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A CASA DO ÍNDIO OU CARIRY 
CARIRY OU A CASA DO ÍNDIO 

Em 1980, o dono do jornal mandou que fosse feita urna en
trevista coma Cariry, no Cabaceiro. Morando, trabalhando, crian
do família na Ilha do Govemador, desconhecia o que era aquilo de ,, 
Cariry, Casa do Indio. Relendo a matéria, depois de ter escrito essa ,, 
História da Casa do Indio, penso que o melhor é repetir alguns tre
chos: 

"Lá vem urna mulher madura, bonita, olhos grandes escuros 
cabelos pretos escorridos apanhado num coque expressando urna 
boa dose de confian9a mas ao mesmo tempo urna certa cautela no 
diálogo até saber em que terreno está pisando. Como em todo bra
sileiro, <leve ser a sua parte de sangue índio que dá esse ar meio 
que de animal selvagem, já bem domado no tempo de agora." 

"Ela come9ou aos 18 anos sua vida de luta pelas causas per
didas. E ela reclama comos olhos ao ouvir o termo causas perdi
das." 

"Foi trabalho em penitenciárias, centros de reabilita9ao de in
capacitados físicos, presídios e sempre a assistencia aos índios, 
desde o tempo do SPI (Servi<;o de Prote9ao ao Índio)." 

"Mas o que a gente quer dizer é que para apreciar Cariry só 
vendo de longe, como o mar ou as tnontanhas. Ela é tao grandiosa 
que causa um impacto na percep9ao, quando se está perta, impe
dindo a avalia9ao perfeita." 

"Cariry diz que está cansada, com aquele jeito que os fo1tes 
tem mostrar que nem quando mortos, param." 

A 

A Casa do Indio é isso aí. 

Bia Porto 
Rio, 1980/1991 A 
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PHARÁ KAXTIRORE DARASHÉ 

No Natal de 1992~i muito emocil diante de 50 pacientes ,. 
da CASA DO INDIO, no Rio de Janeiro. Aliás, todos os funcionários 
deixaram suas casas e vieram cantar, dan9ar e comer junto com os doen
tes mentais, isto é, cena rara na minha experiencia porque nem todos tra
balhadores da FUNAI se preocupam tanto por nós ou seja, muitos nao dao 
carinho aos índios doentes. Poderla dar exemplos negativos, mas creio que ,. 
esta CASA é dos INDIOS que menos aten9ao teve por parte dos Presi-
dentes da FUNAI, das ONGS famosas e de certos homens brasileiros e 
estrangeiros que só apreciam do lado exótico e poético de nossas popula-
90es. 

O Januário Xavante e Maria, sao pessoas comunicativas e bem 
educadas e nem parecem ser pacientes. Ajudam a todos os companeheiros 
muito melhor que os "Diretores" que se envelhecem nos Gabinetes em 
Brasília. 

Para mim essa Casa do Índio nao se ergueu por um milagre, mas 
gra9as a capacidade e iniciativa da simples companheira CARIRY, de seus 
súditos que engajaram nessa luta para dar a luz aos índios que nao tem 
espa90 na sociedade "civilizada" ou mesmo no meio dos índios. 

O mais importante desta CASA é a SIMPLICIDADE DA CARIRY 
e sua EQUIPE de trabalho, a coesao pelo idealismo, a for9a espiritual que 
chama outros amigos para compreender esse MUNDO dos meus paren
tes índios de várias tribos. 

Quem ajudou a construir esta casa, sem dúvida, foi um verdadeiro ,. 
AMIGO DE INDIOS, diferente daqueles que dao bombons e espelhinhos 
para ser MANCHETES, dos jomais. Bem, aqui é assim. 

Se os administradores fossem todos assim, nós, índios brasileiros 
nao estaríamos nessas condi90es, e nao seríamos inimigos de políticos da 
FUNAI que só detem o nosso avan90 ou seja, estes disputam pelo nosso 
espa90 e nao f azem com o minha amiga KARIR Y. É preciso sornar nos
sas for9as - FUNAl/ÍNDIO. 

ÁLV ARO TUKANO 
Coord. Nacional da Uniao das Na90es lndígenas/UNI 

\ 



Prólogo 
Se as pessoas soubessem da importancia do registro dos prin

cipais momentos de sua vida - relacionados aos seus sentimentos, 
venturas, aventuras e infortúnios - nao deixariam que nada esca
passe. 

Sempre pensei: - quando eu estiver bem idosa, sem condi~oes 
de ajudar meu próximo físicamente, vou procurar preencher meu 
tempo escavando o passado. Para isto, possuo um acervo tao imenso, 
que sei nao haverá tempo para ficar ociosa cogitando o futuro ou a 
espera da morte. 

Haverei de ocupar-me registrando os principais fatos das si
tua96es que vi vi, de modo que as pessoas que acaso venham a tomar 
conhecimento das coisas que eu houver escrito possam beneficiar
se de alguma forma, porque o registro de um pensamento e de urna 
experiencia de vipa, também poderá ajudar outrem no futuro. 

Dessa forma, surgiu·PELOS MUTIROES DA VIDA, que é 
um documentário pessoal despretencioso que ha muitos anos eu 
desejava transformar num livro e por mais que me esfor9asse para 
encontrar um tempo disponível para escreve-lo, nao conseguia 
porque me vía envolvida a todo instante coma problemática dos 
servi9os internos e externos, burocrático, assistencial, em suma: com 
urna batería de atividades intermináveis. 

Como cotidianamente tenho o hábito de acordar as duas ho
ras da madrugada, resolvi passar a gravar minhas memórias naquele 
horário, para no dia seguinte, entregar a fita a professora Eliana 
Mattos que, gentilmente, passava a datilografar tudo aquilo que eu 
houvera relatado. Até que um dia Eliana perguntou-me quando eu 
iria parar com aquelas grava~oes, no dia seguinte me exibindo urna 
pasta com 600 páginas datilografadas. Levei um susto ficando 
estarrecida com o calhama90 de papéis apresentado, peguei a pas
ta e guardei num certo canto esperando tomar coragem para colo
car em ordem todos aqueles documentos bem como acrescentar 
outros relatos enfatizando os já anteriormente escritos. 

- Mas eu precisava dar continuidade ao livro, porque nele 
" esta va registrada a história da Casa do Indio no Rio de J aneiro, local 

onde dediquei e passei a melhor e maior parte da minha existencia. 

Apesar do imenso desejo de ver minha obra concretizada, 
conscientizei-me com certo pesar, de que realmente me faltava tem
po para tal empreitada, haja vista o acúmulo de atribui~oes que me 
via permanentemente envolvida. Assim sendo, resol vi compartilhar 
a história da minha vida com alguém que dispusesse de tempo e 
reda9ao aprimorada, mas, sobretudo, que fosse dotada da capaci
dade de sensibilizar-se com aquela história, transcrevendo para o 
papel toda a gama de sentimentos e emo~oes nos quais me vi en
volvida durante tantos anos. - Questao mais difícil ainda - quem 
seria o parceiro ideal nesta etapa? Sem hesitar imaginei BIA POR
TO! Nao só por sua pers.onalidade forte, dinamica e incisiva; seu 
caráter íntegro e honesto, como também por urna característica que 
lhe é bastante peculiar - Urna guerreira por excelencia! 

A partir de entao, percebi que a concretiza9ao do tao ideali
zado livro estava bem próxima, até porque, justamente agora, tan
to se apregoa a pratica do MUTIRAO, estratégia esta sempre utili
zada por mim e todos que me cercam, a fim de atingirmos os obje
tivos desejados para melhor podermos auxiliar os nossos semelhan
tes minorando os seus sofrimentos. 

Atualmente se fala em MUTIRAO em face das dificuldades 
financeiras que atravessa o país. Entretanto, quando os recursos fi
nanceiros eram abundantes vivíamos em MUTIRAO permanente, 
naturalmente porque tais recursos eram mal distribuídos em tace 
da incúria ou inépcia dos técnicos da administra9ao do órgao que, 
egoísticamente, estavam mais voltados para os seus próprios inte
resses ou talvez, tivéssemos que passar por aquelas priva96es para 
num "processo purificador nos elevássemos espiritualmente." 

Toda a história que relato neste livro está baseada em experi
encias vividas, comprovadamente documentadas e de assuntos 
bastante diversificados; Estando entao com 48 anos de idade ' 
considerei que seria altamente egoísta se nao deixasse registrado algo 
que pudesse beneficiar no futuro os jovens interessados por assuntos 
ligados a humanidade em _,geral, especialmente a causa indí~ena. 

Afina!, EU T AMBEM, PRECISA V A F ALAR DO INDIO E 
SEUS (IR) RESPONSÁVEIS SENHORES ! 

EUNICE AL VES CARIRY SOROMINÉ 

( t 4UJV. 2022.) 
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CAPÍTULO! 
Foi tudo um acaso. Eu era jovem e a preocupa<;ao com os des

tinos do Homem já me ati~ava. O ingresso no Corpo Feminino de 
Defesa Social do Instituto de Estudos Sociais fundado pela extra
orclinária mulher D. Consuelo Carbonen Femandez atendia de maneira 
global minha característica principal: assisrencia ao homem marginali
zado por doen<;a, por crime, pela idade pouca demais ou muita, por 
incapacidade física ou mental ou ambas, mil outras coisas. Era para 
mim um trabalho empolgante que respondia aos meus ideais. 

E aí entra o acaso, me vi envolvida coma assistencia a um 
grupo de indios vindos de Goiás, a procura de auxílio para sua co
munidade. 

Sem querer, sem premeditar, sem alcan9ar até que ponto mi
nhas raízes estavam me alertando, invocando, comecei a me dedi
car por inteiro aquele grupo, impressionante principalmente pela 
meiguice aparente. Foi tao profunda minha liga9ao que me 
desvinculei do trabalho com D. Consuelo, desistí de ser enquadra
da na qualidade de servidora do Governo do Estado para ser admi-, 
tida pelo Servi90 de Prote9ao aos Indios onde recebia contra-reci-
bo por servi9os prestados para dar assistencia a eles no Rio de Ja
neuo. 

De 1959 a 1967 posso dizer que foi um tempo extremamente 
difícil, árduo mesmo, em que muito mais se conseguía apoio e aju
da fora do noss0 órgao do que propriamente do SPI (Servi90 de , 
Prote9ao ao Indio), como seria de esperar. 

No início era o Albergue Joao XXIII encarregado de hospe
dar os índios e mais os mendigos, alcoólatras, prostitutas, carentes, 
flagelados. 

9 



,, 
.. E patente a diferen9a de necessidade, o que dá urna idéia da 

confusao de valores para qualquer dos lados. O índio vinha por 
doen9a, por curiosidade, por inocencia, pelo instinto de aventura, 
para negociar seu trabalho ou pequenos animais silvestres, pelas 
chuvas, enfim; já os albergados eram o resto, nao tinham mais o 
que nem pedir. Urna diferen9a brutal. · 

Os Indios nao aceitavam regras. Permanecer no pátio, dormir 
em salces separados por sexo, comer com sal, tomar a sopa, usar o 
banheiro fechado, in1possível.. Havia tempo em que a Pra9a da 
Ha1monia, próxima do Albergue, se transformava num verdadeiro 
acampamento, redes estendidas, panelas, índios dormindo pelo chao 
em protesto pacífico as regras do Albergue. 

Os dirigentes da institui9ao compreendiam essa diferen9a e 
facilitavam a vida dos índios, em compensa9ao os nao índios en
tendiam que deviam ter as mesmas regalias e para isso chegavam a 
se transmudar em índios, inventando dialetos, tribos. 

As dificuldqdes eram agravadas na época das chuvas, quan
do a vida nas aldeias se tornava extremamente difícil, de novem
bro em <liante, o inverno chamado por eles. Ao retornar induziam 
outros com suas estórias e o fluxo ia aumentando, viagens difíceis 
as vezes de dois meses a pé ou de carona, tornando-se eles presas 
fáceis das enfermidades epidemicas, sarampo, catapora, pneumo
nia, etc. 

Como ilustra9ao dos acidentes ternos a estória de Docrid, 5 
anos. Saiu de Goiás com um grupo tendo como responsáveis seus 
tios. Em Salvador a tia morreu, entregaram Docrid a um professor 
que desapareceu coma crian9a. E fim, pelo menos para nós. 

Nao havia ainda maneira de impedir esses acidentes, a falta 
de informa9ao, a ignorancia, as enormes distancias, a falta de infra
estrutura enfim, eram as causas de tanto tormento. 

Eles chegavam nos grandes centros, Rio, Sao Paulo, onde fa
ziam furor junto a desvairados fanáticos para quem a figura exóti
ca, a maneira de vi ver, o vigor da ra9a, o esplendor da minoria eram 
urna atra9ao irresistível. Para esses importava apenas o momento 
da chegada, o cheiro do novo, a ótica do desconhecido. O que ocor
resse depois era-lhes absolutamente indiferente. Nao havia profun
didade, continuidade no sentimento em rela9ao a eles, o que ocasi
onava muitas vezes a sua desgra9a. 
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Meninas índias na Escota Cuba coro Roney - "Ribeira em A\:ao" - 1969. 

Nessa época funcionava a reparti9ao - Representa9ao do SPI ,, 
- no prédio do Museu do Indio, no Maracana. A afluencia era tanta 
que mal embarcávamos urna turma já chegava outra para buscar 
na E.F.B.C. (Estrada de Ferro Central do Brasil). O Aeroporto do 
Galeao também sempre desempenhou papel importante na vida dos 
índios, com sua FAB, seus pilotos, sua disponibilidade e benevo
lencia. Do militar mais graduado ao soldado raso só havia boa von
tade em embarcar as vezes famílias inteiras e seus pertences 
estranhíssimos (panelas, facoes, enxadas) tudo junto numa conta 
de chegada em que nao havia excesso de peso. 

Nesse início contamos sempre com o Brigadeiro Alfredo Gon-
9al ves Correa que hospedava nossa gente na Companhia de Infan
taria de Guarda sobo comando do Capitao Alberto Calil Mansur 
Bumlai. Só em último caso usávamos o Albergue, antes casas ami
gas, institui96es religiosas, nossa própria casa. Nesse caso embar
car era urna batalha. Nao havia condu9ao, os ónibus eram escas-
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sos, a hora era escabrosa, madrugada, a Fab fazia a chamada para o 
voo as seis horas da manha, tudo era problemático; já havia até o 
perigo de assalto no caminho da Estrada de Ferro Central do Brasil 
para alcan~ar o Albergue na Para~a da Harmonia, na Av. Rodrigues 
Alves para pegarmos o lota~ao Vaz-Candelária as 04:00 horas da 
madrugada a pé, fazermos o trajeto da entrada da Ilha ao Aeropor
to para chegar antes da chamada do embarque dos passageiros. 

Assim fui sentindo a imposi~ao de urna idéia, tenue sim, cada 
vez mais forte, delineada, visionária, exequível para mim. 

Tantos precisavam de um lugar próprio, que atendesse as ne
cessidades do doente, do curioso, do necessitado, do incapaz, do 
negociante, do viajante, enfim sem incomodar mais os outros a 
quem se pedia tudo, nao só o asilo temporário ... Era para mim en
tao urna questao de dignidade. 

CAPÍTULOII 

Umajovem índia da tribo Cajabi e outra Bororo foram a gota 
final, nao dava mais para aguentar. Queríamos urna casa nova, onde 
a meta fosse ensinar urna profissao a quem quisesse ficar na cida
de, encaminhar e tratar doentes que f ossem chegando, matricular 
as crian~as em escolas primárias. 

Quem quisesse e pudesse tinha inteira liberdade de voltar para 
sua aldeia, o tratamento seria sempre igual para todos. 

Era presidente da Funai em 1968 Dr. José de Queirós Cam
pos. Ele achou de me pedir para ficar, para me responsabilizar por 
mais aquetas duas índias. Aproveitei o fato na hora pedindo auto
riza~ao para criar a Casa do Indio: se a Funai havia sido criada para 
disciplinar, organizar, reabilitar urna image~ desgastada interna
cionalmente do SPI (Servi~o de Prote~ao ao Indio), essa era a oca
siao. 

Veio a autoriza~ao e junto com ela o aviso dado pelo colega 
Joao Veríssimo já falecido, de que o Mal. Rondon, coma mesma 
idéia tinha conseguido um terreno do Patrimonio da Uniao na rua 
Jardim Botanico, a pedra fundamental tinha sido festivamente co
locada no dia 25 de abril de 1946. Urna enorme euforia, muitas 
andan~as, alegria efemera - por morte do Mal. Rondon o terreno 
havia voltado para o Patrimonio da U niao em 31 de mar~o de 1958, 
sem ter acontecido nenhuma continuidade no projeto. Em 2 de abril 
de 1963 foi <loado definitivamente ao Supremo Tribunal Eleitoral. 

O desapontamento bateu, sim, mas a for~a do querer aumen-
tou. 

A Ilha do Govemador estava surgindo entao com o melhor 
bairro para a instala~ao da casa. Tranqüilidade, seguran~a, número 

13 



de hospitais e centros médicos sanitários, escotas, proximidade da 
Fab, também proximidade a praia para tratamento de deficientes. 

Na busca pelo imóvel adequado e possível, fui levada por 
Nely, esposa do servidor e sertanista Augusto de Souza Leao, a 
presenc;a de Dona Ambrosina Salles da Fonseca, dona de quatro 
imóveis geminados decadentes, matriarca de família de grande 
importancia na Ilha, numa visita marcada para a noite na presenc;a 
de todos da família e principalmente do neto advogado. 

D. Ambrosina, D. Bicota para os íntimos, era urna mulher im
ponente, forte e parecia intrigada com aquele inusitado interesse por 
urna casa descuidada até pela falta de necessidade de usar ou alugar. 

Demos entao a explicac;ao costumeira: desde 1959 fazíamos 
um trabalho junto aos índios necessitados, doentes, sem possibili
dade de cura ou tratamento perto de suas aldeias. N ossa casa, a de 
amigos, as igrejas, a Fab nao conseguiam mais absorver o número 
sempre crescente de assistidos, precisávamos com urgencia de um 
abrigo permanente para essa gente. 

As palavras escorrendo, já decoradas de tao vividas e o rosto 
da mulher se iluminando. Eu nao entendía nada. Boa receptividade, 
sim, já encontrara, tanta alegria, mesmo, era diferente. 

Há tempos e tempos ela dizia a família que seu guia espiritu
al, o caboclo Japurá, em suas aparic;oes mostrava o destino daque
la casa: ela serviria para o Povo dele em sofrimento. Nela D. 
Ambrosina casara, ti vera seus filhos, agora seria para uso da gente 
do caboclo Japurá. 

Nao se discutiu, o caminho estava determinado, ninguém 
ousou qualquer idéia diferente. O contrato foi assinado em agosto 
de 1968. 

Nos so enderec;o passou a ser Rua Pires da Mota, 17, Ribeira, 
Cabaceiro. Muitos pescadores portugueses de camarao, instalac;oes 
da Shell, da Gordura de Coco, Tarmove, todos bons vizinhos. 

A fachada era modesta, pobre mesmo, vidros quebrados nas 
janelas, urna bananeira a direita, urna espirradeira amarela a esquer
da, a construc;ao das mais antigas do Cabaceiro, sistema de esgoto 
primitivo, apenas dois comodos a salvo das chuvas, montes de en
tulho no pátio. Sem a ajuda da Fab o uso seria inviável. 

O Capitao Comandante Mansur da Companhia de Infantaria 
da Guarda autorizou o trabalho. Comandados pelo Cabo Alberto 
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Casa VeJha em funcionamento - 1982. 

Reginaldo de Assis, um grupo de recrutas entrou conosco na recu-
perac;ao do essencial da casa. . . ,, . 

O exercício de 1968 estava no ftm, os recursos senam rrun1-
mos. Deram apenas para seis beliches, dois armários com quatro 
portas, urna mesa de fórmica, duas cadeiras, urna pequena estante. 
Para a cozinha herdamos urnas panelas que haviam funcionado nas 
expedic;oes do Mal. Rondon e um fogao com urna bo~a perfeita, 
tres sem possibilidade de uso, pertencente a D. Ambros1na. Mas as 
doac;oes, ah! as doac;5es ! Lenc;óis, toalhas, colchas, pratos, talhe
res, ganhamos de tudo. 

A inaugurac;ao foi solene, no dia 22 de novembro de 1968; 
um vizinho emprestou os móveis chippendale da sala, vieram os 
funcionários da FUNAI em onibus da FAB, amigos, havia até re
fletores para iluminar o lugar e o mais importante, a chegada de onze 
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.. índios da tribo Krikati do Maranhao, seus canticos esbo<;ando a 
ex ata dimen sao da festa. 

Nossa Casa era chamada de "Embaixada dos nossos índios 
na llha do Govemador". 

Nesse tempo havia índios de Mato Grosso (Umutina Cajabi, 
Kuikuru, Aweti e Bororo), Maranhao (Canela - Gaviao), e Goiás 
(Krao). De repente chegaram 40 índios em transito, o jeito era ins
talar beliches e esteiras para acomodar todos. Apesar de haver tri
bos rivais, na Casa viviam todos pacificamente, nao gostavam de 
ouvir falar de guerra, principalmente, as que viam, sabiam, ouvi
am falar de lutas sagrentas entre brancos e índios. 

Já se sentia que a Casa seria pequena para um futuro nada lon
gínquo, pela aceita<;ao que o trabalho vinha alcan<;ando. 

Um índio da tribo Pacaas Novos, José, após 2 anos de inter-, 
na<;ao no Hospital Pedro Ernesto, foi levado para a Casa do Indio. 
Alegre, de início, de ver outros índios em sua nova casa, come~ou 
a contar sua vida,, de onde era, seus tres filhos. Ninguém entendia 
nada, nao conheciam o idioma de sua tribo. O jeito foi emprestar 
um violao e cantar com ele para que o desapontamento nao afetas
se sua recupera<;ao. Deu certo, nao largou mais o violao e nao que
ria mais voltar para a aldeia, só para visitar os filhos. Participava 
da "vida ativa" da Casa, a praia, a pelada, ·e principalmente a brin
cadeira preferida, a bola de gude em que o Luis, o abaipa (maluco) 
era o campeao. 

Dia 23 come<;ou a realidade, móveis devolvidos, refei<;oes por 
revezamento pelo número de pratos e talheres, falta de condu~ao 
para transporte de doentes e compras, faltava era tudo. 

Nesse tempo de come~o destaco alguns índios que se deram 
mais trabalho, trouxeram compensa~oes: José Oado, cego, estudante 
do Instituto Benjamim Constant, os deficientes físicos Canoa 
Satravaca, Lúcia Kati Bacaíri, Anti pe e as jovens Carolina Arantes 
Kajabi e Adalgisa Bororo, já mencionados, por sinal. 

No "O Jornal" de 30 de setembro de 1969 lia-se urna matéria 
sobre a nossa Casa "bem arrumada, chao encerado. Nota-se, a pri
meira vista, que a higiene é cultivada com esmero. O casarao tem 
seis quartos e mais dois no fundo do terreno divididos em alas para 
mo~as e rapazes. Obviamente a decora<;ao é a de trabalhos indíge
nas, trazidos das aldeias, nao se faz artesanato na Casa. É Cariry 
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quem diz: "aqui todos executam suas tarefas domésticas quando nao 
estao estudando. As mo<;as aprendem a cozinhar, costurar, e arru-, 
mar enquanto os rapazes ajudam na limpeza de casa. E preciso 
cultivar os hábitos de higiene." 

José Oado tinha urna inteligencia e urna vivacidade forado 
comum, segundo a professora América Martins Costa, chefe do 
servü;o social e de disciplina do Instituto Benjamim Constant. Ele 
conhecia o Instituto como a palma da mao, mas de sua vida na tribo 
as lembran<;as eram muito vagas. Sua casa, a nossa, onde passava 
domingos, feriados; aprendeu a nadar, ajogar foot hall, agostar de 

, . 
mus1ca. 

Os índios se integram com f acilidade frequentam cinema, gos
tam de sorvete, refrigerante, Roberto Carlos e Wilson Simonal, toda 
a vida diária administrada por nós, funcionários. Ti vemos também 
naquela época uns sete cachorros, um cameiro e duas tartarugas. 
Os animais ajudam, principalmente os deficientes mentais. , 

E Satu quem diz no O Globo em 24 de abril de 1970, um índio 
canela que saiu da tribo aos 12 anos, "minha tribo já era quase ci
vilizada, quando decidi vir para a cidade. No princípio estranhei o 
pessoal: eles falavam diferente, sua comida era temperada, tudo 
meio esquisito. Mas em dois anos me acostumei". 

HISTÓRIA DE OKETY 

Em 1969 recebemos tres sobreviventes do grupo Suya Tapaiu
na, Ety, Suzy e Okety. Suzy com 10 meses, os outros dois quatro e 
cinco anos. Chegaram muito doentes, enfraquecidos, a maior parte 
da tribo havia sido dizimada por gripe, o tratamento no local seria 
prejudicado pelo grande número de tuberculosos. 

Haviam sido encontrados brincando ao lado do cadáver da 
mae, sem no entanto ter indícios de estarem contaminados pela 
doen~a que vitimara toda a tribo Bei<;o de Pau. 

Os mais velhos ficaram internados na Clínica Médica do Hos
pital Jesus, sobas matrículas 478 216 e 478218. A Suzy foi tratada 
em casa pelo Dr. Manoel José Pereira Filho. O maior problema dos 
tres era o trauma de ter convivido com cadáveres em estado adian
tado de decomposi<;ao. No hospital, pela meiguice e inteligencia, 
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.. encantaram a todos. Segundo o Dr. Deiler Meira, diretor do Hospi
tal de Jesus, todo casal que via os indiozinhos quería adotá-los, já 
havia quatro, e como o caso se tornasse difícil, o Hospital coloca
ría as crian9as a disposi9ao da Funai. 

Ety e Okety atingindo a idade escolar foram matriculados na 
Escola Municipal Cuba, no Zumbi. 

Ety se desenvolveu rapidamente. Nao era um menino frio, era 
realista, urna personalidade forte. Okety ficara mais marcada pela 
experiencia na tribo, nao podia ver ninguém doente, de perna ou 
brac;o quebrado. "Vai morrer"? Vai morrer?" o dia inteiro ela per
guntava. 

Okety tinha um sentimento atávico muito forte, era ligadíssima 
aos índios, quanto mais primitivo mais se ligava. Quando chega
vam índios característicos como os Xavantes de Pimentel Barbo
sa, ela ajudava a recebe-los radiante de felicidade. la para a cozi
nha ajudar a preparar a comida, acomodava os viajantes. No meio 
de todos só ela gostava de ouvir as grava96es dos canticos indíge
nas, os outros reclamavam, pedindo Roberto Carlos ou um forró. 

Mas Okety passou tres anos na escola e nao aprendeu a ler ou 
escrever. Fizemos exame de ouvido, nariz, garganta, olhos, porque 
Okety assimilava tao bem algumas coisas e outras nao? O diretor 
do Centro Médico de Saúde pediu um eletroencefalograma e deu 
um comprometimento. Aconselhou-me a levá-la a aldeia. Até que 
vinha de encontro a um desejo antigo meu, levá-la a regiao de Xingu 
onde havia um grupo da mesma ra9a a que ela pertencia. Pensava 
sempre que talvez ela se encontrasse, talvez fosse bom para ela. 

Procurei a Prof. D. Charllote Emmerick, Conselheira da Funai 
e linguista do Museu Nacional,.pessoa muito respeitada e que me 
inspirava bastante confian9a já que Okety nao aceitaría ir com qual
quer pessoa e eu nao podia acompanhá-la no momento. D. Charllote 
na época também nao podía ir mas nos indicou o professor Anthony 
Siguer do Museu Nacional que iria coma mulher levar uns alunos 
para estudos. 

Aí comec;a urna história diferente para Okety. 
As pessoas deixam as vezes que a vaidade pessoal sobrepuje 

o cuidado que se deve ter com urna vida posta em nossas maos, 
usando nosso potencial para novas formas de carinho para aquela 
vida que come9a, buscando sua auto-suficiencia, sua independen-
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cia. Por pouco nao conseguiram destruir um trabalho persistente 
contínuo desenvolvido por mim e minha equipe. ' 

? Diretor de opera96es a quem pedí permissao para mandar 
a memna negou, mas meu atrevimento serviu para expor claramente 
o problema ao Sr. Brooker. 

Essa crianc;a precisa va se encontrar, esse professor era um ho
mem de confian9a. Ela iría, ficaria o tempo permitido e entao es
colheria o que seria melhor para ela. 

Conseguida a permissao foi só arrumar a bagagem e pedir ao 
professor que me fizesse um relatório com as rea9oes da menina. 
Okety voltou pelas maos de outra pessoa. Do Professor recebí urna 
carta dezoito di~s depois da chegada de Okety, urna carta sem pé 
nem ca?e9a registrando coisas óbvias como a que ela se negava a 
se despir como os da aldeia para tomar banho, coisas naturais em 
quem estava sendo criada num lugar tao diferente daquele. No fi
nal recomendava a permanencia junto aos índios, fazendo referen-
9ia ao convívio dela comos caraíbas (brancos). Onde, se a Casa do 
Indio era habitada por Índios? E na casa ela ficou por circunstanci
as de sua própria vida. 

Por outro lado ela voltou mais viva, nao era mais a menina 
s~bmi~sa, ac?mod.ada até demais, brigava por suas coisas agora, 
d1scut1a cormgo, dialogava com outros. Tinha havido um avan90 e 
bastante positivo. 

A rea9ao dela me agradava, a do professor nao. Era a velha 
hi~tória ~e fazer ~s coisas ~ara outros verem, sem perceber a preci
os1dade 1ncalculavel que e ter o poder de urna vida nas maos. 

Lá chegou ele junto com Morawe, chef e do Posto de Diauarum 
no Xingu, com a esposa. A inten9ao era Okety voltar com o índio . ' se qu1sesse. 

Okety estava em tratamento, mas dei liberdade de ir e voltar 
a qualquer hora, o que fosse melhor para a cabe9a dela., Chegava a 
hora da decisao, aquí ou lá, queria que ela soubesse que o meu desejo 
era ve-la feliz, onde ela quisesse ficar. 

Ela foi, disse ele que ficaria na casa dele com sua mulher, nessa 
altura já teria quatorze anos, arranjaram-lhe um casamento. 

Como eu a conhecia, sabia que nao estava preparada para isto. 
Ao mesmo tempo o professor come9ou a vir amiúde a casa com 
um ou outro índio e já quería levar também Ety e Suzy. Ety esta va 

19 



.. no ginásio. Para levá-lo, mentiram que no Xingu havia curso gi
nasial. Informado da verdade Ety preferiu ficar, concluir os estu
dos. 

A coisa foi ficando tao inoportuna e imprópria que fui obri
gada a resolver o problema de urna forma mais objetiva, talvez até 
um pouco agressiva na medida em que ele também estava agredin
do, passando dos limites. Quem tinha tido todo problema era Okety. 
Suzy e Ety estavam ótimos. Eu nao pedira o julgamento dele, nao 
pedira seu envolvimento e sim apenas um favor. Eu trabalho na Casa 
do Índio do Rio de Janeiro, a Oca RJ, se eu sair para qualquer mis
sao em Campo Grande, Cuiabá, Maranhao, Goiás ou no interior nao 
vou ficalizar nem me intrometer no trabalho dos meus colegas. 
Tanta dificuldade havia para dar contado meu trabalho, quanto mais 
o dos outros. 

Soube por fim que Okety nao quis ficar com a tal pessoa que lhe 
arranjaram para marido, havia adoecido seriamente e estava lá só, 
pela incompeten9ia de gente que nao sabe o valor da vida humana. 

No Xingu quando o aviao levanta voo só se tem contato se
guramente dentro de no mínimo oito a dez dias. Dá para imaginar 
o que Okety sofreu pela irresponsabilidade de urna pessoa imatu
ra, egoísta, que só viu o seu lado, nao pensou que na vida daquela 
menina já havia trauma que chegasse. 

Quando a menina partiu eu havia mandado memorando com
pleto ao Diretor do Parque Xingu, informando data e condic;oes da 
chegada a Casa do Indio, n. º de matrícula hospitalar, enfermidade 
epidemica, período escolar, o porque da medida tomada de levá-la 
para junto de seus parentes. 

Nao sei se essa documentac;ao está lá no Xingu, mas como de 
hábito tenho tudo arquivado. Meu arquivo é conservado como 
maior cuidado, até carinho. Qualquer assistido em qualquer época 
encontra lá a informac;ao completa de seu caso. Parece-me que isso 
é essencial para a organizac;ao do Órgao e da própria pessoa. Para 
ilustrar houve o caso de um índio que chegou em 1967 ou 1968 com 
urna farta documentac;ao assinada inclusive pelo Mal. Rondón. 
Completando a ficha, tirei xerox de todos os seus papéis que fica
ram arqui vados em sua pasta. 

Anos depois, encontrando esse índio, soube que numa enchen
te havia perdido até aquele histórico assinado pelo Mal. Rondon, o 
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mais querido. Nao dá para descrever a alegria do hornero reavendo 
por xerox tudo que havia perdido. 

Enfim Okety foi transferida por um período para a casa da 
mae de Yanakulá, no Posto Leonardo no Alto Xingu, e segundo o 
que se soube passava horas e horas rindo e falando sozinha numa 
rede. 

Nos anos 80 casualmente, como Presidente da Funai, Ademar 
Ribeiro da Silva, fui ao Diaurum no Xingu. Lá encontrei Okety que 
me implorou para traze-la. Conversei com um dos membros da li
deranc;a e este me proopos urna troca. Okety, por qualquer um dos 
outros, Susy ou Ety. Nao havia acordo. Embarquei no aviao e fi
quei olhando aquela figurinha gorda, com as roupas sojas e olhos 
molhados de lágrimas. Doía muito. 

O quadro da FUNAI recém criado era contraditório: a finali
dade de corrigir a desorganizac;ao produzia estranhamente um 
modelo complicado de burocracia; se se deflagrava a Operac;ao 
Desemperramento do Ministério do Interior, a que a FUNAI era su
bordinada, se era o tempo da desburocratizac;ao do Ministro Helio 
Beltrao, como explicar o entrave, a dificuldade, a morosidade com 
que o órgao trabalhava? 

Fazíamos um expediente, um documento para apresentar o 
gasto principal de quinze em quinze dias, estipulando ítem por ítem 
como padaria, a9ougue, armazém ... O Representante do Escritório 
despachava para o assessor financeiro que examinava e despacha
va para outro auxiliar que enviava ao Representante para libera9ao 
do Suprimento. lsso levava as vezes tanto tempo que apelávamos 
para o crédito com os f omecedores para nao passar fome. 

As doa9oes, a pesca, as frutas e legumes cedidos pelos fei
rantes amenizavam a dureza da falta de verba. 

Um exemplo concreto. Um indio seriamente doente pediu um 
rádio de pilha. Encaminhamos o pedido ao Representante do Pre
sidente da FUNAI, dali seguiu para o Setor de Compras, veio en
tao a ordem de se fazer urna licita9ao. Procurando executar a or
dem, estranhava os vendedores das lojas rirem na minha cara: "li
cita9ao para rádio de pilha?'~ Eu nao entendía nada. 

Nesse vai e vem o índio morreu. Continuando a ciranda par
ticipei a morte ao Representante, que se indignou por expediente e 
ficou por isso mesmo. O ritmo era esse. 
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Nossas dificuldades eram relatadas por escrito permanente
mente, mas nao chegavam a alcan9ar nossos superiores. Nao fosse 
essa bendita gente do Rio de Janeiro, compreensiva, solidária, te
ria sido come90 e fim meteórico. Proviam nossas faltas a ponto de 
mandarmos sobras de roupas, de mantimentos em caixas de qua
trocentos a seiscentos quilos pela F AB para os mais necessitados 
da 9a. Delegacia Regional da FUN Al, em Campo Grande e para o 
Padre Tomás de Aquino Lisboa, em Cuiabá. 

De 1960 a 1969 atendemos 348 casos individuais distribuí
dos entre as especialidades: cancerología, oftalmología, psiquiatria, 
cardiología, neurologia, endocrinología, otorrinolaríngol?gia, or
topedia, ginecología, etc. O movimento era grande. O p1or er~ a 
f ossa. U m des ses di as de Limpeza semanal f omos flagrados na ma1or 
imundície pelo Eng. Dr. Elmo, do Depto. de Obras. 

Era mais urna dessas pessoas do cinturao de gente boa, que 
de um modo ou outro nos cercava, acolchoando nossos baques rnais 
agress1vos. . . . , . . 

Ele ordenou o servi90, fornecendo matenal e func1onar1os li-
gando a rede nosso esgoto, o mesmo que nos serve até hoje. 

Urna pequena obra era necessária. Para come9ar, Dra. Nara 
Valentini, do Lion' s Club da Ilha do Governador entrou com um 
caminhao de telhas. 

No projeto estipulamos fazer tres quartos, urna grande caixa 
d'água, urna cisterna, amplia9ao da cozinha, cimenta9ao do pátio in
terno. A cozinhajá precisava ser defendida das brincadeiras dos defi
cientes mentais - pedras nas panelas, f olhas, abrir todos os bicos de 
gás, por exemplo - e o pátio de terra dificulta va a limpeza das f ezes 
aos montes que erarn deixadas no decorrer da noite. Para que apren
dessem a fazer suas necessidades eu usava o subterfúgio de cobrir a 
sujeira com sabao em pó e methiolate para pensarem que um feiti90 os 
pegaría; tarnbém construiria inicialmente banheiro a ~é~ .aberto para que 
come<;assem a entrar no hábito de usar o vaso sa~táno; para as l?n
gas cusparadas costurneiras, freqüentes usava-se lattnhas com c~olina 

Tínharnos urna funcionária, o aux. adm. Orlando da Silva, o 
motorista da casa Luis Carlos, o Sr. David Ribeiro, grande amigo 
já falecido e a enorme boa vontade dos índios Cícero Fulnio, 
Adalgisa Bororo, Lucia Kati Bacairi Diauro Caiuá, Irene Cajabi. 
Os amigos nos deram material, conseguimos come9ar a obra. 
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Para melhorar a instala9ao dos pacientes em transito constru
ímos na parte externa um anexo com dois quartos, cobrimos a va
randa dos fundos para ampliar a cozinha, conseguimos tarnbém 
cimentar grande parte do quintal, fabricar urna mesa e dois bancos 
respectivos em concreto para melhorar acomoda9ao na hora das 
refei9oes. De todo o jeito sobrava gente, as crian9as se acomoda
vam na cal9ada do quintal. 

A curiosidade mal dirigida é pesada. lndagavam por essa épo
ca porque se separava os alojamentos por sexo e um para crian9as; 
divagavam, afirmando que o índio era o dono da terra, que na certa 
um outro avo havia sido ca9ado a la90, ou a dente de cachorro; que 
os índios eram inocentes e puros, portanto era deixar dormir todos 
juntos para maior contato coma natureza. 

A minha paciencia ilimitada me fazia repetir que a Casa re
cebia índios ern vários graus de integra9ao, do mais aculturado ao 
mais primitivo; que cada um pertencia a urna comunidade e se de
veria respeitar seus hábitos e costumes, além do grau de integra9ao 
de modo a fazer com que se sentissem bem no respeito e disciplina 
que nao ferissem a dignidade individual. 

Nossa responsabilidade era muito grande em rela9ao a 
FUNAI, o órgao tutelar, e as famílias dos pacientes, vindos as ve
zes de muito longe. 

Em 1970 levamos um susto, a verba ia ser reduzida. Manda
mos imediatarnente urn expediente completo em resposta ao Supe
rintendente Administrativo. Nele constava todo o funcionamento 
da época detalhado, finalidade, atendimento dos problemas diver-
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sos, despesas de 1969, fotos ilustrando cada passo do ano que cor-
na. 

O documento fez aquele passeio costumeiro, foi parar no ar
quivo, inútil. Mas o pipocar da gente boa amenizando o lado legal, 
.rotineiro no desconforto, os .eternos problemas da FUNAI, é que 
davam animo para continuar. 

Com D. Selene Barros e D. Nair Bismayer nossas jovens tor
navam-se bandeirantes com direito a certificado assinado pelo 
Monsenhor Feliciano Castelo Branco, chanceler da Cúria Metro
politana. Integravam-se felizes no trabalho com turmas de crian-
9as na qualidade de monitoras, auxiliavam nos dias de vacina9ao, 
nos postos de saúde, favelas, ajudavam flagelados nas calamida-
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" des públicas, até participa9ao na posse do novo Arcebispo do Rio 
de Janeiro, D. Eugenio de Araujo Sales, elas tiveram. 

O Almirante Helio da Rocha Sampaio, ex-Administrador Re
gional, nosso amigo, conseguiu comos fiscais da feira urna doa
c;ao permanente de frutas, verduras e legumes, as 4as. feiras e do
mingos, no Cocotá e Cacuia. O recolher porém era discreto, furti
vo, para que a imprensa nao flagrasse nossos meios de subsistir, 
atrapalhando nossa vida com a constata9ao das nossas dificulda
des, vazando informa9oes que poderiam prejudicar nosso órgao e 
também nossa fartura. Fazíamos nossa feira coma ajuda de carros 
particulares, como o do Dr. Jorge Nogueira Camara, do Hospital 
dos Servidos do Estado, de Luiz Felipe figueiredo, alguns jovens. 
Era divertido, parecia um teatro, a gente trabalhando como minei
ro, num silencio tumultuado pela alegria. 

As saladas de fruta quase matam urna índia muito doente com 
varizes no estomago. Nao se atinava a razao do mal, pois a dieta 
era seguida cuidadosamente e a mo9a indisposta. Um dia urna cri
an9a, Rafael, denunciou: quando ninguém via ela abria a geladeira 
e se fartava. Era esse o veneno que a fazia uivar de dor. Com um 
chá de lauro, veio o vomito e a verdade. 

Havia também o outro lado. O dia 19 de abril de 1970 foi co
memorado com urna festa organizada por nós com a presen9a do 
Presidente da FUNAI, José de Queiros Campos, do representante 
do Ministro do Interior, Sr. Joao Cunha, do Conselheiro da Embai
xada da AFRICA. Gara Kivane Affram Quebrah, do diretor do 
Instituto Benjamin Constant, Dr. Renato da Gama Malcher e ou
tras autoridades. 

Na ocasiao Antipe Talaquac fez um discurso agradecendo ao 
Presidente da Funai e ao Ministro do Interior a orienta9ao e ajuda 
prestadas aos índios. 

No dia 12 de junho comemorou-se o 39. º aniversário do Cor
reio Aéreo Nacional (CAN) coma presen9a do Presidente da Re
pública e altas autoridades, jornalistas, caciques Carajás e Bororos, , 
as nossas índias bandeirantes, da Casa do Indio e urna banda de 
índios Bororos, executando um dobrado. 

Ainda em 1970 construímos duas caixas d' água que nunca 
conseguimos encher; trocamos o forro de um dos cómodos da casa 
17 por causa de urna gata. Ela achou de parir no forro comido de 
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cupins, despencou com tudo em cima de urna beliche, que amorte
ceu a queda, mas nos obrigou a mais urna obrazinha: desta vez o 
socorro veio do Administrador Regional Almirante Helio da Ro
cha, que nos mandou funcionários da Regiao Administrativa para 
recompor o teto. 

O banheiro externo era, pode-se dizer, reconstruído diariamen
te: os índios tiravam as portas e o telhado pois nao se conforma
vam em usá-lo fechado, tinha de ser a céu aberto. 

Tenho fotos de Jandira Pareci, Henriqueta Bacairi, Margari
da, Bauna, Justina, Adalgisa coma funcionária Maria Aparecida, 
todas lavando roupa pela manha; Martim, Sarikina, Ety, Diauro, 
Marcos, Ciapi e J anuário apanhando água pelo muro da Gordura 
de Coco, e os pequeninos, com latinhas, enchendo lat5es. 

' As vezes ganhávamos. camas usadas e os homens as conser-
tavam com ripas da madeira da feira. No frio dormía-se até em cima 
do guarda-vestido. 

Era tudo tao difícil, talvez por isso todos tenhamos saudades 
deste tempo. , 

A Casa do Indio foi matéria de todos os jornais do Rio e até 
de outros estados, nunca se leu urna queixa em relac;ao a Funai, os 
outros nao precisavam saber de nossas mazelas, o órgao estaría 
intocado até por urna questao de autoridade. 

Além de outros animais tínhamos um canil de dálmatas, re
gistrado no Brasil Kennel Club, que aumentava nossa verba atra
vés da venda de filhotes. D. Maria Christina Fagundes era a pro
prietária do Canil Apaporis e do cao campeao mais famoso da ra9a 
dálmata, usado em propagandas na TV e requesitado para a cruza 
com cadelas internacionais. Ajudavam como podiam. 

Essa postura nos valeu a matéria do Globo de 20 de junho de 
1976, onde afirmavam que doentes, crian9as e caes conviviam em 
promiscuidade na Casa do Índio. 

Nao importou em modifica9ao alguma. Quem pode, tem ani
mais, ainda mais quando rendem urna boa ajuda de vez em quando. 

Todos se vestiam modestamente, a nao ser em dias de festa, 
procurávamos caprichar. 

Eles gostam de ficar cheirosos, aceitam bem as no9oes bási
cas de higiene. Sao belíssimos em seu estado natural com seus en
feites corporais, seus adornos. Já comas roupas necessitavam de 

25 



orientac;ao, póis só o corpo merecia o banho, o resto era usado sem 
a lavagem necessária. Ti vemos urna acompanhante de paciente com 
um bebe, cujas fraldas sujas eram jogadas fora ou a sujeira apenas 
sacudida no chao, ao lado do tanque, e pisada como se nada fosse. 

Tivemos até um frondoso abacateiro que morreu por receber 
muita, muita urina. 

A falta de ordem e disciplina me irrita e me entristece ao 
mesmo tempo. 

Era nosso hábito estocar alimentos - quando era possível
totalmente escolhidos. Era prático e evitava a ociosidade, no de
correr do dia sempre havia o que fazer. ,, ,, 

Eramos duas funcionárias quando a Casa do Indio comec;ou 
a sua existencia; projetei desde entao um sistema de servic;o man
tido até hoje, urna espécie de alavanca propulsora, nao se rompen
do o elo ela nao falha e tudo sairá a contento. Assim evitamos o 
desperdício, a vagabundagem e a mais perniciosa, a maledicencia 
associada a ociosidade. 

Certa vez um religioso me falou que "a mente desocupada era 
oficina de Satanáz". Pensando no assunto, conhec;o vários satanazes 
de mentes ocupadíssimas, mas até que me marcou a afirmac;ao. 

Um saco de feijao de 60 quilos era escolhido pelas meninas 
Lúcia Kati, Oiga Guarani e Suzinha Tapaiúna, essa tao pequenina 
entao, hoje funcionária da FUNAI. Com Ozimar Guajajara apren
dí a embossar urna parede descascada. Ele vira o pai f azer casa de 
sopapo, remendamos nossas paredes e pintamos com cal para o 
Natal. Nesse Natal fizemos urna grande festa crista, com árvore na 
sala, enfeites os canticos pontuados com o som de maracás, no es
tilo das aldeias. 

No dia 23 de dezembro de 1971 Carolina Cajabi e o motoris
ta Orlando da Silva casavam-se tendo como padrinho o presidente 
da Funai, Osear Jerónimo Bandeira de Mello. 

Em 1972 recebemos um rádio do diretor pedindo esclareci
mento em detalhe de todos os casos existentes naquele momento, 
com especificac;oes caso a caso. Meu arquivo era volumoso. Nada 
rigorosamente era feíto de boca, tudo por escrito, anualmente se
guía relatório completo da Casa; esse mesmo diretor afirmava cons-,, 
tantemente que a Casa do Indio do Rio de Janeiro era urna das mais 
económicas para a FUNAI. A verba de alimentac;ao era mínima, 

26 

nao havia gasto com a maior parte da alimentac;ao, remédios, nao 
havia convenio com rede hospitalar. 

-Intrigada fui, como por acaso, ao Escritório de Representa-

• 
"A senhora recebeu nosso rádio, D. Cariry?" 
"Recebi sim senhor." ,, ,, 
"E que nós estamos pensando em acabar com a Casa do Indio." 
"O Sr. nao precisa me consultar, eu sou simplesmente a Che-,, 

fe da Casa do Indio, o sr. é o Diretor." 
"A senhora é funcionária antiga, nós ternos muita considera

c;ao pela sra. Gostaríamos de saber como f azer para acabar com ela." 
"Ora, o senhor acabe!'' 
"Mas eu quero que a senhora escreva alguma coisa, que me 

de urna sugestao por escrito." 
"Eu farei a sugestao por escrito." 
A resposta seguiu em 24 de abril de 1972. Seguiu com relató

rios individuais, fotos dos índios atendidos, focalizando ampla e 
pormenorizadamente a situac;ao de cada um, desde os tratamentos 
exigidos a assistencia puramente social, reabilitac;ao emocional e 
moral, cuidados especiais aos excepcionais, os doze hospitais e os 
postos de saúde com que contávamos, consultas a médicos parti
culares, visitas médicas a Casa, dentista. 

Especificou-se que o apoio era permanente e gratuito. Era um 
documento farto de tudo que acontecera e estava acontecendo no 
momento na nossa Casa. Para acabar com qualquer dúvida 
exernplificamos com a história de urna família de índios Caiuá de 
Campo Grande e Dourados, doentes, infestados de verminose. Além 
dos adultos vieram tres crianc;as. O mais jovem foi criado por nós 
e hoje é fuzileiro naval, Diauro. 

A família, cuidada, saudável, voltou para a aldeia. 
Finalizava o raciocínio claro: os problemas causados pelo 

branco, os males próprios dos índios só poderiam ser minorados 
com Casas como a nossa, espalhadas pelo Brasil afora, com pequeno 
~nus para a FUNAI. Agradecía nominalmente a todos que nos aju
davam permanentemente, já que o órgao permanecía indiferente. 
Fazia também um forte apelo no sentido de que pelo menos as cri
anc;as permanecessem ligadas ao grupo já que todo o resto - a luta; 
o sacrifício, a obra seriam desfeitos. 
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... Houve grande silencio, meses até chegar em visita o antro-
pólogo, Olimpio Serra. Era a presen9a física pressionando, pois 
para uso externo tudo estava igual, só por dentro é que a mágoa 

,. 
corro ta. 

Ainda assim, a vida fluía sem atropelo, positivamente. Em 
abril de 1971 funcionava no Palácio da Cultura urna exposi9ao alu
~iva a Semana do Índio com objetos fomecidos pelo Museu do 
Indio, originários de várias tribos. As recepcionistas índias eram , 
moradoras da Casa do Indio, óñas ou deficientes físicas. 

Os índios nao davam muito trabalho, exceto as crian9as que 
sao levadas como quaisquer outras, desarrumam e sujam tudo. O 
nosso mini-zoológico, urna macaca, cinco caes, muitos pássaros e -
um potrinho eram queridíssimos de todos. Quem chegava e tinha 
de ficar, em seis meses estava falando a língua, com nome portu
gues e sobrenome referente a tribo a que pertenciam. 

O Sr. Olimpio Serra: 
"A sra. prec:isa ir a Brasília, nós precisamos acabar com a Casa, 

com suas sugestoes, sua anuencia." 
"Voces acabem. Nao se precisa gastar dinheiro com passa

gem, hospedagem minhas. Nao vou abrir minha boca, tudo que eu 
precisava dizer está lá, no meu expediente. E digo mais, a profecia 
do Pai Grande pode dar certo, daqui sairao médicos, advogados, 
economistas, antropólogos, um dia a FUNAI será dirigida pelo 
próprio índio. Por que nao? A tendencia do índio é a acultura9ao, é 
a integra9ao, é senso comum, nao há necessidade de grande base 
científica para perceber isto, o mundo está ficando pequeno, os 
povos estao se interligando. Voltar a vida primitiva seria o exter
mínio, a devasta9ao, o caos total." 

A def esa verbal do meu ponto de vista nao agrado u o Sr. 
Olimpio Serra, que passou a tomar como pessoal (talvez até fosse 
mesmo, para ele) o enredo da Casa. 

"Pois nao vá, nao fale. Ninguém precisa da sra. para nada, o 
govemo tem seus próprios recursos e os usará." 

"O sr. está dizendo isso para me agredir mas nao está atingin
do, o sr. nao representa o govemo, nao é este o tipo de imagem que 
o govemo passa para todos os brasileiros, o carteiro, o lixeiro, até 
os urubus. A nao ser que eu seja pior que eles, os responsáveis pela 
limpeza da nossa cidade." 
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E meu amigo Chico Meirelles se dispós a conversar com o 
Presidente da FUNAI, Gal. Bandeira de Mello. 

Surpresa, o General nao sabia nada do assunto, mas acatou a 
informa9ao de Meirelles. 

No final <leste ano o Gal. Bandeira de Mello, cumpridor dos 
seus deveres, em reuniao de todos os funcionários no Escritório de 
Representa9ao, fez questao de citar em sua fala eelos festejos nata
linos o fato ocorrido com a Chef e da Casa do Indio, RJ, fazendo 
um desagravo satisfatório, já que nada do acontecido fora do seu 
conhecimento. , 

Por aí se ve que a Casa do Indio-RJ sofria terríveis persegui-
9oes por ser órgao atuante. Nos funcionávamos mesmo, éramos urna 
cobertura, tínhamos um entrosamento perfeito com o trabalho le
gal de sistematiza9ao da FUNAI e o trabalho de assistencia perma
nente ao índio. Nao era um engodo para agradar chefes ou a opi
niao pública. Fazíamos sagradamente o que era preciso sem visar 
honrarias gratifica9oes, aplausos ou o que fosse. Diferente do Es
critório de Representa9ao, muito diferente, talvez daí o Presidente 
ter sido sensível as palavras de Chico Meirelles. O Escritório era 
apenas ordenador de despesa, responsável pelas verbas. 

Nao conseguindo destruir a obra diminuiram em 1972 nossa 
verba. O panico se instalou entre nós. Se o que vinha nao dava, como 
sobreviver com menos? Acabávamos nos ajeitando, sempre alguém 
provta. 

Em 1973 morria nosso grande sertanista Francisco Meireles. 
Quatro índios Xavantes vieram prestar urna homenagem póstuma 
ao grande amigo, o cacique Apoena de 95 anos e seus filhos W arodi, 
Parrori e Sebopá. Voltaram para o rio das mortes cobertos de pre
sentes, medicamentos, material de ca9a, até urna espingarda. Hos-, 
pedados na Casa do Indio ficaram até o tempo melhorar e poder 
embarcar no Aeroporto Santos Dumont. 

O primeiro contato com os índios Xavantes foi feito pelo 
sertanista, tao af ei9oado a eles que seu filho se chama Apoena e 
continuou o trabalho do pai. 

Dos presentes trazidos pelos índios um é muito especial: um 
cilindro de madeira branca polida só usada em grandes ocasi6es; é 
a maior homenagem que qualquer guerreiro da tribo pode prestar a 
umhomem. 

29 



,. Em dezembro morria mais um grande amigos dos indígenas, 
o médico sanitarista Noel Nutels Dele falou Vilas Boas "o que vou 
falar de Noel Nutels? Formidável era ele. Defensor dos índios, de 
sua cultura e também de suas terras. Em suas conversas o tema 
central sempre foi o índio, a quem dedicou toda a sua vida." De 
sua equipe o Dr. Miranda e Dr. Samuel Gutman foram de enorme 
importancia para nós. 

Da Casa fomos Antipé Talaquar, Irene Cajabi e Lucia Caiuá 
todas nós emocionadas, acompanhando a cerimónia. Alguns des
cendentes de bororos também foram levar o corpo do "amigo de 
todos os índios" lembrando que todos os anos ele passava urna tem
porada em Mato Grosso ou Goiás, as voltas com os medicamentos 
e com os cuidados para preservar a raya indígena. 

Mais urna vez guardo lembranya agradecida dos revezes. Pela 
confusao a que o Representante me leva va com termos técnicos tipo 
metas, código, glosar, passivo, inalienável, acabei por fazer um 
Curso Técnico d~ Contabilidade, usando os dicionários existentes 
sobre o assunto. Ampliei especificamente meus conhecimentos, po
dendo fazer frente com desenvoltura as ordens confusas do superior. 

Em 1974 foi publicada urna portaría criando um quadro para 
a Casa: um assistente social, um assistente administrativo, um aten
dente hospitalar, urna cozinheira, um motorista, um auxiliar de ser
v1c;o. 

Tínhamos caminhado alguma coisa, mas nao o bastante. Re
clamei do número de assistentes, pois cozinheira nada. O f ogao era 
o mesmo, mas conseguimos urna geladeira comercial. 

Nessa mesma ocasiao ti vemos proibiyao de receber ou transmi
tir comunicayao rádio-telegráfico, sem que passasse pelo Chef e do Es
critório, o que da va a maior confusao. Tudo demora va tanto que quando 
a comunicayao chegava enfim, as pessoas já tinham sido recolhidas, 
internadas ou o que fosse necessário, numa descoordenayao total. 

Es se f oi um dos anos mais negros da nossa Casa, nao que os 
outros também nao fossem. Mas funcionava o segundo escalao de 
ajuda, pois vinham da Varig artigos de serviyo de bordo, da casa 
Sloper, Centros Espírita~, lgrejas Católicas, Escolas Particulares, 
Clubes de serviyo; urna pessoa influente na Ilha, Sr. Raulino Lobo 

. fornecia Cr$2.000,00 em alimentos mensalmente, além de comprar 
e mandar colocar janelas novas. 
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Estranhamente, num ano dao difícil para a Casa, recebí a me
dalha do Mérito Indigenista. Nao era isso o que se quería. Precisá
vamos do reconhecimento do nosso trabalho para melhorar as con
diy6es de assisténcia aos índios equipando a Casa com tudo aquilo 
que era necessário e nao medalhas. 

Joaquim Inojosa, académico, no Jornal "A Província do Pará" 
comenta sobre a "a casa modesta, 32 albergados sendo 14 doentes 
mentais, 8 freqüentando escolas, 2 no Instituto Benjamín Constant 
de cegos, 1 na Escola de Agronomía, outro funcionário da Aero
náutica, de um lado e do outro o otimismo da diretora de rara dedi
ca9ao, um otimismo permanente. 

Dessa excepcional dedica9ao valeu-lhe o elogio para a con
quista da medalha do Mérito Indigenista, pelo trato do índio se
parad<? de sua aldeia, a compara9ao a Villas Boas e Chico Meireles. 

A semelhanya <lestes e muitos outros sertanistas que, sem re
alizarem cursos especiais para os seus trabalhos, criaram seus pró
prios conceitos e forma de ayao, gerados pela experiencia." 

V alera, apesar de todas as dificuldades, da complexidade da 
nossa vida o clima da Casa era alegre, prazeiroso. Apesar dos tro
pe9os havia já absoluta coopera9ao entre crian9as, mullieres, ho
mens, cegos, aleijados, doentes mentais. Através do trabalho de 
mutirao sempre presente se notava aquele sentimento de uniao entre 
seus moradores eventuais, todos faziam o que podiam. Os animais 
percebiam a vibra9ao positiva, caes e gatos, gatos e papagaios, to
dos se davam bem. Se eles se ajustavam é óbvio que nós, seres 
humanos, tínhamos o dever de fazer melhor que eles. 
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,, 
CAPITULO 111 

"O Globo" de domingo, 05 de maio de 1974, publicava um 
artigo sobre a nova Casa, já haviam passado mais de 2.600 índios 
desde sua inaugura9ao, em instalaroes precárias mas integrando
se com facilidade. Era visível a dificuldade de acomodar a média 
de 36 pessoas por mes: 

Desde 1970 perseguíamos a continua9ao da idéia - nossa 
,. . 

casa propna. 
Em 1971 o prof. Mario Pompeu de Castro Ferreira, maestro, 

advogado, um dos melhores representantes da FUN Al no Rio de 
Janeiro, foi o primeiro a se interessar pelo nosso intento. 

Conseguí Cr$3.000,00 para pequenas obras; reforma do ba
nheiro das mo9as, piso e azulejo. 

Em 197 4 recebemos um rádio do DGO (Departamento Geral 
de Opera9oes) a quem éramos subordinados em que nos diziam da 
imensa satisfa9ao de nos comunicar que a casa tinha sido contem
plada com a prioridade para constru9ao faltando conseguir o 
terrreno,já que a verba (Cr$400.000,00), estaria a disposi~ao. Mais 
um rádio, mais urna informa9ao de que o Superintendente havia 
dado a autoriza9ao para aquisi~ao do terreno. 

Procurando daqui, ali, falando com amigos conversei também 
com o Cel. Greenhalf que me conhecia há muitos anos, da Base 
Aérea do Galeao. Daí para a apresenta9ao ao Prefeito da Aeronáu
tica no Galeao, para urna conversa produtiva, foi um pulo. Eu me 
encarregaria de falar como Presidente da FUNAI, meu ofício seria 
apreciado pelo Ministro do Interior e possi velmente, certamen te 
daria parecer favorável, certo? Errado. O ofício voltou do Ministro 
da Aeronáutica desautorizando qualquer iniciativa, informando 
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.. também que com a constru9ao do Aeroporto Internacional do 
Galeao nenhuma área poderia ser cedida. 

Como choque fiz uma carta ao nosso Diretor de entao, 1975, 
Dr. Joao Crisóstorno, com ele eu tinha conseguido fogao, geladei
ra, resolu9ao de questoes de obra na casa que pouco faltava para 
desabar. ,. 

No desespero eu lamentava e junto comigo a Casa do Indio, 
as damas do Lion' s Club, o setor da Aeronáutica que funcionava 
na Prefeitura do Galeao, com Cel. Lucio, o Prefeito, a decisao do 
Ministro da Aeronáutica indeferindo nossa solicita9ao. Estranha
va a resposta dada pelo Ministro sem ouvir o órgao apropriado, a 
Prefeitura do Galeao, que já havia dado inteiro apoio, conhecia 
melhor do que ninguém toda a situa9ao. 

Expunha também cópias xerográficas do livro do Cel. 
Jaguaribe Mattos sobre Rondon, o fato de havermos perdido há 
17 anos um terreno no J ardim Botanico por falta de uso apropria
do, por falta de .aproveitamento para o fim a que se destina va. 
Falava da longa e penosa luta dos nossos índios para conseguir 
para si urna pequena área desta mesma terra que já havia sido to
talmente deles um dia. Pedia-se agora um local para abrigá-los em 
transito ou quando acometidos de graves enfermidades. Nao de
sanimávamos com a negativa do Ministério da Aeronáutica, nes
se sentido nao tínhamos mais esperan9a, mas a casa da rua Serrao 
287 no Zumbi, llha do Governador ainda estava a venda por 
Cr$ l .OOO,OO. 

Dr. Joao Crisóstomo, com aquela boa vontade conhecida, com 
o caráter e a dignidade com que atendía os objetivos do órgao en
caminhou a carta ao Superintendente Administrativo, pedindo que 
estudasse a possibilidade de compra do imóvel citado. 

Assim como existía a fazenda de Crenak, com a finalidade de 
tentar conscientizar o índio a permanecer em suas comunidades, 
indicada inclusive para pessoas·- problema como índios alcoóla
tras, índios assassinos, índios estupradores das próprias filhas, nós 
queríamos a nossa casa definitiva pelos motivos já observados 
exaustivamente. 

O próprio Diretor do DGO (Departamento Geral de Opera-
96es) acrescentava parecer sobre as condi96es pobres da casa, ex
pondo a situa9ao de convivencia indesejável quase promíscua en-
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Demolí\:ªº das duas primeiras casas - 1983. 

tre doentes mentais, crian9as aleijadas, enfermos em tratamento 
ambulatorial, pessoas sadias. Embora isso possa ter ajudado quero 
deixar claro que nao é essa a minha orienta9ao. O doente mental 
precisa conviver como sadio para melhorar. Nenhuma crian9a cri
ada com doentes mentais teve algum prejuízo, eles beneficiaram 
os doentes sem ser afetados por eles. 

Com todo esse interesse o expediente trarnitou pela COEFI, 
ASCOI (Assistencia Comunidade Indígena), ASTEC (Assistencia 
Técnica), foi para o Superintendente, para o assessor técnico, para 
o asssessor técnico chef e, para o Diretor do DGO, que me encami
nhou o documento lamentando informar que haveria verba apenas 
para a aquisi9ao do terreno e que seria indicado por mim a ASTEC. 
Esse despacho havia sido feíto em 10/10/75, chegou a mim 02/12/ 
78. Era de enlouquecer. O porao estava caindo, o teto e a parede 
principal sustentados por um caibro, os temporais do verao chegan
do. Telefonei para o Diretor. 
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"O Presidente da FUNAI vai no Rio. Vou mandar o original 
do processo e voce entrega a ele." 

Juntei ao processo a informa9ao de que o imóvel alugado que 
ocupávamos necessitava de sérios reparos em sua estrutura para que 
nao passássemos pelo dissabor de urna catástrofe. 

Consegui entregar o processo com a vinda do Presidente ao 
casamento no Rio de Janeiro do Representante da FUNAi, em aviao 
da FUNAI. mediante recibo. Nada de boca, sempre o preto no bran-
co. 

Na minha cabe9a nao cabia: um gasto extra para festas de ca
samento e tanta enrola9ao para melhorar urna casa miserável. E o 
problema é que todos enrolavam, sabe-se lá porque. Os antropólo
gos queriam que todo o Presidente da FUNAI fosse antropólogo. 
Para que? Tanto poderia ser antropólogo, como médico, dentista, 
contador, assistente social, bastante fosse um hornero correto, de 
visao ampla, seus assessores dignos e de confian\:a, isso é o impor-
tante. · 

Oito de dezembro de 1975 a mar90 de 76, esse foi o tempo 
necessário para chegar a resposta. A junta havia discordado da 
aquisi9ao daquele prédio, mas em julho o Chefe da Assessoria 
Técnica Gelcimar ligou pedindo para procurar terreno. Achei, pas
sei rádio, ele despachou para o meu diretor que me chamou a aten-
9ao: todos os assuntos deviam passar por ele, ser tratados coma 
diretoria para minimizar os esfor9os, em busca de otimizar os re
sultados - tennos lindos, beleza, mas que nao funcionaram, nao 
funcionam. Esse era um cidadao de nome Brooker, amigo do ex
chefe da Representa\:ao, amigo do chefe da assessoria técnica, 
amigo destes e daqueles, a panela organizada da FUNAI. Eles 
mandavam, comandavam, infemizavam quem trabalhava duro e nao 
tinha tempo com sandices. 
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CAPITULO IV 

Esse Sr. Brooker nao achou necessário agradecer a um dire
tor do Hospital dos Servidores do Estado que nos conseguiu urna 
opera9ao gratuita para um índio que se tratou até 91. Na época pa
garíamos em torno de Cr$ l 80.000,00, muito dinheiro. 

Um dia, antes mesmo do Ministro Rangel Reis sair, ele fez 
urna visita a Casa. Foi a minha vez de calada, cantar vitória como 
espanto do meu Chef e. 

"Mas eu fui enganado. Essa casa tem que fechar." 
"Por que fechar? Por que nao reerguer, se tem sido tao útil 

para tanta gente que já transitou por aqui ?" 
"Mas eu nao sabia que era tanta miséria, essa pobreza tao gran

de! Fui enganado! Como posso ajudar?" 
"Bem, a proprietária vende a casa para quem comprar as qua-

tro, sao geminadas." . 
"Voce fala com o Ismarth Araujo de Oliveira que vou deixar 

verba para comprar a casa". 
O Gal. lsmarth Araujo de Oliveira era o Presidente da FUNAI, 

em 18 de outubro de 1976 fez ofício para o gabinete do Ministro 
do Interior Rangel Reís expondo a situa9ao e a finalidade da casa 
paupérrima entao, insuficiente e ainda por cima alugada, sugerin
do a oportunidade de adquirir as 4 casas geminadas, por um pre90 
abaixo do valor real de Cr$2.000,00. 

Esse ofício do Gal. lsmarth deu início ao processo de compra 
da casa. O Ministro Rangel Reis deixou a verba a disposi9ao do Mi
nistério do Interior, em 1978. Submetido a Conselho, pareceres 
favoráveis, recebemos a visita do Dr. Heráclito Cunha Ortiga, da 
Divisao de Engenharia que mandou que seguisse da maneira mais 
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concreta e rápida possível. Todas as distancias foram avaliadas, a 
que leva aos Hospitais, aos Postos de Saúde, as Escolas, foi feito 
um levantamento das instala95es da casa, urna pequena planta, 
enfim - a avalia9ao da casa. 

Tudo pronto, processo acabado come9ou a vía sacra no Es
critório de Representa9ao. E era para lá, para cá, para cima, para 
baixo e nada de resolu9ao. Pedí o processo para em minhas maos 
verificar qual o impedimento. Nao havia. Voltei a Brasilia, fui fa
lar como Presidente da FUNAI, Ademar Ribeiro da Silva, enge
nheiro. O procurador assinando estaría tudo feito, pronto. 

Dr. Ademar: 
"Será que é necessário? Parece-me que há alguma dúvida, al

gum problema." 
"Nao há coisa alguma, está tudo certo, o sr. nao pode mais 

nos deixar assim, ternos problemas de espa90, o transito é grande, 
estamos mal instalados." 

"Muito bem, a senhora se acalme, vamos conversando até o 
Xin-gu, minha mulher vai também. No Bangue-Bangue, os Caiapós 
estao matando gente, resolvemos esse assunto e o seu ao mesmo 
tempo." 

"Mas o sr. manda o procurador? Só falta a presen9a dele para 
solucionar esse assunto; se perdermos a oferta desta casa vai ser 
difícil achar outra nas mesmas condi95es, ela já está há um ano a 
venda." 

"Vou mandar o procurador, fique descansada." 
Do Xingu fui direto para o Aeroporto, passei a noite em claro 

tentando arranjar passagem para chegar ao Rio antes do procura
dor, Dr. Affonso. Só conseguí chegar ao Río no día seguinte, falo 
como procurador que me diz "O Presidente da FUNAI Dr. Ademar 
pediu demissao, nao assino mais nada, nao compro nada ... " 

"Mas nao é possível, fale como Presidente," insistí tanto, nao 
adiantou. 

Voltei a Brasilia, peyo daqui, pelo dali, ele voltou e coma volta 
conseguí que fosse efetivada a compra. 

E essa promessa de compra e venda f oi realizada no dia 30 de 
outubro de 1979, aniversário de nascimento de D. Ambrozina Salles 
da Fonseca. Por mais incréu um día a gente ve a luz, o Caboclo 
Japura previra o destino daquela casa. 
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Manoel Borges (a direita) montando serraría - 1984. 

Tínhamos porém o prazo de noventa días para conseguir a es
critura definitiva: pois em tres anos.nada foi feito, por mais que ti
véssemos as coisas facilitadas na promessa de compra e venda. 

Em 1982, extinto o Escritório de Representa9ao, o processo 
veio . para minhas maos para que retirássemos novas certidoes, o 
prazo há muito estourado. Veio em nosso socorro o grande amigo 
e colaborador Conte Manoel Guerra Borges. Ouviu meu último 
desespero e me acalmou. 

"Deve ficar em mais ou menos Cr$150.000,00 ou mais." 
"Naio tenho, nao posso." 
"Tenho um despachante e nao vai custar nada a voces." 
Mandei um rádio para a FUNAI no dia 17 de maio de 1982 

informando que receberamos das maos do Encarregado do Grupo 
de Trabalho de Desativa9ao do escritório o processo referente a 
compra dos móveis da Casa do índio, anexo se encontrava a pro
messa de compra e venda de 1979, inexplicavelmente havia ficado 
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p paralisado no escritório, deixando de cumprir o prazo de noventa 
dias para obter a insens;ao do imposto de transmissao, escritura 
definitiva e registro. Necessitávamos novas certidoes negativas, 
consultaram a presidencia da FUNAI no sentido de expedir docu
mento delegando-nos competencia para a assinatura da escritura da 
escritura definitiva, constante da portaria de 8 de fevereiro de 1982 
publicada no boletim número 03 de fevereiro de 1982. 

Nao era pouca má fé, era muita. O procurador jurídico ainda 
tentou se eximir da responsabilidade. Nao conseguiu pois em 9 de 
junho de 1982, enviamos o rádio 160 para ele, informando da fase _, 

final para a escritura da casa. Nao procurou porém a Casa do Indio, 
nem era preciso tanto cuidado. 

Ti ve tanta preocupa~ao de assinar o documento da compra da 
casa e ser mal interpretada que providencialmente ti ve urna alergia 
nas maos. Li, li e reli a documenta~ao amedrontada pelo que pode
riam pensar ou fazer se eu assinasse pela FUNAI. Das minhas in
tens;oes só eu e Dyus sabíamos, foi difícil conseguir o respeito dos 
outros com armas como a dignidade, a honestidade, o trabalho, a 
perseverAn~a, a simplicidade. A inseguran~a com rela~ao aos ou
tros era tao grande que Deus me ajudou providenciando urna aler
gia, de tal maneira que nao poderia assinar. 

Foi assinado pela Chef e do Escritório de Representas;ao e pelo 
procurador geral da FUNAI, no dia 26 de junho de 1982. _, 

As verbas da Casa do Indio eram controladas pelo Escritório 
de Representas;ao Geral que desconhecia as nossas despesas men
sais, diárias e que apenas sabiam a que nós tínhamos direito. A casa 
nao tinha acesso aos números, nao tinha direito de saber o que lhe 
cabia. 

Desde 1975 eu pedia que a verba fosse repassada diretamen
te a Casa sem intermediários. Vinha por quinzena, através de urna _, 

série de protocolos. Era meu desejo que a Casa do Indio manuse-
asse ela mesma a sua verba, ela mesma soubesse de suas disponi
bilidades. 

Resolví entao fazer um expediente informando da situas;ao 
atual e pedindo a mudan~a - o escritório apenas pagarla o pessoal _, 

da Casa do Indio, o resto seria nosso e nós agiríamos por nossa conta. 
Para nos precavermos elaborávamos as prestas;oes de conta de 
maneira que sobrasse alguma coisa para o fim do ano e Gomes;o do 

40 

l seguinte. Passávamos privas;oes seríssimas: as vezes nao havia 
como comprar um quilo de as;úcar, já no Escritório sobrava café, 
as;úcar, água mineral, urna mordomia grande. Como·entender um 
órgao criado para assistir os índios, deixá-los morrer a mingua com 
apoio inexistente do Escritório de Representas;ao? Éeramos consi
derados os miseráveis da FUNAI. 

Mas a vida e o trabalho continuavam. 
Neste ano, tivemos um número grande de cancerosos (útero, 

abdomen, mama, cranio, penis, este o mais monstruoso). Na rela
s;ao dos atendimentos por enfermidade constavam todas as especi
alidades: psiquiatria, dennatologia, ortopedia, otorrinolaringologia, 
oftalmología, cirurgia de tratamento, pronto atendimento tipo ma
lária, pneumonia, verminose, extras;ao de cistos, etc., etc. Havia 
também o encaminhamento de falsos índios. 
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,, 
CAPITULO V 

Os falsos índios merecem um Capítulo Especial por se tratar 
de um assunto polemico, difícil, que sempre trouxe grandes 

/ 

atribula96es a Casa do Indio. 
Nossa idéia tem sido sempre a de que deveria, deve haver ri

goroso controle na expedi~ao de documentos fornecidos a índios 
especialmente por setores nao qualificados. 

Choques desta natureza, confrontos, servem para tumultuar 
o exaustivo trabalho dos servidores que labutam lado a lado com 
indígenas e colocam inclusive a FUNAI em situa~ao difícil, espe
cialmente quando sao fomecidos documentos a elementos estranhos 
que nada tem a ver com a entidade. 

/ 

Como desde a funda~ao da Casa do Indio eu sempre andara 
as voltas com falsos índios, em 1980 mandei expediente que dizia 
que no intuito de beneficiar o órgao, com o qual venho colaboran
do de longa data, permitía-me sugerir a elabora~ao de um catálogo 
contendo, em ordem alfabética, todos os nomes das tribos existen
tes, com suas determinadas localiza~6es, grau de ingegra9ao e se 
possível a que tronco linguístico pertenciam. 

Independentemente dos indigenistas, sertanistas e demais téc
nicos do nosso órgao, o referido catálogo deveria ser manoseado por 
todos os servidores especialmente os burocratas que atuero junto as 
Delegacias Regionais, Postos Indígenas, Postos Indígenas, Diretori
as, etc. Acredito que a referida medida venha ajudar a sanar razoavel
mente o problema do fomecimento de atestados, autoriza96es e decla
ra~6es para pessoas, na maioria das vezes desamparadas, desorienta
das para enfrentarem a Juta pela sobrevivencia, que utilizam o recurso 
de passarem por índio para auferirem vantagem de toda natureza. 
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,. Outro assunto a ser levado em considera9ao, os documentos 
fomecidos raramente sao autenticados com foto grafías, para em 
caso de perda, empréstimo ou extravio ser impossível a falsifica-
9ao. Também seria interessante de acordo como percurso a ser 
utilizado pelo interessado que fosse colocado no documentos o 
prazo de validade de 24, 48, 72 horas e urna observa9ao de que seria 
válido sem rasuras. 

Nos arquivos da Casa do Índio existem vários casos dessa na
tureza, por elementos que muitas vezes para justificarem sua con
di9ao de índio mistificam dialetos, inventam nomes, informam tri
bos em lugares errados. 

Como exemplo ternos o caso de um indivíduo que dizia se cha
mar Manoel Guapó e depois Tapuji da Silva, afirmando ser oriun
do de urna cidade localizada as margens do Río Jordao no Amazo
nas. Tenho o documento assinado. 

Que eu saiba nao existe rio Jordao no Estado do Amazonas e 
sim onde se banhou Jesus Cristo, no Paraná, sim existe rio com este 
nome. 

Nesse mesmo expediente ainda conto sobre um menor de 17 
anos, de cor negra, que dizia chamar-se Mapiú Valuta, da tribo , 
Xavante que fora encaminhado a Casa do Indio pelo Exmo. Sr. Juiz 
de Menores de Sao Joao de Meriti. Entrevistado por nós constata
mos ser urna fraude. Foi só botar o menino para falar com um 
Xavante, ele respondía com urna série de loucuras; com urna 
Bacaeri, a mesma coisa. Acabou falando a verdade. 

Mas por essas e outras coisas eu mandara esse expediente com 
sugestoes. Nao sei qual a posi9ao da FUNAI em rela9ao a esse tipo 
de expediente mas minha parte eu fazia com a melhor das inten-
96es, nao para ensinar a trabalhar, e sim como urna funcionária 
antiga, que conhece a fundo a alma, o corpo das pessoas com quem 
trabalha. Sentía como meu dever como cidada brasileira que ama 
sua pátria ajudar o órgao a que perten90. 

Para melhor ilustrar esse expediente anexei dezessete docu
mentos referentes a Guaraci Meticibon, um falso índio e o que eu 
possuía do menor atrás referido, fatos complexos, exemplos paten
tes, vivos do que eu havia exposto. 

Se houvesse um interesse em programar esse tipo de trabalho 
a procuradoria jurídica tomaría conhecimento e na certa haveria urna 
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ordena9ao maior refletida em todo o trabalho da FUN Al porque a 
alma do órgao é a parte assistencial e a procuradoria jurídica. Afi
nal a FUN Al exerce o poder de polícia. A antropología, a etnología, 
esses estudos utópicos ditos científicos podem esperar - a neces
sidade prática da sobrevivencia é o essencial. 

Para melhor ilustrar passamos a pormenorizar fatos com re
la9ao a falsos índios. 

Em agosto de 1982 o Jornal do Brasil publicou matéria em 
que dá um enfoque especial aos falsos índios e a Casa do Índio/RJ. 

"Se há quem afirme "eu sou Napoleao" há quem afirme "eu 
sou índio". Sao os falsos índios, dezenas de pessoas que por moti
vo de carencia - nao sao felizes com o que sao - ou do oportu
nismo, resolvem incorporar a caricatura dos personagens dos 
faroestes americanos ou reproduzir em atitudes o pouco de infor
ma9ao que possuem sobre o índio brasileiro. 

Diz Cariry: "De 1966 para cá registramos aquí 27 casos. 
Geralmente sinto no primeiro olhar quando estao mentindo. 

Inventam nomes de tribos ou mesmo de tribos que existem em lo
cal diferente. E criam um dialeto. Se tiver intérprete perto sao logo 
desmascarados." 

Geralmente aplica-se um teste. Faz-se 20 perguntas e volta a 
terceira. O suposto índio inventa outra resposta. Entre os preten
dentes a símbolo da ra9a já apareceu, entre outros, um travesti que 
recebia cabocla Jurema, um certo Janak Stondoró-este, com um 
cartao e sua foto, cujo texto diz "urna lembran9a do Cacique 
Stondoró, que era temível e venerado, dos mais fortes guerreiros, 
invencível vingador, os seus guerreiros eram bravos, mas hoje vi
vem a chamar o seu senhor - e faturando em Belo Horizonte, a 
custa da homeopatía, perfumaría e produtos da flora da linha com
pleta Hury, urna certa Hury Man y Katy. Esta se declara "eu, prin
cesa Hry Man y Katy, de todas as tribos do continente, declaro ter 
recebido em Teófilo Otoni a visita do irmao da ra9a Caiapó Ama
zonas e companheiro de ideal." , 

Pessoas como Cariry existem nao apenas na Casa do Indio. 
O trabalho delas nao ganha manchetes, nao é objeto de simpósios 
e debates públicos. 

Diz ela "sou contra atitudes patemalistas junto ao índio. Eles 
nao mais infelizes do que outras pessoas e nao necessitam de pena 
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ou caridade. Os índios sao iguais aos brancos e a qualquer outra 
ra9a. Existem índios bons e maus assim como existem diferen9as 
de caráter em povos de qualquer etnia." 

No ano seguinte, em novembro de 1983, a imprensa voltou 
; 

ao assunto, em entrevista na Casa do Indio. 
"Eles podem ser psicóticos, marginais, esquizofrenicos, eva

didos de institui96es penais. Mas também ser simples leitores de 
gibi, fanáticos por filmes de faroeste, oportunistas ou candidatos 
em potencial a casa, comida, agrados e ajudados por parte de quem 
os conhece, ouve suas histórias, e penalizado decide ajudá-los.,, Pro
lif eram a cada ano e segundo a diretora e criadora da Casa do Indio 
do Rio de Janeiro, Eunice Cariry, se o problema nao for soluciona
do em breve a história do índio brasileiro será escrita por essas 
pessoas: os falsos índios. 

Há 15 anos ela se dedica integralmente a índios de todas as 
tribos brasileiros que necessitam de tratamento de saude ou cirur
gias provocadas por doen9a congenitas. 

A vessa a qualquer tipo de publicidade, Cariry, sertanista da equi
pe de Chico Meirelles - o seu Chico, pacificador entre outros dos 
Xavantes, advogada, casada com um índio, Cariry acredita que a pro
lifera9ao de indivíduos que através de recursos ilegais conseguem urna 
documenta9ao que atesta sua identidade indígena, nao estará mais 
impune: "os falsos índios que se cuidem. E nao digo isso como ame
a9a. Que busquem urgente, um tratamento para seus males psíquicos." 

Agora Cariry decidiu tomar público o grave problema dos fal
sos índios, apesar de sua denúncia nao conter nenhum caráter pu
nitivo. 

Ameac;ada de morte, telefonemas anunciando bombas joga
das na Casa, Cariry, apesar de nao considerar essas coa96es anóni
mas esclarece: 

"A FUNAI nao está só acumulando papéis desordenadamente. 
Ela já preparou urna linha de a9ao para combater ess-e tipo de deli
to, inclusive os portadores de declara96es, atestados e laudos 
descredenciados, como também os expedidores de tais documen
tos, para que reflitam um pouco mais antes de exibirem ou expedi
remos mesmos." 

Do arquivo encaminhado a Brasilia constava dossie comple
to de mais de 30 casos descobertos por Cariry. 
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"Fui bem atendida por um policial da 37 .ª DP, para onde ape
lei quando apareceu um hornero de alta periculosidade. Ele andava 
com urna certidao de registro administrativo do nascimento do ín
dio, conseguida de um índio verdadeiro. Passava por oficial da F AB 
e aplicou vários golpes na pra9a." 

Outro caso é o de um gay que chegou a receber ofício da Se
cretaria de Educa9ao de Sao Paulo, homenageando-o por sua pa
lestra numa universidade. Esse falso índio, que mistura tudo, liga
do a U mbanda, recebe a "Cabocla J urema", calco u sua palestra em 
cima de recortes de jomais e revistas. Foi aplaudidíssimo. 

A antropóloga e sertanista Denise Maldi Meirelles, casada 
com Apoena Meirelles, um dos mais respeitados indigenistas do 
país, comenta: "É perigoso e preconceituoso ver as sociedades "nao 
competitivas" como modelo de liberdade humana. Já no século 
XVIII indignados com a falencia do modelo frances enalteciam o 
bom selvagem. Alguns jomalistas e antropólogos - pessoas que f 
geralmente se envolvem coma causa indígena-tendem a misti
ficar o índio, a canalizar para o índio a forma que as civiliza96es 
tem de mitos." 

"Cariry lembra um caso recente: 
Encontrei essa utiliza9ao do índio até na classe médica. En

caminhei um índio Xerente, doente mental em um ambulatório psi
quiátrico. Eles convocaram urna reuniao onde estaría presente um 
estudante de antropología, que nao compareceu. Com? sou respon
sável por esse doente trouxe-o de volta a Casa do Indio. E dias 
depois recebi um questionário agressivo que havia sido remetido 
para o posto indígena de onde o doente v}era. Simplesmente igno
raram que no Rio a FUNAI é a Casa do Indio. 

E lembra outros casos: r 
Há um rapaz que se institula "Karaí-Mirim Guarani" cuja vida 

foi publicada em vários órgaos da imprensa. Nao tenho nada con
tra ele, é inofensivo, parece índio de cinema, caricato. 

Meu filho, que o conhece, assistiu a urna palestra dele na Gama ~ 
Filho. Ficou estarrecido com as coisas que ele contava. 

Já tive aquí também um cabo da PM que me trouxe um negro 
que se dizia Xavante. Quando disse "nunca vi um Xavante negro e 
de cabelo crespo" o cabo se alterou, ficou furioso, e o "xavante" 
respondeu: "A heranc;a do índio está no cabelo, mas nem todos tem 
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esse privilégio. Se mulato fosse forte, nao usava hené para alisar 
cabelo." Ou seja urna resposta caótica, sem sentido. Com o tempo 
descobri a origem do "Xavante": ·fu gira há tres anos da Colonia 
Juliano Moreira. 

Mais um ano, em setembro de 1984 "O Globo" publica: 
"Nao é a primeira vez nem será a última que tentam usar in-

" dignamente o nome da Casa do Indio para conseguir vantagens. 
Eunice Cariry, desta vez nao conseguiu identificar o "pedinte", mas 
tem um arquivo próprio, com farta documenta9ao de pessoas ou 

" melhor de falsos índios, que utilizaram a Casa do Indio, mas foram 
desmacarados por ela: 

"Geralmente resalvo o problema direto como falso índio. Nao 
gosto de recorrer a polícia, porque no fim fico com pena dessas pes
soas," diz Cariry." 

Só que em toda regra há exce9ao e foi o que aconteceu com 
Joao Cipriano de Souza, vulgo Micumba .. Ele armou urna barraca 
na Feira do Nordeste e come~ou a perseguir seus concorrentes, 
dizendo que a venda dos seus produtos era beneficente, isto é, re
vertía tudo para a Casa do Índio. 

Apareceram aqui tres vendedores de lá, perguntando se real
mente era verdade. Nao tive dúvida. Fui até lá, chamei a polícia e 
encaminhei o problema ao Delegado. O Joao Cipriano sumiu do 
Rio. 

" Sob o registro n. º 12/71 na Casa do Indio/RJ há um nome -
Manoel Guapó ou Tapugi da Silva - cuja ficha tem dezoito docu
mentos anexos. E nao sao quaisquer documentos, sao papéis assi
nados por delegados, vários delegados, prefeitos, vários prefeitos, 
secretários da Camara, fiscais, escrivaes, etc. 

Esse homem chegou no dia 09 de novembro de 1968 ao Es
critório de Representa~ao da Funai/RJ alegando ser índio da tribo 
Caiapó e solicitando alojamento para pemoite. A servidora estra
nhou ele ser branco e dizer que sua tribo estava localizada as mar
gens do Rio Jordao no Estado do Amazonas. Telefonou-me e eu 
sugeri que o encaminhasse para o Albergue Joao XXIII até que se 
apurasse sua ongem. 

Manoel Caiapó porém tinha pressa; de posse do cartao do Al
bergue Joao XXIII come9ou a percorrer cidades, estados e só pro
curava altas autoridades e pedindo lago atestados de boa conduta, 
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donativos para sua gente, hospedagem, fazia até palestras sobre 
hábitos, costumes, inventando os mais variados dialetos. 

No segundo semestre de 1969 com farta bagagem de decla
ra9oes elogiosas Manoel Guapó voltou ao Escritório da FUNAI 
acompanhado do sr. Alcir Serafim, funcionário do DER. que havia 
acolhido Manoel como hóspede em sua residencia em Jacarepaguá. 

Inteirado, do fato fomos os tres ao 3. ºDistrito Policial onde 
Manoel Guapó desculpou-se perante o Comissário e confessou que 
estava realmente mentindo para obter benefícios. 

A documenta~ao nos foi entregue pelo Comissário que acon
selhou Manoel Guapó a nao repetir tais delitos. 

Caso encerrado pelo lado do Comissário. 
No dia 16 de julho de 1971, convocados pelo sr. Paulo Pinto 

da Silva fomos socorrer o índio Tapuji da Silva, maltratado pelos 
maus elementos do bairro, o mesmo Jacarépagua tinha tido a rou
pa queimada quando dormía e as queimaduras eram de l.º a 3. º 
graus. 

Desta vez a história contada ao sr. Paulo Pinto era que per
tencia a regiao do Xingu e que viera para o Rio com o Deputado 
Amaral Neto que o abandonara. 

Sabíamos do caso mas lá fomos com alguns tutelados e ser
vidores - era o Manoel Guapó. 

O coitado do sr. Paulo ficou mais aflito, nao tinha entao a quem 
recorrer, nao podía arcar coma responsabilidade de urna pessoa a 
quem nenhum hospital queria receber, tal o estado das feridas. 

Mas havia urna ferida de Manoel Guapó que estava muito mal, 
com um fortíssimo cheiro. 

Tentamos o Distrito Policial, nada. Penalizada com toda a si
tua9ao prometemos nos interessar oficiosamente. 

No dia seguinte (17/07/71) por intermédio do Dr. Carlos de 
Brito e do Dr. Felipe Cardoso Pires conseguimos internar Manoel 
Guapó ou Tapugi da Silva no Hospital Souza Aguiar, ficando o 
transporte soba responsabilidade do Sr. Paulo Pinto da Silva. . 

Aparecera outra certidao de nascimento, emitida em 07 /07 I 
69 onde adotara o nome de Tapugi da Silva, nascido na Serra 
Roncador Estado do Amazonas. 

De Manoel Guapó ternos cópia dos documentos que conse
guiu em diversas localidades e todos dizem de sua farta documen-
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.. tacyao, de sua conduta excelente, de sua palestra agradável, do com
portamento correto. 

Em Itabuna, o delegado de polícia e o escrivao assinaram de
claracyao nesse teor; o prefeito desta cidade fez o mesmo; em Pedra 
Dourada, o Prefeito e o l.º Secretário da Camara Municipal; em 
Recreio, o Prefeito; em Tres Rios, o Prefeito e o fi scal do S.C.D.P; 
em Juiz de Fora, o Escrivao do l .º Ofício e o Comandante da Com
panhia da Polícia Militar; em Petrópolis, o Comandante do Corpo 
de Bombeiros e assim por <liante. 

E todos confirmavam a intencyao do índio de conseguir auxí
lio e ferramentas para sua gente. 

Nosso índio negro 
Pelo dia 1 O de outubro de 1978 recebemos um jovem negro, 

encaminhado pela Vara de Família e Menores da Comarca de Sao 
J oao de Meriti para identificarmos sua origem. 

Ele se dizia índio brasileiro, índio africano ... 
Durante os dez dias em que esteve na Casa do Índio se 

conscientizou de que se diferenciava dos índios e acabou por reve
lar seu verdadeiro nome - bem brasileiro, allás. A Funabem in
formou de sua evasao há vários meses. 

Foi devolvido entao ao Juiz que o enviara. 
Seis meses depois ele fugiu de novo e passou a roubar com

pletamente despido, dizendo ser da tribo Guaraní. 
Chamados a Delegacia Policial de Nova lguacyu, cujo delegado 

acreditava tratar-se de índio realmente, ~estamos os devidos escla
recimentos. Nesses casos já partíamos munidos coma rela~ao de 

...falsos índio~, alguns dossiés para facilitar a elucidacyao do caSO.- ""' 
Durante urna longa temporada, ele sumiu. 
Em 1990 reapareceu, havia feíto o servi\O militar e veio para 

nos visitar, se desculpar pelos transtomos, agradecer nossa com
preensao e a visita foi sendo prolongada até que ficou conosco até hoje, 
grato, útil. No diadas Maes o cartao com que me presenteou tinha 
tantos agradecimentos que nao havia lugar para outras palavras. 

Luiz Antonio de Paula ou Luiz Antonio Saaram 
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Um que nos deu bastante trabalho, foi esse Luiz Antonio. Era 
portador da carteira profissional n.º 02788, série 0021/MG, nasci
do em 12/09/56 com certidao de nascimento da FUNAI/ AJABAG 
livro IN2 pela DR/PI Areoes, emitida em 16/07 /57, filho de Luizia 
Raimunda de Paula e de Adao Xavante. 

Apareceu na Casa do Índio pedindo pernoite em janeiro 
de 1983, assinou declaracyao de que nascera no Posto Indígena 
Are6es, aos 12 meses e 15 días foi com sua mae para a casa do 
Ceará em Brasília até os nove anos; a mae era funcionária da 
FUNAI; que tinha boas relacyoes com Mario Juruna (de quem se 
dizia sobrinho ). . 

A declaracyao foi assinada pelas testemunhas assistente de en
fermagem Adalgisa Bororo, Cenésio Antunes Belmont, auxiliar de 
servicyos, Margarida Xavante, moradora da Casa. 

Pesquisada a veracidade da certidao verificou-se ser falsa sem . ' ass1natura do delegado, data da emissao do tempo do SPI e nao da 
FUNAI. Mario Juruna desconhecia tal sobrinho. Soube-se também 
que intitulando-se oficial da FAB aplicara golpes na pracya. 

,, . Enfllll tu.do o que Luiz Antonio dizia era falso e com o pro
pos1to determinado de conseguir vantagens. Soube-se até que a 
certidao de nascimento havia sido comprada de um índio. 

Para impedir que ficasse em nossa Casa f omos obrigados a 
recorrer ao 37. º Distrito Policial da Ilha, atendidos principalmente 
pelo detetive José Elias, que resolveu o problema definitivamente 
para nós neste caso. 

Como esses há vários outros casos, poderíamos contá-los 
todos, tudo está arquivado, cada detaJhe de cada processo mas bas
tam esses para que se saiba que nao há desculpa para a falta de urna 
norma de comportamento no sentido de evitar maiores danos cau- J 
sados por esses falsos índios a FUNAI, aos próprios índios e a so
ciedade em geral. 

No processo que encaminhamos a Procuradoria Jurídica a re
lacyao de "falsos índios" e seus respectivos dossiés, a advogada 
Maria Aparecida Donati Barbosa, na Informacyao n. º 192 de 15 de 
maio de 1982 reitera 9ue referidos indivíduos tem trazido sérios 
transtomos a Casa do Indio. 

Ressalta a posicyao da antropóloga Diana Cléa García, as fls. 
100, "o fato de inexistir, por parte da FUNAI, urna diretriz que 
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" possa orientar os parfunetros de problemas desta natureza e cuja a9ao 
patemalista endossa o aparecimento dos inúmeros falsos índios ... " 

E pede urna medida objetiva e concreta, por parte da Procu
radoria Jurídica, para por fim a situa96es como esta em que indiví
duos inescrupulosos, usando usufruir a tutela da FUNAI, se apre
sentam como indígenas, em prejuízo da imagem dos verdadeiros 
índios. Sugere por fim a constitui9ao de um grupo de trabalho para 
definir normas procedimentais a serem observadas em situa96es des
ta natureza, para evitar que fatos como estes venham a se repetir. 

Sao interessantes também alguns trechos do parecer 019/85 -
AESP da antropóloga Diana Garcia Motta, numa conclusao após 
estudo de vários casos, do procedimento da FUNAI em geral e que 
passamos a transcrever. 

Diz ela que "segundo o depoimento emitido pela Dra. Eunice 
Al ves Cariry Sorominé os falsos índios além de se associarem a en
tidades contrárias ao órgao tutelar, juntam-se a índios que envere
daram por caminhos dos desajustados sociais, causando situa96es 
desagradáveis e altamente nocivas que aparentemente parecem nao 
ter solu9ao. 

Informo que, avaliada a documenta9ao abrangendo o perío
do de 1967/1969 verificou-se a incidencia de documentos (atesta
dos e declara96es) expedidos, naque le período, pelas Secretarias de 
Seguran9a, Delegacia de Polícia de diferentes municípios bem como 
a Prefeitura em favor de elementos, os quais se declarando índios, 
ludibriaram autoridades em sua boa fé. Tal procedimento nao veio 
a contar, porém como respaldo do SPl/FUNAI visando a apura9ao 
das origens dos interessados que, gradativamente, vieram a ser aten
didos em suas reivindica96es, usufruindo de benefícios através da 
falsa identidade. 

Observou-se o teor das referencias sempre elogiosas a con
duta dos interessados que, em transito, . .. "nao causam nenhum 
embara90 a a9ao policial. .. " apoiando-se, inclusive, aquelas refe
rencias na ... "agradável palestra a respeito de seu povo e costu
mes ... " sempre em busca de recursos voltados ao trabalho da la
voura, influenciando e sensibilizando de modo a obterem os "ates
tados de identifica9ao." 

Assim sendo, deve-se observar que a incidencia de casos so
bre o assunto relacionado pela Dra. Cariry vem acarretando conse-

52 

• 

qüencias negativas quanto a imagem do índio e da FUNAI, reque
rendo-se, pois, que medidas enérgicas a nível antropológico e ju
rídico venham a ser adotadas de acordo com a realidade indígena 
atual, a fim de impedir a atua9ao de interessados que tao bem sa
bem manipular a identidade indígena." 

Em 14 de fevereiro de 1985 pedia-se solu9ao de problemas a 
que dávamos aten9ao desde 1967. 

Em 28 de junho de 1985 a mesma antropóloga Diana Cléa 
García da Motta na inf orma9ao n, º 24/85 encaminhou ao Chef e da 
AESP fez urna longa exposi9ao, esclarécendo vários pontos deixa
dos em suspenso durante o processo instaurado por nós. 

Diz ela que "a ausencia de respaldo antropológico e jurídico 
na identifica9ao étnica de elementos que já reinvindicavam, para 
si, os direitos de urna tutela junto a outras institui96es, ausente o 
pronunciamento preliminar do órgao Tutor, na época. Caracterizou
se, assim, no período administrativo do SPI, a ausencia do controle 
e assessoramento necessário que evita a manipula9ao de identida
de indígena voltada a usufruir benefício, inclusive, junto a outros 
órgaos que, menos esclarecidos e desinformados sobre o assunto, 
agiram de boa f é. 

Nesse sentido, reivindicava a AESP, através daquele parecer, 
urna diretriz da área jurídica que melhor pudesse subsidiar os para
metros na área antropológica e das penalidades voltadas a manipu
la9ao da identidade étnica por elementos inescrupulosos e cuja a9ao 
paternalista da FUN Al, vem endossar aquele comportamento alia
do ao desconhecimento da realidade indígena, atualmente vivenci
ada pelos grupos em acelerado processo de integra9ao. 

Depois de considera96es esmiu9adas sobre o contato da atu
alidade indígena, referente a situa9ao jurídica dos índios conside
rados integrados e os nao aldeiados, indica que exemplos refor9am 
a necessidade de reavaliar os termos da lei 6001/73, urna vez que 
nao aborda a questao do índio desaldeiado, integrado, membros nao 
índios beneficiados pela mesma tutela. 

"Ausente um trabalho de conscientiza9ao a ser realizado pela 
FUNAI visando o conhecimento e o cumprimento da Política 
Indigenista e, conseqüentemente, o "respeito a pessoa do índio e 
as institui96es e comunidades tribais" deve-se esclarecer o que de
terminou as Leis n. ºs. 001/73 en.º 5.371/67 respectivamente. 



"Os exemplos expostos pela Dra. Cariry Sorominé, os quais 
foram devidamente avaliados pela mesma configurando a má f~ e 
a conseqüente desmistifica~ao do falso índio, nao restando pois 
dúvidas quanto a procedencia dos interessados e nao requerendo 
laudos antropológicos nos casos apresentados por ela." 

"Assim sendo, considerando que os casos expostos foram de
vidamente elucidados pela mesma nao julgo ser necessário proce
der a laudos antropológicos daqueles que desmistificados, nao mais 
vieram a persistir na dupla identidade junto a F UNAI e demais 
institui~oes. Entre estes casos, estao os já completados pela AESP 
em dados anteriores e relacionados a falsa identidade étnica, medi
ante consulta junto aos líderes Xavante, Fulni-o, pambiquara e 
Pataxó, bem como ao acervo documentário existente e relac~onado 
ao controle do Registro Administrativo do Nascimento de Indio. 

"Radiogramas n.º 002/circular/AESP de 14/01/85, n.º 055/50 
DR de 10/01/85, n.º 002/AESP de 14/01/85, 101/SS/7DR de 17/ 
01/85, n.º 002/AESP de 14/01/85, retransmitindo teor do radiogra
ma n.º 16/PIAR de 16/01/85 e o den.º 081/SS/7.ºDR de 15/01/85, 
n.º 023/AESP de 14/01/85 n.º 24/AESP de 14/01/85, n.º 25/AESP 
de 14/01/85, n.º 067/AESP de 12/02/85 en.º 068/AESP de 12/02/ 
85, todos em anexo ao Processo FUNAI/BSB/2382/84, etc, etc, 
etc ... " 

E termina solicitando seja ouvida a Dra. Cariry Sorominé 
sobre o assunto e da necessidade de proceder o deslocamento do 
Rio de Janeiro e outros estados." 

Em 13 de novembro de 1985 mandei um processo ao Presi
dente da FUNAI que passo a reproduzir, sendo que havia anexos: 
1 - Recorte do Jornal "O Día" de 25/09/1985 onde se acusava o 

índios Aracati Araoti Cruaia e seu amigo branco de terem ven
dido um pó que matara por envenenamento Miriam Maria 
Teixeira, 20 anos. 

2 - Cópia de página do Jornalzinho de Brasília coma história de 
Tinoco, mostrando como se aproveita a situa<;ao jurídica do ín
dio para encobrir faltas de qualquer pessoa. 

3 - Memorando enviando documento sobre Lucia dos Santos Fa
ria, que se dizia índia da tribo Guaraní. 

4 - Parecer da advogada Sra. Neusa Maria dos Santos que concluí 
que "que em casos como os expostos devem ser emitidos lau-
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dos antropológicos e, após constatados nao serem índios, ser de
nunci~dos a Polícia, posteriormente a Procuradoria Jurídica en
traría em a~ao." 

No passado esclare~o: , 
"Senhor Presidente da Funda<;ao Nacional do Indio a questao , 

apresentada nos expedientes da Casa do Indio/RJ que deram ori-
gem ao presente processo, prende-se apenas a casos de Falsidade 
Ideológica (art. 229-CP), portanto, um caso de polícia nao haven
do necessidade de minuciosas pesquisas que somente serviriam para 
produzir desgastes e perda de tempo, e o que é pior-a FUNAI corre 
o risco de acabar se responsabilidando por milhoes de brasileiros 
com flagrantes característicos de índio - se nao houver urna me
dida preventiva e coercitiva sobre o assunto. Nao vejo, também, 
como proceder-se laudo antropológico ou psicológico em ambu-
lantes sem residencia fixa. · 

Tais repetitividades e/ou duplicidade de informa~oes em ter
mos de estudos e pesquisas para atos que dependem de providen
cias imediatas, e objetivas, apenas estao dando chances a tais indi
víduos de se beneficiarem - proliferando-se assustadoramente -
repetindo suas fraudes noutros Estados e induzindo outras criatu
ras que com a mesma inten~iio estao surgindo a todo instante, 
avolumando cada vez mais o caso dos falsos índios constante dos 
nossos arquivos e causando outras desgastantes e desagradáveis 
situa<;5es sérias, isto é, gravíssimos comprometimentos coma causa 
da morte de terceiros conforme atestam as folhas 165 a 171 (ane
xas) ressaltando-se ainda, a crítica constante das fls. 172, publicada 
no Jornalzinho de Brasília de 19/03/81 ( cópia anexa). 

Para resguardar e salvaguardar o nome da FUNAI, permita
me dize-lo, Sr. Presidente, urge o estabelecimento de urna enérgi
ca medida que neutralize imediatamente a a<;ao periculosa de tais 
indivíduos. 

Outrossim, cumpre-me ainda exclarecer, que os documentos 
constantes das fls. 88 a 90 referentes ao Memo 182/0CA/RJ de 05/ 
11/84 nao eram para ser inseridos neste processo. Naquele memo
rando sugerimos que fosse verificado o dossie do caso n. º 30/80, 
constante do presente processo como fonte de informa<;ao, para daí 
ou daquele documento proceder-se as diligencias que se fizessem 
necessárias. (v. fls. 45 a 49; 78 e 79; 81 a 84). 
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Face o exposto e considerando a seriedade de que reveste o 
caso em apre~o, submeto o assunto a considera~ao superior de V .S." 

RELA<;ÁO DE FALSOS ÍNDIOS - CASA DO ÍNDIO, IN
SERIDA QUE FOI NO PROCESSO INSTAURADO POR MIM, 
EM 1984 

03/66 - Guaraci Meticibom ou ltamaraí ou Pastor Evangélico Janak 
Stondoró ou Fausto Soares de Oliveira ou Edmilson Ra
mos da Cunha. 

21/70 - Paulo Gerónimo 
28/70- lvoneide Rocha Santos 
02/71 - Pedemar Maraguara de Poran 
11 /71 - Rosa Maria Supiassu 
12/71 - Manoel Guapó ou Tapugí da Silva 
s/n/68- Hury Katy - Princesa de todas as tribos 
33/73 - Osear de Melo Sarah 
12/74- Tupissara Muruquississi ou Edson AlbuquerqueLima ou 

Curumim Tiapache ou Carlos Milantes. 
12/74- Joao Boni 
16/74- Surdo-mudo (encaminhado a Polícia Federal) 
14/7 5 - Yurés Marés Tupinembés Mararapés ou Kleberaneison 
17/75- Mongolóide branco -Prefeitura de Petrópolis 
20/75 - Acurí Nascimento 
14/76- Simplício da Silva 
14/76 - Ramon Franco 
06/77 - Akaú Gomes 
26/77 - Malei Coelho Azevedo 
29/80 - Itapuia Morosi ou Morocí 
30/80 - Manoel Teixeira do Nascimento ou Ariné 
45/80 - Joao Cipriano de Souza ou Nicumba ou Micumba 
16/81 - Maria Goreti .Bezerra ou Cecí ou Makai 
25/81 - J ururi ou Luiz Carlos Correa dos Santos 
24/81 - lraque ou Iraque de Almeida Santos 
38/81 - Ligrigídia da Silva 
39/81 - Karaí Mirim Guaraní ou Antonio Bitencourt 
33/82 - Alvimar Pereira de Brito - filho de cometa 
01/83- Heloisa Francisca Martins - tribo Juruna 
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04/83 - Luiz Antonio de Paula ou Soarim (procurado pela Polícia 
Federal) 

06/83- José Marcílio Alves dos Santos ou Gurujtá - tribo 
Ikanainha - Urikai 

05/84 - Reinaldo Nogueira Coelho ou Siríaco 
12/84- Heitor Pereira Duarte ou Ahark Tua Hank-Arara 
25/84- José Rinaldo de Lima 
10/83- Ikabakaraia 
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CAPITULO VI 

No ano de 1976, como em todos os outros, recebemos ajuda 
de pessoas amigas para todas as nossas necessidades: alimenta9ao, 
vestuário, utensílio de uso diário etc ... 

A sociedade das Damas Israelitas nos fomecia roupas de ho
mem, cal9ados, medicamentos. Usávamos o necessário e despachá
vamos as sobras para os outros necessitados pela F AB para Cam
po Grande. A Shell fomecia galoes, tambores de óleo para arma
zenarmos água; mesmo com a pequena cisterna - um ovo - e as 
caixas d'água tínhamos que usar os latoes, havia muito gasto. 

Neste mesmo ano recebemos um memorando do Escritório 
de Representa9ao com su ges toes da secretária, D. Maria Dirce de 
Morais Vieira. Urna modifica9ao, teríamos de fazer o pedido de 
solicita~ao de suprimento em tres dias. O problema é que quando 
se pedia a verba a comida já tinha acabado. Sugestao difícil de se 
cumprir, com tantas bocas doentes, esperando pela alimenta~ao. Se 
o despacho era para que tomasse ciencia, tomei, que jeito? 

Para minorar nossas dificuldades pedí que o nosso saldo exis
tente, nossos recursos financeiros nos fosse entregue. Conseguí urna 
parte, a outra reprogramaram para o exercício seguinte, o outro ano. 

lsso me deu um aborrecimento violento pois se eu tinha ido a 
Brasília pedir um refor90 na verba, como dividiam o saldo que era 
nosso? 

Em 1977 veio urna cópia de um relatório de auditagem, n. º 
008, onde os auditores informavam que haviam visitado a Casa, que 
funcionava inclusive em imóvel alugado, lhes foi fomecido o qua
dro do número de índios atendidos na ocasiao, ficando eles impres
sionados como nosso trabalho. 
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.- Concluíram que os critérios da distribui9ao de verbas deveri-
am ser revistos pois a dota9ao or9amentária nos dois últimos exer
cícios nao tinham sofrido modifica9ao alguma; que nossas neces
sidades eram supridas em 50% por doa9oes da Aeronáutica, ami
gos artistas (no diada auditoria eles flagraram a índia !ara chegan
do com bolsas cheias de legumes, verduras roupas, carne, ovos, tudo 
<loado); que os funcionários contribuíam comparte dos seus ven
cimentos e coma mao de obra, nas emergencias; o servi90 de pe
dreiro quem fazia era o motorista Luiz Carlos Ferreira da Silva e 
Luis Carlos Candido Ribeiro. 

Aquele prazo de 24 horas que o Escritório recomendava era 
teoria de quem nao sabia como era a prática, gente corn mordomia 
prendendo verbas para comida de quem tinha fome. 

No mesmo relatório aprovavam a maneira com que se admi
nistrava a Casa, como era controlado o transito indígena; pois com 
esse relatório límpido, verdadeiro, estampando todo o nosso dia a 
dia, toda a nossa verdade, nada aconteceu. 

· Só podía ser por causa da confusao e até transgressao das nor
mas gerais da administra9ao de despesas. 

Na portaria 413/6/74 publicada no boletim a FUNAI delegava 
competencia aos servidores Oswaldo Cavour, chefe do Escritório de 
Representa9ao Geral e Dilma da Fonseca Mattos, atual agente setorial 
de pessoal e nos seus impedimentos, respectivamente, Maria Dirce de 
Moraes, agente setorial de finan9as e Vera Regina Mendes da Costa 
para ordenarem a despesa e movimentarem as contas bancárias da 
Representa9ao. Era nomea9ao contrária as nonnas gerais. E ainda ha
via aquela ciranda malditajá falada. Um ficava mandando memoran
do para o outro do mesmo jeito que se eu mandasse para a Dilma, ela 
para mim, a Vera para mim, eu para o Luiz Carlos, ele para mim, 
eu para o rádio, para os atendentes de enfermagem. Urna loucura. 

Burocracia daquele jeito era brincadeira. 
Para sair o refor90 da verba foi preciso ir a Brasília, ligar para 

o Presidente da FUNAI, só assim liberaram, contra a vontade do 
representante. 

Neste dia choveram os memorandos, sendo que no dia 29/11/ 
77 havia um den.º 20 outro den.º 142. Era "organiza9ao" demais. 
A numera9ao de memorandos é urna coisa primária, urna para cada 
órgao. 
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Mesmo durante as obras o servi~o de assistencia aos índios nao parou. Alimenta
l'liO de paciente, índio '~iro". 

O importante era o trabalho, nao aquela profusao de papéis 
voando de um lado para outro, o importante era ter o recurso para 
as horas próprias. 

Em outubro de 1977 os hospitais para doentes mentais esta
vam em crise, nao intemavam em hipótese alguma e nós tínhamos 
um doente mental surdo-mudo de alta periculosidade. Apelei para 
o Juiz da Vara de Execu9oes Criminais para intemá-lo no Manico
mio Judiciário até poder ser transferido para o Hospital Psiquiátri
co D. Pedro 11 do Engenho de Dentro. 

Era urna situa9ao incomum por isso expus que esse índio além 
de apresentar síntomas de debilidade mental punha em risco de vida 
as pessoas coro quem convivesse e desde 13 de maio de 1975 vivia ,. 
conosco na Casa do Indio. 

Os médicos haviam conseguindo muito pouco. Pelo diagnós
tico ele nao poderia ser internado, o tratamento seria ambulatorial, 
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.. mas quando ele entrava em surto de delírio se revestía de tao alto 
grau de agressividade que nos valíamos do auxilio da Polícia para 
nao colocar em risco as demais pessoas alojadas na Casa, em nú
mero que variava de 30 a 38, para salvaguardar a sua própria inte
gridade. 

Para falar como Juiz fiquei das 08 da manha as 10 da noite, 
foi a hora em que ele pode me atender e me dar a autorizac;ao. 

Como pano de fundo ou música ambiental sempre a necessi
dade rondando a Casa. A Lo ja Mac;onica ( quando nao era um, era 
outro ). Dois de dezembro enviou alimentos até o final do ano. 

Neste mesmo ano Dr. Jorge Nogueira Cámara, amigo de 
muitas horas difíceis conseguiu urna cirurgia cardio-vascular para 
urna crianc;a da tribo Nambiquara no Hospital do Ipase. A opera
c;ao foi coroada de exito e por nada ele conseguiu o que custaria na 
ocasiao o mínimo de Cr$180.000,00. Dr. Jorge sugeriu que eu fi
zesse um agradecimento de Diretor para Diretor, pois marcava ponto 
para toda equipe. Urna coisa usada por todos, normal, um agrade
cimento, já me referí a este fato anteriormente, mas é de impressi
onar: o Sr. Brooker respondeu ao meu rádio sobre o assunto dizen
do que nao havia necessidade. Era a ausencia do mínimo de civili
dade, já que nao havia o sentimento de gratidao. 

Alternando as coisas boas e más, como na vida, festejamos 
com alegria a Semana do Índio, mas a festa mais bonita foi a de 
1978. Fizemos um encentro de rac;as-índio, negra e branca numa 
festa maravilhosa. Ti vemos representantes da Embaixada do Zaire, 
dos índios de todas as Américas, da Casa do Porto com danc;as tí
picas portuguesas, artistas como Jorge Coutinho e o saudoso 
Candeia, funcionários da FUNAI como o Diretor Geral de Opera
c;oes Gerson da Silva Alves, o entao cacique Mario Juruna. 

O Colégio Cenecista Capitao Lemes Cunha, cedeu os saloes, 
a Coca-Cola entrou como refrigerante, a CCPL com o leite e o Co
mandante Vale Ferreira f omeceu os trof éus para darmos aos con
vidados. 

A canc;ao do índio do prof. Mario Pompeu, maestro, 
musicólogo da FUNAI foi tocada e cantada pela banda e alunes da 
Escola Municipal Cuba, caracterizados. 

Ti ve a oportunidade numa entrevista a "O Dia", em 15 de maio 
de 1978 de defender o meu ponto de vista, meu norte, minha dire-

9ao. Coro rela9ao ao papel de Mae em que me colocavam expus 
que era o esquecimento de mim mesma, urna duplicidade de vida, 
dependendo do número deles. O dever da mae é abrir todas as por
tas para que os filhos possam anular as coisas más e seguir as boas. 
Assim sempre fiz, antes mesmo da forma9ao da Casa do Índio, coro 
as vidas colocadas nas minhas maos. 

Apesar das doa96es o ano de 1978 foi de muita priva9ao, muito 
trabalho, muita pescaria para termos o que comer, mas foi um ano 
de muita garra. Sobre a pesca precisamos dizer, as crian9as só pes
cavam peixes pequenos que fritos gastariam muito óleo, cozidos 
se desmanchavam; os mariscos e siris davam dor de barriga e gas
to em farmácia. Só com garra mesmo. A Casa da Amizade das es
posas dos rotarianos da cidade do Rio de Janeiro deu len9óis, co
bertores, fronhas, fraldas, toalhas de banho. Nunca compramos esse 
tipo de coisas. Desde 1977 ou desde sempre as Damas da Socieda
de Israelita, o Centro Espírita Tupiara, a Igreja Batista, Petencostal, 
O Lions, o Rotary Club, o Candomblé, a Loja Ma9onica 2 de De
zembro, a lgreja Messiánica, todos nos ajudaram muito e qualquer 
auxilio era sempre muito bem recebido. Desde o Natal de 1977, o 
Sr. Periandro José de Moura, tabeliao do 2. º Ofício de Magé, mo
rador de Magé nos ajudava. 

Em 1978 tínhamos concluído o tratamento de Otaviano 
Ferreira, chegara em 1975 vítima de grave acidente. Tratamento 
penoso, várias cirurgias. Em 1978 recebeu alta sendo presenteado 
com urna cadeira de rodas <loada pelo Hospital Barata Ribeiro, 
aparelhos fisioterápicos para se locomover, muletas canadenses, 
tudo no valor de Cr$174.000,00. ,, 

A Casa de Indio era sempre économica para a FUNAI, que 
fomecia a casa e parte da comida. A despesa era'doada por tercei
ros. 

Em 1978 por ocasiao da remessa do relatório de atividades 
do ano inteiro, por interferencia de um diretor, a Casa foi contem
plada com Cr$15.000,00 mensais para despesas com material de 
consumo. Foi urna grande alegria, um estímulo, urna revigorac;ao 
da nossa disposic;ao de cumprir com as nossas responsabilidades. 
Nao tinha sido fácil acompanhar, testemunhar, junto com nossos 
assistidos durante anos as imensas dificuldades que eles eram for
c;ados a sofrer, passando fome de qualidade, a merce de excessos 
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de burocracia inoperante, embara9ando nossa atua9ao como ates
tavam todos os expedientes constantes do nosso arquivo. 

Burocracia, esta9ao de rádio, combustível, urna história a 
parte. 

Houve um caso de obstina9ao absoluta de um chefe de escri
tório que ~ustentava opiniao particular de que nossa imaginada verba 
nao podia ser entregue com antecipa9ao de um mes, mas sim de 
quinze em quinze dias. 

Por que? Para enrolar mais? 
. Nao fora a interferencia enérgica do Dr. Joao Crisóstomo te

ríamos mais um atropelo para nossos servi9os. 
O mesmo ad~inistrador exigia que o veículo que atendía os 

servi9os da Casa do Indio saísse da Ilha para abastecer em Botafogo, 
no pos to fo mecedor da Representa9ao para depois retomar a llha 
para iniciar o trabalho diário. As vezes o veículo ia duas vezes abas
tecer, isto é, perto de 80 km· gastos sem razao. 

Foi um verdadeiro suplício de mais ou menos dois anos para 
conseguir faze-lo entender que havia mil postos mais perto do tra
balho, sem gasto inútil de tempo e combustível. 

Mas seguíramos sempre o conselho do Cap. Mansur. Deixá
vamos tudo registrado, o menor fato era e é transcrito e consta do 
nosso arquivo, nao só para que a Diretoria verificasse até que pon
to iam nossos problemas, que poderiam ser menores nao existis
sem obstáculos a toda hora, mas também para nosso controle abso
luto para qualquer coisa que o futuro trouxesse. 

Esses obstáculos eram criados nao para melhor assistencia aos 
índios mas para maior amplia9ao do sistema de burocratiza9ao vi
gente. 

Um outro entrave sério era ~ ordem para utiliza9ao do servi-
90 da esta9ao rádio pela Casa do Indio. Como queriam, os nossos 
rádios ficavam na dependencia do visto do Chef e do Escritório para 
serem expedidos ou entregues na Casa do Índio, o que logicamente 
retardava, dificultava nossas comunica90es. 

Naqa justificava o controle ou censura do Chef e do Escritó
rio. Ficávamos a merce do humor deste funcionário, houve caso de 
rádio rasgado por um destes chefes, devolvido a portadora, Jurema 
Cardoso Ribeiro, atendente hospitalar, obrigando-nos a transmitir 
o teor do rádio por telefone diretamente a Brasília para salvar a 
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comunica9ao. Neste caso o Chefe do Escritório exorbitou demais 
de suas limitadas atribui96es, confundindo-se a ponto de ignorar 
que a Casa estava totalmente, diretamente subordinada ao DGO 
(Diretoria Geral de Opera90es) o mesmo acontecendo com o Es
critório de Representa<;ao, mero órgao de apoio, no Río de Janeiro, 
subordinado ao DGA. 

Esse senhor desde a época em que era encarregado da parte 
contábil do Escritório já nos criava problemas. 

Desde sempre a alternativa proposta por nós era de que se for-,. 
necesse a Casa do Indio um aparelho de 6.000 Watts, ao feitio dos 
que operavam nos postos da FUNAI. A instala9ao seria feíta pelo 
próprio encarregado da esta<;ao rádio. Existiam dois horários va
gos que poderiam ser utilizados pela Casa, possibilitando nosso 
contato direto sem necessidade de liga96es difíceis as vezes onero
sas, até impossíveis. 

Os vistos nos rádios eram complicados, retardadores, preju
diciais ao bom andamento do trabalho. Basta dizer que as vezes re
cebíamos a comunica9ao de que um doente estava sendo removido 
para o Río quando ele já se encontrava entre nós aguardando pro
videncias de seu encaminhamento a médicos, clínicas, hospitais, 
as vezes até internado. Eles chegavam na Rodoviária ou Aeropor
to, o servi90 de policiamento nos avisava, mandava-se buscar. 

As for<;a ocultas mencionadas pelo Presidente Janio Quadros 
estavam sempre em ebulic;ao, subterraneas mas presentes pelos anos ,. 
todos de Juta pela Casa do Indio. 

Em 1978 houve um corte no combustível, no memorando do 
_ ERJ (Escritório de Representa<;ao do Rio de Janeiro) em cumpri

mento ao radiograma do DGA (Diretoria Geral da Administrac;ao ). ,. 
A cota da Casa do Indio seria de 153 1 mensais. 

Ora, nao dava para come9ar a pensar. Despachei memorando 
para o DGO (Diretoria Geral de Opera96es) informando que tínha
mos conhecimento de que a cota total estabelecida para as unida
des da FUNAI no Río era de 4431. Esses 153 1. estipulados para a ,. 
Casa do Indio iam prejudicar seriamente as nossas atividades, nao 
poderíamos dar continuidade ao tratamento dos nossos assistidos 
que nos eram encaminhados por serem portadores de doen9as 
gravíssimas, constando tudo isso no relatório recém-encaminhado 
do ano de 1978. 
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Pedíamos entao que estudassem a possibilidade de aumentar 
nossa cota para 250 l. mensais. 

O Diretor do DGO na ocasiao deu um despacho favorável su
gerindo que fosse determinadaa quase totalidade das cotas de ga-,. 
solina para a Casa do Indio, deixando para a Representac;ao do Rio 
de Janeiro apenas o tanto que fosse achado justo, face a diminuta 
soma de servic;os que prestava. 

Se o próprio Chef e de Gabinete do Diretor Regional reconhe
cia, estávamos mesmo cobertos de razao. 

O combustível conseguimos, a esta<;ao rádio nao, mas guar
do um agradecimento especial ao Cel. Joel de Oliveira pelo reco
nhecimento de nossas necessidades. 

Para ficar bem claro lá vai o parecer recebido em relac;ao ao 
pedido da esta<;ao rádio. ,. 

"A Casa do Indio do Rio de Janeiro é subordinada diretamen-
te ao DGO (Diretoria Geral de Opera<;oes) sendo impertinente a 
interferencia de outra repartic;ao na correspondencia oficial. A exi
gencia do visto nos parece excessiva só justificada como medida 
administrativa de caráter geral para evitar abusos reiterados e com
provados no uso indevido das comunicac;oes em causa. Nao pare
ce ser o caso, dada a seriedade e eficiencia da direc;ao da Casa do ,. 
Indio. Rasgar correspondencia dirigida a autoridade superior so-
bre assunto de servi<;os e vasada numa linguagem apropriada é 
exorbitante e merecedora de correc;ao. Aliás, corre<;ao que nunca ,. 
houve. As verbas destinadas a Casa do Indio deveriam ser inte-
gralmente repassadas sem intermediários, dada a confian<;a a que 
fez jus aquela chefia, sornada ao seu senso de responsabili
dade. 

;.. 

Nao é conveniente a criac;ao de estac;ao rádio na Casa do Indio, 
é medida onerosa." 

Bom, até que naquela época, achei justo pois para possibili
tar maior eficiencia nas comunica96es entre a Casa e a estac;ao ele 
sugeria fosse permitida a transmissao telefónica nos dois sentidos 
dos textos nao sigilosos, posteriormente quando houvesse portador 
haveria a entrega dos textos escritos. 

Apesar desse despacho ainda fiquei muito tempo no mesmo 
esquema, transmitindo minhas mensagens por telefone diretamen
te ao rádio-telegrafista sem intermediac;ao de terceiros. 

66 

\ 

Nesse mesmo ano de 1978 houve nova auditagern, de n. º 17. 
Os auditores inf ormaram da necessidade urgente de dez camas. Re
almente nao tínharnos e precisávamos. Era constrangedor tratar dos 
índios gravemente enfermos sem controle esfincteriano em estei
ras. Aproveitei para sugerir ao DGO e a ASPLAN que nos próxi
mos exercícios nos destinassem mais verbas, a própria auditoria 
havia verificado num trabalho correto, um relatório decente e até 
bonito, a nossa necessidade. 

Nao influiu ern melhora nenhuma até que em 1979 comec;ou 
a confusao de mudar a administrac;ao novamente, um desespero, 
nao havia estabilidade razoável, era a incerteza permanente. E 
melhor do que minhas lembranc;as vivas de tao fortes ainda, trans-,. 
crevo em parte a matéria "Os mistérios que essa Casa do Indio es-
conde," publicada em 2 de abril de 1979. 

"A populac;ao da praia da Ribeira, na Ilha do Governador, cos
tuma ver com mistério aquela velha casa espremida entre as fábri
cas de Gordura de Coco Dunorte e os terminais de petróleo. Nao é 
que eles reparem no seu aspecto mal cuidado, as paredes infiltradas 
pela umidade, o reboco partido, revelando madeiras aprodrecidas -
suas casas humildes nao se apresentam em muito melhor estado. Na 
verdade eles ainda nao se acostumaram com as pessoas que vi vem 
ali: um grupo de exóticos índios brasileiros que raramente sao vis
tos na rua e cuja presenc;a naquela casa se constituí num mistério. 

A existencia da Casa do Indio, no en tanto, é um mistério tam
bém para os que se interessam pela situa<;ao do índio brasileiro. Cri
ada pela FUNAI como local de transito para os índios que estives
sem em tratamento médico, aos poneos ela perdeu sua finalidade. 
Ela abriga indios, doentes ou saos, sem prazo para voltar as suas 
comunidades originais. A FUNAI nao autoriza a visita de repórte
res, com isso a responsável, a sertanista Eunice Alvez Cariri 
Sorominé tema desculpa para afastar qualquer pergunta! 

- A FUNAI nao deixa dar entrevista. 
Os livros em que registra toda a vida, tratamento, ocorrencia 

de cada um, a isso ternos acesso. 
Os próprios dirigentes da FUNAI, em Brasília, reconhecem a 

limitac;ao da assistencia prestada aos índios pelas casas mantidas 
pelo órgao. Argumentam que faltam recursos, em geral canaliza
dos para programas prioritários, nos pastos indígenas e aldeias. 
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po Um indigenista afirmou que "se alguns juízes vi.sitam d~ ~~r-
presa urna dessas unidades por certo en~o~trarao n:iu1t~s def~c1en
cias, garante-se, porém, que a Casa do Indio, no Rio, runda e urna 
das que melhor atende as pessoas que lá chegarn, .. enc~in~ando 
doentes para hospitais e controlando chegada e sa1da de 1nd1os na 
cidade." 

Nesse ano chegou Mario Juruna querendo ver o Dr. Ademar 
Ribeiro seria o novo Presidente da FUNAI. Mostrou-me carta, pos
sivelm~nte feíta por outra pessoa, apenas assinada por ele. Era tao 
séria, tao comprometedora, melhor seria levá-la a quem nos pudesse 
aconselhar. 

O Brigadeiro Alfredo Gon9alves Correa, meu amigo partic~
lar, meu pai, um hornero que sempre.me orientou nas ho~as 1;1?1s 
difíceis nao aconselhou Juruna a enviar a carta. Nela hav1a serias 
denúncias nomeando pessoas que prejudicavarn a FUNAI, havia 
também urna certidao de problemas de terra fornecida a terceiros, 
mas Juruna estava revoltado, nao queria que saisse o Diretor Ger
son da Silva Al ves, ·só que nao havia condi9oes de se fazer uso de 
urna carta grosseira, sem fundamento, sem provas. . . 

Brig. Correa fez urna outra carta para o Dr. Ademar Rtbelfo 
da Silva datada de 1. º de mar90 de 1979 e solucionou o problema 
da agressividade incomoda de Juruna, evitando problemas graves 
dentro do órgao. 

Há tambero urna situa9ao que considero desregrada que é o 
fornecimento das carteiras destinadas a funcionários indiscrimina
damente a índios delegadas. Qualquer departamento fornece essas 
carteiras sem um controle geral, dá em baderna. Credenciais, de
clara9oes, deveriam ser fornecidas apenas por um setor, há ~peri
go de prolifera9ao de falsos índios prejudicando os verdade1ro~. 

Além desse enfoque, vamos lá, a autoriza9ao para pedir aJU
da, esmola, só desestimula a pessoa a lutar pela vida, além de ficar 
claro demais que a FUN Al seria inoperante, pois é um órgao que 
foi criado para dar assistencia, suporte aos índios. Ela deveria de
senvolver um trabalho in loco, trabalho e produ9ao com novas téc
nicas, menos métodos e nao incentivar a mendicancia, a pregui9a, 
a dependencia. 

Pelo correr de todos esses anos, acontecía de pessoas encan
tadas comos índios nas suas aldeias convidarem para virem a ci-
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dade sem querer arcar com a hospedagem, as despesas de manu
ten9ao, empurrando-os para a FUNAI, no caso, a nossa Casajá tao 
miserável, tao sofrida mesmo. Como hospedar casos de nenhuma 
importancia, supérfluos, como essas visitas? Em janeiro de 1979 
houve convites feitos a índios para atuar em filmes com verbas 
inaceitáveis fazendo com que ficassem por aí sem dinheiro para 
nada sem ter mesmo como voltar, abandonando as famflias, as 

' 
ro9as. 

Também emjaneiro de 1979 veio urna repórter procurar-nos, 
querendo fazer urna reportagem sobre a Casa. lnformei que eu nao 
podia permitir, teria de haver urna autoriza9ao de Brasília, estáva
mos com administra9ao nova, nao sabíamos quais as normas a se
rem adotadas. 

A mulher insistiu, eu nao quería ver expostas as nossas ma
zelas até por fotos. Nossa Casa é assim masé fruto de muito amor, 
muito apoio mútuo, nao ia ser qualquer curioso que iria pür por terra 
o bom nome por que nós tanto zelávamos. 

E tanto era qualquer um que passou a amea9ar dizendo que 
nos conhecia e a todos pois trabalhava na polícia e insistia a loucu
ra usando todos os meios. 

No dia seguinte, eu operada dos dois seios, ela voltou, mais 
arrumada, bonita, mais branda. 

"Olha D. Cariry, vim fazer a reportagem, nós-podemos en-
trar?" 

"A sra. trouxe a ordem ?" 
"Nao eu nao trouxe." 
"Bem, entao nao há condi9ao da senhora fazer a reportagem." 
"Mas por que? 
"Minha senhora, será que a sra. nao compreende, é urna ques

tao de ordem." 
"É porque nao sou a dona do jornal? Voce está é com medo 

de perder o seu emprego !" 
"Nao minha senhora, é urna questao de disciplina, sou urna 

mulher disciplinada. A senhora tem que ter paciencia e conseguir 
o aval de Brasilia. Só eles poderao dar essa permissao." 

"Nao sou a dona do jornal." 
"Nem eu a dona da FUNAI. Entao será que a senhora está com 

medo de perder o emprego e eu o cargo?" 
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" Nesse momento passavam Ety e Diauro indo para a escolano 
ginásio, com mais ou menos 14 anos. 

A mulher os viu e interpelou. 
"Ah! tao bonitinhos, voces sao tao engra9adinhos. Qual a sua 

tribo?" 
"Kaiuá "disse Diauro. 
"E a sua?" 
"Suiá-Tapaiúna" disse Ety. 
"Voces es tao estudando ?" 
"Estamos." 
"Que nível?" 
"Estamos terminando o primeiro grau. 
"E a bossal das suas professoras, aquelas ignorantes quando 

falam coisas erradas dos índios, voces contestam?" 
"Se soubermos, contestamos." 
"Mas nao brigam com voces?" 
"Nao" 
Entrei eu tentado pacificar o humor da mulher, inclusive porque 

as crianc;as nao alcanc;ariam aquele tipo de jogada, suja, usando-os para 
conseguir seu intento. Mandei docemente que fossem para a escola. 

"Tudo bem, farei a reportagem da rua mesmo, fotografo a casa 
por fora e invento o resto." 

Concordei, sem autorizac;ao nao ia entrar, mas da rua, que jeito? 
A mulher seguiu os meninos, levou-os de um para outro lado, 

impediu que assistissem as aulas, acabou apavorando os meninos 
chamando-os pelos piores palavr6es, incitando os meninos a dei
xar a Casa, dizendo que estavarn presos, que poderiam voltar pela 
FAB, que a Cariry nao entendia nada de índio. 

Sobre a nossa vida os meninos sabiam demais pois eles aju
davam a embarcar índios pela FAB, se estavam aqui era porque 
queriam estudar; quando me ofenderam Diauro falou mais alto, 
levou com mil insultos pela frente. 

Essa mulher fazia parte da Comissao Pró-índio. Imagina-se 
entao o nível dessas comiss6es. 

De maneira geral queriam mostrar falhas , criticar, mas sal
var vidas, quem? 

O que tinha que ser mostrado eu mostrava a FUNAI, o des
conforto, a miséria, as privac;oes, sempre no sentido de melhorar, 
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de conseguir progresso para nossa Casa. A FUNAI sabia de tudo, 
nao tomavam medidas porque nao queriam ou podiam, mas meu 
papel, minha fun9ao é meu ponto de honra, tinha de levar até o 
fim. 

Passei um rádio para a Diretoria Geral de Opera96es, confi
dencial, dizendo das estranhas situa96es que freqüentemente sur
giam na nossa área e informava a conduta inidonea da repórter, do 
jornal O Estado de Sao Paulo. Como sempre, tudo registrado. 

Também houve o caso do índio José Domingos Benites, da 
tribo Guarani que veio em 1977 com mal de Parkinson. Fez um 
tratamento prolongado, já esta va bem melhor, se locomovendo bem, 
1nas criava tanto atrito que o hospital deu-lhe urna licen9a. Na Casa 
ele também era difícil, teimoso, ninguém gostava de ir a praia com 
ele, queria sempre atravessar os trechos mais perigosos. Um día re
sol vi que ele iria comigo e um índio Carajá olharia os outros tres 
deficientes físicos. Foi, insistiu, mergulhou de cabec;a na parte rasa, 
sem ouvir o índio mais velho,. fraturou tres anéis da coluna fican
do paralítico. 

O acidente em nada melhorou sua personalidade, cada vez 
mais difícil, criando desaven9as e fofocas nos hospitais Souza 
Aguiar, Barata Ribeiro, acabou tendo alta pois nao havia o que se 
fazer mais por ele, no tratamento. Seguiu para sua aldeia. 

Algum tempo depois ele fez urna carta para o Presidente da 
FUNAI dizendo que já havia estado na Casa do Índio de Campo 
Grande e de Mato Gross5>, nao tinham feito nada, gostaria de ir para 
ABBR, que a Casa do Indio na Ilha seria boa para isso. O Presi
dente se comunicou com o delegado que remeteu a mim para que 
eu inf ormasse. 

A ida ao arquivo, todas as informac;6es necessárias cataloga
das, receitas médicas, matrículas hospitalares, diagnósticos, tudo 
isso junto a urna explana9ao sucinta de quanto tinha sido doloroso 
aquele acidente para nós, único em dez anos de servi90, foi reme
tido ao Delegado. Informa va também que poderíarnos dar a Benites 
apenas apoio moral, medicamente nao havia a menor possibilida
de de cura e me permitiria sugerir ao delegado que providenciasse 
urna aposentadoria pelo Funrural, pois ele já estava com uns vinte 
e poucos anos e fora vítima do próprio comportamento rebelde 
oriundo da enfermidade. 
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Também Mario Juruna esteve doente neste ano. Morando em 
casa de amigos nos procurou com desculpas de que viera visitar 
Amélia Pezarina, mas o caso era a mao dele, atacada de reumatis
mo. Conseguí tudo para o tratamento necessário, mas ele nao fre
quentava corretamente o hospital, viajava para atos públicos no 
Paraná, outros lugares, dando início ao movimento em que acabou 
por surgir e também desaparecer; foi samba-enredo de bloco car
navalesco, participou do abaixo-assinado de nossos índios contra , 
a chefe da Casa do Indio de Campo Grande, por sinal urna mulher 
extraordinária. Era atendente de enfermagem, coro um trabalho 
altamente positivo e que com as sujeiras políticas de sempre aca
bou sendo demitida da FUNAI. 

Aqui na Casa, descontente comas normas rigorosamente obe
decidas por todos tentou ofender o menino Marquinhos, .encarre
gado de pegar urna chave em poder de Juruna. O fato foi devida
mente registrado pelos índios no plantao da funcionária. 

Guardei todos os documentos relativos a doen9a de Mario, 
como sempre, e valeu muito pois mais tarde ele alegaría que a di
retora da Casa do Índio nao quería entregar os papéis para que ele 
continuasse o tratamento. 

De tudo isso eu tirava minhas conclusües de que Mario Juruna 
nao faria grandes coisas. E foi o que se viu. 

Como se pode ver eu tinha, tenho minhas convic90es. Nao me 
afasto delas com facilidade, daí dizerem alguns que sou despótica, 
uso métodos pouco ortodoxos para educar os índios, mas a maio
ria ve mérito no nosso trabalho, principalmente percebe os resul-, 
tados possíveis num contexto como o da Casa do Indio. 
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CAPITULO VII 

, 
Em 1980 o transito na Casa do Indio era tal que pedimos ao 

diretor que passasse urna circular para todas as delegacias infor
mando que ela se dedicava apenas a tratamento especializado de 
saúde; que qualquer intema9ao fosse solicitada por intermédio do 
DGO (Departamento Geral de Opera9oes ). 

Depois da viacrucis para a compra da Casa em 30 de outubro 
de 1979 fiz urna carta para o Presidente da FUNAI, na mesma noi
te e passo a transcrever alguns trechos. 

"Vossa Excelencia deve imaginar a dimensao do meu conten
tamento em ver finalmente hoje efetivada a aquisi9ao da área des-, 
tinada a amplia9ao da Casa do Indio do Rio de Janeiro. Bem sabe 
o amor que dedico a este grupo de criaturas indefesas sob a minha 
guarda e responsabilidade, e da luta que empreendi durante tanto 
tempo contra a indiferen9a de uns, a incompreensao e até hostili
dade de outros para obter esta almejada amplia9ao. Acredito mes
mo que se nao houvera contado com o honroso e decidido apoio, 
gra9as a sua alta sensibilidade e agudo senso de administra9ao, 
desde o primeiro instante, nada teria obtido. Estou e estarei sempre 
reconhecida a V. Ex.ª, tudo farei para que seu nome seja sempre 
lembrado pelos que se beneficiarao desse fato em favor dos nossos 
irmaozinhos." 

Fiz um agradecimento sincero, tinha sido urna guerra. 
Em 04 de dezembro de 1979 eu já estava cansada, éramos pou

cos funcionários, controlar todo o movimento, conseguir tratamento 
em hospitais, reparar móveis, lavar roupa, passar, cozinhar, todos 
sobrecarregados de servi90 acumulando fun9oes. Pedí um artifíce 
aproveitando para ver se conseguía colocar o Marquinhos, há tan-
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" to tempo conosco. Nao conseguí, o que talvez o tenha ajudado a 
ser o fuzileiro naval que é hoje, mas veio o Sr. Luiz Candido Ri
beiro, o nosso faz-tudo. 

Mais urna vez mandei os elementos da despesa e valores de 
que ia precisar para 1980, justificando a nossa previsao informá
vamos que o atendimento mensal variava de 32 a 46 pessoas, que o 
tempo de permanencia de cada assistido dependía do tratamento 
exigido, que necessitávam~s ainda de dez camas hospitalares, os 
doentes estavam pelo chao nas esteíras, sem recursos, sem saber 
quais os nossos direitos com rela9ao a financ;as. 

Um bom exemplo de como era dificil fixar a permanencia de 
cada um f oi o caso de urna crian~a que chegou com um mes para 
fazer cirurgia de lábio leporino. Recebida a alta ia ser mandada com 
a mae para a aldeia com a previsao de voltar daí a um ano para operar 
a goela de lobo. A mae apareceu com fortes dores abdominais, foi 
operada de emergencia de cálculo na vesícula. 

Nao se podia estipular o tempo de cada assistido, apenas urna 
estimativa por alto. Urna osteomielite pode significar urna perma
nencia de 3 a 5 anos; um problema ortopédico, um tratamento fisi
oterápico pode levar muito tempo. 

Feíta a compra da Casa pedi por rádio que mandassem Dr. 
Heráclito Cunha Ortíga, da Divisao de Engenharia, para que ele es
tudasse a recupera~ao ou reconstruc;ao dos imóveis, pois ele.já co
nhecia a situac;ao do prédio numa primeira vistoria. 

A Conselheira da FUNAI D. Charlotte Emmerich exigiu urna 
documenta9ao atualizada. . 

Fiz um relatório, um vasto relatório. Devo ser urna das pes
soas que mais fez relatórios nesse nosso órgao. 

Aconteceu até um fato muito interessante que mostra como 
trabalhavam setores do nosso órgao. 

Em 1971 mandei um memorando de número 0371 no malote 
do Escritório de Representa9ao para a Superintendencia com meu 
relatório de toda a atividade do exercício de 1970. Junto anexei a 
fotografia de cada índio coma ficha individual como seu históri
co, pedindo apenas que me fosse devolvido o álbum de fotos para 
dar continuidade a esse trabalho. 

Realmente devolveram, mas em 25 de maio de 1980 com des
pacho do diretor substituto da administra9ao, eu já tinha até esque-
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Margarida lacteada pelos índios, durante as obras - 1983. 
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cido do documento. Era urna falha do servic;o mesmo, com inten
c;ao dolosa. O Superintendente Geral na época nunca vira o docu
mento. Deve ter sido levado em maos e esquecido numa pasta do 
Diretor da Administra9ao em Brasília. 

O que sei é que desde 1978 foi um verdadeiro infemo, eu pas
sava as noites sentada com as crian~as e os doentes na sala. Era 
telefonema anónimo, carro passando a toda hora, pessoas di zendo 
que iam jogar bombas. Aguentar aquilo tudo com dignidade era 
difícil, nao conseguíamos entender porque faziam conosco o que 
nao desejávamos para os outros. 

Finalmente passei um rádio para ASI (Assessoria de Seguran
c;a e Informa9ao) dizendo dos fatos estranhos que ocorriam perio
dicamente, acentuadas nas trocas de presidencia, na Semana do ,, 
Indio, festejos natalinos, época de chuvas no interior. 

Espalhavam boatos de que um havia casado, outro havia tido 
filho, ocasionando um transito desenfreado de quem vinha das al-
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deias se certificar dos fatos criados, imaginados, nao se sabe a ra-
zao. 

Eu informava também que esses fatos visivelmente tumultu
avam nossa ordem e atividades da FUNAI, e para mim eram pro
vocados pelos integrantes de organizac;ao contrária a política ~a 
FUNAI; grac;as ao exposto, isto é, a uniao permanente dos servi
dores da Casa do Índio, a manuten9ao e equilíbrio disciplinar dos 
nossos assistidos, nós sempre conseguíamos controlar a situac;ao 
que seria desagradabilíssima para o órgao caso conseguissem rea
lizar seu intento. 

Sempre procurávamos conscientizar nossos funcionários de 
que a ajuda que nos era concedida nao era só para os índios, e.ra a 
própria razao da manutenc;ao do emprego de cada um. Por 1sso 
muitas vezes eu abrigava pessoas nao índias, a título de colabora-
9ao com outro órgao ou entidade, dando cobertura as suas necessi
dades. 

o funcionário nao tinha argumento para fugir do trabalho, o 
que faziam por nós, nós fazíamos pelos outros. 

De modo geral, as pessoas precisavam ver o índio como pes
soa igual as outras, com defeitos e virtudes, e nao daquela forma 
lírica e romantica que ve todos os índios como seres puros, como 
parte integrante da natureza, e que por isto mesmo, devem p~rma
necer para sempre em suas tribos, vi vendo junto a natureza e 1sola
dos da civiliza9ao. Mas na verdade nao há nada de errado como 
índio que vai para a cidade com intenc;ao de evoluir e ap~ender ~lgo 
de útil para si mesmo e para os seus, caso resolva voltar a sua tr1bo. 

Sou contra atitudes paternalistas junto aos índios, já que eles 
nao sao mais infelizes que as outras pessoas, e nao necessitam de 
caridade ou de pena. Nao creio em caridade gratuita. Creio, sim em 
troca de favores ou experiencias. Ninguém faz nada totalmente de 
grac;a, por fazer, sempre se visa a volta, o retorno de algo em troca 
daquilo que foi oferecido. . 

Os índios sao iguais aos brancos e a qualquer outra rac;a. Exis
tem índios bons e índios maus, assim como existem diferenc;as de 
caráter em povos de qualquer etnia. ,, 

Os índios sao vistos como curiosidade, e a Casa do Indio nao 
é um lugar de visitac;ao pública onde se encontram índios em ex
posic;ao. Para saciar a curiosidade de visitas assim existe o Museu 
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do Índio, onde há a assistencia de etnólogos, antropólogos e cien
tistas, para esclarecer 9ualquer interesse a respe~to da vida dos ~n
dios. Nós, na Casa do Indio, nao ternos nenhum 1nteresse em sat1s
fazer a curiosidade de visitas. 

Existimos para auxiliar apenas os próprios índios. 
Neste mesmo ano de 1978 o diretor substituto passou um rá

dio onde recomendou rigoroso cumprimento do DGO (Departamen
to Geral de Operac;oes) evitando expediente com relato de assun
tos outros que nao os competentes. 

Quando recebi nao entendí, fiquei surpresa, pois se era mi
nha consciencia profissional relatar os fatos acorridos na Casa do 
Índio com cumprimento de absoluto rigor no regime do DGO? Nao 
devia ser comigo, mas eu é que recebi. Foi sempre assim, a 
incompreensao era difícil de levar. 

Só a partir de 06 de mar90 de 1980, quando eu já estava no 
limite das minhas for9as o Chefe do Escritóri9 teve que liberar to
das as comunicav5es de rádio para a Casa do Indio. Elas agora se
riam tratadas diretamente conosco, sem passar pelo Escritório de 
Representac;ao Geral em face da determina9ao do Cel. Joel. 

Em 13 de marc;o de 1981 comuniquei festiva e diretamente 
do DGO que Ety, Diauro e Marco tinham se incorporado ao Corpo 
de Fuzileiros Navais e iriam jurar Bandeira. 

A festividade foi muito bonita, grandes amigos nossos com
pareceram, Dr. Gastao, ex-conselheiro da F~NAI, Cel. Bloise, ex
delegado de várias delegacias da FUNAI, Bng. Alfredo Correa, ex
comandante da Base Aérea do Galeao, etc. e o Presidente da FUN Al 

- Cel. Joao Carlos Nobre da Veiga. 
A festa de Natal do Centro de Triagem do Migrante, da Fun

da9ao Leao XIII, na Prac;a da Harmonía contou também com a pre
sen9a de vários índios, pelo que a Fundac;ao significara para eles, 
antes da Casa existir. 

Como já vinha sendo dito, em 1980 a onda de fatos estranhos, 
encadeados, maléficos já estava sedimentada. Mesmo que nao se 
queira desvendar para outros olhos toda a n~ssa história, a de nos
sa Casa, do nosso órgao, vao aparecendo mil verdades. 

Aquele envolvimento do Mátio Jurun~, a ?emissao injusta de 
Eufrásia Lima Viveiros, Chefe da Casa do Indio de Campo Gran
de, eram exemplos gritantes dos erros existentes na FUNAI. O caso 
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de Eufrásia é comprovado por documento, tenho cópia de todos eles, 
além de urna carta assinada por ela, de 07 /05/80 onde mostra pro
funda revolta, urna contrariedade amarga pelas injusti9as de que fora 
vítima, como o abaixo-assinado encabe9ado por um índio terena, 
com assinatura de Maio Juruna pedindo sua demissao. 

Ti ve ordem do próprio Presidente da FUNAI para dar cober
tura a Eufrásia. 

A confusao era tao flagrante que logo depois eu soube que Ma
rio Juruna com toda a carga de ódio que endere9a a FUNAI - fato 
inexplicável já que os Xavantes sao índios privilegiados - foi pedir 
apoio a Eufrásia. Ninguém entendeu isso. 

Neste ano de 1980, ainda nao tínhamos mobiliário a nao ser 
os <loados como dois bancos em que nos sentamos até hoje, vindos 
do Centro Espírita Vovó Catarina. 

Pois houve urna resolu9ao do ida de doarmos, juntamente com ,, 
o Escritório de Representa9ao Geral e o Museu do Indio, móveis 
para o Desipe (Departamento de Sistema Penitenciário). Ora, o 
pouco que tínhamos só serviría para dar baixa pela pouco que pres
tava, como cede-los se nao tínhamos outros? 

Come9amos nossa Casa com seis beliches, um armário de li
vros, uns colchoes, dois guarda-vestidos; depois chegaram uro ar
quivo, um fichário e urna máquina de calcular Facit manual. Essa 
estava tao bem conservada que para fazer a opera9ao certa tentava 
dez vezes, ] 1. º era a glória. 

Nós nos valíamos da máquina calculadora da Gordura de 
Coco, nossa vizinha ou de outra vizinha a Transportadora de Óleo. 

Quando veio o caminhao para levar o resto dos cacarecos, pre
ciosos para nós, nao deixei sair. Só saíam se entrassem outros, até 
usados aceitávamos de bom grado. E isso foi muito claramente 
exposto por telefone, só sairiam se viessem outros. 

Aí comeyou aquela confusao de despachos daqui para lá, de 
lá para cá, dizendo da minha posi9ao, disposiyao. O diretor substi
tuto já tinha compreendido a situa9ao. A prova, escrita, como sem
pre estava lá, o expediente encaminhado ao DGO (Departamento 
Geral de Opera96es) cujo diretor solicitara a compra do material 
necessário, foi só despachar para a Chef e da Representa9ao e espe
rar. Nós entregaríamos, sim, nossas coisas em troca de outras ab
surdamente necessárias. 
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A própria Auditoria clama va por mais aten9ao a nossa Casa e 
essa funcionária fazia o contrário. Nao era o caso de despir um santo 
para vestir outro, queriam deixar o primeiro santo completamente 
nu e o segundo também. 

E continuava a chover despachos, parecia até macumba, nao 
acontecía nada. A última informa9ao do diretor do DGA (Direto
ria Geral de Ad1ninistra9ao) era de que o recurso financeiro para 
aquisi9ao do material necessário possivelmente seria liberado em 
novembro. Era agressao, desde 1977 a auditoria pelo menos pe
dia as camas. Era a história do fogao repetida, pedira-se em 1970, 
chegara em 1976. 

1980 foi um ano em que estavam a fim de explodir a FUN Al. 
Um exemplo foi um menino internado, Afonso Xavante no Hospi
tal Jesus desde mar90 a novembro de 1977 com paralisia cerebral, 
nao falava, nao anda va. A inten9ao era para tentar melhorar os mo
vimentos pelos seus próprios meios. Depois desse tratamento, urna 
série de exames, foi transferido para a fisioterapia da ABBR onde 
permaneceu de 25 de novembro de 1977 a janeiro de 80. O resultado 
foi tao bom que ele só nao anda va porque nao aceitava as andadeiras. 

Essa crian9a, talvez até pela condi9ao de nao poder se comu
nicar, foi pivo de problemas, mentiras, confusoes, mal-entendidos, 
até que eu me indispus com o diretor da atual AGESP. 

O setor de Estudos e pesquisas de Antropologia deveria se ater 
aos assuntos etnológicos e antropológicos mas gostavam de apare
cer como assistentes sociais, médicos, sociólogos. Envolviam-se 
com áreas desconhecidas e criavam tumulto inútil. O menino na 
ABBR tinha tido o melhor tratamento, na época seriam 
Crí34.000,00 por mes se nao fosse gratuito e o resultado fora sur
preendente. Pois os especialistas escreviam carta para a comunida
de Xavante, sua origem, dizendo que o menino estava sendo mal
tratado, espancado. Quando urna ex-funcionária da Comissao Pró-,, 
Indio, falando Xavante, veio conversar na Casa com Margarida, 
nossa deficiente, nossa costureira, que fazia a visita aos doentes nos 
hospitais aos domingos, deixou a mo9a totalmente enfurecida. 

"Voce fala portugues, Cariry nao maltrata ninguém, menti
rosa, na ABBR ninguém apanha, o menino é muito bem tratado." 

A fúria de Margarida foi tanta que a mulher pensou que seria 
agredida. Foi embora apavorada. 
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Usar entidades paralelas de apoio aos índios nao é muito sau
dável, sabemos que alguns anos após a cria9ao da FUNAI elas fo
ram sendo criadas como organiza9ao contrária a política indigenista 
da FUNAI. Eram CIMI (Conselho Missionário Indigenista), UNI 
(Uniao das Na95es Indígenas) Funda9ao Mata Virgem, a atual, que 
atuavam com a melhor das inten95es mas sem resultado prático pois 
colocar os problemas, as questoes, nao os faz ser solucionados. 
Pode-se dizer que muitas se completaram integrando posteriormente 
o quadro de funcionários da FUNAI, já se ve que nao era tanto o 
interesse pelos assistidos e sim de passar a ser assistido em causa 

, . 
propna. 

Ainda sobre o menino eu havia conversado com a Assistente 
Social da ABBR que só deixasse o menino sair nos fins de semana, , 
com um funcionário da Casa do Indio, com estranhos nao, havia 
casos de índios desaparecidos, ainda mais no caso dele em especial. 

Há pouco tempo urna familia do Xingu chegou a Casa do 
Ceará, o índio saiu para urna volta e nunca mais apareceu. 

O Diretor do DGPC, sem saber das minúcias dos fatos foi 
ao médico da ABBR e concedeu autoriza9ao para a mo~a da Co-, 
missao Pró-Indio sair com o menino. 

O médico informou ao Diretor que o responsável pelo meni-, 
no era a Casa do Indio através de D. Cariry, ele fora internado por 
considera9ao a ela, quem enfrentava as filas de madrugada para 
fazer tratamento nas crian~as era D. Cariry. Ninguém levaria a cri
an9a sem ordem dela, apesar de ser ordem do Diretor da FUN Al. 

Um diretor de outra área se intrometer na minha era incom
preensível, a nao ser que fosse com a inten~ao de derrubar o presi
dente e ocupar o cargo. Passei um rádio severo no meu estilo de 
dar ciencia por escrito de qualquer ocorrencia no meu setor. 

Voltando ao caso do menor na ABBR aparentemente ficou 
como eu mandara até que o pai e mais um índio vieram visitá-lo. 
Quando mandei buscá-los, nao estavam mais na rodoviária, urna 
Kombi os havia levado. Ao mesmo tempo ligaram da ABBR avi
sando da chegada de urna mo~a com dois índios, sendo que o pai 
quería levar o menino, o pai estava c9m saudades. Mandei esperar 
e segui para lá comos índios no carro, inclusive Margarida. 

Quando a mo~a na sala de espera viu Margarida ficou bran
ca, e Margarida acusou: "Aquela é a mo~a da mentira, na nossa 
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Casa." Pedi imediatamente a assisten-te social urna reuniao com o 
médico. Ele perguntou se ela, a m~a, iria participar. 

"De modo algum, ela nao pertence a FUNAI. A reuniao seria 
com ele, eu, o pai do menino, o índi~ que veio com ele, um dos 
meus índios e Margarida de intérprete." 

Ficou tudo claro, a mulher mentira descaradamente se apro
veitando de nao falarem portugues. Ninguém tinha vindo buscar a 
crian~a, apenas ver se estava sendo espancado, maltratado como 
ela dissera. 

Tanta dificuldade para se fazer o melhor por urna pessoa; me
lhor, avaliado por várias pessoas combase, nao só por mim. 

Nesse dia fui for~ada a expor que o menino nao falava: nao 
por nao saber a linguagem, mas por ser portador de distúrbio men
tal e meu desejo era que através daquele tratamento ele conseguis
se pelo menos se locomover. 

Quando receben alta Joaozinho Xavante, líder de outra comu
nidade insistiu para que o levássemos, o que foi feíto com outras 
duas menores também com paralisia cerebral, Dora Xavante e 
Renée. 

Afonso foi para a aldeia e boje sabe-se por Margarida Xavante, 
moradora na Casa do Índio, encarregada da confec~ao do vestuá
rio dos enfermos, que ao visitar seu pai na aldeia em 1988/89 f oi 
informada de que o rapaz vive em estado de abandono total - unhas 
grandes, urinando e defecando no próprio local onde vive. 

Cabe aquí um pouco mais de Margarida. Ela nao se abre fa
cilmente, estuda o interlocutor, busca o meu olhar. A aldeia Sao 
Marcos, Xavante, ficava perto de um córrego, Margarida lá vivia, 
adoeceu - poliomielite. Foi bem cuidada inclusive por pessoas que 
respeitavam sua religiao, transmitida pelo pai como era o uso. 

Ela se lembra bem do choro do pai quando veio para o Rio, 
sem saber se ia voltar. Era selvagem, nao conhecia o mundo civili
zado. Margarida ficou, costura até boje como gostava de fazer na 
aldeia, quando pequena. 

Neste mesmo ano 1980 recebi um rádio de Brasilia avisando 
que Mario Juruna viria trazendo um índio para visitar a filha e que
rendo tratar do bra~o que piorara do reumatismo. 

Apesar de receosa pelo que Mario já havia aprontado, fiz o 
que deveria fazer. Foi tratado com toda a mordomia no Hospital 
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das Clínicas Pedro Eemesto. Dr. Ivan Mathias facilitou ao máxi
mo, fez matrícula na hora, pediu os exames, um atendimento prin
cipesco. 

Mario nao fazia o tratamento prescrito, pouco permanecia na 
Casa do Índio, ia para a casa de amigos, ia para outros estados fa
zer palestras em f aculdades. 

Fiz o que pude, cheguei a ligar para os amigos informando 
que o caso dele era sério, ele é que nao estava levando a sério o 
tratamento a que os médicos o tinham submetido. Estavam em meu 
poder, no arquivo, as receitas, o cartao de matrícula, tudo eu p~d.ia 
guardar, lógico que os documentos pertencentes ao prontuano 
médico do Hospital nao poderiam estar em minhas maos. 

Pediram entao de Brasília os laudos do tratamento, pois ama
trícula eu já havia informado. 

Juruna, como hoje se sabe, é urna pessoa muito difícil. N urna 
palestra para 400 pessoas na ABI destacou que D. Cariry, diretora 
da Casa do Índio, nao queria dar seus documentos para que pudes
se continuar o tratamento, afirmando que nao era eu a sentir a sua 
dor. 

Por mais de cinco anos eu tratara do filho dele com osteomi-
elite, coro o mesmo carinho e dedicac;ao que dei a todos quepas
sam pela Casa. 

Poi também nesse ano que ocorreram fatos extremamente de-
sagradáveis. 

Um líder indígena, hospedado na Casa criou muitos proble-
mas. 

"Vou ver televisao no quarto das mo9as." 
"Nao é permitido, as regras da Casa sao explícitas." 
Baseado em ser líder de urna comunidade queria fazer o que 

bem entendesse sem respeitar a ordem da Casa. 
"Voceé lider na aldeia, aqui voce é um assistido como os ou

tros. Se voce visse outro hornero no alojamento das moc;as seria o 
primeiro a falar de mim, da minha permissao." 

Nessa mesma época, encontrei urna assistida nervosa, tremen-
do, batendo queixo. 

''O que foi, minha filha ?" 
"Tenho vergonha de falar coma sra." 
lnsisti fortemente. 
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"Foi aquele hornero que me deu u1na revista, mandou que eu 
fosse ver no banheiro e que nao falasse com ninguém. Vi tanta coisa 
feia, tanta coisa horrível." 

Era urna destas horrendas revistas importadas que mostra1n 
informa96es distorcidas, tao ou n1ais perniciosas que a bebida al
coólica. 

"Nao precisa ficar nervosa", acalmei. ''Essas coisas nao existem." 
De que jeito acalmar urna moc;a de trinta anos, deficiente físi

ca, cheia de carencia, de necessidade organica. 
"Voce deveria ter me dado a revista para mandar a Brasília 

anexada ao expediente." 
Nao mandei a revista, mas seguiu um rádio com todas as in

forma96es e no dia 29 de setembro de 1980 o rádio 11 para o DGO 
(Departamento Geral de Opera96es) informando que o líder havia 
se desligado da Casa do Índio após cometer atos indisciplinares, 
interrompendo o tratamento. 

Na declara9ao que fiz constava a assinatura de todos os que 
presenciaram os fatos, inclusive a plantonista que era india Bororo. 

Havia necessidade de se registrar tudo, poderia ser interpre
tado de maneira deturpada. 

; 

Um problema tao sério quanto levar avante a Casa do Indio é 
o das pessoas que se apaixonam cegamente pela causa indígena, 
ficando impossibilitadas de avaliar a realidade desse grupo que é 
tao gente quanto outro ser humano qualquer, causando por fim mais 
mal do que bem. 

Havia urna mocinha da tribo Kaiuá, deficiente de urna perna 
e com um retardamento mental. Nao aceitava a idade, pensava ser 
sempre urna crian9a pequena. U ns amigos meus, crentes, gostaram 
tanto dela que resolveram ficar de vez coma menina. 

Quando já estava terminando o ginasial surgiu um problema 
cárdio-vascular, foi operada as pressas, mas assim mesmo o casal 
quis ficar com ela. Sendo maior eu nao poderia negar, apenas acon
selhar, fazer ver que assumiam urna responsabilidade e que deve
riam assinar um recibo pela documentac;ao completa ( certidao de 
nascimento, cartao de matrículas hospitalares, cartao do hospital 
Evandro Chagas) recebida por eles. 

lsso foi em setembro· de 1980. A menina assinou urna decla
rac;ao constando que ia para a casa por livre e espontanea vontade. 
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V árias testemunhas, índios funcionários, urna aerom~a amiga pre
sente no momento assinaram no ato que se tomou solene. 

O que contava realmente é que ela iria aprender música, to
car piano. Só que na hora em que chegou foi direto para o quarto 
de empregada. Seria o certo se ela nao f os se doente, mas ninguém 
tinha sido enganado. 

Estavam contando com a mao de obra barata, mas a deficien
te nao correspondeu ao que pretendiam. 

Coma desculpa de que iam para um lugar onde nao poderi
am acomodá-la pediram que ela ficasse conosco durante um car
naval. E nunca mais vieram buscar. 

Ainda em 1980 chegou-nos um expediente em que se exi~ia 
a inf ormac;ao de qual o quadro de lotac;ao ideal para a Casa do In
dio para seu melhor e perfeito funcionamento. Mandei o quadro de 
lotac;ao, discriminei a atividade que cada um desenvolvia. 

Daí nao nos veio nada de bom, mas tivemos a grande alegria 
de ver um índio da tribo Coroado, paralítico, com a colona 
seccionada por urna bala, após um ano de tratamento, sair andando 
com as muletas canadenses, um presente. 

O tratamento f ora penoso, com pomadas caríssimas gastas nas 
escaras e feridas, um caso bem sério com um fim pelo menos satis
fatório. 
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CAPITULO VIII 

Também neste ano o diretor nos concedeu o privilégio de apre
ciar a documentac;ao do processo de demissao de Eufrásia Lima Vi
vetros. 

Tirei 103 pec;as e compus a defesa. Fiz exatamente como po
deria fazer a minha, provando tudo através dos documentos, a fra
queza, a dubiedade das acusac;oes contra funcionária tao com
petente, contradic;oes, omissoes e falhas tais que nao se chegava 
a conclusao de demitir, proposta pelo ex-delegado da 9a. delega-
c1a. 

Meu pleito nao deu em nada, mas analisei ordenadamente, des
taco os pontos mais importantes. 
1.0 

- A flagrante contradi'i.ªº das afirmativas do ex-delegado, su
bestimando a atuac;ao do médico chefe, depois afirmando 
taxativamente que nada havia que o desabonasse. 

2. º - O ex-delegado afirmava que a funcionária chef e da Casa do 
Índio nao correspondia a confianc;a depositada pelos superiores. 

Só esses dois pontos já dao a medida da inverdade das acusa
c;oes. 

Vejamos: se eu pec;o sua demissao, como fomec;o atestado de 
que a pessoa é idónea e capacitada? 

Quanto a segunda parte, os méritos da servidora sempre ti
nham sido reconhecidos pelos antigos delegados, chefes de postos 
e até pelos índios. Todos unanimes em ver nela a pessoa alegre, a 
funcionária eficiente, bastando lembrar um ofício onde o antigo 
delegado Alberto de Castro pleita va junto ao SUCAM a participa
c;ao da referida servidora num de seus cursos. 

E fui seguindo por vários itens na defesa de Eufrásia. 
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Fica ainda o registro da assinatura de Mario Juruna no abai
xo-assinado que foi a base do pedido de afastamento da servidora. 

No final da minha defesa roguei a administra9ao acolher o pe
dido de readn1issao daqueles servidores injuriados e até caluniados, 
sanando a injusti9a de que foram vítimas, em decorrencia da a9ao 
nefasta de um índio, que adquiriu por atavismo ou com a sua má 
integra9ao, nao só a ambi9ao desenfreada de acumular riquezas, mas 
também a malfcia de se revestir da condi9ao de índio para injuriar, 
caluniar, fomentar intrigas, desrespeitar valores humanos e preju
dicar o própriq órgao, que defende e protege os de sua ra9a. 

Nao deu em nada, como era de se esperar. 
Na verdade eu gosto de índio, 1nas nao sou fanática, louca ou 

incoerente. Nao fa90 questao de aparecer como um Tarzan, 
Mandrake ou Fantasma. O índio gastará de 1nim se quiser, nao vou 
agradar a ninguém com mentiras, quero estar em paz com a minha 

. " . consc1enc1a. 
No 1.

0 caderno do "O Jornal do Brasil" de 08/08/82, um do
mingo, a jornalista Lilian Newlands depois de enfocar a Casa na
quela época, fez um resumo do que consiste nosso trabalho. 

"Em 1975, Cariry foi agraciada com a medalha do Mérito , 
Indigenista. Em 1968 sua idéia de criar a Casa do Indio foi aprova-
da e desde entao seu trabalho é quase o de urna samaritana: é ela 
quem dá o remédio na boca do índio, acalma os deficientes men
tais, dirige a Casa em conjunto com sua equipe. O resultado do seu 
trabalho pode ser visto de maneira clara: através dos próprios índi
os que passaram por seus cuidados e orienta9ao . A palavra-chave 
que eles podem nao traduzir em palavras, mas atestam em atitudes 
- é urna só: afeto. 

Pelo Brasil há outras Carirys, também desconhecidas do gran
de público. Nao escrevem as verdades históricas estampadas por 
alguns li vros, mas deixam sua marca de outra forma: essas pessoas 
vivem e fazem a História, mas na prática, na pele, nos sentimentos." 

Assim como a Eufrásia também a mim quiseram derrubar 
neste ano de 1980. 

Veio de Sao Paulo um índio mesti90 da tribo Guarani, ven
dedor de artesanato, Antonio da Silva, com um bebe de seis meses 
seriamente doente. Veio com a mulher e os filhos passar o carnaval. 

Botei o bebe no carro, levei para o hospital. 
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l .ª etapa da concretagem - lage e pilares - 1984. 

, , 
"E melhor voces ficarem na Casa do Indio para controlar me-

lhor o tratamento da crian9a." 
"A minha mulher é branca." 
"Nao tem problema, ela fica com as crian\:as, voce continua 

com suas vendas, volta a noite." 
Numa noite, a crian\:ajá fora de perigo, Antonio pediu a fun

cionária Jurema para sair com Ety e Diauro, ir a Ribeira assistir a 
um desfile. 

Preocupado, D. Jurema tentou dissuadi-lo, ele insistiu dizen
do que voltaria logo. 

Voltaram as 2 horas da manha, Antonio embriagado. D. 
Jurema desesperada coma responsabilidade reclamou, ouviu de 
volta desaforos, insultos. 

"Nao vou discutir com voce, voce está embriagado." 
"Eu também nao vou discutir nem ficar aqui. A Cariry é ruim, 

faz maldade com o pessoal." 
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"Que é isto, voce está louco?" 
"Eu vou embora, se voce quiser fica aJ" para a mulher. 
Ela ficou e de manha Jurema me contou o caso, pensei que 

voltaria logo, depois de curtir a ressaca. 
No domingo as 10 horas da manha me liga um amigo do Jor-, . 

nal Ultima Hora, Jorge de Oliveira. , 
"Cariry, que está havendo com voce na Casa do Indio?" 
"Que eu saiba, nada." 
"Voce sabe que eu tiro plantao no jornal, ouvi urna grava9ao, 

num desfile no centro da cidade, de um índio alcoolizado dizendo 
horrores de voce, que voce espanca os índios, fazia da Casa urna 
boite, que trazia mocinhas novas para velhos, fazia um meretricio 
de índios. 

"Ah! Deve ser conversa fiada, esse índio saiu, bebeu e deve 
estar dizendo bobagens, nao deve ser nada sério." 

Como na 2a. feira tive de me encontrar com o Presidente da 
FUNAI aproveitei para colocá-lo a par do assunto, inclusive porque o 
Antonio tinha dado entrevista no programa da Cidinha Campos. 

"A senhora deve dar um desmentido." Ele foi decisivo. 
"Nao tenho de dar desmentido algum. Se alguém tiver de fa

zer a minha defesa tem de ser a FUNAI. Ninguém vai vender jor
nal nas minhas costas com sensacionalismo." 

Na tarde de 2a. fe ira a chef e do Servi9os do Pessoal da Re
presenta9ao, telefonou avisando que um índio estava dizendo ca
lúnias, horrores, que Cariry recebe dinheiro para comprar camas, 
gasta o dinheiro, nao paga funcionários ... 

Nada do que falara tinha base, o que é comprado para a Cada , 
do Indio passa pelo Escritório de Representa9ao, o pagamento dos 
funcionários é feito através do banco, o contra-cheque entregue pela 
chefe de servi90, mas a coisa estava come9ando a incomodar, to
mando um certo vulto, nao podía ficar assim. 

Liguei para Brasília, Servi90 de Informa9ao da FUNAI, para 
que me dissessem quem seria o representante do servi90 de Infor
ma9ao do Ministério do Interior da FUNAI, no Rio, eu exigia um 
representante em face o que estava acontecendo. 

Falei entao como chef e, um coronel subordinado ao Gal. Ban
deira de Mello, ex-presidente da FUNAI, na época exercendo car
go no Servi90 de Informa9ao do Ministério do lnterior-SERSE-RJ. 
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"Nao se preocupe com isso, é de pouco monta." 
"Preocupo-me e muito. Meu nome está em jogo, nao sei o que 

pode estar havendo por trás disso. Inicialmente pensei ser urna le
viandade, urna inconsequencia de urna pessoa embriagada, mas a 
insistencia está grande, já vejo coisa planejada." 

O coronel comentou com o gal. Bandeira de Mello. 
"Mas, Cariry, eu fui presidente da FUNAI, conhe90 seu tra-

balho, que é isso ?" 
"Nao, fa90 questao de um representante lá." 
"Amanha vou mandar um general lá." 
Vim descendo, passando pela sala do Escritório de Re

presenta9ao quando me chamam no telefone. Havia um índio no 
Aeroporto Santos Dumont, Antonio da Silva, com fome, saíra da , 
Casa do Indio porque a chefe era muito brava, espanca os índios, 
que o café da manha na Casa era um copo de cacha9a, quem nao 
fizesse o trabalho. a contento apanhava de chicote de rabo de ta
tu. , 

"Quem está falando é a Chefe da Casa do Indio mesmo. Este 
rapaz é mentiroso, ele nao está passando fome, é alfabetizado, tra
balha, tira urna média de Cr$20.000,00 por dia. Vou tomar urna 
medida mais séria. Vou até aí." 

"Nao, pelo amor de Deus, minha senhora, nao quero escan
dalo aquí." 

Deixei pra lá, mas soubemos depois que ele almo9ara no Es
critório de Representa9ao, que pagou a despesa da refei9ao e no 
Santos Dumont, penalizado, o oficial forneceu fruta, pois havia 
passado a hora do almo90. 

No dia seguinte veio o general indicado e verificou tudo. 
"Nao, fa90 questao de que o senhor veja todas as nossas de

pendencias, nao ternos nada, mal ternos onde sentar, até os bancos 
sao emprestados. Mas calúnia nao aceito. Quero que o sr. registre 
tudo, fa9a um relatório para evitar aborrecimentos futuros. Nao 
quero escandalo, quero o que é de direito." 

A essa altura a mulher do Antonio esta va preocupada pensan
do nao ser mais aceita na Casa. Bobagem, se quería ficar acompa
nhando o tratamento do filho, tudo bem. 

Mas Antonio nao se conformava, amea9ava a mulher por ela 
nao querer interromper o tratamento da crian9a. 
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Numa madrugada quente, as janelas abertas, ouvi um grito: 
"Soco1To, D. Cariry." 

Antonio roubara a crian9a pela janela e corria para o lado da 
pra9a. Acalrnando os outros chamei a PM, que o cercou, trouxe de 
volta e fomos todos para o Distrito Policial. 

O delegado de plantao aconselhou calma e disse a Antonio 
que nao eram horas de retirar a crianya, tirar o sossego das pessoas. 
Se nao queria que o filho operasse que recorresse, e completou in
dagando se a mulher queria seguir o n1arido. ,. 

"Eu quero voltar para a Casa do Indio.'" 
Ele ficou no distrito, nós voltamos a Casa as seis horas da ma

nha. Foi urna noite difícil e a crianya tinha que ser internada nesse 
mesmo día, para ser operada. 

Cansadíssima mandei que levassem o menino para o hospital ,. 
Nossa Senhora do Loreto coma India Adalgisa Bororo, funcioná-
ria e o motorista Luiz Carlos. 

Esperei até as 8 horas para me co1nunicar com Brasília para 
informar sobre o fato, desligo o telefone, toca e.m seguida. 

"Foi a sra. D. Cariry, que ligou para o cel. Fulano agora?" 
"Foi sim, por que a sra. quer saber?" 
"Mas foi a sra. que ligou ?" 
"Minha sra., nao dormí durante a noite, o que a sra. quer, quem 

é a sra.?" 
"Eu trabalho no Ministério, em Brasília." 
"Ah! Minba senbora, se isto lhe dá sossego, fui eu que telefo-

nei! 
Liguei de novo para o cel., intrigada, pensando em algo pior. 
"D. Cariry, me perdoa. Sou um sofredor. Minha mulher é do

entiamente ciumenta e queria saber quem estava falando comigo. 
Por mais que eu dissesse a verdade ela insistiu em apurar por ela 
mesma." 

Nossa Casa envolvida em assuntos tao sérios e na hora erra
da urna imaturidade daquelas ... 

As 1 O horas da manha volta Adalgisa. O Antonio já esta va na 
porta do hospital quando chegaram, fazendo o maior escarcéu. A 
mulher envergonhada desistiu da opera<;ao. A diretora do hospital 
mandou que assinassem um termo de responsabilidade de que eles 
é que estavam desistindo, pois a hémia escrotal do menino era séria. 
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Eu estava inorta por todos os motivos, mas fiz imediatamen
te o expediente comunicando o encerra1nento daquele caso. 

As coisas fora1n acontecendo lentamente, minando o traba
lho, com outro trabalho negativo organizado dentro da FUNAI. 

Esse foi o ano dos memorandos do Escritório de Representa-
9ao R.J. para informar das necessidades da Casa do Índio para o 
próximo exercício, juntamente com um fonnulário para ser pree_n
chido e devolvido no prazo estipulado. 

Despachei de voltajá que é o Escritório o encarregado do for
necimento do suprimento destinado a manuten9ao da Casa, dos 
roteiros e gastos co1n co1nbustível solicitava que eles 1nesmos pre
enchessem os formulários e acrescentava que a Casa abrigava a 
média de 42 índios mensahnente, que a pennanencia de cada as
sistido dependia do tratamento etc., etc., etc., aquilo de sempre. 

Logo e1n seguida recebi u1n rádio do novo diretor do DGO 
(Departamento Geral de Opera96es) para informar o quadro de 
lota9ao existente e qual seria o ideal. Mandei o quadro existente, 
discriminando a atividade de cada um, o número de pessoas que eu 
precisava no quadro ideal. 

Veio outro rádio da mesma fonte pedindo para informar o or-
9amento, qual tinha sido a despesa. 

Na minha cabe<;a despesa é o que se gasta com alimenta9ao, 
vestuário, cal<;ados, combustível, o que se gasta para sobreviver, 
além de servi90 de terceiros, como conserto de carro, geladeira, 
máquinas em geral, passagens interestaduais, passagens na cidade 
do Rio de J aneiro servi<;o de água, esgoto, luz, taxa de telefone. 

E recome<;ou a ciranda niais do que conhecida, um pedindo 
memorando ao outro, sem sair do lugar. Era fazer relatórios, era 
dar as informa96es, era fazer os pedidos, os papéis dando mil vol
tas e nada de prático acontecendo. 

Quando pedí 13 leitos, sendo l O para adultos, quase recebo o 
total em ber9os para lactentes. 

Os· pedidos praticamente se perdiam de tanto rolar, por falta 
de preparo dos funcionários. 

No caso das camas eu discordei, eu nao precisava de tantos 
ber9os, solicitei o cancelamento pelo fato de nao haver ocupa<;ao 
para cama de recén1-nascido como queriam me mandar, nao tenho 
ber9ário. 
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Naquele tempo, eu nao tinha liberdade para comprar um alfi
nete por conta própria, qualquer necessidade rolava as vezes anos 
para conseguir. 

U m exemplo des se procedí mento foi a doa9ao de tres camas 
hospitalares pelo diretor do Hospital Central da Marinha, através 
do pedido do comandante Tarcisio Bonifácio Ribeiro de Andrade, 
o mesmo que apoiou meninos que se tomaram Fuzileiros Navais. 
Vieram bonitas, reformadas, como novas. Fiz um ofício agradecen
do ao comandante e comuniqueio a FUNAI para o devido tomba
mento, que até hoje, 1991, nao foi feíto tal a confusao do processo 
formado. 

Também neste ano houve um transito muito maior, muito 
louco de índios, na maioria Xavantes que vinham em nome de vi
sitar parentes, chegavam, olhavam e iam para a casa de outras pes
soas, se reunir com Mario Juruna e outros políticos. 

Nossa Casa sempre contou com urna rede hospitalar imensa, 
médicos particulares sem ónus para a FUNAI, tudo documentado 
ano após ano com a mais absoluta fidelidade através de relatórios, 
fichas individuais tipo prontuário, para lan9amento de todas as ati
vidades desenvolvidas em beneficio dos assistidos, pastas indivi
duais onde arquivamos os documentos como matrículas hospitala
res, receitas médicas, cópias de recibo concedido, com respectivas 
assinaturas e impressoes digitais, assinatura de trstemunhas, lau
dos médicos, resultados de exames, certidoes de óbito, folhas de 
altera9ao, cópias de informa9oes, memorandos e rádios transmiti
dos. 

Ao entrar a pessoa pela primeira vez já come9a sua pasta. Se 
vier outras vezes é só procurar no índice alfabético, localizar o 
número e pronto. 

O ideal seria pedir ao ... Centro de Documenta9ao que registre 
toda a hi~tória da Casa do Indio através dos documentos. Aquí na 
Casa do Indio eu respondo a qualquer pergunta relativa a qualquer 
setor do funcionamento em qualquer época. 

Fa90 questao absoluta, em qualquer tempo que eu saia, quem 
receber vai me passar recibo de toda a documenta9ao que deixei. 

Essa Casa tem memória, toda completa, inteira desde o seu 
primeiro dia. 
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CAPITULO IX 

1981 foi um ano que come9ou quente. 
No dia 12 de janeiro José Oado agrediu um mongolóide de 

45 anos. 
José Oado eu criei, conviveu comigo durante muitos anos, ter

minou curso de Braile no Instituto Benjamín Constant mas sempre 
foi difícil de ser compreendido. 

A cegueira, desde os seis anos de idade, f oi compensada pela 
for9a e sensibilidade que se transferiram para as maos, seu verda
deiro instrumento de trabalho, associadas a urna inteligencia viva, 
aguda. 

As últimas visoes de Oado sao as da tribo Caiuá, a que per
tence, a selva, os rios, a pesca e a ca9a. Nesta época come9ou a se 
interessar por música, sendo as do interior, sertanejas as que mais 
o tocam. 

Após um acidente durante urna ca9ada foi atingido por um ani
mal no meio da testa. Foi mandado para o Rio, hospedou-se em casa 
de minha mae. Tratado, através de amigos, encaminhamos para o 
Instituto Benjamín Constant, onde concluiu o 2. º grau, ao mesmo 
tempo desenvolvendo o estudo de música, em teoria e violao. 

As lembran9as da aldeia sao fortíssimas em Oado. Ele fala nas 
festas, no maracá, nas can9oes para o temporal, canto de alegria; 
f ala nas festas para os mortos, o con tato com religiosos nao o fize
ram se tomar cristao, permanece Caiuá, fiel as suas origens, apesar de 
ler de Jorge Amado a Saint-Exupéry, de quem gosta cada vez mais. 

O doente se sacudira e José Oado causou-lhe inclusive urna 
equimose no olho. O fato ficou documentado na pasta de Oado, nao 
por persegui9ao, por inf orma9ao apenas, afinal é a pura verdade e 
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" 
os índios nao sao santos, sao pessoas iguais a todos. Por isso fa90 
constar do arquivo com testemunhas de várias categorías, pessoas 
que estao presenciando o fato no momento. 

No come90 do ano recebi um relatório de inspe9ao do diretor 
do DGA (Diretoria Geral de Administrac;ao) sobre as unidades vi
sitadas no Río de Janeiro, onde era louvado o trabalho da Casa do 
Índio, exemplarmente administrada, segundo o texto. E citava, 
anexando urna página do Jornal da Ilha do Governador onde dizia ,. 
que na Casa do Indio de aspecto tao humilde, havia um mundo de 
amor e co1npreensao. 

Esse mesmo homem, com essas idéias, mais adiante, num 
outro expediente, nos humilha comparando nosso trabalho como 
da chefe do Escritório de Representa9ao quando diz ambas estao a 
111erecer nossos aplausos. 

Nao aceitei ser comparada a ninguém, quanto mais a urna pes
soa cujo trabalho era político e em prol de si mesma, enovelando, 
confundindo o dos outros. Nao aceito ser escada de ninguém, nun
ca dependí dessa pessoa para buscar minha finalidade. Negativo. 
Só sei de mime assim tenho vivido coma minha consciencia em 
paz. A minha verdade incomoda, sempre incomodou. 

Nesse mesmo ano Emilio Xavante veio para a casa de um ex
conselheiro da FUNAI, prof. Boa Ventura, pedir alimentos as Ca
sas Sendas. Como? Se Xavante planta, a colheita de arroz é urna 
beleza. Ninguém precisa pedir esmola, a nao ser um caso de cala
midade, é justificável. 

A minha posi9ao nao agrada a todos, mas nao mudo. 
Em fevereiro de 1981 recebi urna circular do DGO (Departa

mento Geral de Operac;oes) onde o novo diretor nos participava a sua 
nomeac;ao, com a devida portaría, para dirigir nosso departamento. 

Ele foi difícil mas o tempo foi bom, muita coisa veio a tona. 
Era contestador, sistemático. Quando nao tinha mais com quem 
contestar contestava com ele mesmo. 

Pedía relatório semanal, atividade de cada funcionário. Era 
urna loucura, mas mandei. Achou realmente que eu era louca, quan
do obedecí as ordens dele. 

Em abril fui chamada ao Instituto onde José Oado estudava. 
O chefe de disciplina comunicou-me urna falta grave, que afina} 
contornamos. 
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Fapada do prédio que com~ou a funcionar em 1986. 

No dia 22 de abril foi odia em que realmente as coisas come
c;aram a melhorar para mim, no comec;o muito lentamente, 
secretamente ... 

A chef e do ERG (Escritório de Representa9ao Geral) foi a Bra
sília e alguma coisa foi feíta para continuar a sobreviver nas costas 
da Casa do Índio. Mandou-me um rádio onde informa va que~ par
tir de entao os generas estocáveis fosse adquiridos através de che
ques nominativos ao fomecedor. 

Fiquei radiante, pensei que seria menos peso para mim, certa 
de que a FUNAI devia estar abonada, sem imaginar que era mais 
urna arma9ao dela e seus amigos para se f azerem nas minhas cos
tas. 

!mediatamente fiz o cálculo e mandei com toda a relac;ao do 
que eu ia precisar: arroz, óleo, mate, albo, café, ac;úcar, fósforo, 
cigarros (para os doentes mentais), sabao em pó, água sanitária, 
sabao tablete, bombril. .. 

A chef e me liga: 
"Por que voce nao poe sardinha em lata?" 
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"Menina, nunca comprei isso, nao é genero de primeira ne
cessidade." 

"Mas os índios aí nao cornero?" 
"Cornero quando compram com o dinheiro deles, quando ga

nham, mas para miro é muito luxo." 
Era urna espécie de armadilha de que nao me dei conta na hora. 
Passou o mes de abril, ela teve de f azer as compras, mandar 

pagar e nada até agora. 
Ela me liga. 
"Cariry, voce faz o seguinte, pede o suprimento, eu dou o di

nheiro. 
"Mas menina, e as novas normas? "A Divisao Financeira e 

Auditoria? Voces é que tem de comprar." 
"Mas eu estou mandando. Estou dando urna ordem." 
"Já cumpri a anterior." 
"Voce nao cumpriu." 
"Cumpri." 
"Estou dando outra." 
"Essa é por telefone. Só memorando." 
E veio o bendito memorando. 
No mes seguinte foi pior. Autorizava a que um funcionário 

nosso apanhasse o cheque correspondente antes de se dirigir a um 
endere~o em Benfica, na Av. Suburbana. 

Óbvio, o cheque veio pronto, mas nao havia um dos itens do 
pedido, o feijao, portanto o cheque nao correspondia ao valor da 
compra. 

E nao veio a comida. O pessoal da Casa com fome. 
A revolta veio com a descoberta de que na Representa~ao eles 

dispunham do nosso dinheiro ao seu bel prazer. De que adiantaria 
eu ficar com um estoque imenso de determinadas mercadorias, 
quando nao podía comprar outras tao necessárias quanto? 

Mandei cancelar o cheque ao mesmo tempo em que manda
va um memorando para a Diretoria Geral de Opera~ües comuni
cando o ocorrido, solicitando a libera~ao dos recursos destinados 
ao consumo nos próximos dois meses. Também pedia o repasse do 
recurso do 2. º semestre até o fim de julho, em virtude da infla~ao, 
esclarecendo também o que dera origem ao cancelamento do che
que, tendo concordado incialmente com a sugestao apresentada pelo 
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ERG nao tinha podido continuar por surgimento do novo plano fi
nanceiro estabelecido pelo DGA. 

Insta va sobre outras situa~ües ignoradas por aquela chefia, que 
dificultava enormemente nosso trabalho. Por exemplo, o saldo fi
casse limitado a Cr$30.000,00 para junho e parte de julho, isto é, 
durante o período de expectativa do repasse para o 2. º semestre. 
Claro está que nao dariam para pao, leite, a~úcar, farinha, sal, mar
garina, vinagre, albo, cebola, carne, medicamentos, gás engarra-
fado, combustível para o veículo, etc. . 

Ainda em abril um rádio da chefe do Escritório, um memoran
do autoritário em que voltava a lembrar que a FUNAI vinha tentando 
num esfor~o conjunto conter dentre outras despesas até gastos do 
servi~o telefónico, que pelas faturas encaminhadas verificava-se que 
a despesa da Casa do Índio com um aparelho telefónico correspondía 
a tres meses tanto da Representa~ao com tres aparelhos como a do, 
Museu do Índio com quatro. Encarecía maior rigor nas liga~oes in
terurbanas, sob pena de desligamento por falta de pagamento. 

Para mim era urna afronta, se havia economia por que os ou
tros órgaos com tres e quatro e nós apenas um? Encaminhei um 
expediente meu juntamente com o que chegou ao diretor do DGO 
(Departamento Geral de Opera~ües), ressaltando a satisfa~ao que 
tinha em testemunhar o firme propósito dele em dirigir os destinos 
do nosso complexo departamento com a austeridade que impoe o 
trabalho de tamanha responsabilidade de um setor a quem compe
te a parte mais séria das atribui~oes da FUNAI, a que representa a 
sua própria razao de ser - a assistencia direta ao índio. Dirigir assim 
era impor a correta atua~ao de modo a cumprir plenamente as suas 
fun~oes, preenchendo suas lacunas, corrigindo suas deficiencias, 
aperfei9oando seus métodos de trabalho. Dizia também que eu nao 
poderla deixar de buscar urna exata sintonía com a dire~ao do de
partamento, já por urna questao de dever e disciplina hierárquica, 
já pela convic~ao de coincidentemente nutrirmos iguais propósi
tos na chefia daquela unidade. Nao havia sido outro nosso modo 
de agir desde a origem da Casa do Índio até aquela data. Permiti~
me também mencionar o crédito reconhecido por todas as adrm
nistra~ües, unanimes em reconhecer as mesmas dificuldades por nós 
enfrentadas, além e até de apoiar a Sede da FUNAI em caráter ex
tremamente sigiloso na área de seguran9a. 
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Infelizmente nem todos tinham sido sensíveis aquele reconhe
cimento manifestado ostensivamente pela cúpula da Administra-
9ao, demonstrando nao perceber a necessidade da existencia dessa 
Diretoria que devia unir os próprios setores constitutivos da FUNAI. 
Enquanto a Sede procurava adotar medidas de apoio a Casa do 
Índio, melhorando e ampliando suas instala96es, o Escritório de Re
presenta9ao subordinado ao DGA (Diretoria Geral de Administra-
9ao ), dispensava a Casa um tratamento no mínimo estranho, pro
duzindo mal estar com reflexos prejudiciais em nossos sérios tra
balhos assistenciais. 

E para nao irmos além encaminhávamos em anexo o expedi
ente com expressoes que demonstravam claramente urna preven-
9ao contra nós e nao inabilidade ou descuido no encaminhamento 
de assunto fácil de ser entendido e tratado. · 

Ninguém, muito menos a referida funcionária, pode em,, sa 
consciencia deixar de reconhecer a luta incessante da Casa do In
dio, 168 horas semanais abrigando em média 30 índios, a maioria 
portadores de graves enfermidades, fazendo contato com hospitais, 
consultórios, médicos, dentistas, escolas, órgaos municipais, esta-
9ao rodoviária, delegacias, aeroportos, efetuando programa95es ali
mentares, limpeza e conservac;ao de hospedarla. 

Era preciso pensar a Casa do Índio nao como urna tranquila e 
comoda situa9ao burocrática, mas sim mergulhada no verdadeiro 
drama que enfrenta a cada minuto, doentes mentais praticando atos 
berrantes, cancerosos, doentes temúnais, nao esquecendo o esfor-
90 que fazíamos no sentido de contera curiosidade pública, anular 
o tratamento sensacionalista e desrespeitoso de repórteres de jor
nais, emissoras de rádio e TV, geralmente relacionado com o tran
sito desordenado de índios doutrinados por inimigos da FUNAI, 
criando dificuldades as nossas atividades, for9ando-nos a estabe
lecer con tatos urgentes com a Diretoria do Servi90 de Inf orma9ao 
da FUNAI, no propósito de prevenir e impedir explora96es perni
ciosas do trabalho edificante do órgao. 

Por ftm, era impertinente a compara9ao feíta pela Chefe do 
Escritório de Representa9ao entre a Casa do Índio e os outros dois 
órgaos do Rio de Janeiro, cujas atribui9oes e atividades diferem 
completamente das dessa unidade. O servi90 desses tais órgaos se 
limitam a expedientes normais de 8 horas diárias, 45 horas serna-
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nais sendo desnecessário comparar também a natureza do traba
lho, 'ambientes, instala95es e condi96es em que sao en~ontrados. 

Infelizmente a Chefe do Escritório demonstrara nao compre-,, . . 
ender que o fato de por economía a Casa do Ind1? possu1r apen~s 
urna linha telefonica nao significava menor necess1dade do uso, nao 
conseguía outrossim assimilar a nature~a dos n~ss~s servi~o~, tal
vez por alheiamento, falta de contato, 1nexp~n~nc1a de at1v1dade 
administrativa parecendo desconhecer que os 1nd10~ ~ob nossa,,g~ar
da apresentam situa95es patológicas complex.as~ ex~gtndo o maximo 
cuidado de nossa parte, muitas vezes prov1den~1as urgen~es que 
pedem várias comunica96es por_ telefone no. ~to de J ane1,,r~, em 
Brasília ou outros estados. Se hav1a algum deflc1t or9amentano era 
por conta da infla9ao. 

Achávamos oportuno apresentar estas considera96es a fim de 
que o Diretor mel~or se inteirasse da situa9ao, certo ?e que nossa 
grande e constante preocupa9ao durante este longo penodo de quase 
13 anos era defender e proteger o índio e conseqüentemente sua 
saúde, seu patrimonio, seus interesses, seus di~e~tos , nao poupan
do esf or9os para alcan9ar o máximo com o i;n1n1mo de des pes~. 

Informávamos também que poderiam encontrar em arqu1vo 
relatórios que mencionariam a sistemática P?r n?s ~p~icada na pro
grama9ao alimentar, baseada na etapa da ra9ao 1?d1v1dual ~d~tada 
pelas For9as Armadas, e relatórios que s~ refenam ,,ªº~ mult1pl~s 
servi9os médicos e hospitalares prestados a Casa d_o ~nd10 por e!111-
nentes facµltativos, em importantes clínicas espec1ahzadas na area 
das enfermidades já descritas, abrangendo freqüe?t~s co~sult_as, 
longos tratamentos, reabilita96es, exames de la~oratono, apbca9oes 
de Raio X e cobalto, sérias cirúrgias. Tudo obt1do apesar do vulto
so prec;o daqueles servi9os, sem qualquer convenio, grat\}ita!11ente 
e gra9as a iniciativa exclusiva.daquela c~e~a da Casa do Indio~ ao 
espírito de altruísmo e solidanedade de tao Ilustr~s figuras da c1da
de. Situa90es semelbantes as com~~~das agora v1~am se ap~esen
tando pelos atos da Chefe do Escntono, como tam~m se podía ve
rificar nos nossos relatórios, desde 1978, pelo encam1nhamento 265. 

Era de se lamentar que essa servidora atualmente no cargo de 
Chefe de Escritório por afastamento do antecessor, a quem er_a su
bordinada como auxiliar técnica de contabilidade tenha sofndo a 
influencia desse diretor querendo ampliar suas atribui96es confun-
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(\ dindo-se ao ponto de imaginar que a Casa do Índio fosse subordi
nada ao DGO (Departamento Geral de Opera96es) ou ao Escri tó-
rio de Representa9ao. · 

Em tais circunstancias e me atendo ao pedido de sugest6es 
para melhor funcionamento da Casa do Índio, em face da natureza 
especial de suas atividades e atribui96es dando apoio a delégacia 
no trato de graves e urgentes problemas, sobretudo de saúde, veri
ficados na área indígena (naquele momento estavam conosco índi
os procedentes de 2a. 3a., 5a. 6a. 9a. e 11 a. delegacias das 
Ajudancias de Barra do Gar9a, Parque do Araguaia e do Parque do 
Xinj;u) permitiamo-nos propor ao Diretor a transforma9ao da Casa 
do Indio, a unidade em núcleo de apoio ao DGO (Departamento 
Geral de Opera96es), com fun96es identicas a do núcleo de apoio 
do Parque Xingu do estado de Sao Paulo. 

Assim pensávamos minimizar nossas dificuldades e melhor 
servir aos índios soba nossa guarda e ao departamento." 

A resposta veio por rádio, pedindo informa96es sobre o que 
,. . 

era necessano. 
Mandei urna carta registrada pelo Correio, pois o que ia pelo 

malote ia ser aberto, lido, mandado se fosse do agrado de quem lera, 
rasgado se nao interessasse a eles. 

Eram estas as medidas sugeridas por nós: 
" 1. º - As verbas destinadas a Casa do Índio serao repassadas in

tegralmente sem intennedia9ao de terceiros. 
2. º - A Casa do Índio fará aplica9ao das próprias verbas e pres

tará contas diretamente a Direc;ao do DGO (Departamento 
Geral de Opera96es) ou a Divisao Financeira da FU-NAI. 

3.º - O registro de freqüencia do pessoal da Casa do Índio será 
elaborado unicamente pela Casa, que os encaminhará di
retrunente a Di visao de Pessoal do DGA (Diretoria Geral 
de Administra9ao ). 

4. º - A Esta9ao Rádio da FUNAI do Rio de Janeiro atualmente 
instalada na rua das Palmeiras, Botafogo, onde funciona o 
Museu do Índio se transferirá para a Casa do Índio. 

5. º - Serao mantidas as atuais atribui96es da Casa do Índio, re
ferentes a guarda permanente e transitória dos índios nela 
abrigados, alimenta9ao, tratamento de saúde, educa9ao, 
encaminhamentos, etc." 
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Acreditamos que todas as medidas sao do maior interesse ad
ministrativo, pois além de solucionar o conjunto de problemas apre
sentado no memorando anterior, salvaguardando o equilíbrio ad
ministrativo e hierárquico, evitarao expedientes inúteis, excesso de 
burocracia entre a Casa do Índio e o .Escritório de Representa9ao, 
evidentemente duplicando o trabalho, produzindo desperdício de 
tempo, esfor90 e dinheiro." 

Todas essas coisas eram ditas, explicadas, apesar de ser claro 
que urna casa que atende de 26 a 30 e tantas pessoas por ines pre
cisa cozinhar 8 kg de arroz por dia, 2 kg de feijao, ferver o leite, o 
café, fazer o lanche, ferver água para o banho dos doentes, especi
almente no inverno, sem um único chuveiro elétrico. Nossa rede 
de esgoto é precaríssima. Usamos lat6es para colocar água nos 
vasos, no tanque para lavar roupa, fazer comida, tudo se faz carre
gando lata d'água, vivendo de urna forma primitiva dentro da Ci
dade do Rio de Janeiro. Para aproveitar o calor colocamos urna 
panela em cima da outra para aquecer no vapor. 

O que da va mesmo era vontade de convidar urna pessoa como 
aquela, exigente, autoritária, a passar um fim de semana aquí 
conosco. Só sente o drama quem fica uns tres ou quatro dias, sen
tir na carne, ver como funciona, tra9ar normas de longe é fácil, o 
que gasta de gás um Escritório? Fazer um café, aquecer urna 
manni-ta. 

Até a falta de notas do gás a Chefe observava, e o problema 
era que o carninhao de entrega de bujao de gás nao dá nota, se fi
zéssemos questao teríamos de fazer o pedido diretamente a firma 
f ornecedora com o no me do funcionário, pagando as vezes urna taxa 
extra, urna complica9ao <lanada. 

Eu ficava entao dando satisfa9ao coma minha boa fé e, por ,. 
trás eles do Escritório tentando a minha derrubada. E muito fácil 
tratar de problemas como o da infancia desvairada num saguao de 
luxo do Copacabana Palace, com um copo de whisky na mao; a 
pessoa fica teoricamente distante, querendo tra~ar normas que nao 
tem nada a ver com o problema real. 

Enfirn nao adiantou f azerem tanta confusao, mandaram de 
volta o expediente com todas aquelas presta96es de conta, inclu
sive com a ordem de que nossos funcionários deveriam repor di
nheiro. 
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"' , Aí nao deu, minha defesa foi das mais violentas. A Casa do 
Indio nunca teve funcionário ladrao. Se existe algum é a própria 
FUNAI que explora seus funcionários, todos acumulando fun9oes, 
trabalhando como verdadeiros escravos, sem nunca reclamar. 

. Nao gosto de entrar em guerra para perder, luto enquanto for 
viva, por ca~sa disso estudei também advocacia, para conhecer 
melhor a leg1sla9ao em geral e principalmente os direitos dos índi
os, nao era minha meta exercer a profissao. 

Na ocasiao em que o Diretor pediu um expediente especifi
cand~ as atividades desenvolvidas pelos funcionários pedi a eles 
que !1zessem um relatório além do que faziam pela passagem de 
serv190, sobre o plantao desenvolvido. Eram informa96es interes
santes que eu batia a máquina, eles assinavam. 

Nos servi9os diários eu acumulava a fun9ao de agente setorial 
de pessoal, controlando ponto, mandando-o, comunicando hora 
extra. A prestai;ao de contas ia toda pronta, elaborada, preparada, 
calculada ainda na mesma máquina que errava dez vezes para acer
tar na 1 la., ou nos vizinhos. 

Um exemplo do acúmulo de trabalho, o artífice entra na es
~ala 24/48 faz a fiscaliza9ao do alojamento dos homens, ajuda na 
hmpeza, conserta porta, janela, vira barro, concreto, dá banho em 
menino, ajuda a fazer curativo, a lavar roupa, torcer cobertor, len-
901, botar na corda, ajuda na cozinha. 

Nao só ele, o motorista faz o mesmo, se necessário. Todos fa
zemos de tudo em conjunto. 

A partir da autoriza9ao da admissao da cozinheira melhorou 
muito, de 2a. a 6a. feira o atendente de enfermagem que atuava na 
cozinha ficou menos sobrecarregado. 

. , ~esta época houve mais urna profusao de rádios, do ERG (Es
cntono de Representa9ao R.J.) para o DGO (Departamento Geral 
de Opera96es) do DGO para o ERJ, a fim de estudar a viabilidade 
de um con;'e~o entre a LBA e a FUNAI para atender índios aloja
d~s em transito na Oca-RJ. E foi aquela chuva de rádios para o 
Dlfetor, para a Chefe, para mim. Era a velha ciranda desnecessá
ria, fe~ta a socapa.para que os outros aparecessem. A resposta só 
podena ser especificada por mim, urna simples visita do Chefe 
bastaria, mas nunca ninguém se dignou a vir, a unir nossos esfor-
9os para um trabalho efetivo, sem discrepancia, redundando em 
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benefícios de todos. Um inteimediário nesses assuntos só poderia 
atrapalhar, mas parece que esse raciocínio nao ocorria aos outros. 
Nao seria caridade deles e sim pura obriga9ao. 

Todo o trabalho era feíto por mim, quando apertava a coisa 
eu é que tinha que correr. Os outros sabiam dar ordens, responsa
bilidade, nenhuma. 

Os próprios funcionários do Escritório trabalhavam como doi
dos para que outros brilhassem. 

A sorte é que vejo sempre, ao longo da vida, que esse tipo de 
gente me possibilita urna tremenda purifica9ao: exercita a cabe9a, 
urna pessoa negativa no caminho me faz despertar para a realidade 
e imediatamente acende urna luz positiva que obriga a lutar dentro 
da justi9a, dentro da sinceridade, leva a vitória. É certo. 
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CAPITULO X 

J aneiro de 82 come~ou com 39 assistidos portadores de 
variadas pato logias já referidas, incluindo entao desajustados soci
ais por explora~ao de meretrício. Havia enfermidades que exigiam 
a permanencia do paciente por quatro, cinco anos e outros cróni
cos, em geral doentes mentais, sem condi~ao de sobrevivencia em 
suas comunidades, pelo acúmulo de patologías de que cada um po-
deria ser portador. Havia casos de um paciente ser portador de en
fermidade psiquiatrica, neurológica e ortopédica. 

O apoio e assistencia médico-hospitalar eram fornecidos pelo 
Hospital N.Sra. do Loreto,. S_anta Casa da Misericórdia, Hospital 
de Clínicas Pedro Ernesto, Hospital Universitário Ilha do Fundao, 
Instituto de Endocrinología, Hospital de Puericultura, Hospital Sao 
Zacarias, Hospital Paulino Werneck, Hospital Psiquiátrico PINEL, 
Hospital de Psiquiatría e Tuberculose Oswaldo Cruz em Correias, 
RJ, Hospital de Oncología, Instituto Nacional do Cancer, Instituto 
Osear Clark, Hospital Anchieta, Hospital Barata Ribeiro, Hospital 
Souza Aguiar, Instituto de Neurología, Instituto de Cardiología 
Aloisio Pinheiro, Sanatório Curicica, Centro Médico Sanitário, Ilha 
do Governador. 

Para assistirmos a todos os internos - condu~ao a ambulató
rios médicos, visita a hospitalizados, preparo de refei~oes, higiene 
e ordem nos vestuários, limpeza da casa, rigoroso controle dos pron-

t :> tuários e demais servi~os administrativos relativos a pessoal, finan
~as, patrimonio, controle do almoxarifado/armazém depósito, con
tato com hospitais, distritos policiais - o órgao dependía de ape
nas oito funcionários: tres atendentes de enfermagem em escala 24 
x 48 horas, um a tendente de enf ermagem atuando de 2a. a 6a. fe ira 
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,. em horário oficial, dais auxiliares de servi9os gerais, senda um para 
copa e cozinha, o outro para auxiliar de atendimento de enferma
gem e plantonista nas atividades gerais da casa, incluindo o servi-
90 de vigilancia, um motorista de 2a. a 6a. feira no horário oficial 
(transporte de pacientes sem condi~oes de locomo9ao, realiza9ao 
de compras acima de 50 quilos, coleta de lenha na praia para o caso 
de nao haver recursos para o gás), um sertanista-chefe da Casa do , 
Indio para administrar, coordenar as atividades do órgao, realizan-
do todas as atividades de ambito administrativo e assistencial. , 

Os Indios internos na Casa continuaram prestando o auxílio 
possível estimulados a participar das atividades para ajudar mes
mo e evitar a tal ociosidade, e o faziam com interesse e s~tisfai;ao. 

Em mar90 de 82, coma extin9ao do Escritório de Represen
tac;ao pleiteei e conseguí a transferencia de seis servidores: um 
auxiliar administrativo, um armazenista, um auxiliar de servic;os 
gerais, um auxiliar de servi~os gerais, um auxiliar artífice e dais 
rádio-telegrafis ta&. 

/ . 
Apesar da Casa do Indio ser chamada de Ilha Grande, como 

se fosse a lúgubre penitenciária conhecida por todos, o trabalho foi 
melhor distribuído e só nao ficou perfeito pela falta de dais auxili
ares de servi~os gerais para desempenhar a atividade de cozinhei-
ras. 

Este nao foi um ano diferente dos outros, as grandes dificul
dades, tuda tao desanimador, mas a lembranc;a do que sofriam meus 
colegas dos Postas Indígenas, sós, abandonados em pleno sertao, 
recorrendo a mim com pedidos tao humildes a que eu procurava 
atender sempre que podia, me <lava animo para continuar. 

Por esta época aproveitei a disposi9ao do Coronel Paulo Leal, 
e mandei urna carta pedindo pelos Chefes de Postas, baseada na 
minha experiencia pessoal de longos anos. Por mais abnegado que 
fosse o servidor impossível desempenhar a tarefa a contento, sem 
sacrifício total de sua vida. Seria necessária a ajuda de outros fun
cionários, por exemplo, auxiliar administrativo, profes~or, rádio
telegrafista, auxiliar de servic;os gerais, uns tres atendentes de en
fermagem com plantoes de 24/48 horas, cobrindo todo os período 
necessário para o trabalho completo, trabalho esse executado pelo 
pobre chefe do pasto abrigado a se dividir em mil: todos os servi
c;os de administrac;ao, conduc;ao de enfermos, reda~ao de relatóri-
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Descontra~ao de grupo de índios e amigos. 

os,, r~ali~ac;ao de ~ompras, empreendimento de projetos agro-pe
cuarios, 1nterven9ao em tumultos, responsabilidade pelo controle 
de pessoas estranhas a área indígena - os estudiosos do tempo seco 
(nas chuvas o passeio é inóspito, na seca tudo é maravilhoso exó-. ' t1co, agradável). 
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I' 
Até a pesquisa na área indígena deveria ser disciplinada, con

siderando-se todos os fatores e respeitando a autoridade do Chefe 
do Posto, o mais adequado para orientar quem nao conhece a vida 
indígena. A indignac;ao de urna índia Bororo com a insistencia de 
urna estudiosa em saber minúcias do seu relacionamento sexual com 
o marido é um exemplo do que eu sugeria. 

Insistí, por outro lado, em aclarar que nao nutria prevenc;ao 
contra esses estudiosos, mas a FUNAI e seus administradores vi
nham sendo prejudicados por muitos desses profissionais que a 
julgar pelo desenvolvimento do seu trabalho demonstram pensar 
em primeiro lugar em suas teorías etnológicas, falando ero nome 
da Ciencia, citando Levy Strauss e outros, tentando também usar 
verbas para esses estudos,_ verbas essas que poderiam ser usadas na 
sobrevivencia do índio, na sua tranqüilidade, nos trabalhos 
assistenciais de saúde e educac;ao. Essa exorbitancia de gastos só 
se justifica em empresas particulares poderosas, jamais numa 
incipiente Fundac;ao que mal disp5e de dinheiro para prestar a de
vida assistencia a· seus tutelados. 

Era a prática contra a fantasia. No meu entender, quando es
ses estudos e pesquisas dessem algum fruto os índios já teriam de
saparecido tal a insensibilidade e insensatez desses elementos to
dos que atuavam na FUNAI sem atentar para a alta missao e os 
imensos problemas que a Administrac;ao enfrentava, criando em
barac;os, fazendo sabotagem, substituindo sistemas de trabalho sim
ples, úteis e eficazes por outros sofisticados e onerosos, desrespei
tando pessoas bem intencionadas, experientes e de comprovada 
capacidade, por capricho ou prote9ao a amigos, for9ando a criac;ao 
de assessorias injustificáveis para obter régios salários. 

Expus com clareza e sinceridade a influencia que todos esses 
fatos causavam no animo de quem, como eu, Sertanista ou Chefe 
da Casa, desde o início da juventude em pleno SPI do Mal. Rondon 
vinha dedicando inteiramente a vida ao índio e imaginava entao que 
se no Rio de Janeiro era assim, o que seria no sertao? 

Mandar essa carta deu certo alívio, resultado prático nenhum. 
Neste ano já ocupávamos as quatro casas geminadas, um 

mutirao havia posto abaixo as paredes internas, mas as instalac;5es 
continuavam precaríssimas. O quadro era piorado pela existencia 
de quartinhos no quintal, feitos para sublocar. Urna mini-favela. 
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Havia ainda o problema da água gentilmente cedida pela Gor
dura de Coco Dunorte, a Shell <loando os lataes. 

Um día o sr. Luiz Carlos, motorista da Casa, me viu tao abor
recida com aquela eterna dificuldade de água que, habilidoso e in
teressado, sugeriu que se arranjasse uns ferros, arame, areia, cimento 
e pedra. Ele faria urna cisterna para a Casa. 

Entusiasmados, a animac;ao voltando, comprado o material, 
nos atiramos a obra. O Sr. Luiz Candido, funcionário, montou urna 
bancada para trabalhar o ferro, o Sr. Luiz Carlos e José Luiz faziam o 
tranc;ado como arame queimado para a 1nontagem das ferragens. 

Essa idéia de cisterna teve urna vantagem dupla: ao cavarn1os 
o local da cisterna os por5es, o lar das enormes lacraias que nos 
apavoravam, seria aterrado. 

Num sábado a tarde,já na fase final do trabalho recebemos a 
visita do Comte. Manoel Guerra Borges. D. Luci, sua mulher, já 
nos fornecia frutas de seu quintal. 

Comte, Borges indagou sobre o funcionamento da casa, o tra
tamento dos pacientes, curioso em especial sobre o estado de um 
adolescente da tribo Xavante que desde 1977 vivía sobre controle 
endocrinológico. Quarenta e oito horas depois voltou perguntando: 

"O que a sra. está fazendo?" 
"Escavando para fazer urna cisterna." 
"E aterra que sair, vai para onde?" 
"Aterrar os por5es para impedir a prolifera9ao de lacraias, as

sustando a todos que dormem no chao, em dias de chuva." 
Ele ouviu sério, quieto, foi embora. Urna semana depois um 

homem bem posto me procurou. Era uro engenheiro vindo a man
do do Comte. Borges para projetar a cisterna. 

Tres dias depois veio ele como projeto de urna cisterna bem 
maior, a nossa era de 2.000 l., a dele de 21.500 l. 

Todo o nosso material foi aproveitado mas o que chegava de 
areia, pedra, cimento, era urna festa. Eles iam chegando, os cami
nh6es com os motoristas berrando "D. Cariry ! ! Comte. Borges 
mandou entregar!" e descarregavam aquele mundo de material no 
portao. 

Era um exército de formiguinhas - os velhos, crian9as, do
entes mentais - carregando cada um como podía o material que 
quase obstruía a rua. 
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Era um círculo vicioso no melhor sentido . . . Comte. Borges 
mandava material, a turma com garra trabalhava sem parar, ele se 
entusiasmava e mandava mais. Ninguém parava, o cansavo era 
muito, a felicidade maior, mil atividades infemalmente exaustivas 
mas deliciosamente sentidas. 

Estava acabando um tormento de quatorze anos: carregar água 

para encher latoes. 
Aqui abro um parentesis para fazer urna referencia ao traba-

lho da crianva índia. Mesmo as pequenas, de quatro anos, traba
lham com alegria o que é aceito pela comunidade com confian~a. 

Comte. Borges aparecía diariamente para acompanhar a obra, 
inclusive nos fins de semana. 

Urna vez a meia noite, ele chegou. Eu trabalhava nos docu-
mentos altas horas da noite, de dia o trabalho era outro: acompa
nhamento da obra, os pacientes psiquiátricos viviam em regime 
aberto, nao davam sossego apesar de carinhosos, mil coisas. 

Ele pediu licenva e foi direto aos dormitórios, olhando cada 
um com atenvao·(masculino, feminino e infantil) . 

"Por que a senhora coloca cadeado a geladeira ?'' 
"Os doentes mentais abrem durante a madrugada. Urna vez 

ouvi gemidos, um jovem deficiente se fartava com quatro quilos 
de tomate e foi um transtorno, com Pronto Socorro e o resto." 

"A senhora pode abrir a geladeira?" 
"Lógico," abri. 
"Mas a senhora só tem garrafao d ' água." 

,. 
"E verdade." 
Durante os dois anos seguintes D. Luci Borges nos abasteceu 

de frutas, legumes, verduras, ovos em todos os finais de semana. 
Tivemos neste ano de 34 a 51 assistidos dependendo da épo-

ca e do tratamento. 
Os estudantes eram jovens, órfaos e/ou portadores de defei-

tos físicos. O jovem cego José Oado concluiría o 2. º grau, trans-,. 
crevia para o Braile o Estatuto do Indio, dedicando-o a FUNAI, 
submetera-se a exame pré-vestibular tendo sido aprovado na Aca
demia Lorenzo Fernandes onde pretendía bacharelar-se em mú-

sica. 
No día 16 de dezembro desligou-se da Casa o fuzileiro Mar-

co Antonio Ribeiro, da tribo Caiuá, criado por nós, por haver se 
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casado com Adalgisa Bororo, nossa atendente de enfermagem tam-
bém orientada por nós desde 1968. ' 

Neste ano vimos realizadas quase todas as nossas reivindica
v5~s, ~al~ava agora a maior delas - a recuperavao dos prédios 
antiqu1ss1mos para um atendimento a altura dos nossos índios en
fermos. 

Como desvinc~lamento do Escritório de Representa~ao pas
samos a ~~ntrolar nos mesmos nossos suprimentos e programar 
nossas at1v1dades. 

Em 1982 gastamos exatos Cr$3.340.646,26 nos itens: alimen
ta9a_o, farmá~i~, artigos de higiene, material de limpeza e conser
va~ao, ~estuano, cal9ados, aviamentos para costura, material es
col~,. lampa~a~ , fusível, auxílio viagem, pequenas despesas em 
cartono, refe1voes avulsas, conserva9ao do veículo combustível 
l~como9ao ( on!bus e taxis), ~ass ... ag~ns interestaduai~, imposto pre~ 
dia~, ta~a~ de ag~a, esgoto, 1ncend10 e lixo, luz, telefone, seguro 
obngatono do ve1culo e fumo para os doentes mentais. 

,. .Nos livros de rela9ao de controle de transito e livro índice al
fabet1~0 para localizar ao do número de registro do índio, tínhamos 
o .func1onamento permanentemente registrado, em rela~ao ao mo
v1mento dos assistidos. Continuávamos também como livro de 
entrada e saída, fichas individuais, pastas individuais coma vida 
~ormenorizada de cada um que usasse a Casa, no tempo necessá
no. 

A regulariza~ao das escrituras da Casa foi feita pelo amigo 
Comte. Manoel Guerra Borges, sem onus para a FUNAI, e pelo 

- Sr. Vasco, Despachante. 
A transferencia da Esta9ao-Rádio para a Casa, pleiteada há 

anos, também foi urna vitória importante <leste ano. A transferen
cia foi feíta com a coopera9ao oficial do Parque de Eletronica da 
Aeronáutica e Apoio pe~soal do Comte. Borges, com a mudan9a 
~e toda a aparelhagem e 1mplanta~ao da rede com torres circulató
nas, etc, sem onus para a FUN Al. 
. ,. Essa medida facilitou nossos contatos com o nosso mundo, 
1sto e, a Sede, as Delegacias Regionais, os Postos Indígenas nos-
sas fontes principais. ' 

A Tran~ferencia dos servidores do extinto Escritório para a 
Casa, determinada pelo Presidente veio de encontro ao desejo dos 
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próprios funcionários ao mesmo tempo que melhorou significati
vamente nossos servi9os administrativos. 

Nao tínhamos cozinheira, agente financeiro, agente de pes
soal, armazenista, auxiliar de servi90, etc. Todos, inclusive os en
fermos faziam de tudo. Goma chegada dos novos servidores nosso 
quadro ficou constituído por 1 sertanista, 1 agente setorial de pes
soal, 1 agente setorial de finan9as, 1 armazenista, 1 auxiliar de en
fermagem, 1 motorista, 1 cozinheira, 3 auxiliares de servi90, 3 
atendentes de enfermagem, 1 rádio-telegrafista. 

De todo o jeito as tarefas eram distribuídas indiscriminada
mente, o espírito de compreesao, solidariedade e coopera9ao im
buía e existía em todos sem exce9ao e era firmemente m~ntido pela 
chefia do órgao. 

No início de 1983 surgiram dois casos de falsos índios. 
Luis Antonio de Paula Soarim, munido de um impresso pre

enchido a máquina, de Certidao Administrativa de Nascimento, com 
a informa9ao de ser filho do cacique Adao Xavante, do Posto de 
Are6es, reduzida em mínima cópia xerox plastificada, correu vários 
estados do país usando e abusando de todos de quem se aproximava. 

Na Casa do Índio isso nao era tao fácil. Já chegou exigindo 
alojamento com a exibi9ao do tal documento. Analisei-o minuciosa
mente, associando as respostas da entrevista como fa90 por rotina. 

Para mimo documento era falso: a FUNAI foi instituída em 
1968, portanto nao existem tais Certidoes Administrativas. Além 
disso o cacique Adao jamais saíra da aldeia, como se relacionar com 
urna cozinheira branca da Casa do Ceará em Brasília e produzir até 
filho, como alegava Luiz Antonio? 

Daí para saber a verdade foi um pulo. A resposta da Delega
cia Regional em Barra do Gar9as em Mato Grosso veio pelo rádio 
informando que este hornero havia se intitulado oficial da F AB 
naquela cidade, aplicado golpes em comerciantes, fugira procura
do pela polícia Federal, enfim um fora da lei. Solicitamos o aul(ílio 
da 37a. Delegacia Policial mas ele conseguiu sumir. 

Já a história de José Marcílio era tao embolada e tao facilmente 
detectada a mentira que foi mais fácil chamá-lo a razao depois de 
observar seus olhos grandes e injetados. Expliquei que o embuste 
só lhe seria prejudicial, ele nao era índio mesmo, mas como ser 
humano era tao importante quanto, e por aí fui. 
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Encaminhei-o ao Albergue Joao XXIII mais urna vez penali
zada por nao poder ajudar este e tantos mais que necessitam de urna 
família ou alguém que cuide deles, pois nem todos sao vigaristas 
ou oportunistas e sim pessoas desvalidas, desprotegidas. 

Até por experiencia própria posso afirmar e provar. 
Este ano de 1983 f oi, por um lado, de luta, trabalho, por outro 

de concretiza96es compensadoras, apesar dos esfor9os sutis das 
for9as organizadas tentando solapar nosso sucesso. 

Para desestimular duas funcionárias do Setor Administrativo 
tiraram a gratifica9ao. Mandei carta veemente ao Presidente da 
FUN Al em 23/02/83 com ótimo resultado, garantindo o cargo com 
gratifica9ao as servidoras. 

Logo depois do Carnaval a casan.º 17 desabou. Os cupins ata
caram o forro, a viga mestra. Desativada, pensávamos nós que só 
serviría para guardar material durante o día. 

Pois justamente numa noite de ventania desabrida, como sem
pre há naquele local da Ilha, e um calor maior, Ety Tapaiuna, Pau
lo Pareci e José Auto, resolveram estender suas esteiras no salao 
maior da casa. Lá pelas tantas da noite a parede desabou, no susto 
os índios se levantaram mas sem um arranhao de urna única pedra; 
recolhendo as esteiras via-se o retangulo limpo cheio de pedras, pe
da9os de tijolo a volta. Fato estranho, pena nao ter fotografado. 

Em maio concluímos a constru<;ao da cisterna. 
Comte. Borges perguntou : 
"A senhora quer reformar ou reconsrtruir estas casas?" 
"Há algum tempo atrás houve um movimento da Funda9ao 

Roberto Marinho, com visita de engenheiro, resultando num pro
jeto extremamente minucioso, organizado com Introdu9ao, Histó
rico, Pesquisas (até foto aérea), Proposi96es, Conclus6es, Resumo, 
Anexos, vários mapas, etc. Ficou bonito, mas tenho a impressao 

/ 

de que alguma consulta ao Museu do Indio desviou o rumo do pro-
jeto, nunca mais ninguém apareceu. 

O que eu tenho guardado é um projeto rustico em papél ofí
cio, e no meu sonho essas casas ficariam ao nível da rua ou com 
urna rampa para descida de cadeira de rodas, macas, etc." 

Ele sorriu, pediu minha planta e foi embora. 
Um mes depois lá veio ele com um conjunto de plantas elabora

do pelo Dr. Fucks, o mesmo que projetou a cisterna de 21.500 litros. 
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':s~ a senh~ra fizer a demolii;ao manual de duas casas eu fai;o 
a mecan1ca. Voces ocuparao duas casas enquanto reconstruímos as 
outras duas." 

Na planta havia térreo, primeiro andar, auditório, urna loucu
ra, um luxo. Só como nosso espírito guerreiro poderíamos enfren
tar obra de tamanho vulto, já que sempre viveramos miseravelmen
te, para falar toda a verdade. 

_ Pedi?a ~ autorizai;ao veio a resposta afirmativa e lógica, já que 
n~o havena onus para a FUNAI. A liceni;a da Prefeitura foi enea-· 
mi~hada e acompanhada pelo despachante Vasco e Dra. Silvia, 
amigos do Comte. Borges. 

.P?uco tempo depois recebemos a visita do nosso diretor de 
Adm1n1stra9ao, Dr. Francisco. Ele olhou o que ainda estava de pé 
e perguntou: 

"O que a senhora pretende realmente fazer em relar.ao a cons-
tru9ao ?" y 

Expliquei exatamente o que se imaginava, inclusive como tra
balho dos índios e demais servidores. 

~le ~e ol~ou ~o~ um misto de piedade e descren9a: 
Ela: mu1to ot1m1sta ! Tudp bem D. Cariry, a senhora tem todo 

o meu apo10, mas nós nao dispomos de verba para obra de tama
nha envergadura." 

::Nao tem nada, nao.~ gei:ite vai come9ar pela demoli9ao." 
O que a senhora prec1sá no momento?" 

. ,, "Que a ~Al ~ontrate mais dois auxiliares de servi9os ge
rais. ,E logo v1e~am do1s exce.lentes servidores, Edna da Silva Roque 
e Jose Roqu~ Ftlho, que fort1ficaram mais ainda o nosso trabalho. 

Nesta epoca era presidente da FUNAI Otávio Vieira Lima e 
c?m ele conseguimos a admissao de José Oado no Museu do ín
d10, com o encargo de atender estudantes cegos e transcrever obras 
do arquivo da biblioteca. 

. A tran~c?vªº para Braille do Estatuto do Índio feita por Oado 
fo1 pei;a d.ec1s1va na sua nomea9ao, que causou indigna9ao em al
guns servidores do Museu, incluindo a Administradora, revoltada 
co~ o que chamou de transforma9ao do órgao numa institui9ao de 
candade para deficientes. 

O certo é que José Oado trabalha no Museu e estuda História 
na UERJ. Como se manteria um índio cego numa aldeia que vive 
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de plantar? Tem vivido conosco, aperfei9oando-se, ganhou até urna 
máquina Percles, para datilografar Braille, de parentes do Janio 
Quadros. 

Foi oeste ano que come9aram a ocorrer fatos inexplicáveis 
para mim, deixando-me preocupada e triste, na tentativa de enten
der. Era o procedimento de índios de forma nada condizente como 
que eu conhecia deles, na verdade, muito: índios invadindo a Sede 
da FUN Al, recolhendo documentos, expulsando diretores de seus 
gabinetes, furando pneus de delegados da FUNAI, espancando um 
deles barbaramente. , 

Indio, por mais agressivo, nao toma esse tipo de atitude por 
iniciativa própria. Havia civilizado se dizendo protetor por trás 
daquilo tudo. Nao sou patemalista, sei que o índio é inteligente, sei 
também que tudo isso é fruto de a96es de gente contrária a política 
indigenista da FUNAI, apontam erros mas nao ajudam o índio nem 
o govemo a solucionar problemas. O que parece é que gostariam 
de estar dentro da FUNAI, sao tantas as utilidades pró-índio, com 
cursos, fitas de video, discos, tudo com urna só finalidade - o 
ganho. Atrapalhavam tanto que numa ocasiao um estudante de 
antropología de urna dessas comissoes conseguiu se imiscuir de tal 
forma no tratamento psiquiátrico de um de nossos assistidos que 
fomos obrigados a mudar de médicos e de meios para tratá-lo. 

As pessoas que falam da FUNAI, na verdade, sentem um 
desejo enorme de ser da FUNAI, fazer parte de seus quadros. Ge
ralmente se julgam donos da verdade sao desprovidos de humilda
de apelando para métodos grosseiros, anti-éticos coro finalidade 
duvidosa, tentando destruir trabalhos sérios através de planos 
maquiavelicamente organizados. 

Tome-se como exemplo o caso do jovem José Oado. Nao é 
lírica nem romantica a dedica9ao a forma9ao de um jovem, nem 
tudo que acontece a ele será produto de sua a9ao educacional, de-, 
pende dele e de nós, das duas partes. E preciso explorar voca~oes 
com delicadeza, o acompanhamento de sua educa9ao -nao pode ser 
feíto por vários orientadores. 

Ti vemos o caso de um jovem que piorou da enfermidade tal a 
quantidade de entrevistas e orienta96es que recebia. 

Chamo isto de tortura patemalista-excessode tratamento, ou estu-
do, talvez? 
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Desde 1937 existe a Sociedade de Amigos do Museu Nacio-
.. nal para estudar nao se sabe bem o que (Expedi9ao Othon H. 

Leonardos). Quando se viu o benefício destas entidades? Elas vem 
se desenvolvendo a partir de entao, algumas muito organizadas 
providas de toda a parafemália moderna, documentos que lhes per
mitam altos ganhos financeiros . 

Tudo bem se com isso o índio também ganhasse, mas é o con
trário, eles sao sempre prejudicados, nos dias atuais o noticiário dá 
conta do que acontece realmente em todo o Brasil, e é certo que 
para eles, índios, o saldo é negativo. 

A partir de 1970 essas sociedades come9aram a proliferar pro
fusamente. Há até aqueles que se arvoram em resgatar raízes de pes
soas que nem sabiam que eram remanescentes indígenas, entao se 
estabelece o caos; outros oportunistas, beneficiam-se da leí de 
amparo aos índios para cometer graves irregularidades. 

Um promotor de justi9a, José Ribamar Assun9ao, de Teresina," 
em matéria da revista Veja de 23/10/85 brada por urna modemiza-
9ao do Estatuto do· Índio defendendo a penaliza9ao dos atos vio
lentos com puni96es, as mesmas que se aplicam a brasileiros tra
balhadores, famintos e analfabetos no interior do Brasil. 

Segundo Ribamar isso estimula o indivíduo a violencia. Ele 
nao pode mais ser considerado um elemento de inadapta9ao a co
munhao nacional sob a falsa justificativa de que ele perdería suas 
raízes culturais se o processo de integra9ao se consumasse. Nao há 
como impedir a integra9ao mesmo porque o próprio indígena a 
procura. Além do caso até certo ponto espetacular do Cacique Mário 
Juruna, é só lembrar que nas elei96es de 1982, dezesseis(16) can
didatos e dezoito mil eleitores eram indígenas. 

" E verdade que o govemo tem deixado de cumprir suas obri-
ga96es e compromissos em rela9ao aos direitos elementares dos in
dígenas. Para impor-lhes a exigencia comum direitos x deveres o 
govemo tem que corrigir erros que se arrastam ao longo do passa
do oferecendo-lhes condi96es de seguran9a e dignidade para o tra
balho. 

O que nao se pode aceitaré que o indivíduo continue a apare
cer como protagonista de a96es truculentas e descabidas sem que 
ninguém lhe cobre um comportamento mais adequado aos tempos 
em que estamos vivendo. 
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Vejamos as notícias que ilustram claramente estes fatos. 
O Globo 20/03/83-trinta índios bororo perto de Cuiabá in

vadiram a 5.ª Delegacia Regional mantendo como refém o delega
do titular. 

Correio Brasiliense, 24/06/83 - 14 índios Xavantes da Re
serva de Sao Marcos, Mato Grosso, armados de tacapes e Bordunas 
tomaram de assalto a Sede da FUNAI, ca9ando coronéis, exigindo 
suas demiss6es. 

O Globo, 10/09/85 - índios expulsam a bordunadas o De
legado em Londrina, Gilberto Antonio Borges, ferindo-o seriamente. 

Essa insatisfa9ao é permanente, os índios estao sempre ten
tando conquistar aquilo que lhes é garantido pela Constituic;ao e na 
legisla9ao Brasileira: o direito de serem eles mesmos portadores de 
suas próprias tradic;6es, usos e costumes, como estabelece o Estatuto 
do Índio. O protesto é urna demonstrac;ao do exercício do direito, que 
os índios tem por lei, de se opor a política indigenista posta em prática 
pelos órgaos do govemo e hoje, agora, nota-se a permanencia da situ·· 
ac;ao. 

Jornal do Brasil, 13/01/91 - O Ministro Jarbas Passarinho, 
em resposta a acusac;ao do deputado Fabio Feldman de que o go
vemo praticava o genocídio das nac;oes indígenas, exp6e que é 
costume ver a questao indígena tratada con1 paixao. Seu caráter 
explosivo induz ao paroxismo os debates, sobretudo pelo apelo 
internacionalizante da terra. O índio é usado como massa de ma
nobra dentro e fora do país, servindo de marketing - ideológico 
sem que ele, na sua ingenuidade, se de conta do fato. 

O Globo, 05/0291 - Carlito Oliveira, líder da comunidade 
Kaiuá de Dourados afirma ser a falta da terra a causa de suicídios 
de adolescentes na aldeia. Parece que eles nao reclamam, masé só 
o que podem fazer e nao sao ouvidos. A idéia de suicídio é corri
queira por falta de esperanc;a no futuro , urna miséria profunda. 
Vivem 22 mil índios numa área de 20 mil hectares - 0,91 hectare 
por índio. É insuficiente até para garantir a própria alimenta9ao. 

Jornal do Brasil, 09/01/91 -Em dois anos 74 índios adoles
centes se suicidaram. Sem apoio os jovens se entregam ao álcool, 
as drogas, a prostituic;ao, entrando em depressao profunda. 

O Globo, 21/04/91 - O Ministro da Justic;a, Jarbas Passari
nho vai providenciar a retirada de urna seita pentecostál que atua 
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em Dourados por considerar que a doutrina~ao feita pelos missio
"' nários está afetando psicológicamente os índios e os induzindo ao 

suicídio. 
· O Globo, 06/04/91 - Índios matam pescadores a flechadas. 

Os índios haviam sido expulsos a tiro de urna área próxima ao rio, 
pelos pescadores. ,, 

Jornal do Brasil, 13/04/91-Na Semana do Indio o presidente 
do Comite Indígena, Ailton Krenak, faz palestra na Universidade 
de Stanford, Califórnia. 

.Aunanha Dair Yanomani fala na Universidade de Nova York. 
Quinta-feira representantes dos Povos da Floresta estarao no Ban
co Mundial em Washington participando com parlamentares da dis
cussao sobre política florestal. No dia 19 Jorge Terena, Dair 
Yanomami e Ailton Krenak, irao ao Bird pedir apoio para projetos 
de recupera9ao de áreas yanomamis. 

O Globo, 20/04/91 - Os índios contribuem para o aumento 
da biodiversidade de florestas secundárias na regiao oeste do 
Maranhao. O projeto coordenado pelo etno-botanico William Balée 
do Museu Paraerise Emílio Goeldi concluiu que o manejo da flo
resta feíto pelos índios induzem o aparecimento de novas espécies 
e animais na regiao Amazónica, de N athony Hall - os índios já 
garantem seu lugar no Brasil do futuro. As pressoes continuam 
graves por parte das companhias de minera9ao, dos garimpeiros e 
mesmo dos agricultores. 

José Lutzenberger é o depositário natural de todas as expec
tativas ambientalistas nacionais e internacionais, temerosas - como 
ele próprio - de um colapso e um adeus irreversível da Amazo
nia. Adverte Lutzenberger: 

"Tal vez o desaparecimento dos índios da floresta virgem seja 
urna das maiores tragédias de nosso tempo. O índio da floresta é 
um verdadeiro ecologista. Conhece a floresta como nenhum eco
logista moderno poderá jamais conhece-la. E, no entanto, nossos 
criminosos modelos económicos o estao exterminando antes mes
mo que possamos aprender algo com ele, assim como extermina
mos dezenas de milhares de espécies todos os anos, antes mesmo 
de poder catalogá-las." 

"No governo, Lutzenberger luta pelo controle da FUNAI. 
Vencerá? 
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Jornal do Brasil-ldéias-05/01/1991-do livro Amazo
nia, Adeus, de Gian Franco Borlongne." 

Penso eu que o mundo vive jogos de interesse que caus_am 
crises desvastadoras sob aspectos tais, miséria, incompre~nsa?,. 
conflitos, a ponto de assustar. O que gera este estado de c?1s~s ~a 
falta de amor ao próximo, ganancia exacerbada, falta de d1sc1phna 
e no nosso caso pessoal o índio sofre mais que tudo p~la falta de 
urna dire~ao adequada no tratamento de sua p:_oble~attca. _ 

No mes de junho come~amos a demoh~ao, a 1nstala~ao nas 
duas casas restantes foi prá lá de confusa, pois acomodar tudo (s:
tor administrativo com arquivos, almoxarifado e despensa, farma
cia sala de exames e curativos alojamento feminino, masculino e 
inf~ntil, dependencia para repou~o especial) em tao po~co espa~o, 
mal distribuído, um banheiro para quase 40 pessoas, n~o fora o Sr. 
Luiz Carlos, motorista, construir as pressas um banherro de emer-

,.. . 
genc1a. 

Nessa época a familia Borges foi um_presente do~ J?euses. De
ram cama para exames, macas, outros objetos necessanos, 40 ban
dejas de a~o inoxidável para as refei~oe_s, já que_no~~o~ pratos de 
ágata - disco voador preferido dos pacientes ps1qu1atncos - es
tavam desfolhados, impraticáveis. 

A demoli~ao manual foi lenta, terminamos em novembro, en-
trou entao o Comte. Borges com a sua retroescavadeira, fi~a~do 
todos os gastos por sua conta. Foi nessa época que Dr. Edmar Silv1no 
Marcelo dos Santos entrou no trabalho, com for~a total. 

Terminado o servi~o, a remo~ao do entulho, o ~te~o o~~pou 
40 caminhoes, aceitos apenas pelo Batalhao dos Fuz1le1ros, Jª que 
ninguém nos bairros da Ilha quis. . . , 

Mas esse ano de 1983 foi mu1to prove1toso: concluimos a 
constru~ao da cisterna de 21 mil e quinhentos litros, a demoli~a~, a 
terraplenagem, o nivelamento, a retirada de aterro, as es~ava~oes 
para funda~oes, as bases dos pilares, o ci~turamento dos pilares no 
pavimento térreo e a concretag~'? do~ pil~res. . 

Foi tudo feíto com a part1c1pa~ao at1va de todos os servido
res dos índios e do apoio total material do Comte. Borges. Esse 
ap~io do Comte. Borges se traduzia nao só e~ material para a cons
tru9ao - pedra, areia, cimento, fe~o, m~d:rramento, ferr~en~as, 
etc. - como por colocar a nossa d1spos19ao todo o corpo tecn1co 
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de sua empresa - engenheiros, mestre de obras, carpinteiro, ar
,. mador, pedreiro, operador de máquina, motorista e tratorista. 

Até máquinas e equipamentos indispensáveis a constru<;ao 
como betoneiras, retroescavadeira, caminh5es Alfa-Romeo, duas 
serrarlas, guinchos Velox, escoras e andaimes metálicos e-tlemais 
equipamentos sofisticados necessários a agiliza<;ao da obra e mais 
de 2 mil quilos de pregos, desentortados por nós na bancada para 
reaproveitamento. 

Fa90 absoluta questao de frisar item por item do que foi for
necido a Casa do Índio pelo Comte. Borges por ter sido gratuito e 
sem segundas ou terceiras inten96es. Ele contrariou o <litado pre
gando muitos pregos sem estopa. 

Fotografei cada dependencia da casa velha, por dentro e por 
fora, principalmente para guardar o registro de um lugar mesmo feio 
que fez bem a tanta gente e nao me deixar esquecer justamente essa 
imagem. Essas fotos também servirao de testemunho documental 
dos fatos narrados, ocorridos nestes anos todos de trabalho árduo, 
no diário de obras: 

Dizer hoje que esta Casa foi um produto de um multirao cau
sa até um certo mal estar, mas quando se exibe o álbum contendo o 
diário de obras, aí sim o susto, o espanto aparecem de verdade. Nao 
foi um mutirao para construir urna sala, dois quartos, cozinha, foi 
para levantar um prédio de 800 m2 com térreo e 1. º pavimento, e 
mais 600 ml de área descoberta. 

O térreo se dividiu em salao do setor administrativo, salas para 
a chefia, esta9ao radiotelegráfico, armazém depósito, sala do setor 
de ensino, sala do motorista, atelier de costura, garagem, tres gran
des banheiros sociais com lavatórios e box; no andar superior sa
lao refeitório, farmácia, sala de atendimento médico, cozinha, la
vanderia, enfermaría de doentes sérios, quatro grandes enfermarí
as distribuídas nas alas feminina e masculina, dois dormitórios para 
acompanhantes de pacientes, duas dependencias para guardar rou
pas de cama usadas, duas dependencias para guarda de pequenos ob
jetos de uso pessoal dos internos, dois grandes banheiros nas alas com
postas de tres boxes com chuveiro, dois vasos sanitários e lavatórios, 
dois grandes vestiários com boxes e lavatórios de plantonistas, rampa 
para descida de cadeira de rodas, macas, etc, área de lazer no setor 
feminino, masculino e área de servi90 para manuten9ao do órgao. 
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Nas fotos da Casa velha eu vejo, sinto, admiro todas as pas
sagens da nossa vida - funcionários, índios, amigos sempre pre
sentes. 

Hoje nao ternos mais a belíssima vista registrada nas fotos, o 
mar, as gar9as, tudo visto do nosso portao; foi aterrado e levanta
ram um muro grande que impede o nosso acesso aquela beleza toda. 

Naquele come90 da Casa visitas ignorantes perguntavam por 
que nosso quintal era cimentado, sem árvores redes ou malocas. Lá 
tinha eu que invocar minha paciencia infinita para explicar que os 
índios se encontravam ali para tratamento de saúde, para manter a 
higiene com tanta crian9a era difícil impedir que aqueles infesta
dos de verminose comessem terra e até tijolos (eles eram foco de 
sujeira e duro de lavar e secar, além das paredes serem fracas para 
sustentar os ganchos) e por aí ia a conversa. 

O funcionamento da Casa exigía urna ordem rígida, estabele
cida e assim era feito malgrado os palpites infelizes das visitas in
convenientes, com perguntas nada pertinentes. Ti vemos por exem
plo, um meninozinho presenteado por seu pai alcóolatr~ a um .ca
sal morador de Niterói. Procurada por eles para regulanzar a s1tu
a9ao do menor encaminhei o caso a considera9ao do Diretor Geral 
do Departamento de Assisténcia. 

A informa9ao veio e dizia que a FUNAI nao poderia fazer 
nada, só os país verdadeiros o fariam. ,, . . 

O menino ficou dos 4 aos 15 anos na Casa do Indio. Era inte
ligente e sofría demais comas perguntas de pessoas insensíveis 
sobre sua família. 

Tínhamos como início de investiga9ao do paradeiro de seus 
país urna foto que eu tirara da família e foi o que ele levou quando 
pediu para sair em busca deles. Anos depois conseguiu o seu in
tento, no Mato Grosso do Sul, onde trabalhou como tratorista e 
organizou sua vida casando com urna paraguaia. Isso sabemos pois 
nos dá notícia, de tempos em tempos. 

Outro problema causavam as pessoas a procura de remédios 
milagrosos. Achavam que índio nao adoece, tem remédio para tudo, 
é onipotente como Deus. Nossa Casa já mostra exatamente o con
trário mas cego que nao quer ver ... 
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CAPITULO XI 

O ano de 1984 foi positivo, em janeiro já estávamos aterran
do as bases dos pilares, tínhamos concluído os cinturamentos des
tas bases e estávamos terminando os servi9os de confec9ao e mon
tagem dos pilares para serem concretados. 

O Presidente da FUNAI de entao, Octávio Vieira Lima, em 
visita a obra, ficou entusiasmado. A meu pedido o Comte. Borges 
veio ao seu encontro pois nao podíamos esquecer, precisava ser 
enfatizado, a ele devíamos tudo. 

Nesse primeiro mes a Sede pediu o encaminhamento das Nor
mas Norteadoras da OCA/RJ. a DAI (Diretoria de Assistencia ao 
~ 

Indio), foi pelo memorando 21/84. Dizia-se, como sempre se fez, 
~ 

que a Casa do Indio atendía a casos de enfermidades grave, de tra-
tamento especializado e de alto custo, para os quais nao havia re
cursos nas áreas da medicina; que os índios enfermos eram recebi
dos através de encaminhamento da Sede ou em caso de emergen
cia por solicita9ao das Delegacias; que a Casa nao abrigava quem 
viesse para venda de artesanato; que só se permitia um acompanhan
te em caso de extrema necessidade; que o tutelado sob a guarda da 
Casa só saía acompanhado de um servidor nela lotado, se fosse outra 
pessoa idónea assinaria urn termo de responsabilidade; que o tute
lado passava a usar o vestuário próprio da Casa; que o tutelado 
examinado é inspecionado na chegada para preven9ao de doen9as 
de pele, piolhos, etc.; que se mantém alojamentos distintos por sexo; 
que durante o día sao recolhidos todos os colch5es e roupas de cama; 
só é permitida a permanencia no leito por doen9a grave; para evi
tar que escarrem pelas paredes e chao cada um recebe seu recipi
ente, de acordo com seus hábitos; os saloes sao abertos a partir das 
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19 horas; na entrada o tutelado recebe um número de ordem cor
respondente a data de chegada; no dossie de cada um sao arquiva
dos todos os documentos a ele relacionados; mensalmente é elabo
rada urna rela9ao dos índios sob a guarda da casa; é adotado um 
formulário para controle das refei96es fomecidas diariamente; no 
livro de ocorrencia os plantonistas registrarn todas as atividades de
senvolvidas; em armazens e depósitos sao guardados generos ali
n1entícios, camas, colch6es, material de limpeza e fen·amentas; 
quando o índio retorna ao seu lugar de origem receb~ a "Declara-
9ao de Viagem" com número de ordern da Casa do Indio e prazo 
de validarle. 

Também relacionarnos as atividades desenvolvidas pelos ser-
vidores. 

Nao era trabalho, já tínhamos tudo pronto, pouca coisa vari
ava naqueles pedidos periódicos das mesmas informac;6es. 

No mes de fevereiro já estávamos concretando a laje do pri
meiro pavimento, fazendo escavac;6es para as _bases dos pilares e 
seqüencias, a obra corría célere ao mesmo tempo em que as difi
culdades permaneciam cotidianas, as informa96es truncadas dadas 
aos nossos expedientes, a prolifera9ao de falsos índios tentavam 
confundir nossa cabec;a, nossos propósitos. Foi tanto embrulho que 
em junho pedí ao meu Diretor em Brasília, para me enviar urna 
Assistente Social da Sede. Minha esperanc;a era de que urna voz lá 
de cima junto a minha conseguisse fazer com que todos vissem 
como era difícil manter nossa Casa em funcionamento, organizada 
permanentemente. 

Ela chegou no dial5 de agosto, fez seu trabalho, partiu. No 
dia 24 de setembro mandei telegrama pedindo cópia, se houvesse, 
do relatório. Desse entao, nunca recebi resposta. 

No dia 3 de setembro mandei telegrama pedindo reforc;o, es
távamos com 31 tutelados em tratamento sério, com verba insufi
ciente. No dia 21 reforcei o pedido, e assim se fazia até conseguir 
alguma coisa. 

Foi nessa ocasiao que organizei o dossie dos falsos índios que, 
transformado em processo, tramitou por vários setores com vários 
pareceres, sem se fazer nada. Continuam a proliferar, envenenan
do os outros com seus pós milagrosos, prestando informac;6es ul
trajantes como as desse Manoel Teixeira do Nascimento, que se diz 
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6 1 
l.ª ecologilha - "gincana ecológica" em beneficio da (asa do fndio - RJ-Cariry 
a esquerda e José Richard no centro. 

cacique Arine da tribo Xavante, em entrevista a Revista Domingo 
do JB, de 31/12/82. Nao há urna palavra de verdade em suas decla
rac;oes sobre a mulher índia, sua virgindade, etc. 

Apesar da situac;ao calamitosa do órgao tutelar procurávamos 
dar continuidade ao nosso servic;o sem dependencia maior da Sede. 
O pior é que eu, com a minha convivencia já tao longa com os ín
dios nao conseguía entender aquela confusao: macumba com pom
bos na porta da FUNAI, índios sequestrando refens em trocada 
exonerac;ao de autoridade ... Nao vinha deles aquel as idéias, aquel e 
comportamento, no meu entender havia urna anna9ao política por 
trás de tudo. 

A imprensa, em abril, ligava a morte do pombo da macumba 
como nome do presidente Octávio Ferreira Lima aos maus momen
tos por que passava a FUNAI; davam também destaque a revolta 
dos índios do Xingu, armados de bordunas, arcos e flechas man-
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I' tendo como refem Claudio Romero, administrador do Parque do 
Xingu. 

Comparando a sequencia das matérias ve-se claramente um 
fío condutor, desde 1979 as pessoas envolvidas nos tumultos eram 
as mesmas: em 21/05/79 tero-se a notícia de que um grupo de 
Xavantes liderado pelos caciques Aniceto e Mario Juruna tentou 
expulsar o Sr. Jose de Aguiar, responsável interino pelo órgao. Nao 
conseguindo, roubaram os originais do processo que resultou na 
demissao do antropólogo Cláudio Romero. Em 20/04n9 aparecem 
os caciques Juruna e Aritana em foto na Camara dos Deputados, pe
dindo providencias contra a FUNAI. 

Eram sempre as m~smas pessoas querendo aparecer a qual-
quer custo, fosse quem fosse o presidente da FUNAI. 

Ah! Mas neste ano houve muita coisa boa. No dia 6 de outu
bro, um sábado, recebemos a visita do Govemador do Estado, Sr. 
Leonel Brizola, acompanhado do deputado Mario Juruna. 

Parecendo entusiasmado de fato com o nosso trabalho, o go
vemador prometeu-nos ajuda para a finalizac;ao da obra e apare
lhamento da Casa. 

Já no dia 8 encaminhamos um rádio para o Dr. Gerson da Silva 
Alves, Superintendente Executivo da FUNAI, on~e .informava. a 
visita e promessa do govemador de nos prestar o maxn~o .de apo10 
para a realizac;ao do restante da constru<;ao do novo predio. 

Era presidente o Dr. Nelson Marabuto e tínhamos apeo.as a 
autoriza<;ao do Dr. Gerson para iniciar o processo. Eu nao tinha 
prática de lidar com as coisas políticas, pedi ao C?mte. Borg~s para 
ir comigo. Lá fomos nós ao encontro do Secretáno do PlaneJamen-
to, Dr. Fernando Lopes de Almeida. . . . 

Assim iniciamos a última fase da constru<;ao a pnmeira e ma1s 
difícil tinha sido feíta com o Comte. Borges, a metade do prédio 

,, 
estava em pe. . . 

No dia 6 de novembro Sr. Nelson Marabuto ve10 ao Rio com 
o propósito de encontrar-se como Governador, o convenio foi fir
mado entre a FUNAI e a Secretaria de Planejamento, receberíamos 
ao todo Cr$630.000,00, (a primeira parcela de Cr$230.000,00) di-
vidida em parcelas. . 

A orienta9ao técnica nos foi dada pelo nosso,,D1retor de ~d
ministra<;ao, Dr. Humberto Menezes, nunca hav1amos receb1do 
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dinheiro de um convenio e desconhecíamos de todo o procedimen
to legal para a aplica<;ao de recursos. Aparecia a nec~ssidade de 
saber, eu, urna leiga, nao tinha outro caminhjo a nao ser estudar. 
Assim fiz cursos que me facilitaram a vida, pois o pedido mais 
comezinho como a verba necessária a Casa era feito sempre em 
termos técnicos, desconhecidos para mim. 

No fim eu agradecía o massacre com que pensavam me es
magar, porque só tinha a ganhar como velho impulso de me supe
rar. Para mima vida sempre foi urna troca de valores, nao acredito 
em caridade. 

No dia 23 de novembro encaminhei a Sede as cópias xerográfi
cas das planilhas referentes aos cálculos elaborados pelo corpo de enge
nheiros da Secretaria de Planejamento do Estado do Rio de Janeiro. 

Alguém tinha que tentar emporcalhar nosso projeto, o depu
tado Al cides Fon seca, dissidente do PDT, afirmo u no dia 28 de 
novembro, no "O Dia", que o cacique-deputado Mário Juruna "po
deria botar a mao na grana" da Casa do Indio. 

Um absurdo! Só tiveram acesso a verba do convenio os fun
cionários Vera Regina Mendes da Costa e Luis Carlos Pinto, em 
nome de quem foi aberta a conta no Banco do Brasil. Dessa manei
ra veio a primeira parcela, de Cr$65.000,00, no dia 13 de dezembro. 

Era um tempo de loucura: os trinta e dois assistidos, a obra 
em ritmo acelerado, o fluxo de índios em viagens nao autorizadas 
aumentando, era difícil administrar tudo a contento. 

Tentando diminuir o transito desnecessário pedi ao Dr. Ger
son da Silva Alves que retransmitisse o teor do rádio circular 022/ 
84 para todas as Administra<;oes Regionais, Postos Indígenas e 
Casas do Índio nos outros estados para tentar diminuir a confusao. 
O teor era a verdade sobre a nossa situa~ao, obras, mais de trinta 
assistidos, sem condi~ües de acolher ninguém sem encaminhamento 
prévio a DAI (Diretoria de Administra<;ao do Índio). 

Certa vez chegaram doze índios Canela, chefiados pelo caci
que Mirandi, dizendo ter autoriza~ao do DAI. lnformei energica
mente nao ter vagas nem recursos financeiros. Responderam com 
o aviso de que iriam para a casa de amigos. 

Acabaram num hotel da Freguesia, saíram da Ilha do Gover
nador até serem acolhidos no Palácio Guanabara, por conta do Go
vernador. 
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Eu nao apoiava transito sem finalidade concreta, a minha pri
oridade eram os enfermos e desvalidos, nunca os vagabundos e 
pedintes. 

Para que a terra se nao queriam trabalhá-la? 
Talvez o come90 <leste ano tenha sido um pouco mais confu

so do que os outros. O presidente Nelson Marabuto passou circular 
proibindo deslocamento que nao fosse apreciado pela Presidencia, 
o de menores totalmente impossível a nao ser em caso de tratamento 
médico inexistente na regiao. 

"' No dia 25 de janeiro a Casa do Indio passou a ser subordina-
da diretamente a Presidencia, em mais urna tentativa de organizar 
aquele caos. A Casa do Índio em Brasília entra va em colapso, como 
atestava matéria na imprensa, com a concordancia de Marcos 
Terena. 

A minha impressao forte é de que havia alguém ou um grupo 
por trás daquele transito desordenado, de repente atacara o desejo 
de viajar em índios de todos os quadrantes. Quem? 

Nos primeiros meses do ano houve invasoes, bloqueio na 
Transamazónica, movimentos brotavam sempre comos mesmos lí
deres: Juruna, Raoni, seu sobrinho Megaron, o antropólogo Clau
dio Romero, Dr. Gerson da Silva Alves, superintendente, hoje di
retor de departamento, por fim presidente da FUNAI. 

"' Em foto no "O Globo" de 7 de fevereiro com o título "Indios 
se rebelam e bloqueiam a Transamazónica" sente-se o clima de 
guerra, o medo dos posseiros, a impaciencia indígena, a dificul
dade enorme do branco, impotente <liante da determina9ao dos ín
dios. No dia 22 sai a notícia da indica9ao feita por Mario Juruna 
do Superintendente Gerson da Silva Alvez para Presidente da 
FUNAI, o que desencadeou urna crise entre as lideran9as indíge
nas, divergindo dessa indica9ao. Ao mesmo tempo todos os seto
res do movimento indigenista apoiaram a proposta de J uruna de 
desvincular a FUNAI do Ministério do Interior, transformando-a 
num organismo autónomo, diretamente ligado a Presidencia de 
República. 

Paralelamente a essa convulsao toda no órgao nossas obras 
caminhavam a fólego curto, dentro do que se determinara, o cuida
do permanente aos assistidos, havia dinheiro para a melhora de 
nossas instala95es definitivas mas para o andamento da Casa a verba . 
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era curta; dividíamos os dentes de albo de cada cabe9a, havia sem
pre sopa entulho para o jantar, dava-se mil pulos para fazer frente 
a alimenta9ao diária necessária. 

Em fevereiro recebi um documento da AESP (Assessoria Es
pecial de Estudos e Pesquisa) informando, com urna série de expo
si<;oes sobre o assunto, que os falsos índios nao eram índios, jun
tando vários rádios expedidos por eles e respondidos pelos respon
sáveis das áreas indígenas. 

Parecia brincadeira. Pois se eu encaminhara o memorando em 
21 de setembro de 1984, havia detonado o assunto, tinha sido for
mado um processo através da Procuradoria Jurídica, que novidade 
era essa? A minha posi9ao era conhecida, firmada: "falsos índios" 
é um caso de polícia, de falsidade ideológica, nao era problema de 
pesquisadores, antropólogos, psicólogos. 

Nao respondi ao documento, nao gosto de que se fa9am as mi
nhas custas. A verdade é que tinham lido o processo e queriam mos
trar trabalho, urna bobagem. Eram tao inoperantes que eram 
ironizados por jornalecos de Brasília. Havia notícia do aumento 
sempre crescente de falsos índios, sem que nada se fizesse para 
conte-lo, de resto a FUNAI servia até de piada. 

Em mar90 fui designada para exercer a fun9ao de confian9a 
de Assessor da Presidencia da FUNAI e mantida no cargo de res
ponsável pela Chefia da OCA/RJ. 

Isso foi bom. Péssimo foi um servidor idoso a quem eu dis
pensava a maior considera9ao engravidar urna índia deficiente vi
s.ual, meu asco foi indescritível. 

Haveria em agosto urna jornada de debates sobre a Reforma 
Agrária e Terras Indígenas no Museu e fui convidada a participar. 
Compareci a reuniao no dia 28, junto coro a funcionária Dilma 
Mattos. O diretor do Museu nao foi propriamente amistoso, talvez 
porque já me conhecesse, sabendo que eu nao me afinava coro a 
finalidade política daquele trabalho. De minha parte eu também 
ouvira comentários, naquele Museu haviam se originado vários mo
vimentos; desses eu nao gosto de participar. 

Era presidente da FUNAI o Sr. Gerson da Silva Alves, ex
delegado da FUNAI em Cuiabá. (terra de Xavantes), ex-delegado 
ero Mato Grosso do Sul, ex-diretor geral da Diretoria de Adminis
tra9ao Indígena, ex-superintendente da FUNAI. 
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Dava para·perceber que nao seria outro que nao política o ob
. jetivo do tal debate. 

O discurso do presidente enfocava a situa~ao das terras em 
geral e das terras indígenas em particular, afirmando que ela era 
peculiar, que a espolia9ao histórica vitimara os povos indígenas bra
sileiros, mostrando que estes povos continuavam a margem dos pro
cessos de justic;a mais elementares e envolvidos por urna surda e ab
surda luta com as categorias sociais que lhes eram mais próximas -
posseiros e sem-terra - e com aquela parcela da sociedade que em
bora minoritária, detinha o controle político e de capital sobre grande 
parte das terras do nosso país. 

E seguiu nesse teor declarando aberto o Encontro. A seguir o 
deputado Mario Juruna fez o seu discurso, urna típica insufla9ao 
de massas. Num certo trecho ele dizque "O Patrimonio do índio 
tem que ser garantido antes de come9ar a reforma agrária. Brasil é 
·do índio. Nao adianta pensar Nova República porque vai enterrar 
tudo. Porque ne~hum deles assume nada. Juruna nao está lá para 
puxar saco de autoridade e nao prá abrac;ar todo mundo e ganhar 
dinheiro. Governo Federal nunca deu apoio ao índio." 

E f oi por aí afora. 
Aquele gás todo nao adiantou muito, no dia 3 de setembro o , 

presidente pediu demissao e foi nomeado o sertanista Alvaro Villas-
Boas. 

Em 1984, em Bauru, Villas-Boas desabafara dizendo que a 
"FUNAI era administrada por incompetentes e corruptos. O presi
dente Jurandir Marcos da Fonseca é o principal responsável pela 
morte de cinco crianc;as indígenas por falta de assistencia médica." 

Tratado por "Pai Grande" pelo indígenas Villas-Boas nunca 
gostou de trabalhar com antropólogos, que acusa ele serem "agitado
res profissionais pagos pelas entidades estrangeiras, cujo objetivo prin
cipal é denegrir a imagern do País no exterior." 

A nomeac;ao de Villas-Boas pelo Ministro do Interior Ronaldo 
Costa Couto era urna grande contribuic;ao ao objetivo de construir 
urna nova FUNAI. Para o Ministro os irmaos Villa-Boas sao urna 
legenda viva do indigenista brasileiro. 

No dia 4 de seternbro o jornal "O Dia" publicava a fúria de 
Juruna coma nomea9ao de Villas-Boas. No discurso, na Camara, 
havia mais palavroes que palavras, obrigando o presidente da ses-
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sao, deputado José Frejat, a soar as compainhas. Juruna nao ouvia 
nada e em linguagem nada parlamentar afrrmava que a "Nova Re
pública era urna palha9ada, urna esculhambac;ao." 

No "O Pasquim" do dia 5 de setembro Lilian Newlands pu
blica urna bem-humorada, satírica, verdadeira crítica sob o título 
- "Bajula9ao, urna das faces do extermínio." 

Ela inicia o artigo chamando aten9ao para a fase do "épico 
xinguano, com balsa e brancas sequestrados, um fuzue dos diabos, 
ninguém entendia nada, muito menos o happy-end: cacique enfian
do cocar no Ministro Andreazza, todos numa confratemizac;ao só. 

História mal contada, um vizinho meu, mineiro, assistiu a tudo 
e jura que foi a melhor fase que viveu, nao viu nada do que a gente 
via na televisao, o pé de guerra, as amea~as, etc." 

Cita o livro "Nossos índios, nossos mortos" de Edilson Martins 
onde ele diz que é "difícil compreender as civilizac;oes indígenas. 
Comparar, estabelecer paralelos, traduzir para nossos esquemas 
culturais costumes, tradic;oes indígenas é o caminho mais seguro 
para jamais entender seu universo." 

Ainda segundo Lilian cada tribo, um mundo próprio. O índio 
nao só conhece a loucura como, a um sinal de anormalidade exter
mina seus pares, gemeos, cegos, mongolóides, portadores de qual
quer defeito visual. , 

Indio é prolongamento da terra, da natureza e qualquer alte-
rac;ao no todo pode determinar o extermínio, motivado por razoes 
que só eles conhecem. Nao ternos que entende-los. Nem podemos. 
Os doentes mentais e físicos que nao aparecem nas imagens exu
berantes veiculadas pela TV, e que escaparam do extermínio, es
tao em tratamento nas grandes cidades. 

Lilian enfatiza a posic;ao dos irmaos Villas-Boas que estao no 
último vagao para a posteridade (setor indigenista), com seus 40 
anos de intimidade corn a mata e corn índios. 

"E nenhum dos seus críticos ajudou Orlando a abrir picada, 
pista de pouso, transportar medicamentos em mono motores ( quem 
voa em monornotor já está em voo de emergencia). lsso tudo na 
Amazonia de ·40 anos atrás ... Um articulista de um dos melhores 
jomais do país, após ratificar a existencia de jogos políticos arma
dos no Parque Xingu e dramatizados em Brasília permite que se 
questione a possibilidade da confusao ter sido inspirada por algum 
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antropólogo indeciso entre lutar pela presidencia da FUN Al que 
tanto despreza (mas nao abandona) ou lutar para garantir seu nome 
na História. ,, 

E agora surge urna institui9ao perigosa. Seu nome é Indio 
Genérico. A meia duzia de sempre-Xavante e Xinguano - falan
do em nome de todos os índios do Brasil. Estimulados, bajulados, 
mas nao necessariamente manipulados, desconhecem que a gran
de maioria dos índios brasileiros estao na Amazonia. Dos 130 mil 
índios, 60 mil estao espalhados pelo Acre, Rondonia, Amazonas, a 
anos-luz de distancia de Brasilia. 

No vagao da História estao figuras grandiosas como Rondon, 
Chico Meireles, Alípio Bandeira, Noel Nutels, os Villas-Boas fa
lados e outros." 

Gosto muito da posi9ao de Lilian Newlands é verdadeira para 
mim, exprime tudo que penso, sinto e nao posso mudar apesar de 
desejar. 

Mário Juruna, por menos que se queira, desempenhou um 
papel importante na história dos índios desse país. Lendo-se os 
discursos dele na Cfunara a gente sente a evolu9ao de seu sentimento, 
a revolta, o desespero da sensa9ao da inutilidade do seu trabalho. 

Eu me apiedava dele, em 1973 ainda era um puro, um ino
cente, nunca poderia imaginar que receberia de suas maos a placa 
de prata a mim oferecida pelos Supermercados Mar e Terra no Dia 
das Maes. Também nao poderia supor o tamanho do maquiavelismo 
a que Juruna se expos. 

Hoje Juruna nao sabe mais o que diz, o cérebro recebeu muitas 
informa~oes, conhecimentos, confundiu todos sem saber realmente 
seus reais valores, o caminho certo a seguir, envolvendo-se emoci
onalmente em fofocas de pouca monta. 

No dia 19 de abril de 1983 Mario Juruna, deputado eleito pelo ,, 
PDT/RJ fez um discurso na Camara defendendo no Día do Indio, a 
cria~ao de urna Semana do Índio, já que havia semanas dedicadas 
ao trabalhador, ao metalúrgico. Na sua linguagem truncada ele di
zia "que já podía ter deputado antes 400 anos e podía ter tido índio 
aqui há 1.500 anos para trás. Quemé culpado é respon~ável do Brasil 
é esse pessoa que nao há oportunidade para índio. E por isso que 
nós só aprende, só estuda só o primário. Esse pessoal que está lá 
cima, que a gente sofre repressao de autoridade, esse pessoal, meus 
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companheiros, é tudo pessoal filho do empresário, o filho do depu
tado, o filho do senador. , 

E muita gente que achava, quando eu entrei na política, mui-
ta gente falava contra Juruna. E eu quero saber: imagine o que é 
que branco pode? Talvez índio pode representar melhor do que 
qualquer deputado, qualquer senador e qualquer da República. 
Juruna é o primeiro índio que está representando brasileiro. E nós 
nao somos tutelados, somos responsáveis, nós somos gente, nós 
somos ser humano" 

E continua "E quando eu passo aquí dentro do plenário e al
guns companheiros a frente de mime diz cara emburrada, é ridícu
lo. Eu nao vim aquí fuxicar com ninguém, eu vim aqui prá traba
lhar, prá defender povo, eu vim aqui prá lutar, eu vim aqui para 
conseguir. 

Eu quero que gente come9a a respeitar nome de Juruna. Eu 
quero que gente trata índio brasileiro o mais possível dentro do 
melhor." 

E mais adiante "como é que negro tem direito para ser depu
tado, como o branco tem direito? Todos nós tem capacidade e to
dos nós tem inteligencia e todos nós tem a vontade de assumir onde 
quer que existe poder." 

Sobre a FUNAI diz ele que "se índio é tutelado pela FUNAI 
considerados crian~as a FUNAI é papaizinho e padrasto de índio, 
dá terra para fazendeiro deixando índio morrer de fome." 

"Porque aquí nao tem homem de capacidade, porque aqui go
vemo brasileiro é comprometido. Quem quer ser homem que pen
sa com brasileiro, quem quer ser homem eleito com povo nao pre
cisa ter hornero no govemo Federal. Até eu me lembro que antes 
de 64 Brasil tinha muito ouro, era muito sagrado e hoje Brasil nao 
tem mais muito ouro nao. Está estragado. O Brasil nao tem mais 
ouro. Quem está entregando o Brasil é o próprio Govemo Federal, 
é este Presidente da República que está estragando nosso Brasil, 
junto com Delfim, esse responsável pelo Brasil." 

E na sessao de 16 de abril de 1988 ele dizque enquanto for 
vivo e tiver voz nao se calará ao ver a frente da FUNAI um ex
policial que chegou há muito tempo na FUNAI, nao entende seus 
problemas e o que é pior, fica fazendo jogo de índio contra índio } ) 
apenas para se manter no emprego. 
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"Nao adianta qualquer parlamentar acusar Gerson Alves da 
Silva sem provas. O Gerson nao é corrupto, nao é ladrao, sua no
mea9ao foi o início de um novo relacionamento entre Governo 
Federal e o povo indígena." 

No dia 28 de maio ele defende as vátias candidaturas de índi
os as elei96es dizendo "nao ser contra as candidaturas e até apro
vo, desde que sejam de índios que tenham verdadeiras lideran9as 
em suas tribos e queiram lutar em defesa do povo indígena exata
mente como fez para chegar ao Congresso Nacional, mas sou to
talmente contra a candidatura dos índios que nao vivem em sua tribo, 
nao sao líderes do seu povo e que viveram toda a sua vida nacida
de aprendendo a malícia dos brancos e fazendo o jogo deles." 

"Nesta crise caiu o Presidente da Funai, entao negociei coro 
o Governo o nome do novo Presidente e com este negociei o meu 
apoio cobrando a nomea9ao de índios em cargos de dire9ao. Fo
ram nomeados Marcos Terena, Megaron, Daniel Coxini entre ou
tros. 

; 

E necessário dizer que estes índios vi viam em Brasilia e nao 
eram respeitados por ninguém e nao me ajudaram nas lutas que 
empreendí. 

Hoje vejo também que parte da imprensa me boicota diaria
mente. 

Fico pensando o quanto estes índios que ajudei a levantar, a 
serem respeitados agora me acusam de que nao ajudo os índios, fico 
pensando o quanto estao envolvidos no jogo dos brancos que que
rem me derrubar." 

Na Sessao de 1. ºde outubro Juruna reclama de nao conseguir 
encaminhar um documento onde denuncia um compló contra a co
munidade indígena e a demarca9ao de sua terra. Diz, descon;oado, 
"parece que ninguém quer resolver o problema do índio." 

Amargurado, desiludido, nao viu que enveredara por cami
nho errado, nao era atacando que chegaria onde queda. Atacava a 
Nova República, os homens públicos, o presidente da FUNAI Al
varo Villas-Boas, convocando os companheiros para participar de 
campanha para retirar o Sr. Samey da Presidencia da República, 
pedindo urna elei9ao direta para escolher um presidente legítimo. Nao 
observava como estava só, sem assessores, mestres, amigos, nao via 
que a gente aprende com os outros, com a experiencia dos outros. 
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Tenho ouvido comentários de que Juruna está pensando em 
se candidatar novamente a algum cargo eletivo. 

Penso que se nao aprendeu a sobreviver neste mar de confu
sao que é a vida política, nao é com mais um mandato que vai apren
der. 

Enfim, tudo é possível. , 
A imprensa noticiava a crise da FUNAI em novembro. Alva-

ro Villas-Boas denunciara a situa9ao dramática com a presen9a 
maci9a de índios em Brasília, a invasao das delegacias de Salvador 
e Londrina, o gasto de Cr$2,5 bilhoes em hospedagem e alimenta-
9ao de janeiro a setembro. 

No dia 5 de novembro o Presidente José Sarney assinou de
creto exonerando Alvaro Villas-Boas e nomeando para o cargo o 
Superintendente Administrativo Apoena Meirelles. Segundo o en
tao Ministro Costa Couto, Apoena era urna pessoa de tradi9ao na 
área indígena e tinha a mesma seriedade de Villas Boas; na políti
ca da FUNAI nao haveria altera9ao, mesmo porque o mesmo mi
nistro afirmara ser a FUNAI "urna bagun~a." Era preciso organizá
la. Esse seria o 5. º presidente no govemo Samey, cada um com um 
tempo mínimo no cargo. A imprensa dizia, de Apoena, ser um dos 
últimos sertanistas do país, que acreditava que o problema da 
FUNAI era estrutural, "nem que Rondon ressucitasse e fosse no
meado para a Presidencia da FUNAI o órgao funcionaria." 

Para mim Apoena era o menino estimado, filho do grande ami
go e chefe Chico Meirelles, ambos homens de grande profundida
de no tocante ao amor e respeito ao ser humano. Conheci-o muito 
jovem e assim o vejo até hoje; era o menino branco índio, que nas
ceu, cresceu e viveu como índio, ninguém melhor para compreen
der os índios, vi ver come por eles e deixá-los livres ao ver que quase 
nada poderia fazer por eles. 

"FUNAI quer índio com menos mordomia." 
Apoena Meirelles afirmara que existiam atualmente os "pro

fi ssionais do índios", pessoas encarregadas de organizar movimen
tos contestatórios a política indigenista oficial. Sao movimentos in
consistentes e refor9am a necessidade de profunda altera9ao nas 
bases desta política. Tanto o Ministro do Interior como a FUNAI 

; 

afirmam que o Estatuto do Indio - criado em 1967 - precisa ser 
revisto para se adaptar a nova realidade nacional. 
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" Alguns fatos, como exemplos, provam o que Apoena defen-
de: o ex-cacique Celestino, da aldeia Xavante (MT) demonstrou co
nhecimento sobre o pacote económico do Govemo ao solicitar, em 
cruzados, o equivalente a Cr$20 milhües e tres passagens de aviao 
para passar pelo Rio e Sao Paulo, acompanhado de seus filhos; um 
grupo de índios Terena (MS) comandados pelo índio Valdomiro 
Terena, estudante de Direito e desaldeiado, amea9ou de morte o 
Diretor Administrativo da FUN Al caso nao assinasse um cheque 
de Cr$67 mil para a compra de sapatos e pasta de dentes; a maioria 
das reivindica9oes feítas pelos índios em nome da tribo se referem 
a pedidos em dinheiro, demissao de funcionários e indeniza9ao pelo 
tempo em que exerceram lideran9a em sua aldeia;os Xavantes, pri
vilegiados tem histórias de caminhonetas C-10 novas para caciques, 
aluguel de chácaras para maior conforto desses índios do Xingu, 
até aviao bimotor o cacique Pombo Caiapó (PA) tem, tudo com
prado pelas tres empresas que retiram madeira em sua aldeia. E por 

; . 
a1 vai. , 

Por tudo isso Apoena defendía a revisao do Estatuto do In-
dio, baseando-se no fato de que apesar de profunda mudan9a acor
rida nos últimos anos, o índios continua exigindo o mesmo tipo de 
assistencia a· todos eles, independente do grau de acultura9ao já 
atingido por alguns grupos. 

Existem ainda vários extremos, índios sem qualquer contato 
coma civiliza9ao, vivendo como há quase 500 anos e ao mesmo 
tempo alguroas aldeias que dispoem de alta tecnología. 

O hábito de liberar dinheiro para os índios foi iniciado pelo 
próprio órgao na década de 60, quando ainda nao havia projetos 
específicos para as aldeias indígenas. 

Esse paternalismo é reconhecido e condenado por alguns ín
dios. Marcos Terena dizque ero vez de dar o dinheiro deve aplicar 
diretaroente nas aldeias; a FUN Al tem que dar urna dose de res
ponsabilidade ao índio, principalmente aos mais jovens, que nao 
tem preocupa9ao com o futuro, porque o dinheiro chega facilroen
te as maos. Esse mesmo dinheiro também chega facilmente as maos 
de alguns funcionários da FUNAI, que assim enriquecem ilícita
mente. 

Sem cerimónia recorrero a Funda9ao nao como eropregado
ra, siro como tutora solicitando o que consideran1 necessário. 
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O sistema era fechado e forte, difícil vence-lo. Assim mesmo 
sei que para Apoena foi preferível te-los amado e perdido do que 
nunca ter amado. 

Numa foto de revista antiga, talvez de 1966, havia a foto de 
um menino, filho do cacique atual, da tribo Karajá. Lindo, olhos 
vivos, alegres, expressivos, ao lado da filha de Jango, que pescava 
no Bananal. Hoje, o homem é um bebado a mais, desdentado en
fraquecido, demente, vivendo do artesanato que fabrica. O pai 
Oatual, passou duas semanas comigo, lembrando o tempo em que 
ele, jovem, era modelo para f olhinhas, calendários de empresas 
aeroviárias internacionais, convidado importante parajantares, fes
tas. Hoje um triste e simples traste. 

Em novembro recebemos novamente a visita do Govemador, 
desta vez para inspe9ao das obras; havia tanta gente, a elei9ao se
ria a menos de um ano, nao deu para eu conversar com ele. Mario 
Juruna fazia parte da corte. 

Recebi depois o Diário Oficial de 14 de novembro com a no- . 
tícia, fotos, de que o govemador entregara novo prédio da Casa do , 
Indio, obras no valor de Cr$240 milhües. Informava sobo título "Go-, 
vemador inaugura nova sede para a Casa do Indio" que no dia 13 ha-, 
viam sido inaugurados as novas instala9oes da Casa do Indio e que o 
Govemador Leonel Brizola, presente a inaugura9ao, deveria conce
der novas verbas para complementa9ao do seu projeto de amplia9ao. 

"Viemos fazer urna inspe9ao e depois de um balan90 vamos , 
prosseguir até que a nossa Casa do Indio disponha de todos os re-
cursos necessários a sua manuten9ao." 

Urna gra9a, nao entendi nada! Estávamos afundados em obras, 
nao havíamos inaugurado nada ... 

Ainda neste mes de novembro encaminhamos expediente a 
SECPLAN solicitando instru95es quanto ao procedimento para con
seguir a 2a. etapa de libera9ao de recursos referentes ao termo 
aditivo. 

Recebemos mais Cr$200 mil, e a verdade é que f oi tu do rece
bido rapidamente a partir da primeira visita do Governador. Assi
namos o convenio no dia 16 de novembro, a Secplan e a FUNAI e 
recebemos logo a primeira parcela da verba, a segunda pouco de
pois e tínhamos promessa de mais ajuda. 

Era um regozijo só, e raro. 
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As vezes, nos meus momentos de calma, meditac;ao fico ima
ginando se nao tenho trabalhado e vivido n~m covil de ?esajust~dos. 
Tantas sao as confusoes que a gente acredita porque vive tudo 1sso, 
e a verdade é que os jomais nao deixam passar nada em branco; 
qualquer assunto mal resolvido da FUNAI eles. noticia~ .... 

Em 1971 o Superintendente Geral, um almirante, veto a Casa 
mais de urna vez. Chegava num enorme carro negro, sorridente, al
taneiro, todo poderoso, nao ouvia urna única queixa minha, nem 
coma prova concreta na cara-nossa Casa rniserável, desprovida 
de tudo - só queria que eu admirasse suas roupas, suas abotoadu
ras de ouro feitas em forma de ancora, por encomenda. E pergun
tava insistentemente "Nao sao bonitas? A camisa nao é linda?" 

Eu ficava meio abobalhada, perplexa, que indivíduo estranho. 
Nao podía beber nossa água porque só usa va copos de cristal. Quan
do comecei a falar da necessidade de pagar as horas extras do nos
so motorista ele apontou para o rosto do homem, dizendo "Está 
criando caso? Embarac;os? Boto na rua agora, mando demitir, co-
migo é assim !" . . 

Pensei cá cornigo que estávamos mu1to bem servidos, mas 
olhando firme olho no olho conseguí afirmar ao almirante Arandu 
Cerqueira Fontes, e ser ouvida, que nosso Luiz Carlos era um fun
cionário dedicado, pontual, prestativo, nunca reclamava de ter que 
chegar as 04 da manha para embarcar índios pela ~~B.,, 

"Tudo bem, mas se criar problema vou dem1ti-lo Olhando 
,para minha macaca perguntou que bicho horroros.o era aquele. A 
coitada era urna macaca enjeitada, estivera numa Jaula na rua das 
Palmeiras, 55, Ministério do Interior. Seu dono, Albuquerque Lima, 
saíra do pos to deixando o animal para seu sucess ... o~, C?sta 
Cavalcanti. Confinada com um macaco de outra especie, f1cou 
doente, o Administrador do Ministério me entregou para que cui
dasse. Era carinhosa, mansa. 

Meu Superintendente olhou sério para mim, me chamou de 
maluca, entrou no carrao preto, deu adeus pela janela e sumiu para 
nunca mais. 

Deu no "Correio da Manha" de 31 de marc;o de 1971 a notí
cia da repercussao intensa em Brasilia da revelac;ao-bo~b~ de que 
o almirante era um terceiro-sargento do Corpo de Fuz1le1ros Na
vais, reformado por problemas psiquiátricos. Ele gozara de grande 
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prestígio na Capital e até exercia o cargo de presidente do Club 
Monte Líbano, um dos clubes fechados do Planalto. 

Arandu, depois de preso e desmascarado foi solto, após pa
gar fianc;a. 

A FUNAI nao se pronunciou, o cargo foi preenchido pelo ge
neral Isnard Albuquerque Camara, em cerimonia a portas fechadas 
no Gabinete da Presidencia, sem acesso a Imprensa. 

Por todo o tempo em que trabalhava na FUNAI as queixas 
em relac;ao a Casa se acumulavam, mas algumas havia que inco
modavam muito. Por que pessoas sem nenhuma ligac;ao com a 
FUNAI podian1 fornecer guias de autorizac;ao de viagens para gru
pos de índios se deslocarem para os grandes centros? Havia caso 
de ex-servidores f ornecerem guias em simples f olhas de papel 
almac;o, índios sub-caciques intitulados "major" fazerem o mesmo 
em papel oficial. 

Urna vez no dia 23 de marc;o de 1984 o delegado da FUNAi 
de Governador Valadares interceptou 11 índios da tribo Gaviao, do 
Maranhao, em viagem para o Rio de Janeiro. A meu pedido, já que 
nao tinha como hospedá-los, o delegado fretou um onibus e mandou
os de vol ta com um servidor da Delegacia. Trabalho e gastos inúiteis. 

A autorizac;ao para a viagem era assinada numa folha de pa
pel almac;o por Raimundo dos Santos, proprietário de um hotel em 
Grajaú, interior do Maranhao, no día 1.5 de fever~iro de 1984, e ex
funcionário do extinto Servic;o de Protec;ao aos Indios. 

Pensava eu que o delegado tomaría providencias sérias quanto 
ao fato, já que me remetera a cópia da tal autorizac;ao, por expediente. 

Os 12 índios Canela de Barra do Garc;a, com autorizac;ao e 
acompanhamento do Major Pedro Gregório Carocre e capitao 
Mirandí - chegaram e por falta de instalac;oes mandei-os de volta 
pela FAB, após contato como diretor da DAI. ... 

O transito desordenado comec;ara exatamente em 1966, e so 
fez se avolumar cada vez mais, de vez que nao havia contenc;ao, 
severidade nas regras. 

A maior queixa de Alvaro Villas-Boas era justamente aquela 
enorme quantidade de índios em Brasilia, confundindo, impedin
do o funcionamento normal do órgao. 

Havia um especial, muito meu conhecido, o José Rui Esper
to, arrebanhava índios mais bobos, levava para S. Paulo, angariava 
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donativos de toda a espécie. Só no programa da Dercy Gon9alves 
ganhou certa vez urna enorme quantidade de roupas, camisas "Vol ta 
ao Mundo" no invólucro original. Quando estava satisfeito retomava 
a aldeia vendendo tudo nas cidades próximas sem dar nada aos 
pobres índios que o acompanhavam. Ele sim, andava bem vestido, 
muito ouro nos dentes, vivendo de falcatruas e trambiques. 

No meu arquivo encontro as datas da entrada de José Rui e 
acompanhantes no período de 1966a1968. 11/06/66 - José Rui e 
dois índios. Embarcados de volta. 24/03/67 - José Rui e tres índi
os. Embarcados de volta. 29/09/67 - José Rui e tres índios. Enca
minhados ao Albergue Joao XXIII, depois a volta pelo CAN (Cor
reio Aéreo Nacional) 25/11/68-José Rui e nove índios. Volta pela 
FAB. 

De 1968 para cá nunca mais o ví, sei que sofria de dependen
cia alcoólica adiantada, já que suas maos eram tremulas. 

Em matéria de "o Globo" de junho de 1966 percebia-se seu 
grau de esperteza, reinvindicando como filho de cacique a doa9ao 
de armas, instrumentos de trabalho, afirmando que de 1963 as coi
sas vem piorando, as doen9as e os aventureiros dizimando os índi
os no interesse por suas terras. 

Para mim, a FUNAI sempre me parecera urna autentica Casa 
da Mae Joana, urna complica9ao <lanada, as coisas acontecendo de 
surpresa, sem planejamento, uns falando mal dos outros, uns tra
balhando muito, outros nada. Daí ter resolvido, até por direito, ter 
voz neste emaranhado, desabafar, afinal ninguém é de ferro. Nas 
mínimas coisas se via, se ve a desorganiza9ao a partir de cima. Em 
1981 precisei do Registro Administrativo de nascimento de Mar
garida, solicitei ao delegado da FUNAI. Encaminharam o documen
to expedido pelo Chefe do Posto Indígena de Sao Marcos datado 
de 10/04/81 e vistoriado pelo chefe da Ajudáncia de Barra do Gar-
9as, Mato Grosso. Reza va que em 1952 nascera Margarida Ro' otsi 
Tsimoro Tsupto, filha de Frede Tsupto Tsahihó e Josefina 
Wantomonhimidzu, o padre Gino assinara como funcionário; logo 
depois veio a certidao de batismo feíta na Capela de Mereiri, cons
tando como seus pais Fred Xavante e Josefina Xavante. Resolve
ram simplificar. Em 1983, sendo Margarida deficiente, portanto 
incapacitada de trabalhar na ro9a, providenciaram urna aposenta
doria pelo Funrural. 
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Tudo pronto no conjunto de documentos - memorando de 
encaminhamento, carne do INPS Rural com transferencia para o 
Rio de Janeiro, certidao de nascimento-verificamos a modifica
i;ao do nome mais urna vez. Agora era Margarida Tserebedi, filha 
de Fred Ayrere e Josefina Olora, nascida a 31 de janeiro de 1946. 

Bom, Margarida se indignou, queria corrigir o nome, apesar 
de espantada com aquilo consegui acalmá-la como argumento forte 
de que iria atrapalhar o recebimento do salário do Funrural. 

Como se poderia controlar um arquivo se trocavam o nome 
das pessoas desse jeito? 

No comei;o do ano de 1986 estávamos ultimando a obra da 
Casa, já abrigava nossos enfermos condignamente. 

Em janeiro mesmo encaminhei ao Diretor de Administrai;ao 
da FUNAI (DAI) cópia de todos os documentos referentes ao con
venio entre a Secplan e a FUNAI. 

Recebemos também do Pasto Indígena Taquaperi o pedido 
de encaminhamento a Casa do Índio de Mirta Savala, caiuá, 5 anos, 
filha de Luis Savala e Marta Ricardi, por recusa da comunidade 
indígena de aceitá-la como membro, por ser paralítica dos mem
bros superiores e inferiores e sofrer de alto grau de desnutri9ao e 
paralisia cerebral. 

Em 12 de fevereiro "O Globo" anunciaría a demissao de 
Apoena Meirelles, acrescentando que nem ele, com o apoio total 
das comunidades indígenas, conseguira resistir as pressoes dos 
caciques. Era o veneno de sempre rondando a troca na Presidencia 
daFUNAI. 

No dia 26 de mar90 escrevi para Apoena informando dos to
ques finais na obra, consultando, pedindo autorizai;ao para a festa 
de inaugura9ao, que afinal nunca houve. 

Na carta, coma liberdade que eu tinha com ele, falei de peito 
aberto de tudo que me vinha a cabe9a, os meus problemas e os dele. 
Nós nao poderíamos inaugurar a Casa na Semana do Índio, como 
pensávamos antes, porque os Cr$230 mil só viriam depois da Se
mana Santa, segundo a Secplan. 

A ele eu contava que nao queria grandes badala96es e sim a 
dignidade que o evento requeria, o roteiro havia sido planejado com 
as amigas Nara Valentini e Lilian Newlands, os patrocinadores 
estavam senda procurados coma máxima discri9ao - era preciso 
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mandar imprimir convites, diplomas. Estes diplomas. Estes diplo
mas obedeceriam a tres categorias: participa9ao no brilhantismo do 
evento, agradecimento pelos servi9os voluntários prestados durante 
os 18 anos de funcionamento da Oca/RJ e gratidao. 

Gostaria de convidar, além dos sertanistas Cláudio e Orlando 
Villas-Boas, os ex-presidentes da FUNAI, com exce9ao deJurandir 
Marcos da Fonseca, incentivador do maior caos dentro da FUNAI, 
fazendo com que a central de intrigas já existente proliferasse de 
maneira abusiva. Coro o seu consentimento foram admitidas pes
soas nao qualificadas para cargos relevantes, abusou-se de sua inge
nuidade e limita9ao, alimentadas com ilusoes que lhes despertava 
a cobi9a, impelindo-as a cometer desatinos de toda ordem, servindo 
enfim de instrumento na realiza9ao de arbitrariedades com vistas a 
anarquía geral, só por satisfa9ao pes-soal. 

Seriam mais de 300, os diplomas, porque todos que haviam con
tribuído efetivamente conosco, sem se envolver no nosso sistema de 
trabalho, receberiam tais diplomas. Haveria apresenta9ao de números 
artísticos coro José Oado ao violao acompanhado pelo professor 
Auzídio Cruz; Joao Carlos, meu filho, ao piano; um grupo de índios 
bolivianos e apresenta9ao da Faculdade Unigranrio; apresenta9ao da 
Banda do Pequeno Jomaleiro. Para o nosso patrono, incentivador desta 
constru9ao, reservamos a placa de prata, o mesmo seria oferecido 
ao Governador Leonel Brizola. O índio Francisco Gomes/guarani 
fez 300 machadinhas miniaturas para oferecer com os diplomas. 

Nossos enfermos participariam do evento, pediría a autoriza-
9ao para trazer a velha Zefa e o cacique Tururim, da aldeia Barra 
Velha/Posto Indígena Pataxó. Meu convite se explicava por ter sido 
a primeira tribo conhecida pelos portugueses há cerca de 486 anos. 

Por fim falava da minha solidariedade. Através da imprensa e 
de documentos sentia-se que Apoena nao seria derrotado facilmente. 
Perder pode ser natural, desanimaré que é mortal. Incentivava-o a 
continuar naquele caminho, pedía silencio sobre a inaugura9ao. 

No dia 30 de mar90 lía-se nos jornais sobre a alegria dogo
vemo de dentro em pouco tempo comemorar a fa9anha de ter o 
mesmo Presidente da FUNAI por um ano inteiro. E completa va "se 
até lá nao for vítima de urna bordunada mais forte." 

E foi. Romero J ucá Filho tomou posse e fez tanto estrago 
quanto Jurandir, foi dos piores, perversos presidentes que a FUNAI 
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já teve. A invasao das áreas indígenas por garimpeiros, a venda de 
madeira, fatos negativos sérios come9aram com ele. 

J ucá havia sido presidente da Funda9ao Pro jeto Rondon dei
xando um rastro de arbitrariedade e violencia. Poi do seu tempo o 
caso de servidor expulso por homens e caes da PM, quando procu
rava o órgao para esclarecimentos, seus seguran9as particulares 
enfrentavam índios com golpes de karate, esses seguran9as eram 
homens de mais de 1.80, de altura e ajudavam seu chefe a usar urna 
saída secreta de em~rgencia em caso de necessidade de fuga. 

Na Sede, pude verificar pessoalmente, tinha tal aparato de 
for9a que me trazia pesar, e medo aos pobres índios. 

A energía positiva é urna coisa, a de coa9ao é destrutiva. E 
foi com esse tipo de plano de a9ao que tiraram Apoena do cargo. 

Já em maio tinha-se notícia de um promotor de Justi9a, An
tonio Ezequiel de Araujo Neto e de Silvio Amorim, em fun9ao de 
urna inf orma9ao de que este ordenara a anula9ao de documentos 
confidenciais. 

O Presidente Romero Jucá contomou a situa9ao. 
Em agosto já se sabia o estilo do novo presidente. Cercado de 

secretárias por todos os lados, evitava o contato comos índios, isto 
é, o máximo de conforto sem trabalho. No gabinete funcionavam 
15 secretárias, 5 por tumo, equipado com carpetes, mesas e cadei
ras de alto luxo, cortinas e material de decora9ao adquiridos sem 
licita9ao. 

/ 

Em contraste com a suntuosidade da Sede a Casa do Indio de 
Brasília, um barracao insalubre na Asa Norte abrigava, em péssi
ma condi9oes os índios que tentavam assistencia médica da 
FUNAI. 

O projeto de descentraliza9ao criado pelo presidente Apoena 
Meirelles nao teve condi9oes de produzir o processo das mudan-
9as necessárias, daí a convoca9ao de Jucá. Aquele defendía a difí
cil missao de manteros índios nas aldeias, seu lema era resolver 
problemas, nao criá-los. Mas com um técnico de nível superior 
ganhando diária de Cr$76.00 nas viagens as áreas indígenas e para 
o mesmo tempo, em viagens de acompanhamento do presidente, urna 
secretária ganhando Cr$1.100,00 ficava difícil organizar problemas. 

Na ocasiao, Ailton Krenah, presidente da Uniao das Na96es 
Indígenas, afirmando haver urna romaria contínua pelos ministéri-

143 



" 
os, dizia que os índios nao tinham mais a FUN Al como referencia, 
deixaram de dar bordunada para tratar seus assuntos de forma po
lítica. 

Pelo menos isso, apesar da inten9ao nao ser propriamente essa. 
No dia 19 de setembro de 1986 Romero Jucá fazia pronunci

amento por rádio onde avisava aos índios que retinham como refens 
dois pilotos do aviao da FUNAI e mais duas pessoas, que nao ad
mitía esse tipo de pressao. Os índios queriam o presidente Jucá no 
local, ele convidava os índios a Brasília. 

Já havia o hábito da reivindica9ao pela violencia. O clima era 
o mesmo de sempre. 

O que me deixou alucinada foi saber, e ter em maos documen
tos que provavam que o presidente Romero Jucá Filho contempla
ra o Museu do Índio com Cr$890.000,00 em quatro parcelas. A 
finalidade, estava escrito em papel da FUNAI, do dia 24, 26 e 28 
de outubro era atender despesas com servi9os e encargos inadiáveis, 
despesas com aquisi9ao de equipamentos e material permanente, 
despesas para organiza9ao do II Festival Latino-Americano dos Po
vos Indígenas, despesas com aquisi<;ao de livros para a Biblioteca 
Marechal Rondon. 

Nós, na Casa do Índio, queríamos era comida. Cultura vale, 
mas fome é mais urgente. Só Deus sabe os pulos que dávamos para 
alimentar adequadamente nossos enfermos. Precisávamos dar vida 
a vida. O caso era que a Administrador~ atual era amiga particular 
do Presidente e tinha horror a Casa do Indio. De fato nós nao éra
mos um quadro bonito, éramos o outro lado, o lado crise da verda
de sobre o índio sem o charme do Museu colorido e estático, a Casa 
do Índio nao dava Ibope. . 

Desse tempo em <liante nosso trabalho come9ou a ser mina-
do novamente. 

Em novembro, atendendo a solicita9ao do Assessor de Co
munica9ao Social encaminhei um breve histórico a respeito da Casa. 

No mesmo mes urna arqueóloga do Museu me ligou, pergun
tando oleosa, se pO<leria vir a Casa, queria fazer urna monografia 
para concorrer a urna vaga de antropóloga na Universidade de Cam
pinas, um mestrado. 

Apesar de ainda estarmos em obras me prontifiquei a prepa-
rar-lhe urna sala durante os dias necessários. 
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Pois bem, esta arqueóloga veio a OCA/RJ apenas tres vezes 
para fazer seu "Estudo exploratório de identidade e rela96es inter
étnicas" Cedi minha sala e de lá nao se afastou, apavorada sabe-se 
lá com que. 

No seu sumário lia-se "Introdu9ao, esbo90 histórico, aspee-, , 
tos organizacionais da Casa do Indio, Casa do Indio - identidadee 
contato interétnico no Rio de Janeiro, nota bibliografia, anexos. Por 
sinal ela podia ter ficado só com os Anexos, só eles eram reais -
Normas norteadoras adotadas pela Casa do Índio/RJ, atividades de
senvolvidas pelos servidores, urna cópia de um Controle de Tran
sito do mes de outubro de 1986, distribui9ao dos tutelados por gru
pos indígenas, rela9ao e dados básicos dos informantes entrevista
dos, identificados pelas iniciais de seus nomes e o roteiro das en
trevistas. 

O resto era mesmo o resto, tristes conclusoes. Vejamos. 
Era inacreditável o fato de aproveitarem um estudo como ve

ículo de espionagem maldosa, perversa, truncada para minar nos
so trabalho. 

J á era muita coincidencia pedirem um histórico no mesmo 
tempo em que a arqueóloga chegara. Histórico igual aquele na Sede 
devia haver aos montes, cada um que chegava pedía a mesma coi
sa, como se nao houvesse arquivo. Mas o efeito da trama come~ou 
a surgir em 1987. 

O teor integral do trabalho dessa mo9a, a que tive acesso por 
terceiros, era de fazer parar para pensar: será que estou imaginan
do coisas, com mania de persegui9ao ou estou certa nas minhas apre
ensoes? Eu tinha convic9ao plena de que vinha chumbo grosso pela 
frente e nao deu outra. Estava prevenida, tinha meus trunfos, fir
mes, era mais urna batalha. 

Passei um tempo estudando o tal trabalho, fiz um apanhado 
das minhas dúvidas. Qual seria realmente o fim daquela pesquisa? 
Ela passou horas trancada numa sala, conversando com funcioná
rios e índios, como discorrer com clareza sobre o funcionamento 
diário da Casa? , 

A Casa do Indio nao f oi criada para agenciar con tatos 
interétnicos. Era dito exaustivamente tratar-se de urna casa de tran
sito para tratamento de saúde. Como conseguir que nos hospitais 
houvesse enfermarías especiais para cada tribo? A Casa nao é um 
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sobrado, ela tero um andar superior, urn prirneiro andar. Por que 
nao cornpletava que os acompanhantes, no caso urn negro, era ca-,, 
sado com urna India com cáncer uterino? 

Por que o número de deficientes mentais merecería urna "aná
lise específica"? Será que o psiquiatra deve ser formado em antro
pología? Por que nao expunha que a índia Tapayhuna, chegada a 
Casa com 1 ano, era hoje, funcionária da FUNAI? Os outros che
gados na mesma época também o sao. Ninguém da Casa trabalha
va em hospitais, nós nao supomos solidariedade, n~s nao vivemos 
em solidariedade, nao enfatizamos comunidade como um todo, nao 
somos patemalis-tas. O espa90 reservado aos índios nao é alegórico 
nem irreal, portanto nao é metafórico. A Oca nao se encaixa em ne
nhum conceito de Goffmann ( 1978, 12). 

"Enquanto o estranho está a nossa frente, podem surgir evi
dencias de que ele tem um atributo que o torna diferente dos outros 
que se encontrarn numa categoria ern que pudesse ser incluído, 
sendo, até, de urna espécie menos desejável - num caso extremo, 
urna pessoa completamente rná, perigosa ou fraca. Assim deixamos 
de considerá-lo criatura cornum e total, reduzindo-o a urna pessoa 
estragada e diminuída. Tal característica é urn estigma, especial
mente quando seu efeito de descrédito é grande - algurnas vezes 
ele também é considerado um defeito, urna fraqueza, urna desvan
tagem - e constituí urna discrepancia específica entre a identida
de social virtual e a identidade social real." 

Os índios na Casa nao sao afastados da sociedade nem levam 
tampouco urna vida enclausurada. Sao tratados, mas frequentam 
praias, festas, cinemas. Também nao fabricamos índios exempla
res a partir de pessoas marginalizadas, nao sou Dr. Frankenstein 
nem reprogramadora de cérebros. 

Por que a expressao "além de ser índios"? A pesquisadora tam
bém discrimina? E "mantidos a margem, nao se situando em ne
nhum dos dois mundos" por estarern em tratamento e assim mes
mo ela esqueceu de que existe um terceiro mundo (imaginário) para 
os deficientes psiquiátricos. 

Criticando (?) a responsável pela Casa de que sua trajetória 
pessoal e profissional é confundida com a história da institui9ao. 

/ 

Nas considera96es finais informa "que a Casa do lndio/RJ de-
sempenha o papel de mediadora da rela9ao índio/branco, ameni-
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zando as diferen9as culturais, sob um enfoque totalizador da ques
tao ética. Representa urna ideología totalizante que, de certa for
ma, efetiva a política de integra9ao do índio. 

Pode-se dizer que ali sao criados "índios-nao índios" pois ao 
mesmo tempo em que lhes é continuamente enfatizado o fato de 
serem índios, o modelo totalitário sob o qual sao criados anula sua 
consciencia tribal. A Oca fabrica, por assim dizer, um índio exem
plar a partir de pessoas que, por alguma razao, sao marginal izados, 
estigmatizados em suas sociedades. 

Trata-se, no caso da "Oca", da reprodu9ao do modelo de ide
ologia nacional que nao digere a diferencia9ao étnica, que se nega 
a ser pluriétnica. 

Quanto aos índios, assumem ali a identidade puramente de ín
dio e tutelado, o que de maneira subjacente significa a identidade 
de marginais que sao trazidos ao "mundo do branca" onde lhes é 
reservado um lugar de maior marginalidade - além de índio é 
deficiente e/ou doente. Lá sao mantidos a margem, nao se situando 
em nenhum dos dois mundos." 

Ela esqueceu de muita coisa, a principal que o tratamento dos 
doentes é transitório, é básico e anula qualquer considera9ao sobre 
os tais mundos. 

Já come~amos o ano de 1987 com um trabalho extra para man
tera linha tra9ada há quase 20 anos atrás, parecia que a bruxa esta
va a solta com endere~o certo e único - a nossa Casa. 

Para nós difícil tinha sido conseguir terminar a obra, f azer da 
OCA/RJ um local condizente com suas finalidades, nao planos 
su jos, maquiavélicos tramados por pessoas desocupadas, irrespon
sáveis até a perversidade, a desorganiza9ao, que nos 
desestabilizariam. 

Em janeiro nosso funcionário Nerinho Lemos de Carvalho pe
diu dernissao de auxiliar de Servi~os Gerais A-1. No mesmo documen
to indiquei Vania Maria dos Santos, anexando Currículum Vitae. 

Estavam proibidas as contrata96es, foi a informa<;ao que me 
deu o chef e do Setor do Pessoal. Is so só servia para mim, porque 
estavam admitindo servidores em unidades do órgao com lota~ao 
completa. 

Daí em <liante comecei a ouvir uns murmúrios, comentários 
aquí e ali, no sentido de haver um movimento negativo com a fina-
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lidade de acabar de vez com a Casa do Índio. A melhor maneira de 
conseguir estava sendo estudada pelo presidente da FUNAI e a 
Administradora do Museu do Índio. 

Por mais que tentasse nao dar ouvidos, nao me fixar nesta nova 
onda, as vezes ficava insone pensando nos meus doentes principal
mente os deficientes físicos e psiquiátricos. 

Sentia a coisa se avolumar sem conseguir detectar o ponto 
certo de onde viria a pancada desta vez. 

Chegou em abril. Dois servidores nossos foram transferidos 
para o Museu sem aviso, sem conversa, só o documento no dia 28. 
E no mesmo dia o Presidente determinava que a Casa reservasse 8 
leitos para hospedagem e providenciasse alimenta~ao para índios 
em transito nesta cidade, mediante expressa autorizac;ao do próprio 
Presidente ou do Administrador do Museu do Índio. 

Tinha até gra~a. Desenvolve-se por anos um trabalho nu1na 
dire~ao específica, conserva-se a duras penas essa finalidade e urna 
penada quer modificar tudo. Nao senhor, mais urna vez vamos ao 
trabalho de nos defender de quem passa, estraga mas nao fica, como 
nós, há tantos anos nesta labuta. 

A base de tanta su jeira era o trabalho da tal pesquisadora, de 
outubro de 1986. Segundo esse plano, o único que poderiam ima
ginar, eles reduziram o quadro dé servidores a tal ponto que ficas
se impossível prosseguir como trabalho. 

Todos os documentos, como sempre, estavam guardados. Re
fletida, equilibradamente enderecei ao Superintendente Geral os ex
pedientes n. º s 113 e 114, de 05 e 06/05/87. 

No primeiro eu esclarecía que nao tinha havido nenhuma par
ticipa~ao nossa nas transferencias, ao contrário, ignorávamos in
teiramente as sigilosas pretensoes dos funcionários, haviam trata
do do assunto por canais que nao os competentes, no caso a Chefia 
a ql}e estavam subordinados e a Superintendente Geral a que a Casa 
do Indio por sua vez esta va subordinada. Apesar de nao termos sido 
consultados, informávamos que recentemente havíamos recebido 
um rádio-telegrafista, nao teríamos nada a opor, portanto. J á o car
go de armazenista, a nao ser que fosse autorizada a contratac;ao ou 
transferencia de pessoa capacitada, seria um grande embarac;o, já 
que a ele cabia além do controle dos bens móveis patrimoniais re
Jacionados nos formulários próprios fomecidos mensalmente a 
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Sede, o controle e estocagem de todo o material sob a guarda no 
armazem/depósito, fornecendo quotas diárias de mantimentos e 
material de limpeza e conservac;ao, tecidos e aviamentos para con
fecc;ao de roupas, roupa de cama, mesa e banho, colchonetes, me
dicamentos e material cirúrgico, utensílios de cozinha, ferramen
tas, papelaria, o material cirúrgico, utensílios de cozinha, ferramen
tas, papelaria, o contrato com empresas de manuten~ao para toma
das de prec;o, etc. etc. 

No segundo eu encaminhava a tal portarían.º 734.onde o Pre
sidente, "tendo em vista os interesses de política de divulga~ao da 
FUNAI" determinou que a Casa do Índio reserve 8 leitos, etc." 

Em primeiro lugar eu pedia numerário, dinheiro, verba, para aqui
sic;ao de tais leitos, roupas de cama, compra de géneros alimenticios. 

Eram encaminhados exaustivamente documentos expondo a 
situac;ao da Casa, a maneira como alimentávamos os índios, doen
tes em tratamentos longos e especializados, só excepcionalmente 
acompanhados de alguém da família. 

Por experiencia anterior concluiu-se que a hospedagem de ín
dios em transito mais causa va problemas do que resolvía, tanto para 
a FUNAI quanto para os enfermos. Os índios mal aculturados, os 
agressivos, até os falsos índios só faziam perturbar o trabalho já por 
si tao penoso. A administrac;ao decidira proibir a hospedagem de 
índio em transito baseada em conceitos sérios, fruto da observac;ao 
de muitos anos, e a construc;ao da nova sede visava unicamente o 
tratamento de enfermos ou em recuperac;ao. · 

O meu projeto fora alcanc;ado enfrentando enormes obstácu
los, vencendo as dificuldades como o grande desejo de ve-los abri
gados como mereciam. 

Pedia encarecidamente a visita ao órgao, sabendo que sÓ as
sim sentiriam melhor o trabalho real de tao poucos e abnegados ser
vidores. 

Deram urna folga de uns vinte dias, pensei até que com a 
minha investida haveria um descanso na perseguic;ao. 

Mas, nao, em maio a administrac;ao do Museu nos encami
nhou expedientes e fichas de avaliac;ao do desempenho dos dois 
servidores transferidos para que eu os avaliasse. 

Como, por Deus? Se já nao eram funcionários da Casa por vonta
de deles, é certo. Nao tinha havido consulta antes, por que agora? ... 
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Encaminhei a Sede junto com as fic~as a cópia xerox do pri
meiro documento em que exponho nossa posic;ao em relac;ao aos 
cargos de radio-telegrafista e ar-mazenista, informando nao poder 
avaliá-los em face dos documentos que anexava. 

Há muito sabia que aqueles servidores eram indignos, até pela 
maneira de se comportarem naquela transferencia; eles haviam sido 
do Escritório de Representac;ao. Nao havia melhor escola do que 
essa, traic;oes permanentes, indisciplina. Era tao difícil enquadrá
los nas nossas Normas de Regulamento de Pessoal que periodica
mente eu me comunicava com eles através de documentos inter
nos com a ciencia dos interessados. 

Esse era um hábito antigo meu, as comunicac;oes de servic;o 
interno para evitar controvérsia, maledicencia, fuxicos. 

Estava claro que nao havendo reposic;ao nos cargos vagos o 
trabalho apertava e muito. Havia também na época urna servidora 
do setor administrativo desejosa como os outros de transferir-se para 
o Museu, faltava sistematicamente nos períodos de prestac;ao de 
contas a Sede. Pelos atestados médicos de que se servia para faltar 
mostram a periodicidade das ausencias. As datas eram 30/03, 021 
04, 10/04, 01/06, 28/07, 08/10, 21/10, 10/11, 04/12, sendo que as 
clínicas e médicos eram os mais variados. A mesma funcionária 
quase nos induziu a um erro na compra de material permanente, 
sem a devida licitac;ao, isso sendo um trabalho que fazia há anos, 
nao erraria se nao tivesse a intenc;ao. 

Informei ao Assistente Administrativo, juntando a declara
\:ªº da funcionária onde afirmava ter havido falha de sua parte, 
nao intencionalmente, desculpando-se e prometendo nao ocorrer 
ma1s. 

Após o fato recebi a comunica<;ao telefónica de sua transfe
rencia para o Museu. 

Nao adiantou, na minha indigna<;ao, encaminhar rádio a Su
perintendencia, encarecendo a renova<;ao do nosso apelo no docu
mento n. º 113 de 05/05/87. A transferencia foi a 18/08, até 18/09, 
<liante das minhas justificativas conseguí que o ato fosse negado, 
pela sua insubsistencia, em 3 de dezembro o Superintendente Ge
ral transferiu definitivamente a funcionária com urna simples ins
truc;ao. Fato esdrúxulo, nunca urna simples instruc;ao administrati
va poderia tomar sem efeito urna portaria da Presidencia. 
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Era difícil lutar contra todos eles. Compreendi enfim que es
tava gastando minhas forc;as inutilmente, a desordem vinha de cima, 
de roldao, eu sozinha nao poderia conte-la. 

Deixei de lado, na constatac;ao de que havia tanta coisa gran
de errada como a explorac;ao da madeira nas terras indígenas, atro-,. 
pelando o Estatuto do Indio - o artigo 46 condicionou o corte de 
madeira a existencia de um plano de manejo aprovado pelo IBDF
ferindo a Constituic;ao ao realizar negócios com o setor privado sem ,. 
licitac;ao, nao ia ser eu, na nossa Casa do Indio, que ia vencer aque-
la turba toda mal intencionada. 

Por tantas distorc;oes pessoas como o antropólogo Roberto da 
Matta vive no Brasil por apenas tres meses no ano, privando-nos 
da presenc;a do dono de urna das maiores reputa96es da inteligen
cia nacional. 

Desiludido ele dizque "deixa no Brasil o cinismo dos políti
cos, o burocratismo autoritário, a desvalorizac;ao do intelectual, o 
tirar vantagem de tudo, e o profundo desrespeito pela pessoa hu
mana." 

Com Apoena Meirelles a coisa foi tao séria, o desequilíbrio 
entre sua luta para a organizac;ao do órgao e os fatos, que me pare
ce, hoje ele nao admite sequer falar sobre o assunto. 

Conosco acontecera a mesma coisa, apenas em ambito me-
nor. 

Agora queriam retirar nossa estac;ao rádio-telegráfica, tantos 
foram os anos lutando por ela e agora eles lá, sempre de atalaia,. 
sem descanso, planejando minar nossas for9as por qualquer ponto 
que julgarem ser fraco. 

O rádio telegrafista transferido para o Museu ficara limitado 
a realizar servic;os de telex, meró datilógrafo. Acontece que ele tra
balhava de manha em Fumas e de tarde na FUNAI. Observando o 
Diário de Servic;o da nossa estac;ao constatei que ele, no horário da 
manha, entrava no circuito dos radios expedidos por todas as esta
c;oes da FUNAI. 

Foi fácil neutralizar mais utn intento da curriola perniciosa: 
em expediente ao Chefe Geral dos Servic;os de telecomunicac;oes 
relatava com documentos a transferencia do rádio-telegrafista in
cluindo também a cópia xerográfica do Boletim Diário de Servi
c;os referente aos dias 05, 07, 1 O e 11/08, solicitando o especial ob-
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séquio de nos informar se havia sido instalado em Fumas equipa
mento coma frequencia 6715 e 8147, da FUNAI, já que nao se 
compreende como era possível, a transferencia do servidor tendo 
sido efetuada em 28/04, como poderia entrar na frequéncia da en
tidade em agosto. 

Em 1986, quando o sertanista Apoena Meirelles era o presi-, 
dente do órgao, o trabalho da Casa do Indio foi definitivamente 
vinculado a entidade federal. No dia 12 de novembro, recém
empossado, Apoena visitou a Casa e fechou com chave de ouro o 
ciclo iniciado por nós havia 17 anos. Confinnou e encaminhou urna 
verba de 150 milhoes e autorizou a contrata9ao de tres funcionári
os para integrar o quadro da Casa. 

Agora, em 1987, Romero Jucá Filho na presidencia, tentavam 
de todas as maneiras acabar coma Oca/RJ, inclusive excluindo-a 
do Regimento Interno da FUNAI. 

Em 20/07 encaminhei ao Superintendente Geral um ofício 
chamando a aten<;ao para o que estava acontecendo, expondo rapi
damente o desenvolvimento da Casa desde 21/11/68, (mais urna 
vez) até entao, seus objetos, sua evolu9ao, juntando o organograma 
de funcionamento e normas norteadoras. 

Como nao poderia ignorar, era o preto no branco, o Chefe da 
Assessoria de Planejamento f oi obrigado a se manifestar enfatizando 
"o desenvolvimento dos trabalhos da responsável da unidade sem
pre corroborando como objetivo ·da sua cria9ao tendo inclusive 
aperfei9oado o atendimento com propriedade a outras áreas que, 
na verdade, nao lhe eram afetas. 

A continuidade daquela Casa é fato indiscutível, como as ca
racterísticas de igualdade comas demais que desenvolvem as mes
mas fun96es, justificando a sua existencia." 

Mais urna vez a Casa venceu, tendo o Presidente tomado ci
encia do oficio, nao teve saída. 

Aproveitei e pedi mais funcionários ao Chef e de Recursos Hu
manos solicitando urna visita para a observa9ao das nossas reais 
necessidades. 

Mais urna vez nao fui atendida em nenhum dos pedidos. Será 
que nunca acabariam as persegui96es? Nós trabalhávamos em be
nefício do órgao e dos índios; nossos enfermos eram sofridos e 
carentes; nao prejudicávamos ninguém. absorvidos totalmente pelo 
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nosso mundo, nossa Casa; ninguém almejava promo9ao pessoal, 
por que entao a cria9ao de tantas dificuldades? 

Em outubro comecei a receber rádio reclamando do retarda
mento do encaminhamento da presta9ao de contas, por sinal já re
metidas. Respondí imediatamente informando a data dos documen
tos, número, malote e respectivas guias. Soube por telefone que tudo 
havia desaparecido, nao importava, mandaria a cópia de todos. 

Apareceram em pouquíssimo tempo. Tanta gente desocupa
da, mal intencionada, dando mais trabalho a quem já tinha tanto. 

Pouco depois veio o pedido para encaminhar relatório da obra 
realizada. Mandamos novamente os documentos encaminhados em 
1986 em 23/11/87 e novas contas, já aprovadas. 

Enquanto cuidávamos da vida o Museu fazia um Festival La
tino-Americano da Ciencia dos Povos Indígenas a peso de ouro. No 
Relatório de lnspe9ao Ordinária do Tribunal de Cantas da Uniao o 
Ministro Relator, no seu voto diz que "neste processo a Funda9ao 
Nacional do Índio (FUNAI) mantém a característica que a distin
gue, na Administra9ao Pública Brasileira, como urna entidade in
capaz de praticar urna administra9ao racional, económica e efici
ente." 

Desta feíta, segundo a Instru9ao, a FUNAI colocou 232 ser
vidores considerados prescindíveis a disposi9ao do órgao da Ad
ministra9ao Federal, para logo em seguida contratar 381 novos 
servidores. 

Nao param aí as irregularidades encontradas na FUN Al rela
tivas a esse processo. 

E mais. Mandaram um infeliz para trabalhar na Oca/RJ no
meado em cima de um currículum onde constavam viagens ao ex
terior e outras bobagens. Nao foi preciso muito~ foi só ele chegar, 
verificar qual o seu trabalho e sumir de vez. 

Nao entendia de nada, pelo traje e o carro parecía um Minis-
tro de Estado. . 

Em novembro sofremos novo golpe. Seríamos contemplados 
com um terminal de computador para as opera9oes financeiras 
quando fomos prejudicados mais urna vez pela gente do Museu.· 

No dia 17 de dezembro encaminhei um memorando expondo 
nossas dificuldades, com número reduzido de servidores no Setor 
Administrativo, para manter rigorosamente atualizadas todas as a~i-

153 



" 
vidades financeiras. Usávamos entao um terminal compartilhado 
com um dos setores da Secretaria da Receita Federal, essa muito 
distante de onde está instalada a Casa do Índio. Daí pedirmos re
cursos para adquirirmos qualquer terminal ou micro que se ligasse a 
um computador IBM, com a finalidade de facilitar nosso trabalho. 

Na sua habitual mesquinharia a Administradora do Museu co
municou ao Delegado Regional do Trabalho que a Casa seria ex
tinta, foi instalado no Museu o que seria nosso. 

No museu eram lotados 58 funcionários, enquanto nós nos 
desdobravamos loucamente para dar contado servi~o, com apenas 
uns gatos pingados. 

Mandei novamente o documento de 17 de dezembro, na es
peran~a de autorizarem o recurso ou aumentarem o número de fun
cionários, com o nome de quatro pessoas capazes de ocupar os 
cargos de assistentes administrativos (2), armazenista (1) e radio
telegrafista (1). 

Eram Joao Carlos Pereira da Cruz, Vania Maria dos Santos, 
Osmar Barbosa de Brito e José Carlos Campos. 

Ao invés de recebermos o que necessitávamos recebemos 
urna odontóloga, sendo que nao havia gabinete dentário, nem cli
entela que o justificasse. Além de que nossos servi~os odontológi
cos vinham sendo realizados por profissionais da comunidade, in
clusive quando necessário com anestesia geral em Centro cirúrgi
co Hospitalar (Hospital Estadual Paulino Werneck, LBA) gratui
tamente. 

O objetivo do órgao era o beneficiamento de amigos, num cír
culo em que nao estávamos incluídos. 

Recebemos sim um Bilhetií.o onde o presidente Romero Jucá 
Filho exaltava o valor do trabalho da FUNAI de entao gra~as "a 
justiva, serenidade, compromisso e responsabilidade de cada ser
vidor," juntamente com um cartao de Natal comos dizeres "Quan
do se sonha sozinho é somente sonho ... Quando sonhamos juntos é 
o come~o da realidade" 

Parecía um deboche para quem tinha os pés no chao no esfor
~o permanente de tomar realidade um sonho que atacava inexora
velmente todos os dias, como pesadelo. 

No comevo do ano de 1988 - um ano calmo - encaminhei 
o clássico relatório anual das atividades do ano anterior para a 
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Superintendencia Geral e por viadas dúvidas mandei também para a 
Coordenadoria de Administra9ao e Finan~as e Recursos Humanos. 

O clima esta va ameno, o chef e do Gabinete da Presidencia me 
consultava sobre a vinda de índios que desejavam vir para a OCA/ 
RJ como servidores. Desta vez foi o caso do monitor de saúde Pau
lo Tserena Nbudu Tserenhimi Rami, lotado no Posto Indígena 
N amuncurá, desejando transferencia para a Casa já que sua mulher 
se encontrava aqui fazendo tratamento de saúde prolongado. 

Foi negado. Insistí com os nomes de Dermeval N unes Jorge 
e Ana Lucia Clemente para o cargo de Auxiliar de Servi~os Ge
rais. Recebi documento assinado pelo Presidente inf armando das 
providencias junto ao Ministério do Interior, a fim de obter autori
za~ao para contrata~ao em caráter de substitui9ao. 

Pelo menos agora, além de me darem uina certa folga, tinham 
a considera~ao de, aparentemente, respeitar meus pedidos. 

Em marvo, junto com urna carta de falso afeto, recebo o traba
lho da pesquisadora feíto em 1986. Nao haviam conseguido muito, a 
verdade aparecera, decerto o complo fora visivelmente desbaratado, 
achou melhor ficar bem con osco, já que nao era tao fácil me derrotar. 
Um pequeno senao na carta mostrava como ela estava inteirada dos 
nossos assuntos, referia-se ao Projeto da Fundavao Roberto Mari
nho, tao operoso no come~o, sumido no final, por artes de quem? 

Era clara a liga~ao entre esses inimigos da Casa do Índio nao 
podendo derrotar-nos pensavam em se chegar, adulando. 

Emjulho o chefe da Assessoria de Planejamento solicitou do
cumento sobre as atividades realizadas de 01a25/07. Eram 48 as
sistidos, especifiquei as doen~as, e todo o resto de sempre salien
tando o reduzido número de funcionários. Anexamos cópias de 
despesas, e cópias do exercício de 1987 para melhor esclarecimen
to da rotina do servi~o. 

Em novembro eu faria a mesma coisa, na mesma situa~ao de 
penúria de servidores, com a agravante de alguns deles cometer atos 
indisciplinares, ocasionando suas dispensas. 

Já naquele tempo o Conselho de Seguran~a Nacional (CSN) 
iria iniciar um trabalho de recenseamento e localiza9ao da popula
~ao indígena ianomami, em Roraima, com vistas a demarca~ao da 
área, onde ocorrera violento conflito entre índios e fazendeiros, com 
quatro mortos. 
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Paiacá e Cubeí, Caiapós, pediam nos Estados Unidos ao Con
gresso, ao Departamento do Tesauro e ao Banco Mundial que nao 
financiassem a construc;ao de usinas elétricas na Amazonia. 
Destruiam os nativos, a flora e a fauna da regiao. 

Eram os projetos das represas de Babaquara e Caparaó no Esta
do de Mato Grosso. A inundac;ao destruirla parte do Parque Nacional 
do Xingu e atrairia a imigrayao de brancas e a urbanizac;ao das favelas. 

Segundo eles os índios nunca sao informados dos planos do 
govemo que afetam suas terras, nem tem oportunidade de se mani
festar a respeito deles. 

" Indio é sempre enganado, disse Cubeí. 
O próprio ensino tradicional praticado nas escolas das áreas 

indígenas é um dos mais eficientes instrumentos de etnocídio. Nao 
leva em conta a língua e a cultura dos índios. A tragédia cultural 
dos pataxós, do sul da Bahía é um exemplo de que se <leve traba
lhar no sentido de implantar um ensino bilingue. Eles assistiram ao 

. desembarque dos portugueses, em 1500. Dos 1700 sobreviventes 
apenas urna velha se lembra do idioma pataxó. E nao tem com quem 
conversar. 

Em setembro mais urna vez os Xavantes, com Juruna no co
mando, se rebelaram invadindo a delegacia de Aragarc;as. 

A luta de Juruna era sempre contra a FUNAI, e só. Queria ser 
o presidente, o resto nao interessava, quem nao o aceitasse para a 
func;ao era seu inimigo. Imagine-se o tamanho dessa legiao. 

No início de 1989, como se fazia habitualmente, mandamos 
o relatório de atividades de 1988 a Superintendencia a quem éra
mos subordinados e cópias a todas as diretorias. 

Desta vez, para ver se acordava alguém que notasse a dife
renc;a entre o trabalho do Museu com 58 funcionários e o nosso, 
com assistencia aos doentes, as despesas, a carga horária dos ser
vidores, as tarefas executadas, tudo nos mínimos detalhes. 

Como exemplo·posso repetir, sobo título - "Atividades De
senvolvidas pelos Servidores, o Sertanista/Chefe/OCA/RJ - Além 
de administrar o órgao coordenando as atividades desenvolvidas 
pelos servidores lotados na unidade, controla a transito dos assisti
dos mantendo atualizado o livro de registro de entradas e saídas; o 
livro índice para localizar o número de matrícula daqueles que já 
tenham sido assistidos em épocas anteriores e estejam necessitan-
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do reingressar no órgao para obtenc;ao de outros beneficios e/ou lan
c;amento do número de matrícula para aqueles que serao atendidos 
pela primeira vez, atualiza as fichas de prontuários indi viduais de 
registro de tutelados, consignando os servic;os realizados em bene
ficio dos mesmos; elabora a programac;ao alimentar fomecendo quo
ta diária de generos para o preparo dos alimentos e material de lim
peza e conservac;ao (através de cestas básicas elaboradas no 
armazem/depósito; programa o cardápio diário; providencia para 
que sejam efetuadas as compras do material de consumo de acordo 
com a necessidade do órgao; contata com hospitais, clínicas, sana
tórios, institui<;oes, filantrópicas, escolas especializadas para defi
cientes e distritos policiais; controla, programa e elabora o estoque 
acondicionado no armazem/depósito os generos alimentícios, ma
terial de limpeza e conservac;ao, artigos de frigorífico (carne, peixe 
e frango) acondicionados no freezer; material de higiene, medica
mentos, material de escritório (artigos de papelaria e impresso, fer
ramentas; pneus e camaras p/veículos, vestuários, tecidos para con
fecc;ao e aviamentos para costura. Controla os objetos de uso pes
soal dos enfermos sob guarda no setor de arrecadac;ao do órgao 
inclusive financeiro e objetos de valor guardando-os no cofre. Or
ganiza todo o sistema de servic;o de arquivo e documentac;ao da casa 
- inclusive arquivo-morto; providencia para que seja elaborada, 
mensalmente, a folha de controle do transito; realiza todos os pro
cedimentos relativos a funerais quer sejam sepultados nesta cidade 
ou transladados para o local de origem; ordena despesas; providen
cia o encaminhamento de expedientes, comunicac;oes telefonicas; 
programa a confecc;ao e restaurac;ao de vestuários para os enfermos; 
elabora o termo de incorporac;ao patrimonial e demonstrativo de 
bens da unidade; diariamente mantém o servic;o de fiscalizac;ao e con
trole do imóvel e/respectivos materiais permanentes e substituí o enfer
meiro em alguns aspectos nos impedimentos eventuais (férias). 

Carga horária: diariamente no horário oficial e extraordinari
amente quando necessário. 

Fizo mesmo com relac;ao ao Assistente Administrativo, Au
xiliar Administrativo, Enfermeiro, Atendente de Enfermagem, 
Auxiliar de Servic;os Gerais. 

Pedía urna visita para que sentissem o nosso trabalho real e 
acreditassem que a minha insistencia por um lado acabaria sensi-
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bilizando algumas das pessoas nos cargos que trocavam sempre de 
nomes. Havia dificuldade até em conseguir as horas extras devidas 
aos funcionários, precisava-se insistir e insistir e insistir. 

Em man;o recebemos a circular 0046 com o pedido de in
formac;ao de quais os funcionários sem estabilidade seriam passí
veis de demissao. Remetemos a relac;ao do pessoal admitido a partir 
de 06/ 10/83, eram oito, mas prescindível apenas a odontóloga, por 
motivos já expostos. Os outros eram necessários, e como. 

Nesse mesmo mes encaminhamos um imenso rádio para a As
sessoria de Seguranc;a e lnformac;6es e Superintendencia da FUN Al 
dando conta dos atos nefandos de um falso índio que havia nove 
anos, constava nos nossos arquivos, denegría a FUNAI, com gol
pes permanentes em pessoas bem intencionadas. 

A FUNAI mandou que orientássemos os lesados a procurar a 
polícia. Certo, falso índio é caso de polícia, mas poderia haver um tra
balho de prevenc;ao, como se súgerira no processo instaurado em 1984. 

Em junho recebi urna carta escrita a mao pelo cacique Damiao 
Paridzani pedindo 125 cobertores e 125 cortes de f azenda, sua co
munidade estava em péssimas condic;oes. 

Enviei pedido a Casa da Amizade das Senhoras dos 
Rotarianos, reconhecendo a grande ajuda que sempre haviam dado 
a OCA/RJ, solicitando agora para outra Casa do Indio, a de Barra 
do Gar~as, anexando o pedido de doac;oes do responsável por aquele 
órgao, Humberto Albordi. 

Mandava-se rigorosamente em dias o relatório Mensal de nos
sas atividades, até que em 28 de novembro, no Demonstrativo de 
Despesas Administrativas constatamos que somente a nossa OCA/ 
RJ cumpriu integralmente o prazo de entrega dos relatórios finan
ceiros determinados pela Sede. As dificuldades grandes nao inibi
am a eficiencia, ficou arquivado o fato através da Circular n. º 282 
de 28 de novembro de 1989, assinada pelo Chefe do CCO Jarbas 
Nolasco Saleme, onde se le, num trecho que "apenas a OCA/RJ cum
priu na íntegra o prazo estipulado para chegada dos relatórios na Sede." 

N um texto final o Chef e de Gabinete da FUN Al, Y anaculah 
Rodarte, em 12 de dezembro solicitava informar o número de .índi
os atendidos e respectivos custos no exercício de 1988. 

Prontamente respondemos que naquele ano registramos 163 
casos individuais num atendimento total de 453, despesa de 

158 

Cr$7 .580. 927 ,05 (valor referente a consumo e servic;o ); mensalmen
te abrigáramos o máximo de 57, o mínimo de 31 assistidos, geran
do um total de 13.811 atendimentos; durante o exercício foram 
f omecidas 4 7 .220 ref eic;oes (café, almoc;o, lanche, j antar); o trata
mento hospitalar sempre gratuito etc. etc. etc ... 

Apenas acusaram recebimento, sem contestar nem urna vír-
gula. 

Enquanto nos debatíamos com nossas dificuldades diárias na 
nossa Casa durante este ano muita coisa acontecia a volta, pelo 
Brasil e pelo mundo. 

Aquí mesmo no Estado os índios guaranís de Bracuí, Angra 
dos Reis lutavam pela demarcac;ao física da área que ocupavam há 
mais de 30 anos. Sao 168 índios dos quais 80 sao crianc;as. As outras 
duas comunicades indígenas do Estado urna em Patrimonio outra 
em Parati nao conseguiram a posse da terra, como os de Bracuí. 

Raoni criara um celeuma internacional. O Papa Joao Paulo 11 
o recebera prontamente em seus aposentos, o que nao acontecera 
com comissoes de cristaos que procuraram urna saída para a crise 
que estava acabando com o Líbano. 

Decerto o Papa sabia o que estava fazendo premiando o índio 
brasileiro. 

Raoni foi recebido por vários chefes de Estado, nao se sabe 
até boje com que fim, talvez pela floresta amazónica, tambérn nao 
se sabe o resultado prático. Em outubro, sem pajelanc;a, foi opera
do no Hospital de Base de Brasília. 

Os Y anomamis eram assunto de extensa reportagem iniciada 
com fotos comparativas do interior de urna casa em 197 6, outra no 
ano de 1989. Na primeira os hábitos e tradic;ao permanecjam intac
tos, na segunda as panelas, canecos redes industriais, folhas de 
papelao contrastam com o artesanato de cipó feíto pelos índios. A 
aculturac;ao era irreversível. 

Os Yanomamis, considerados o maior grupo primitivo da 
América Latina, estavam ameac;ados de extin~ao. Desde que há 14 
anos foram mapeados reservas de minério ( ouro e cassiterita prin
cipalmente), o habitat dos yanomamis passou a ser invadido por 
milhares de garimpeiros. 

Ainda hoje, com a ordem recente da demarcac;ao das terras 
do Presidente da República, o assunto é extremamente polemico, 
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.. por afetar interesses particulares de políticos, fazendeiros, empre
sários, etc. 

Em junho até os funcionários do Museu se manifestaram, en
trando em greve por melhores salários. Amea9avam ficar de bra-
9os cruzados, sem passar flanela nas bordunas, enquanto nao vies
se a melhora. 

No dia 2 de janeiro de 1990 encaminhamos o relatório das 
atividades desenvolvidas no ano anterior. Era o que se fazia sem
pre, e sempre com a inten9ao de aumentar o quadro de servido
res. 

Pela primeira vez um Superintendente (foram tantos!) leu tudo 
e mandou urna men9ao elogiosa, autorizando inclusive a transfe
rencia de um auxiliar de enfermagem de Vilhena para a nossa Oca, 
ao mesmo tempo em que enviava radio esclarecendo que a autori
za9ao fora feíta em aten9ao ao nosso trabalho. 

Dizia que parabenizava pelo excelente trabalho realizado em 
1989, esperando contar como mesmo empenho de toda a Oca a 
fim de garantir o exito das atividades em 1990, e vinha assina
do pelo Superintendente Geral da FUNAI Ayrton Alcantara Go
mes. 

A autoriza9ao de transferencia era assinada pelo presidente 
da FUNAI Iris Pedro de Oliveira. 

Todos os funcionários assinaram, assim está arquivado. 
Em mar90 pediram conten9ao de despesas. Em face da pre

cariedade da rede hospitalar, da redu~ao or~amentária, aumento do 
custo de vida expedí circular solicitando o nao encaminhamento de 
pacientes sem consulta prévia. Haveria dificuldade para estese para 
os já alojados. 

Mais urna circular de 5 f olhas para o Superintendente Geral, 
em resposta ao pedido de despesas, narrando mais urna vez a his
tória sucinta da Casa do Índio, anexando a circular n.º 080 de 30 de 
junho de 1989. Era de novo tudo, mas, tudo mesmo sobre a Casa 
com a informa~ao do nosso acompanhamento rigoroso sobre de
cretos, altos, medidas expressas pelo governo. 

Em abril, por en gano, nos chegou urna lista computadorizada 
contendo a listagem dos servidores do Museu do Índio (descontos 
de Impostos de Renda). Por mais que já soubesse fiquei estupefata 
imaginando qual seria o trabalho realizado por tanta gente, nesta 
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lista havía 57 funcionários, o Museu aparentando tanta decaden-
c1a .. 

U ma servidora do Pos to Indígena de Peruíbe, Sao Paulo, for
neceu credencial autorizando Elias Samuel dos Santos, juntamen
te com Toby-Wauna-Karajá a comerciar artefatos indígenas, ervas 
medicinais, patuás, consultas espirituais por todo o território naci
onal, pedindo ainda, para defesa dos índios, que houvesse comuni
cac;ao ao telefone fornecido na autorizac;ao. 

Isso em 1990, era a maior desmoraliza9ao do órgao. 
Emjunho saiu a lista dos servidores da FUNAI postos em dis

ponibilidade. Apesar da Oca nao ter sido atingida foi triste ver tante 
gente de valor vítima da injustic;a mais ultrajante. Dos que saíram 
do Muse u alguns f oram contratados como assessores, era o eterno 
círculo vicioso. 

Nesta época, o presidente da FUNAI, Ayrton Alcantara Gomes, 
determinou que eu me deslocasse para a Casa do Índio de Sao Paulo, 
para ajudar a chef e de lá no sentido de adotar a rotina de OCA/RJ. 

Fui acompanhada de 2 auxiliares de Servic;os Gerais (Edna 
da Silva Roque e Luiz Carlos Cándido Ribeiro ), gentilmente auto
rizados pelo presidente para acompanhar-me. 

A Casa de Sao Paulo chamava-se CESAI por obra da chefe , 
anterior, para ela aCasa do Indio sugeria pobreza. No entanto o que 
encontrei foi miséria, desorganiza~ao, urna tragédia total. 

No relatório ao Cel. Ayrton informamos nosso procedimen
to, constante de um trabalho de 72 horas quase ininterrupto. 

Fornecemos cópia xerox das normas norteadas, um li vro de 
ata destinado ao registro de entradas e saídas, um livro de ata des
tinado ao registro das atividades desenvolvidas pelos plantonistas, 
um livro índice alfabético destinado ao registro do nome dos assis
tidos como n.º de matrícula no Cesai, modelo das fichas-prontuá
rio, modelo de ficha de controle de administra~ao de medicamen
to, modelo do termo de responsabilidade, modelo das folhas de 
controle das quotas diárias de fornecimento de refei~oes, modelo 
das folhas para controle de fornecimento de generos alimentícios 
( quotas diárias ), orienta~ao quanto a elaborac;ao da Rela~ao Men
sal, orienta~ao da Agenda Diária de lembretes, orienta~ao para 
expedi~ao de 14 comunicac;5es de Servic;os Internos, termo de res
ponsabilidade de Recibos/Declara~5es. 
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.. Sugeri imediatamente o pedido de remessa de Cr$ 50.000,00 
para aquisic;ao de passagens dos que nao tinham mais necessidade 
de permanecer ali. 

Perambulavam durante odia angarinhando donativos, voltan
do a noite para comer e dormir. Havia os que nem saíam, deitados 
durante todo o dia, havia um alcóolatra. 

O prédio onde a Cesai se instalava era urna boa casa maltra
tada, que nao atendia a finalidade proposta. Sugeri um levantamento 
da área cedida a FUNAI pelo governo do Estado de Sao Paulo para 
se construir urna casa funcional com doa9oes de firmas particula
res para atender as suas necessidades. 

As instala9oes estavam descuidadas, sujas, infectas, o banheiro 
mal conservado, ralos entupidos causadores de infiltrac;ao, telhas 
quebradas, fendas no l.º piso onde alguns índios urinavam, eram 
necessários servi9os hidráulicos e reparos na rede elétrica, pintura, 
faxina geral na cozinha e alojamentos, dedetizac;ao, arrumac;ao do 
depósito/almoxarifado, nao havia talheres. 

Os servic;os de limpeza geral foram executados pela Auxiliar 
de Servic;os gerais Edna da Silva Roque e os outros pelo Auxiliar 
de servic;os gerais Luiz Carlos Candido Ribeiro, ambos da OCA/ 
RJ, meus acompanhantes, coma ativa participac;ao do operador de 
computador Paulo Vilhena da Rocha Junior e alguns índios hospe
dados no Cesai. Os servi9os de ordem administrativa e assistencial 
foram acompanhados por Aurea Maria da Silva Monteiro, secretá
ria; Sonia Maria Zanelato, Assistente Social, todos permanentemen
te assistidos pela Chefe do Cesai/SP, Sra. Dalva E. Silva, sem medir 
esf or9os para cumprir sua responsabilidade, honrando os compro
missos relegados ao segundo plano por seus antecessores. 

Juntamos 36 fotos e cópia de toda a documentac;ao relativa a 
presente missao. 

Em outubro pediram de novo o quadro da lotac;ao atual, da 
lotac;ao ideal, as atividades desenvolvidas. 

Lá mandamos tudo de novo e mais o relatório de 02/01/90, 
sem saber porque. 

Em novembro, desprotegidos pelo órgao tutelar, os índios pro
curavam outras entidades para apoiá-los. O vice-presidente da As
sociac;ao dos Povos Indígenas procurava a OAB/RJ pedindo garan
tía de vida e apoio jurídico da instituic;ao para contera ac;ao crimi-
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nosa dos garimpeiros nas terras do Acre, dando motivo ao Sr. Dr. 
Candido de Oiveira Bisneto, presidente da OAB, enviar telex ao 
Ministro Jarbas Passarinho solicitando o empenho no atendimento 
aos índios. 

No fim do ano de 1991 estávamos quase a mingua, sem re
cursos para a manutenc;ao da Casa, 51 pacientes, enfermidades 
delicadas, a verba nao chegava .. . 

Num clarao, comec;ou um bombardeio de ajuda por todos os 
lados! Particulares, Igreja Messianica, Espiritualista e Evangélica, 
Clubes de Servic;o como o Rotary Clube da Ilha do Governador 
(Galeao, Ilha e Guanabara), Novos Ventos do Yate Club Jardim 
Guanabara e Dark Side Boutique Y' s Men Club da Ilha do Gover
nador, Super-mercado Bon Marché, Administrac;ao Regional atra
vés do administrador Dr. Assunc;ao, Jornal Ilha Notícias, Sadia 
Dan' up, Danone, Otker, Ama-Zumbi, Sociedade das Senhoras 
Ortodoxas da llha do Governador, nem sei se esqueci algum, fo
ram tantos ... 

Na época atual só coma Providencia Divina do meu lado eu 
conseguiría estocar proteína para minha gente até abril de 1992, já 
que nossa verba chegaria em 30 de janeiro de 1992. 

E tem mais, a sensac;ao confortante de que perante Deus eu 
nao estava só foi mais forte ainda com o resultado da 1 Ecologilha, 
evento patrocinado pelo Jornal Ilha Notícias. 

Durante todo o dia 24 de novembro de 1991 no supermerca
do Bon Marché houve coleta de generos, com a participac;ao de 14 
equipes de índios hospedados na Casa do índio, inclusive as crian
c;as operando as máquinas compactadoras de latas para reciclagem, 
todos liderados por José Richard, deputado pela Ilha do Govema
dor. 

Bonito foi ver o entusiasmo de Richard, rotariano, e a dedi
cac;ao de toda a equipe do_Jomal. Richard, nao satisfeito como tra
balho de organizac;ao geral do evento estendeu sua ajuda a parte 
física, descarregando como um trabalhador brac;al aquela quanti
dade de alimentos. Gente como Richard é que tem feito desta casa 
o que é hoje, um prédio, urna Casa digna de acolher essa gente, que 
para muitos, grac;as a Deus, é um dos orgulhos do nosso país. 

O resultado <loado na totalidade foi de 3.979,4 kg, quase 4 to
neladas. Só de sal estaríamos providos até 1997, na troca de sem-

163 



pre, repassei 400 kg para o Hospital Municipal Paulina Werneck e 
350 kg para o Hospital Municipal N. Sra. do Loreto. 

Perplexa, assustada como tamanho da ajuda vi chegar o Na
tal sem preocupa96es. Até a festa foi totalmente idealizada e de
senvolvida pelo Rotary-Guanabara. 

Neste come90 de 1992, um bom come90 por sinal, vejo que 
minha agenda está totalmente lotada até 1997, na parte de acompa
nhamento médico. 
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CAPÍTULO XII 

Achoque já disse o suficiente. Praticamente, no momento, mi
nha vida é rotina, sem persegui9ao. 

A dificuldade é sempre presente, poucos recursos, poucos ser
vidores. A aposentadoria de Jurema me fez entrar na escala de plan
tao, por for9a do afastamento de alguns funcionários por férias ou 
enfermidade. Com a aposentadoria de Dilma Auxiliar de Adminis
tra9ao, ficamos com 14 (quartoze) funcionários apenas, ficando na 
Casa tres pessoas, durante 24 horas, para cuidar de 45 ( quarenta e 
cinco) pacientes em média. 

A boa vontade de alguns servidores, cooperando além de suas 
tarefas obrigatórias é um dado para mim importantíssimo em todo 
o desenvolvimento do trabalho nessa Casa pois realiza espontanea 
e voluntariamente, servi9os como os de manuten9ao de equipamen
tos (fogao, portas, pintura do prédio, mobiliário, leitos hospitala
res, etc.) 

Em todo esse tempo a frente desta Casa senti um enorme pra
zer em executar o meu trabalho que no julgar de muita gente é can
sativo, mas para mim cansativos, desgastantes sao os entraves inú
teis colocados no caminho, gastei mais esfor90 para vence-los do 
que para resolver os problemas dos assistidos. 

Insisto ainda em certos pontos nao para delatar, agredir, criti
car meus companheiros, mas para tentar corrigir ou ajudar a corri
gir erros que a cada dia que passa se agravam desastrosamente. 

O caso das pesquisas nas áreas indígenas é um dos pontos por 
que me bato, insistentemente: é necessária a paralisa9ao dessas pes
quisas, como se eles fossem desaparecer da face da terra; é preciso 
fomecer-lhes meios de sobreviver em suas terras com métodos atu-



ais da prática da agricultura, da pecuária, etc., para que cres~am e 
se multipliquem. 

Há exemplos de tribos em que isto já está acontecendo mui
to lentamente, um renascimento de aldeias onde a ajuda foi efe
tiva no único intuito de fazer o índio crescer, viver, multipli
car-se. 

A finalidade de pesquisaré publicar livros, usa o índio em si 
apenas como urna fonte descartável. 

Principalmente é preciso dar-lhes urna chance de viver dig
namente. 

Estou com 56 anos, nao tenho a mesma garra de 23 anos atrás, 
o desejo de descansar com a aposentadoria vem mesclado com a 
preocupa~ao de deixar meus deficientes mentais. Quem olhará por 
eles, eles que me deram tanto amor, carinho e meiguice? Lutei es
tes anos todos por tantos mas eles sao especiais. 

Tenho até urna idéia se formando num pro jeto que é fundar 
urna Casa Lar Salvador Dali para 40 deficientes mentais índio ou 
nao. A tutela dos índios eu pediría a FUNAI, sem onus para o ór
gao, sao mais ou menos 15 os que nao tem f amília, completaria o 
resto com deficientes com carencia comprovada e olharia por eles 
o resto da minha vida. Tenho prática bastante, usei com eles méto
dos de mutirao, integrando-os a qualquer movimento social em que 
fosse possível aproveitar seu trabalho. "Depositar" o doente men
tal longe do mundo, longe da vida nunca foi um procedimento cor
reto, a meu ver. O que se faz atualmente é antigo para nós, já pro
cedíamos modernamente há mais de duas décadas. 

J á tenho inclusive um número certo de pessoas dispostas a me 
ajudar a cuidar desta nova Casa onde os deficientes mentais conti
nuavam a desvendar para mim o extraordinário mundo de gratidao 
amor e sinceridade em que vi vem. 

Ninguém faz nada sozinho. 
Por is to e considerando o fato de que "nao de vemos esperar 

benefícios sem havermos conquistado méritos e que ninguém é tao 
imperfeito que nao possa ajudar alguém a progredir" é que apro
veito a oportunidade para manifestar minha gratidao e profundo re
conhecimento a todos que durante esses 23 anos auxiliaram, ativa
mente, a maratona do nosso trabalho em beneficio dos nossos ir
maos índios na tentativa de minorar os seus sofrimentos. 
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Índia Margarida, confeccionista dos internos com Cariri. 

Ao Exmo. Dr. Mauricio Rangel Reis Ministro do Interior, ja 
falecido, cuja verba para aquisi9ao da casa onde funcionavamos por 
aluguel e as demais casas a ela gemianadas a fim de que obtivesse
mos espa~o suficiente para obrigar nossos inúmeros enfermos. 
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Ao Exmo. Deputado Federal Mario Juruna, que, sensibiliza
do propiciou a visita do entao Govemador do Estado do R.J., J?r. 
Leonel de Moura Brizola as institui~oes precárias da Casa do In
dio coma finalidade de verificar "in loco" as nossas necessidades. 

Ao Exmo. Dr. Leonel de Moura Brizola, Govemador do Es
tado do Rio de Janeiro, pelo magnifico impulso concedido para que 
pudessemos dar continuidade a nossa obra de reconstru9ao do pré
dio com respectivo aparelhamento, através do convenio celebrado 
entre a FUNAI e a SECOPLAN, propiciando os recursos financei
ros necessários que culminou coma conclusao das nossas instala
\:Oes com suporte prescindíveis ao atendimento dos nossos enfer
mos. 

Ao Ilmo. Cdte. Civil Manuel Guerra Borges, porque nao di
zer PATRONO da nossa obra vez que iniciou tudo, fazendo com , 
que fossem materializados nosso grande sonho: -AGUA COM 
ABUNDANCIA E INSTALA~ÓES CONDIGNAS. 

Ao Ilmos. Srs. Presidentes da FUNAI e demais superiores que 
confiaram no nosso trabalho durante todos esses anos e prestaram 
apoio dentro das suas possibilidades, apesar dos óbices que tam
bém tiveram que enfrentar para conduzir a problemática política 
indigenista brasileira nas suas gestoes. 

· As For9as Armadas, lnstitui9oes Religiosas, Estabelecimen-
tos de Ensino, Entidades Assistenciais, Clubs de Servi9os e demais 
voluntários que através de seus dirigentes, facultativos e emprega
dos de várias categorias tudo fizeram para facilitar nosso desem
penho. 

Aos facultativos que extra-oficialmente, fora dos seus horá
rios de trabalho, abdicavam de suas atividades particulares para nos. 
atender, permanentemente, e/ou até reservavam um diada semana 
para, voluntaria e gratuitamente, assistir nossos enfermos e, aos , 
abnegados servidores da Casa do Indio/RJ, a mim subalternos, que 
a exemplo dos nossos colaboradores também guerreiramente sou
beram com galhardia enfrentar muitas e muitas tarefas a eles dis
tribuídas, renunciando suas horas de lazer para junto com nossos 
heróicos índios enfermos - sem excessao - trabalhar para a 
edifica~ao e concretiza9ao das labutas gerais do órgao, presto mi
nha HOMENAGEM registrando seus nomes em ordem alfabética, 
relacionando as demais autoridades e colaboradores, certa de que 
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por tratar-se de pessoas movidas de espírito despretencioso e alta
mente altruísta tiveram, apenas, pelo sacerdócio das suas profissües, 
sentimentos e ocupa\:oes gerais o único objetivo: AJUDAR OS 
SEUS SEMELHANTES ! 

Muitos desses grandes amigos já faleceram. Entretanto, con
tinuarao eternizados em nossa lembran9a. 

" ALFREDO GON~AL VES CORREA, Major Brigadeiro do AR, 
Ex - Cdte. da Base Aéra do Galeao; ALFREDO CALIL MANSUR 
BUMLAI, Major da Aeronáutica, Ex - Cdte. da I.G. da Base Aérea 
do Galeao; ALBERTO REGINALDO DE ASSIS, Militar da For
~a Aéra Brasileira; ARLINDO DA CRUZ, Militar da For9a Aérea 
Brasileira; ANGELO BORGES Comerciante; A UREA MATHEUS 
BORGES, Prendas do Lar; ALDA L YRA, Chefe de Alcatéia de 
Lobinhos do Grupo Escoteiro Cristo Rei; AUGUSTO DE SOUZA 
LEÁO, Ex-Servidor do SPI Servi90 de Prote~ao aos índios; AN
TONIO LUIZ GON~AL VES, Diretor da Escola Wesceslau Braz/ 
FUNABEM- CAXAMBU; ALEXAN-DRINA LÉA ARAUJO DA , 
SILVA ,Professora; AUZIDIO CRUZ, Professor; AHEMAR RI-
BEIRO DA SILVA, Ex-presidente da FUNAI; ALTAIR JOSÉ 
NETO, Funcionário público; ANTONIO SALEME NETO, Pato
logista Clínico; ALOA MARIA ZILLI, Professora; AMBROZINA 
SALLES DA FONSECA, Espiritualista; ARAZI CHOEN, Psiqui
atra; ANTENOR LOPES DE CARV ALHO FILHO, Agente Fune-, 
rário; ANTONIO DIAS DE SA, Advogado; ADALGISA 
BORO RO RIBEIRO, Atendente de Enfermagem; ABÍLIO VIEIRA 
DOS SANTOS, Índio Pankararú; ADEV ALDO SANTANA DE , , , 
BRITO, Menino Indio Pataxó; AILTON PATAXO, Indio Pataxó; 
ANTONIO MANOEL GONDIM DA FONSECA, Anestesista; , , 
ARCHIMEDES RIMOLA, Corretor da Sta. Casa de Misericórdia; 
ADAIL DA MOTA COSTA, Prendas do Lar; ARNALDO 
MURILO FUCKS, Engenheiro; ANAILTON JUSTINO DE OLI
VEIRA, Servidor Autonomo; ALDAIR VIEIRA FRAN~A, Cos
tureira; A YRTON ALCANT ARA GOMES, Ex-Presidente da 
FUNAI; AL V ARO VILAS BOAS, Ex-Presidente da FUNAI; 
ALAYDE PARIA, Ecologista; ANDRE LUIZ XAVIER COSTA, 
Babalorixá OBÁ ÉFIM; ANGELO MENDES DE MORAES, Ex
Prefeito da Cidade do Rio de Janeiro; ALOISIO CAET ANO MA-
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.. CHADO, Servidor da FUNAI; BEL1'1IRO VALENTINO DOS 
SANTOS, Odontólo_,go; BARBARA JESSEN, Cardiologista; 
BENEDITA BRAZ, India Pataxó; BATICO GUAJAJARA, Me
nino Índio Guajajara; BERNADINO BARROS CORREIA FILHO, 
Motorista do Ex-SPI;CONSUELO CARBONELL FERNANDEZ, 
Assistente Social; CARLOS DAS GRA<;AS P A CHECO, Empre
sário; CARLOS ALBERTO FERREIRA ANDRÉ, Veterinário; 
CARLOS JOSE RAMOS, Servidor da FUNAI; CHARLOTTE 
EMMERICH, Profa. Titular de Linguistica do Museu Nacional, 
ex-Membro do Conselho Indigenista da FUNAI; CRIMEIA 
AUGUSTA SIQUEIRA GOMES, Professora; CARLOS 
ALBERTO SILVA LOSADA, Engenheiro; CATHARINA FON
SECA ANDRADE, Professora; CLODOMIRO ELOISE, Militar 
da For9a Aérea Brasileira Ex-Delegado da FUNAI; CARLOS 
VICTOR BARBOZA, Ex-Codte. Esta9ao Rádio da Marinha; 
CACILDA FERREIRA RODRIGUES, Assistente Social; 
CHRISTINA MARIA FAGUNDES, Aux. de Enfermagem; 
CICERO DE ALENCAR, Chfe Grupo Escoteiro Cristo Rei; 
CARLOS ALBERTO NEMBRI DE BRITO, Advogado; DA VID 
RIBEIRO, Servidor da Justi9a Estadual; DARIA DO ROSARIO 
PAP, Prendas do Lar; DIVINA DA SIL V A, Autónoma; DULCÉIA 
AL VES DA SILVA, Advogada, lyaloriáó; DEMOSTHENES 
SARMENTO DE BARROS, Odontólogo; DÉA DOS REIS SOU-,, 
ZA LIMA, Prendas do Lar; DIAURO KAIUA,jovem índio Kaiuá; 
DILMA DA FONSECA MATTOS, Ex-servidora da FUNAI; 
EV ALDO AUGUSTO DA SIL V A, Ex-servidor da FUNAI; EDNA 
TONELLO CANELHAS, Arteza; ELZA BARBOSA VILLELA, 
Professora; ELVIRA SALLES DA FONSECA, Artista Plastica; 
BRIBERTO ALVES MACHADO, Médico; EDNA DA SILVA 
ROQU, Servidora da FUNAI; ELIANA DA FONSECA DE OLI
VEIRA MATTOS, Servidora da FUNAI; EPIFANIA GARCET, 
índia Kaiuá; ETÍ TAPAIUNA, índio Tapaiuna; ENTEDEMO 
CANOEIRO, índio RIKMBATSA; EDSON DA SIL V A ROQUE, 
Torneiro Mecanico; EMILIO CESAR ZILLI, Medico; EDMAR 
SIL VINO MARCELO DOS SANTOS, Engenheiro; EDGAR 
ALTINO MACHADO, Ex-Presidente do Inst. Cons. Macedo Soa
res; ELIANE BORGES MUNÓS, Comerciante; ELBE LIMA DE 
HOLANDA, Presidente do Grupo de Artes da Ilha do Governador/ 
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GATIG; ELISENITI PIAU DE SÁ, Ac;ao Social; EUNICE DE 
CASTRO ASSIS, Comerciante; ELIZABETH DA FONSECA DE 
OLIVEIRA MATTOS, Advogada; ELI, S/Detetive Ex-Policial da 
37 .ª DP; EVIDIO BATISTELI, Servidor da FUNAI; FLORIANO 
GUAJAJARA, índio Guajajara; FRANCISCO GOMES, índio 
Guarany - Artezao; FLORIANO AL VES BORBA, Odontologo; 
FLORIPES JUSTA GOMES PORTO, Prendas do Lar; FRANCIS
CO ASSUM<;ÁO AL V ARES PEREIRA, Adm. Regional da XX/ 
RA Ilha Gov.; FERNANDO COSTA, Militar da Forc;a Aérea Bras.; 
FRANCISCO LUIZ CA V ALCANTE HORTA, Ex-Juiz de Direi
to da V ara de Execuc;oes Criminais; GUILHERME APARECIDO, 
(Tata) índio de origem desconhecida; GISELE _!V1ACHLINE DE 
OLIVEIRA E SIL V A, Professora; GAST AO CESAR DE 
ANDRADE, Médico-Ex. Cons. da FUNAI; GUILHERMINA 
MARIA GAL V ÁO SIQUEIRA GOMES, Médica; GILCEMARIA 
RIBEIRO (Gretchen), Cafusatrupiniquim; GERSON DA SILVA 
ALVES, Ex.-Presidente FUNAI; HUMBERTO GON<;ALVES, 
Militar das Forc;as Armadas Brasileira; HUMBERTO MENEZES, 
Servidor da FUNAI; HERÁCLITO CUNHA ORTIGA, Servidor 
da FUNAI; HELIO DA ROCHA SAMPAIO, Ex. Administrador 
da XX RA; HUMBERTO SIQUEIRA DA FONSECA, Servidor 
Aposentado; HELIER DAMIANO COLLARES, Médico; HELIO 
CAPELLA VELASCO, Médico; HELIO BUCKER, Ex-servidor 
da FUNAI; IVETE BASTOS BUCKER, Ex-servidora da FUNAI; 
HERCILIA DO NASCIMENTO, Espiritualista; IV AN MATHIAS, 
Médico; IRENE CAJABI, índia Cajabí; INÁCIA PAAKA NOVA, 
Jovem índia Paaka Nova; IV AN MANOEL DE OLIVEIRA, Ad
vogado; IRACILDA RODRIGUES MOURA, Aeromoc;a; ISAC 
DJEL, Médico; ISIDRO BIJOUTERIAS, Estilista; ISA MARIA 
PEREIRA CARDOSO MASCARENHAS, Aeroviária; ISMAR 
DO NASCIMENTO SIL V A, Ex-Diretor do Centro Médico Sani
tário da Ilha do Gov.; IRACEMA DE OLIVEIRA NETTO DE 
SOUZA, Pedagoga; ISMARTH DE ARAUJO OLIVEIRA, Ex
Presidente da FUNAI; IRIS PEDRO DE OLIVEIRA, Ex-Presidente 
da FUNAI; ÍNDIA IARA, Cantora; JULIO PAULO DE OLIVEI
RA, Servidor da FUNAI; JOSE GODINHO RODRIGUES, Ex. 
Diretor da FUNAI; JA YME FERREIRA DO AMARAL NETTO, 
Corretorde lmóveis; JARBAS NOLASCO SALEME, Ex-servidor 
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.. da FUNAI; JORGE ALMEIDA, Advogado; JOSE OADO, Jovem _, 

índio Kaiuá; JOSE DE QUEIROS CAMPOS, Ex-Presidente da 
FUNAI; JOÁO CARLOS NOBRE DA VEIGA, Ex-Presidente da 
FUNAI; JOSÉ APOENA SOARES DE MEIRELLES, Ex-Presi
dente da FUNAI; JOÁO OSCAR HENRIQUES, Ex-Diretor da 
FUNAI; JOÁO CRISÓSTOMO DA SIL VA, Ex-Diretor da 
FUNAI; JORGE MARUBO, índio da tribo Marubo; JANUÁRIO 
XA V ANTE, Jovem índio Xavante; JOÁO DE SOUZA 
VERISSIMO JUNIOR, Ex-Cinetécnico do SPI; JOSÉ TERENA, 
Jovem índio Terena; JUSTINA HARA, Jovem índia Kaiuá; JOSE 
LUIZ DA SIL V A ROQUE, Instalador de equipamentos; JOSE 
ANTONIO DA SILV A/Ceará, Ex-Servidor da FUNAI; JOÁO 
BATISTA OROZIMBO, Diretor do Curso Tamandaré; JARBAS 
DELFINO DOS SANTOS, Medico; JOSÉ DOMINGOS BARBO
SA, Comerciante; JORGE ROBERTO RABELO, Babalorixá Oya 
Sindere; JORGE NOGUEIRA CÁMARA, Médico; JOSE RENA
TO PEDROZA, Médico; JOÁO DE DEUS, Ex-Administrador 
Regional da Ilha do Govemador; JOSE ANTONIO NUNES DE 
MIRANDA, Médico, ex-Membro do onselho Indigenista da 
FUNAI, Medalha de Mérito Indigenista; JACOMO GIANNETTI 
NETTO, Médico; JOÁO BATISTA DE SIQUEIRA GOMES, 
Médico; JUSSARA MARIA DE SOUZA CECILIO, Médica; JOSE 
RICHARD DONA Y W AICHEL, Deputado Estadual; JOÁO BE
ZERRA DE MELLO, Ex-Representante do SPI no Estado da 
Guanabara, Chef e ASI/FUNAI e Diretor do Museu do Índio; JOÁO 
ALBERTO RUBAU NUNES, Comerciante; JULIA BUENAGA, 
Prendas do Lar; JOSE ROQUE FILHO, Servidor da FUNAI; 
JUREMA CARDOSO RIBEIRO, Ex-servidora/FUNAI; JOÁO 
CARLOS SANTA ROSA CARIRY ROROMINÉ, Servidor da 
FUNAI; JOSE SANTANA, Fotografo; JOAQUIM LOUSADA, 
Oftalmologista; JANET DA GLORIA ROCHA BARBOSA, Se
cretaria; KA TIA AZEVEDO DIAS, Comerciante; KISSIA MARIA 
RODRIGUES NEVES CUNHA, Professora; LUIZ BREA e CECI
LIA, Corretor de Imóveis; LEAL NETO, Militar da For9a Aérea 
Brasileira ; LUIZ PAES SELLIS, Medico; LUIZ CARLOS 
CANDIDO RIBEIRO, Servidor da FUN Al; LUIZ CARLOS 
FERREIRA DA SILVA, Servidor da FUNAI; LUIZ SPADA 
CHOMETON DE OLIVEIRA, Medico; LILIAN NEWLANDS, 
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Jornalista; LUIZ FILIPE DE FIGUEIREDO, Indigenista; LUIZ 
LIBERA TO CABRAL, Oftalmologista; LUIZ ABREU GAL V ÁO 
FILHO, Medico; LILDO COSTA E SIL V A, Ex-Capelao da Base 
Aer. Galeao; LEA DA SIL V A CARNEIRO, Assistente Social; 
LUCIA CUNHA DE ARAUJO, Medica; LEA DA SILVA CAR
NEIRO, Assistente Social; LUCIA KA TI BAKAIRI, índia Kaiuá; 
LOURIV AL DA MOTA CABRAL, Ex-servidor do SPI; 
LEONAM DE BARROS MOREIRA, Ex-Cdte do 17.º Batalhao 
PM/Ilha Gov.; LAURICY L YRA BARROS, Chefe de Lobinhos 
do Grupo Escoteiro Cristo Rei; LIBIA MENEZES MACHICADO, 
Artista Plastica; LUCY CARUSO BORGES, Professora; LUCY 
V ARELA DA SIL V A, Presidente da AMA/ZUMBI; MARIA 
APARECIDA DA COSTA PEREIRA, Servidor da FUNAI; 
MEIRE BORORO, Jovem índia Bororo; MIRIAN PATOXÓ, Jo
vem índia Pataxó; MARIA REGINA DOS REIS, Professora; 
MAXIMO RIBEIRO, índio Kaiuá; MARTIN NINGRÉ , índio 
Guarany; MARGARIDA XA V ANTE MARIO POMPEU DE 
CASTRO FERREIRA, Ex-Chefe do Escritório de Representa9ao 
da FUN A:VRJ, Secretário do Conselho Indigenista, Diretor do 
Museu do Indio e Autor do Hino Nacional da FUNAI. ; MANOEL 
JOSE PEREIRA FILHO, Médico ; MOISES XIMENES 
PASCHOAL, Presidente da Uniao Mocidade Presbiteriana da Ilha 
do Gov.; MARLENE DE MATTOS FABER, Médica; MANOEL 
GUERRA BORGES, Empresário; MOACIR DE MATOS COR
DEIRO, Despachante; MARIA APARECIDA NOGUEIRA, 
Servidora da FUNAI; MARIA ELITA DE JESUA, Servidora da 
FUNAI; MARCO ANTONIO RIBEIRO, Ex-servidor da FUNAI; 
MARIA DAGUIA NOGUEIRA CAMARA, Servidora Pública; D. 
MARGOT, Comerciante/cantina CAN/FAB/GALEÁO; MARIA 
RITA SORES CORDEIRO, Ex-Dir~tora da Escola Municipal 19-
XX-4 Cuba; MARIA CELESTE REGO DOS SANTOS, Prendas 
do Lar; MARIO MAC CORO, Policial; MIRIAN DE CASTRO, 
Arquiteta; MARIA DE FATIMA RIBEIRO DA SILVA, Prendas 
do Lar; MARILDA ARAUJO SALGADO, Prendas do Lar; 
MENDEL BERNAT, Médico; MANOEL FERREIRA DE 
ALMEIDA NOLAU, Comerciante; MARIA AUGUSTA PEREI
RA MELLO, Estudante; MARCELO GUARANYS, Médico; 
MARL Y MELLO DE LUCA, Professora; MARL Y BRAGA 
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I' MARTINS, Advogada; MARIA L YGIA POTIER DE OLIVEIRA, 
A9ao Social da Capela N.S. da Concei9ao; NATANIEL GOMES 
PORTO, Militar da Marinha; NOEL NUÉLS, Medico, ex-Mem
bro do Conselho Indigenista da FUNAI, Medalha do Mérito 
Indigenista. ; NESTOR DA SIL V A, Ex-Diretor da FUNAI, Profes
sora; NARA SARAIV A V ALLENTINI, Advogada, Presidente do 
CELANVE; NELSON DE SOUZA, Empresário; NANA SETTE 
CAMARA, A9ao Social; NELL Y BARBOZA GIANETTI, Assis
tente Social; NEWTON FRAGALE DA SIL V A, Diretor da AMA/ 
ZUMBI; NILO DE OLIVEIRA VELOSO, Cinegrafista da Comis
sao Rondon; NELSON MARABUTO, Ex-Presidente da FUNAI; 
NOEMIA RODRIGUES DE SOUZA BASTOS, Assistente Soci
al; NELY SIL V A LEÁO, Estilista; NANCY NACARATO, Ban
deirante; NICÁCIO FERREIRA DE LIMA NETO, Autónomo; 
NEWTON ASSIS, Comerciante; NILO DE ALMEIDA FILHO, 
Espiritualista; NILTON MEDEIROS DE MELLO, Ex-Adminis
trador Regional da XX RA/Ilha Gov.; NERINHO LEMOS DE 
CARV ALHO, Ex-servidor da FUNAI; ORIMAR GUAJAJARA, 
Menino índio Guaja jara; OCT A VIO VIEIRA LIMA, Ex-Presidente 
da FUNAI; ORLANDO BALOD, Médico; OLGA DE ABREU 
FIGUEIREDO DA SILVA, Médica; ODETE RAMOS DE OLI
VEIRA, Professora; ORLANDO DA SIL V A, Militar PM; OLGA , , 
ROMANO LEITE PINTO, Advogado; PAULO PARECI, Indio 
Parecí; PAULO ROBERTO GUAPIASSÚ TROY ÁO, Médico; 
PERIANDRO JOSE DE MOURA, Escrivao; PAULO MOREIRA 
LEAL, Ex-Presidente/FUNAI; PEDRINA BARBOSA, Escriva; 
PEDRO UAXURÉ, Índio Tapiraré; ROBERTO POTIGUARA, , ,, 
Indio Potiguara; RAMON AL VES, Indio Kaiuá; ROBERTO RA-
MOS CASAES, Comerciante; ROLAND DA SIL V A SANTOS, 
Jovem índio Kaiuá; RAULINO LOBO, Economista; RAFAEL VO
GADO FILHO, Jovem índio Kaiuá; REGINA REIS, Professora; 
REGINA TOPAZIO DE SOUZA, Yalorixá Regina de Bamboche; 
REGINA COELI DA FONSECA LUCAS, Espiritualista; 
ROBSON SAMPAIO DE ALMEIDA, Presidente do Club do Oti
mismo/Reabili ta9ao; RUTH MOUTINHO QUIROGA 
CHOMETON DE OLIVEIRA, Ex-Diretora da Escola Estadual 
Cuba; RUTH V ASCONCELOS CONTREIRAS, Prendas do Lar; 
REGINA CELI DE ALMEIDA CARLINI, Advogada; RENE 
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NAMBIQUARA, índio Nambiquara; ROBERTO KRAÓ, índio 
Kraó; RAIMUNDO DIAS CARNEIRO, Médico; RENICE DE 
OLIVEIRA CARNEIRO, Professora; SAMUEL GUTMAN, 
Odontólogo; SIL VIO REGALA; SIL VIO FERREIRA CARV A
LHO; SALETE S. DE OLIVEIRA, Contadora; SILVIA MARIA 
REIS FERNANDES, Arquiteta; SELENE CESAR MOTT A DE 
BARROS, Chef e do Grupo Bandeirantes l. Gov .; STELLA 
ROSENBAUM, Titular do Depto. de Ortopedia da UFRJ; SONIA 
REGINA FONSECA DA SILVA, Arquiteta; SUSI T AP AIUNA, 
Servidora da FUNAI; TERESA GUARANY, índia Guarany; 
THOMAZ DE AQUINO LISBOA, Padre Jesuíta; TERCILIO 
CARLINI SOBRINHO, Arcipestre Ortodoxo; TARCÍSIO , 
BONIF ACIO RIBEIRO DE ANDRADA, Militar da Marinha Bra-
sileira; T ARCILLA MARCELLO DOS SANTOS., Espiritualista; 
THEREZINHA DE JESUS ANDRADE SIL V A, Prendas do Lar; 
UBIRAJARA GUAJAJARA, jovem índio Guajajara; V ASCO 
FERREIRA DA SILVA, Despachante; V ANIA MARIA DOS 
SANTOS, Autonoma; VERA LUCIA BITTENCOURT, Oficial 
Administrativo; VIRGULINO GUAJAJARA, Cacique da tribo 
Guajajara; W ALTER DE OLIVEIRA VILLAS, Médico; 
WALDEMAR ROSA DOS SANTOS, Médico; WALTER 
NORONHA DA SIL V A, Militar da For9a Aérea Brasileira; 
WESLMY Y'LL DE MELLO, Odontologo; W ANDERLEY 
AIKINIAT A, menino índioErikibatsa; YOLANDA BORGES DE 
SANTANA, Ex-servidora da FUNAI; ZUIDE CAET ANO DE 
BRITO, índia Pataxó; 

INSTITUI<;ÓES HOSPIT ALARES, EST ABELECIMENTOS 
DE ENSINO, COMERCIAIS, ENTIDADES ASSISTENCIAIS E 
RELIGIOSAS, CLUBS DE SERVI<;OS E OUTROS GOVERNA
MENT AIS E PARTICULARES: 

ABBR/ Associa9ao Brasileira Beneficente de Reabilita9ao, AA/ Al
coólicos Anónimos, Administra9ao Regional da Ilha do Governa
dor/XX RA, ACM/ Associa9ao Crista de Mo9os da Ilha do Gover
nador, A9ªº Social Dominicana, Associa9ao de Prote9ao aos Nor
destinos, Associa9ao das Damas Israelitas, Assistencia Espiritual 
Allan Kardec, Associa9ao de Moradores e Amigos do Zumbi/ AMA 
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.. Zumbi, Albergue Joao XXIII, Banco da Providencia, 17. º Batalhao 
de Policía Militar da Ilha do Govemadort, Centro Médico Sanitá
rio da XX RA da Ilha do Govemador, Centro Médico Sanitário da 
Ruado Resende, COMTNCAN - For9a Aérea Brasileira, Casa 
da Amizade das Senhoras dos Rotarianos, Centro Espírita Tupiara, 
Casa de Jhorei da Igreja Messianica do bairro do Zumbi, Centro 
Educacional Caloute Gulbenkien, Club do Otimismo (centro de 
reabilita9ao física), Círculo Espírita Janaína, Centro Espírita Estrela ,, 
da Luz, Comissao de Amigos da Casa do Indio da Ilha do Gover-
nador, Centro Academico de Ciencias, Letras e Artes/CELANVE, 
Centro Espírita Vovó Catarina, Casa Gonc;;alves, Canil Apaporis, 
Curso GAP Tamandaré - Ilha do Governador, Casa do Pequeno 
Jomaleiro, Colégio Olavo Bilac, DROVET - Artigos Veterinári
os, 37. º Distrito Policial da Ilha do Governador, Escola Municipal 
19.xx.4 CUBA, Escola Estadual de Ensino Supletivo CUBA, Es
cola Cenecista Capitao Lemos Cunha, Escola Estadual Mendes de 
Moraes, Escola Estadual Lavínia de Oliveira Escragnolle Dória, 
Escola Estadual Anita Garibaldi , Escola Wenceslau Braz/ 
FUNABEM-Caxambú, Grupo Amor ao Próximo, Hospital Muni
cipal Paulino Wemeck, Hospital Municipal N. S. do Loreto, Hos
pital Municipal Jesus, Hospital Municipal Pedro 11, Hospital Psi
quiátrico Pinel, Hospital Psiquiátrico Colonia Juliano Moreira, 
Hospital Anchieta, Hospital Sao Sebastiao, Hospital dos Servido
res do Estado/IPASE, Hospital de Oncologia, Hospital Pedro 
Eernesto, Hospital Mario Kroeef, Hospital Clemente Ferreira, 
Hospital Municipal Souza Aguiar, Hospital Barata Ribeira, Hos
pital Evandro Chagas do Instituto Oswaldo Cruz, Hospital 
Moncorro Filho, Hospital Sao Francisco de Assis, Hospital Getú
lio Vargas, Hospital Rocha Faria, Hospital Sao Zacarias, Hospital 
Central do Exército/HCE, Hospital da Aeronáutica do Galeao, 
Hospital Universitário do Fundao/HUF, Hospital Geral de 
Bonsucesso, Instituto de Neurología, Instituto Nacional do Cancer, 
Instituto Femando Filgueiras, Instituto de Puericultura Martagao ,, 
Gesteira/IPPMG, Instituto Osear Klark, INAMPS/PAM/COMBU, 
INAMPS/P AM/BANCÁRIOS, INSS/Galeao, Igreja Presbiteriana 
da Ilha do Govemador, Igreja Messianica, Difusao Ilha do Gover
nador, lgreja Batista da Ilha do Govemador, lle de Inhasa e Ogum 
Xoroque, Instituto Nacional de Educa9ao de Surdos e Mudos, lns-
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tituto Benjamín Constant (escola para deficientes visuais), Institu
to Conselheiro Macedo Soares (abrigo ma9onico), Jornal Ilha No
ticias, Jaciara Modas, Konsertmac Ltda, LBNCentro Social Ilha 
do Governador, Lions Club Ilha do Governador, Loja Ma9onica 15 
de Novembro, Missao Ortodoxa Sao Joao Apóstolo da Ilha do 
Govemador, Manicomio Judiciário, Prefeitura da Aeronautica do 
Galeao, Papelaria Debret, Pao & Cia, Sanatório Curicica, Studio 
Foto Santana, Santa Casa da Misericórdia, Servi90 de Erradicac;;ao 
da Malária, Sodálicio da Sacra Fanu1ia (para deficientes visuais), 
Super-mercado Bom Marche, Rotary Club Galeao, Ilha e 
Guanabara, Tenda Espírita N.S. das Grac;;as Emanac;;ao de Xango, 
Viúva Organizac;;ao Funerária Sao Judas Tadeu, Y' s Mens Club Ilha 
do Governador, Y ate Club J ardim Guanabara, 
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ENTREVISTAS/DEPOIMENTOS 
ENTREVISTAS 

MANOEL GUERRA BORGES-Comandante Civil e Em
presário 

Nós estivemos sempre muito próximos dos índios pelas nos
sas condi96es de trabalho, pelo sentimento de co-responsabilidade 
e pela aproxima9ao de branco, pelos problemas de saúde traduzi
dos pela dificuldade de assistencia. 

N ós come9amos nosso trabalho a partir das aldeias, precisa
mente da Aldeia N. Sra. Auxiliadora no Mato Grosso, onde soube-

~ 

mos da existencia da Casa do Indio aqui no Estado. 
A própria FUNAI nos interpelou no sentido de expandir nos

sa ajuda a OCA/RJ, órgao absolutamente desconhecido por nós, 
apesar de morarmos a 800 m de distancia. A comunidade nao tinha 
conhecimento da existencia desse trabalho. 

Encontramos entao urna dedica9ao absoluta orquestrada com 
recursos impossíveis, tanto médicos como alimentares, o que fez 
acontecer urna ajuda de pessoas de boa vontade pelo que era feito 
de bom ali dentro. 

A comunidade insulana, a boa vontade de construtoras e a co
opera9ao do governo do Estado do Rio de Janeiro procuraram sa
ber as necessidades da Casa sem medir esfor9os para construir e 
que já possuía urna organiza9ao fabulosa, sabido isso na aldeia mais 
longíngua. 

Essa aproxim~ao se deve a um sentimento nato de conhecer o ín
dio através de sua gente na aldeia e pelos problemas surgidos com a 
chegada aos grandes centros. 

' 



Os postos indígenas nao tem e nao dao apoio. 
No Rio de Janeiro havia organizac;ao mas nao infra-estrutura. 

O prédio, es se f oi o primeiro pos to de triagem urna necessidade para 
os índios, devendo existir do mesmo jeito ero todos os Estados. 

No Rio se encontra atualmente a melhor estrutura da FUNAI 
do Brasil, conseguido pelo conjunto de for~as ao lado de urna dire
i;ao de sangue brasileiro, um trabalho maravilhoso em favor da 
própria FUN Al. 

,. Ninguém mediu esfor9os para erguer e manter esta Casa do 
Indio e, até hoje, como sempre, a base é o carinho ao nosso índio 
entendendo-o na selva, mantendo o elo de aproxima9ao com um 
trabalho de ajuda permanente, rotineira. 

Nós entendemos o índio na selva. 

ENCONTRO COM OS OS ÍNDIOS 
ORLANDO. DA COSTA BALOD, Psiquiatra 
Conheci a Casa do índio através de um paciente índio que mar

cava consulta comigo, quando trabalhava no ambulatório de psi
quiatría do PAM Venezuela. Chama-se Argemiro, acompanhava a 
funcionária daquela casa, Aparecida. Paralelamente a colega vizi
nha ao meu consultório Dra. Lucia Cunha de Araújo tambem aten
día outro índio com problemas mentais. Argemiro foi melhorando 
pouco a pouco e tendo alta foi encaminhado e re-integrado a sua 
comunidade. Surpreso fiquei quando indo ao cinema, vi Argemiro 
no seu habitat em um curta-metragem documentário sobre a vida 
dos índios brasileiros. Aos poucos vieram outros índios para trata
mento comigo e a colega vizinha ao consultório. E a amizade foi 
se desenvolvendo culminando quando aceitamos finalmente os ,. 
inúmeros convites de urna visita a Casa do Indio. 

Após certa dificuldade na localiza~ao, conseguimos chegar e 
lá fomos bem recepcionados pela diretora D. Cariry que se tomou 
nossa grande amiga e como ela todos os índios do Brasil! As visi
tas se repetiram e quando lá compareciamos para medicar, tratar 
de alguns índios hospedes. 

Lembramos bem da Adalgisa (funcionária índia) e seu filho 
que regula idade como meu mais velho. Tratamos dele ainda lac-
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tente de urna congitivite pós parto. Cabe elogiar D. Cariry pelo 
belíssimo trabalho humanitário que dedica a estes índios doentes, 
pois padecendo de alguma moléstia, em geral sao rejeitados e cor
rendo o risco de serem sacrificados ( dependendo da cultura de cada 
tribo ). Sao trazidos para tratamento na cidade e quando recupera
dos devolvidos a sua vida de origem. Como somos psiquiatras, 
dávamos cobertura maior nesta área atuando com psicoterapia, 
psicofarmacoterapia e em alguns casos até hospitaliza9oes, quan
do a conduta era incompatível dentro da Casa do Índio. E observa
mos que os índios sao como civilizados, sofrem de neuroses, 
esquizofrenias, epilepsias, déficit mental alcoolismo etc. ,. 

A primeira visita a Casa do Indio encontramos funcionando 
urna só porque na casa, humilde, pobre, mas com a fibra de Dona 
Cariry e adeptos foi crescendo. Hoje esta bem maior, mas ainda 
pequena para o tamanho da obra que se propoe, mas observamos 
que a luta continua, nao esmorecendo <liante das dificuldades que 
surgem como financeira, humana, material etc ... 

Assim continuamos amigos e prontos a ajudarmos, fazendo 
o que podemos, quando somos solicitados pela amiga Dona Cariry, 
pessoa de inesgatável gás, firme ero seu ideal, que muito admira
mos, de grande valor. 

U ma li9ao de humanidade ! 

TARCÍSIO BONIFÁCIO RIBEIRO DE ANDRADA, 
Capitao de Mar e Guerra (FN) R.Rm. 

Quando comandei o Grupamento de Fuzileiros Navais de Bra
silia, recebemos lá para fazer o servi~o militar dois índios Xavantes 
da reserva de Sao Marcos em Mato Grosso. Os dois Xavantes, José 
Maria e Tibúrcio, fizeram o treinamento militar no Grupamento e 
depois serviram por quase um ano no Comando Naval de Brasilia, 
embarcaram em navío de guerra e fizeram urna viagem ao Nordes
te. Algum tempo depois, já servindo no Rio de Janeiro, fui procu
rado por D. Eunice Cariry, que dirigía a Casa do Índio, na Ilha do 
Govemador. D. Cariry, como é chamada desejava que dois du tres 
índios criados por ela repetissem a experiencia de José Maria e de 
Tibúrcio e tambero fizessem o servi90 militar na Marinha. 

Seu desejo se concretizou e os índios formados pelo Centro 
de Recrutas do Corpo de Fuzileiros Navais. 
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A partir desse primeiro contato com D. Cariry, visitamos a 
Casa do Índio na Ilha do Govemador. Picamos impressionados de 
ver o trabalho meritório dessa senhora, que, lutando com falta de 
recursos, com pessoal insuficiente e com instala9oes precárias e 
improvisadas, mesmo assim abrigava dezenas de índios mandados 
pela FUNAI para o Rio de Janeiro a fim de serem tratados em am
bulatórios hospitalares. ,, 

Encontramos na Casa do Indio, índios acometidos de toda 
sorte de doen9as. 

Passaram-se alguns anos soubemos por intermédio de D. 
Cariry que ela conseguira recursos para reformar as instala<;oes da 
Casa do Índio. Em grande parte por seu esfor~o, essa benemérita 
institui~ao passou a dar aos índios por ela assistidos urna melhor 
condi~ao de hospedagem e tratamento. 

É com satisf a<_; a o que fa<;o es se depoimento pois conheci de 
perta o esfor~o e a garra de D. Cariry em querer melhorar as condi-,, 
<;oes físicas da Cas~ do Indio. E,com prazer podemos ver que seu tra-
balho frutificou, estando ela e a comunidade indígena de parabéns. 

Gente como D. Cariry, sem alarde ou propaganda fazem muito 
mais pelos índios do que os Stings da vida. 

,. 
MANOEL JOSE PEREIRA FILHO, Médico 
Ao antender a um chamado de Eunice Cariry em 1964, no 

início de minha carreira para atender um índio enfermo que se en
contrava no Albergue Joao XXTII, pude constatar o admirável tra
balho dessa grande amiga, de prote<;ao e carinho com os primeiros 
habitantes das terras brasileiras. 

Movido, tal vez, pela curiosidade e anseio em adquirir conhe
cimentos sobre os costumes indígenas, e entusiasmado pelo traba
lho de Cariry, a quem me uniam grandes e afetuosos la<;os de 
amizade, resolvi colaborar com este obstinado trabalho em defesa 
dos índios que custou a Cariry muitas dificuldades e apreensoes. 

Na época, ainda nao existia a FUN Al, os índios recebiam as-, 
sistencia do SPI (Servi90 de Prote9ao aos Indios), acompanhados 
por Cariry e as vezes em grande número se hospedavam no Alber
gue, casas de amigos de Cariry e na Base Aérea do Galeao. 

Instituída a FUNAI, passei a prestar cuidados médicos aos ín-,, 
dios assistidos por Cariry na Casa do Indio. A verba que recebiam 
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mal davam para alimentar os índios em transito e em grande nú
mero que na Casa moravam. Levando-se em conta que a maneira 
dos indígenas apresentava sérios problemas de saúde (afec9oes 
mentais, doen9as endemicas, doen<;as venéreas e até mesmo doen-
9as malignas) tudo era muito complicado, pois a medica9ao era con
seguida com muito sacrifício, através de colaboradores e mesmo a 
habita<;ao para abrigar os índios era pequena. O vestuário era po
bre e insuficiente para urna assistencia médica preventiva e curati
va aos índios. 

Quando percebi essa enorme quantidade de problemas, come-, 
cei a dedicar parte do meu tempo a Casa do Indio, e, ajudando como 
profissional de saúde aquela entidade, vivenciei fatos que me mar
caram e me f oram muito gratificantes. 

O mais mareante, sem dúvida, foi a homenagem que recebi 
na época em que prestei assistencia pré-natal e cirúrgica (parte por 
cesariana) a urna índia chamada Dagmar Kanoa Satravaka que re
sultou no nascimento de um menino que foi batizado com os meus 
dois primeiros nomes e tomou-se meu afilhado. 

Este e outros fatos uniram-me cada vez mais a esta criatura 
maravilhosa que é Cariry e ao seu ideal em torno dos índios, e meu 
trabalho visava minimizar o sofrimento <leste povo, ainda boje tao 
sofrido, e que chegava ao Rio de J aneiro sem qualquer tipo de as
sistencia médica. 

Como profissional, sei das carencias que os índios que para ,, 
cá migram possuem, pois a Casa do Indio continua precisando de 
maiores recursos financeiros, assim como obten9ao, a nível Esta
dual e Municipal, de apoio para resolver os casos mais graves de 
saúde com a contrata9ao de mais funcionários capacitados e idea
listas para o atendimento ao índio doente. 

Certamente, sei que quaisquer obstáculos nao sao suficientes para 
impedir que Cariry continue com este trabalho humano e necessário e 
que há muito vem ajudando a sanar os problemas do povo indígena. 

W ALTER VILLAS, Médico Ortopedista ,, 
Morador da Ilha, voltaria a me aproximar da Casa do Indio 

através da Léa Carneiro, da L.B.A. 
Daí surgiu urna rela<;ao de trabalho e amizade f ortes de que 

me orgulho muito. 
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Pudemos no Hospital de Bonsucesso, junto com Dr. Emílio 
Cesar Zilli, conseguir que os índios fizessem matrícula, evitando a 
trabalheira que pesava nas consultas ao hospital. 

Conhecer o trabalho de Cariry, entender e respeitar a causa 
que ela abra~ou, me entusiasma com a fome de trabalho desta 
mulher; é um privilégio que só se pode agradecer. 

Nosso Rotary convidou Cariry para ser urna Rotariana e tive 
enorme prazer de ser seu padrinho, por sua escolha, na noite de seu 
ingresso no Rotary Club. 

O que mais impressiona é urna coisa muito forte, urna lide
ran~a muito rara, seu trabalho feito com muito amor. 

Para mim conhece-la é urna glória e mostrar aos outros o que 
Cariry faz através do Rotary é urna maneira de mostrar o profundo 
respeito pelo que ela faz. 

ANTONIO SALEME NETTO, Patologista Clínico 
No fim da década de 70 comecei a ter convivencia comos ín-, 

dios da Casa do Indio em virtude das muitas dificuldades em que 
v1v1am. 

Meu laboratório foi posto a disposi~ao daqueles que chega
vam necessitando exames. 

Coma continuidade fizemos amizade com algumas pessoas agra
dáveis, educadas, frequentavam minha casa fazendo música nao só 
indígena mas as da época. 

Meu entrosamento com a Casa do Índio foi no sentido de ajudar 
nos exames que sempre fomeci gratuitamente com o maior prazer. 

" JORGE NOGUEIRA CAMARA, Medicina Física e Rea-
bilita~ao 

Já havia tentado ajudar os menos favorecidos como por exem
plo, favelados, mas nao consegui tomar a ajuda prazeirosa para mim. 
Veio-me a vontade de ajudar índios, sempre vilipendiados, ajudar 
como médico. 

Mudando para Ilha me inteirei da existencia da Casa do Ín
dio, procurei, achei e a visitei num sábado. Bati palmas, me infor
maram que a Chefe, Cariry voltaria 2 .. ª feira: 

Vol tamos, conversamos fomos bem recebidos, mas já nos re
voltamos com os problemas - índios passando fome, sem remé-
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dios, sem verba para manuten~ao. Quando ela chegava nao dava 
para fechar o buraco. 

Além desses os problemas disciplinares e de doen~as. 
Com a continuidade de nossa liga~ao com a casa, Cariry nos 

pedia socorro em casa nas horas de ir para a Delegacia resolver 
problema de índio bebado e outros de extrema gravidade - inclu
sive falsos índios. 

A qualquer hora que Cariry precisasse era só chamar na mi
nha casa, Estrada da Cacuia, 1345 e tinha nossa ajuda integral. 

Dava consultas na Casa, arranjava remédios, tratamento de 
cancerosos, transfusao no Paulino W emeck. 

Deste tempo data minha imensa gratidao ao Dr. Raimundo 
Dias Cameiro, Chefe da Cardiologia do Hospital dos Servidores 
do Estado e ao Dr. Lecy chefe da Pediatría do mesmo hospital. 
Também aos médicos residentes da época e meu agradecimento 
especial. 

Com esses amigos abri caminho para a cirurgia cardiológica 
nesse Hospital. Dr. Raimundo levava o índio para sua clínica par
ticular inclusive usando a ambulancia, sem onus para a Casa do ,, 
Indio. 

Havia um desleixo monstruoso das autoridades, mas as por
tas do hospital estao abertas até hoje em todas as clínicas. 

Nas feiras livres pediamos "esmolas" para a Casa do Índio, 
enchíamos sacos de comida para a sopa. 

Nesta época eu pegava os índios doentes antes de ir para o 
hospital e eles ficavam comigo ..,até a hora da minha volta. ,, 

Agora, se a Casa do Indio existe é pelo trabalho da Cariry, 
trabalho social, conseguindo consulta com gregos e troianos. 

Urna das melhores coisas de minha vida foi ter conhecido a 
Cariry e pretendo levar essa amizade até a etemidade. É urna gran
de mulher, a FUN Al nao ve sua grandiosidade de espírito e de alma. 

V ASCO FERREIRA DA SIL V A, Despachante 
SILVIA MARIA REIS FERNANDES, Arquiteta 
Conheci o trabalho da Dra. Eunice Alves Cariry Sorominé ,, 

com a Casa do Indio no dia em que levado por um cliente e amigo 
o Comandante Borges, fui aquela humilde, por que nao dizer mi
serável casa. Fiquei estarrecido, chocado e até deprimido em saber 
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~ que a FUNAI deixava com que os índios, a maioria deles doentes, 
tivessem urna condi<;ao tao precária de vida. Passando a vi ver aquele 
drama e maravilhado com a garra por que nao dizer determina9ao 
de urna pessoa, que noite e dia dedicava sua vida, parecia que nada 
mais existía em seu mundo, a nao ser aquelas pobres criaturas. Como 
urna alma bondosa, ela tratava todos os velhos e crian9as com ca
rinho, paciencia e acima de tudo com respeito, sentimento tao im
portante, pois talvez poucos sentiam, que ali estavam seres mais 
carentes de que outro cidadao, dada a cultura, suas tradi96es e por 
doen9a necessitavam de vir buscar a cura, e que nem sempre al
can9avam, abandonando sua aldeia, sua família, tudo em busca de 
apoio e o que encontravam? Condi96es lastimáveis e senao fosse 
por aquela Senhora, nada mais encontrariam a nao ser o relente e a 
noite. 

Esta é urna imagem que eu encontrei, abandono por parte das 
Autoridades, as verbas mal supriam as necessidades básicas e Dra. 
Cariry decidiu que iria buscar dinheiro necessário a ajudar aquelas 
criaturas, na comunidade, nos amigos e nas pessoas que ainda ti
nham cora9ao, que humanamente ajudariam. Eu e meu marido, nos 
colocamos ao dispor <leste trabalho, e com o que poderiamos dar, 
eu como Arquiteta e ele como Despachante, desenvolvemos junto 
com outros um proje,to para a constru9ao da que hoje pode ser cha
mada de CASA DO INDIO. Sabemos que demos muito pouco, que 
nada foi tao árduo quanto o trabalho da Dra. Cariry, pois ela vivia 
ali, acompanhando a tudo, desde o Projeto dando as coordenadas, 
transmitindo as informa96es, passando para mim como deveria ser, 
muitas vezes discordamos eu como Arquiteta sem nunca ter desen
vol vido um projeto para clientes tao especiais, fazer urna Casal 
Hospital, de acordo com a cultura e necessidade deles, ela era a 
pessoa indicada, o elo de liga9ao, e como conhecia bem as particu
laridades. E foi assim, num trabalho conjunto que desenvolvemos 
o Projeto e a constru9ao finalmente saiu. Infelizmente, por várias 
razoes até mesmo dificuldades de trabalho, nao acompanhei a obra, 
mas fiquei contente ao ver que o sonho havia se tornado realidade. 
O que·mais me preocupa e a pergunta que fa90 é que: Será que basta 
só is to? Como continuar agora? 

O trabalho come9ou em condi96es decentes, Dra. Cariry pode 
abrigar os doentes e tratá-los, mas imagino que ela talvez nao pre-
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cise mais de urna Arquiteta e nem de uro Despachante, mas de 
médicos, enfermeiros, psicólogos, fonoaudiólogos, reabilitadores, 
professores, dentistas etc ... , gente, muita muita gente para dar seu 
trabalho e dedica9ao. 

LAURICY LYRA BARROS, Bancária 
Fa9a questao de deixar meu testemunho sobre a história da ,. 

Casa do Indio e o trabalho maravilhoso que D. Cariry. Ainda boje 
me emociona sentir a preocupa9ao em relacionar nomes quem a 
ajudou para agradecer, quando nós, a sociedade brasileira, incluin
do a comunidade indígena, é que tinha que agradecer a ela. A soci
edade pelo seu cuidado em preservar a cultura que é a nossa ori
gem e pelo exemplo que tero dado. A comunidade indígena pela 
dedica9ao e carinho a ela dirigido. 

Nós, que fomos do Grupo de Escoteiro, queremos dar a pú
blico, registrar fatos que consideramos importantes para delinear a 
postura dessa figura. 

O Grupo Escoteiro Cristo Rei participou da inaugura9ao da , 
Casa do Indio, nossos meninos e chefes trabalhavam em campa-
nhas de donativos, promovia-se gincanas para obter qualquer tipo 
de ajuda. Nós os ocupavamos, educando-os de modo divertido. Eles 
participavam de cerimónias indígenas, absorvendo seus costumes, 
conhecendo-os melhor. Nós, os chef es jovens de Grupo, fundamos 
o Cla de Pioneiro o que ocasionou urna participa9ao maior no tra
balho, filiando-nos também a OPAN (Opera9ao Anchieta), coro 
Padre Thomas. , 

A Casa do Indio tornou-se prioritária para nós. Fizemos de tudo 
para ajudar: pe9as de teatro, campanhas, venda de artesanato in
dígena. Até tivemos urna voluntária que ficou uro ano numa aldeia. 

Esse trabalho, que nos parece, foi produtivo, foi muito impor
tante para nossa afirma9ao, o sentido de amor e dever ao próximo 
era urna constante nas nossas vidas. 

Daí agradecemos tanto e podermos ajudar senda ajudados 
também. Vejo nosso trabalho como o de alguem que planta urna 
árvore e consegue faze-la vingar. E D. Cariry esteve sempre junto 
a essa árvore pedindo a todos um pouco mais de agua ou terra. 
Nunca se cansou nem perdeu a coragem. 

O seu exemplo ficou para sempre em nós. 

\ 
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.. FLORIANO ALVES BORBA, Odontólogo 
Bem aventurado aquele que recebe de Deus a oportunidade 

de servir renunciar. 
Isso é um privilégio que poucos sabem aproveitar. 
Parabéns, Cariry, por voce ter vencido voce mesma. Sao pes

soas como voce que fazem valer a pena a gente continuar sonhan
do, continuar vivendo e continuar tentando. 

A Casa do Índio da Ilha do Governador é o fruto do trabalho, 
carinho e amor de urna criatura que tudo deu de sí para que essa 
gradiosa obra se tornasse realidade. 

A Casa do Índio e sua fundadora a Dra. Cariry constituerm 
um patrimonio muito querido da Ilha do Governador. A Casa do 
Índio 'é um lugar onde realmente se vive o amor e o espírito de res
ponsabilidade. Fala-se, hoje, muito de direitos humanos, de justi~a 
e paz. Aqui tudo isso se vive em plenitude. 

Dra. Cariry, como urna mae, ela de tudo se esquece quando 
alguém está sofrendo. Ela vive a maternidade dos filhos de Deus 
no sentido pleno. Quando alguém sofre, quando Deus chama para 
a etemidade alguns de seus filhos, cada vez Dra. Cariry sente urna 
espada de dor a transpassar seu cora9ao materno. Mas corr1 a fon;a 
da fé e do amor tudo suporta, tudo sofre e a cada dor, ela se renova . . 
para mais servu. 

A Casa do Índio é o oásis de paz da Ilha do Govemador e Dra. 
Cariry é aquela criatura que terá sua memória eternamente reco
nhecida na Ilha do Governador e na História da FUNAI. 

HELIER DAMIANO COLLARES, Médico 
Desde sempre me lembro de Cariry pedindo por seus doen

tes, seus índios doentes no Hospital Paulino Wemeck. 
Meu plantao de 6. ª feira era muito'procurado por ela que sem

pre vi tocando sua Casa do Índio, empurrando com a barriga, ape
sar das dificuldades enormes de todos os matizes, incluindo as com 
o Govemo, a FUNAI. Mais tarde até com seu filho vinha ajudando 
e Cariry se virando, se virando, tanta gente doente. 

Até agora, na 6.ªfeira dia 12/07/91 atendí urna índia doente 
acompanhada d~ Cariry. 

A dela é urna obra dura e permanente. 
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MARIA DA GUIA NOGUEIRA CÁMARA, Funcionária 
Pública 

O que me impressiona na Cariry é a sua preocupa9ao nao só 
com a Casa do Índio mas com o genero humano em geral. Tam
bém sua inteligencia, sua perseveran~a, com toda a carga de traba
lho conseguiu dois cursos superiores. 

Junto a Casa um dos meus primeiros trabalhos e o que mais 
me agradava era o dos bazares beneficentes, as campanhas de va
cina9ao. 

A Casa do Índio é urna coisa muito bonita pela sua variedade 
de tipos, pois cada tipo tem sua personalidade, seus costumes. 

Cariry sempre procurou atender as necessidades de cada um 
individualmente. Quando o cacique Apoena esteve por aqui ele le
vantava as duas da manha, tomava banho e reclamava da Cariry 
ainda estar dormindo. 

Naquele tempo a Casa era pequenina, agora se transformou 
num Centro de Tratamento. · 

Cariry sempre destacou que os doentes mentais sao os que 
mais a preocupam, mas os que mais a agradam. 

Nossa presen9a constante veio até 1983, quando nos muda
mos para Juiz de Fora. 

E nao adianta mais falar nada, pois vou sempre ficar falando 
sobre Cariry. 

SELENE CESAR MOTA DE BARROS, ex-Coordenado
ra do Distrito de Bandeirantes da Ilha do Govemador 

Em 1970 comecei a trabalhar como Coordenadora de Distri
to de Bandeirantes da Ilha do Govemador juntamente com o grupo 
de Escoteiros de que fazia parte a fa1Il11ia. , 

Nesse trabalho estavam incluídas visitas a Casa do Indio e nos 
envolvemos profundamente com aquela obra, levando também a 
Igreja Presbiteriana a um contato maior através da Uniao da Moci
dade Presbiteriana e da Sociedade Auxiliadora Feminina da lgreja 
Presbiteriana, que continua até hoje. 

Nao sei como dar minha impressao sobre a Cariry, sua entre-, 
ga é total, urna mulher dinfunica, corajosa, amorosa. E difícil en-
contrar urna pessoa ass1m. 
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ELZA BARBOSA VILLELA, Professora 
Quando Diretora da ACM (Associac;ao Crista de Moc;os) a 

Casa do Índio foi selecionada junto a outras instituic;oes para rece
ber o tipo de ajuda que necessitasse, ajuda essa que foi a gratuidade 
a dez índios escolhidos por Cariry para participar de atividades 
esportivas da ACM. 

Daí para a frente o relacionamente f oi mais ou menos cons
tante durante os. anos de festas de Rodolfo Vasconcellos Villela. 

U m caminho de significativas conquistas no espac;o físico e 
de evoluc;ao em direc;ao a sabedoria no desempenho de suas fun
c;oes, Eunice Cariry, há 23 ano~ a frente dessa Casa, caracteriza o 
respeito ao direito de viver do Indio Brasileiro. 

NARA V ALLENTINI, Advogada, Presidente fundadora da 
Comissao de Amigos da Casa do Índio da llha do Gov. e do 
CELANVE/Centro Academico de Ciencias, Letras e Artes. 

Para a Casa do Índio o comec;o foi difícil, nao havia nada de 
nada, casa precária, faltando absolutamente tudo, a comunidade nao 
sabia da existencia daquela casa, nao conhecia o trabalho que se 
desenvolvía silenciosa e duramente. 

A importancia da Cariry é monstruosa, para diz~r pouco. Lar
gou tudo para se dedicar a esse trabalh~, a Casa do Indio é a vida 
dela, nao fosse essa mulher a Casa do Indio com tudo o que tem 
feito de bom, nao existiria. 

ELBE DE HOLANDA, Presidente do Gatig (Grupo de Ar
tes e Teatro da l. do Gov.) 

,. 
CARIRI, terra do Indio 
Em um pedac;o de terra, na Ilha do Govemador, o sonho acon

teceu. Os índios, nossos índios, danos por direitos divinos de toda 
essa terra que aos poucos foi sendo diminuída, conseguiram encon
trar um pedacinho desse chao que tanto amam e o calor humano 
desa brava mulher: Cariry ! Porte como sangue que lhe corre nas 
veias, decidida como um chef e guerreiro ! 

Conheci a Casa do Índio na Ribeira quando ainda era início 
de luta, vi a forc;a de Cariry, seus sonhos cheio de cuidados, sua 
voz e decidida, orientando os índios e amenizando a dor dos que 
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estavam doentes; valorizando o artesanato deles, vendo neles nos-
. '' - / '' sos semelhantes dignos de nossos respeitos, sao nossas raizes . 

Hoje a Casa do Índio cresceu, o atendimento é mais preciso, 
eles estudam e participam da nossa comunidade. Cariry foi ouvida 
pelo Glorioso que com certeza conh~ce. melh~r nossa.história e sabe 
que Cariry é pedra, sol, céu, mar! E vida! Vida dedicada aos nos
sos índios. Oq~ulho-me de conhece-la. 

Casa do Indio, nossa casa. 
Cariry, alicerce firme. 

A 

D. NANA SETTE CAMARA 
O que me ficou na memória foi a cena de 37 índios acomp~

nhados pela Cariry sem nenhuma estrutura, sem nenhuma poss1bi
lidade de tratamento- um grande depósito-é o que me parecía. 
Encaminhei ao Prof. Clementino Fraga, Diretor da Universidade Fe
deral do Rio de J aneiro para triagem e atendimento inicialmente da
queles casos que a FUNAI mandava sem saber de nenhuma estrutura. 

Qualquer pessoa logicamente ficaria presa, co-responsável 
pela soluc;ao. 

Cariry era sozinha. 
Guardo a impressao para sempre dos índios doentes a levan

tar alicerces com latas, com instrumentos super-rudimentares, os 
mais primitivos. Mas havia empenho total apesar de primarismo, 
talvez a mais alta tecnologia nao conseguisse e que resultou de urna 
vontade férrea, de um enorme envolvimento emocional, nao ha ven
do nenhuma infra-estrutura. 

Eram 37 índios comas mais variadas doenc;as, tratados den
tro da sua individualidade como maior carinho, aten9ao. 

Qualquer desejo que projetassem Cariry ia a luta. A índia Mar
garida deficiente, costura toda a roupa d~ Casa a mao, queria urna 
máquina. Pedi a urna amiga, Hildegard Angel, que pediu a Marle·
ne Rodrigues. Veio a máquina El gin, guardada que estava, sem uso 
há anos, que se movia com o cotovelo. A máquina era usada pelos 
bra9os de quem nao tinha pernas para trabalhar. 

Urna coisa divina. 

ISAAC DEJGEL, Médico Pneumologista 
Através do SUSA - Servic;o de Unidade Sanitáiia Aérea -

idealizado e tocado por Noel Nutels, comecei a fazer um trabalho 
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.. junto aos índios, na década de cinquenta em Mato Grosso, Rondonia 
e várias outras regioes. 

Com a forma9ao da Casa do Índio no RJ era natural que eu 
me empenhasse em ajudar também Cariry, cu jo trabalho social era 
e é fora de série, a solu9ao dos casos médicos é procurada de todas 
as mane1ras. 

Minha especialidade, tuberculose, tanto no Ministério da Saú
de como na Prefeitura foi útil, os casos rebeldes eram encaminha
dos, tratados ou internados. 

No Centro de S~úde da Freguesia atendia frentemente a po
pula9ao da Casa do Indio, com um entrosamento perfeito com 
Cariry, por muitos e muitos anos. 

NAIR BISMA YER, ex-Presidente do Núcleo Bandeirantes 
da Ilha do Govemador. 

Para falar sobre a Casa de Índio me tomo saudosista de tem
po em que era ativista e procurava, em conjunto coma Diretoria da 
Casa, fazer o melhor, principalmente para as crian9as, nossas ir
mas índias e assim participei de muitas campanhas com esse fim. 

Houve um congra9amento muito benéfico para todos, sem
pre supervisjonado por Cariry, que foi e continua sendo incansável 
na Casa do Indio. 

Muito se deve, direi quase tudo ao amor com que ela dirige a 
institui9ao. 

Participei de algumas diretorias da Casa, tenho até afilhados, 
o que muito me honra. Nosso trabalho conjunto era tao organizado 
que tinhamos o apoio de todas as autoridades, inclusive da Mari
nha colaborando com tudo que se fizesse necessário. 

, 
Pror. CRIMEIA AUGUSTA DE SIQUEIRA CAMPOS, 

Administradora e pedagoga formada pela UFRJ. 
Eunice Sorominé, para os amigos Cariry, de nada conseguiu 

erguer um lar, hospital, escola, urna obra conhecida em todos os 
estados do Brasil e Na95es como labor de dedica9ao e amor aos 
índios. 

Por que lar? Pelo sentimento de extensao oriundo de cada urna 
tribo. Uns sentem a continua9ao de lar desde o alimento no calor 
fraternal da sua orientadora. 

192 

Por que hospital? Pela diversifica9ao das doen9as que eles por
tam e para isso contando coma ajuda de seu próprio filho Joao 
Carlos como enfermeiro, tudo em prol da preserva9ao da saúde. 

Por que escola? Ela visa desde a alfabetiza9ao a integra9ao a 
nossa cultura levando em conta a cultura do índio, nao violando-os. 

Essa humaníssima criatura que desde seu pai, mae, filho e ami
gos conseguiu realizar com ardor e justi9a e anseio dos índios de 
diferentes culturas de várias regioes da Uniao. 

Essa funcionária é advogada de quilate incalculável pelo seu 
valor. Picará registrado nos cora96es de todos nós que acompanha
mos de perto por anos seguidos a sua tempera em favor da preser
va9ao de índio. 

Por ocasiao da Conven9ao Rio 92, onde a ONlJ esteve pre
sente no Riode Janeiro que foi o centro de urna conven9ao mundi
al para discutir todos esses temas abrangendo o índio, o meio-am
biente e a ecologia foi um dos universos de fragmentos para con
clusao e contribui9ao da nobre Cariry como um espelho do seu 
cansma. 

Fim 
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