcia" (Art. 27) . "Parque indígena é a área contfda 
em terra na posse de indios, cujo grau de integr~áo permita assisténcia económica, 
educacional e sanitária dos órgios da Uniáo, em que se preservem as reservas de 
nora e fauna e as belezas naturais da regiio. Na administ~ dos parques serio 
respeitados a liberdade, usos, oostumes e tradicóes dos indios. As medidas de pollcia, 

208 

( 1 
' 

necessliria.s ll. ordem interna e ll. preserv~ das riquezas existentes na área do parque, 
deverlo ser tornadas por meios suasórios e de acordo com o interesse dos fndJoa que 
nele habitem. O loteamento das terras dos parques indi¡enas obedecerá ao regime de 
propriedade, usos e costumes tribais, bem como u nonnas administrativas nacionais, 
que deverio ajustar-se aos interesses das comunidades indigenas" (Art. 28 e seus pará· 
gratos - Estatuto do tndio - Lei n . 6.001, de 19 de derembro de 1973). Os Parques 
indígenas, administrados pela FUNAI, sáo 4: 1) Parque Nacional do Xíngu, criado por 
Decreto Presidencial erri 1961, localizado no Mato Grosso. A sua populat;áo compreende 
indios Kalapalo, Kwikuru, Kamayurá, Awets, Txucarramáe, Iwapalati, Waurá, Juruna, 
Mehinaku, Suiá, Trumai, Caiabi, Txicao·Nahulruá e, agora, Kreen·Akore, num total esti
mado de 2.200 indios, conforme o JB (24-12-73). 2) Parque Nacional Indigena do Tumu
cumaque, criado em 1968, na fronteira com o SUriname, abrigando indi.os Tirió, Palai 
e Waianá, num total de 660 individuos. 3) Parque Indfgena do Aripuaná, criado em 
1969, nas fronteiras do Estado de Mato Grosso com o Território de RondOnia, abrí· 
gando os Cinta-Larga, Surui, Arara e Gaviáo, "quase todos arredios , avaliados pelo 
sertanista Francisco Meirelles em 3 mil e 500" <JB, 24·12-73). 4) Parque /ndigena do 
Araguaia, criado em 1971, compreendendo a ilha do Bananal, em Goiás, e abrigando 
os Carajá, Javaé e Tapiapé, num total de 1.100 indios. Quanto u reservas, entre 1968 
e 1972, foram criadas por decreto do Govemo Federal, 16, em diferentes pontos do 
País, sobretudo na Amaz.Onia, conforme relat;áo publicada no folheto "Legisl8';lo", 
FUNAI, Brasilia 1975. 

2. Ver depoimento de Meirelles sobre a atra~ dos Xavante no Boletim Informa-
tivo FUNAI, Ano II, n. 6, I Trimestre/73. 

3. Ver nota 4 do cap. 3: Atracáo - a civiliza,cáo em marcha sobre a selva. 
4. Decreto n . 71.106, de 14-9-1972. · 
5. Refería-se ao ensaio histórico de Dee Brown - Enterrem meu cora{;áo na curva 

do rio - best-seller internacional, cuja tradu~ obteve várias edi~óes no Brasil. A 
declal'8';áo de Mário confirma e justif.ica a re!eréncia e o resumo da rebeliáo dos 
sioux, e as conclusóes a que o leitor é levado. Ver cap. 2: ConscientiZCJ{;áo: os indios 
querem influir. 

6. As denúncias contra interesses estrangeiros por detrás de pessoas e capitais em
pregados na Amazl>nia sáo várias vezes referidas neste livro, reproduzidas de fatos e 
declarat;óes inseridos na imprensa analisada. . 

7. Jaguru;o é brasileirismo, significando valentáo, guarda-costa de far.endeiros, indi
viduos assaJariados para defender os "coronéis,. ou proprietários de terras e realizar 
suas vingan~, atacando de emboscada ou em campo aberto desafetos e inimigos dos 
seus patróes. 

8. Ver cap. 1: Política indigenista: correntes antagónicas - subtitulo "O pensamento 
ext remista ou, na prática, a teoría é outra". 

9. Ver cap. 7: Os outros rebeldes - subtitulo "Miséria contra miséria". 
10. A cidade-laboratório de Humboldt, localizada no municipio mato-grossense de 

AripUaná, é o centro de um projeto de desenvolvimento regional, empreendido pelo 
Govemo do Estado e pela Universidade Federal de Mato Grosso, envolvendo todas as 
áreas govemamentais federais , interessadas na ocupat;io da Amazl>nia. Compreendendo 
urna área de 60 mil her.tares, o projeto Já iniciou o seu trabalho, considerado pelo 
senador Itallvio Coelho "táo importante para a hwnanidade como a nave espacial 
Skylab, pelo que redundará ... no campo das pesquisas naturais, agropecuárias, ictio
lógica, cartográfica, meteorológica, ecológica, urbarústica e arquitetOnica, de recursos 
humanos (inclusive da vida indígena), médico-sanitária e hidroviária" <DB, 8-2-74) . 

11. Ver nota 9 do cap. 2: ConscientizCJ{;áo: os índios querem inf luir. 
12. O padre Rodolfo Lukenbein, natural da Alemanha, !oí assassinado em 15 de 

julho de 1976, este livro já se encontrando no prelo, quando um grupo de fazendeiros, 
posseiros e jagun~os , em número superior a meia centena, invadiu a aldeia bororo de 
Merure para impedir o trabalho de demar~o da reserva que se iniciava. Os invasores 
"civilizados,. odiavam o missionário que fora autor de um mapeamento, no qual a 
PUNA! baseara os limites do território indígena, além de ser um profundo investi· 
gador da cultura bororo, estando entregue a um Já adiantado trabalho de documen
tat;áo dos rituais religiosos e civis daqueles indios, através de fotografías. Juntamente 
com ele, foram vitimados quatro indios, inclusive Simio Cristino, que morreu, e o 
chele da tribo, Lourenco Rondon, que esteve hospitalizado em estado gravfssimo, além 
de wn menor branco, cuja morte foi atribuida a inexperiéncia no uso da arma que 
portava. 

13. Ver nota 16 do cap. 3: Atra{;áo: a civilizacáo em marcha sobre a selva. 
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OS TRSS APOENA - Foi o che/e guerreiro Apoena que defendeu, perante 
a tribo Xavante, a acei~áo da alianca com os brancos, proposta por Mei
relles. Na foto acima, ele aparece em Brasilia, em tunho de 1973, quando 
viajou da missáo de Sáo Marcos até o Rio para homenagear a memória 
do amigo que falecera e a cujo filho, também batizado Apoena, abencoa 
comovido. A direita, o f i lho do cacique, Apoena JI, che/e guerreiro cristia
nizado pelos salesianos. 

OS XAV ANTES DOMADOS - As duas fotos da p. 210 pertencem ao do
cumentário do Museu do Indio sobre a atracáo dos Xavante, a aguerrida 
tribo encontrada, em 1940, pela Expedicáo Roncador-Xingu. S6 seis anos 
depois, após paciente trabalho de c_onquista da amizade dos indígenas, 
Chico Meirelles conseguiu a alianca. Na ocasiáo, prometeu . solenemente 
assegurar a tribo o direito sobre as terras que ocupava. "Papai" Meirelles 
morreu em 1973, amargurado pelos trinta anos de espera desesperada da 
tribo, que mantém uma guerra fria ( esquentando de vez em quando) com 
usurpadores brancas das áreas que lhe foram destinadas. e que os missio
nários salesianos administram com eles. 
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FUNERAL BOBORO - Morreu um guerreiro. A tribo bororo se reúne 
para um dos ritos mais prolongados e impressionantes de sua cultura. 
Uma dan9a ritual, os c4nticos fúnebres, .a prepara9áo do corpo, e enterra
mento provisório e, depois, a inciner~áo e o lan9amento dos restos ao 
rio sáo fases do cerimonial, que os padres da missáo Merure fomentam, 
a fim de integrar sem quebrar tradi9óes. (Fotos de Sylvio Reiner - Ar
quivo da FUNAI). 

JOGOS E TRADI<;AO GUERREIRA - Os Xavante náo perderam, ao con
tato com a civiliza9áo branca, os seus tra9os culturais. Da1J,9as, ritos de 
inicia9áo e jogos, habita9áo e alimenta9áo, a 'vida íntima com a natureza, 
estáo documentados nestas fotos de Sylvio Reiner para o Arquivo da FUNAJ, 
produzem tipos fortes e másculos e fazem dessa tribo um exemplo de como 
o indígena pode e deve contribuir ¡xira um Brasil multirracial e coeso. (Vide 
p. 212). 
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Capítulo. 5 

ACULTURA<;AO: ACELERAMENTO DO 
PROCESSO DA AGONIA DO íNDIO 

DAS DUAS, urna: ou . o elemento indígena tem algo a ofere
cer a civiliza~áo, ele que conhece e vive integrado na selva, 
íntimo dos vegetais · e da fauna, mergulhado no mistério das 
águas dos grandes rios e dos ares salvíficos pela sua pureza 
dos vales e montes da hinterlandja brasileira; ele que só com
bate pelo amor da terra - sobrevivencia - ou pelo amor da 
mulher - procriagáo; ele, que é capaz de ingerir tóxicos e 
preservar a sua higidez, permanecendo livre dos males que 
afligem os brancas viciados; ele, que tem sua própria organi
zagáo social e que, através dela, alcangou avangados estágios 
de civilizagáo, como o provaram os incas, astecas e maias e, 
entre nós, os maravilhosos ceramistas marajoaras; ou nada tem 
a trazer para a solu~áo dos problemas contemporaneos, que 
afligem os brasileiros e, neste caso, deve morrer. Há quase 
quatro séculas, buscamos aculturá-lo e integrá-lo, seja pela vio
lencia física e, boje, tecnológica, seja pela violentaQáo de seus 
costumes, crenQas, tradiQ6es e estrutura tribal. Aculturá-lo e 
integrá-lo a nossa civilizaQao, torná-lo mais um fator de nosso 
modo de vida. Pouco, muito pouco, assimilamos de sua cul
tura. Em contrapartida, depois de mitificá-lo, transformamo-lo 
em um marginal, náo obstante os nossos bons propósitos. E, 
como reza a sabedoria popular, de boas intengóes está o in
ferno cheio. 

A DOMINA~AO CULTURAL 

Os bororos, de que nos vimos ocupando, sáo "talvez os índios 
de cultura espiritual mais rica em todo o Brasil, que precisa 
ser preservada a qualquer pre~o, conforme o Estatuto do in
dio; do contrário, seremos julgados pela posteridade como um 
povo que destruiu precioso patrimonio espiritual da Humani
dade". Quem o diz é o padre José 'Vicente César, presidente 
do CIMI (ESP, 25-10-74). E em outra oportunidade, referindo-se 
a linha seguida pelos missionátios, afirmava que, em 1970, 
"assumiram o compromisso de preparar ·os indios para urna 
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integrac;áo harmoniosa na sociedade nacional. A partir de 1972 ... 
as linhas da pastoral indígena se tomam mais claras, no sen
tido (ie preservar as culturas índígenas . . . Agora, pela primeira 
vez na história deste País, se reconhece que náo somos nem 
queremos ser uma configura<;áo cultural uniforme e mon~polí
tica calcada na civilizac;áo luso-brasileira, mas uma unidade 
cultural plurif orme, adulta e amadurecida, que náo teme enri
quecer-se de contribuir;óes culturais que outros povos ~os pos
sam trazer . . . Hoje, a política indigenista, tanto da IgreJa como 
do govemo, é ~e preservar ao máximo os valores culturais dos 
nossos indios, inc<;>rporando-os harmoniosa e cristamente ao pa
trim6nio espiritual brasileiro" <ESP, 3-1-75). 

\ 

Se este é o pensamento do presidente do Conselho Indige
nista Missionário, os executantes da pastoral nao o tomam 
realidade. Os próprios bororos dissidentes, citados no capítulo 
anterior, denunciam que os chef es Eugénio e Lourenc;;o Rondan, 
"gente muito ligada a missao religiosa", que os impós como 
líderes, "pretendem urna guerra total contra os brancas"; por 
isso, acreditando que podem conviver com os fazendeiros (d?s 
quais já adquiriram hábitos e vicios) porque "as terras dao 
para todo mundo vi ver em paz", declaram-se implícitamente, 
-contrários a orientar;áo dos missionários, e classificam a sua 
rear;áo de "estritamente espiritual" . 

Também entre os vizinhos Xavante, conforme reportagem 
de Eliana Lucena (ESP, 3-3-74), "há graves problemas de lide
ranc;;a indígena", que "colocam em risco a coesáo tribal desses 
grupos. . . desde que estradas passaram a cortar indiscrimina
damente áreas indígenas. Velhos chefes indios, como Aribuena, 
de Sangradouro, já nao encontram mais apoio na nova gera· 
c;;ao. . . A estrada causo u grandes transf ormac;óes no compor
tamento dos indios. Os mais velhos passaram a vé-la com des
confianc;;a... enquanto os mais jovens só pensam em viajar 
e as moc;;as em sair das aldeias e casar fora". A jornalista 
ouviu do padre César que "o problema da integrac;;ao dos Xa
vantes. . . está se aproximando do ponto crítico e se nao f or 
devidamente encaminhado teremos outra vez um povo frus
trado, uns indios acaboclados, marginalizados, párias da socie
dade nacional". Afirmou ainda que, "além da influencia das 
estradas na vida das tribos. . . a presen~ de rapazes e moc;as 
civilizados nas aldeias, embora bem intencionados e prestando 
alguma ajuda aos padres missionários, lanc;;a no ambiente in
dígena comportamentos e ambic;;óes que destoam com as nor
mas e costumes das comunidades tribais". O padre observa 
que a Jgreja se constituiu "defensora intransigente do direito 
que as minorias étnicas tem de levar modo de vida próprio e 

216 

peculiar a sua cultura", reconhecendo que "a op<;áo religiosa 
deve ser feita pelo próprio indio" e que "no passado foram 
cometidos erros nesse sentido, quando missionários impingiam 
uma religiiio ao indio, desconhecendo os valores religiosos de 
sua cultura". É preciso, segundo o presidente do CIMI, moti
var os indios já cristianizados para que "criem suas fórmulas 
próprias de orac;áo, sobretudo a eucaristia, que. . . deveria ser 
muito melhor aproveitada, como manifest~áo comuhitária que 
é. O arranjo da igreja, do altar, das oferendas, tem de tomar 
um aspecto totalmente diferente. . . As vestes litúrgicas, os tex
tos bíblicos da igreja romana náo podem nunca ser impingi
dos aos índios". Quanto ao sacerdote, acha que "precisa se 
apresentar mais de acordo coin o ambiente nativo para náo 
tornar-se um estranho que desmorona toda a estrutura espiri
tual desses póvos" (ESP, 3-1-75). · 

' 

Sem nos referirmos aos missionários que, desde os tempos 
dos donatários, evangelizaram os indios, parece que nem todos, 
nb passado recente (e reieridos pela imprensa no período ana
lisado) cometiam os erros apontados pelo padre César. Alguns, 
mais do que se apresentar "de acordo com o ambiente nativo", 
adotaram costumes indígenas os mais exóticos: "O missionário 
italiano, padre Giuseppe Cravero, esteve entre os indios do rio 
Negro durante 13 anos, comendo várias vezes, nesse período, 
ossos humanos moídos e preparados com gema de ovo e ba
nana, em banquetes tribais em honra dos mortos, segundo 
divulgou (quase dois anos antes) a agencia informativa dos 
padres salesianos", em correspondéncia de Roma (JB, 30-3-73). 
"O padre .. . caíra no rio Negro, de onde foi retirado pelos 
indios em estado de inconsciéncia, voltando a si quando a . tribo 
já se preparava para cozinhá-lo. Passou, entao, a participar da 
vida de seus salvadores, chegando mesmo a quase preparar 
um dos pratos do banquete da festa dos mortos . . . A noticia 
revela a receita usada pelos índios, que manda reduzir o corpo 
a esqueleto, cortar os ossos e pulverizá-los. Prepara-se depois 
um puré com gema de ovo e banana, dissolvida em água náo 
gasosa, ~ntamente misturada com cinzas humanas na propor
c;áo de um litro por mais ca~rola de puré. A pasta deve ser 
solidificada progressivamente, senda batida antes de servir . . . ". 
Ao falar sobre o sabor da comida (o padre Cravero), disse que 
no inicio "a gente se sente confundido, mas depois tem-se a 
impressáo de que se trata, em definitivo, de um prato crim 
gosto de guisado com sais de potassa';. Esse missionário niO 
pode ser considerado de modo algum um estranho capaz de 
fazer desmoronar "toda a e8trutura espiritual" da tribo, pois, 
conforme a agencia, a sua filosofia de vida ·está contida na 
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explicac;;ao que deu do seu procedimento: "Quando se está entre 
amigos, compartilha-se de suas penas e alegrias" (JB, 30-3-73). 

Já outro missionário italiano e salesiano, padre José Dalla 
Valle, defendendo a sua ac;;áo catequética junto a 5.000 índios 
oiacás ("cristáos convictos e fiéis", segundo afirma), distribuí
dos em 70 povoados na regiáo de Ianareté, no Amazonas, contra 
as acusac;;óes de Apoena Meirelles, na Universidade Federal de 
Mato Grosso, de que as missóes destroem a cultura indígena, 
explicou: "Nao queremos que os índios assimilem nada de nós 
com prejuízo de sua própria identidade. . . Simplesmente, apro
veitamos as Zendas e tradigóes indígenas, que tem muito de 
parecido com passagens da Bíblia, enxertando nelas Cristo. 
Depois, sao eles mesmos, os índios, que pedem para os aju
darmos a ser cristáos e viver como tais". Para o missionário, 
há entre os índios "uma moral muito digna, sem concessóes, 
por exemplo, ao amor livre, e uma prática de justiga muito 
generalizada. .. (Por isso) o que visamos, naturalmente, é a 
possível integragáo, oferecendo-lhes o que de bom existe em 
nossa civilizac;;áo, mas respeitando sempre suas tradigóes, cos
tumes, música, alimentagáo" (JB, 29-3-73). 

O bom missionário Dalla Valle caía no erro das generali
zac;;óes, pois tanto a moral como a justic;;a indígena poucas 
vezes coincidem com os conceitos ocidentais e cristáos. Tanto 
que, no mesmo ano, no IV Encontro de Estudos promovidos 
pelo CIMI, na capital federal, o antropólogo Júlio César Mella
ti 1

, da Universidade d.e Brasília, "foi cientificado de que, ao 
contrário do que supunha, existe a poliandria ( casamento de 
urna mulher com dois ou mais homens) entre... os parecis, 
na · Amazonia" e ainda ouviu o relato de Frei Angelo Müller, 
franciscano, de um caso de "relac;;áo incestuosa entre os tiriós, 
no extremo norte do Pará. Um avó casou-se com a neta. Pos
teriormente, pediu-lhe que o batizasse e o missionário con
cordou. Segundo o mesmo . . . a poliandria nao é comum entre 
os índios tiriós, mas. . . ocorre por vezes quando o número 
de homens é superior ao de mulheres" (JB, 14-11-73). Embora, 
"do ponto de vista familiar, a orientac;;áo que prevalece seja 
a monogamica . . . há bigamia em tribos onde existe excesso de 
mulheres ... Os índios nao tem noc;;áo do que seja o adultério, 
,embora os xavantes, aparentemente, deem mostras de perce
ber o fenómeno. Só que ainda nao se sabe se esta percepc;;ao 
é urna decorrencia cultural própria ou se constituí um dado 
incorporado, resíduo adquirido ao contato com os brancas. Os 
cinta-larga, curiosamente, a maneira dos esquimós, of~recem a 
mulher ao estrangeiro, como forma de demonstrar a sua ami~ 
zade" (JB, 24-12-73). 
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Se a moral indígena adota, por tradic;áo e/ou necessidade, 
tantos atos e costumes absolutamente condenados pelas leis 
divinas e humanas da Igreja, também o padre Dalla Valle está 
"por f ora" da justic;;a do silvicola. Segundo o professor Júlio 
Romáo da Silva, em conferéncia no Clube de Engenharia, no 
Curso de Altos Esttidos Amazónicos, "os indios Bororos prati
cam o infanticídio se a gestante ou algum de seus parentes 
próximos tiver um sonho mau, durante o periodo da ·gravidez ... 
(pois) os sonhos maus significam que a crianc;a nao será urna 
pessoa exemplar ou um bom guerreiro, e. . . já nasce conde
nada a morte" (0 GL., 19-10·73). Entre os trumai e suiás, do 
Xingu, "o feio, o bruxo, o aleijado. . . sáo condenados a marte", 
simplesmente porque "o índio · náo suporta aquilo que agride 
a harmonia da natureza - considera isto um sinal de desgrac;a" 
(JB, 10-10-73). . 

O caso de Salkur, trumaí, e sua mulher, Uaneker, suiá, 
pertencentes ao chamado grupo xinguano, tribos tradicional· 
mente inimigas mas ag~!ª em convivencia pacifica no Parque, 
é típico: eles eram feios e, por isso, "foram considerados bru
xos e condenados a morte .. . ·Quando Salkur e Uaneker se 
casaram, os mais sábios e antigos dos trumaís náo esconderam 
suas preocupac;;óes e mesmo desconfianc;a. Vários discursos fo
ram pronunciados, lembrando que talvez os suiás náo aceitas
sem esse casamento. Na raíz da questao estava a feiúra de 
ambos, agravada pela dissidencia secular das duas tribos. E 
na medida em que os anos passavam, mais os dois ficavam 
feios. . . (sendo) aos poucos alijados da comunidade. O rejei
tado toma conhecimento disso e passa a cultivar o temor que 
inspira. Suas profecías, quando se concretizam, enchem-no de 
orgulho e satisfac;;áo. Todos o temem e justamente esse temor 
passa a ser o único elo de ligac;;áo do bruxo feio com a tribo. 
Quando. . . atravessa a aldeia de punho cerrado, se estabelece 
o panico - alguma coisa de terrível irá acontecer. E na me
dida em que suas profecías se cumprem, ele sabe que sua 
eliminac;áo física também se aproxima, seus días estáo conta
dos. . . Uaneker. . . já fói eliminada a golpes de borduna pelos 
suiás. . . f oi sacrüicada com a tranqüilidade dos que nao temem 
a morte. Para o índio, a morte nao contém a carga de tragi
cidade e amargura com que se apresenta para o civilizado. 
Salkur nao demonstra nenhum desespero . . . A ameac;a próxima 
de seu trucidamento nao lhe retirou a alegria de pescar, cac;ar 
e amar . . . Encara esse fato com tranqüilidade. Para ele, nao 
existe nem céu generoso nem inferno ' punitivo" (JB, 10·10-73). 

Se o "enxerto de Cristo" nao constituí, conforme o missio
nário, um desrespeito as tradic;óes culturais qo indio - prá
tica, aliás, que nao é nova na catequese indígena brasileira, 
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pois os· jesuítas nos · tempos coloniais, na regiáo das Missóes, 
impressionavam os silvícolas metendo-se no oco das imagens 
e falando por suas bocas 2 

- os costumes, a alimentac;áo e a 
música vem sofrendo desvirtuamento ao contato. com a civili· 
zac;áo branca, levada ora pelo missionário, ora pelo sertanista. 

AS VITóRIAS DE PIRRO 

Depois de 30 ·anos de pesquisa entre os índios, o escritor e 
indigenista Nunes Pereira 3

•• • critica a ac;ao das missóes reli· 
giosas que, "sem nenhum conhecimento c;la importancia antro
pológica dos costumes tribais, obrigam os índios a esquecer 
seus mitos e heróis, incutindo-lhes idéias que, por mais .inte
ressantes que sejam aos civilizados, nao lhes interessam ... Os 
salesianos, por exemplo, se enganam quando pensam ter con· 
seguido transformar as idéias dos índios sobre os deuses. Na 
verdade, sensíveis, eles parecem aceitar os novos princípios mas 
mantem suas tradic;óes" (JB, 16-12-73). Na realidade, se o índio 
consegue continuar integrado a comunidade tribal, na posse 
de suas terras e de sua organizac;áo social, as conquistas dos 
civilizados nao passam de vitórias de Pirro. E eles próprios 
o sabem: os fatos sao irrecusáveis. 

Em fins de 1973, por exeniplo, a passagem do cometa 
Kohoutek causou preocupacóes na FUNAI e entre quantos vi· 
vem empenhados na aculturac;áo e integrac;áo do silvícola quanto 
"as interpretacóes e atitudes dos indios . . . uma vez que suas 
crencas religiosas baseiam-se na disposicáo dos astros. Em ofí· 
cio ao Departamento Geral de Planejamento Comunitário, o 
Diretor Executivo da FUNAI . .. r~comendou que sejam toma
das as precauc;óes que se fazem necessárias para tranqüilizar 
os silvicolas ... A FUNAI admite que as conseqüencias (do fe· 
nómeno) . . . sao imprevisiveis, na cultura e conduta dos grupos 
tribais . . . As inf ormacóes de que dispóe . . . da passagem an
terior de algum cometa sao praticamente nulas. Os técnicos 
indigenistas sabem que qualquer modificacao da visao habitual 
do céu traz para o índio urna confusao mental que pode im
plicar até mesmo na alterac;ao de suas atividades rotineiras" 
(DB, 21-11-73). 

No Parque do Xingu, Orlando Villas Boas "prefere náo 
falar. . . sobre as possiveis reac;óes que os índios possam ter . . . 
pois como diz nunca ouviu, nem viu nada a respeito . . . Re
corda, contudo, do que aconteceu quando do eclipse total do 
sol de 1948. . . Já estava no Xingq., e era urn lugar ideal para 
a observ~ao do fenómeno. Foram juntados todos os indios 
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que se .póde. E nada· foi avisado.· Era preciso ver a rea<.;áo. 
Quando O· eclipse comec:;ou a primeira reacao foi de estranheza. 
o dia, que antes era lindo, ficou escuro aos poucos. Pelo local 
passou urna ligeira bruma que trouxe frio a re.giá? e quando 
eles deram pela coisa já · estava bem escuro. Fo1 · a1 ~ue come
c:;aram a entrar em panico. Acreditaram que o sol tinha e~go
tado sua energia e que as forc:;as dele precisavam ser . reativa
das. Para tanto, os homens faziam bolas de fogo e JOgavam 
contra o sol. Outros cantavam. E as mulheres jogavam fora 
a comida. As crianc;as, pintadas de branco, recebiam · grandes 
surras. Ainda para fazer a luz do Sol voltar, os índios. · · . cha
mavam seus pajés, seus heróis . culturais, geralmente represen
tados na figura de um velho índio. Depois? Pensaram que com 
a volta da luz do Sol se iniciava urna nova vida. Jogaram fora 
tudo . quanto possuíam e trataram · de arranjar ?utra~, inclusive 
comida. Em algumas tribos, os homens e tambem algumas mu~ 
iheres até · se sangraram. Para a renovac:;áo total. Até de sangue" 
(JT, 28-11-73). . ~ 

"O eclipse do sol surpreendeu a tribo Kamaiurá numa hora 
de refeic:;áo (e), os índios ficarain atormentados com o súbito 
escurecimento do céu, e as mulheres e crianc;as entraram em 
panico e comec;aram a chorar. Alguns homens pr~vocatam vó
mitos, na suposic;áo de que se tratava de um castigo dos espí
ritos por estarem comendo · demais. Os guerreiros Kamaiurá, 
nesta ocasiáo, agiram de modo considerado 'destemido': ao in
vés de se esconderem nas malocas, partiram para o centro da 
aldeia e comec;aram a arremessar flechas incendiárias em dire
c:;áo ao sol. Quando o eclipse passou. . . f oram festejados por 
haverem conseguido acender o sol com suas flechas ardentes. 
Fato semelhante foi constatado pelos membros da expedicao 
Roncador-Xingu, em 1938, surpreendida por um eclipse do sol 
no Vilarejo de Luciara, na ílha do Bananal. Os indios Carajás, 
que habitam a ilha, correram em panico até o acampament? 
da expedic:;áo, pedindo perctao, pois achavam que era urn casti
go dos brancos. Os homens da expedicao explicaram aos ~dios 
que tudo náo passava de urna disputa entre eles própnos e 
que, urna vez resolvida, o sol iria voltar" (DB, 21-11-73). 

Sociólogos e etnólogos costurnam qualificar as religióes dos 
pavos primitivo~ como cósmicas ou animistas: cercado d~ ~e?ó
menos que, por nao dominar aiiida, teme, o hornero prurutiv~ 
os isola nurn mundo inacessivel - e diviniza entao o Sol, a 
Lua as constelac;óes, a água, o fogo, a terra; por · outro lado, 
tencÍo a experiencia quase quotidiana da vida e da marte, é 
propenso a atribuir vida e alma a t~?s os_ se~e_s ~ natur.~ ... 
É muito dificil caracterizar a religiao dos inclios brasileiros, 
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dada a precariedade de elementos pesquisados, as misturas pro
duzidas pela acultura~áo, a barreira lingüfstica e cultural e a 
própria organiza~áo tribal das várias ~óes. ~ assim que Luís 
da ca.mara Cascudo nega autenticidade ao culto de Tupá, que 
sugeriria a idéia de trováo: "Creio Tupá um deus criado pela 
catequese católica no século XV 1 e nome imposto pelo hábito 
as crian~as e catecúmenos" - diz no Dicionário do Folclore 
Brasileiro. Há, entretanto, lendas e mitos esparsos em tomo 
dos corpos celestes. Grupos indígenas do rio Negro, Uapés e 
de Mato Grosso possuem a lenda de Ceuci, ou Ceuici, máe 
virgem de Jurupari: 

"Jurupari veio a Terra a mando do Sol, para refor
mar seus costurnes e encontrar nela urna mulher perfeita, 
com quem o Sol pudesse casar-se. Quando veio a Terra, 
as mulheres mandavam; tirou-lhes o poder e o restituiu 
aos homens, instituindo festas religiosas de que só estes 
poderiam participar. Ceuci desobedeceu e foi morta pelo 
próprio Jurupari, que náo a reconhecera" (JB, 21-11-73). 

Para Orlando Villas Boas, "os astros náo possuem a in
fluencia que se acredita sobre a vida dos indios. Trata-se de 
transferencia de nossa civilizac;áo. O sol e a lua entraram na 
lenda indígena como elementos 'gaiatos' e gozadores. . . Para o 
indio, o universo é um cenário fixo". No entanto, "sao bons 
observadores do que se passa no céu. Aos indios nada passa 
desapercebido. Os primeiros 'Sputniks' que foram lanc;ados, 
eles também viram e vieram correndo nos avisar com urna 
inform~áo interessante: Aquelas estrelas sáo diferentes. E até 
andam em sentido contrário ... ". Orlando lhes explicou que 
"aquilo era obra dos homens brancas. Entáo, os indios ficaram 
tranqüilos" (CB, 29-11-73). 

O pensamento dominante na FUNAI é outro: "todas as 
interpretagóes místicas dos índios estáo vinculadas aos corpos 
celestes. Algumas práticas de organizagáo social também estáo 
impregnadas de interpreta<;áo buscada nos astros" (DB, 21-11-73). 
Opiniáo de que comunga o etnólogo Roberto Cardoso de Oli
veira, segundo o qual "entre os índios (destribalizados) Tere
na, de Mato Grosso, a apa1ic;áo das Pleiadas, da constelac;Ao 
do Touro . . . dá o sinal para a execuc;áo de ritos mágicos e 

' diversas festividades". Urna lenda amazónica explica também 
as manchas da Lua: 
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"Nas fraldas da serra de Acuna, urna guerra reduzira 
a dois sobreviventes, irmáo e irmá. Solitária, esta pro
curou apaixonadamente o irmáo, que dormia a noite em 
sua rede. Desconfiado, o irmáo tingiu um dia, ao dormir, 

o rosto com tintas de urucu e jenipapo. Depois de, mais 
urna vez, te-lo beijado ·furtivamente, a india f oi mirar-se 
nas águas da lagoa e viu o crime estampado na face. 
Desesperada, disparou flechas para o · céu, em série, su
bindo por elas como por urna escada, transformando-se 
em Lua. E sernpre continua a mirar-se nas águas, a ver 
se ainda conserva as manchas da ignominia" (JB, 21-11-73). 

A poligamia, praticada pelos indios Makuxi e · Taulipang, 
de Roraima, é explicada pela seguinte lenda a respeito das 
fases da lua: 

"Kapei, a lua, que é do genero masculino, tem · duas 
mulheres ambas chamadas Kaiuanog, urna no leste, a 
outra nd oeste (os plánetas Venus e Júpiter).· Sempre 
está com urna delas. Primei;ro ele vai para urna, que lhe 
dá muita comida de forma que se torna cada vez mais 
gordo. Entao a d~ixa e vai para a outra que lhe dá pouca 
comida e ele emagrece cada vez mais. Depois se encontra 
novamente com a outra que o faz engordar, e assim por 
diante. A mulher ·de Leste briga com a lua por ciúme, 
ela lhe diz: vá para junto. da outra. Entáo ficarás cada 
vez mais gordo. Comigo nao podes engordar. Por isso, 
as duas mulheres sao inimigas e ficam sempre longa 
urna da outra. A mulher que faz a lua engordar disse: 
isso será sempre assim com essa gente (os índios)" (DB, 
21-11-73). 

Esses exemplos mostram que, confirmando Nunes Pereira 
e outros estudiosos da "conversáo" ou aculturac;áo e plena in
tegrac;áo do índio na sociedade civilizada, também a experien
cia dos sertanistas, como Orlando Villas Boas, assegura: "em
bora as gera<;óes mais novas niio possuam em alto grau as 
crengas de seus antepassados. . . isso niío faz que ele (índio J ... 
vá contra elas. A cultura permanece!" E permanece porque 
"nao podemos trocar os valores fundamentais que formam esta 
cultura pelos de urna diferente, alheia ao indio. Pois, com isto, 
estaremos alterando seu mundo religioso, cultural, económico 
e também seu mundo presente e palpável. Os valores de sua 
unidade tribal e familiar. Náo podemos impor aos índios a tá· 
bua de valores em vigor no mundo dos brancos, pois a nossa 
sociedade é uma cultura. em explosáo e os índios pertencem 
a uma sociedade de cultura estável, corn valores fixados, Eles 
fazem hoje o que seus aneestrais faziam há mil anos. Mas ... 
possuem urna vantagem: pertencem a urna sociedade estável'-' 
(CB, 29-11-73). 

Ainda mesmo com o conhecimento de seu fracasso (as 
"vitórias", em sua quase totalidade, sáo representadas pelos 
índios aculturados_, que nao passam de elementos marginaliza-
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dos, artesaos olhados com desconfian~ nos centros urbanos, 
mendigos e prostitutas e semi-escravizados trabalhadores rurais), 
os civilizados continuam a sua obra de dominac;;áo cultural, sob 
os pretextos de "defesa", "assistencia", "integra9i<>" ou seja 
que nome adotem para a util~c das terras, dos recursos 
naturais, da for~ do bra~o indígena. Em sua antes aludida 
denúncia, Nunes Pereira considera que, entre as armas empre
gadas para "aculturar" os indios, a mais perigosa é o estabe
lecimento "de novos hábitos alimentares, com a introducáo 
daninha de bebidas diferentes e tóxicas". Como a cachac;;a, 
por exemplo, que parece ser urna destas, pois, conforme assi
nala, "os indios nunca dispensaram bebidas em suas festas e 
celebraQ6es e sempre bebidas altamente fermentadas. As mu
lheres preparavam bebidas com o milho e a mandioca, e tam
bém os frutos de polpa alva, como o cacau, o cupuac;;u; e os 
frutos de polpa roxa, como o assaí, o buriti e o tucumá. Nas 
visitas de parentes, as indias costumavam oferecer cuias de 
bebidas saborosas, passadas de máo em máo, em ritual. Hoje, 
nas reservas, tal prática quase náo existe mais" (JB, 16-12-73). 

Entretanto, algumas substancias altamente tóxicas para os 
brancas, e incluidas severamente nos códigos intemacionais de 
narcóticos, os indios as utilizam "sem prejuízo físico ou psí· 
quico", como a diamba (maconha) e a coca (cocaína). O uso 
desta última "é comum entre os indios waikás, da regiáo da 
Perimetral Norte, que as mastigam para procurar estímulo as 
atividades que exigem esforc;;o físico, como abertura de roQas 
e construQáo de palhoc;;as. A comprovac;áo f oi feita pelo serta
nista Francisco Bezerra de Lima que realizou a atrac;;áo destes 
indios no inicio deste ano. Ele manteve sigilo até agora por 
temer que o assunto fosse encarado apenas sob o ponto de 
vista policial" (JB, 8-8-74). A noticia acrescenta que "a masti· 
gac;;áo da coca é comum entre os adultos, mas é também em
pregada com finalidades farmacéuticas pelo xaman (pajé) da 
tribo .. . ". A preocupac;áo da FUNAI em acobertar a utilizac;;áo 
de coca pelos indios decorre do temor de que a divulgac;;áo 
da inf ormac;;áo pudesse conduzir os órgáos policiais a queima
rem a plantac;;áo de coca dos índios, o que poderia trazer-lhes 
conséqüencias imprevisiveis do ponto de vista cultural e fisio
lógico. Um antropólogo da FUNAI comparou o uso de coca 

, pelos indios com a prática do tabagismo entre os civilizados: 
"Se tirarem os cigarros da nossa civilizac;;áo da noite para o 
dia, pode-se imaginar as conseqüencias que a medida terá entre 
os que fumam" - afirmou. 

Justificavam-se os receios da FUNAI, pois, no ano anterior, 
"agentes da pollcia federal ingressaram em 13 aldeias. . . Gua· 
jajara e Canela, no Maranháo, para destruir grandes plantaQóés 
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de maconha". Segundo as infonn~es a erva estava "abaste
cendo o mercado nacional. A policía. . . ( disse) que a técniea 
estava bastante desenvolvida: havia máquinas para prensagem 
e embalagem . . . O pagamento era feito pelos traficantes a base 
de rádios portáteis e relógios" (JBr., 18-7-73). A ac;;áo repressiva 
comec;ara quando o .detetive Osear Kelmer Filho de Juiz de 
F.ora, f oi ao Piauí recambiar tres traficantes de drogas denun
ciados naquela cidade mineira. "Na viagem, os presos infor
maram que, numa regiáo maranhense situada a 40 quilómetros 
da Barra do Corda, a maconha pode ser obtida livremente . .. 
Segundo o depoimento, os Guajajara (ramo dos Tenetehara 
que habitam as margens dos rios Grajaú, Pindaré e Mearim: 
com urna populaQao entre 1.000 e 1.500 indios) fizeram urna 
vasta plantaQáo de maconha e recebem freqüentemente a visita 
dos traficantes. Os tres presos. . .. participantes de urna rede 
de distribuic;;áo, estiveram dois dias nas habitaQoes dos índios 
e também utilizaram-se de sapatos e roupas para obter as· 
fo~has de maconha já secas e prontas para a venda. . . Os cal
Qados do tipo tenis sáo· -preferidos pelos índios . . . e recente· 
mente (traficantes de Sáo Paulo) trocaram alguns pares de 
tenis por 400 gramas de maconha, que foram distribuídos em 
cigarros para venda no Centro-Su! do País" (0 GL., 11-7-73). 
Ainda conforme a polícia, "já estava prevista urna transac;áo 
com um automóvel da marca Volkswagen" (JB, 18-7-73). 

" A FUNAI foi surpreendida pelo noticiário dos jomais pois, 
segundo assessores do general Bandeira de Mello . . . a enti

dade na? teve _ conh~c~mento .nem deu qualquer autoriza~ao 
~ra a inspec~ao policial. . . Concordaram que muitos grupos 
indígenas brasileiros usam a maconha e outros tóxicos em seus 
ritos religiosos ... Quanto aos índios (citados) vivem em urna ·- , 
regiao, onde a maconha é nativa e . . . portanto estranhavam 
a informac;ao de que os indios guardavam grandes quantidades 
de semente ... Evitaram comentar sobre o conhecimento que 
os chefes de posto teriani sobre o que o DPF chamou de 
industrializa~~ da ~aconha com a 'prensagem e embalagem', 
e sobre a prisao de alguns indios. Informaram que o assunto 
seria decidido pelo presidente do órgáo, que se encontrava em 
viagem de inspecc;;áo as . bases de atraQáO da Transamazónica" 
(FSP, 19-7-73). Aliás, ·~o general Bandeira de Mello ... é irmáo 
de . tribo dos indios Canela. . . No final do ano passado,' foi 
batizado ... com o nome de Lopkrá, e em seguida recebeu do 
chefe da tribo urna maloca particular, que permanece fechada 
durante sua ausencia. . . Constantemente. . . visita seus irmáos 
de tribo e sempre permanece um dia entre eles, participando 
de suas festas e cerimOnias. . . Tem 'muito ciúme' desses in-
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dios e dá todo apoio ao grupo, tendo inclusive sido o respon
sável pela demarcac;áo rápida de suas tetras, o que permitiu 
- segundo o boletim oficial da FUNAI - que os índios vol· 
tassem aos seus padróes culturais de origem e que o desen
volvimento da sua comunidade tomasse um impulso fora do 
comum" (CB, 20-7-73). 

O antropólogo Eduardo Galváo, do Museu Goeldi, de Be
lém, considerado urna das maiores autoridades brasileiras em 
indigenismo, pesquisou o grupo dos Guaja jara. . . e tracou um 
retrato cultural do hábito de fumarem maconha. Segundo ele, 
foram os escravos africanos trazidos pelos primeiros coloni
zadores os responsáveis pela introduc;áo de diamba ( canabis 
indicus) naquela regiáo. "Hoje em dia - observa o antropó
logo - a erva é largamente usada por índios brasileiros que 
a cultivam em processo similar ao fumo. A flor e as folhas 
sáo deixadas a secar ao sol e usadas a maneira de cigarros. 
Os índios consideram a erva 'muito forte': quatro ou cinco 
homens f ormam uma 'roda' para jumar o mesmo cigarro . . . 
Os indios de algumas aldeias do vale do Mearim, no Mara
nhao, fumam a diamba em cachimbos feitos de caba~a, onde 
a fum~a é filtrada em água. Embora sejam comuns as his
tórias sobre alucinacóes provocadas pela diamba - observa o 
estudioso - náo registramos um único caso entre os tene
tehara... que, em geral, siio moderados no uso. Os efeitos 
como estimulante sáo muito apreciados. . . Os índios ~ costu
mam dizer que 'a diamba faz a gente ficar alegre para o tra
balho'. F\unam-na durante a derrubada de r~s ou nas longas 
viagens de remo. Durante suas pesquisas ... observou que um 
jovem pajé que vinha conseguindo transes espetaculares era 
suspeito de usar a diamba para induzir ao extase e, por isso, 
(foi) desacreditado" (JBr., 19-7-73) : 

"A maior indigna~o e preocupacao contra as ac;óes policiais 
partiu dos estudiosos indigenistas ern. Brasilia, que defenderam 
o uso da erva entre os indios, argumentando que se trata de 
um trago cultural natural dos silvícolas. . . A prática nao ocorre 
apenas ali, n1as entre outras tribos. Há, inclusive, um aldea
mento, no Território de Roraima, onde é comum o uso de coca 
pelos índios . . . O fato nao deveria surpreender, pois is to vem 
ocorrendo há séculos e, segundo os pesquisadores destes ín
dios, a prática náo trouxe nenhuma diferenga no comporta
mento normal dos índios. Esta verifica~o, que foi considerada 
perigosa, deveria ser comprovada pelos professores de antro
pología e de medicina do Instituto Gansville, da Universidade 
da Flórida que, há cerca de dois anos, demonstraram o pro
pósito de realizar a pesquisa. Dela também participariam cien-
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tista~ ?ª 'Ame~c~ Health Society' e equipes de antropólogos 
~ ~edicos bra~Ile~ros. ~ pesquisa nao recebeu aprovac;áo dos 
orgaos responsa veis, pois . . . conduziria, possivelmente a resul
tados . sensacionalistas e desinteressantes para as c~mpanhas 
mundiais contra os tóxicos" (JBr., 19-7-73). 

. '~A Presidéncia da FUNAI náo vai permitir a queima indis· 
crimina.da das planta<.;óes de maconha dos índios Guajajara ou 
d_e. quazsquer outros grupos sem que se faca um estudo cien
tzfzco sobre a 1natéria - disse . . . o general Ismarth coorde
nador de operacóes da Amazonia. Reafirmou entr~tanto o 
pr~pósito de_ apoiar a decisao do chef e da del~gacia do M¿ra
nhao Sr. Joao .~oreira de chamar a Polícia Federal para, 
se~d? ele, coib1r os abusos,· especialmente em relaQáo ao 
comercio da erva com civilizados da regiao. . . Conforme o. ge
n:ral Ismarth. . . o consumo de . plantas tóxicas pelos índios 
nao. t~m a conotacáo negativa que tem entre os civilizados . .. 
Pro~-~z-l~ seria interferir na cultura tribal, o que . . . te ria con
se_quenczas altamente negativas nas relar;óes entre índios FU N Al 
e até com -0s civilizados ·. ~ . O que a FUNAI insiste é e~ evitar 
a introducao do consumo de beb.idas alcoólicas entre os índios. 
~ branco q~e _ estiver envolvido nesta transacao sofrerá urna 
rigorosa punicao" (FSP, 24-7-73). 

"No Departamento de Polícia Federal a jnforma~o . .. cau
sou A c~rta estr~heza entre os principais assessores do general 
Antonio Bandeira que, porém, náo quiseram fazer comentários 
so?re o ass~nto 'para evitar atrito'. Segundo um funcionário ... 
a. mtervencao nas aldeias dos indios guajajaras foi feita a pe
dido deles (FUNAI) por meio de oficio" (ESP 14-7-73). Final
mente, ficou decidido que a FUNAI poderia autorizar a polícia 
f~deral "a destruir as plantacoes de maconha em território in
digena que forem consideradas ( após um estudo prévio) como 
exc~dentes da produ<.;ao para o consumo indígena. . . em seus 
cer1moniais religiosos e festas" (CB, 26-7-73). o acordo funcio
nou, pois, em novembro, em acáo conjunta, as autoridades 
apreenderam "nas áreas indígenas de Barra do Corda Grajaú 
e Amaran te. . . cerca de tres quilos de sementes que 'segundo 
os 3:gentes, seriam suficientes para urna grande plant~cao. Em 
Itap1nancó, na ilha de Sao Luís, foram destruidos 107 pés de 
maconha" (0 GL., 25-11~73). 

_ Nas ~eclaracoes citadas, Nunes Pereira atribui as aitera
Qoe~ n~ dieta indí~ena. "a nova tecnologia agrícola que al canco u 
os mdios, os quais, d1spondo. de outro~ instrumentos e ferra
mentas, mudaram a feicao de sua agricultura. Até há dez anos 
a quas; totalidade da populaQáo indígena alimentava-se de fru: 
tas, raizes, bulbos e palmitos, cacas mal tostadas nas fogueiras 
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ou nos moquéns, secas ao sol e ao vento. A dieta era ditada, 
basicamente, pelo nomadismo das tribos, que aproveitavam as 
diversas características da flora e da fauna de determinadas 
regióes. . . Hoje, a maioria dos hábitos alimentares f oi abolido 
e nas reservas se consomem arroz, feijao, carne de boi e pouca 
cac;a. . . Há reservas onde os índios atualmente nao comem 
mais marreca, cojubim, pato-branco, pirarucu, tucunaré, tam
baqui, jabuti, mussua. E mesmo que consigam estes alimentos 
nao poderáo associá-los a ervas tradicionais, outrora plantadas 
por eles mesmos nas hortas suspensas (jiraus ou cascos velhos 
de ubás) . . . Segundo o pesquisador. . . a alimentaqáo dos indí
genas, hoje desfigurada e desprovida dos ingredientes que os 
tornaram auto-suficientes e ocupados é fator do aniquilamento 
cultural dos índios, que poderá ser antecipado e acorrer antes 
mesmo do ano 2000. Basta, para isso, que persistam os planos, 
obrigando o índio a absorver os padróes 'civilizados' de con
sumo" (JB, 16-12-73). 

Eliana Lucena, ·na reportagem antes aludida, referindo-se 
especificamente aos Bororo, aponta outros sintomas da desa
gregac;áo tribal: "em certo período de seus contatos com os 
brancas, vitimados por doenc;as e pelo alcoolismo, os índios 
viveram urna fase de desanimo, em que as mulheres evitavam 
filhos. H oje, já se constata a presenc;a de crianc;as na aldeia, 
o índice de alcoolismo está diminuindo, os índios comeqam 
a plantar rocas e pensam em construir uma nova aldeia a seu. 
jeito, embora já se tenham adaptado as casas de alvenaria, com 
chafarizes nas proximidades e luz elétrica. . . As cerimónias da 
tribo esta.o sendo aos poucos revividas. OJ padres salesianos 
incentivam a realiza~áo dos rituais mágicos religiosos". No en
tanto, como nao o pode ignorar o nosso bem intencionado 
padre Dalla Valle, que é irmáo da mesma opa, "as apresen
tacóes das danqas bororos sáo intercaladas pela música da 
banda indígena que toca marchas conhecidas" <ESP, 3-3-74). 
A jornalista observa que, numa cerimónia para visitantes, "os 
indios representam parte do rito funerário. Vestidos a caráter 
e pintados de urucum, mas com sandálias havaianas e relógios 
de pulso. . . esperam impacientes o final da festa para rece
berem brindes dos visitantes". (Foi, talvez, por isso, que o 
núncio apostólico, Dom Carmine Rocco, quando visitou a aldeia 
bororo, após celebrar a missa de Galo, distribuiu, junto com 
estampas do Papa, "cédulas novinhas de 100 cruzeiros . . . para 
que passem um Natal multo feliz", conforme o ESP, 24-12-74). 
A reportagem conclui que "alguns jovens bororos desprezam 
ostensivamente as cerimOnias tradicionais da tribo, o que preo
cupa os padres salesianos". 
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Essa preocupac;áo é fruto, conforme os depoimentos e fatos 
relatados, da própria ac;áo missionária ainda incipiente nos c~ 
minhos da antropossociologia que agora defendem contra os 
"erros" dos Nóbrega, dos Anchieta, de Vieira e de tantos fra
des e freiras que, a despeito do cientificismo recente, conti
nuam determinados a levar ao indígena "a fé e o império" da 
estigmatizada civilizac;ao luso-brasileira, ocidental e crista ... 

Sem dúvida, por haver sentido esse esforc;o de "compreen
sáo" dos novos missionários antropossociólogos católicos é que, 
defendendo o pronunciamento do filho, Francisco Meirelles 
declar~u: "Apoena náo é contra todas as missóes religiosas, 
mas sim as estrangeiras, principalmente as norte-americanas, 
que tentam incluir os indios em .suas seitas, destruindo assim 
a sua cultura". O famoso sertanista, entáo assessor da Coorde
nac;áo da AmazOnia. da FUNAI, "con;;idera estes trabalhos como 
suspeitos, pois muitos destes 'missionários' vem ao Brasil para 
fins que divergem da política brasileira de introduc;áo do índio 
em nossa civiliza~áo. . . Náo entende como esses elementos vem 
de táo longe para atuar ,mais longe ainda, urna vez que, se 
querem mesmo salvar almas como dizem, por que nao se fixam 
em áreas mais populosas e habitadas por brancos, que se ainda 
vivem mal, pelo menos náo tem problemas de cultura para 
enfrentar?" Acrescentou que tais "missóes, consciente ou in
consciente-mente, póem os índios contra os brasileiros e contra 
a FUN Al, numa regiáo que a nós pertence. . . Náo somos con
tra as missóes, brasileiras ou náo, que seguem as normas da 
política indigenista brasileira, sem se envolver em questóes 
puramente religiosas". Denunciava, ainda: "A técnica destas 
missóes, que usam sistemas modernos de comunica"óes avióes y , , 

barcos a motor e outros equipamentos que nem mesmo a 
FUNAI tem, aponta falhas clamorosas no que se re/ere a cul
tura do indígena". E concluía ser "difícil unir totalmente os dois 
tipos de trabalho, mas pode-se pelo menos seguir as mesmas 
diretrizes, nao prejudicando a cultura do índio nem sua inte
gridade" (DB, 30-3-73). 

O FANTASMA DO MESSIANISMO 

Mais radical do que todos, o diretor do Museu do 1-ndio da 
FUNAI, no Rio, Sr. Ney Land, baseado em sua experiencia "de 
12 longos anos", afirma va no Simpósio de Cuiabá sua absoluta 
discordáncia "de qu.alquer trabalho religioso junto aos grupos 
indígenas, em decorrencia da atua~áo ne)asta que desenvolve". 
Para ele, "a introducáo violenta de novos trac;os de comporta
mento na cultura indigena e de novas formas socia is e reli· 
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giosas, náo raro levam os grupos indígenas a dúvida, tendo 
como resultado a quebra de tra<;os, padróes e complexos cul
turais e levando todo o grupo a marginalizar;áo" (ESP, 31-3-73). 

O vazio espiritual das gera<;óes novas das tribos em pro
cesso de aculturac;áo - nem creem mais nos seus pajés nem 
nos missionários, cuja prega<;ao se origina dos "textos bíbli
cos" que, como vimos antes, o padre César considera que "nao 
podem nunca ser impingidos aos índios" - tem que ser preen
chido por algo que responda as inquietac;óes eternas do ho
mem, mesmo o mais primitivo. É o que está acontecendo, 
conforme a imprensa analisada, na regiáo do Alto Rio Negro 
e no Alto Solimóes, onde, em 1973, surgiu um movimento mes
sianico em torno do Irmáo José da Cruz, movimento "no 
melhor' estilo de Canudos" •, conforme comunicac;áo do CIMI 
a FUNAI e a imprensa (JB, 7-12-73). . 

José da Cruz - segundo a der .. úncia dos missionários - é 
peruano e, em janeiro, chegou a regiáo, no município de Sao 
Paulo de Olivenc;a, no Amazonas, onde os capuchinhos, "há 
muitos anos prestavam assistencia aos índios ticunas". O beato, 
"em todo lugar que chega ... sua primeira providencia é levan
tar urna cruz no local de maior movimento" e inicia a prega
<;ao "onde se alternam as ameac;as do f ogo do inf erno com as 
promessas de grandes riquezas para todos os que f ormarem 
as comunidades da Cruz" (JB, 7-12-73). 

"A princípio, a reac;ao dos capuchinhos foi de repúdio e 
combate aos seus métodos de prega<;áo . . . Mas, depois, quando 
viram seus fiéis passarem gradativamente para a nova seita, 
os missionários da regiao resolveram estudar o fenómeno. Reu
niram-se em Tefé, sob a chefia do padre Casemiro Beksta, e 
analisaram o caso exaustivamente, utilizando-se inclusive dos 
instrumentos que o 'irmao' José da Cruz vem obtendo na re
giao. A análise projeta, lado a lado, os métodos de evangeliza
c;ao dos capuchinhos e as técnicas mais convincentes do novo 
pregador". O estudo indica que José da Cruz "é leigo em assun
tos teológicos. A seita por ele fundada é completamente dife
rente das religióes crista.s conhecidas . . . (mas sua pregac;áo) 
surtiu grande efeito entre os índios ticuna e mesmo entre as 
comunidades civilizadas". O movimento vem crescendo assusta
doramente e ameac;a se espalhar pelos municípios amazonenses 
vizinhos, grac;as a pouca instruc;ao dos habitantes da área - a 

\ maior parte dos quais sao indios - e aos símbolos poderosos 
que . . . vem utilizando na prega<;áo (que) é convincente e, em 
pouco tempo, forma o que denomina "comunidades da Cruz". 
Estas, "segundo os missionários católicos, sáo simples grupos 
de fanáticos, a espera de um novo -Cristo para salvá-los da 
miséria e do abandono da regiáo" (JBr., 7-12-73). 
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Ainda de acordo com a denúncia do CIMI, a atividade do 
irmáo José da Cruz "já afastou os padres capucbinhos da pre
lazia (ESP, 7-12-73) e reduziu a freqüencia dos "dois postas 
do MOBRAL • - um na sede do municipio e outro na comu
nidade Nova Itália .. . Só náo fecharam ainda porque os pro
fessores continuam a disposi~o, mas já nao existem alunas, 
embora os índices de analfabetismo na regiáo sejam elevados" 
(JB, 7-12-73). 

Em outubro do ano seguinte, "o antropólogo Júlio César 
Mellatti. . . introduziu . . . a disciplina Movimentos Messianicos 
e ReaQóes Aculturativas no curso patrocinado pela FUNAi para 
f orm~áo de no vos técnicos indigenistas. Es tes comeQaram · a 
identificar as causas ou situar;óes tribais propícias ao surgi
mento de movimentos místicos estranhos a cultura indígena,'. 
Simultaneamente, a FUNAI anunciou "que os antropólogos Ro
berto Cardoso de Oliveira e Maurício Vinhas vao fazer um 
estudo amplo sobre o fenómeno messianico que ocorre presen
temente no município de Sao Paulo de Olivenc;a, no Alto Soli· 
móes, atingindo toda a trfbo Tikuna ( quase 3 mil indios) e 
com repercussóes nas comunidades. vizinhas" (JB, 21-10-74). 

Conforme os dados até agora colhidos pelo órgao, "há dois 
ou tres anos apareceu na regiáo um cidadáo que se autodeno
mina irmáo José da Cruz, pregando a vinda de um novo Mes
sias e anunciando urna catástrofe que, em breve, destruirá 
todos os civilizados, deixando apenas os índios sobre a terra .. . 
O novo pregador alcanc;ou tanto exito entre os tikunas que 
estes abandonaram a religiáo católica, que há meio século vem 
sendo difundida por missionários em toda aquela área". Con
forme o jornal, a direQáo da FUNAI ouvirá a opiniao dos 
antropólogos citados "antes de tomar qualquer atitude". Mas, 
entre os seus antropólogos, "há opinioes contraditórias . . . Al
guns - entre os quais o Coordenador de Assuntos Amazónicos, 
Sr. Hélio Rocha - admitem inclusive algumas conseqtiencias 
positivas na pregaQáo do chamado irmáo José da Cruz, pois 
"conseguiu que os índios abandonassem o alcoolismo, um dos 
principais males que os afetava e contra o qual os missio
nários católicos nada conseguiram" (JB, 21-10-74). 

CA E LA MAS FADAS HÁ 

Messianismo e marginalizaQáo resultam, . conforme os depoi
mentos citados, em grande, expressiva parcela, da aQáo missio
nária, que o Sr. Ney Land, da FUNAI, considera nefasta. Para 
ele, a marginalizac;ao seria evitada através de um processo lento 
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de acultura~o, comCJ o realizado no Parque do Xingu, ~nde os 
índios vivem "felizes e sadios". Contudo, reconhece: "A integra
cáo do índio no contexto regional é a única maneira de se 
resguardar a vida física dele", uma vez que as "mudancas so
ciais se iniciam desde o momento do primeiro contato com a 
turma de a·tracáo. Um simples machado de a90 pr~voca ur;: 
salto de tres mil anos na vida de uma comunidade indígena . 
E, em seguida, incorrendo no mesmo irrea.Iismo dos missio
nários de vanguarda e dos integracionistas a longo prazo, re
gistra a existencia de "quistos minoritários marginalizados, .in
crustrados nas sociedades regionais", que constituem "o ma1or 
trabalho da FUNAI", como acontece com os grupos considera
dos integrados no sul do País, no nordeste e sul do ~ato 
Grosso "onde o órgao está tentando tirá-los de urna marg1na
lidade 'para integrá-los nos contextos sociais" (ESP, 31-3-73). 

como se constata, há, entre os antimissionaristas, idénticas 
contradiQóes: as idéias religiosas introduzidas pelos missioná
rios sao . nefastas a cultura indígena; entretanto, "um simples 
machado de aQo" liquida com tres mil anos de traQos, padróes 
e complexos culturais dos índios; a aQáo da Igreja teria levado 
grupos indígenas a margin~li~aQáO, e ~ ~nica :naneira de res
guardar a vida física do silvicola serta in_tegra-lo no c~ntexto 
regional, mas os índios integrados em ta1s contextos _t1veram 
quebradas "suas instituiQ6es tribais" e a FUNAI esta tendo 
imenso trabalho de outra vez integrá-los, agora. . . nos contex-, 
tos sociais. 

Que cá e lá más fadas há na execuQáO de urna política 
indigenista que nao prejudique a cultura nem a integridade 
do silvícola, . demonstram-nos os fatos. No capítulo anterior, 
relatamos as tremendas dificuldades que se antepóem ao cum
primento da lei, quanto a manutenc;áo do direito do índio as 
terras que ocupam. Veremos, agora, que algumas vitórias alcan
c;;adas pela FUNAI na luta em que se empenha, infortunada
mente também conduzem a mesma desagregac;;áo cultural obser
vada no trabalho missionário. 

Aconteceu em 1972: o sertanista Antonio Cotrim - que se 
demitira da FUNAI por discordar da política indigenista vi
gente - denunciava a transferencia dos Nhambiqwar°: ~e suas 
férteis terras do vale do Guaporé, no Mato Grosso, hm1tes do 
Território de Rondónia, para urna área inteiramente árida no 
mesmo Estado onde, segundo o presidente da instituic;áo, ge
neral Ismarth, "náo nasce nem minhoca". Cotrim dizia que a 
medida atendia "a propósitos escusos de empresários, interes
sados em desenvolver projetos agropecuários no vale. Na oca-
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s1ao . . . revelou que o deslocamento daquela tribo - ·antes bas
tante sadia - havia provocado urna epidemia de .sarampo que 
dizimou quase toda a populac;;ao infantil" (JB, 7-9"-74). 

Essas denúncias foram refor~adas, ao término · da gestáo 
Bandeira de Mello, pelos missionários Henrich Berg e Gustav 

· Bringsken, responsáveis pelos índios Galera e Alotezu; da · na~áo 
Nhambiqwara, que disseram que o processo de mudanca, ."aléin 
de criar inúmeros problemas para a tribo, poderá · · det~rminar 
no futuro a destruicáo de seus valores culturaiS"~ · Póis ·"'o V:cile 
do Guaporé é um lugar santificado para eles" por dois·: aspectos: 
"primeiro, porque ali estáo enterrados. seus mortos,-.. cultuados 
a nível de· divindade, e depois porque no vale esM , ·Zocalizciqo 
o céu sagrado . da tribo, que dita o destino bom · ou . "mau .: da 
naQáo". e Afirmaram,· ainda, que o grupo dos Galera ·/.oi : pratica
mente "levado a /orca pela FUN Al para as novas :: reservas .. e 
que os fazendeiros, cujas terras esses índios . ocupavam, cola· 
boravam na transferencia, fomecendo até mesmo · conduc;áo ao 
sertanista Fritz Tolstorff; ~encarregado do éxodo" (DN, · 13-3-74). 
Todos os esforc;os para evitar a mudanca foram .balc;iados: :a 
retirada dos índios continuava, "embo.ra incomodasse bastante 
a FUNAI. Em seu habitat primitivo, os índios:. encontravam. 
pesca abundante, a terra era fértil e a água saudável... . A falta 
de alimentos e o temor das doen<:;as (na nova r_eser:v~) . :· . efeti· 
vamente nao agradaram aos indios e muitos deles retornaram 
ao vale do Guaporé" (ESP, 7-9-74). 

O general Ismarth tomo.u a peito reencaminhar esses índios 
para a regiáo em que haviam sido contatados pelo marechal 
.Rondon em 1908. E em setembro, afinal, anunciou que alcan
c;;ara o seu propósito, grac;as a interdic;;ao de urna área no Vale, 
pelo presidente Geisel, "numa demonstraQáo inequívoca de sua 
sensibilidade . .. pelos assuntos relacionados aos silvícolas" (JB, 
7-9·74). O presidente da FUNAI confessou, emocionado, que /ora 
"a maior vitória de sua administracáo", pois permitirá reparar 
a grande injustica cometida contra esses índios.. . A FUNAI 
se empenhará em garantir a posse da terra. . . ao mesmo tempo 
em que executará um programa de reconstituü;áo da cultura 
nambiqwara e de desen.volvimento sócio-económico, a ser con
duzido pelo antropólogo David Price, da Universidade de Brasi
lia. . . Existem ainda vários outros grupos nambiqwara arre
dios ao norte do Vale. . . e pretende fixar todos eles em urna 
reserva que vai reivindicar para a regiáo, embora os. indio~ 
alimentem rivalidades tradicionais e ocorram guerras mtertr1-
bais constantemente entre os 16 grupos que compóem a .familia 
nambiqwara (0 GL., 9-4-74). 
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Os Pataxó, últimos descendentes dos índios que viram Ca
bra! desembarcar em Porto Seguro, em 1500, agora sornando 
cerca de 500 indivíduos, que durante todo o ano de 1973 haviam 
sido ameac;ados de transferencia para Santa Cruz de Cabrália, 
em área sem água suficiente e terras muito pobres para a 
lavoura, tiveram também a sua permanencia garantida no local 
em que sempre viveram, grac;as a um convenio firmado pela 
FUNAI com o Instituto Brasileiro de Defesa Floresta! (IBDF), 
que administra aqueta área (JBr., 6-3-74). 

As poucas vitórias da FUNAI no que tange a garantia das 
terras aos ínclios levara o general Ismarth a anunciar a cria· 
c;Ao de urna grande área para os Caiapó ( Gorotire, M ekarnotire, 
Kuben-Krain-Kren e Krokaimoro), "que abrigará 1.500 índios. 
A intenc;áo. . . é implantar um parque indígena, onde o órgáo, 
com a colaborac;áo de antropólogos ingleses, pretende desen
volver um amplo programa de desenvolvimento da comuni
dade . . . que visa fundamentalmente a valorizac;áo da cultura 
tribal e a preservac;ao da área localizada dentro dos limites 
do parque floresta! de Gorotire, no sul do Pará. Adiantou ainda 
que programas semelhantes estao sendo estruturados para ou
tras áreas onde vivem grupos indígenas que, em decorrencia 
do seu grau de aculturac;So, ja permitem assisténcia económica, 
educacional e sanitária da FUNAI. Citou os exemplos dos · Kráo, 
do Alto Rio Xingu, onde vivem 20 mil índios T1icano, Maku, 
Tikuna, no centro-oeste das comunidades Xavante e outros" 
(DB, 7-9-74). 

Nao obstante a seriedade com que o problema da preser
vac;ao do índio e de sua cultura e da def esa de suas terras 
vem sendo tratado no Brasil, desde a estruturac;áo da FUNAI, 
a amostragem dos 25 meses abrangidos por essa pesquisa deixa 
bem claras as dificuldades de um programa, que harmonize os 
propósitos desenvolvimentistas - pelo menos de um desenvol
vimento económico, dentro da filosofia dominante nas nac;óes 
altamente industrializadas dos nossos días - com o tradicional 
humanismo da política indigenista brasileira. Ademais, como 
obter urna integr~ completa do indio - desconhecido, igno
rado em sua cultura, espoliado, sem fé nas promessas feítas e 
tantas vezes enganado, expulso das selvas e repudiado nas cida· 
des, ora tímido ora temido, violentado até mesmo pelo "con
forto" que lhe querem proporcionar, sempre sensacional (ma
téria de primeira página) ora em sua miséria ora em sua 
violencia - como fazé..lo um consciente cidadáo, burocrata, 
operário ou técnico, como qualquer outro josé da sociedade
cinturao que o aperta por todos os lados? 
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José Maria Mayrink, de profissáo repórter, mostra como 
o índio se sente e ressente do processo civilizatório que lhe 
é imposto. Ele foi, viu e narrou, em reportagem (JT, 2-1-75), 
a vida dos Kaingang, Terena e Guaraní, "os índios de Sao 
Paulo", que vivem nos postos indígenas de Vanuire, a 25 qui
lómetros da cidade de Tupa; Icatu, no municipio de Braúna, 
e Araribá, no município , de Avaí. Agora, eles nao sofrem mais 
ameac;as dos brancos, mas, até oito anos atrás, viviam "prati
camente abandonados na regiáo agrícola mais rica de Sáo Paulo''. 

"Os Kaingang eram os ínclios que habitavam, nos ·séculos 
passados, toda aquela regiáo de terra boa. . . Os Terena. . . atual
mente o grupo mais numeroso do interior de Sáo Paulo, vieram 
do Mato Grosso, trazidos pelo marechal Rondon, para ocupar 
terras ameac;adas de invasáo. Até hoje, eles sáo considerados 
intrusos e invasores pelos seus vizinhos Guaraní, que antes da 
chegada dos Terena eram os verdadeiros donos de' Araribá . . 
Foram eles, os Guarani, que lutaram de armas na mao contra 
a construc;áo da Noroeste, arrancando trilhos e virando trens, 
junto a atual esta~o da· cidade de Promissáo". 

"As terras indígenas de Vanuire, Icatu e Araribá nao tém 
mais florestas e a lavoura ali introduzida é de culturas que 
os índios nao conheciam, éom excec;áo do milho roxo que os 
Kaingang continuara plantando para fazer o iami, urna espécie 
de páo negro, assado em folhas de bananeira, como o abará. 
Abacaxi, amoras para bicho da seda, feijáo e arroz sao novi
dades que a FUNAI plantou para matar a fome do índio. A 
caca desapareceu e os pequenos rios que cortam as reservas 
náo fornecem mais pesca suficiente. . . A índia Candira, uma 
das tres velhas Kaingang. . . já esqueceu o gosto da carne de 
macaco, anta e jacu, cacas abundantes e fáceis naquela regiáo, 
em seu tempo de menina. Agora, ela se contenta com as cos
telas magras de boi que a filha consegue comprar de vez em 
quando no ac;ougue, ou com os peixes miúdos e raros do río 
Iacri e do río Feio, que passam perto de suas terras. Duas 
semanas antes do Natal, Candira, Maria Parané e Maria Mulata 
assediavam, incansáveis, o chefe do posto António Alves de 
Menezes, pedindo-lhe para matar um dos 17 bois que pastara 
ao redor das cabanas de madeira de Vanuire . . . (Nos outros 
postos) ... os índios mais velhos esperavara o fim do ano como 
urna boa oportunidade para comer carne gorda e farta. Os ·che
fes dos tres postos náo podiam prometer nada, dependendo 
sempre de urna ordem da FUNAI . . . proprietária e guardiá do 
pequeno rebanho de gado mesti~o dos mesmos postos. No dia 
16, Brasília comunicou ao chefe da Ajudancia de Sáo Paulo 
Alvaro Villas Boas que podia autorizar o abate dos bois para 
os índios'' (JT, 2-1-75). · 
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O jornalista encontrou, nos remanescentes das nac;óes indí· 
genas de Sao Paulo, "muito mais indios do que se P?deria es· 
perar . . . Onde existem mais mesti~os é entre os Kaingang. de 
vanuire cujas terras já foram invadidas e ocupadas muitas 
vezes p~los náo-índios". "E náo foi apenas a invasáo - infor
ma Almir Ribeiro Carvalho, que dirigiu o Pasto Vanuire, antes 
de ser transferido para Araribá. H ouve uma época - diz ele 
- em que os náo-índios se casavam com as indias, interessado~ 
exclusivamente nas suas terras. O casamento chegou a ser ate 
incentivado oficialmente, o que atrapalhou muito; agora, náo 
é proibidO mas a FUN Al faz tudo para que os índios náo 
casem com náo-índios. Quando estive em Vanuire, expulsamos 
38 famílías de invasores. . . Agora. . . os nao-indios sempre iden
tificam ·e reconhecem as terras indígenas como um território 
sagrado, protegido . . . nem gado entra mais nos seus pastos ... 
e os indios nao gostam que os náo-índios entrem em suas ter· 
ras, nem mesmo como curiosos". Salvo raras ·excec;oes, esses 
índios náo se preocupam com o artesanato. "Os Terena dedi· 
cam todo seu tempo ao gado e a agricultura e se os Guaraní 
ainda fazem arcos e flechas, enfeitadas de penas coloridas, é 
apenas para 'enganar os turistas', como observou José Luiz, 
estagiário da FUNAI em Araribá". 

De acordo com o recenseamento de Mayrink, "os Kaingang 
sáo 173. em Vanuire e 58 em Icatu. Os Terena e Guaraní f or
mam 51 {amilias, com 286 indios em Araribá, a maioria deles 
Terena. Os Guaraní, que vivem em urna colonia mais afastada 
da sede do posto, sáo apenas 38. Poucos, mas orgulhosos ... 
fazem suas festas a parte, vivem um pouco isolados dos Tere
na, sempre lembrados de que essa terra foi deles até o início 
do século. . . Para os Kaingang é o pai que transmite a rac;a: 
filho de pai Kaingang é índio. Entre os Terena, a linha de 
transmissáo passa pela máe. Se uma mulher Terena se casa 
com um náo-índio, o marido tem direito a morar em suas 
terras e os filhos sao considerados índios. A FUNAI reconhece 
os costumes dos índios. É isso o que explica a presenc;a de 
brancos e negros nos pastos. . . Os Kaingang de Vanuire, onde 
existe mais mestic;agem, tem bastante contato com a popula· 
c;ao de Tupá, mas o isolamento dos índios é maior em Icatu 
e Araribá. Sao pouquíssimos aqueles que conseguiram chegar 
até urna cidade mais importante - como Bauru, Lins e Sao 
Paulo - e nao sao poucos os que jamais saíram das roc;as 
que cercam suas terras" (JT, 2-1-75). 

Mayrink recolheu depoimentos que mostram a autentici
dade, a fidelidade do índio as características étnicas: "Nos 
tres postos, os índios costumam trabalhar nas fazendas vizi· 
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nhas, sempre como diaristas. . . ·Mas . . . náo ~ém . compromisso 
com o futuro: náo trabalham para f azer dinheiro . . : apenas 
para garantir o sustento da familia. É por isso que nao fazem 
questáo de ganhar Cr$ 15,00, enquanto a diária n~rmal ~ ~e 
Cr$ 20 00 para o caipira da regiáo. Em compensac;ao, o mdio. 
come~~ o trabalho 4s 9 horas da man~ e ,d~ixa a ro~a antes 
das 5 da tarde sem ligar para o horário ngido de seus com· 
panheiros náo-Índios. Trabalha uma semana, . dez días, no má
ximo vinte, e, inesperadamente, some do servico, sem dar qW:l· 
quer satisfacáo. Irresponsabilidade? O pessoal da. FUNAI nao 
pensa que os índios sejam irresponsáveis o~ pregwc;osos, . como 
poderia parecer. Se agem dessa maneira é porque continuam 
a vi ver num mundo diferente . do no~so, sem entender , na.da 
de finan~as, economia, poupanca para o_ futuro. . . Os. i~dios 
sentem saudade do mato e da ~a~a e nao go.Stam mu1to das 
cabanas que a FUNAI mandou construir para eles ... A sau
dade de alguns vai tao longe que costumam até entrar no mato 
e sumir durante muitos dias". 

. "¡ catu é o único pasto do interior pau~ista que tem uma 
pequena capela. Os índios se reúnem lá para rezar, mas é ~ma 
capela tao pequena que . só as m~eres c?nseguem . e~trar .. O 
qu~ eles fazem durante rezas e missas, nao te.m muita · coisa 
a ·ver com o qúe isso sig~ifica numa jgreja católica. De_ repente, 
eles comec;am a bater papo, viram-se de costas para o altar, 
nao tomam conhecimento do que está acontecendo. , . O indio 
é profundamente espiritualista mas náo compreende da mesma 
maneira que nós os símbolos espirituais e cri~táos que lhes 
foram apresentados. ·No pequeno cemitério atrás da capela ... os 
Kaingang costumavam enterrar seus mortos em lon:gas ceri:no
nias. Era preciso cavar um túmulo bastante amplo a frm de de1xar 
espac;o para o corpo e ·as coisas que lhe pertenceram na vida. 
os mortos, dizem. . . náo podem sentir-se oprimidos. O velho 
costume desapareceu. . . quando um chef e de pos to achou, 
alguns anos atrás, que gastavam tempo demais com seus fu· 
nerais e prejudicavam o trabalho no campo. Os índios certa· 
mente nao entenderam e abandonaram também outros costu
mes . . . Sáo poucos os. . . que ainda f alam sua lingua. Cindira 
se queixa de que as jovens indias. . . náo querem mais saber 
de dan~ar e fazer /estas indígenas e muito menos /alar. . . a 
Zíngua de seus avós. Mesmo os mais velhos, que entre si c~i::t
versam em suas próprias línguas, sempre falam portugues, 
quando estáo em presen~a de nao-índios". 

Apesar de tudo, "a manuten~áo ' _?a língua, a J?Osse das 
terras, a preserva~ao dos costumes, sao uma garant~a para o 
indio continuar índio, mesmo integrado no desenvolvrmento de 
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sua regiáo - acreditam os funcionários da FUNAI que traba
lham no interior de Sáo Paulo" - concluí o jornalista (JT 
2-1-75). indio, na raQa, é possivel; mas, onde a preservac;ao d~ 
cultur_a própria, da estrutura social, da "civilizaQáo" especifica 
que tao solenemente se propoem a defender antropólogos, ser
tanistas, missionários e autoridades governamentais em suas 
romAnticas tiradas ·indianistas, na mesma linha de GonQalves 
Días e Alencar? 

A ANEMIA DA PESQUISA 

Por esse e outros motivos, nem todos os "cobras" do indige
nismo brasileiro sáo favoráveis a cria<;ao de parques e reservas. 
Exemplo dessa posiQáo é a do prof. Paulo de Almeida Machado 
Ministro da Saúde no Govemo Geisel e, entáo, diretor do Ins~ 
tituto ~acional de Pesquisas da Amazónia (INPA) que, em 
pronunc1amento no citado Simpósio de CUiabá, considerou tal 
prática como "soluc;ao perigosa", tendo em conta o que. obser-
vou nos Estados Unidos. ' "' 

"Em Nevada - disse - onde existe uma das mais prós
peras reservas da América, encontrei índios vivendo muito bem. 
Eram 1!rofissionais liberais, tinham automóveis e boas casas. 
O médico, por exemplo, poderia atender aos seus irmáos de 
r~a, assim como o advogado. A populacáo branca náo aceitava 
os seus servicos. Aqui no Brasil poderá acontecer 0 mesmo. 
Teremos os indios isolados em suas reservas, talvez também 
com boas casas, televis6es, geladeiras, automóveis. Mas ai da
qu~le índio que pensar em namorar uma das belas m~<;as de 
C~1abá ... ~les v~? se transformar numa espécie de 'quisto étni
co , gente indese1avel no convívio social. Essas minorías seráo 
c~lo~adas a margem, sempre olhadas com desconfianc;a. Será 
d1ffc1l .ªté mesmo para o indio entrar na universidade. Deveráo 
e~senc1almenu: viver limitados as suas reservas. . . como cida
daos de terce1ra classe. Além do mais . . . náo estamos acostu
mados a respeitar as reservas florestais quanto mais as indíge
nas" (DB, 28-3-73). 

. "O Direto~ do INPA disse também que, atualmente, 'náo 
existe ne: Brasil nenhuma perspectiva de salva<;áo 'J)ara 0 índio'. 
A questao, n?s termos atuais, está em se dizer se o processo 
de desaparec1mento dos nossos índios vai levar mais 10, 20 ou 
50 anos. . . Em termos de preservacáo, todavía, podemos pensar 
que, ~nquanto aprendemos com ele, talvez descubramos uma 
maneira. de. sal~-lo .. . . º índio, por ser o maior ecólogo da 
Amaz6nia, 1amais poderia se constituir num empecilho ao desen-

238 

volvimento da regiáo: é preciso que os homens que manipulam 
o poder económico entendam. . . que o índio é útil no trabalho 
de desbravamento e de desenvolvimento. E quando isso acon
tecer, acredito entáo que o índio estará a salvo". 

Mas, aí é que está o busilis: quando chegaremos- a com
preender que o elemento indígena "é ~ fundamental no 
desenvolvimento da AmazOnia. . . meio ambiente completamente 
hostil ... Cem que) con5eguiu sobreviver sem necessitar de nossa 
sofisticada tecnología?" Quando nos convenceremos de que nao 
passa de presun~o nossa·, "confiantes no nosso poder de des
trui~o", conseguir "subjugar e dominar a AmazOnia?" 

Almeida Machado acredita que deveremos ser humildes, 
porque "o indio é o que poderfamos chamar de 'sócio' da 
nature2a. Temos de aprender tudo com ele. Saber como f ogem 
as epidemias se náo dispóem de -antibióticos ou medicamentos 
avan~ados. E é táo grande a sua capacidade de adaptac;ao e 
sobrevivencia, que quando tentamos imputar-lhes os nossos 'sá· 
Qios' conhecimentos, eles comeQam a morrer. . . Nós, os civili
zados, somos inferiores - aos índios, principalmente em razáo 
dessa nossa obsessáo de destru_i~áo, de depreda~áo. Acho que 
nos devemos aproximar do índio honestamente, com todo res
peito, sem patemalismos. . . N ós nos propomos a educar e in· 
tegrar o índio. Mas, que educacáo e que integr~áo sáo essas? 
Temos agido erradamente durante todo esse tempo, quando 
tentamos impor ao nosso índio os nossos conceitos, as nossas 
ideologias. Estamos cometendo um crime contra nós próprios, 
através da omissao criminosa de muitos e pelo massacre, com 
ou sem armas, produzido por outros" CDB, 28-3-73). 

Aprender com os índios parece ser urna h~ para 
os civilizados. Contudo, nao faltam cientistas no passado e no 
presente, no Brasil, que foram beber seus conhecimentos mais 
avan~ados na sabedoria indígena. Roquete Pinto foi um deles: 
a sua tese de doutorado em Medicina, em 1906, "ele a consagra 
aos indios - O Exercício da Medicina entre os Indígenas da 
América" (JB, 26-10-74). O cientista Osvaldo Goncalves Lima, 
diretor do Instituto de Antibióticos da Universidade Federal de 
Pernambuco, responsável por mais de 160 trabalhos de pes· 
quisa científica, inclusive a "Actimomicina D" - um antibió
tico antitumoral, "extráído de um dos componentes do ipé-roxo, 
planta nativa de evidentes substancias anticAncer", de/endeu, 
no Recife, "a necessidade de um estudo mais aprofundado so
bre os vegetais utilizados pelos índios brasileiros nas cerimó
nias mágico-religiosas que, segundo ele, sáo de alto teor medi· 
cinal". Acrescentou que "os indígenas brasileiros, acomodados 
nesta parte do continente sul-americano há µiais de dez mil 
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anos, armazenaram conhecimentos médicos, que náo poderáo 
jamais ser desprezados pelas culturas superiores" (O GL., 
1°7-5-74). 

Uma expedi~o de genetic~tas brasileiros e norte-america
nos, das Universidades Federais do Rio Grande do Su~ ·e do 
Pará~ e da Universidade de Michigan, pa~sou mais de um mes, 
em 1974, na regtáo entre Boa Vista e B~lém, faz~ndo a coleta 
de sangue, saliva e outros líquidos orgarucos do·s indios "yono
mamas, .macuxis, U:apixanas,. grotiU.s, krahos, maués e ·mundu
rucus. . . ptef erencialment~ em tribos .. que estáo. em .estágios 
de menos· actilturac;áo e miscigenac;áo" para "um estudo· com
parativo da:s mutac;5es experiinentadas pe~os in<:iígerias da· ·Ama
-zOnia e a popÚlac;áo civilizada brasileira. . . Deverá ser ·inves
tigado se as · mutar;óes . humanas qausadas pela radiar;áo,_ pelos 
aditivos químicos nos alimentos e pela poluir;áo rias áreas ~n
dustrializadas· se .equiparam as _experimentadas pelos indígenas, 
que sáo atingidos .por· ví~s -. transmitidos por . civHizados - e 
pelo uso de alucinó.genos". Segundo o prof. Francisco Salzan.o, 
diretor do Departamento de Genética da UFRS, "entre os in
dios certas- doenc;as infecciosas- sao mais . freqüentes . que nos 
ditas civilizados. O padráo de mortalidade também é diferente. 
Há mais mortes por cancer e doencas circulatórias nas popula
c;óes desenvolvidas. A hipertensao praticamente nao existe entre 
os índios". Pelo que "se pode esperar que entre os ínclios as 
taxas de mutac;óes genéticas sejam menores que entre os civi
lizados, pois estáo menos sujeitos a certos fatores que aumen
tam essas taxas" (JB, 20-4-74). 

. Mas, "45 dias antes de se tornar Ministro da Saúde", o 
prof. Almeida Machado diagnosticava 'a anemia da pesquisa 
científica' como a doenc;a do progresso material imediato .. . 
Em todo o ·país náo se leva a sério a pesquisa científica .. . 
A Amazonia é olhada apenas como o Eldorado onde se pode 
ganhar dinheiro rapidamente. Agora, os próprios órgáos do 
desenvolvimento descobriram que lhes falta urna série de in
formac;óes básicas". Depois de citar diferentes áreas (habita
c;ao, solo, reflorestamento, .agricultura extensiva, revelando, a 
esse respeito, que "o maior inimigo da floresta, por incrível 
que parec;a, é a mandioca"), salientou que "em teoria, o · ideal 

, seria que a Amazonia fosse povoada com colonos familiariza
dos com as melhores técnicas agrícolas. Mas, onde estáo esses 
imigrantes? ( .. . ) O Brasil também náo tem o migrante quali
ficado. . . talvez a melhor op~áo fosse colonizar o norte com 
o próprio amazf>nida e tratar de elevar o seu nível cultural, o 
que seria um processo . mais lento, mas talvez eficaz. . . para 
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que o desenvolvimento seja autO-sustentado e náo urna situa~o 
artificial, fruto apenas de beneficios e incentivos do govemo" 
·(ESP, 27-11-74). 

O amazónida é, sobretudo o indio, sobre o qual é um erro 
pensar como . "um ser inferior, incapaz de nos of erecer qual
quer contribui~áo positiva", acentuou, certa·· feita, o índio Ita
tuitim Ruas, chefe da Ajudancia Minas-Babia, da FUNAI. E 
acrescentou: "Há toda uma flora indígena medicinai- a ser pes
quisadá, · há uma filosofía de vida em muitos pontos · superior 
a nossa a ser estudada e, quem sabe, oferecer ao homem sufo
cado pelas cidades · novos · caininhos de f elicidade. Há um senso 
nóvo de justic;a e uma escala de · valores que muito poucos 
conhecem. ~ preciso revelá-los" (0 GL., 27-11-74). E como os 
cientistas nao pésqUisam, o povo e· os próprios índios vem. até 
nós para indicá-los: aí estáo, nos mercados e · feiras-livres do 
norte e nordeste, os vendedores de ervas medicina.is que, como 
aquelas fomecidas pela · índia guarani Laur~ Galváo; "curam 
anemia, bronquite, asma, . diabete, impotencia, he~orróidas, t.U
cera, reumatism.o, sinuSite - e até cancer". Laura contou que 
"uma mulher de Curitiba a procurou com quatro . problemas 
no corpo, e ela curou todos. As mudas das ervas sáo compra
das na Guanabara e em Sáo Paulo e só depois de cultivadas 
durante sete a~os em Mato Grosso, por um indio de 112 anos, 
é que sao colocadas a venda" (JT, 1-8-74). 

Até mesmo o mal da civilizac;áo l,lrbana, a poluic;áo, está 
encontrando na farmacopéia indígena, o seu remédio: "~uitos 
moradores da Vila Arapuá, operários que tra1Jalham . nas fábri
cas da .rodovia Anchieta, sofrem de bronquite, sinusite e outras 
moléstias do aparelho respiratório. Para eles, José Carolino, 33 
anos, casado, dono de urna farmácia na rua Apiacaba, reco
menda um estranho xarope de . 'benzoato de sódio composto'. 
Proibido, em 1970, de fabricar · seu xarope. . . há duas semanas 
recebeu a 'licenc;a de produto farmaceutico' do Servi~o Nacio
nal de Fiscalizac;áo da Medicina e Farmácia. . . Diz a licenc;a que 
o xarope é indicado terapeuticamente 'como auxiliar no trata
mento das tráqueo-bronquites e vem sendo adotado com entu
siasmo por centenas de moradores do bairro . . . que o consi
deram um curador de muitos males' . . . José Carolino, que 
possui um curso de química industrial, diz que descobriu o 
xarope . . . 'entre os índios .de Mato Grosso'. Ex-enfermeiro de 
um grande hospital de Sao Paulo, abandonou a profissáo 'por 
causa da doenc;a de um filho, que sofria de bronquite. Após 
recorrer a vários ·remédios, José Carol~no viajou (por indica
cao de um amigo) ao interior de ·Mato ·arosso, de onde voltou 
com um vidro de xarope de ervas, receitadas · por um indio'; 
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depois de mandar analisar a substancia para comprovar a sua 
náo-toxidade, 'dei o xarope para o meu filho, que se curou da 
bronquite em 6 meses'. Ele náo revela a fórmula ... 'por ética 
e cautela, pois os laboratórios podem fabricá-lo'. Em 1970, ele 
vendeu o 'xarope milagroso', como era conhecido pelo povo, 
a pelo menos 10 mil pessoas .. . (Proibido de fabricá-lo e ven
de.lo), passou quatro anos aguardando a licen~a. . . O produto 
foi liberado (afinal) por sua fórmula química constar num 
formulário francas de 1808, que se refere ao 'poder das ervas 
medicinais"' (FSP, 2-5-74). Ao que parece, os franceses náo te
riam vindo ao Brasil apenas para fugir das persegui~oes de 
Catarina de Médici e, quem sabe, a fórmula deste, e de outros 
medicamentos milagrosos dos indios brasileiros, teria sido reco
lhida dos salvados dos arquivos de Villegaignon ou do abelhudo 
cronista Thevet ... 

Também na pesquisa dos recursos do solo e subsolo, o in
dio muito tem a ensinar ao civilizado. Esta é a opiniáo de 
Camillo Vianna, médico-sanitarista, técnico do Ministério da 
Agricultura e presidente da Sociedade de Preserva~o dos Re
cursos Naturais •: "a diferenca entre o indfgena e o homem 
civilizado é que um faz a sua pesquisa na selva com machado 
de pedra, enquanto o outro usa hoje o machado de aco ... ". 
O governo pretende colocar mais cinco milhoes de pessoas na 
Amazonia até 1980 para, "por meio da ocup~áo humana", inte
grá-la ao pais ... Nas várias formas de ocupa~o, é incentivado 
o cultivo de subsistencia (milho, feijáo, arroz e mandioca), 
sendo que pelo menos 80°/o dos migrantes - colonos ou pio
neiros - niío sabem lidar com a terra. Há cursos especiais 
para o colono aprender a preservar o solo. . . mas de efeito 
insignüicante, "por falta de verba e pessoal habilitado". Nas 
condi~óes atuais, os equívocos sáo inevitáveis e, em alguns casos, 
irreparáveis. . . Na pressa de executar o plantío, o colono se 
ve obrigado a contar com um novo elemento, o fogo, resul
tando na incinera~áo de largas extensoes da floresta amazónica, 
um fenómeno que Camillo Vianna chama de "inquisi~áo sil
vestre". O manejo da floresta é outra causa que contribuí para 
a diminui~áo de várias espécies de árvores. Segundo os técni
cos, para se derrubar 20 mil árvores úteis é preciso sacrüicar 

' outras 40 mil que náo teráo qualquer utilidade. Ele acha que 
"é preciso orientar os incentivos fiscais nas faixas de preser
v~ao da fauna e da flora. . . Ao que parece, porém, o incen
tivo fiscal é usado basicamente na agropecuária que, da ma· 
neira como é feita, pode resultar num esbanjamento da fioresta 
amazónica" (ESP, 14-7-74). 
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Quanto ao subsolo, "os índios Guaicurus, que vivem ao 
sul do Mato Grosso, iluminam sua taba com lamparinas. o 
combustível, para eles, é questáo de menor importancia. Numa 
p~quena colina próxima, há algumas poQas de um liquido que 
ahmenta as chamas", conforme um sertanista (JB, 8-10-74). Bem 
que a na~o Guaicuru poderia assinar com a Petrobrás um 
contrato de risco. . . , 

Em todos os dominios da cultura, o indio tem ·o que dar 
e_ a pesquisa do civilizado o demonstra: Gustavo Dahl produ~ 
z1u, para o nosso cinema, a estória de "Uirá, um indio a pro
cura de .ne~s"~ p~r sua vez baseado em pesquisa antropológica 
de Darc1 R1be1ro sobre um fato real ocorrido no interior do 
Maranháo em 1937: um índio · dos Kaapor (ou Urubus) ao 
perder o filho mais velho, decide "abandonar a casa em bÜsca 
de ~aíra, deus civilizador, cuja· casa seria urna espécie de 
para1so onde se abrigam os indios depois da morte . . . Acom
panhado por sua mulher Katai e um filho, Uirá passa pela flo
resta, pelos campos genµ~ e chega a cidade grande - Sao Luís. 
Hostilizado, ou simplesmente incompreendido pelos brancos -
caboclos, funcionários do SPI ou burgueses - ele termina indo 
a9 encontro de Maíra pelo suicidio, afogando-se num rio" (JB 
31-5-74). ' 

Come~tando ~ f~lm~, o j~rnal . acentua: "Dahl procurou ape
nas amenizar a v1olenc1a · física, visual, concentrando a aten~o 
do pú~lico na violencia interior, essa mesma que engendra todos 
os racismos e intoler~cias alimentados pela náo-aceit~o do 
outro enquanto ser diferente. A falta de respeito da cultura 
branca .. !m . rela~áo ao universo dos indígenas, de táo trágicas 
consequencuzs. . . que também espreita de dentro de cada es
pec~a.dor, constit':ria um problema inclusive de dramaturgia ... 
(exigmdo da equipe de 10 pessoas muito estudo e finalmente 
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urna conv1venc1a de 50 dias com os remanescentes dos Kaapor 
na aldeia Japu)". O filme de Dahl, elogiado pela critica e de
tentor do premio ~ual da CNBB, foi, aliás, liberado pela cen
sura após pronunc1amento entusiástico do presidente da FUNAI 
general Ismarth de Araújo Oliveira. ' 

As. pesq~isas ~ara o cinema também se estendem ao campo 
e.ducat1vo, ?1~ntíf1co e ·documental. Tanto que, entre os oito 
filmes bras1le1ros selecionados para apresentaQáo na VI Mostra 
do Filme Científico, no Museu de Arte Moderna, no Río "O 
comeQo antes do comeQo", de Márcio de Souza e Roberto 
Kahané, "conta a origem do mundo, segundo os indios dessana, 
do Amazonas. 1!! um estudo antropológico, ilustrado com dese
nhos de um indio dessana de Sao Joáo (Río Tieté) Feliciano 
Lana. A estória é baseada nas pesquisas do padre 'Casemiro, 
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que viveu 20 anos entre os dessana, estudando sua cultura e 
costumes, diz Kahané". O JB, de 15-7-74, que divulga a matéria, 
reproduz algumas das pranchas do índio Feliciano Lana, com 
as legendas que reconstituem o mito indígena: 

"Quando nao havia terra, nem água, nem gente, Yepá
bokoo, a Avó-do-mundo, existía sozinha. Ela imaginou fazer 
um mundo com criaturas: comeu iapadu, fumou um ci
garro e recolheu Suniapanami na fumac;a do cigarro so
prado. Suniapanami foi visitar os Trovóes e viu a filha 
do Trováo comer um abiu, criar um filho na barriga e 
pari-lo tres dias depois. O Trováo Avó-do-mundo se trans·i 
forma numa cobra-barco, que Suniapanami usa para dis
tribuir as pessoas pelo universo. As tribos foram desem
barcando pelo mundo; a última a desembarcar foi o bran
ca, que tinha um escravo negro e por isso é considerado 
inferior aos indios". 

O jornal comenta que "há um tipo de abordagem científica 
no filme, mas é um estudo antropológico, que tenta mostrar 
o exterminio desses indios (que) eram milhares (36 grupos 
lingüísticos) e boje, infelizmente (estáo muito reduzidos)". Acen
tua, ainda, que "há omissáo de certas afirmac;;óes do padre em 
relac;;áo a I greja. Ele jala do trabalho de desagregac;;áo · 1J.CLS al
dejas indígenas pelos missionários, mas pede que nao se revele 
isso no filme" (JB, 15-7-74). 

Já Nelson Pereira dos Santos, cineasta que realizou, entre 
outros, "Vidas Secas", baseado no romance de Graciliano Ra
mos, e "Como era gastoso o meu frances", sobre a vida na 
Franc;a Antártica, dedica-se, agora, a pesquisa documental do 
processo de ocupac;ao da Amazónia, organizando para · a Uni
versidade Federal de Mato Grosso, o projeto de urna cinema
teca que deverá conter os filmes sobre a vida indígena, que 
assim será preservada em celulóide. O projeto preve, ainda, 
"a realizac;áo anual do Festival do Filme do Indio, destinado, 
fundamentalmente, a reunir o material mais representativo so
bre o assunto, a fim de que se obtenha uma visáo mais realís
tica da problemática indígena, principalmente no que se re/ere 
aos aspectos de cultura e de sobrevivencia" (DN, 28-4-74). 

Ainda no domínio da arte, Isabel Aretz, diretora do Insti
tuto Interamericano de Etnomusicologia e Folclore da Vene
zuela, argentina de nascimento, compositora e pesquisadora da 
música indígena desde 1947, disse, no III Encontro de Educa~ 
c;áo Artística, no Rio, que "estudando-se os indios estudam-se 
nossas raízes" e, por isso, julga que "os compositores latino-
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americanos deveriam incorporar a sua criatividade elementos 
da música indígena ainda inexplorados, em vez de importarem 
estilos e ritmos" (JB, 12-7-74). 

Para todos os artistas brasileiros, é extremamente válido · 
o depoimento de Regina Colónia, carioca, que por muito tempo 
co?viveu com indios do Equador, Peru, Chile e Terra do Fogo, 
alem dos "caiapós de Gorotire, as margens do Araguaia, dos 
macuxis e wapitchanas, envolvidos pela guerra de Rupununi 
na fronteira da Guiana". Ela revela: "O índio me abriu outro 
mundo. Com ele aprendi a estar junto, sentir pele, sentir cheiro, 
ter olhos, enfim, para a natureza, a vida primitiva". Autora 
de "Sumaiamana", poemas editados pela Porta de Livraria em 
1974, diz que s~u contato cozn ·os indios fez com que sua p~esia 
fosse sensual, sem ser contudo um "erotismo gritado"~ "No 
amor, os índios sáo muito próximos, muito verdadeiros, menos 
racionalizados . .. ". Entre os <;:;orotires, por e.xemplo, os indios 
ainda meninos sáo destinados. a casar e comec;am a morar 
juntos. Aí váo se conhecendo até o momento eni que já se 
acham e~ condic;óes · de fazer amor. Is to faz com que eles 
sintam que "o amor é uma coisa muito natural. As índias sáo 
máes ainda muito novas. E controlam a natalidade sem píluías, 
através de ervas que . guardam em segredo - nenhum branco 
conhece essas ervas. A maioria só tem dois filhos. Eles náo se 
escondem para fazer a:qior mas sáo discretos, embora. . . muito 
carinhosos quando em público" (DN, 19-5-74). O jornal acres
centa que toda a poesía de Regina Colónia está impregnada 
do vínculo com a natureza, que o índio lhe ensinou, de que é 
mostra o poema-título do seu livro: 

"Sumaimana é o que veio 
mais lindo do que o lindo, 
veio 
pelo Orubambo descendo 
sua canoa 
em maio como em setembro 
no país dos quatro pontos 
cardiais - Tahuantisinsyo. 
Sumaimana é o que amarra 
o sol por u1n ano ainda 
e as tranc;;as da namorada. 
com toda a ternura quechúa". 

A SOLU~AO DO TERRITóRIO IND1GENA 

O Estatuto do tndio 1 º insere, art. 26, que a Uniáo poderá es
tabelecer, em qualquer parte do País, áreas destinadas a posse 
e ocupac;áo pelos índios, onde possam viver ·e obter meios de 
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subsistencía, com . direito ao usufruto e utiliza<;áo das riquezas 
naturais dos bens nelas existentes, respeitadas as restri<;oes 
legais. Essas áreas podem organizar-se como: a) reserva indí
gena; b) parque indígena; c) colonia agrícola indígena; d) ter
ritório federal indígena. Este é definido (art. 30) como "a 
unidade administrativa, subordinada a Uniáo, instituída em re
giáo na qual pelo menos um ter<;o da popula<;áo se ja formada 
por índios". 

Seria, a cria<;áo de Territórios Indígenas, a solu<;áo para 
o problema de acultura<;áo e integra<;áo, sem os defeitos apon
tados nos depoimentos e fatos registrados nesta pesquisa, e 
que se verificam nos parques e reservas, quer sob a responsa
bilidade de missoes religiosas quer da autoridade civil? 

Em janeiro de 1974, a imprensa analisada informava sobre 
"os estudos em curso para a cria<;áo do primeiro Território 
Federal indígena", informa<;áo "autorizada... pela dire<;áo da 
FUNAI" (JBr., 30-1-74).. Esse Território, "com status semelhante 
ao de outros territórios brasileiros, poderá ser criado na regüio 
do Alto Rio Negro, fazendo fronteira com a Colombia e a Ve
nezuela... (localizado no) município de Uapés, habitada, se
gundo a FUNAI, por 10.000 pessoas, das quais 3.500 sáo índios", 
o que satisfaz as exigencias legais (JB, 30-1-74). O JB ilustrou 
a matéria com o mapa abaixo, em que se localizaría o Ter
ritório: 

\ 

"A cria<;áo do Território é algo completamente novo na 
história política brasileira. Ele. . . deverá ser administrado por 
um governador, com prerrogativas inerentes ao cargo" (ESP, 
30-1-74). "Medida inédita, pode conferir a política indigenista 
oficial uma dimensáo surpreendente, pois a iniciativa terá que 
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ser fundamentada em nocoes de seguranca e desenvolvimento, 
que até o momento nao se aplicavam ao trabalho junto aos 
iridios" (DB, 3Ü'.'l-74). A imprensa informa, ainda, que o pro jeto 
de criac;áo do Território será enviado pela FUNAI, depois de · 
concluído, ao Ministro do Interior, que o levará ao Presidente 
da República. 

Edilson Martins, , em reportagem para o JB (11-2-73), re
gistra que "a possibilidade de criacáo do Território. . . está 
provocando discussóes entre antropólogos, etnólogos e serta
nistas de ·toda a Amazónia. Muitos náo escondem algumas preo
cupa<;óes pela validade da iniciativa", que será "pioneira no 
mundo inteiro, colocando o Brasil na vanguarda dos paises em 
que se promove realmente o ·respeito e a integridade das mi~ 
norias raciais". O jomalista denuncia, ainda, o procedimento 
de "regatóes, empreiteiros, seringueiros e até seringalistas que 
náo tem o menor constrangimento de semi-escravizar o indi~., 
e. sobre as interferencias das missoes nos costumes e culturas 
4e todas as tribos da área. 

As düiculdades para urna adequa~ao do novo Território as 
limita~óes estipuladas pelo próprio Estatuto do tndio para o 
usufruto das terras por ele ocupadas e o respeito a liberdade, 
usos, costumes e tradi~oes tribais que, como exaustiyámente 
a imprensa analisada registrou, foram constantemente violados, 
tomam, ao que parece, impraticável a medida de vanguarda 
anunciada. Tanto que, em maio, o novo presidente da FUNAI, 
general Ismarth, nega, em Manaus, náo só "que o governo fe
deral estivesse cogitando em transformar a regüio do Rio Ne
gro em território" como também "que a FUnd~o tivesse algum 
interesse em transformar o território de Roraima numa reserva 
indígena". (Roraima estarla também em condi~óes de atender 
a letra da lei, pois, "para cerca de 50 mil civilizados, existem 
ali 27 mil silvícolas", conforme o JBr., 30-1-74). "Segundo ele, 
para que o governo federal venha a criar um novo território, 
é preciso que exista na regüio 'uma agita~áo social de vulto', 
o que náo acorre na área do rio Negro. Quanto a Roraima, os 
conflitos entre brancos e índios se limitam a duas das seis 
áreas em que a FUNAI dividiu o território, ocupado em sua 
quase totalidade por indígenas ou descendentes de índios" 
(ESP, 19-5-74). . 

Na realidade, a situac;áo de Roraima "nao é o caso previsto 
pelo Estatuto do 1ndio, pois .. ·. já é um território federal", 
náo criado, aliás, como todos os outros, por qualquer agitac;áo 
social mas pelas necessidades de desenvolvimento, que ali é 
"franco, devido ao propósito govemamental de transformar 
Caracaraí, sua maior cidade depois de Boa Vista, em pólo de 
desenvolvimento da Perimetral Norte" <DB, 30-1-74). 
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Entre os empecilhos a existéncia e progresso de um terri
tório federal indígena na Amazónia, equiparado aos demais e 
em condic;óes de se tomar foco de vida e trabalho produtivo 
ao hornero e· a nac;áo brasileira, figura o problema do estabe
lecimento de uma arquitetura e um urbanismo adeqitados · as 
condi~óes climáticas, hábitos e necessidades do amazónida. 
Como · outros · aspectos da cultura indígena e · ama.ZOnica, tam
bém esse, como o · apontou o ministro Almeida Machado, "ja
mais foi pesquisado. A habitac;áo do hornero da AmazOnia deve 
.ser diferente da do ·Tirol ou de Copacabana. Para ele, precisa
mos·. uma casa apropriada, com . materiais da regiáo, que · resul
tem ntim~ constDi<;ao· mais económica. 'Precisamos saber tam
bém como agrupar essas moradias ·e que· tipo de urbanizac;;ao 
será ideal. Talvez" uma urb_aniZa.~áo sem· cidades, mas coro pe
quenos e funcionais grupamentos humanos, . dispostos . harmo
niosamente com o meio ambiente" (ESP, 14-7-74). Agora, como 
ministro, o médico Paulo de Almeida Machado, com o seu pro
fundo conhecimento da Amazonia, terá condic;óes dé propor 
ao Governo Geisel estudos e · m·edidas que, no simpósio de 
Cuiabá, com tarita propriedadé expós na defesa do índio. Que, 
pela .sua realidade complexa, é causa, sem n~nhuma dúvida, 9e 
mobilizac;áo . técnica interministerial. 

Disso, aliás, está convencido o Ministro do Interior Sr. Ran
gel Reis, o qual -informou a imprensa que "o Programa Pol.oa
mazonia. . . permitirá a execuc;áo · de urna _politicª' indigenista 
de adequac;áo das fronteiras indígenas aos focos de desenvol
vimento previstos para a regiáo" (0. GL., 24-9-74). Mas, daí por 
diante, nada mais foi dita sobre o Território Indígena; do que, 
para constar, registramos nesta. pesquisa. 

POR ESTAS E POR OUTRAS 

Por estas e por outras ocorrencias e circunstancias, ac;óes e 
omissóes, promessas, projetos, palavras e obras da cultura 
branca dominadora e abrangente, que nao conhece limitac;óes 
sequer legais, é que o índio brasileiro, representado por algu
mas tribos já contatadas, em processo de aculturac;ao, em gru
pos marginalizados ou até mesmo desejando a emancipac;ao, 
continua a reagir pela f orc;a, como os seus antepassados tamoios. 
A esses últimos rebeldes, dedicamos os capítulos finais desta 
pesquisa. 

Os indios, como a imprensa analisada o demonstrou, se 
conscientizaram e estáo procurando influir no seu destino e 
no seu futuro. Se nao sáo ouvidos e recorrem a guerra, ninguém 
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pode censurá-los ou surpreender-se, pois, já o advertia a · sabe- · 
doria jurídica da civilizac;áo branca, "quando cessa a forc;a do 
direito prevalece o direito da f orc;a". 

NOTAS 

l. o Prof. Júlio ~ Mellati, entre outras obras, publicou, em 1971, pela Coorde
nada Editora de Brasilia, o ensaio Indios do Branl, já traduzido para· o espanhol. 

2. Conforme Gilberto Freyre, lnterpre~áo do Brasil, Rio de Janeiro, Livraria José
Olympio Editora, 1947. 

3. Nunes Pereira, maranhense, veterlnário, etnólogo e antropólogo, com mais de 
80 anos de idade, dos quais dois terc;os dedicados a . pesquisa e estudo dos indígenas 
e da nature2a da Amazónia. A sua extensa bibliografia sobre esses temas, fundamentada 
numa longa vivéncia entre os silvícolas, aos quais ama desde garoto, quando "ouvia 
de seu pai. . . as atrocidades cometidas pelos franceses na fronteira do Amapá · com a 
Guia.na Francesa, onde pretendiam fundar a república de Kunani. Matavam indiozinhos 
segurando-os pela perna e esborrachando suas ca~as nos muros" (0 GL., 17-10-74), 
inclui "Moronguetá, um Decameron Indigena" e "Panorama da Aliment~áo Indígena: 
Comidas, Bebidas e Tóxicos na Amazónia Brasileira", como últimos ,volumes editados. 

4. Movimento liderado por um "beato" cearense - António Vicente Mendes Ma
ciel -, conhecido como Ant6nio Conselheiro que, nas duas últimas décadas do séCulo 
passado, vestido em um camisoláo azul, de barbas e cabelos compridos, pregava aos 
sertanejos do nordeste o caminho da salvacáo, através da prática de jejuns e do re
púdio ao luxo e aos costumes dissolutos. O "Santo Conselheiro" terminou por fixar-se, 
com seus seguidores fanatizados, no arraial de Canudos, a margem esquerda do Vaza
Barris, no sertáo da Babia, de~ onde desafiava o nascente regime republicano, que 
considerava obra do diabo . Trés expedicóes militares foram derrotadas pelos fanáticos 
que, entretanto, terminaram exterminados em 1897. O episódio - conhecido na história 
brasileira como Guerra de Canucl.os - foi · o tema da monumental obra de Euclides 
da Cunha, "Os sertóes", um dos marcos da literatura brasileira e latino-americana. 

5. Sigla do Movimento Brasileiro de Alfabetiz~áo de Adultos, desenvolvído pelo 
Ministério da Educacao e Cult~ra: 

6. Tr~o cultural comum a 'diversas tribos indígenas do Brasil, como, aliás, já o 
regístramos quanto aos kreen-a.karore. Ver cap. 3: Atracáo: a civilizacáo em marcha 
sobre a selva. 

7. As declaracoes do médico e pe8quisador Almeida Machado foram, entáo, desta· 
cadas e aplaudidas pela mesma imprensa e pelos mesmos grupos de entendidos que, 
em marc;o de 1974, criticava e desaprovava idéntica posicP,o manifestada pelo novo mi· 
nistro do Interior, Sr . Rangel Reis. Ver cap. 1: A política indigenista: correntes 
antagónicas. 

8. A 8';áo de Camino Vianna e seus companheiros da Sociedade de Preserv8';áo dos 
Recursos Naturais da Amazónia é voltada, sobretudo, para a educaciio das popul~óes 
civilizadas que envolvem as sociedades tribais. Como o nivel de instrucao dessa gente 
é primário, sao muito utilizados folhetos em verso (literatura de cordel), volantes com 
desenhos e em linguagem simples e acessivel e outros veículos de folkcomuni~o. 
sistema de que nos ocupamos em nossos: Comunicar;áo e Folclore, Sáo Paulo, Melhora
mentos, 1971; e Fundamentos Científicos da Comuntcar;áo, Brasilia, Thesaurus, 1973. 

9. Conforme Darci Ribeiro, "Uirá vai ao encontro de Maíra", . in Revista Anhembi, 
Sáo Paulo 1957. 

10. Lei n. 6.001, de 19·12-73, ·in Legislar;áo, Brasilia, FUNAI, 1975. 
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ALIMENT A<;AO, TRA<;O CULTURAL A SER MANTIDO - Os 
antropólogos denunciam a intróduQáo de elementos estranhos 
na alimentar;ao indígena como responsável pela descaracteriza
f;áO da cultura das tribos em processo de tntegrar;áo. Quando 
o índio mantém sua terra e pode encontrar nas matas e nos 
ríos animais e peixes que constituem o principal de sua dieta, 
os tipos físicos sáo f ortes e resistentes como o xavante que 
aparece na fo.to do Arquivo da FUNAI, carregando um quixada. 

INTEGRA<;AO, CULTURA E DESENVOLVIMENTO - Ouvir os indios, ana
lisar sua cultura, assegurar-lhes as terras que habitam, prepará-los, sem 
pressa, para urna integraQáo harmoniosa a sociedade envolvente, de modo 
a náo torná-los marginais 'J)Orém /atores e beneficiários do desenvolvimen
to - estes eram os principios defendidos por Chico Meirell.es, que aparece 
na foto, nos últimos meses de sua vida, ' quando ocupou a chefia da 
CoordenGQáo da Amaz6nia (COAMAJ, da FUNAI, ao apreciar um projeto 
comunitário' com o antropólogo Olímpio Serra e um che/e caiap6. (Foto 
do Arquivo da FUNAI). (Vide p. 250). 
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INDIOS CRIADORES - Reba he b · · 

1:di~ul ~ di~en~~~cf:á: o¡;re~err¡ ~~~~:tv:' J!11fn':;~!J;e':t, i~~:~~ 
tendencia. (Fotos do Arquivo ~o F'ü'itAJ).ra a qual demonstram especial 
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ABTESANATO - De tempos imemoriais, os fndios sáo artesáos hábeis e 
criatioos. Além da fabric~ de suas armas, destacam-se, certas tribos em 
processo de integrtJ9lo, pelos belos trabalhos em paliza, fibras, cer4mica e, 
sobretudo, em sua rica arte plumária. A FUN Al mantém um setor autónomo, 
a Artíndia, que se encarrega da comer~l~áo do artesanato indígena. 

MADEIRA - Projetos de desenvolvimento comunitário, entre as tribos 
aculturadas do sul do Pafs, produzem o fornecimento de madeira para 
mobiliário e habita~áo, tendo-se implantado modernas serrarlas. Em algu
mas dessas áreas indígenas, o nivel de vtda das po~lSes está se ele
vando, enquanto antigas taperas sáo substituidas por casas de madeira e 
alvenaria, escalas e ambulatórios. Igualmente se processam programas de 
reflorestamento, que asseguram ao fndio a continuidade de um trabalho 
rendoso e integrador. 
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Capítulo 6 

OS WAIMIRl-ATROARI 
TERRA, GENTE E LUT A 

BASTANTE primitivos, do tronco lingüístico karib, os- waimiri
atroari habitam a regiáo dos rios Alalaú, Camanaú, Autuman 
e Jauaperi e do igarapé Santo Antonio do Abonari, ao norte 
do Estado do Amazonas. Antigamente, viviam em toda a mar
gem esquerda do rio Negro, desde o Urubu até o Jauaperi> 
conforme registro de Barbosa Rodrigues, em documentos etno
gráficos do século passado, doados ao Instituto Histórico e 
Geográfico do Amazonas. Foi a penetrac;;áo dos brancas na re
giáo que provocou o retraimento da tribo (ESP, 31-12-74; O 
GL., 3-1-75). . ' 

A área ocupada por esses indígenas abrange "um milhao 
e seiscentos mil hectares, na divisa do Amazonas com o Terri
tório de Roraima. . . urna regiáo riquíssima em fauna, flora. 
minerais e madeiras". Eles vivero em constantes andanc;;as, mas 
nada menos de 13 de suas · aldeias esparsas na regiao foram 
identificadas pelos tripulantes de avióes que voam sobre a 
selva amazónica. Por isso, o Presidente da República, em agosto 
de 1974, decretou a interdic;;áo temporária de urna área do muni
cipio de Airáo, AM, com o intento de evitar a indiscriminada 
invasáo da reserva de 1.527.700 hectares (seis vezes o território 
de Sergipe), que f ora criada para esses indígenas em julho de· 
1971. A medida foi justificada pelo Ministro do Interior "pelo 
fato dos grupos indígenas encontrarem-se dispersos em áreas 
adjacentes. . . resultando em constantes invasóes . . . por civili
zados, em busca da explorac;;ao de suas riquezas". Devido a 
essas ocorrencias os Waimiri e Atroari sáo considerados "hostis 
e apresentam séria resistencia a sua pacüicac;;áo", afirma o 
ministro. Pacificac;;áo é termo usado para designar a atrac;;ao 
das tribos arredias a civilizac;;áo, trabalho promovido pelos ser
tanistas da FUNAI. Essa "pacificac;;áo" 'de que fala o titular do 
Interior visa a construc;;áo da estrada Manaus-Caracaraí - a 
BR-174 - que fará a ligac;;áo Brasil-Venezuela e que está a cargo 
do 69 Batalháo de Engenharia e ConsQ-uc;;óes do Exército - 69 

BEC. Exatamente "com a passagem por suas terras dessa ro
dovia é que os waimiri-atroari estáo ressentidos", conforme a 
imprensa (JB, 3-1-74; CB, 24-8-74; ESP, 24-8-74). 
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A cobi~ dos brancas pelo território tribal extrapola a na
cionalidade. Pelo menos, "o antigo diretor do Patrimonio Indí
gena da FUNAI José Maria· da Gama Malcher revelou, na época 
do massacre da expedi~o Callen. que a origem dos choques 
eram os interesses estrangeiros nas terras dos índios, ricas em 
minérios". Foi ainda mais longe, declarando, em 1968, que "mis·· 
soes americanas protestantes utilizam-se de pseudomissionários, 
preocupados, na verdade, com pesquisa e contrabando de mi
nérios" (JB, 1-2-73). O jornal acrescenta: "Tem qualquer coisa 
aí - disse certa vez o médico N oel Nutels, referindo-se a de
f esa da terra que 'para os índios· já tem dono há muito 
tempo"'. 1 

Também o general Ismarth de Araújo Oliveira, presidente 
da FUNAI, reconhece: "sáo índios bastante sofridos, estáo de
fendendo a área que ocupam e estao sempre dispersos e náo 
confiam nos contatos que já foram mantidos". E quando o 
Comando Militar da Amazonia realiza urna reuniáo (janeiro de 
1975) com todos os ·comandos de BECS e aceita a sugestao 
do coronel Arruda, comandante do 69 BEC, propendo a trans
ferencia dos índios porque "a estrada é irreversível. . . é impor
tante e terá que ser construída, custe o que custar. Náo vamos 
mudar o seu traQado, que seria oneroso para o Batalháo, ape· 
nas para pacificarmos primeiro os índios ... ", Ismarth pronta
mente reage: "A política indigenísta brasileira defende a per· 
manencia dos índios em habitat natural, de acordo com o Es
tatuto do tndio, e no momento ·nós nao podemos nem pensar 
em transferir os Waimiri-Atroari para outra regiáo. Como a 
FUNAI pode transferir índios que ainda nem foram contacta
dos e nem se fixaram numa área exata?" Pondo os pontos 
nos ii, acrescentou: "O trabalho da FUNAI na área de influen
cia da rodovia Manaus-Caracarai será o de garantir a mínima 
interferencia da estrada na comunidade Waimiri-Atroari. O nosso 
problema é o índio, enquanto o do 69 BEC é construir a es
trada já que ela é irreversível". O jornal registra ainda a ironía 
dos assessores do presidente da FUN Al ao tomarem conheci
mento da sugestao do coronel Arruda - a transferencia dos 
W-A para o Parque do Xingu: caso tal ocorresse "teríamos de 
c~brir o Parque com borracha para torná-lo mais elástico" 

, (DB, 30-11-74; ESP, 21-1-75; FSP, 22-1-75). 
Desses indios, os brancos estáo com medo: "operários e 

oficiais do Exército e mateiros viviam num ambiente calmo, 
cercado de grandes árvores em plena mata virgem; agora, tudo 
foi transformado numa espécie de forte, defendido por altos 
tapumes de madeira e arame farpado, com sentinelas armadas 
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de fuzis,. atentas a qualquer moví.mento suspeito na mata" (JT, 
21-1-75). Afina!, quem sáo esses temíveis e ferozes guerreiros? 
Que fizeram? Que fazem? Que querem mesmo? Que faráo? 

O TIPO E O MITO 

"De complei~o forte, a maioria dos W-A é cons~ituida por 
homens altos, com 1,80 metro, embora alguns tenham 1,60. 
Morenos cor de jamba, cabelos pretos sedosos, a ca~ ras
pada pouco acima das orelhas, os homens tem ombros largos, 
pernas e braQOS longos e quadris afunilados. As mulheres, ·por 
sua ve~, tem quadris estreitos e busto pequeno. Alimentam-se 
de caQa, pesca e produtos agrícolas cultivados de forma inci
piente, como a mandioca, a cana-de-aQúcar, a banana, o abacaxi, 
o cará e a batata-doce. 

Os homens usam apenas urna espécie de cinto, feito com 
voltas sucessívas de cipó~ e preso atrás e na frente por um 
cordao que passa entre as pernas. As mulheres trazem urna 
tanga confeccionada com caroQOS de bacabá - fruta natural 
da regiao - presos a um . tecido de tucum, que cobre apenas 
a parte dianteira e é amarrado a cintura" (ESP, 31-12-74). 

Essa descriQáO do diário paulista conflita ·com o depoi
mento divulgado na mesma ediQao, a p. 17, do mateiro-emprei
teiro André Nunes, em relatório apresentado ao comando do 
611

• BEC, segundo o qual "a aparencia saudável das crian~s, de 
olhos pretos e cabelos curtos, contrasta com a dos índios mais 
velhos, que apresentam sinais de raquitismo". André, chamado 
pelos índios "Papai André" (JB, 26-12-74), os recebia no a:cam
pamento, "em missao de paz" e fornecia-lhes "donativos". Afir
ma que "falam pouco o portugues e fazem-se entender por 
meio de sinais". No citado relatório, observa: "A avidez dos 
índios pelos alimentos dos operários é enorme. Eles comem 
sal com tanta volupia que podem ser comparados a um reba
nho bovino". Considera que "é preciso acabar de vez com o 
mito do índio arredio e perigoso e entende que urna das ma
neiras eficazes de integrar definitivamente os waimiris-atroaris 
a civiliz~ao é procurar ·of erecer a eles ~eios de suprir a falta 
de alimenta~o". 

Os utensílios domésticos dos W-A "sáo feítos, usualmente, 
de palha, cipó, titica, fibra vegetal, etc., produzindo com estes 
materiais cestas, balaios, 'jaxamins', redes, 'tipitis', peneiras, etc. 
Sua ceri.mica restringe-se as panelas de formato redondo, sem 
alc;as, feítas de barro (sic). Ca~m e pescam cQm arcos e fle
chas. Os barcos sáo feitos de amago de madelra, principal-
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mente 'pau d'arco', desbastando-se com um ter~o até o ama
go e aí passando a usar urna arcada dentária de porco do 
mato, para aplainar e dar forma final ao barco. As flechas 
sáo constituídas de tres partes: um bambu com cerca de um 
metro, seguido de Amago de madeira, introduzido no bambu 
e preso com serol (resina vegetal e cera de mel de abelha) 
e finalmente a ponta, que é feíta de madeira, osso ou ferro" 
CFSP, 2-1-'15). 

Muito pouco se conhece sobre os costumes desses indios: 
o próprio Gilberto Pinto, o sertanista que mais conviveu co~ 
eles conhecia poucas palavras de sua lfngua e, nos entend1-
me~tos mantidos, usava a linguagem dos gestos. O simbolismo 
das flechas cruzadas, por exemplo, ora era interpretado como 
sinal de paz, ora de guerra: em janeiro de 73, depois de um 
ataque dos indios com vítimas fatais, Gilberto sobrevoou o local 
e náo observou qualquer sinal inquietante. Até mesmo "u112a 
flecha com suas penas brancas de ave cruzadas" foi interpre
tada como urna demonst~o "de que os atroaris querem paz" 
(ESP 6-2-73). Já para os trabalhadores que fazem o desmata
ment~ necessário a abertura da B~174 é o contrário: foi por 
terem encontrado flechas cruzadas - sinal de guerra - que 
previram a chacina de dezembro do ano seguinte (JB, 26-12-74). 

Um dos mitos mais difundidos entre os brasileiros sobre 
a vida e costurnes dos silvícolas é o de que a india tem espe
cial predileQáo pelo comércio sexual com o branco, pois o ho
mem de sua raQa seria menos ardoroso e imaginativo na prá· 
tica da sexualidade, visando, apenas, a propagaQáo da espécie. 
Essa crenQa da superioridade sexual do branco é alimentada 
pelos varóes das populagóes envolventes das áreas indígenas, 
registrando-se freqüentes casos de relaQóes sexuais, que redun
dam em conflitos e vinganQas. 

O comerciante Gerson Coutinho Canavarro, com proprie
dades perto da capital amazonense e que "manteve transaQóes 
durante dez anos" com os W-A, trocando couros de animais 
e frutas silvestres, diz que "um dos fatores que contribui para 
esses massacres sao os abusos dos brancos em relaQáo as mu
lheres indias. Quando as índias váo até os brancas para co
merciar peles e outros produtos, em geral acabam por estabe~ 
lecer alguma relacáo sexual com o branco. . . (pois) as índias 
tem preferencia pelos brancos e gostam de manter relacóes 
com eles - mas, depois que saem para a terra, os indios ata
cam e matam". Como o sabem? Canavarro explica: "Quando 
a india sai, o índio examina a mulher, cheirando-a dos pés a 
cabeQa e, se houver algum cheiro de branco, os índios massa
cram os brancos". E concluí, a propósito de acusaQóes feítas 
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a servidores da FUNAI massacrados: "Supóe-se que tenha ocor
rido algo semelhante com o pessoal da FUNAI" <DB, 17-1-73). 

Para o antropólogo Roque de Barros Laraia, da Universi
dade de Brasília, "urna coisa é certa: nenhum grupo ataca gra
tuitamente . . . Do ponto de vista antropológico náo existe dife
renr;a qualitativa entre as sociedades humanas. Tanto urna com 
100 milhóes, como outra de 100 pessoas, ambas dependem de 
certos requisitos básicos para seu funcionamento. Portante, os 
atroaris-waimiris náo constituem um bando desorganizado de 
indivídÚos, mas uma sociedade organizada com sistemas polí
tico, religioso, económ.ico e de parentesco. E f oi como uma 
sociedade organizada que as atividades bélicas determinaram 
os ataques para evitar a invasáo de seus territórios. Isso por
que os índios - mesmo acreditando que sao impotentes diante 
do poderío branco (maior número de pessoas e melhores ar
mas) - creem, sobretudo, no dever de lutar para defender 
seus territórios, da mesma forma que a cavalaria polonesa 
enfrentou os tanques alemáes no início da II Guerra Mundial". 
Por isso, "classificar os ~ atroaris-waimiris de violentos ou sel
vagens - finalizou - é impróprio, porque nao se pode, a 
priori, acusar nenhum grupo humano de violento. A questao 
a ser resolvida é o conflito da noQáo de propriedade. Os indios 
se julgam donos dos seus territórios e estáo dispostos a defen
dé-los até a morte" (JB, 12-1-75). 

"A ligac;áo de nome do ·grupo tribal atroari ao nome de 
outro grupo, os waimiris, por diversas vezes tem levado. a 
considerar estas duas tribos como urna só. A lig~ desses 
dois grupos tribais encerra urna realidade histórica . . . sao as 
únicas nac;óes indígenas, ou pelo menos as primeiras desco
bertas no país, em regime confederado. Embora a data em que 
tenha se formado essa confederac;áo tribal ainda seja motivo 
de pesquisa. . . sabem os eruditos que. . . se tornou possível 
pela semelhanc;a de seus costurnes, seus hábitos alimentares e 
até seus caracteres físicos" (JB, 12-1-75). 
~, a primeira descric;áo dos W-A que transcrevemos 

acima antes corresponde a dos wai-wai, da Guiana, que, certa 
feíta, também visitaram o acampamento do río Alalaú, "e, para 
surpresa geral, conversaram animadamente com o piloto do 
hidroaviáo que servia a frente de trabalho. Mas nem todos 
puderam fazer o mesmo: a língua que 'os índios falavam com 
tanta desenvoltura era o ingles. Era um grupo bem diferente 
dos waimiris-atroaris. Vestidos com calc;óes e ornamentando o 
cabelo com óleo de castanha, empunhan.do espingardas ao invés 
de flechas, os wai-wai visitam os waimiris-atroaris urna vez 
por ano, viajando cerca de 400 quilómetros pela floresta. Há 
alguns anos, eles eram inimigos" (ESP, 31-12-74). 
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Parece que, a proporQáo que fazem alianQa com outras 
tribos indígenas, mais se acirram contra os brancos. Os W-A, 
"dois povos que se entrecruzaram, há muito tomaram cons
ciencia da cobic;a dos brancos por suas terras, em razáo de 
dolorosas experiencias vividas desde o início do século passado, 
quando conviviam pacíficamente com a civilizaQáo. De acordo 
com técnicos indigenistas, esses dois povos talvez sejam os 
únicos dos grupos primitivos do Brasil que até agora tomaram 
opcáo por um tipo de vida: recusaram a civi lizacáo, preferindo 
a mata fechada, onde vivem em estado de guerra latente com 
os brancos. Guerreiros por excelencia, os waimiri-atroari, calcu
lados em dois mil indios, tiveram seus primeiros contatos com 
os brancos no início deste século 2 quando, inclusive, freqüen
tavam missoes religiosas instaladas na regiáo, aprendendo os 
hábitos e o idioma. Até hoje, pela tradi<:;áo oral, alguns waimiri 
falam palavras esparsas do nosso idioma" (Reportagem de Da
miáo Rodrigues, FSP, 9-10-74). 

"Nas vizinhani;as da reserva indígena dos waimi r i, numa 
extensa.o de muitas léguas, nao se ve urna casa e nem um 
mateiro se arrisca aí penetrar. . . O que o branca mais teme 
nos waimiri-atroari náo sáo exatamente a coragem e a disposi
~o de luta, mas a forma como combatem. Ao contrário dos 
demais, esses indios nao lutam de peito aberto: utilizam de 
todos os recursos, inclusive a trai<:;ao, que aprenderam com 
os brancos" (JB, 17-1-74). "Sao considerados indios inteligentes 
e muito astutos em termos de estratégia de guerra. Suas malo
cas sao dispostas de tal forma que é impossível qualquer ini
migo atingir o alvo quando está.o no seu interior. Além de es
tudarem o terreno antes de qualquer chacina, deixam sempre 
um sobrevivente para narrar a história" (ESP, 31-12-74). 

TR~S SÉCUWS DE LUTA 

Os W-A sáo "tradicionalmente os índios mais enganados pela 
esperteza dos brancos - mateiros e gatos - com que convi
veram e dos quais só guardam desconfianQa e rancor. Por isso, 
sáo também tradicionalmente violentos e já realizaram algumas 
expediQ6es punitivas contra a presen<:;a do civilizado em suas 
terras, com resultados sempre sangrentos" (JB, 3-1-74). 

A sua luta comeQOU "no século XVII, quando o bandeirante 
Pedro Favela organizou urna expediQao para capturar indios 
e acabou batido nas margens do rio Camanaú . . . Para o antro
pólogo Hélio Rocha, chefe da Coordenadoria da Amazónia da 
FUNAI, os waimiri-atroari sao os indios mais aguerridos do 
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j Brasil: nunca aceitaram a invasáo de suas terras e suportáram 
no passado sucessivas expedic;óes punitivas. Em 1856, eles che
garam a sitiar a cidade de Airáo, durante muito tempo antes 
de invadí-la e saqueá-la. Airáo era urna das principais cidades 
da província do Rio Negro . . . Depois do saque, o Governador 
da Provincia organizou urna das maiores expediQóes punitivas 
da . história contra os _indios, f orQando um movimento migra
tór10" e levando-os a sair das cabeceiras dos ríos Negro e Ca
manaú para se fi.xarem ao norte do Amazonas, perto da divisa 
com Roraima. "A rodovia Manaus-Boa Vista, que vem senda 
construida pelo 69 BEC corta suas terras, o que motivou a 
tentativa iniciada em 1968 para a sua \pacifica<:;áo" (JB, 5-10-74). 

Embora os dados históricos náo sejam exatamente regis
trados, "a partir de 1840, esses índios dizimaram 14 expedic;óes, 
massacrando todos os seus componentes. No comec;o do século, 
eles arrasaram a cidade de Moura, em Roraima, só ·escapandQ 
alguns que fugiram a tempo" (JB, 17-1-74). 

· Segundo o sertanista Joáo Américo Peret, os massacres, 
tanto de brancos como . ae indios, sao comuns na regiáo dos. 
atroari, todos invariavelmente oriundos de expedi~óes punitivas 
dos brancas que mataram e continuam a matar vários índios. 
"Os vizinhos dos indios esta.o sempre em choque com eles, 
sobretudo quando a tribo anda muito no período da cac;a, e 
penetra em outras terras". Numa dessas expedic;óes punitivas, 
há 10 ou 12 anos, "um grupo de brancos perseguiu os atroari, 
travou combate com eles, aprisionou 60 e os levou amarrados 
até uma cachoeira conhecida pelo nome de Criminosa. Ali foram 
todos degolados com facóes" (JB, 1-2-73). · 

Pelas informaQóes jornalísticas recolhidas e acima trans
critas, "a crónica recente dos atroari é violenta. . . E, éomo 
todas as crónicas do sertáo, a dos atroari-waimiris é contro
vertida e interpretada de angulos diferentes". Com efeito, para 
alguns sertanistas, os constantes ataques desses indios aos civi
lizados sao fomentados por brancos. Em 31 de dezembro de 
1974, referindo-se ao massacre de funcionários da FUNAI, Eduar
do Celestino Santana - "pai Santana", como é conhecido pelos 
indios, declarava: "tem branco no meio da tribo, pois chega
mos a encontrar picada$ tao bem orientadas que ternos certeza 
de nao terem sido feítas pelos indios''. Acrescentava que certa 
vez tinha visto um casal "carregando seus filhos nos braQos 
como se fosse civilizado. 1ndio jamais faz isso"; comentara o 
fato com Gilberto, que lhe dera razáo ,<JB, 31-12-74). 

Quase um ano antes, O GL. (10-1-74) afirmava: "Foi um 
ex-funcionário do extinto Servic;o de ProteQao ao tndio Pedro 
Guerreiro, quem induziu os índios waimiri-atroaris a se ~porem 
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a construc;áo da rodovia Manaus-Caracaraí e , fazer . t?~os os 
preparativos para um combate - que podera ser in1c1ado a 
qualquer momento - contra os funcionários da Fl!NAI lotados 
no subposto do Alalaú. Guerreiro, após desenten~1mento~ com 
o ex-SPI, do qual foi desligado, juntou-se a do1s mate1ros e 
passou a morar numa aldeia waimiri. Depois de algu~ tempo, 
convenceu os índios a atacar os brancos que surg1ssem na 
regiao. Isto, segundo ficou apurado por funcionários d.a ~U,NAI, 
explica por que os waimiris, que dominam os ~tr~aris, ~ª. ata
caram e mataram 14 equipes do SPI e de m1ssoes rehg1osas 
que se internaram nas matas da regiáo, desde 1950". 

PEDRO GUERREIRO: 
HISTORIA, LENDA E LEGADO 

Quem foi, afinal, esse Pedro Guerreiro, quais os mateiros que 
o acompanharam na aventura da sel~a ~ por que, ~ei~ando a 
civiliza<;áo, brancos estariam agora incitan~o ~s sllv1co~as a 
essa resistencia a penetrac;ao das frentes p1one1ras? O Jorna
lista Damiáo Rodrigues, da sucursal de Brasília da Folha de 
Sáo Paulo, responde: 

"Na década de 40, um funcionário do antigo SPI, chamado 
Pedro, propós ao delegado do órgao em Manau~ ~ ?rganiza<;ao 
de urna pequena expedi~áo para contatar os waimiri, que cons
tantemente matavam os pescadores que se aventuravam pelos 
rios Alalaú, Santo Antonio do Abonari e Jauaperi. Por urn 
pagamento de 'cincoenta contos de réis' a serem recebidos 
posteriormente, Pedro, mais seus companheiros Antonio e Al
fredo, partiram para a perigosa expedi<;áo, munidos apenas de 
provisóes e coragem. Chegando a regiáo iniciaram imediata
mente o trabalho de 'namoro' com os índios. Da troca de brin
des, os tres partiram para visitar os aldeamentos indígenas, 
nascendo, dai, urna amizade, que se tomou lenda em todo o 
Estado do Amazonas: a lenda do 'Pedro Guerreiro"'. 

"Voltando a Manaus - prossegue o jornalista - Pedro, 
Antonio e Alfredo tiveram urna grande decep<;áo: o delegado 
que lhes havia prometido o pagamento tinha marrido e o novo 
delegado do SPI recusou-lhes pagar os 'cincoenta contos de 
réis'. Sem outra opc;áo, e em vista da grande amizade que os 
unía aos waimiri, eles regressaram a selva. De novo entre os 
indios, os sertanistas comec;aram, entáo, a conscientizá-los dos 
males da civilizaQáo. Conseguiram o seu intento: os waimiri 
se uniram aos atroari, com os quais viviam em constantes 
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atritos, e declararam urna 'guerra' de marte contra os pesca-. 
dores e aventureiros de toda espécie que invadiam suas terras" 
(FSP, 9-10-74). 

O primeiro massacre ao pessoal do SPI/FUNAI, sob a in
fluencia de Pedro Guerreiro, teria sido o de 31 de dezembro 
de 1946, quando urn grupo de 50 atroari atacou o posta, ma
tando tres funcionários, inclusive Luiz Antonio Carvalho, cujo 
filho foi urn dos sobreviventes. "O outro foi sua máe. . . na 
época intérprete do SPI (e que) estava grávida. Durante o 
ataque, ela conseguiu correr pela mata em diteQáo ao rio Ca
manaú e escapou do massacre. Ao chegar ao rio, apanhou urna 
pequena canoa e saiu remando. Depois de remar durante mais 
de cinco horas, comec;ou a sentir as dores do parto. Quinze 
minutos depois, dava a luz um menino, Luiz Antonio. Carvalho 
Filho, atualmente funcionário da FUNAI em Manaus . .. Ele· 
canta que nasceu a noite, próximo a um acampamento de 
balateiros (que extraem bprracha de urna árvore chamada bala
ta) na pequena canoa na qual (sua mae) conseguira fugir" 
(JT, 3-2-73). . 

Conforme o JB (17-1-73), Pedro, António e Alfredo, "ape
nas interessados em terras e lucros, abandonaram o posta e 
passaram a viver com os ín_dios. Morreram combatendo por 
eles, num ataque dos brancos, mas deixaram-lhes um legado: 
a luta suja, com todos os truques utilizados pelos civilizados, 
mas que eles até entáo se recusavam ou náo sabiam aprender". 

Damiáo Rodrigues, que calcula em "quase sessenta" os fun
cionários da FUNAI Cantiga SPI) mortos pelos W-A, desde 1941, 
quando reiniciadas as tentativas de contato, diz que a influen· 
cia de Pedro Guerreiro se faz sentir, canta um sertanista, até 
boje: "os jovens guerreiros, normalmente, sáo chamados Pedro, 
Antonio ou Alfredo. Novamente nus, e perambulando na mata 
fechada, esses indios dos seus contatos com os brancas só her
daram duas coisas: algumas palavras em portugués (toda mu
lher eles chamam de 'Maria') e a inalícia. Essa malícia pode 
ser comprovada pela estratégia utilizada nos repetidos ataques 
aos pastos indígenas da ·FUNAI. Tornam-se aparentemente ami
gos dos funcionários, pernoitando nos · pastos e convivendo 
durante alguns días com eles. Depois os convidam para cac;ar 
e pescar, quando, entáo, inesperadamente os atacam" (FSP, 
9-10-74). 
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FLECJIAS E BORDUNAS 
CONTRA .A ESTRADA 

.. 

Sob essa estratégia, o_s W-A vem periodicamente exterminando 
sucessivas expediQóes da FUNAI que, desde 1968, tentam atraí
los para obter a sua concordancia na abertura da estrada Ma
naus-Caracaraí, através do seu território. Em junho daquele 
ano, é chamado a reconhecer a área e contatar com os índios 
um homem que desde os 15 anos de idade trabalhava com 
o SPI/FUNAI --:- Gilberto Pinto de Figueiredo Costa. Nascido 
em 1925, exercera primeiro o cargo de servente, tendo passado 
depois a Chefe da Inspetoría de fndios e sertanista Gilberto . , 
tem bastante experiencia no trato com os silvícolas. Durante 
quase trinta anos, "desenvolveu urna técnica de contataQáo que, 
segundo · ele, é a mais simples: ser honesto com o indígena 
e procurar entende-lo da melhor maneira possível" (ESP, 7-2-73). 

Primeiramente, o sertanista "voou sobre urna das malocas 
da área que seria · cortada pela rodovia, lanQando latas com 
presentes - anzóis, linhas de pesca, fósforos, etc. Nos pri· 
meiros dias de julho, Gilberto pousou de helicóptero numa das 
aldeias waimiri. Dominando o espanto inicial, os indios se apro
ximaram e houve troca de presentes durante trinta minutos, o 
que motivou, um mes depois, a organizaQáo de nova expedic;áo 
para aquela área. Os contatos passaram a se desenvolver nor· 
malmente até outubro, quando o padre Calleri, da prelazia de 
Roraima, se ofereceu a FUNAI para ajudar na pacificac;áo" 
(JB, 1-2-73). . 

A expedi<;áo Calleri foi chacinada, em novembro, a golpes 
de borduna: sete homens e urna mulher. "Dela só restaram 
os o~sos dos expedicionários, recolhidos, semanas depois, pelo 
Serv1co de Buscas e Salvamento da FAB ... Os Atroaris-Waimiris 
ganharam fama de índios ferozes e até mesmo de canibais . . . 
Entretanto, nenhuma dessas suspeitas era verdadeira. Na rea
lidade, os carpos foram devorados pelas piranhas, pois tinham 
sido atirados a um ·alagado, ainda sangrando. Os motivos da 
chacina foram esclarecidos pelo mateiro Antonio Joáo (Alvaro 
Pinto da Silva, segundo o JB), que acompanhava a expedi<;áo 
mas decidiu abandoná-la quando viu que os índios estavam 

\ considerando os brancos como invasores do seu território e 
que o padre Calleri nao atendia aos apelos para abandonar 
a área habitada por eles" (ESP, 1-2-73). 

Sobre a atuacao do padre Calleri, as versóes divergem. 
Para o Sr. José de Queiroz Campos, ex-presidente da FUNAI, 
o padre, com seus métodos, "obtivera éxito em várias tribos 
de Roraima". Já Alvaro Pinto da Silva, sobrevivente da expe-
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dí<;áo, confessou que o padre nao· entendía nada de indios 
maltratou a maioria deles e fez tanta coisa errada que -ele: 
Alvaro, acabou desertando da expedicáo, farejando o fracasso. 
Que veio logo depois sob a forma do massacre total ... Valdír 
Cerejo, outro sertanista com conhecimento dos atroari, confir
mou que "foi a imprudencia do padre Calleri ·que provocou 
a chacina" (JB, 1-2-73). - · 

Flechas e bordunas se atiravam contra a estrada. Mas o 
civilizado nao iria desistir e, "depoís do episódio Calleri, a 
FUNAI recomec;ou seu trabalho de aproximac;áo, outra_ vez com 
Gilberto Pinto em 1970. Em pouco tempo chegavam au posto 
da FUNAI, as margens do rio Camanaú, 28 índios comandados 
pelo chefe geral das duas tribos, Maruaga. A partir de entáó, 
os esforc;os de Gilberto Pinto tiveram resultados sempre me
lhores e em outubro passado (1972), a FUNAI anunciava ·que 
os atroari-ivaimiri estavam inteiramente pacificados, prontos 
para o trabalho de aculturac;áo" (JB, 1-2-73). 

Essa afirmac;ao seria repetida e desmentida seguidamente: 
já em janeiro de 73, os- índios massacravam tres dos quatro 
funcionários que se encontravam no posto do Alalaú: Altamiro 
Cardoso, de 26 anos de idade, mateiro profissional, que traba
lhara antes para a Petrobrás e há seis meses fora contratado 
pela Fundac;áo; e dois índios aculturados - Ernesto Nasci
mento de Aguiar e Rafael Fonseca Padilha. 

Por quase duas semanas, um véu de silencio caíra sobre 
os trágicos acontecimentos do Alalaú: a divulga~o ocorreu 
no dia 19 de f evereiro e se refería ao que ali se passara no 
día 17 do mes anterior. Quando os jornalistas estranharam a 
demora na dívulga~áo do ataque indígena, o general reformado 
Antonio Esteves Coutinho, delegado da FUNAI em Manaus, 
explicou: "Casos desse tipo tem que ser levados no mais abso
luto sigilo, pois envolvem assuntos e medidas de seguranca 
nacional. Urna informac;ao precipitada pode deturpar os fatos. 
Tudo tinha que ser apurado devidamente para posterior divul
ga~áo ... A FUNAI tem urna norma expressa e rígida sobre 
fatos dessa natureza. . . e muitas vezes ternos que evitar diálo
gos com estranhos a missáo para evitarmos (sic) controvérsías 
e deturpa~óes" (JT, 3-2-73). 

Em Manaus, Luiz Duarte, o sobrevivente, é apresentado no 
dia 2 a imprensa. "É um índio sateré aculturado, do rio Deme
ni (alto rio Negro). Muito babeo (1,65 m de altura), moreno
escuro ... vestía urna calQa cor de vinho, camisa de tergal e 
sapatos modernos . . . fala urn portugues bastante correto. Con
tou que tinha pai vivo, pois sua mae já morreu numa aldeia 
de índios no rio Negro. Luiz falou pouco: 
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- Consegui escapar da morte por milagre. Rezei muito 
quando entrei na casa cercada pelos indios e, durante o incen
dio, achei que ia morrer porque havia muito fogo. 

Para ele 'ciúme e desejo de vinganQa. . . teriam sido as 
causas do massacre'. E explicou: 

- O massacre foi vinganQa dos índios por causa dos abusos 
cometidos por Celso Maia, que é muito mau caráter" (JT, 3-2-73). 

Disse que presenciou o primeiro contato de Celso com o 
grupo waimiri do rio Pretinho, o mesmo que atacou o posto. 
( Celso é um transportador de mercadorias de um dos emprei
teiros encarregados dos desmatamentos para a construQáo da 
rodovia). Contou que Celso havia "náo só ofendido os indios 
com gestos e trejeitos obscenos, como também ficou nu e 
danQou entre eles, mexendo com as mulheres da tribo". 

O jornal divulgou, na m~sma ediQáo, o texto do depoi
mento de Luiz Duarte, prestado ao assessor da FUNAI, Joáo 
de Mello, na presenQS do general Coutinho e por este forne
cido a imprensa: 
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"Os índios chegaram ao posto de Alalaú no dia 16 de 
janeiro, as 8 e meia da manhá. Eram indios waimiris do 
rio Pretinho, que nao tem contato permanente com os 
brancas, vivendo fora dos dominios do cacique dos atroa
ris, chamado Maroaga. Eram mais ou menos 20 e havia 
quatro mulheres entre eles. . 

AbraQando a todos (no posto estavam Luiz Duarte, 
Altamiro Cardoso de Aguiar, Ernesto Nascimento de 
Aguiar e Rafael Fonseca Padilha) e trocando presentes, 
os waimiris perguntaram pelo 'pai Gilberto' (o sertanista 
Gilberto Pinto de Figueiredo). Ao saberem que ele estava 
em Manaus procuraram por Celso Maia, obtendo a mesma 
resposta. Por volta do meio-dia, os índios convidaram o 
pessoal para colher patauá, urna fruta usada na fabrica
<;áo de um tipo de bebida indígena. 

No caminho, caQamos alguns animais, colhemos os 
patauás e voltamos para o posto, onde todos nós dormi
mos. No dia seguinte, pela manhá, fizemos novas trocas 
com eles, totalizando 141 flechas e dois arcos, os utensí
lios por eles fornecidos. Mais tarde, fornas novamente 
buscar patauá. 

Ao chegarmos, por volta das 14 horas, Ernesto e Al
tamiro desceram até o rio, a fim de preparar a bebida. 
Eu estava amolando o machado, quando Rafael disse que 
os índios estavam querendo se revoltar. Procurei pela es
pingarda, que havia deixado ali perto e nao a encontrei. 
Tinha sido escondida. 

A essa altura, oito índios armados de arco e flecha 
já haviam cercado a casa. Entrei correndo num quartinho 
onde estavam guardados nossos foguetes para espantar 

indios rebeldes, ao mesmo tempo que os waimiris perse
guiam os outros tres. Assim que encontrei fósforo para 
soltar um foguete, Rafael pulou dentro d'água com urna 
flecha nas costas. Ele tentou nadar mas outra flecha o 
acertou e ele nao se mexeu mais. 

Incendio 

o foguete soltado espantara os índios e eu aprovettei 
para me refugiar dentro da casa. Mais tarde, notei c:iue 
Altamiro e Ernesto também estavam mortos. Os indios, 
que haviam gritado o tempo todo, silenciaram de repente, 
come<_;ando a bater com o p~ no cháo para I?e assusta_r. 
Em seguida, come<.;aram a · atirar paus no sape que cobria 
a casa. 

Ao jogarem urna tocha, o telhado incendiou-se, o mes
mo acontecendo com as vigas de madeira. Dentro da casa 
foi ficando quente e o fogo acabou derretendo urna ba~ia 
de plástico, pendurada no teto, enquanto as latas de le1te 
condensado comeQ.a.ram a estourar. 

Foi aí que me queimei (Luiz Duarte mostra algumas 
queimaduras nos brac;os). · Comec;aram a c~ir pingos de 
plástico derretido e leite fervendo sobre m1m. 

o calor e a fumac;a tornavam o interior da casa in
suportável. 

Soltei do is f ogµetes e, protegido pela fumac;a, mer
gulhei no rio. Os índios chegaram até a margem e come
c;aram a atirar flechas em mim, quando eu subia para 
tomar ar. Consegui atravessar o rio a nado e, ao chegar 
a outra margem, notei que estava sendo seguido. Depois 
de correr o dia todo, escondi-me numa touceira e dormí 
a noite toda. 

No dia seguinte, fui para a estrada e, após pegar 
urna barca no quilómetro 19 da mesma, remei para o 
posta de Abunari, onde cheguei as 17 horas. De lá segui 
para Manaus". 

OS W-A NAO ESQUECEM CELSO, 
O QUE DAN(;OU NU ENTRE AS 1NDIAS 

Em 2 de fevereiro, quinze días depoi~ de haverem chacinado 
os tres funcionários da FUNAI, no posto do Alalaú "ainda se 
ouviam os gritos de guerra dos waimiris, que rondavam um 
outro posto, localizado na foz do rio Santo Antonio do Abonari" 
(JT, 3-2-73). • · 

Nesse ambiente exaltado, Gilberto Pinto sobrevoa a regiao 
do massacre, alcanc;a o posto agora também. ameac;ado para 
"reiniciar contatos com os índios e tentar um diálogo de paz". 
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Pelo rádio, informou a Manaus que "os índios com suas mu
lheres e filhos se encontravam próximos ao posto da FUNAI, 
uns sentados, outros em pé, gritando e fazendo gestos, aguar
dando a chegada do 'pai Gilberto'". 

"A situaQáo aqui - disse - parece, agora, normal e calma. 
Os índios foram amistosos e me receberam sem qualquer res
sentimento ou gesto agressivo. Eles está.o com mulheres e filhos 
e demonstram que náo querem mais guerra. Trocamos presen
tes logo que cheguei. A iniciativa foi do chefe do grupo. Acho 
que eles ficarao acampados, aqui, por mais algum tempo". 

A notícia do Jornal da Tarde acrescenta que os índios "fi
caram muito tempo olhando para ele, perguntando por que 
demorara tanto a chegar". (Gilberto estivera em Manaus desde 
10 de · janeiro). O sertanista "cumprimentou todos os índios . . . 
depois ofereceu-lhes presentes: facóes, roupas e latas vazias. 
Os índios lhe entregaram muitos arcos e flechas. Esse é um 
sinal de que os indígenas desejam voltar ao contato com a 
FUNAI, sem atrito". 

Comentando a coragem dos índios atroaris o sertanista 
Gilberto Pinto diz que "anda sempre armado qi{ando está em 
seu território. Ninguém sabe a intengáo do índio - afirma -
porque ele náo demonstra. A arma serve apenas para afastá-lo 
numa situaQáo de perigo. Nunca atirar para matar. Um tiro 
para o ar é suficiente para afastar um ou vários atroaris" 
(ESP, 7-2-~3). ~uem na? concorda com essa teoría, desde que 
os W-A ha ma1s de seculo mantem contatos freqüentes com 
os bran~os e sabem, perfeitamente, o manejo da arma de fogo 
e tambem conhecem o lema de Rondan, é Diogo cardoso de 
Aguiar, de 24 anos, um dos doze irmáos de Altamiro urna 
das vítimas do massacre: "Um homem náo pode enfrent~r um 
índio se náo tem urna arma para se defender. Os tres que 
morreram estavam lá sozinhos, sem armas, esquecidos pela 
FUNAI. . . Isso é o mesmo que jogar um homem as feras" 
(JT, 3-2-73). 

Mas Gilberto confía: agora ele é conhecido entre os W-A 
como "pai Gilberto", é amigo do chefe geral Maruaga. "Náo 
foi fácil a~quiri_: essa confianQa dos atroaris. Eles sempre fo-

' ram arred1os, nao só por sua índole, mas sobretudo pelo fato 
de terem sido~ durante muitos anos, enganados e espoliados 
P~l?~ brancas inescrupulosos. Essa impressáo que eles tem do 
c1v1hzado - para o índio, todo branca é igual - nós estamos 
tent~ndo tirar~ fazendo com que eles acreditem naqueles que 
efetivamente sao seus amigos". Já conviveu com muitas tribos 
entre as quais os wai-wai, na fronteira da Guiana. A orienta-
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~ do sertanista é sempre demonstrar confían~ no indígena. 
"Eles sao muito desconfiados e qualquer vacilaQáo pode ser 
fatal e pode se repetir urna chacina" (ESP, 7-2-73). 

Enquanto isso, Celso Maia, o que, danQando nu entre as 
índias e "mexendo" com elas teria sido o pivó da vingan~a 
dos W-A, é encontrado e detido pela Policía Federal em Ma
naus, acusado de desrespeitador do pudor das índias e de mau 
caratista pelo único sobrevivente da chacina do posto Alalaú 
(JB, 6-2-73). Celso, de profissáo "caixeiro viajante", quando lhe 
imputaram a acusaQáo a negou, dizendo: "Sou amigo dos ín
dios". Em seguida. . . "atribuiu a culpa do massacre as ativi
dades das próprias vítimas". Acrescentou o jornal que as in
formaQóes emitidas em nota pela FUNAI "nao respondem as 
acusaQóes feítas pelo vendedor e nem explicam as atividades 
praticadas pelos funcionários do órgáo no posto do Alalaú" 
mas adiantam que "enquanto prossegue o inquérito, Celso Maia 
está em liberdade na capital amazonense" ~ 

Já O Globo informa que as declara<;óes do exótico danca
rino "foram desmentidas pelo seu ex-companheiro Pedro Lean
dro, que reside em Manaus e .que com ele estava no primeiro 
encontro entre o grupo de mateiros e os Atroari-Waimiri. Pe
dro disse que houve festa e Celso praticou atos libidinosos. 
Apesar dos seus 52 anos, Celso sempre foi dado a essas práti
cas, principalmente co~ ín<;lios". Também o sertanista Gilberto 
Pinto nao acredita que, como Celso afirmara, seria benvindo 
se voltasse a regiao: julga que se tal acontecer, o libidinoso 
vendedor "será massacrado, pois os índios sabem seu nome 
e nao esquecem suas atitudes" (0 GL., 6-2-73). E, para o ge
neral Coutinho, delegado da FUNAI, "os índios viverao agora 
em paz, uma paz que eles interromperam para cagar o homem 
que feriu os seus brios" (ESP, 6-2-73). 

Que esse homem fosse Celso, parece que nao há dúvida. 
Impunha-se, entáo, a pergunta: que lhe aconteceu depois disso? 
Ninguém - isto é, nenhum leitor dos principais jornais brasi
leiros o sabe. Nao se falou mais dele, simplesmente, em dois 
anos de noticiário indigenista meticulosamente analisado. Urna 
espessa nuvem caiu sobre a figura do vendedor, caixeiro-viajante, 
amigo dos índios, desrespeitador do pudor das índias, libidi
noso, mau caráter, etc. O pano cai sobre mais um ato da longa 
tragédia da regiáo do Alalaú, pois, esquecidos de suas declara
<;óes anteriores, "tanto Gilberto como o delegado da FUNAI 
consideram encerrado o caso do massacre, no qual ninguém 
foi ou é acusado" (ESP, 17-2-73). 

Realmente, tudo estava consumado: dois dos tres corpos 
das vítimas, inteiramente carbonizados, sob as cinzas de duas 
fogueiras "onde provavelmente os índios fizeram um cerimo-
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nial", foram resgatados por urna equipe do Parasar •, sob o 
comando do tenente Airo. O terceiro trabalhador trucidado 
Rafael Silva, náo foi encontrado, acreditando-se que teria sid~ 
devorado pelas piranhas no rio, onde inutilmente o procura
ram, enfrentando a correnteza e os peixes, os escafandristas 
da Aeronáutica. Sepultados os despojos, Gilberto volta a selva 
mantém contatos amistosos com grupos waimiris: náo falam: 
contudo, do massacre e o sertanista registra que, em nenhum 
dos encontros, havia observado "a presen<;a de um só atroari" 
(ESP, 22-2-73). 

ESQUECER .. . E PRESENTEAR OS MATADORES 

Por onde andam os matadores dos tres empregados da FUN Al? 
Dizem que, feito o "servi<;o", os atroari se transferiram para 
outra área: "está.o construindo suas malocas na área do rio 
Pretinho, distante 60 quilómetros" (ESP, 12-2-73) . 

O pai Gilberto leva dois meses matutando. Em abril, reabre 
os postas do Alalaú, Camanaú e Santo António do Abonari: a 
estrada tem de continuar. Os indios comparecem, sob a chefia 
do próprio Maruaga. Na opiniáo do sertanista as autoridades 
da FUNAI lhe devem dar "um prazo maior para iniciar as in
vestiga<;óes sobre o ataque ao subposto do Alalaú. . . será melhor 
esquecer, temporariamente, o incidente. Prometeu, entretanto, 
que tao lago os índios voltem a freqüentar os postas, ele come
<;ará a indagar para saber o grupo que atacou os funcionários 
da FUNAI". 

Por ora, é man ter o namoro: tudo vai correndo as mil 
maravilhas. "O novo contato foi estabelecido sem dificuldade 
há cerca de duas semanas. O sertanista esteve na área indí
gena, deixou presentes no tapiri. Quando voltou, os índios o 
esperavam. O próprio cacique Maruaga estava presente ao re
torno de Gilberto a regiao" (CB, 22-4-73) . . 

Se o branca esquece, o índio recebe-lhe os presentes, ouve
lhe as conversas mas o observa. "Há muito tempo, mantém 
co~~atos com os mateiros e regatoes que sobem os rios da 
reg1ao, para trocar peles de animais por roupas e bugigangas. 
Ma~ e comum alguns deles subirem os rios e nao voltarem 

' ma1s - os atroaris nao os veem com bons olhos costumam 
matá-los". B?ns olhos, os índios os tem para aqu~las estacas 
que foram fincadas no leito do rio Jauapiri e estao escorando 
as obras de const~c;ao da ponte, necessária ao prosseguimento 
da estrada. Imagmam que nunca mais iráo poder pescar no 
local, e come<;am a resmungar. Agora, ameac;am os trabalha-
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dores do BEC que está.o abrindo a estrada. Eles já foram 
avisados de que "nao devem andar sozinhos e tem de perma
necer alerta para náo ser apanhados de surpresa caso os indios 
venham a atacá-los". 

Gilberto. consegue "colocar alguns índios em seu barco e 
ir com eles até o local onde está sendo construida a ponte, 
onde lhes explicou que as escoras seráo retiradas depois de 
terminada a obra. Entretanto, eles nao ficaram satisfeitos com 
as explicac;oes. Gilberto tentará agora levá-los a urna outra 
ponte já construída no rio Alalaú para que vejam como ficará 
a do rio Jauaperi depois de concluida''. 

Mas nem o sertanista nem os técnicos da FUNAI acredi
tam que eles aceitará.o passivamente o avanc;o das obras. Re
traídos pelo "nao se fala mais nisso" e pelos presentes, os 
atroaris, autores do massacre de janeiro, estáo de olho vivo. 
Sáo eles que, há trinta anos, "dominam o grupo ·waimiri" . e 
"acreditam que todos os brancas que se aproximam deles sáo 
os responsáveis pelas invasoes de suas terras. Em qualquer 
situac;áo procuram logo vingar-se nos sertanistas da FUNAI" 
(0 GL., 24-10-73). Assim mesmo, ainda há quem se iluda. Por 
exemplo, Paulo Mineiro, sóbrevivente da expedic;áo Calleri, nova
mente integrado as turmas de desmatamento da estrada, náo 
compreende por que os índios matam, "dando mostras de re
volta quando destroem os acampamentos da FUNAI". Para o 
mateiro, "alguma coisa está errada, ou o índio niío aceita a 
maneira como vem sendo pacificado" (ESP, 31-12-74). 

A TATICA DA CONFIAN(:A: 
SAi ANO, ENTRA ANO 

Quase um mes se passa em ambiente de tensáo na área. Mas, 
em novembro, num domingo, Gilberto ve chegarem ao subposto 
do Alalaú "Uns 20 índios armados de arco e flecha. Pareciam 
dispostos a atacar mas logo se acalmaram e trocamos alguns 
presentes. Eles f oram embora e algum tempo depois voltaram 
em número menor para conversar. O grupo de Atroari-Waimiri 
é o mesmo que matou tres funcionários da FUNAI e incendiou 
o subposto . . . Agora, · o sertanista Gil.berta Pinto acredi ta que 
eles estejam menos hostis e dispostos a reiniciar os contatos 
com a equipe da FUNAI" (0 GL., 6-11-73). 

Os indios comec;am a impor a estratégia da confian<;a, que 
1 • 

já lhes tem valido resultados: ameac;am, retraem-se, trazem 
mulheres e filhos aos postas e acampamentos de trabalha
dores, trocam presentes e, quando menos . se advertem os 
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brancos, ocorre urna chacina. Nesse passo, entrava o ·ano de 
1974, que seria marcado por sangrentos acontecimentos, envol
vendo o massacre de sertanístas e funcionários da FUNAI 
e demonstrando, sobejamente, a disposic;áo dos waimiri-atroari 
de nao permitirem a permanencia do branco em se.u território. 

Já em janeiro, "segundo declarac;óes do sertanista Gilberto 
Pinto de Figueiredo, os indios, nas últimas semanas, haviam 
ref orc;ado a aldeia instalada nas proximidades do pos to da 
FUNAI do Alalaú, cercando-a com toras de madeira", enquanto 
evacuavam mulheres e crianc;as, permanecendo na área apenas 
os guerreiros. Acrescentava que, apesar de normalmente alimen
tarem "rixas intertribais", os dois grupos "se unem sempre 
que dáo combate ao branco ou a outros indígenas, sob a lide
ranc;a do cacique Maruaga" (ESP, 1-1-74). 

Esses rumores foram desmentidos em nota da FUNAI, di
vulgada pelos jornais no dia 3: o ambiente na área dos W-A 
era de calma; há tres meses, aqueles índios se tinham mos
trado aborrecidos com a construc;áo de urna ponte sobre o rio 
Alalaú, mas foram tranqüilizados por Gilberto, que os fez ver 
que a ponte "nao iria barrar o rio, impedindo assim a nave
gac;áo". O único incidente ocorrera quando quatro índfos ha
viam surgido, em dezembro último, num acampamento da Lasa 
Engenharia, apoderando-se das ferramentas dos trabalhadores 
e dando a um deles, em troca, arcos e flechas; finalmente, a 
FUNAI havia "redobrado a vigilancia" naquele trecho da es
trada, a fim de evitar novos encontros que pudessem preju
dicar os trabalhos de atrac;áo ali desenvolvidos. 

Apesar dessa nota, os jornais continuaram a publicar cor
respondencia de Brasilia sobre nova missáo do sertanista Gil
berto; preocupac;óes da FUNAI por náo conseguir contato com 
o posto do Alalaú; ac;áo de um ex-funcionário do antigo Ser
vic;o de Protec;áo ao índio, que estaria induzindo os silvícolas 
a combater a construQáo da estrada; comunicac;áo do coman
dante do 611 BEC sobre o animo exaltado (pé de guerra) daque
les índios, e reafirmando que a situac;áo na área "antes de ser 
de absoluta tranqüilidade é de tensao e medo" (FSP, 10-1-74). 

No dia 11, O Globo anunciava que "a Construtora Lasa se 
recusara a prosseguir as obras de construQáo da rodovia e 
que o cacique Maruaga ... tem se recusado a receber os serta-

, nistas e ameac;a atacar os brancas que esta.o na regiáo". Acres
centava que Gilberto, em contacto com os índios, conseguira 
convencer os waimiri-atroari a permitirem a passagem por seu 
território da estrada e que teriam "desfraldado a bandeira 
branca". O JB (19-2) lembra o ódio histórico desses índios aos 
brancas, "que eles consideram falso e permanente invasor de 
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suas terras". Ajunta, o jornal, que "a grande preocupaQáo dos 
indios é com a ponte sobre o · rio Alalaú. Eles acharo que ela 
vai estrangular o rio, dificultando ou impedindo a pesca, base 
de subsistencia do grupo. A estrada iria também "comprimir 
o caminho da· cac;a", isolando-os do posto da FUNAI, que é sua 
fronteira natural ... . "Técnicos indigenistas em Brasilia afirma
ram que, aparentemente, a situac;áo é difícil porque os waimiri 
nao costumam ceder"., Alguns chegam a afirmar que "a ordem 
e a paz encontradas em Alalaú nao querem dizer muito, ou 
querem dizer tudo, e fazem parte de sua estratégia . . .. herdada 
dos próprios civilizados". 

O "INTERMEZZO" 
E A SANGRENTA VOLTA 

Seis meses decorrem sem que a imprensa analisada se refira 
aos W-A e sua beligerancia. Uro intermezzo pacífico na área do 
Alalaú, mas violento em~ outras regióes, com outras tribos. • 

A 24 de agosto, a imprensa divulga o decreto de · interdi
c;;áo temporária de urna área do Amazonas, "no municipio de 
Airáo, para fins de atrac;ao e pacificac;áo dos grupos Waimiri 
e Atroari". A medida foi justificada pelo Ministro do Interior 
"pelo fato dos grupos indígenas encontrarem-se dispersos em 
áreas adjacentes a reserva criada para abrigá-los, resultando 
em constantes invasoes por. . . civilizados em busca da explo
rac;ao de suas riquezas". O decreto faculta a FUNAI a ac;áo 
de impedir ou restringir o ingresso, transito e permanencia 
na regiáo interditada de pessoas ou grupos, cujas atividades 
sejam consideradas nocivas ou inconvenientes ao processo de. 
atrac;ao e assistencia aos índios e ainda permite a FUN AI soli
citar a coopera9áo das Forc;as Armadas e Auxiliares, bem como 
da Polícia Federal para o cumprimento da medida. O ministro 
considera que a interdiQáo "irá náo só evitar o sacrificio de 
outros funcionários da linha de frente da FUNAI como tam
bém propiciar o desenvolvimento dos trabalhos já iniciados" 
(CB, 24-8-74). 

As esperanc;as do titular do Interior se desfazem em outu
bro, quando os Waimiri-atroaris massacram uro grupo d~ fun
cionários da FUNAI, no subposto do Alalaú. "As primeiras in
forma9óes sobre o massacre foram enviadas de Manaus pelo 
empreiteiro de um trecho da estrada construída pelo 611 BEC, 
de nome André, que afirmou ter recolhido em seu canteiro 
de obras dois sobreviventes do ataque. Os sobreviventes disse
ram que o ataque ocorreu em área longe da influencia do 
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cacique Maruaga, que mantém boas re1a9óes com o pessoal da 
FUNAI". O presidente da institui~o, que confirmou a noticia, 
citou a ida de um aviáo com um sertanista ao local e de urna 
ambulancia até o quilómetro 240 da rodovia Manaus-Caracaraí, 
onde fica o subposto do Alalaú, como primeiras providencias 
para apurar o caso. "Fontes da FUNAI acreditam que os índios 
agressores sejam os mesmos que invadiram o posto de atra
~o do Alalaú, em janeiro último (sic), matando os funcicr 
nários Altamiro Cardoso de Aguiar, Ernesto N oronha de Aguiar 
e Rafael Fonseca Padilha" (JB, 4-10-74). 

"Um morto, um ferido e seis desaparecidos é o saldo pro
visório do ·ataque dos índios Waimiri-Atroari ao subposto da 
FUNAI, nas margens do rio Alalaú, no Amazonas. O corpo do 
morto, Faustino da Cruz Soares, já foi transportado para Ma
naus e o ferido, o índio aculturado Esmeraldo Miguel Neto, 
está hospitalizado. Enquanto dois outros sertanistas da FUNAI 
procuram os desaparecidos, funcionários do órgao preveem que 
os Atroari voltaráo · a atacar, já que o tracado da rodovia 
Maoous-Caracaraí atravessa a reserva e f oi feíto no mapa sem 
ao menos olhar-se a presenca dos donos das terras, os indios" 
(FSP, 5-10-74). O jornal acrescenta que Gilberto, "há mais de 
vinte anos lidando com os Waimiri, aponta ainda a explorac;;áo 
dos 'regatóes', comerciantes que sempre percorrem os rios ama
zónicos, como responsável pelo ódio dos índios. Esses comer
ciantes constantemente os exploravam, além de atacarem suas 
mulheres. Isso, aliado ao fato de que funcionários do antigo 
SPI vendiam terras dos índios a aventureiros, criou um trauma 
nos Waimiri, que, pela tradic;;áo oral, passou de pai para filhos 
até os dias de hoje. Mesmo o sertanista Gilberto Figueiredo, 
que lhes granjeou a confianc;;a, é encarado com reservas por 
inúmeros grupos Waimiri". 

Detalhes do massacre surgem na imprensa analisada no 
dia 6: "fora chefiada pelo cacique 'Comprido', conforme depoi
mento, em Manaus, de um sobrevivente, o índio aculturado 
Adáo Vasconcelos. 'Comprido' chegou ao subposto na tarde 
do dia 1 Q, acompanhado de 16 índios. O grupo, comportando-se 
pacíficamente, dormiu no subposto e, no dia seguinte, usando 
a tática já conhecida de dividir o inimigo, convidou dois dos 
cinco funcionários para cac;;ar. Esmeralda e Evaristo Batista, 
acompanhados por tres índios, deixaram o posto em busca de 
cac;;a, permanecendo no local Odoncil Virgínio dos Santos, Faus
tino da Cruz Soares e Adáo. Os primeiros· a ser atacados foram 
os que ficaram no posto. Faustino morreu no local, enquanto 
Odoncil e Adáo, feridos, conseguiram chegar até o rio. Depois 
de atravessá-lo, Adáo viu Odoncil já com um ferimento grande 
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na t~sta, .ser atingid~ por flechas e afundar nas águas. Os dois 
f':1°c1onános que sa1ram para cac;;ar f oram atacados pelos ín
~1os q~e ,os acompanhavam, chefiados pelo filho do cacique 
Compr1do, lo~o depois que se afastaram do subposto. Esme
ralda c~nsegwu. fu~r com urna flechada no ombro, deixando 
para tras Evar1sto que possivelmente f oi trucidado. . . Esme
raldo ~credita que outro grupo, também pertencente a turma 
do cac1q~e 'C?mp~do' tenha matado os funcionários Paulo Ra
~os, _ ~oao D1onís10 do Norte e Luís Braga Pereira . .. Joáo 
D1?n1s10 do Norte avisou pelo rádio ao subposto que estava 
d~1x~n~o o P~s~o Alalaú-1, em companhia dos outros dois fun
c1onar1os ~ :'ar10.s ín~ios que pediram carona na embarca~o. 
Como o radio fo1 enviado no dia 30, a viagem demora um dia 
e. os funcionários náo chegaram a.o subposto até a manhá do 
dia. 2, Esmer.aldo acha que seus colegas foram atacados no 
me10 do cam1nho" (0 GL .. 6-10-74). 

A '~O sertanista Gilberto Pinto, que f oi enviado pela presi
dencia. da FUNAI a regiáo no dia do ataque, continua enviando 
re~at~r~os. . . . Inf ormou que os ~ndios comandados por 'Com
pndo incen~1~ram as aldeias e desapareceram na mata, levando 
~rmas, . ·m~nicoes, uma canoa e um motor de popa da FUN Al. 
Comprido sabe manejar o motor. Gilberto Figueiredo, junta
mente com o. coordenador da FUNAI na Amazónia, Porfirio 
ca:ryalho, contmua no local, procurando os cinco desaparecidos, 
utilizando-se de um aviáo de missoes protestantes, cujos pilo
tos, veteranos da segunda guerra mundial conhecem minuciosa-
mente a regiáo" (ESP, 6-10-74). ' 

:r:1"º dia 8, o noticiário dava conta de que "quatro días 
depo1s de have.r sido ferido a flechada, na altura dos rins, 
quando ~a<;_av~ JUntame:r:te com outro funcionário, também feri
do, e tres indio~ Atro~ri, em fase de atra<;áo, que os atacaram 
de sur~resa, f oi . locahzado vivo e transportado para Manaus, 
o servidor Evansto Batista. . . Sao tres os funcionários da 
FUNAI encontrados vivos até o momento, dentre os oito per
tencentes ao subposto Alalaú, atacado. . . no día dois do cor
r~nte. Deste ataque resultaram dois mortos (Faustino e Odon
c11) ~ os. tres !eridos já citados. Continuam desaparecidos os 
func~o~~rios Joao Dionísio do Norte, Paulo Ramos e Luiz Braga 
Pere1ra (DB, 8-10-74) . No dia seguinte, noticiava-se o encontro 
d9s C_?rpos desses últimos. "O general Ismarth ... afirmou que 
nao sao verídicas as inf ormac;;óes de que os servidores do órgáo 
?ur_ante o ataque, reagi.ram ~om arm~s de fogo, matando algun~ u: dios. Segundo ele, a investida dos indios f oi feíta de surpresa 
nao d~ndo ~~mpo aos sertanistas de usarem sequer os f oguetes 
que sao utillzados nos postos para afugentar indios no caso 
de qualquer atitude mais hostil" (JBr., 9-10-74). 
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As declarac;óes do presidente da FUNAI contestavam di~
curso e manifestac;oes feitas na véspera por um vereador oposi
cionista de Manaus, Fábio Lucena, que se dirigia ao Presidente 
da República solicitando um inquérito para ar,urar. "qua~t?s 
brancos e índios morreram durante o combate , polS está in

formado "por fonte fidedigna, de que mais de 15 índios mor
reram no contra-ataque desfechado pelos servidores da FUNAI". 
Para ele o indio "Comprido", que comandou o ataque, náo é "um 
selvager:i, na expressáo da palavra, que houvesse agido de forma 
e sob impulsos animalescos e irracionais, como se costuma 
dar a entender em situac;óes semelhantes. Esse índio é o resul
tado da falencia dos atuais responsáveis pelos destinos da 
FUNAI". Disse, ainda, que a instituic;áo "náo pode continuar 
sob 0 véu de silencio em que se encontra, como se revelar a 
verdade dos fatos aos brasileiros significasse incorrer em al
guma forma de criminalidade. Até boje, ela só se li~~tou a 
notas ridículas e lacónicas, dizendo o que todo mundo Jª sabe, 
como, por exemplo, que fulano e beltrano m~rr~ram e que 
outros continuam desaparecidos. As causas do incidente, toda
vía, está.o mergulhadas numa espécie de clandestinidade, mas 
é sabido que os peóes, principalmente os que trabalham ?ª~ 
frentes de desmatamento, sempre se deram bem com os sllv1-
colas, com estes trocando mercadorias e cultura". Finalizou 
reclamando que "desta vez, a Nac;áo fique sabendo tudo so~re 
os reais motivos da rixa dos índios para com a FUNAI, cu1os 
servidores sáo tachados em seu dialeto como inimigos, en~ua~: 
to os demais trabalhadores recebem o tratamento de amigos 
(JBr., 9-10-74). 

Segundo o JB, os boatos sobre a existencia de mais vítimas 
foram ocasionados pela "alterac;áo da rota do hidroaviáo pilo
tado pelo adventista norte-americano de nome Daniel, e que 
procura va localizar as vítimas do ataque dos atroaris ". Di~ia-~e 
que o aparelho "tinha mudado sua rota para apanhar um indio 
da tribo sateré, possivelmente morto", o que foi desmentido 
pela FUNAI. "Na verdade, o hidroaviáo trouxe~a ? . corpo de 
Palmério Sousa Vieira Veloso, de 21 anos, func1onar10 da FU
NAI .. . que se suicidou no Município de Maués, ateando fogo 
ao corpo embebido em gasolina" (JB, 10-10-74) . O jornal acres-

, centa que os funcionários da FUNAI mostravam-se consten~~
dos diante do massacre, "principalmente porque urna das v1ti
mas, Joao Dionísio do Norte, era protetor de 'Comprido', o 
silvícola que comandou o ataque". Sobre esse sertanista, oe 
63 anos o ESP da mesma data, noticiando o sepultamento 
das víti~as rec~rda que fora transferido da aldeia dos hix
caryanas, n~ rio Nhamundá, sob protesto desses índios, cujos 
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caciques Candinho e Pedro escreveram, entáo, uma carta aos 
"grandes homens da FUNAI", em que manifestavam: "Nós nao 
queremos que Joáo vá para o Alalaú, aos waimiri e aos atroari. 
Nós nao queremos a ida dele. Ele nos orienta bem na colheita 
da castanha. Ele f~ as canoas". A carta, acrescenta o jornal, 
foi considerada, na época, "o melhor tributo que Joáo do Nor
te. . . poderia receber". 

O número de vítimas fatais elevou-se para seis com a 
morte, no hospital de Manaus, de Evaristo Batista (JB, . 11-10-74). 
Na mesma data, o presidente da FUNAI determina a abertura 
de inquérito para apurar as causas do massacre (FSP, 11-10-74). 

A ESTRADA 
NO TERRITóRIO PROIBIDO 

A 6 de novembro, o JB noticia que "o VI Batalháo de En
genharia e Construc;áo · acaba de alcanQar as margens do rio 
Alalaú - local em que os waimiris-atroaris massacraram re
centemente cinco servidores da FUNAI - e se prepara agora 
para prosseguir seus trabalhos de abertura da Rodovia Manaus
Caracaraí, "ingressando no território proibido dos índios". A 
notícia fora transmitida em Manaus ao jornal pelo general 
António Coutinho, delegado· regional da FUNAI, que disse ter 
esperanQas de que os indios nao mais molestariam os traba
lhadores e soldad0s do 69 BEC, uma vez que, "após uma ac;ao 
bélica costumam se pór em fuga temendo represálias". Inf or
mou, ainda, que "a regiao é difícil e cheia de alagadiQos e, 
por isso, o Exército nao pode deixar de aproveitar todo o 
tempo disponível". Sobre um possível ataque indígena, disse 
acreditar que os waimiri-atroaris "internaram-se na selva após 
as hostilidades; agora nao adianta nem mesmo colocar um ser
tanista em seu encalc;o, pois nao os encontrarla. É preciso 
que o tempo torne os indios mais confiantes para que se 
possa, novamente, restabelecer a paz". 

Dia 19, porém, o ESP, em seu resumo da p. 3, informava: 
"índios - Cerca de 20 índios atroaris atacaram domingo um 
acampamento do Exército no quilómetro 297 da BR-1~4, no 
Amazonas. Dos quatro homens que se encontravam no posto 
um fugiu e tres estao desaparecidos" (p. 29). A matéria alu
dida nao foi, porém, divulgada. Na ed~Qao do dia 20, o mesmo 
jornal informa, da sucursal de Brasília: "A FUNAI confirmou 
ontem a investida de um grupo de atroaris ao acampamento 
de urna empreiteira que trabalha para o 69 BEC na constru
c;áo da rodovia Manaus-Caracaraí, em Roraima. Segundo o presi-
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dente do órgáo, general Ismarth de Araújo Oliveira, os índi?s 
invadiram as instalaQ6es da empreiteira, flecharam alguns obJe
tos e fugiram, em seguida, levando algu~ instrumentos de 
trabalho. Até ontem a noite, nao fora confirmada a morte dos 
tres trabalhadores que estavam no acampamento; por. enquan
to a FUNAI prefere acreditar que eles tenham fugido para 
a ~ata, logo que sentiram a presenQa d?s ín~io~. ~esmo. sem 
confirmaQáo da sorte dos operários, técnicos indigenistas_ inter
pretam a nova investida como mais uma demonstraQao da 
irritaQáO dos indios com a abertura da estrada, que corta seu 
território". 

correspondencia de Manaus para o JB fornece outros deta
lhes do ataque, a base de nota oficial_ do comandante .do 2

9 

Grupamento de Engenharia e ConstruQoes genera~ G_entil No
gueira País: o grupo se compunha de cerca de 20 indios atroa
ris · um dos quatro trabalhadores conseguiu fugir e chegar as 
m~rgens do rio Alalaú, estando os outros desap.arecidos. e pro
curados por equipes do 6Q BEC; o ataque foi precedido da 
visita de quatro atroaris, na manhá do dia 13, ao acampamento, 
onde receberam de presente géneros, retirando-se com demon~
traQóes de satisfaQáo; os assaltantes do día 17 levaram os ge
neras que puderam e destruíram o que restou (JB, 20-11-74). 

Dia 21, divulga-se que o sertanista Gilberto Pinto de .!i· 
gueiredo fora novamente deslocado pela FUNAI para a regiao, 
a fim de tentar resgatar os empregados da empreiteira atacada 
e, mais urna vez, convencer os indios das boas intenQ6es do 
branca que "nao pensa em represálias", apesar dos at8:ques 
que esta.o se amiudando nos últimos dois anos. O JBr. adianta 
que a FUNAI vem encontrando dificuldades para contrata~ ser
tanistas e mateiros que queiram servir nos tres postas insta
lados na área habitada "por esses dois grupos rebeldes. Os 
técnicos indigenistas decidiram, inclusive, escalar para cada 
posto, pelo menos, vinte servidores, para evitar novos massa-
cres" (JBr., 21-11-74). 

Os corpos putrefatos de dois dos tres trabalhadores do 
acampamento atacado pelos atroari - um com 11 flecha~as 
e urna perna fraturada e outro com nove flechadas e decapita
do - sao encontrados pela turma de busca do 69 BEC, con-

' forme o JB de 22-11-74. "0 terceiro desaparecido e único identi
ficado - o trabalhador Joáo Soares - ainda nao foi localizado, 
acreditando-se que também ele esteja morto. A operaQ~o-res
gate. . . f oi fe ita com a aj u da de helicópteros, já que veiculos 
rodoviários nao conseguem atingir as frentes de desmatamento, 
que ficam numa distancia de quase ci~co quilómetros .d~ últi
ma parte transitável da estrada. Os tripulantes do hehcoptero 
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- especialmente treinados em· operaQao de selva - tíveram 
que iQar os carpos putrefatos, envoltos em plástico, com o 
auxílio do rapel, cordáo especial usado nessas ocasi6es, e tra
zé-los dependurados no ar até Manaus". 

Oito dias se passam sem que a imprensa informe sobre 
a regiao palco de ataques e massacres índios. No dia 30, O GL. 
divulga entrevista con,cedida, em Manaus, pelo general Ismarth, 
anunciando medidas de seguranQa adotadas pela FUN Al para 
evitar "novas perdas de vida"; contrato de mais dois indige
nistas e 15 funcionários para as frentes de trabalho · na selva, 
que contaráo com o apoio do II e VI Batalhoes de Engenharia 
do Exército e do INCRA. O presidente da FUNAI assinalou 
que o órgáo "náo pode confiar nos contatos anteriores com 
os atroaris, índios bastante sofridos que defendem com energia 
as áreas que ocupam". Explicou que "o órgao só tinha um 
indigenista na regiáo e os demais funcionários abandonaram 
o emprego provavelmente devido ao babeo salário". 

De regresso de sua viagem a Amazonia, o presidente da . ~ 
FUNAI recebeu os jornalistas e disse das providencias tomadas, 
esclarecendo que os atroaris sao os únicos que estao atacando, 
ao contrário do que se . pensava anteriormente, ao atribuir-se 
aQáo guerreira aos waimiris, chefiados pelo cacique Maruaga. 
Entre as providencias, referiu-se ao salário que passará de 
Cr$ 430,00 para 730, com um seguro de 50 mil cruzeiros. Os 
novos contratados farao antes um estágio no sentido de evitar 
choques. Sobre a possibilidade de novas ataques. . . disse o 
presidente da F'UNAI "que isso nao voltará a acontecer, pois, 
a seguranQS estabelecida nao irá permitir" (DB, 30-11-74). 

A ASSEMBLÉIA DA SELVA 

Atribuida a "um sertanista da FUNAI", divulga-se, no principio 
de dezembro, a notícia de que nada menos de 16 tribos, que 
vivem na regiáo de Roraima a ser cortada pela rodovia Ma
naus-Caracarai, liderados pelo atroari Comprido, estáo decidi
dos a nao permitir que a estrada continue. 

"Nao será surpresa para os que acompanham com reserva 
e ceticismo o trabalho de pacificaQao dos índios waimiris-atroaris 
se o sertanista Gilberto Pinto for recebido de forma agressiva 
pelo chefe 'Comprido', único sucessor do tuchaua Maruaga, cujo 
filho morreu no ano passado, em conseqüencia do surto de 
malária que atacou as tribos da regiáo do rio Alalaú. 'Compri
do', mais jovem e astuto que Maruaga, já tendo inclusive visi
tada a Zona Franca de Manaus, opoe-se a construQáo da rodovia 
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Manaus-Boa Vista e já convocou uma -reuniao das 16 tribos 
que habitam a regiáo. . . Essa reuniao. . . f oi realizada numa 
das últimas aldeias dos macuxis, que faz divisa com a maior 
maloca dos waimiris, no rio Abunari. Armados de arcos; flechas 
e bordunas, cerca de 200 indios pediram ao che/e 'Comprido' 
que converse com os brancos e consiga uma promessa de que 
a rodovia náo continuará cortando a reserva indígena" (ESP, 
5-12-74; O GL., 6-12-74). Acrescentava-se que toda a preocupac;áo 
da FUNAI é a de que os índios possam cometer alguma vio
lencia contra Gilberto Pinto, cuja missáo é a de mostrar-lhes 
que os trabalhadores nao representam perigo as suas comuni
dades e a seus costumes. 

Em 11 ·de dezembro, anuncia-se a próxima interdic;ao de 
nova área nas margens da rodovia Manaus-Caracaraí, onde, em 
inspec<;ao aérea de reconhecimento, Gilberto Pinto localizara 
quatro cabanas, presumivelmente de índios Waimiris. O fazen
deiro José Mário, que mora e trabalha na área a ser inter
ditada, esteve na FUNAI, conversando com o presidente do 
órgao, e dizendo-lhe que ele próprio já notara indícios da 
presenc;a dos índios, mas nunca teve contato com eles (ESP, 
11-12-74). 

Correspondencia de Manaus, publicada no JT (ed. 16-12), 
divulga declarac;óes do novo delegado da FUNAI no Amazonas ' 
Francisco Mont' Al veme, que atribui o motivo dos ataques aos 
postos e subpostos da FUNAI a ''provocat;óes, de alguma ma
neira, de trabalhadores da rodovia". A sindicancia está a cargo 
do sertanista Gilberto Pinto, que sobrevoara recentemente o · 
território indígena, que fica no município amazonense de Novo 
Airao, "fotografando e concluindo que as aldeias indígenas estáo 
for.a do trac;ado da rodovia". Mont'Alverne informou que Gil
berto tentaría entrar em contato com o índio Maroaga, que 
comanda os Atroaris-Waimiris, e "é um dos mais conceituados 
chef es indígenas, embora nao domine todos os guerreiros dessas 
duas nac;óes indias, que se dividem em dois outros grupos: 
o chefiado pelo cacique Mimi e o comandado pelo chefe 'Com
prido"'. Há algum tempo, surgiram noticias no sul do país, 
afirmando que Maroaga tinha morrido, mas Mont'Alverne ga
rante que isso nao é verdade: "Maroaga náo morreu e nao teve 

, qualquer problema de saúde. Ele continua vivo, chefiando seus 
guerreiros, como faz há muitos anos. Maroaga é o mais aces- "' 
sível dos tres chef es Atroaris. . . o mais imprevisível é 'Com
prido', que também chefia o grupo mais arredio, responsável 
pelos dois maiores massacres registrados neste ano em seu 
território. Tudo isso, apesar de 'Comprido' já ter vivido durante 
algum tempo em Manaus". 
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· Enquanto isso; o sertanista Gilberto Pinto realizava sobre
vOos de helicóptero na área, tendo avistado "várias malocas 
dos atroari no trajeto da rodovia". A noticia (0 GL., 18-12) 
acrescentava que "urna -expedi<;áo de reconhecimento . irá ao local, 
apontando as providencias a serem tomadas na divisa Amazo-
nas-Roraima". · 

AS FLECHAS CRUZADAS 

Prenúncios de um novo ataque dos indios atroaris da regiáo 
do rio Alalaú, flechas cruzadas - sinal de guerra - foram 
~ncontrados pelos trabalhadores que fazem o desmatamento 
necessário a abertura da BR-174 ... A noticia foi trazida a Ma
naus pelo mateiros Nelson Pedrosa e Luís Santos, empregados 
de urna empreiteira, tratando logo de acrescentar que a hostili
d~~e ~ndígena é, "contra os funcionários da FUNAI", os marupa 
(ln1m1gos) na llngua a.1(.roari. Os dois alegam que o problema 
sao "as normas rígidas da FUNAI" que "conflitam com as leis 
tribais". Esse con/lito ~ exemplificado pelos empregados da em
preiteira: os atroaris matam funcionários da FUNAI para pro
teger sua liberdade de trocar produtos de cac;a e pesca "por 
objetos mais valiosos que lhes sao oferecidos pelos trabalha
dores dos empreiteiros qué nao estao sujeitos as duras re
gras da FundaQáo". Segundo Nelson Pedrosa e Luís Santos, 
os atroaris-waimiris aparecem de vez em quando em seus acam
pamentos, "em missáo de paz" procurando "Papai André" (o 
empreiteiro) e recebem "donativos"; falam pouco o portugués 
e_ fazem-:se entender por sinais. "Eles nao sao perigosos mas 
nao perdoam os que os tratam mal" (JB, 26-12-74). 

. O jornal acrescenta, e o ESP, na edic;áo do dia seguinte, 
repisa o ~ema, que . a FUN Al "nega veracidade as afirma<;óes 
dos mateiros. . . e informou que o sertanista Gilberto Pinto 
Figueir~.?º' responsável pelo controle da tribo, voltou ontem 
da reg1ao, onde deixou tudo em paz. Ele fez contato com 
vários chefes indígenas das regióes do Alalaú e do Camanaú 
inclusive com o lendário Maroaga, que se prontificou a con~ 
versar com o indio 'Comprido', que tem comandado os últi
mos ataques indios, para saber se seus guerreiros estao- sendo 
insuflados". Acrescentou o porta-voz que existem dois chef es de 
grupos atroaris-waimiris com o mesmo nome: um "Comprido" 
que é casado com a filha de Maroaga e vive ria regiáo de 
Camanaú, outro chefia urna aldeia de 300 guerreiros na do rio 
Alalaú. É este que tem comandado os massacres. "Trata-se de 
um grupo arredio. . . mas que pode ser facilmente controlado, 
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sobretudo com a ajuda dos demais indígenas". Quanto aos ves
tigios da declar~áo de guerra atroari, que estariam atemori· 
zando os trabalhadores brancas da estrada, fon tes da FUN Al ... 
acreditam que "dá para se pensar que os sinais de guerra 
encontrados nas picadas tenham sido colocados propositada
mente pelos trabalhadores" <ESP, 27-12-74) "para que pudessem 
ir passar o Natal em Manaus" (JB, 26-12-74). 

Toda a confianQa da FUNAI e as hipóteses de que as fle
chas cruzadas náo teriam sido colocadas pelos índios se esbo
roaram diante do massacre, no domingo, 29 de dezembro, do 
sertanista Gilberto Pinto Figueiredo Costa e dos funcionários 
Joáo Bosco de Aguiar e Joáo Alves Monteiro, exatamente pelo 
seu amigo, o chefe Maroaga. Da chacina, escapou apenas um 
dos companheiros de Gilberto, Ivan Lima Ferreira, índio acul
turado que, mesmo ferido, conseguira alcanQar o acampamento 
do 6~ BEC e narrar a tragédia, amplamente noticiada pela im
prensa do País no dia 31. 

Ivan Lima Ferreira conta que na noite de sexta-feira o 
tuxaua Maroaga, seu cunhado "Comprido" e mais 20 guerreiros, 
em atitude aparentemente amistosa, chegaram ao pasto de 
atraQáo Abonari II perguntando por Gilberto. Avisado por Ivá 
da chegada dos índios, Gilberto, que estava em Manaus, pre
parou as pressas grande quantidade de mantimentos e presen
tes e viajou para o posta Abonari II, no mesmo dia, num 
táxi aéreo. Seu filho Gilmar, de 15 anos, quis acompanhá-lo, 
mas Gilberto náo permitiu: "Eu nao sei como as coisas estáo 
por lá", explicou. (A viúva do sertanista D. Irene Gioia de 
lt1gueiredo "contou que o marido estava aposentado, como fun
cionário do Ministério da Agricultura, desde odia 23, Na ocasiáo, 
ela pediu-lhe que abandonasse suas funQ6es na FUNAI, que 
o havia encarregado de tentar convencer os waimiri-atroaris . . . 
a concordarem com a constru~áo da rodovia Manaus-Caracaraí .. . 
Mas o Gilberto acabou náo me ouvindo. Ele dizia que náo podia 
largar agora os contatos com os indios porque poderiam cha
má-lo de covarde"). 

"Ao chegar ao posto, Gilberto conversou longamente com 
Maroaga, de quem era amigo desde 1968, quando cumpriu sua 
primeira missáo pacificadora junto aos waimiri-atroaris. O tu-

' xaua convidou-o a acompanhá-lo a sua maloca, no igarapé do 
Jacaré, afluente do río Camanaú. Gilberto, entretanto, conven
ceu-o de que deveriam dormir no posta sexta e sábado, dei
xando a viagem a maloca para a manhá do domingo. Na noite 
de sábado, depois do jantar, Gilberto e Maroaga conversaram 
mais urna vez. Segundo o sobrevivente Ivá, nao havia entáo 
nenhum indício de propósito inamistoso por parte dos índios. 
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Eram 5 horas de domingo e o dia nem havia clareado quando 
os w aimiri-atroaris acordaram e passaram a conversar baixinho, 
fora do acampamento. De repente, ouviu-se um grito de guerra 
do tuxaua Maroaga, e comeQOU o massacre. Nas redes em que 
estavam deitados, os funcionários da FUNAI foram atingidos 
por várias flechad~. Seus gritos de dor se juntavam aos gritos 
de guerra dos índios. Os primeiros a ca ir, f eridos por flechas 
de laminas de aQo, foram Joáo Alves Monteiro e Joáo Bosco 
Aguiar. O sertanista Gilberto saltou rapidamente de sua rede 
e tentou amedrantar os índios f azendo do is disparos de revól
ver para o alto. Seu amigo Maroaga foi o primeiro a flechá-lo 
pelas costas. Atingido também por outros índios, Gilberto mor
reu com duas flechadas no p.eito e trés nas costas, além de 
vários golpes de borduna. O funcionário Oswaldo Souza . Leal 
Filho, cujo carpo náo foi enco:q.trado, deve ter marrido tam
bém durante o massacre. É possível que os waimiri-atroaris 
tenham jogado seu carpo as piranhas, no rio. Ferido, apenas 
levemente, o índio aculturado Ivá Lima Ferreira conseguiu al
canQar o acampamento ~do 69 BEC" (0 GL., 31-12-74). 

Eduardo Celestino Santana, sertanista experimentado, de
clarou-se "admirado com esse massacre. Gilberto era um pro
fundo conhecedor, querido e respeitado pelos índios . e náo 
seria nunca apanhado de surpresa". Por isso pensa que " tem 
branca no meio da tribo" (JB, 31-12-74). Segundo Gelcimar 
Soares, superintendente da ·FUNAI, " deve ter acontecido coisa 
muito séria para que eles o tenham matado assim fríamente" 
(JT, 31-12-74). 

Um comunicado do Comando Militar da Amazónia, divul
gado pelo JB, no dia 31, confirma. o depoimento dos sobrevi· 
ventes e narra as providencias tomadas pelo 2"' Grupamento 
Especial de ConstruQáO que trabalha na área: no dia 27, infor
mados da presenQa dos índios no acampamento, para ali "des
locaram-se o Capitáo Altamir Bonilha, daquela Companhia, e 
o sertanista Gilberto, a fim de verificarem a situ~áo". No 
acampamento, os índios já haviam estado "em atitude amiga, 
ocasiáo em que foram realizadas tracas de presentes. Os índios 
lá almoQaram, prometendo voltar no dia seguinte para novas 
trocas. O Capitáo BoxµIha e o sertanista Gilberto dirigiram-se 
entáo para o pasto da FUNAI, onde mantiveram contato com 
os indígenas waimiri-atroari e seu chef e Maruaga, que sólicitou 
alimentos, ferramentas e panelas e manifestou também o desejo 
de sobrevoar sua maloca. No dia 28, foram remetidos pelo • 
comandante do 69 BEC os presentes pedidos e nova confrater-
nizac;áo foi realizada com a presenQa daquele chefe índio. Após 
este encontro, os indígenas, acompanhados pelo sertanista Gil-
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berto e mais quatro funcionários da Funda~o, dirigiram-se 
para o posto da FUNAI, onde pernoitaram". Depois de infor
mar a chegada do sobrevivente ao acampamento, as 8 horas 
da manhá do domingo, o comunicado concluí: "!mediatamente, 
organizou-se urna patrulha chefiada pelo Capitáo Bonilha, que 
rumou para aquele posto. Lá chegando, constataram a morte 
do sertanista Gilberto Pinto de Figueiredo e dos funcionários 
Joáo Alves Monteiro e Joá.o Bosco de Aguiar. Foram realizadas 
buscas para localizar o f uncionário Oswaldo de Souza Leal 
Filho, o qual nao foi encontrado". 

O corpo de Oswaldo foi achado no dia 3 por turmas de 
buscas da FUNAI em combinac;áo com elementos destacados 
do 69 BEC, transladado e ·Sepultado em Manaus (CB, 4-1-75). 
Enquanto a FUNAI abandonava os tres postos indígenas da 
área (Alalaú I, Alalaú II e Abonari I), especulava-se sobre as 
causas do massacre. Além da versáo fantasiosa de um jornal 
"da capital amazonense, segundo a qua! Gilberto Pinto foi 
morto pelo 'comandante' Maroaga ... e pelo seu filho 'Com
prido', por causa de uma misteriosa mulher loira (que) viveria 
com 'Comprido' e este estarla com ciúmes do sertanista e seus 
companheiros" (ESP, 1-1-75), o ciúme também figurou na versáo 
do delegado da FUNAI em Manaus, Francisco Mont'Alverne: 
"os waimiris-atroaris estavam enciumados porque Gilberto faria 
urna visita a urna_ tribo inimiga" (JBr., 3-1-75). 

O pastor anglicano Benjamin Bennet, "contratado pela FU
NAI para trabalhos em Alalaú e em Santo Antonio do Abonari 
afirma que os waimiris-atroaris temem pela perda de seus me~ 
lhores campos de caQa, com a aproximaQáo da estrada" e pensa 
também, que "este ataque faz parte de urna vinganQa, pois há 
50 anos estes índios teriam presenciado a invasao de suas terras 
por cac;adores e extrativistas; eram crianQas e teriam crescido 
com o desejo de vinganQa. Benjamín Bennet trabalha para a 
FUNAI, mas nao tem confianc;a nos índios, tendo afirmado 
que sempre aconselhou a Gilberto para que tomasse cuidado 
com os waimiris-atroaris" (JBr., 3-1-75). 

Outra versáo repisa a tecla de um incitamento de branco: 
"um foragido da justiQa que vive entre os índios atroaris co
nhecido como Pelado, está sendo apontado como respon~ável 

, pelo ataque dos indígenas ... O delegado da FUNAI Sr. Fran
cisco Mont' Alverne, nao encontra outra explicac;áo. ~ . Nao se 
pode conceber. . . que os índios tenham resolvido de urna hora 
para outra atacar o sertanista Gilberto . . . que sempre foi muito 
querido pelo tuchaua Maruaga. Pelado seria a única maneira 
de explicar o mistério que cerca o episódio" (JB, 3-1-75). 
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Em correspondencia de Brasília, o jornalista Damiáo Ro
drigues escreve: "Chefe mata chefe" - eiita foi a explicac;áo 
dada ontem, por fontes categorizadas da FUNAI, ao declararem 
que "urna disputa de lideranc;a tribal entre os caciques Com
prido e Maruaga fez com que este matasse, sem maiores ra
zóes... o seu amigp sertanista Gilberto Pinto". Para o antro
pólogo Hélio Rocha. . . essa hipó tese se ref orQa ainda pelo fato 
de que Maruaga, aparentemente enciumado com a crescente 
a.scensáo de Comprido no seio da tribo, quis provar-lhe a sua 
lideranc;a, chefiando, juntamente com seu genro, o massacre ... 
Outra interpretac;áo dada pelos técnicos indigenistas é a de 
que a revolta. . . é de natureza atávica ou ainda telúrica, porque 
desde o inicio do século estao s~ndo escorrac;ados de suas terras 
pelo crescente avanc;o das frentes de penetrac;áo. . . Esse avan
c;o . . . agora cresceu de intensid~de com a passagem definitiva 
da rodovia Manaus-Caracaraí. . . "Comprido foi a Manaus, onde 
ganhou muitos presentes, mas, na volta ele pode observar que, 
além da estrada, dentro de suas terras, já existem urna serraría 
é grandes fazendas", lembraram as fontes . .. isso pode e deve 
ter aumentado a irritac;áo do chefe indígena. Outro fato que 
pode confirmar essa suposic;áo f oi dado pelo antropólogo Hélio 
Rocha: "recentemente, os indios Wai-Wai mantiveram reuniáo 
com Comprido, informando-o da presenQa de caQadores · profis~ 
sionais em suas terras, os quais, inclusive se teriam apossado 
de urna grande partida de peles valiosas" <FSP, 3-1-75). 

O próprio presidente da FUNAI general Ismarth disse, em 
Manaus, que "existem loteamentos nas proximidades e talvez 
até dentro da reserva dos waimiris-atroaris, mas isso eu con
sidero uma invasáo, uma intromissáo ilegal, uma vigarice. Esses 
loteamentos náo tem valor de espécie alguma. É por isso que 
o índio náo confía em ninguém. A FUNAI existe para isso: 
defender os direitos do índio" (ESP, 12-1-75). Segundo. o mesmo 
jornal a declarac;áo do general "atinge diretamente ao coronel 
reformado Mil ton Gaivoso, acusado pelo sertanista Gilberto ... 
de lotear as terras dos índios . . . Gaivoso informou que cadas
trou no INCRA urna área de tres mil hectares, no quilóme
tro 223 da rodovia Manaus-Caracaraí, mas a gleba está a 10 
quilómetros da reserva indígena. E se eu nao a beneficiar 
perderei o direito de ·ocupá-la". Mil ton Gaivoso disse, também, 
que logo após o ataque ... a FUNAI retirou da área os 14 ho
mens que trabalhavam no desmatamento da sua gleba, levando 
ainda ferramentas e mantimentos avallados em 11 mil cruzeiros. 

\ 

"O pior é a FUNAI negar haver dado essa ordem. A verdade 
é que eu nunca vi um índio na minha propriedade e posso 
provar que nao estou invadindo território proibido". 
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Embora as versóes sejam as mais diversas "parece que 
há um consenso mínimo quanto as causas dos massacres pro
movidos pelos Waimiris-Atroaris: a rea<;áo a invasáo dos bran
cos nas suas terras. Para o índio, cuja sobrevivencia depende 
fundamentalmente da terra, nao é fácil se manter pacífica
mente acomodado vendo os civilizados invadirem seus campos 
de caga e as suas reservas de alimentos. . . Como explicar a 
um jovem atroari, secularmente na terra, que a chegada de 
urna estrada náo lhe trará danos? É urna missao difícil, princi
palmente se este jovem já conhece outras experiencias. Se já 
lhe contaram que suas terras sao cobigadas por grupos bem 
mais fortes. Tribos brancas com muitas armas, com outros 
costumes, as tribos civilizadas que querem levar o desenvolvi
mento para todos os cantos. O jovem atroari talvez nao aceite 
nenhum argumento. Ele !uta por um ideal mais imediato que 
é a sua sobrevivencia . . . Por muito menos as tribos brancas 
lutam entre si. . . A Fundagao Nacional do fndio nao pretende 
modificar a sua estratégia . . . e a estrada que corta o território 
indígena prosseguirá, segundo afirmagao do ministro Rangel 
Reis, em Manaus. O que significa a náo-mudanga dessa estra
tégia? O objetivo é a estrada, é o trabalho de integragáo de 
todo o território nacional, política bastante difundida pelo ex
presidente Médici. Se nao muda, outras vítimas poderáo apare
cer. E o desfecho é previsível. Os índios váo resistir ao avango, 
voltaráo a atacar até um final onde se espera náo marque 
o fim de urna civilizagáo que representa, atualmente, urna mi
noría, e como toda minoría, só conhece urna maneira de se 
preservar: a luta. Urna luta sangrenta mas sem muitas esperan
cas - nesse caso - pois o inimigo é a tribo mais forte, o 
branco" (Mamélia Moreira, da Editoria de Govemo. JBr., 5-1-75). 

Conscientes desse problema, ou seja, da razáo determinante 
da !uta dos W-A, é que "antropólogos defendem a paralisagáo 
da BR-174 para entáo pacificar os índios", conforme o prof. 
Roque Laraia e a antropóloga Alcida Ramos, da Universidade 
de Brasília, que sugerem "um entendimento entre os antropó
logos do Brasil e a FUNAI para discutir a situagáo" (JBr., 
7-1-75) . O mesmo pensamento manifestou o Conselho Indige
nista Missionário (CIMI), em documento enviado ao órgao exe
cutor da política indigenista nacional após um Encontro Re
gional de Pastoral Indígena, realizado em Belém, salientando 

' que "os trabalhos esta.o pondo em risco seriamente a sobrevi
vencia dos grupos tribais da regiáo, além de deixar os funcio
nários completamente traumatizados" (ESP, 23-1-75). 

Em 10 de janeiro, aliás, o próprio presidente da FUNAI 
declarou acreditar que "só um estudo científico, que indique 
solugóes práticas, pode responder a essas indagagóes". Anunciou 
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que seráo promovidas m~sas-redondas com estudio.sos, té~nicos, 
antropólogos, universitános e outras pessoas dedicadas a ~a
téria recolhendo-se daí subsídios para compreender a raza.o , - . 
desses ataques. "Sem esses dados, tudo será em vao, mesmo 
porque - e disso estou convencido - o índio náo confía em 
ninguém . .. quem entra em sua terra é inimigo" (0 GL., 10-1-75). 

"E AGORA, JOSÉ?" 

"A ofensiva do governo brasileiro abrindo novas rodovias com 
a preocupagao de ocupar os vazios económicos repres~ntad~s 
pelo Brasil Central e a Ama.Zónia, está criando uma situacao 
de con/lito, que, se náo chega a degenerar em confron,to. arma
do, poderá assumir o caráter de um verdadeiro et"!ocidio, ace
lerando o processo de exterminagáo dos remanescentes da raca 
indígena brasileira". Conforme o ESP, que dedicou quase duas 
páginas completas ao massacre em sua edigáo de 31 de dezem
bro de 1974, "a advertencia é dos irmaos Cláudio e Orlando 
Villas-Boas e constava de documento oficial enviado a Univers1-
dade Federal de Mato Grosso. . . Nesse documento, os sertanis
tas esclareciam que esses conj-rontos, geralmente trágicos, já 
ocorriam em pontos isolados, principalmente nas áreas perifé
ricas das estradas Xavantina-Cachimbo, Cuiabá-Santarém, Tran
samazonica - e a confirmac;áo náo se fez esperar - e Manaus
Caracaraí". Acentua o jornal, em título, que "os Villas-Boas 
previram o perigo de conflitos". 

Ainda na mesma edigáo, o jornal paulista escreve: "Aban
donados, famintos, sem assistencia médica direta e sujeitos aos 
inconvenientes de um falho processo de atrac;áo imposto pela 
FUN Al, aos indios waimiris-atroaris só restava mesmo aperfei
goar urna estratégia própria de guerra. A animosidade criada 
entre os índios e os construtores da estrada. . . acentua-se agora 
com o prenúncio de novas conflitos e martes, diante de urna 
incrível constatac;áo: as suas terras estáo sendo invadidas e lo· 
teadas por grileiros a servir;o de um ex-deputado federal pelo 
Amazonas". Lembrando que, "após 33 anos de contatos, em 
que 62 dos seus funcionários morreram sacrificados pelos in
dios, é que a FUNAI mostra interesse em modificar a política 
de pacificagáo dos waimiri-atroaris, aumentando o efetivo de 
campo e criando novas frentes de atrac;áo. . . O grande erro da 
FUN Al está no escasso conhecimento de seus técnicos sobre 
a cultura dos waimiris-atroaris . . . N e'nhum estudo etnográfico 
sobre esses indios foi feito até agora pela FUNAI, que chega 
ao absurdo de definir os waimiris-atroaris corno 'pacíficos, ro
bustos e alegres', contradizendo seus próprios sertanistas . . . ". ' 
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OUtro grave erro é apontado pelo comando . do 69 Batalháo de 
Engenharia e Construc;áo: após ·uma chacina, a FUNAI dá novos 
presentes aos índios. "O indio passa a acreditar que o mal que 
praticou é um bem para os brancos. E· volta a praticar novas · 
chacinas, novos assaltos". "Isso · é ·psicológico", explica um ma
jor-engenheiro do BEC de Boa Vista. 

Acrescenta o jornal: "O tenente-coronel Arruda, comandante 
do 69 BEC, náo aceita a idéia de paralisar as obras, por enten
der que as causas das chacinas náo estáo ligadas aos contatos 
que os indios mantem com os trabalhadores, mas por motivo 
muito mais sério, que ao batalháo náo interessa saber. Isso 
é tare/a da FUNAI". Como a FUNAI também náo · se mostra 
disposta a revelar esse "motivo muito mais sério", o mistério 
continuará gerando conflitos, pois as obras prosseguiráo em 
ritmo normal. "A estrada Manaus-Caracaraí será construída, 
custe o que custar. Náo vamos parar os trabalhos apenas para 
que a FUNAI complete a atracao dos índios" - garante o 
tenente-coronel Arruda (ESP, 31-12-74). 

A última notícia do sangrento ano de 1974, publicada pelo 
DB na edicáo de 31 de dezembro, dava canta de que "a FUNAI 
está evacuando seu pessoal da área dos atroaris". Contudo, já 
no dia 12, o DB anunciava que, em Manaus, após reuniáo rea
lizada com os militares no gabinete do General Femando Bel
fort Bethien, Comandante Militar da Amazonia, o presidente 
da FUNAI voltara com o seu último planejamento modificado: 
"a Fundacáo reiniciará, dentro de 48 horas, o envio de suas 
expedic;óes a regiao do rio Alalaú, na BR-174, para permitir 
a continuac;áo do desmatamento que vinha senda feito normal
mente pelo 6° BEC" até o massacre de Gilberto e sua equipe. 
Acrescenta a noticia que "o sertanista Afonso Alves da Cruz, 
que serviu na base de Kararaú, no Xingu, dirigirá urna expe
dicáo de 30 homens, entre servidores retirados ultimamente 
daquela área. . . e de outros contratados recentemente em Ma
naus. A equipe ficará baseada em um acampamento especial
mente construído pelo 6., BEC, com fortificacóes adequadas, 
a 600 metros da margem do rio Alalaú, próximo ao acampa
mento da primeira companhia, no quilómetro 223, servido por 

, sistema de jonia, que funcionará durante 24 horas". Assinala, 
ainda, o jornal que "um dia antes do encontro com as autori
dades militares . . . quando chegou a Manaus, o General Ismarth 
havia declarado que a FUNAI só voltaria ao Alalaú, depois de 
um minucioso estudo da situac;áo, mesmo porque os antigos 
e novas funcionários estavam temerosos de voltar. O sertanista 
Afonso Alves da Cruz vai apenas desempenhar sua missáo, 
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objeto das resolucoes tomadas na reuniáo. O substituto de 
Gilberto, como havia dito antes, será oficialmente escolhido 
na segunda ou na terc;a-feira" (DB, 12-1-75). 

A escolha estava mesmo difícil. Antes, havia sido escolhido 
para substituir Gilberto "o indigenista Sebastiao Amancio ... 
responsável pela atra~áo dos índios marubos e maiurunas, con
siderados tao f erozes quanto os waimiri-atroaris e que também 
recusam a aproximacáo do homem civilizado" (0 GL., 3-1-75). 
"Ele já teve contato com índios do grupo Karib, contatando 
os últimos grupos arredios dos Yskaryanas, no Baixo . Amazo
nas, e disse ontem, em Manaus, que usará métodos dij erentes 
dos usados por seu amigo Gilberto Pinto . . . os mesmos que 
usou para atrair e pacificar nos últimos tres anos Marubus 
e Maiorunas do Alto Solimóes" (JBr., 4-1-75). 6 

Que métodos seriam esses, indagavam, curiosos, os leitores 
dos jornais brasileiros, acostumados as táticas de namoro, o/e¡, 
renda de presentes nos tapiris e outros, até os abraQos e con
fraternizac;oes. Amancio, a princípio, foi discreto: "postos com 
a seguranca de um f orte, para gar~ntir maior seguranc;a aos 
funcionários, e índios afastados, · evitando-se urna 'confraterni
zacao superficial' . . . preferindo manter urna distancia preen
chida por respeito mútuo" (ESP, 4-1-75). Contudo, no dia 6, 
abre o jogo: "uma demonstracáo de /orca dos civilizados, que 
incluirá a utilizacáo de dinamite, granadas, bombas de gás lacri· 
mogeneo e rajadas de metralhadoras, e o confinamento dos 
che/es índios em outras regióes do País - sáo as principais 
táticas que. . . pretende adotar para urna reaproximaQáo com 
os W-A". Amancio, para quem os waimiris-atroaris estáo acos
tumados a impunidade após os massacres, acha que "é preciso 
dar-lhes uma punicáo, sem maus tratos físicos, mas, se neces
sário, até com a deportagáo dos líderes rebeldes para outras 
regióes do País, porque assim eles aprenderáo que náo devem 
matar civilizados . . . O armamento será usado apenas para dis
suadi-los de qualquer pretensáo de ataque. . . A dinamite, que 
explode e derruba árvores, será útil para mostrar nossa jorca 
e espantar os índios, e as bombas de gás lacrimogeneo poderáo 
ser usadas em caso de ataque, f oreando um recua imediato 
dos índios. . . Náo vamos encher tapiris de presentes, como 
ocorreu após cada massacre, porque o índio se sente retribuído 
pelo que fez. Agora, o.s waimiris-atroaris precisam de uma licáo: 
aprender que fizeram uma coisa errada. Vou usar máo de ferro 
contra eles . . . Quando eles procurarem fOntato conosco na 'f or
taleza' vou exigir que venham desarmados. Pretendo ainda fazer 
com que devolvam os facóes, f oices e outros objetos de aco 
cortantes que g_anharam (l_os _civil~dos e que usaram para f azer 
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as flechas de pontas de a<;o utilizadas em seus massacres. Nós 
cometemos o erro de armar os índios; agora, vamos desarmá-los". 
A matéria informa que Amancio, como parte de sua estraté
gia, pediu ao 6" BEC que o ajude a mostrar ostensivamente ao 
indio "a forQa de que o civilizado dispoe". Finalizando, disse 
o sertanista: "Irei com urna ¡xLtrulha do Exército até urna aldeia 
dos índios e lá, em frente a todos, darei uma bela demonstra
<;áo de nosso poderio. Despejaremos rajadas de metralhadoras 
nas árvores, explodiremos granadas e /aremos muito barulho, 
sem ferir ninguém, até que os waimiris-atroaris se conven<;am 
de que ternos mais /or<;a do que eles" (0 GL., 6-1-75). 

Embora tal disposic;áo belicosa tivesse o apoio de alguns 
leitores de O Globo 1 e fosse, possivelmente, conseqüencia de 
declarac;oes contrárias a política de esquecimento adotada pelo 
sertanista Gilberto Pinto, no dia seguinte já o presidente da 
FUNAI afirmava que "ern virtude de suas declara<;oes sobre 
o uso de dinamite, metralhadoras e gás lacrimogeneo para con
ter os índios, o sertanista Sebastiáo Amáncio náo mais irá tra
balhar junto aos waimiris-atroaris. E disse que convidou os 
irmáos Cláudio e Orlando Villas-Boas a assumirem a tarefa" 
(ESP, 7-1-75). 

Esse convite teria sido fruto de declaraQé)es de Orlando, 
no dia 4, "ao saber que a FUNAI quer convocá-lo para a tarefa 
de pacificac;áo dos índios waimiris-atroaris": aguardava apenas 
·a oficializac;áo do convite para entrar em contato com seu ir· 
máo Cláudio "para o início dos trabalhos". E acrescentava: "É 
bom saber que os Villas Boas ainda sáo lembrados num mo
mento difícil como este". O jornal ajunta: "Eles tem 33 anos 
de servic;os prestados a FUNAI, mas, desde já, se ofereceram 
como voluntários para qualquer missáo em que a fundac;áo 
necessitar de sua participac;áo" (JB, 4-1-75). Entretanto, ao se
rem convocados a Brasilia, "explicaram que náo poderáo assu
mir novos compromissos, enquanto a sua aposentadoria nao 
sair". E concluíram que, "caso a aposentadoria saia, eles váo 
trabalhar 'sem qualquer ónus para a FUNAI', mas náo acei
tará.o de forma alguma a chefia de qualquer frente de trabalho, 
preferem trabalhar apenas como assessores do sertanista que 
substituirá Gilberto Pinto" (JT, 8-1-75). 

Dessa entrevista resultou a decisáo de entregar, afina!, a 
chefia da atraQáo dos W-A a Apoena Meirelles, que "tinha a 
preferencia, muito antes de Gilberto ser morto pelos atroaris ... 
do presidente da FUNAI e do Ministro do Interior" (ESP, 
16-1-75). 

A designac;áo de Apoena foi confirmada no dia 15, ao tempo 
em que a FUNAI anunciava haver iniciado o recrutamento do 
pessoal para a próxima expedic;áo, embora encontrando difi-
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culdade de vóluntários. Segundo· a· general -Ismárth, um quadro 
de 60 homens era necessário para a frente de atrac;áo. O recru
tamento "vem sendo feíto com muita rigorosidade, procuran
do-se selecionar pessoal de maior capacidade e experiencia, a 
fim de evitar a repeti(;8o de choques". Quanto a Apoena, com 
apenas 24 anos, casado com a antropóloga Denise Rocha e 
pai de urn filho, é considerado por seus companheiros e supe
riores um dos mais experientes sertanistas brasileiros e apon
tado como sucessor natural - e de direito - da obra do seu 
falecido pai, o sertanista Francisco Meirelles. Embora aceite 
essa responsabilidade, Apoena, cioso de sua própria identidade, 
afirmou, quando seu pai ainda era vivo: "Ele é Chico Meirelles, 
eu sou Apoena. E somos dois · homens que nao possuem o 
mesmo cérebro. Por isso discutimos. E as discussoes nos unem 
ainda mais". Hoje, Apoena exalta a memória e pensamentos 
de seu pai, afirmando: "O tempo trabalha a favor do que. 
meu pai pregava. As sociedades puras tendem a ser dinamicas, 
jamais estáticas, e por mais que outros companheiros, também 
honestos porém utópicos~ e romanticos, tentem evitar que os 
indios corram ao encontro do desenvolvimento que marcha ine
xorável em direc;áo aos recónditos mais distantes, nós preferi
mos, em vez de deixarmos os índios de brac;os cruzados a 
espera do porvir, prepará-los para a nova realidade social e 
económica que terao de enfrentar'' (JB, 16-1-75). 

Apoena sabia que "conforme relato de mateiros da regiáo 
Manaus-Caracarai, os waimiri-atroaris já prepararam urna série 
de armadilhas na selva para impedir o acesso de brancas aos 
seus aldeamentos" (0 GL., 3-1-75). Antes de partir para Manaus, 
condenou qualquer tipo de violencia contra os indios, pois "a. 
época do general Custer, aquele americano que liquidava indios,. 
já acabou" (ESP, 24-1-75). Afirmou que "os índios estáo certos, 
pois nao sao obrigados a adatar o mesmo tipo de vida do 
branco, sendo preferivel que eles morram de armas na máo 
do que serem mendigos em suas próprias terras"; por isso, 
"náo vai comandar nenhuma expedic;áo para atrair os Waimiri
Atroaris, porém manterá urna equipe volante de 30 homens, 
colocando periodicamente brindes e presentes nos postos da 
FUNAI" para que eles . "entendam que, apesar do que houve, 
nós náo guardamos ressentimentos e que eles náo devem temer 
represálias de nossa parte". Segundo ele, os postas da FUNAI 
"servirá.o apenas como urna espécie de ponto de encontro entre 
o pessoal e os indios", pois "pelas informac;oes que ternos pa-· 
rece que os Waimiris-Atroaris nao querem a permanencia pro
longada de brancas nos postas. . . Por isso, o nosso trabalho 
náo será tentar atrai·los, mas sim que náo se· aproximem da 

291 



estrada nem mantenham contatos com os trabalhadores. Apoe
na Meirelles solicitará ao comando do 6º BEC. . . que baixe 
severa~ instruQ6es aos soldados e oficiais se, porventura, ocor
rer algum encontro com os índios". Eles nao devem demons
trar ressentimentos e devem tratar bem os silvícolas, a fim 
de nao tomar "mais tensa a situa~o" CFSP, 24-1-75). 

Diante das notícias de que "bandoleiros venezuelanos" es
tariam atuando junto aos W-A, presenc;a esta constante de depoi
mento do sertanista Sebastiao Firmo, agora contratado para 
auxiliar Apoena (JBr., 25-1-75); de haver o presidente da FUNAI 
admitido "deslocamento . . . dos wai-wai, que habitam as Guia
nas", convocados pelos "primos" e "a arregimen~ao de 16 
tribos", sendo possível "até que Comprido tente atacar desta
camento do 6° BEC" (0 GL., 3-1-75), o Ministro do Interior, 
depois de informar que a construc;áo da estrada será mantida, 
cabendo a FUNAI compatibilizar esse objetivo com a presenc;a 
dos índios, acentuou: "Nao ternos pressa na pacificac;áo, e náo 
seria fácil remove-los (aos índios) da área, pois pertencem a 
comunidade Caribe e mantero contato muito- intenso com indí
genas da Guiana. Por tudo isso, teremos muita calma e pacien
cia" (ESP, 28-1-75). 

Ao terminar janeiro, o Presidente da República assinou 
decreto "ampliando e corrigindo temporariamente os limites 
do município de Airáo, da área de interdiQáo onde estao os 
indios waimiris-atroaris, a fim ,de permitir que a FUNAI possa 
tentar novamente a sua aproximac;áo sem interferencia de es
tranhos". Ao mesmo tempo, Apoena chegava a Manaus, decla
rando "que a missáo é difícil" e, confessando-se temeroso ("em
bora a verdadeira coragem esteja naquela ac;áo que se faz com 
medo"), tentará "levantar a bandeira deixada por Gilberto Pin
to, homem experiente e capacitado e procurará lograr exito" 
(JB, 30-1-75). ª 

NOTAS 

· l. Noel Nutels, médico, sanitarista, d.edicou grande parte de sua existéncia e do 
seu trabalho profissional a asslsténcia 80 indio. 

2. Acbna, o mesmo jornalista dá o convívio entre esses indios e os civilizados como 
iniciados no século passado. 

3. Para-Sar - servic;o de busca e salvamento da Fo~ Aérea Braslleira, que tem 
tido relevante e meritória atuac;lo na assisténcia lis populac;óes do nosso "hinterland", 

' notadamente na Amazonia. 
4. Ver cap. 7: Os outros rebeldes. 
5. 1!: curioso constatar que o ESP, na mesma edicio, descreve o tipo dos W·A como 

"de compleicio forte" e, portanto, robustos, coincldindo, assim, com o "absurdo" que 
aponta na concepc;áo da FUNAI. Remete-se o leitor 80 primeiro periodo do item - O 
tipo e o mito, deste capitulo. 

6. Ver cap. 7: Os outros rebelde•. 
7. Em sua secc;áo •carta dos Leitores•, edlc;6es de 17, 21, 25 e 29·1·75, O Globo 

dlvulgou correspondéncia contrária e favorável aos métodos de atemorizac;io dos W·A, 
preconimdos pelo sertanista Sebastiio AmAncio. Uma das cartas, firmada por Isalas 
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Nunes, do Rio, criticando "esses senhores que recriminam o sertanista", aftnna: "Só 
se tem visto acusa~ tremendas a esse humilde servidor público. Principalmente por 
aqueles que náo ficam nas selvas, sujeitos as traic;Oes dos caciques, no caso Moroaga 
e Comprido. Sou de opiniio que o lema do saudoso General Rondon - 'Morrer se 
preciso for, matar nunca' - já está superado. Rondon conviveu com indios honestos, 
ja.mais lidou com os pérfidos waimiris-atroaris. Acho que se deve assegurar os direitos 
dos indígenas brasileiros mas exigir que eles cumpram seus deveres. Moroaga e Com· , 
prido deveriam ser confinados na ilha da Trindade, por muitos anos, segun.do pensam 
os parentes e amigos das vftimas desses selvagens. Gostaria que o sertanista toma.sse 
conhecimento da minha solidariedade ao seu ponto de vista, pois, com tantas repri· 
mendas que lhe fazem, poderá terminar num hospicio ou enfiando o pescoc;o num lac;o 
de corda". Já para Abel C. ~ingardeiro, de CaJcias, "ninguém , .. tem o direito de ir 
contra as idéias de Rondon em relac;fi.o aos indios, pois ele viveu com os selvagens. 
Acredito que o sertanista Gilberto Pinto, vitimado pelos indios Maroaga e Comprido, 
náo foi morto de surpresa ou traic;ao. Tentemos recordar fatos históricos: os portu
gueses, quando descobriram este pafs, tentaram escravizar os indios e Dio o conse
guiram, tendo de ir buscar negros na Mrica. Os nossos irmáos selvagens nunca gos· 
taram de ser usados, como empregados, pois sempre amaram, amam e hAo de amar 
a liberdade. Lembrem-se: este continente é deles". 

8. No periodo analtsado (1973 a jan./1975), os nove diários selecionados dedicaram 
aos W-A urna superficie total de 6.425,5 centímetros de coluna, correspondente a 14,9 
páginas, assim distribuida: 1973, 1.738,5 Centímetros de coluna (4,1 páginas), 270/o da 
superficie global e 41,6% da relativa a 1974, que atingiu a 4.169,5 centímetros de coluna 
(9,6 páginas). No més de janeiro de 1975, a superficie alcanc;ada !oi de 517,5 centf· 
metros de coluna (1,2 páginas), representando 29,5% em relac;io a 1973, 12,40/o a 1974 
e 8% do total. A análise morfológica registra urna atividade conflitiva ascendente desses 
indios com os invasores do seu território, com recrudescimento em 1974. 

, .. 
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A MALOCA INATING!VEL - As malocas dos Waimiri-Atroari estáo estra· 
tegicamente dispostas na floresta. Ninguém pode aproximar-se de uma de 
suas aldeias sem ser avistado. Eles resistem ao avanco das frentes rodo
'Viárlas: com suas flechas e bordunas se opóem dese¡peradamente ao "es
trangulamento" dos rios pela construcáo de pontes e a desertiza,cáo das 
suas terras, com a derrubada das árvores e o exterminio ou fuga da ca94 
que os alimenta e que, paradoxalme11.te, constituem o "alimento" da civili· 
za9áo industrial e urbana dos bra?lcos. (Foto do Arquivo da FUNAI). 

A T A.TICA DOS W AIMIRI-ATROARI - Guerreiros, mulheres e cria~ se 
aproximam do posto da FUNAI e ali acampam, dando sinais de paz e 
amizade. Trocam presentes, alimentam-se, curam-se de ferimentos e mazelas, 
riem e entregam até mesmo os filhos ao carinho dos sertanistas. Quando 
menos se espera, enquanto suas famílias somem na floresta, os W-A atacam 
o posto. Matam sertanistas e funcionários, mas deixam sempre um 'J)(lra 
contar a hist6ria. (Fotos do Arquivo da FUNAI): (Vide p. 294). 
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O POSTO AV AN9ADO DA MORTE - Este é o 
posto Abonari-2, cenário de sangrentos episódios 
da reacáo indfgena a invasáo branca. N ele, em 
dezembro de 197 4, Gilberto Pinto de Figueiredo, 
o "Paizinho", e seus companheiros servidores 
da FUNAI, foram trucidados, sob o comando 
de seu velho amigo, o chef e Maruaga. 

GILBERTO, O "PAIZINHO" DOS WAIMIRI
ATROARI - Gilberto Pinto de Figueiredo, que 
completara no dia de Natal de 1974 o seu 
tempo de servico, decidiu ir acalmar os W-A, 
no posto Abonart-2 da FUNAI. Ali, recebido 
como amigo pelo velho che/e Maruaga, dormiu 
entre os indígenas e, ao amanhecer, f oi morto 
a golpes de borduna e flechadas, encerrando 
um ciclo das tentativas da FUNAI de atrair 
e iniciar a integracáo desse grupo indomável 
de silvícolas do norte do Amazonas. (Foto do 
Arquivo da FUNAI). 
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Capítulo 7 

OS OUTROS REBELDES: 
GUERRA SEM QUARTEL 

NAO sao apenas os waimiri-atroari os indios considerados 
"violentos" entre os silvícolas que habitam dentro das fron
teiras do Brasil. Esses "rebelde~" que, em defesa do seu terri
tório, resistero a penetragáo branca, nao sao, na maioria . dos 
casos, tao conhecidos e contatado~ como os W-A. Durante mais 
de 450 anos, viviam na densa selva amazónica, impenetrável, 
guardando incólume a sua riqueza vegetal e mineral; nos últi· 
mos anos, intensificaram-se os sobrevóos em seu território e, 
afinal, esses indígenas viram o branco penetrando: homens e 
máquinas para a efetiva ocupaQáo de imensa área territorial 
brasileira. 

OS DARDOS ENVENENADOS 

Ao que se admite, a abertura da rodovia Perimetral Norte, 
que se estenderá desde Cruzeiro do Sul, no Acre, até as fron
teiras da Venezuela, encontrará os maiores obstáculos, pois 
os silvícolas que ali vivem constituem "urna das maiores con
centraQóes da populaQao indígena brasileira, cerca de 6 mil ... 
das tribos mayoruna, marubo, maiá e kanamari" (JB, 21-8-74). 
Outros cálculos, dados como "previsao da FUNAI", consideram 
a possibilidade de existirem na regiao cerca de 20 mil índios ... 
em sua maioria isolados" (CB, 11-7-73). 

Esses índios estáo "espalhados nas proximidades da fron
teira do território do Amapá com o Estado do Amazonas" 
(ESP, 11-7-73), "em urna regiao de difícil acesso e perigosa 
para os trabalhos de a.traQao da FUNAI . . . Sao bastante fero
zes na defesa de suas terras e náo permitem que os brancos 
se aprofundem pelo rio Itacoaí" (0 GL., 30-7-74). O trabalho 
da FUNAI consiste em ir adiante do 79 BEC, unidade do Exér
cito encarregada de abrir a estrada, "para estabelecer contatos 
pacíficos e explicar aos indios que a rodovia nao deverá preju
clicá-los", conforme explicou o presidente do órgao (JB, 21-8-74). 
Para tanto, "quatro frentes de atraQáo se deslocam, orientadas 
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pelos cursos dos rios ... Itacoaí, CUric;á, Javari e Itui", com 
urna base de apoio no municipio de Atalaia do Norte, no Ama
zonas (0 GL., 30-7-74). 

Sobre os Mayuruna, "cuja populac;áo é calculada em dois 
mil individuos", o subcoordenador da Amazonia, Sr. José Fon
tenelli Porfirio de Carvalho, em relatório a FUNAI, observou 
que "sáo arredios e extremamente belicosos... a dificuldade 
em atrai-los está no fato de que eles nao possuem aldeamentos 
fixos, perambulando pela selva do interior do municipio de 
Atalaia do Norte ... maior do que Sergipe seis vezes ... Usam 
como armas 'pesadíssimas' bordunas e 'a terrível' zarabatana, 
longo canudo de bambu que lan~a um dardo envenenado com 
curare, matando instantaneamente a pessoa atingida" (FSP, 
30-8-74). 

Foi em julho de 1973 que "um grupo desconhecido de in
dios marubos ( depois identificados como mayurunas) saqueou 
um posto indígena da FUNAI, na regiáo de Benjamín Constant, 
próximo a divisa com o Peru. O ataque se deu no día 3, mas 
só em 10 chegou ao conhecimento das autoridades do órgáo 
que, entretanto, ignoravam o destino dos servidores que ocupa
vam o posta, limitando-se a dizer que pelo menos um deles 
estava salvo. O pasto Marubo nao dispunha de rádio ou qual
quer outro meio de comunicac;áo. O servidor da FUNAI (que 
conseguira escapar) caminhou a pé durante vários dias, até 
atingir o pelotáo de fronteiras de Alto Solimoes, a quem pediu 
socorro. !mediatamente, a chefia do pelotáo comunicou-se com 
o General Antonio Coutinho, delegado da FUNAI no Amazo
nas, que providenciou os recursos para assistir a regiáo e, 
se fosse o caso, resgatar o pessoal. . . O posto está sob a res
ponsabilidade do sertanista Sebastiáo Amancio que se encon
trava ausente. . . realizando o reconhecimento da regiáo do 
Javari, antecipando-se aos trabalhos da futura rodovia Perime
tral Norte" (CB, 11-7-73). Esse posto, aquela época, era "um 
dos poucos que a FUN Al possuía no caminho da Perimetral 
Norte e sua construc;áo data do tempo do extinto Servic;o de 
Protec;áo ao lndio ( SPI) . . . Multiplicou sua importancia depois 
que se verificou a possibilidade de transformá-lo em base de 
apoio para os sertanistas. . . que ingressaráo na selva adiante 
das turmas de topografía da estrada" (JB, 11-7-73). 

Dia 14, a imprensa divulgava: "houvera urna morte no ata
que dos mayurunas, que teria sido realizado "por cerca de 
60 indios. Estes se aproximavam do posto, localizado as mar. 
gens do Itacoaí, quando a esposa do funcionário do órgáo, de 
nome Moisés, procurou repeli-Ios 'a fogo de espingardas', tendo 
eles partido 'sobre ela de bordunas ... '. Moisés estava. cuidando 

da r~ do outro lado quando ()uviu os tiros. Ao chegar no 
Posto encontrou sua mulher morta e o acampamento tomado 
pelo fogo. Um outro funcionário que escapara de morrer foi 
enviado ao rio Javari a procura do sertanista Sebastiáo Aman
cio. . . Este, em seguida, empenhou-se em providenciar material 
para a reconstruc;áo do acampamento, que servirá de base para 
atrac;áo de novos grupos arredios. Os mayurunas vivem a cerca 
de 20 quilómetros do posto, mas evitam o contato com o civi
lizado ... " (CB, 14-7-73). 

Um ano depois, novamente os indios dos dardos. envene
nados dáo sinal de sua determinac;ao de evitar a penetrac;áo 
dos brancas. Novamente ateiam fogo ao posto do rio Itacoai. 
Desta vez, nao há vítimas (ESP,· 30-7-74). O mesmo jornal mais 
tarde retifica a noticia: "os indios haviam posto fogo num 
tapiri - casa construida pelos sertanistas para atrair os indios". 

A retificac;áo é feíta no dia em que se divulga a terceira 
ac;áo dos marubo-mayuruna: o ataque ao posto de atrac;áo da 
FUNAI, na base de Atalaia, na rota da Perimetral Norte. Desta 
vez, os índios matam o trabalhador Sebastiáo Bandeira e ferem, 
a golpes de porrete, o chef e do posta, Bernardo Müller, que 
já tinha realizado alguns contatos com esses indios "e até pas
sado alguns dias com um grupo da tribo, nao revelando temor 
em procurar urna aproximac;áo mais constante, apesar de sua 
já manifestada ferocidade" (ESP, 21-8-74). 

A história do ataque é assim narrada pelo diário paulista: 
"Penetrando pelas terras do seringal Floresta, a equipe da 
FUNAI se acercou do grupo de oito índios que se encontrava 
na margem do rio Itacoaí, um dos afluentes do Javari. Os 
indios permaneceram a beira do barranco, observando os mo
vimentos do pessoal da FU~AI, o que encorajou Bernardo a 
convidar Sebastiao para, juntos, estabelecerem outro contato 
pessoal. Em urna canoa, os dois atravessaram o rio e se aproxi
maram. Bernardo apanhou alguns objetos - machados, pane
las - e os ofereceu aos marubos. Dois deles se aproximaram 
e aceitaram os presentes. Depois, os indios convidaram Ber
nardo e Sebastiáo a subir o barranco. Sebastiáo foi o primeiro 
a chegar ao alto e também o primeiro a ser atacado. . . Ber
nardo Müller, 55 anos,, 15 dos quais dedicados aos indios da 
Amazónia, conseguiu escapar atirando-se as águas, enquanto 
Sebastiáo Bandeira teve a cabec;a esmagada por vários golpes 
de porrete, morrendo quase que instantaneamente. . . Enquanto 
isso, os outros trabalhadores, ao vei;em seus companheiros 
serem agredidos, apanharam suas armas e atiraram para o 
alto. Os tiros espantaram os indios e permitiram que fosse 
dado socorro a Bernardo, que se debatía .na água. . . O chefe 
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do pos to f oi recolhido. . . e levado para Tabatinga, sen do inter
nado no hospital do Comando Militar do Solimóes com graves 
f erimentos". 

Outra versáo do ataque surge na edic;;áo de 30-8 do mesmo 
jornal (ESP) , em correspondencia da sucursal de Brasília e 
baseada em relato do subcoordenador da Coama, em Manaus, 
José FonteIJ.elli, segundo o qua! foram "150 os índios mayoru
nas que atacaram os servidores da FUNAI". Disse que "antes 
de massacrar o sertanista Sebastiao Bandeira e de ferir grave
mente Bernardo Müller, os mayurunas aceitaram os peixes ofere
cidos por eles, dando a entender que nao pretendiam hostilizar 
a expedic;;ao". Quando os peixes acabaram - conta o subcoor
denador da Coama - "os do is funcionários da FUN Al volta
ram ao acampamento para conseguir urna maior quantidade. 
Esta atitude despertou a desconfianQa dos índios. Quando os 
dois retornaram com os peixes, os mayurunas, que estavam 
as margens do rio Javari, chamaram amistosamente os serta
nistas, que estavam . numa canoa para manterem con tato com 
eles. Mas, ao saírem da canoa, os dois foram brutalmente agre
didos com bordunas e flechas envenenadas com curare. Se
bastiao morreu com o cranio esfacelado, enquanto Bernardo 
conseguiu fugir a nado, apesa.r dos ferimentos que recebeu". 

Conforme o depoimento de Fontenelli, divulgado pela FSP, 
do mesmo dia 30, o ataque foi provocado por "um erro de 
estratégia" das vítimas. Os indios, que nao sabem nadar, encon
travam-se "na margem esquerda do igarapé Itacoai e ameaQa
vam os seringueiros que trabalhavam na margem aposta, mos
trando-lhes, por sinais, que os golpeariam com bordunas. Com 
medo, os seringueiros chamaram os funcionários da FUNAI, 
Sebastiáo Bandeira, Moisés e Bernardo Müller, este que arti
culava algumas · palavras na difícil língua dos Mayuruna. Os 
funcionários, em urna canoa cheia de peixes, atravessaram o 
rio, onde· estabeleceram contatos amistosos com os indios, após 
presenteá-los com ·os peixes. Nesse momento - continuou Fon
tenelli - os· Mayurunas fizeram sinais de que queriam mais 
presentes. Aí, Sebastiáo e Bernardo cometeram o erro estra
tégico: ao 'invés de pescarem foram buscar brindes com os 
seringueiros. Na psicología indígena, se voce demonstra ser 
amigo de um inimigo dos índios isso significa que voce tam-

, bém é inimigo deles. Na volta de Sebastiáo e Bernardo, quatro 
Mayuruna os imobilizaram para que os outros os golpeassem 
com as bordunas". 

Em face do acorrido, a FUNAI dirigiu urna advertencia 
sobre o fluxo de seringueiros e madeireiros na regiáo por onde 
passará a Perimetral, fato que poderá determinar a ocorrencia 
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de novos massacres indígenas, como o que aconteceu provo
cando a morte do funcionário do órgao e graves ferimentos 
no chefe do posto Marubo. 

O REVIDE DOS 1NDIOS PELADOS 

Na rota da Transamazónica, Estado do Pará, na regiáo banhada 
pelos rios Cajazeira e Lontra, vivem os parakanan, do grupo 
Tupi, que se autodenominam Apitervoh6a, ou se~a, na ~radu
c;;ao do sertanista Joáo de Carvalho, que os atra1u em JUnho 
de 1971, "gente que tem o centro pelado". Tem eles "os cabe
los da cabec;;a permanentemente raspados, o que fazem com 
urna espécie de capim (marupá = capim-navalha) ... . que culti
vam com essa finalidade". 1 Embora alguns grupos já mante
nham contatos com as frentes da FUNAI, cujos funcionários 
visitaram aldeias o trabalho vem sendo dificultado pela pene-, , 
trac;áo de extratores de castanha nas terras ind1genas. 

· "O antropólogo Expedito Arnaud, do Museu Emílio Goeldi, 
disse que os conflitos entre indios e extratores de borracha 
e castanha-do-pará tem se agravado, e segundo informac:;oes que 
recebeu, os índios teriam matado um ou mais extratores que 
penetraram em suas terras. A regiáo compreendida pelas bacias 
dos rios Tocantins, Xingu e Tapajós, sempre foi urna das vio
lentas áreas de conflito entre índios e frentes de penetrac;ao ... 
As expedi~óes punitivas enviadas contra os índios agravam essq 
situa~áo, pois estes atacam náo só os extratores como peque
nos núcleos de povoamento. Com a Transamazónica e a San
tarém-Cuiabá, o conflito passou a atingir as novas frentes de 
penetrac;;áo, além de ataques aós próprios postas da FUNAI ... 
Sabe-se que, além desse grupo dos parakanans no rio Cajazeira, 
existe outro da mesma tribo próximo ao rio Anapu, na regiáo 
de Porte!, que ainda nao foi contatado pela FUNAI" (DN, 
2-10-73). 

Foram esses indios que, em junho de 1973, "armados com 
arco e flecha, quase sempre em grupos de 60, entre homens, 
mulheres e crianc:;as, puseram em estado de alarme a popula
c;áo ribeirinha do Cajazeira e do Vitória, atacando e saqueando 
cidades ... principalmente na regiáo de Itupiranga". Eles, que 
sáo "altos e morenos, aparecem de repente, levam tudo o que 
podem e fogem, deixando atrás um rastro de medo e nenhwna 
pista... O primeiro ataque ocorreu no ano passado (1972), 
quando o trabalhador Tarquínio Bezerra, que comandava ~a 
frente de desmatamento, foi flechado de surpresa pelos indios 
emboscados na mata. Rápidos no ataque e na fuga. . . pratica
mente dominaram todo o acampamento dos trabalhadores e 
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roubaram tudo o que puderam, principalmente armas e manti
mentos. Desde entáo, aparecem de surpresa nos mais distantes 
povoados. Um dos casos mais recentes aconteceu no mes de 
abril. Eles vieram pela mata em silencio; quando os caboclos 
perceberam, era tarde: estavam cercados" (ESP, 9-6-73). 

As incursóes indígenas de junho ocorreram na primeira 
quinzena, fazendo com que o delegado Leopoldina da Silva, 
de Itupiranga, fosse a Belém pedir o auxílio da FUNAI. O órgáo 
confirmou, no dia 13, que se tratava dos parakanan, informando 
que "a ac;ao de que resultaram apenas danos materiais, sem 
mortos ou f eridos, f oi uma represália a invasores que busca
vam castanha nas terras dos índiós. . . A FUN Al mantém na 
regiáo urna base, a de Pucuruí, e tres postas de atrac;áo e es
clareceu que os índios nao sáo completamente barbudos, como 
se divulgou, possuindo apenas urna barba rala" (JB, 15-6-73). 

OS MAKURAP: CANIBAIS? 

Em 2 de outubro de 1973, a imprensa analisada noticia mais 
um ato de "rebeldia" de urna tribo no setentriáo: os makurap. 
Esses índios, pertencentes "ao grupo dos Pacaás-Nova contata
dos há 18 anos pelo sertanista Francisco Meirelles" (0 GL., 
2-10-73), teriam matado e comido dois seringueiros, que esta
vam em atividade na floresta, a margem do rio Guaporé, em 
Rondónia. 

A situac;áo naquela. área do Território, segundo "técnlcos 
da FUNAI", entre índios e seringueiros, que costumam invadir 
as suas terras, "é grave e pode agravar-se mais ainda, se as 
autoridades nao demarcarem logo as reservas e os parques exis
tentes. . . Nos últimos anos, milhares de familias de colonos 
e seringueiros penetraram nas matas, invadindo a terra dos 
índios. O seringueiro - explicam os técnicos - é um homem 
que, no final da temporada, precisa apresentar urna produc;áo 
determinada para garantir o seu lucro junto ao seringalista. 
Ele conhece bem a mata e nao respeita as áreas dos índios. 
Com isso nasce o conflito: o índio luta para defender seus 
dominios" (JT, 2-10-73). Conforme as mesmas fontes, "sáo co
muns os atritos entre os índios e seringueiros em RondOnia. 
Muitas vezes, os índios atacam as casas de seringueiros e rou-
bam-lhes todos os pertences para amedrontá-los e fazer com 
que saiam de suas terras. A FUNAI náo tem como evitar os 
atritos que ocorrem sempre dentro da selva" (0 GL., 2-10-73). 

Parece que foi o que aconteceu entao: "poucos dias depois 
que os seringueiros saíram para a floresta, onde recolheriam 
os vasilhames deixados nas seringueiras, suas f amílias comu-
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nicaram as autoridades policiais · o seu desaparecimento. A· equi
pe designada para investigar o caso achou os ossos dos serin
gueiros numa clareira aberta por eles para colher a borracha. 
Os ossos estavam descarnados, e os policiais náo se atreveram 
a ir até a aldeia dos Makurape para pedir explica<;óes" (0 GL., 
2-10-73). 

A informac;ao ganhou foros de verdadeira por duas circuns
tancias: "há uns dois meses os Pacaás-Novas invadiram a chou
pana de um seringueiro, as margens do rio Negro Ocaiá, no 
noroeste de Rondónia, e destruíram tudo que existía"; por 
outro lado, os makurap seriam antropófagos antes de sua atra
<;ao. "Naquela época, recorda o padre José Vicente César, presi
dente do Instituto Antrhopos do Brasil - falava-se muito da 
antropofagia desse grupo. Houve até um simpósio no Rio de 
Janeiro para se debater a questáo, e urna revista carioca publi
cou fotos dos Makurape comendo carne humana . .. A antro
pofagia faz parte da religiáo do grupo indígena. . . Nao se pode, 
portanto, estranhar que eles voltem a cumprir o ritual antro
pofágico, que deve ser compreendido, em primeiro lugar, dentro 
de seu contexto cultural. Por isso, os fatos relacionados com 
essa prática devem ser apurados por técnicos da FUN AI e nao 
pela polícia. É bom lembrar que o índio é 'irresponsávél' pe
rante a lei, e nao deve ser castigado por atos dessa natureza" 
(0 GL., 2-10-73). 

Para o delegado substituto da FUNAI em Porto Velho, 
Inésio Correa Netto, entretanto, "os índios macuraces - Inésio 
esclarece que se chamam assim e nao macurapes, como foi 
divulgado - sáo aculturados, vivem pa.cificamente de seu tra
balho no roc;;ado e nunca se .soube que tivessem praticado o 
canibalismo ... A delegacia da FUNAI em Porto Velho· nada 
soube a respeito e teria sido a primeira a saber, se a infor
mac;áo fosse verdadeira, porque. o pos to em Guajará-Mirim 
(área do suposto massacre) está a ela subordinada. . . Os ín
dios estáo integrados a civilizac;;áo há muitos anos. Vivem as 
margens do rio Ricardo Branca, no Território de Rondónia, 
a oeste do rio Guaporé, do qual o primeiro é afluente. A FUNAI 
tem aí um pasto de atra<;áo que presta assistencia técnica 
aos macuraces". Tam'J?ém o delegado da Polícia Federal em 
Porto Velho disse desconhecer "qualquer registro nesse sen
tido" (JT, 3-10-73). 

Dia 4, "fontes da FUNAI informaram que. . . náo existe 
nenhum indício de que os índios tepham praticado antropo
fagia, comendo a carne de dois seringueiros que estáo de~a
parecidos na regiáo do Guajará-Mirim. . . Ainda nao há conf1r
ma<;áo de que a ossada encontrada pela policia e pelos serta-
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nistas da Delegacia Regional de Porto Velho perten~ aos serin
gueiros. Os porta-vozes explicaram que, mesmo que tenham 
sido os indios, a FUNAI náo pode fazer nada porque aquela 
é urna área de indios isolados e, portan to, interditada: 'A res
ponsabilidade é de quem entrar nessas áreas, pois sabe o risco 
que está correndo'. As fon tes asseguraram que náo foram en
contrados perto da ossada objetos indígenas ou sinais de arcos, 
flechas ou bordunas . .. Os técnicos da FUNAI que estiveram 
no local admitem a possibilidade de nao terem sido os indios 
os responsáveis pela morte dos dois homens. Além disso a 
FUNAI náo acredita que existam índios antropófagos, que pra
tiquem o canibalismo (sic)". (0 GL., 4-10-73). 

"Os antropólogos Roberto Cardoso de Oliveira, Keneth Tay
lor e Júlio César Melatti sao unanimes em declarar que nao 
existem informagóes suficientes da existencia, nos dias de hoje, 
de tribos antropófagas no Brasil. Algumas tribos brasileiras -
inf ormam - náo aboliram ainda o endocanibalismo - costume 
de ingerir cima de membros da própria tribo, com outros 
alimentos; nem a necrofagia, comer animais ou membros da 
tribo, depois de mortos mesmo em estado de decomposic;ao" 
(FSP, 3-3-75). 

TXUCARRAMAE, 
OS INOOMÁVEIS DE RONOON 

Deles, disse o marechal Candido Mariano Rondon, patrono dos 
sertanistas brasileiros: "tndio Je nao se pacifica nunca". Os 
txucarramáe sáo Je, urna das duas grandes familias em que se 
dividem os indios do Brasil (a outra é Tupi), destemidos, 
altos, fortes. Os txucarramáe já foram chamados de "as hordas 
guerreiras do Xingu", qualificativo que aparentemente preten
dem manter (ESP, 1-12-73). 

Assim iniciava sua reportagem o enviado especial do ESP 
a regiáo xinguana quando, em dezembro de 1973, se tomaram 
mais amea~oras as incursóes dos txucarramáe aos trabalha
dores da Transamazónica, no trecho da BR-80, que liga Xavan
tina a Cachimbo. Já em julho, "índios caiapós, revoltados com 
a invasáo de suas terras", haviam atacado a frente de trabalho 

' da BR-80, que corta 80 quilómetros do Parque Nacional do 
Xingu. O ataque foi violento e os índios deram seis dias de 
prazo para os trabalhadores abandonarem as margens do rio 
Xingu. Segundo informac;óes de fazendeiros, em Xavantina, o 
motivo imediato que levou os indios ao ataque é ignorado, 
mas desde 1971 que um dos che/es da na~áo Caiapó, Raumni, 
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havia lembrado: "Estrada chega, índio vai embora" (0 GL., 
17-7-73). O ataque foi "ignorado" pela FUNAI, cujo entao presi
dente general Bandeira de Mello, com outros altos funcionários 
do órgao, se encontrava em viagem de inspecc;ao pela Transa
mazónica e poderia "estender o roteiro até a área em conflito" 
(0 GL., 18-7-73). 

Em outubro, os trabalhadores "voltaram a ser assediados 
por grupos indígenas desconhecidos - supoe-se que sejam Txu
carramiie diferentes que dominam a regiáo e recusam qualquer 
aproximac;áo pacífica com os civilizados. Durante o .ano pas
sado (1972), quatro civilizados morreram na regiáo em luta 
com esses grupos, conhecidos como Beic;os-de-Pau, Botocudos, 
e, nos últimos meses, segundo ·denunciam os trabalhadores, as 
ameac;as se tem tornado constantes" (JBr., 6-10-73). 

A BR-80, 
O PARQUE E OS 1NDIOS XINGUANOS 

"Pacificados pelos irmáos Villas . Boas em 1954, os txucarramáe 
do Xingu mantiveram-se eqüidistantes de influenc,ias aculturá
veis, num estado considerado até primitivo em relac;áo aos 
outros índios do parque. Sua característica mais conhecida é o 
botoque, que usam no lábio .inferior. Amantes da terra em que 
sempre viveram era previsível que cedo ou tarde entrariam 
em desentendimentos com os trabalhadores ou pioneiros leva
dos pela BR-80. A construc;áo dessa estrada, concluída em no
vembro de 1971, causou urna briga surda entre os irmáos Villas 
Boas e a FUNAI. Enquanto principalmente .Orlando defendía 
o isolamento dos indios e, portanto, a estrada longe deles, o 
general Bandeira de Mello, presidente da Fundac;áo, assegurava 
que a BR-80 nao causaria mal aos índios e até prometeu poli
ciamento na área de fronteira com o parque. Esta área é de 
40 quilómetros, de acordo com o decreto do presidente Médici 
que desmembrou os 8.123 quilómetros quadrados, decepados 
pela estrada, mas jamais foi policiada. Assim que as constru
toras abandonaram os barracos que lhe serviam de acampa
mento, estes foram habitados por antigos trabalhadores, boje 
reunidos, num núcleo de aproximadamente 30 casas, 80 pessoas, 
a apenas 18 quilómetros do posto de Piarac;u. Pobres, alguns 
atraídos pelas promessas de progresso pessoal na Amazonia, 
esses migrantes revelam-se incapazes qe perceber ~uas diferen
~as culturais dos índios. Instalaram duas vendas de aguardente, 
causando a indignac;áo de um chefe txucarramáe, Raumni, que 
várias vezes prometeu destruir o povoado" (ESP, 1-12-73). 
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A BR-80 "corta o Parque Nacional do Xingu no sentido 
Este-Oeste, na altura de sua faixa norte . . . passa nas proximi
dades da Cachoeira Von Martius, divisa de Mato Grosso e Pará, 
zona até boje contestada pelos dois Estados. Nessa regiáo vivem 
os valentes e nómades Txucarramáe, separados por diversos 
grupos dissidentes, alguns inclusive até boje sem nenhum con
tato com civilizados, e os Juruna. Há também os Ueikurki, 
grupo arredio que, embora nao desenvolva maiores contatos 
com os Txucarramáe, até boje recusa qualquer aproximac;áo 
com os Juruna e civilizados. Esses grupos estáo situados no 
interior do Parque Nacional do Xingu, nas proximidades do 
pos to Piaruc;u . . . Os Juruna estáo um pouco abaixo, na dire
Qáo sul dos Txucarramáe, e já agora nao oferecem maiores 
dificuldades no trato com os civilizados. . . Os Txucarramae 
estáo divididos em dois grupos principais: o primeiro - lide
rado por Raumni - já contatados, que vivem no interior do 
Parque Nacional do Xingu, sem maiores dificuldades para os 
pos tos Diauarum e · Piaruc;u; o segundo constituido pelos lide
rados de Krumari, no baixo rio Karina, quase na altura da 
Cachoeira de Von Martius. O grupo de Raumni conta com 
cerca de 220 índios, enquanto no que toca aos de K.rumari, 
se desconhece até mesmo o número aproximado, já que sao 
arredios" (JBr., 6-10-73). 

Os aludidos postos da FUNAI ficam distantes um do outro 
60 quilómetros "e o percurso só pode ser feíto por canoa ou 
a pé. Em Piaru<;u nao há pista de pouso (como a existente 
em Diauarum), o rádio praticamente nao funciona e a 10 Km 
do posto se encontra o grupo Juruna, junto a foz do rio das 
Arraias com o Xingu. Os jurunas atualmente sao mais de 100 
e até boje nao mantem nenhum contato com os grupos de 
Txucarramae dissidentes". Estes, "cujo universo cultural é essen
cialmente primitivo, nao pertencem ao chamado grupo Xingua
no, que se caracteriza pelo uso do uluri, espécie de cinto 
de castidade, e que ocupa a maior parte do parque. Existem 
11 tribos diferentes no chamado grupo Xinguano" (JB, 6-10-73). 

Em novembro, a FUNAI informou que "um grupo de ín
dios arredios, provavelmente txucarramae, atacou urna pequena 
comunidade ao longo da rodovia BR-80 (Xavantina-Cachimbo). 
Depois de derrubar um jipe que se encontrava numa balsa para 
cruzar o rio, os indígenas espalharam gasolina pela mata pró
xima e atearam fogo. O sertanista Sidnei Possuello foi deslo
cado imediatamente do posto Piaruc;u, no Parque do Xingu, 
para o local do incidente e. . . o aviao da FUN Al - um Islan
der com capacidade para seis passageiros - tentará pousar 
na BR-80, levando um funcionário do órgáo, que examinará o 
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caso". A comunidade atacada fora a acima referida e os· moti .. 
vos que levaram os índios a iniciar as hostilidades nao foram 
explicados pela FUNAI, embora "alguns de seus funcionários" 
tenham declarado que "o grupo de silvicolas estava irritado 
com o funcionamento, na regiáo, de urna casa de prostitui~o, 
a qual tentaram incendiar. Disseram também que os índios se 
revoltaram com o do~o de urna pequena loja, que os vem ex
plorando" (JB, 30-11-73). 

No dia seguinte, divulgava-se que os conflitos entre esses 
índios e os posseiros eram "muito mais sérios do que a Fun
dac;áo Nacional do fndio" informara. "Cento e cinqüenta ho
mens em armas, instruídos por elementos esclarecidos, · está.o 
prontos para atacar, ameac;ando os indios e a própria FUNAI. 
S6 a Polícia Militar ou o Exército poderáo contornar o pro
blema". Essa informac;áo era atribuída a mensagem, captada 
em Brasília, e proveniente do aviáo da FUNAI. Acrescentava 
que a instituic;áo já entrara em contato com a Polícia Federal, 
"pedindo providencias~' ~ e que o sertanista Sidnei Possuello se 
iría encontrar com Cláudio Villas Boas, este há muito preocu
pado com os malefícios que a estrada havia trazido aos índios, 
inclusive um surto de sarampo, que matara quatro txucarramáe 
e deixara 30 em estado grave. Apesar de curados no Hospital 
do 1ndio, na ilha de Bananal, para onde haviam sido levados 
pela FUNAI, os índios "ficaram revoltados com a doen~ e 
decidiram investigar a sua origem", somente se acalmandQ em 
face da intervenc;áo de Cláudio (ESP, ·1-12-73). 

Referindo-se aos txucarramáe, a imprensa analisada, através 
de seus jornalistas e informantes autorizados, divulga infor
mac;oes contraditórias: para um jornal, sornando-se os grupos, 
constituem "perto de 600 indios. Sua tradiQáO guerreira é grande 
apesar de terem se limitado até boje a brigas com seus inimi
gos Kranhacárore, de quem chegaram a raptar um membro, 
Mengrire, que morreu em 1964. Mengrire tinha dois metros de 
altura. Depois de fotografado por Orlando Villas Boas - que 
enviou cópias a FUNAI - nasceu a lenda dos "índios gigantes". 
De qualquer forma, sabe-se que em caso de um conflito sério 
entre os txucarramáe. e os caraibas - nome que eles dáo aos 
homens brancas - seráo apoiados pelos jurunas e kajabis 
(ESP, 1-12-73); para outro diário, "os Txucarramáe sáo arre
dios, mas pessoas calmas que só ficam nervosas quando há 
razáo muito forte para isso", confprme opiniáo de Orlando 
Villas Boas, que ainda os qualifica de "pacatos", assinalando 
"que náo sáo realmente guerreiros. Sáo como qualquer pessoa 
que tem seus direitos agredidos" (JBr., · 1-12-73). 
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No dia 2, anuncia-se a ida a área de agentes da Polícia 
Federal para "tentar descobrir o que os colonos brancas que 
se encontram na regiáo estáo fazendo para irritar os indios", 
ajuntando-se que Cláudio Villas Boas aguarda os policiais para 
que a situac;;áo fique dominada, temendo, porém, que caso nao 
se desloquem com rapidez "a guerra estará deflagrada na re
giáo" (JB, 2-12-73). 

Em correspondencia para o seu jornal, a jornalista Eliana 
Lucena, enviada especial, dá a versáo dos posseiros: "foram 
atacados no dia 25 por 40 indios txucarramáe, chefiados pelo 
indio Moikara". Os assaltantes vieram de barco e com vários 
tipos de armas. Os sitiados reagiram e os indios fugiram, "depois 
de urna traca de tiros, mas prometeram voltar". Amancio Caval
canti, um dos líderes do povoado de Piarac;;u, "onde moram 
50 pessoas, disse que desde aquele dia a situac;;áo é muito difí
cil para eles, pois todos tem medo de sair para cuidar da roc;;a 
e buscar comida. Aragarc;;as, a cidade mais próxima, fica a 
700 quilómetros". Os. posseiros negam que estejam armados e 
em condic;;óes de dar combate aos indios, mas teráo de conse
guir mais armas para "nao acabarmos morrendo aqui", se nao 
chegarem a protec;;ao do Exército ou da FUNAI. Antonio Mo
reira, outro posseiro, acha que eles estáo legalmente instala
dos ali. "A parte norte da estrada, como todo mundo sabe, 
foi desmembrada do Parque Nacional do Xingu e agora náo 
pertence mais aos indios", que, na sua opiniao, devem ser 
transferidos para dentro do Parque. "Eles tem muitos planos 
para Piarac;;u: váo construir ali urna escala, urn posto de gaso
lina, um hotel e bares. O projeto de desenvolvimento do po
voado já f oi inclusive aprovado pela Superintendencia do Desen
volvimento da Regiáo Centro-Oeste (SUDECO), que nos pro
meteu aJuda. E os índios nao vao deter o desenvolvimento da 
regiáo", afirma Moreira. Os posseiros acham que a existencia 
de bares e bebidas alcoólicas no povoado "nao prejudica o 
indio, pois eles náo gostam de beber" e negam que existam 
casas de prostituic;;áo em Piarac;;u. Em face do clima de tensáo 
"quatro familias já se mudaram de Piarac;;u e outras duas pre
tendem mudar-se nos próximos dias. Mas Amancio diz que a 
maioria náo sairá dali. Segundo ele, os indios atacaram também 
várias fazendas da regiáo, como a Agro-Peixinho, a Santa Emília, 
Moreira e outras" (ESP, 2-12-73). 

Para Cláudio Villas Boas, "os txucarramáe enviaram men
sageiros as aldeias dos cajabi, juruna e suiá, para tentar uma 
uniáo contra os posseiros. As outras tribos responderam que 
estáo dispostas a auxiliar os txucarramáe, caso a aldeia destes 
seja invadida... (Eles) fizeram os cajabi, suiá e juruna sentí-
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rem que suas terras poderáo ser tomadas pelo branco invasor 
e que a única maneira de enfrentar o perigo é a uniáo de 
for<;as, o que foi aceito por todos". A essa informac;;ao, pres
tada em emissáo radiofónica aos funcionários da FUNAI em 
Sáo Paulo, pelo sertanista Cláudio Villas Boas, o seu irmáo 
Orlando ajuntou: "O protesto dos índios é justo e imenso, já 
que estáo suas vidas atrapalhadas por posseiros bebados, que 
estáo morando na BR-80. Geralmente, esses brancas está.o em
briagados, pois, apesar da proibi<;ao da bebida naquela área, 
ela vem sendo distribuida em quantidade. Se isso continuar 
como está até os indios váo acabar bebendo. Esse contato in
discriminado dos brancas com os indios só vai atrapalhar a 
vida dos indios e acabará por ·destruí-los" (JB, 3-2-75). 

Do Parque do Xingu, a est~ altura, vem um alerta: os 
indios revoltados poderáo fechar os do is terminais da rodovia 
Cuiabá-Santarém, como urna forma de obrigar os fazendeirós 
e posseiros a se retirarem das terras das quais se consideram 
proprietários. "O fechamento dos terminais da estrada, segundo 
técnicos da FUNAI, poderá produzir um cerco ao abasteci
mento dos trabalhadores da estrada, porque os indios poderáo 
emboscar os caminhóes de víveres e complicar ainda mais a 
situac;áo . . . ternos inf ormac;;óes de que os Txucarramáe já ata
caram diversos caminhóes na estrada, como forma de intimi
dar os fazendeiros" (FSP, 4-12-73). 

TERRA VITAL 
PARA BRANCOS E 1NDIOS 

Urna análise realistica da situac;;ao naquela área do Xingu foi 
feita pelo jornalista Mário Chimanovitch, enviado especial do 
ESP, em matéria publicada na edic;;ao de 4 de dezembro: para 
ele desde que os trabalhadores da BR-80 decidiram ficar no 
povoado de Piarac;;u, brancos e indios se tomaram vítimas de 
urna mesma situac;;ao, desde que a terra é vital para urn e 
outro lado. Os indios viram-se, 

"de urna hora para outra, com sua tribo desagregada em 
conseqüencia direta da constru~o da boje pouco movi
mentada estrada. Para o branco, um pedac;;o de terra na. 
quela área extremamente fértil, sempre coberta de matas, 
significa a realiza~ao do sonho acalentado ·nos ásperos 
sertóes do Maranháo. Ao indio restava apenas a consta
tac;;áo de que seus campos de ~ forarn re?uzido~ e em 
seu lugar crescia urna estranha forma de c1vilizac;ao. 
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Por mais amor que se possa ter a causa indígena; 
é forc;oso reconhecer que o bra~c~ q1:1e habita hoje Pi~ra
c;u é tao vítima quanto o próprio indio. Desta vez, porem, 
a omissáo da FUNAI é mais estranhável, pois, ao contrário 
de situac;óes anteriores, nao há interesses económicos po
derosos a serem removidos, mas apenas pouco mais de 
meia centena de homens dispostos a arrancar algo da terra 
para sobreviver. A área faz parte da Fazenda Santa l\1aria, 
cujos proprietários veem com satisfac;áo a fixagf:o dos 
posseiros em suas terras. Urna grande concentragao hu
mana na área fatalmente impediría que no futuro se fi
zesse qualquer reconsideragao contra o fato do Parque 
do Xingu ter sido mutilado em fun<;áo do tra<;ado de 
urna estrada. . . Os posseiros dao mostra de precisarem 
de urna funda<;áo como a do indio, que os ampare. No 
meio da selva, eles nao conhecem os beneficios do FUN
RURAL, cuidados médicos nem alimenta<;ao elementar. 

Quando os homens de Piaragu resolveram defender-se, 
com armas na mao, contra um futuro e hipotético ataque 
dos txucarramae, estavam, na realidade, defendendo a sua 
vida, nao a física, posta em risco diante de um combate 
com os índios, mas sim a de verem suas familias final
mente fixadas 'num lugar de futuro' - como afirmou re-· 
centemente um deles. 

Para os txucarramae, .embora igualmente dramática, a 
realidade nao é tao desesperadora quanto a dos posseiros. 
Eles ainda náo tem a possibilidade de paz e sobrevivencia 
dentro dos limites seguros do Parque". 

Depois de referir-se as tentativas de Cláudio Villas Boas 
de convencer os índios a se internarem no parque, lembra que 
correram rumores de que o sertanista estaria decidido a aban
donar aquela reserva ("o que há de melhor em política indi
genista no Brasil"), descrente da possibilidade de sobrevivencia 
da reserva. Mas finaliza: 

"Ele nao é de todo inflexível, pois sabe que aquele 
punhado de pessoas maltrapilhas nada mais sao do que 
o instrumento menor de urna política irreversível de ocupa
~o, prestes a ver no indio urna nova fonte de mao-de-obra, 
numa terra que mais dias menos dias pertencerá a um 
único senhor: o boi". 

Em face das declarac;oes dos Villas Boas apontando a es
trada como responsável pela situac;ao criada, o DNER esclare
ceu, através de sua Assessoria de Imprensa, "que a BR-80, em 
todo o seu prolongamento, que vai de Brasilia ao Amazonas, 
na dir~ao do Rio Negro, também náo é de responsabilidade 
do departamento. Quem deve saber explicar as razóes que deter-
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minaram o corte do Parque Nacional do Xingu pela BR-80 
é a Superintendencia do Desenvolvimento do Centro-Oeste"' 
(FSP, 5-12-73). 

Raumni, chefe dos 150 Txucarramáe que vivem as margens 
do Xingu, relativamente perto do posto indígena do Diauarum 
- um tipo descrito como "alto, forte, pai de cinco filhos . . . '' 
e que toda tarde reúne a sua gente no centro da aldeia e 
fala durante muito tempo, contando lendas que aprendeu dos 
antepassados e abrindo a caber;a dos mais novas para a amea~a 
da civi lizar;iío branca - tomou ao seu grupo a responsabili
dade pelas ocorrencias: os índios náo pretendem atacar os 
posseiros, mas "exigem que o povoado de Piaragu, em expan
sao na área, se ja transferido · para outro local. . . A ida de 
urna delegagao a Piarac;u, recebida a tiros pelos posseiros, nao 
tinha caráter hostil. Só queríamos . . . mostrar nossa preocupa
c;ao com a presenc;a de Caraíbas tao próximos de nossa aldeia 
onde, até agora, vivíamos em paz, sem doenc;as e preocup~6es" 
(JT, 5-12-73). . ~ 

Nessa entrevista, concedida a enviada especial Eliana Lu
cena, Raumni esclarece a posic;áo de sua tribo, de outras que 
vivem no Parque Nacional do Xingu, e dos irmaos Villas Boas, 
declarando a certo trecho: 

"Todo índio que déixou o branca entrar no seu terri
tório acabou perdendo quase toda sua terra, como acon
teceu com os tapirapé e os carajá. As terras do Xingu 
pertencem a nós, índios, txucarramae, suiá, juruna, ka
maiurá, trumai e outros, que vivemos por aqui. N ossot 
pais e nossos avós já mqravam nessa regiáo, nós pretenJ. 
demos continuar no parque. Conhec;o as grandes cidades, 
mas elas tem muito ruido e muitos cheiros ruins; acho 
importante que elas existam, pois é lá que sao feítos os 
machados, as enxadas que facilitam o nosso trabalho. 
Mas eu quero que o branca fique longe do índio, a nao 
ser os que nos ajudam diretamente, porque o índio teme> 
nao as armas que eles usam nem a sua forc;a, mas as 
doenc;as e os males que trazem para a gente. . . N ós que
remos é viver em paz para cuidar de nossas familias e 
das nossas roc;as .. Mas se caraíba invadir nossa terra, a 
gente mata mesmo porque ela sempre /oi nossa e nunca 
precisamos pedi-la para ninguém nas grandes cidades. Os 
verdadeiros danos deste parque nao sáo Orlando e Cláudio 
Villas Boas ou a FUNAI. Mas sim os indios. Orlando· e 
Cláudio sáo meus pais, cuidam de mim e do meu povo, 
mas quem decide o que minha tribo deve fazer sou eu'> 
(ESP, 5-12-73). 
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No dia 6, a imprensa informava que a FUNAI reconhecera 
a sua competéncia na área em conflito, embo~a ~ora ~o parque, 
pois se acredita que "existe algum grupo de 1nd1os nao contac
tados desses mesmos Txucarramáe que, no futuro, só poderáo 
causar novas conflitos na regiao". Por isso, decidira designar 
urna comissao especial com o objetivo de solicitar aos pos
seiros que se retirem para outra área, pacificamente, podendo, 
contudo, solicitar a colaboraQáo da Polícia Militar do Mato 
Grosso ou do Exército, se os moradores de PiaraQu se recusa
rem a abandonar o local (FSP, 6-12-73). 

Na regiáo, os sertanistas Cláudio Villas Boas e Sidney 
Possuello "conseguiram evitar o conflito . . . com a promessa 
de que os aventureiros, peóes e vendeiros se retirariam de 
PiaraQu". Contudo, segundo os jornalistas Edilson Martins e 
Ariovaldo dos Santos, enviados especiais, os sertanistas "foram 
recebidos hostilmente pelo grupo de moradores", alguns dizen
do "aos gritos que matariam Sidney Possuello, apontado como 
o instigador das ac;óes dos índios". Entre outros inc~dentes, 
os moradores retiraram o motor de popa da embarcac;ao que 
havia trazido os visitantes, custando convence-los a devolvé-los. 
O vendeiro Amancio Martins Cavalcanti, 39 anos, que lidera 
o grupo, afirmou que "se esses índios volt~ren: a nos atac~r, 
receberao chumbo grosso, pois nossa tolerancia acabou. Nao 
estou aqui para sustentar índio de qualquer espécie". A repor
tagem acrescenta que os moradores declararam haverem os 
índios em duas investidas anteriores, se limitado a levar ape
nas ~ercadorias, e ratificar ameaQas. . . Entretanto, na última 
aQáo, chegaram com "a vontade declarada de nos a~sassinar". 
De fato, quem visita o local, constata os estragos fe1tos pelas 
balas e chumbo nas paredes das casas, e também termina 
ouvindo a confirmaQáo de que os indios só sairam vivos porque 
recuaram. 

Sobre a situa<;ao da regiáo e do povoado, os jornalistas 
escrevem que, embora todos falem na existencia de muitas 
fazendas de gado, "a única que dispóe de 100 cabe~ é a 
Agro-Peixinho. As outras. . . 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 presenc;a de um Amancio .. . que diz 

' náo arredar pé da regi.áo, e que solicita tro'J)<LS federais 1J<lra 
nos proteger . . . Somos civilizados e queremos conquistar mais 
ainda esse 'JXlíS" - diz ele. Contudo, apesar dos apelas de 
Amancio, as 12 familias estao reduzidas a nao mais de tres .. . 
"e a sitUaQáo de PiaraQU é de quase total abandono. As casas 
estáo vazias, a clareira abandonada, e uns poucos recalcitran-
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tes jogam cartas - sueca - numa monotonía que parece nao 
acabar mais" (JB, 9-12-73). 

Denunciando os sertanistas Cláudio e Sidney como respon
sáveis pelas ocorrencias, os moradores de Piarac;u fizeram pu
blicar em diversos jornais um abaixo-assinado, no dia 11: 

Agressio dos índios na Rodovia BR-80 
regiio do Xingu 

"Nós abaixo discriminados, adjentes residentes em PIARA
ASSU, povoaQáo esta as margens do Rio Xingu, declara
mos para os devidos fins que, aos 25 dias do mes de 
novembro do corrente ano, fomos vitimas de um ataque 
indígena pelos índios Caiapós, há muito vinham fazendo 
tentativas do acorrido aos moradores de PIARA-~SSU, que 
por várias vezes abandonaram suas famílias para se de· 
fenderem em lugares de maiores coberturas. 

Nenhuma providencia foi tomada pela FUNAI ou de
mais autoridades re"Sponsáveis pelos indígenas. Exceto da 
chegada do senhor Cláudio . Villas Boas, que aqui chegou 
na noite do dia 27 do corrente, voltando a populaQáo ao 
local para ouvi-lo, que disse ser aquele local dos mdios 
e que náo responsabilizam pelos atos dos mesmos, afir
mando ser melhor a mudanc;a daquele local. O sr. Sidney, 
falou que se o pessoal nao sair ele voltaria aquela fazenda 
com seiscentos índios para acabar com os moradores da
quela regiáo e foi soltada de río abaixo a balQa da fa
zenda Santa Emilia do Xingu, e da Agro-Peixinho a camio
neta foi jogada dentro do rio Xingu pelos índios e to
mando dinheiro e relógio e revólver e documento da ca
mioneta. O Cláudio disse que se os indios matarem -urna 
pessoa é o mesmo que matarem urna anta, que ele dá 
todo o apoio aos indios, e nao aos moradores. Os fazen
deiros e os moradores pedem a ajuda ao Govemo a fim 
de evitar um massacre, pois quatro de Xavantina já foram 
atacados pelos indios. 

Na hora que os indios estavam atacando com arma 
de quinze tiros, Carabina e Piripiri, o Cláudio e Sidney 
estavam sobrevoando e assistindo todo aquele movimento 
e mandado por eles e que nós comprovamos com essas 
testemunhas. Invadiu o armazém do Manoel e pegou 16 
mil cruzeiros em roupas e comestiveis. Agradecemos todos. 

Mato Grosso, 10 de dezembro de 1973 

Os nomes das testemunhas: A'mAncio Cavalcante Go
mes, Antonio Javaé, Manoel Pinto da Silva, Djalma Pereira 
Nunes, José Rodrigues, Joáo Moreira dos Santos, Abilio 
Alves, Agostinho dos Santos, Oberes Nascimento, José An-
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jos, Manoel Barbosa Nascimento, José Cardoso de Araújo, 
Jair Luiz dos Santos, Francisco de Oliveira, Ariolino Frei
tas Silva, Antonio Bonifácio, José Nunes, Francisco Lima, 
Joáo Vieira, Alexandre Lira, Erinides Irmáos Silva, Valdi
vino Agustinho, José Oliveira, Amancio Cardoso Santos, 
Antonio Moreira, Valdivino Alves dos Santos, Siverino 
Francisco Silvestre, Ilson Rodrigues, Francisco Lucas, José 
Oberto, Adalto José, José Cícero, Francisco Bento, Fran
cisco Canidé, José Pereira, Francisco Pinto, Demésio, Vi
cente Sampaio, Fausto Silva e mais 30 (trinta crianc;as) ". 

A reac;áo dos irmáos de Cláudio - Orlando e Alvaro -
náo se fez esperar. Orlando afirmou que se os sertanistas tives
sem organizado os índios do posto contra os posseiros, "náo 
teriam arriscado a própria vida para tirar os indios de lá" 
(JB, 12-12-73). Alvaro atribuiu os ataques a "parte de urna trama 
bem articulada promovida por negociantes de terras proibidas", 
acrescentando que nao f oram os migran tes os autores do edital 
no jornal de Brasilia "porque posseiros ou migrantes nao váo 
ter a preocupac;áo de publicar editais, em primeiro lugar porque 
sao analfabetos" (JB, 13-12-73). 

Enquanto isso, o superintendente da SUDECO, engenheiro 
Nelson Jairo de Faria, afirmava, em Brasília, que "a existencia 
do povoado de PiaraQu as margens da BR-80 e do Parque Na
cional do Xingu é ilegal, porque é área ainda interditada, mas 
que a SUDECO náo pretende intervir diretamente no caso, 
responsabilidade que atribuí a FUNAI". A direc;áo desta "tam
bém desmentiu a denúncia publicada pelos posseiros", esclare
cendo que Cláudio e Sidney foram a Piarac;u "para acalmar 
os indios e mostrar aos · posseiros que eles vivem ilegalmente 
em área que continuará interditada" (ESP, 12-12-73). No dia 
13, a imprensa noticiava que o técnico do Departamento Geral 
de Opera<_;oes da FUNAI, Walter Prates, seguira para o povoado 
para tentar convencer os posseiros de Piarac;u a se retirarem 
da área interditada. 

Finalmente, no dia 25, a FUNAI, em aviso publicado no 
"Diário Oficial" da Uniáo, advertiu "que a área localizada ao 
norte do tra<;ado atual da rodovia Xavantina-Cachimbo (BR-80) 
náo poderá ser alienada, sendo nulos, de pleno direito, os atos 
de qualquer natureza que tenham por objeto o dominio, a 
posse ou a sua ocupa<_;áo. Aos interessados na aquisi<;áo de 
terras próximas as áreas indígenas. . . alerta que, antes de efe
tivarem qualquer compromisso sobre as mesmas, seja consul
tada a Fundac;áo Nacional do índio, por meio de requerimento 
instruido com a necessária documenta<;áo, inclusive planta da 
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situac;áo do imóvel". O edital ainda divulga o texto de várias 
disposic;oes legais a respeito dos territórios indígenas (ESP, 
25-12-73). 

MAIS INVASOES 
E DEFESA INTRANSIGENTE 

Por todos os territórios indígenas, desde aqueles em que exis
tem silvicolas, em contatos intermitentes com as frentes de 
atra<_;áo da FUNAI, até os que estáo sendo explorados por po
pulac;oes aculturadas ou semi-aculturadas, a cobi<;a do bi'anco 
se estende com voracidade e violencia. Mas os indios náo se 
intimidam; proclamam, como o chef e txucarramáe Raumni · que 
a terra é deles: "sempre foi nossa e nunca precisamos pedi-la 
para ninguém, nas grandes cidades". Ali, nao manda "nem a 
FUNAI": se o branco invadir "nossa terra, a gente mata ... 
(pois) quem decide o que minha tribo deve fazer sou eu" 
(ESP, 5-12-73). . ~ 

P~r isso, em abril de 1973, '600 indios Guajajara, do Pasto 
Bacun, Maranháo, estavam "se armando para repetir a invasáo 
de suas terras por fazendeiros da regiáo . . . A invasáo f oi pro
metida pelo fazendeiro Acácio Barros, dono de urna grande 
fazenda na área, para até o final do mes ou inicio de maio. 
O próprio fazendeiro comunicou o fato aos indios durante ' . 
urna festa tradicional dos silvícolas". O aludido fazendeiro pre-
tendía "cercar um quilómetro e meio dentro do território indí
gena", nos limites de sua propriedade. Os indios deram conta 
da ameac;a ao chefe do posto ·que "nada fez de concreto. para 
evitar os abusos dos fazendeiros". Mandaram o chefe Alderico 
Lopes a Brasília para discutir o assunto com a FUNAI "mas 
parece que o entendimento náo produziu nenhum resultado". 
Em face disso, os guajajaras, pelo seu chefe, mostram-se dis
postos a repelir qualquer tentativa de invasáo: "Nunca criamos 
caso com ninguém, mas náo podemos assistir r invasáo gra
tuita de nossa terra" - disse (FSP, 17-4-73). 

O fazendeiro Acácio (segundo outra fonte Akashi) aliás 
já invadira terras dos ·indios Canela, "mas a FUNAI co~egui~ 
intervir e encontrou solu~áo para o caso. (0 posta Canela está 
a 70 quilómetros do município de Barra do Corda e os índios 
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tem sua terra demarcada)". Diante da disposi<;áo dos guaja-
jaras, o presidente da FUNAI, general' Bandeira de Mello, que 
"tem dedicado especial aten~áo aos indios daquela regiáo, que 
até agora tem revelado urna certa tendencia para resolver seus 
problemas pacíficamente", concedeu um prazo· de dez días ao 
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delegado do órgáo no Maranháo para preparar "um relatório 
completo sobre a situaQáo da reserva" (FSP, 25-4-73). A res
peito, um porta-voz da FUNAI observou que "se for verdade 
que o fazendeiro. . . está ameac;ando cercar suas terras toman
do um pedac;o das dos indios Guajajaras, ele será devidamente 
punido" (CB, 25-4-73), urna vez que a instituiQáo poderá recor
rer ao auxilio "dos órgaos de seguranQa do Estado" para conter 
"as provocac;6es dos civilizados contra os indígenas, sejam elas 
diretas ou através de gado". 

A luta dos índios com os seringueiros tem resultado em 
ataques e martes. Foi assim, segundo denúncia do seringueiro 
Antonio Pereira, que, em fevereiro de 1974, compareceu a Dele
gacia da FUNAI em Manaus, afirmando que "índios da tribo 
dos cinta-larga mataram sua esposa e seu filho de 11 anos. 
O fato teria acorrido no seringa! Canarana, bem próximo a 
rodovia Manaus-Porto Velho". Antonio acrescentou que esses 
índios teriam sido ainda "culpados pela morte do vaqueiro 
Clodoaldo Pinto . . . em dezembro do ano passado. Solicitando 
providencias urgentes, Antonio - visivelmente atemorizado -
disse que os silvícolas invadem as choupanas dos seringueiros 
com o intuito de assassiná-los e as famílias. Quando nao en
contram ninguém nas imediac;6es, roubam, saqueiam e f ogem ... 
deixando sinais de guerra. A FUNAI acredita que sejam grupos 
de Cintas-Largas nao de todo pacificados ou irritados ante 
algum caso provocado por brancos, o que teria desencadeado 
a ~áo furiosa dos indios" (0 GL., 10-2-74). No entanto, apesar 
de abrir inquérito, a FUNAI advertiu "que náo pode tomar 
nenhuma providencia em defesa de seringueiros que sáo amea
c;ados por indios, porque sáo eles que invadem terras indígenas 
e, conseqüentemente, se expóem ao perigo de ser massacrados" 
(0 GL., 12-2-74). Os técnicos da instituiQáo, contudo, "nao con
firmaram se o grupo que invadiu o seringa! Canarana é cinta
larga, adiantando que sao muitos os grupos indígenas, ainda 
isolados, que habitam a serra dos Parecis, em Rondónia. Os 
índios cintas-largas está.o espalhados pela regiáo cortada pela 
rodovia Cuiabá-Porto Velho, e sua maioria se concentra no 
Parque Indígena do Aripuaná. 2 Estes mesmos indios, em 1972, 
atacaram o subposto do rio Roosevelt, matando dois servidores 
da FUNAI" ' (ESP, 12-2-74). 

Já em janeiro, a FUNAI tinha alertado técnicos e operá
rios da Petrobrás dos grandes riscos que correm "nas selvas 
do Acre, onde estáo tentando localizar poc;os de petróleo", fato 
que só é conhecido da instituic;áo "através dos jomais". A re
giao, na fronteira do Peru, é habitada por "numerosos grupos 
indígenas, quase todos pertencentes ao grupo lingüístico 'pano'. 
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Sáo conhecidas as tribos Kapenewa, Xaminawa, Amahiaka, Ia
wano, Yura, Sakuia, Kampa e Kaxinawa. Alguns mantem con
tatos intermitentes com o homem branca, mas a n1aioria é 
hostil" (DB, 26-1-74). 

Em abril, esteve iminente um conflito entre índios acul
turados do río Negro e pescadores brancas que estavam "inva
dindo o lago Canumá,_ visando a aumentar o estoque de pes
cado para a Semana Santa. . . O general Antonio· Coutinho, 
delegado da FUNAI, pediu reforc;os a Capitania dos Portos de 
Manaus, a fim de evitar um conflito", esclarecendo que o lago 
nao podia ser liberado a pesca dos brancas porque "pertence 
a reserva indígena" (JB, 2-4-74). Apesar dos reiterados apelos, 
a Capitanía dos Portas "nao tomou ainda qualquer providencia 
no sentido de afastar os pescadores do lago. . . situado na 
cabeceira do rio Negro em local privilegiado para a pesca, em 
face da afluencia, para ele, de vários espécimes de peixe .. . · 
O delegado. da FUNAI, desmentindo informac;oes da SUNAB, 
d~ que o lago estava liberado as vésperas da Semana Santa", 
reiterou que "por lei federal, a reserva é intocável e os índios 
faráo todo o possível para de lá expulsar os estranhos" (JB, 
3-4-74). 

Mais grave é o incidente com os munkus, pequenina tribo 
de 25 pessoas, contatadas há tres anos pelos padres da Missáo 
Anchieta e vivendo primitiv~mente em urna aldeia do municí~ 
pio de Diamantino, na altura da confluencia dos rios Jurema, 
Sangue e Papagaio, a 250 quilómetros de Cuiabá (JT e JBr., 
8 e 9-5-74). O caso foi que, conforme denúncia do padre jesuita 
Thomaz de Aquino Lisboa, o fazendeiro Mário Tenuta, acompa
nhado de pe6es, dizendo-se autorizado pela FUNAI, informa aos 
indios que deveriam retornar a outra aldeia distante cerca de dez 
quilómetros daquele ponto. Os índios concordaram e logo, se
gundo o missionário, "o fazendeiro e seus homens, utilizando-se 
de tratares de esteira, arrasaram as duas grandes malocas onde 
vivia a pequenina tribo, revolvendo, ainda, com as máquinas 
a terra onde estava sepultada a maioria dos seus antepassa
dos" (ESP, 8-5-74). O padre informou, ainda, que "a prepotencia 
oprimiu um grupo de indefesos índios", pois "estava em jogo 
um ped~o de terra, habitat natural dos indios munkus. . . re
quisitada como posse do pecuarista Mauro Tenuta. Há mais 
de um ano, os responsáveis pelos índios, vinham com ele dia
logando, a fim de que a questáo fosse dirimida de modo justo. 
A FUNAI . . . estava sendo informada de tudo" e achava-se em 
vigor a sua ordem "para que nenhuma •ac;áo fosse feita na área 
em litigio até que tudo estivesse solucionado. Mas, por lei fe
deral - artigo 198 da Constituic;áo - a causa já estava ganha 
para os indios". 
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Em resposta a denúncia, Tenuta apresentou queixa-crime 
a Secretaria de SeguranQa Pública de Mato Grosso, na qual 
acusa o padre de "incitar os indios a subversao". Pede a ins
tauraQáo de um inquérito e narra a questáo: "Inicialmente exis
tiam apenas 8 indígenas e mais crianQas; o querelado (o padre 
Thomaz) usando de falsa missao, levou para ali mais dois in
dígenas, senda urna mulher aculturada de nome Regina e um 
senhor idoso por nome de capitáo José, cujo aldeamento está 
situado ao lado da propriedade de Mauro Tenuta. Ocorre que 
o querelado, além de nao prestar nenhuma assistencia aos in
dígenas, ou seja, alimentaQáo, vestimentas, ou, quando menos, 
alguma mensagem crista, vive a usar aqueles pobres indígenas 
e a insuflá-los contra os trabalhadores dos querelantes, sendo 
que dois desses mesmos indígenas se encontram em péssimo 
estado de saúde e sem nenhu1na assistencia por parte do padre 
Thomaz". Acusam-no "de usar revólver e dar armas aos índios 
em risco de vida dos chefes de famílias que está.o trabalhando 
como encarregados . das propriedades que ali se encontram". 
As divergencias entre o padre e os fazendeiros foram discutidas 
diversas vezes na delegacia da FUNAI. "Os jesuitas reclamam 
para os munkus urna área de 50 mil hectares, que englobaria 
parte das terras dos Tenuta. Esses dizem que tem títulos defi
nitivos de suas propriedades, adquiridas de terceiros em 1971" 
(ESP, 8-5-74). 

Diante dos acontecimentos, enquanto o delegado da FUNAI, 
em Cuiabá, mandava funcionários do órgáo a aldeia dos indios 
para ver o que estava acontecendo e preparar um relatório, 
em Brasília o presidente General Ismarth enviava "proposta de 
caráter urgente" ao Ministro do Interior, pedindo a interdiQáo 
da área de 35 mil hectares, habitada pelos munkus. "Na pro
posta, o general afirma que os índios estáo ameaQados pelo 
avanQo indiscriminado de frentes pioneiras que já invadiram 
suas terras" ... havendo "possibilidade de choques dentro de 
curto espaQO de tempo, se a interdiQáo nao for oficializada 
de imediato". Quanto ao fazendeiro Tenuta, "acusa o padre 
de incitar os indios a subversáo e de atravancar o progresso" 
(JT, 9-5-74). "Para o delegado da FUNAI Gerson da Silva, o 
que o fazendeiro fez reveste-se de ato de violencia inominá
vel. . . Mesmo que a aldeia estivesse no interior das terras do 
pecuarista ele jamais poderia ter agido como agiu, destruindo 
o patrimonio indígena". Tenuta considera "absurdo dar a um 
pouco mais de 25 indios reserva de mais de 20 mil hectares. 
Além do mais, acredito que haja interesses escusas por parte 
do padre Thomaz em toda essa história". Náo esclarece que 
"interesses escusas" seriam esses e acredita que nao cometeu 
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nenhum delito ao destruir a aldeia indígena. "Indenizei-os com 
géneros, vestimentas e ferramentas. Além do mais aquilo náo 
era aldeia coisa nenhuma, eram apenas duas malocas onde 
os indios viviam em condiQóes de grande promiscuidade" (DN, 
9-5-74). 

O incidente e as declarac;óes do fazen.deiro sao comenta
das no ESP, ed. de 9-5, pelo jornalista Mário Chimanovitch, 
chamando a atenQáo pública para a grave situac;ao em Mato 
Grosso: 

"Ainda é possível ocorrerem em Mato Grosso fatos 
como o denunciado pelo missionário Thomaz de Aquino 
Lisboa acerca da violencia · co1netida pelo fazendeiro Mauro 
Tenuta. Na realidade, esse é apenas um dado a mais na 
longa espiral de violencia que tem marcado a turbulenta 
história agrária desse Estado onde indios e lavradores 
sao sempre as maiores vítimas a lamentar. 

O gesto do fazendeiro Tenuta sintetiza bem o pensa
mento da classe pe~uarista mato-grossense e, por que náo 
dizer, de todos aqueles que no momento investem . na 
Amazonia. 

Já houve épocas em Mato Grosso, principalmente, em 
que aldeias indígenas eram arrastadas por métodos mais 
bárbaros, como lan<;amento de bombas de dinamite sobre 
as malocas ou ainda pelo of erecimento de ªºúcar ou fari
nha envenenados com · arsénico a urna ou outra tribo. 
Hoje, com a maciQa campanha de esclarecimentos e . de
núncias formulada pela imprensa, os métodos mudaram 
bastante, mas ainda existe violencia. 

A menos de vinte dias, o Ministro da Agricultura, 
Alysson Paulinelli, visitou. o complexo agropecuário da re
giáo denominada como Grande Dourados, no Sul de· Mato 
Grosso. Os pecuaristas entregaram-lhe um longo e bem 
elaborado memorial no qual fazem referencia aos pontos 
de estrangulamento de anseios de prosperidade. Pediram, 
por exemplo, que o ministro crie urna escala ou centro 
de pesquisas agronómicas experimentais para a área e 
lembraram a Paulinelli, 'a titulo de informaQáo', que a 
cerca de 30 quilómetros do centro urbano de Dourados 
existe urna reserva india de terras ubérrimas, que 'vem 
sendo submetida a explorru;ao predatória pelos silvicolas'. 
Sugeriram que aquela área indígena seja transformada no 
centro experimental de pesquisas, o que poderia, no seu 
entender, 'melhorar também as condiQóes de vida dos sil
vícolas'". 

Apurados os acontecimentos pelos funcionários da FUNAI, 
enviados a área dos munkus pela 53 Delegacia Regional, cons
tatando-se a violencia do fazendeiro Tenuta contra os indios, o 
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Ministro do Interior encaminhou ao Presidente da República 
projeto de interdiQáo da área, enquanto a Assessoria Jurídica 
da Delegacia encaminhava duas petic;óes a Justi<;a Federal e 
a Delegacia Regional da Polícia Federal, solicitando a manu
tenc;áo de posse das terras ocupadas pelos índios e o enqua
dramento do invasor no art. 25 do decreto 5.484. Na petic;áo, 
Tenuta é comparado a "um Átila" que, com seus ajudantes, 
transf ormou "um harmonioso e simples aglomerado de choc;as 
e malocas num monte lúgubre e disforme de ruínas e destro
<;os". Afirma que o fazendeiro "criminosamente corrompeu os 
índios em fase de aculturagáo ao oferecer-lhes presentes para 
que abandonassem de vez as suas terras". Trata-se de "um 
indivíduo de arrogancia e prepotencia, pois considera-se inatin
gível e superior a tudo e a todos gra<_;as ao poderio económico 
que enfeixa nas maos". Argüindo a invasao e destruic;ao da 
aldeia de "incrível, violenta, absurda e macabra ac;ao, que nao 
respeita nem mesmo o cemitério onde jazem os restos mortais 
dos queridos e tao cultuados ancestrais dos silvícolas", a ac;ao 
solicita que seja cominada a multa de 200 mil cruzeiros ao 
fazendeiro, "caso ele continue turbando a legítima posse dos 
indios munkus" (ESP, 21-5-74). No dia 16 de maio, o presidente 
Geisel assinou decreto interditando a área dos munkus, e, no 
dia 31, o juiz federal Clóvis Melo, de Cuiabá, julgou proce
dente a justificac;ao de posse, procedida com a audiencia das 
testemunhas, com a presenc;a do réu, especialmente citado para 
a audiencia e, em conseqüencia, "concedeu a medida liminar 
requerida, ordenando seja expedido em favor da Fundagáo Na
cional do 1ndio o mandado de reintegrac;áo de posse" (ESP, 
31-5-74). O JB, da mesma data, informou que, naquele dia, um 
oficial de justic;a comunicarla as autoridades de Diamantino a 
sentenga do juiz federal "e funcionários da FUNAI orientará.o 
o retorno dos silvícolas ao seu aldeamento". 

Em junho, os indios kanamrri revidaram um ataque a aldeia 
feito pelo seringalista Joáo Herculano, cercando, ocupando e 
incendiando o barracao do mesmo. O Globo, edic;ao de 19, in
forma que "náo houve vítimas nos dois ataques". Acrescenta 
que a tribo, que habita a margem do rio Itacoaí, sudoeste do 
Amazonas, "vem sofrendo a invasáo de suas terras pelo serin
galista e seus auxiliares. Anteontem o seringalista atacou a tribo 
a tiros e os indios fugiram pela mata. No revide . .. Joáo Her
culano e seus homens fugiram pelo rio em barcos a motor. 
O sertanista Sebastiao Amancio, da FUNAI, comunicou o acon
tecimento via rádio a Brasilia. Na mesma hora, a Policia Fe
deral de Manaus foi alertada para proteger os indios e abrir 
inquérito. A situac;áo no local. . . está tensa. Os índios, ainda em 
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estado primitivo, preparam-se para nova luta. Estáo armados de 
arco, flecha e bordunas e apenas alguns poucos di spóem de 
arma de fogo. Entretanto. . . dominam a regiáo e náo permi tem 
a presen~a de seringueiros na sua já reduzida reserva". 

Em agosto, é a vez dos kuben-krain-kren, do sul do Pará:· 
"em protesto contra as atitudes do indigenista Mário Barbosa, 
que seduziu várias indias e tentou violentar urna enfermeira 
da FUN AI . . . destruíram o posto local e, depois de queimarem 
19 palhoc;as, fugiram para a selva". Falando sobre o incidente, 
o presidente da FUNAI manifestou que "o caso parece resu
mir-se numa rixa entre a mulher de Mário Barbosa e a enfer
meira, mas já determinou que sejam apuradas as causas" (0 

GL., 14-8-74). O mesmo jornar dá conta da denúncia feita a 
FundaQao pelo cacique Pombo, dos gorotire, de que se estao 
"armando para expulsar os trabalhadores que constroem um 
campo de avia<;áo e limpam terrenos para instalar casas na 
regiao de Concei<;áo do Araguaia, em Goiás". 

MISÉRIA CONTRA MISÉRIA 

De toda a luta entre indios e invasores, a situagao mais pun
gente é, sem dúvida, a tensao entre 1.200 índios caingang da 
reserva de Nonoai, localizada a 461 quilómetros ao norte de 
Porto Alegre, e 6 .000 colonos, que para ali f oram atraídos, em 
1962, em conseqüencia de urna can1panha do Governo gaúcho 
da época. Entáo, os "agricultores sem terra" foram "estimula
dos . . . a povoar a regiao, cujas reservas naturais já estao pra· 
ticamente dizimadas". Os índiQS sao acusados de saque as la
vouras, roubo de ferramentas e expulsao de agricultor.es dá 
regiáo (JB, 17-5-74). 

A história dessa invasao parece bem característica do es
tado de miséria contra miséria, antes apontado pelo jornalista 
Mário Chimanovitch •: "aos grandes fazendeiros coube a regiao 
das coxilhas, mais fértil que a habitada pelos indios. . . (Estes) 
há muito cultivavam suas terras, recebendo, apenas, um peque
no salário em trocadas safras que eram negociadas pela FUNAI 
e que tinha a maior . parte do dinheiro recebido. Apesar de 
haver um agrónomo destacado pela FUNAI para orientar os 
índios na cultura da soja e do milho, estes raramente recebiam 
instrumentos agrícolas para o trabalho" (JBr., 17-5-74). Esta 
falta de equipamentos terminou crian.do "mais um motivo de 
atrito entre colonos e índios: caingangs se apossaram de algu
mas ferramentas de colonos que trabalhavam em suas terras. 
Os colonos se queixam também de c;iue tem medo dos ín-
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dios - medo de serem atacados, de verem suas mulheres vio
lentadas e seus filhos maltratados. Os índios raramente se· 
queixam mas enfrentam dificuldades de sobrevivencia - prin
cipalmente falta de comida - e nao gostam de ver os colonos. 
plantando em suas terras, que já procuraram depois de serem 
expulsos de outras áreas mais férteis. Para o chefe do pasto 
da FUNAI, os agricultores devem procurar outras terras para 
cultivar porque, segundo ele, "o artigo 22 do Estatuto do 1n-
dio diz que as áreas indígenas nao podem ser objeto de arren
damento ou qualquer ato que restrinja seu pleno exercício de 
posse" (JT, 17-5-74). 

O prefeito de Nonoai, Sr. José Reck, calcula o número de 
colonos estabelecidos na reserva indígena "em torno de urnas 
1.500 pessoas. Os colonos se queixam de que atas de depreda
Qáo de suas lavouras, com saques dos paióis, teriam sido esti
mulados pelo ex-administrador da reserva, Sr. José Maria Balma 
Belfort, que, por coincidencia ou nao, acabou sendo substituido 
pelo Sr. Lorinaldo Veloso, antigo servidor da delegacia da FU
NAI em Curitiba .. . A reserva de Nonoai. .. foi inspeccionada. 
pelo delegado da FUN AI, Sr. Augusto Grisólia, que se fez acom
panhar do assessor jurídico da delegacia. O relatório a respeito, 
das observaQóes feitas durante a inspecQao foi remetido esta 
semana para o presidente da FúNAI, em Brasilia" (JB, 17-5-74) ~ 

NOTAS 

l. Conf. Boletim Informativo FUNAI, Ano 1, n. 4, III Trimestre/72. 
2. Ver nota 1, Cap. 4: Reservas: a guerra fria dos xavante. 
3. Nesse ataque, os cinta·larga mataram o joma.lista e indigenista Possidónio Bastos; 

e o telegrafista Acrfsio Camilo Lima, no posto do rio Roosevelt. Ver Boletim Infor
mativo FUNAI, Ano 1, n . 2, I Trimestre/72. 

4. Márto Chimanovitch é um dos jornalistas mais bem informados sobre os indí
genas mato-grossenses, sendo freqüentes vezes enviado especial do ESP a regi6es ama
zónicas nas qua.is se registram ocorréncias relativas a sit~o dos silvfcolas. 
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O MANDAMENTO FINAL 

Art. 49
• Incluem-se entre os bens da Uniáo: 

I ..................... ~ ..... . . . ...................... • 

II .............................. . ... .. ..... · . · · · · · · ~ · · · 
111 . . .................. . .. ~ ............................ . 

IV - As terras ocupadas pelos silvícolas ... 

"Art. 198. As terras habitadas pelos silvícolas sao inalienáveis 
nos termos que a lei determinar, a eles cabendo a sua posse 
permanente e ficando reconhecido o seu direito ao usufruto 
exclusivo das riquezas naturais e de todas as utilidades ilelas 
existentes. . 

§ l9) Ficam declaradas a nulidade e a extinc;ao dos efeitos 
jurídicos de qualquer natureza que tenham por objeto o domi
nio, a posse ou a ocupac;áo de terras habitadas pelos silvícolas. 

§ 29 ) A nulidade e extinc;ao de que trata o parágrafo arite
rior nao dao aos ocupantes direito a qualquer aQáo ou indeni
zac;áo contra a Uniao e a Fundac;áo Nacional do fndio". 

- - -
(Da Constituic;áo da República Federativa do Brasil 

Emenda Constitucional n. 1, de 17 de outubro de 1969, 
em vigor e obrigando a todos os habitantes do P~ís, d~sde 
o Presidente ao mais humilde e até desconhecido ainda 
silvícola tutelado, bem como a todos os cidadáos nacio
nais e estrangeiros residentes). 
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