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WAIMIRI ATROARI 

A história que ainda não foi contada. 

José Porfirio Fontenele de Carvalho. 

Brasília 1982. 

Dedico este trabalho, aos que, mesmo sem saber porpue estavam fazen
do, sacrificaram suas vidas, em defesa dos índios. 

Presto aqui minha homenagem pessoal a Gilberto Pinto Figueiredo e a 
João Dionísio do Norte, o "João Maracajá", que sacrificaram suas vidas na 
defesa dos índios Waimiri-Atroari. 

Quando iniciei este trabalho, nos idos de 1974, não imaginei que levaria 
tanto tempo para concluí-lo. 

Não se trata de nenhum trabalho com pretensão científica ou acadêmi
ca, trata-se de depoimentos pessoais sobre fatos que testemunhei e de resumo 
sobre o resultado de exaustiva pesquisa bibliográfica e documental. 

Por isto, ao escrever este trabalho, não sigo nenhum chavão estético co
mumente usado, escrevo e narro os episódios de forma como o pesquisei 
e da maneira que costumo contar estórias. 

"Eu nunca quis saber po~ue os índios mataram ou deixaram de matar ... 
Tenho-os como meus fil~os, considero-os o prolongamento de minha fami'lia. 
Ando armado na floresta, mas não atiro nos índios em caso de ataque . 
Se me matarem um dia, paciência ... " 
"Gilberto Pinto ·Figueiredo", lndigenista morto em serviço, na floresta,no 
Posto 1 nd ígooa de A tração Abona ri em 29 de dezembro de 1974. 
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OS WAIMIRI ATROARI 

Todas as not(cias que encontrei nos documentos pesquisados sobre os 
índios denominados Waimiri Atroari e os contatos mantidos com aquele gru
po tribal, não garantem que eles se auto-denominem como são conhecidos. 

Sabe-se que os índios que habitam a área de influência do rio Camanau , 
Jauaperi o Santo Antonio do Abonari,·quando se referem aos i'ndios que habi
tam a área de in f luência dos rios Alalau e Uatumã, chamam- lhes de "Atroari " . 
E aqueles quando fazem referência aos índios do Camanau e Jauaperi, Santo 
Antonio do Abonari, denominam-lhes de Waimiri. Entretanto são poucos os 
historiadores que fazem referências aos índios ha~itantes na região com
preendida pelos rios Jauaperi , Camanau, Uatu mã, Santo Antonio do Abona
ri, Alalau e seus afluentes, com a denominação Waimiri Atroari . 

As primeiras notícias que se tem dos índios habitantes na margem es
querda do Rio Negro, compreendendo a área que se estende do rio Jatapu ao 
Rio Branco (vide mapa nQ 01), datam do século XVI 1. 

Barbosa Rodrigues, famoso etnólogo brasileiro, foi um dos primeiros 
que manteve contatos amistosos com os índios Wa imiri Atroari, que ele na 
ocasião, denominou-os de Crichanás. 

Sobre os contatos com, índios, Barbosa Rodrigues, publicou um traba
lho em forma de livro intitu lado "Jauaperi, Pacificação dos Crichanás" 
( 1885). 

Sabe-se também que o m1ss1onário Frei Teodoro das Mercês, um dos 
primBiros exp loradores do Rio Negro, manteve contato com os Waimiri 
Atroari, denominando-os entretanto de "Aroaquis". 

Os Waimiri Atroari, eram também conhecidos com a denominação de 
Taru más, Caripunas, Cericunás, Crichanás, Alalaus, Jauaperi e Wautemiri . 

O relacionamento entre os índios Waimiri Atroari com os segmentos da 
sociedade colonizadora manteve-se sem maiores problemas até o início do 
século XIX, quando o comércio e a exploração dos castanhais atingiram eco
·nomicamente grande importância. As terras ocupadas pelos Waimiri Atroari 
são ricas em produtos vegetais, destacando-se a Castanha do Brasil , Balata, 
Pau Rosa (3) e outros artigos de grande procura comerc ial naquela época. ; 

' 

Foram criadas nas margens do Rio Negro, pequenas vilas como Moura, 
Carvoei ro e Airão sem que fosse registrado nenhuma resistência por p-arte dos 
índ ios à fixação daqueles povoados dentro do te rri tóri o ocupados por eles. 
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Após a ida para a região (área de influência dos rios Jauaperi e Rio 
Branco) do Major Manoel Ribeiro de Vasconcelos, nomeado pelo Presidente 
da Província do Amazonas, Dr. João Pedro Dias Vieira, em 1856, iniciou-se 
uma verdadeira guerra, aberta e desigual, contra os índios Waimiri Atroari. 

Para "pacificar" os índios Waimiri Atroari, o Major Vasconcelos, seguiu 
no dia 29 de abril de 1856, levando consigo, ao Rio Jauaperi, 50 guardas 
bem armados prontos para entrarem em ação contra os índios. A pa.cificação 
entendida pelo Major Vasconcelos, era de forçar à bala· o rendimento dos ín
dios, para que os comerciantes exploradores de Castanha pudessem realizar 
suas coletas sem que fossem molestados. 

Major Vasconcelos, subindo o rio Jauaperi, entrou eom seus guardas 
no lgarapé Uatupurá, onde foi encontrado uma grande aldeia de índios 
Waimiri e alí foi travado um combate entre os praças e os índios, que colhi
dos de surpresa e pela desigualdade de armas fugiram apavorados, deixando 
nas proximidades da maloca um grande número de mortos. 

Os comandados do Major Vasconcelos, saquearam as casas dos índios, , 
lançaram fogo em toda a maloca, chegando a morrerem dentro, várias crian-
ças e velhos que não conseguiram fugir. 

Segundo relatóri os da expedição, devem ter morrido mais de 300 índios 
entre adultos, crianças e velhos. 

Depois do ataque, o Major Vasconcelos retornou a Manaus para relatar 
o fato, e a seu pedido foi instalado na foz do pequeno lgarapé chamado 
Macucuaua, um destacamento militar para garantir aos coletores de castanha, 
segurança nêcessária aos seus trabalhos. 

Muitos dos castanheiros atraídos pela presença do destacamento militar, 
foram estabelecendo-se nas margens dos rios Jauaperi e Alalau, dando conti
nuidade a exploração das matas, dentro do território dos índios Waimiri · 
Atroari. 

Não custou muito, os índios passaram a tentar afastar os invasores de 
seus domínios. Fuão Jordão, um dos moradores que se estabelecera na mar
gem esquerda do rio Jauaperi, no local mais ta rde conhecido como Mahaua, 
foi atacado pelos índios à flechadas, juntamente com as pessoas que residiam 
com ele e estavam participando da coleta de castanha. 

Na foz do igarapé Tunuau, afluente do rio Jauaperi,_ os índios saquea
ram a casa de D. Catarina que se encontrava ausente, fazendo com que de
pois disto todos os que se aventuraram a subir o rio Jauaperi abandonassem 
de vez suas residências. 
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Iniciou-se então, uma guerra sem tréguas, entre os exploradores de pro
dutos naturais e os índios Waimiri Atroari. 

Toda vez que um dos invasores das terras dos Waimiri Atroari avistava 
um índio, fazia-lhe fogo. O índio por sua vez e quando era possível, revidava. 
O "crime" dos índios aparecia, mas as vr'timas indígenas nunca tornavam-se 
conhecidas. Nessa guerra desigual o índio, sempre levava o pior e isto fatal
mente provocava nos índios maior ira contra os coionizadores. 

Em 1867, Frei Samuel Luciani, vigário da paróquia de Moura, vila à 
margem direita do Rio Negro, estabelecida nas proximidades da foz do Rio 
Jauaperi, elaborou um projeto para "Pacificar os fndios Waimiri Atroari". 
Foi então Presidente da Província do Amazonas, Epaminondas de Melo e 
conseguiu os meios para levar adiante o seu projeto. 

Entretanto, Frei Samuel não saiu de Moura. Enviou ao rio Jauaperi em 
missão de "Pacificação", guardas armados para manter contatos com índios. 
O grupo de guardas ao encontrar-se com ps índios, por falta de conhecimen
to e meiõs de lidar com eles, foi hostilizado e retornaram a Moura,_ tão 
logo foi possível. 

Frei Lucianni, escreveu ao Presidente da Província comunicando o ocor
rico e pediu reforços de mais guardas armados para levar adiante sua desas
trosa missão. 

O Presidente da Provr'ncia do Amazonas, Epaminondas de Melo, negou 
o pedido do Frei, rescindindo em seguida o contrato firmado com o padre 

• I 

para "Pacificar os 1 ndios". 

Os atritos entre índios e castanheiros continuaram toda vez, que dentro 
do território dos Waimiri Atroari, encontravam-se. 

No dia 12 de Janeiro de 1879, a vila de Moura, foi atacada pelos índios 
Waimiri. Os moradores ao notarem a presença dos índios nas proximidades, 
tiveram tempo de refugiar-se numa ilha existente na frente da vila (a ilha era 
conhecida com a denominação de ilha Curupiari ou Sabiá). Os moradores de 
Moura, depois do ataque dos índios, passaram a denominar a ilha onde esca
param dos índios, de ilha da Salvação, nome pela qual ainda é conhecida. 

O ataque dos índios à vila de Moura, limitou-se quase a danos materiais, 
apenas dois dos moradores morreram,isto porque reagiram, à bala, a pre
senca dos índios . . 

Quando a notícia .da presença dos índios em Moura, chegou a capital da 
Província do Amazonas (dias depois), o Presidente fez seguir para Moura 
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uma força do 3<? Regimento de Artilharia e outra do Corpo Provisório, sob 0 
comando do Brigadeiro João de Barros Falcão, a bordo de duas lanchas de 
artilharia. 

Quando as forças atingiram Moura, os índios já tinham se afastado. 

O Brigadeiro Comandante, dividiu· a força em duas frentes de combate 
e saíram a procura dos índios. 

Subindo o rio Jauaperi, uma das lanchas encontrou-se com um grupo de 
índios que seguiam em 11 Ubás de retorno às suas malocas. 

As Ubás foram alvejadas com tiros de artilharia e todas metidas a pique. 
Os índi<?s que viajavam nas embarcações morreram quase todos e segun
do o relatório da expedição, foram mais de uma centena. 

A segunda lancha, tendo no seu comando o Tenente Pastana, encostou 
na margem esquerda do Rio Jauaperi, acima do local onde as Ubás foram 
postas a pique, tendo seguido com seus comandados por terra. Ao encontrar
se com um grupo de índios foi feito uma intensa fuzilaria que durou "até a 
noite chegar". 

Seguindo pelo rio Curiau, partindo de Tauapessassu, saiu outra expedi
ção armada contra os índios. 

Próximo a foz do Curiau, a expedição encon trou-se com um grupo de 
cerca de 80 índios, 'que após a fuzilaria dos expedicionários, poucos escapa
ram, fugindo mata a dentro. 

Nesse revicie a presença dos índios na vila de Moura, mais de 400 índios 
morreram alvo das balas dos colonizadores. 

Depois do retorno das expedições, em Moura ficou sediada uma Lancha 
de Guerra, destinada ao combate sistemático aos índios Waimiri Atroari. 

No mês de outubro de 1874, o Tenente Antonio de Oliveira Horta, co
mandante do destacamento militar da vila de Moura,flagrou nas proximida
des do povoado, um grupo de cerca de 200 índios Waimiri Atroari, que fo
ram mortos a bala pelos praças sob seu comando. Apenas o praça de nome 
Quitiliano José Ferreira ficou ferido entre os guardas da guarnição militar 
de Moura. 

No dia 9 de novembro do mesmo ano, o Tenente Horta, comandando 
20 praças armados, a bordo da lancha de guerra que se achava estacionada 
em Moura, seguiu ao rio Jauaperi à caça dos índios Waimiri Atroari. 
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No dia 12 do mesmo mês, por volta das 1 O horas, a expedição, ainda 
no ri o Jauaperi, encontrou aparentemente abandonadas 5 Ubás, que por 
ordem do Comandante Horta foram dest ruídas. Os índios,possíveis passagei
ros daquelas embarcações não apareceram. 

Em seguida, um pouco mais acima, encontraram mais 2 Ubás, também 
aparentemente abandonadas. Estas, o Comandante Horta resolveu levá-las 
para Moura, como se fossem troféus de guerra. , 

No dia 21 de novembro, o sentinela do destacamento militar, ao avis
tar um índio nas proximidades do povoamento, deu um tiro matando-o, 
alertando a população e o próprio destacamento. 

Iniciou-se então mais um sangrento combate, tendo o Tenente Horta, 
usado sua força militar ajudado pelos moradores da vila. 

Morreram muitos índios " Incontáveis" segundo notícias dos jornais da 
época. 

Muitos índios entretanto conseguiram fugir, levando consigo alguns 
mortos e feridos. 

Após o ataque, o Tenente Horta organizou uma patrulha e saiu em per
seguição aos índios que conseguiram escapar. 

Novo encontro deu-se entre índios e os comandados pelo Tenente Hor-
1 

ta e mais uma vez a mortandade ocorreu. Ainda assim alguns feridos con~e-
gu iram refugiarem-se nas matas próximas as margens do rio Jauaperi . 

No dia seguinte continuou a perseguição aos índios feridos. 

Escondidos entre a folhagem das árvores "onde estavam trepados e si
lenciosos" encontravam-se cerca de 23 índios feridos. 

Os guardas armados ao encontrarem o~ índios escondidos e trepados 
nos galhos das árvores f icaram eufóricos "como caçadores entusiasmados 
ante um grupo de guaribas". Cada um dos expedicionários procurava desta
car-se em sua pontaria "Apontavam a arma e, ao disparar, o pobre índiocaía 
de onde se encontrava abrigado, no meio de gargalhadas gerais e gritos de 
satisfação. "Assim caí ram todos, a ex cessão de um que ficou preso a um 
galho". 

No outro dia, os praças voltaram ao local da chacina e após empilharem· 
os corpos, lançaram fogo. 
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O Comandante Horta era sempre auxiliado em suas missões contra os 
índios pelos "civis" de nome Manoel Gonçalves, vulgo Bicudinho, Hermó
genes Rodrigues Pastana, Hermenegildo Rodrigues Pastana e alguns outros 
com menos freqüência. 

Em 1875, o Presidente da Província do Amazonas, Dr. Domingos Jaci 
Monteiro, em seu relatório anual , comentando os atos do Tenente Horta com 
relação aos fndios Waimiri Atroari frizava : " fez-se neles{nos índios) uma 
grande mortandade, já quando o perigo já estava passado e eles retiravam-se. 
Deste modo dificulta-se a conciliação com aqueles selvagens, em que cresce 
o espírito de vingança com repetição das ofensas"·. 

' 
Apesar de tudo, os índios continuaram aparecendo nas cercanias da 

vila de Moura, ora no Paraná da Desgraça, ora no Paraná do Limão, nas ilhas 
Urupunan e na ilha do Cureru, sendo sempre recebidos a tiros de fuzil. 

O Tenente Horta foi afastado do Comando Militar incubido de proteger 
Moura e em seu lugar assumiu o Comando o Tenente Malaquias Neto. 

No dia · 16 de dezembro de 1876, o Tenente Malaquias em "viagem de 
inspeção" dirigiu-se ao rio Jauaperi, a bordo da lancha de guerra que fazia 
parte de seu destacamento. 

Já no rio Jauaperi, ao encontrar uma Ubá aparentemente abandonada 
numa praia, próximo ao Tanau, mandou encostar a lancha para averigua
ções. 

Ao aproximar-se da margem onde se encontrava encostada a Ubá, a 
lancha encalhou nos bancos de areia formados no leito do rio. De repente 
surgiram vários índios atacando a lancha à flechadas. 

Houve fogo cerrado de artilharia "querendo os índios tomar a lancha, 
cobriram-na de flechas, pelo que a tripulação fugiu para os porões, depois 
de dar um tiro de metralha com rodízio de proa que, não estando preso pelo 
vergueiro, saltou ao convés. Ficaram alguns marinheiros e índios feridos, 
morrendo muitos desses" {Jornal "Amazonas" - 28 de abril de 1878). 

Em 1878, o então Presidente da Província do Amazonas, Barão de Ma
racaju, convidou o padre José Maria Vila , para assumir a missão de catequisar 
os índios Waimiri Atràari, chamados na época de Crichanás. 

Ao tentar aproximar-se dos índios, o Padre José Maria Vila, foi hostil i
zado e seus acompanhantes reagiram à bala, entretanto não se registrou 
nenhuma morte. 
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Com o insucesso do primeiro contato, o Padre José Maria desistiu de 
sua missão. 

O destacamento policíal sediado em Moura, continuou com regularida
de e insistência a caçada aos índios habitantes no rio Jauaperi e seus afluen
tes. 

Em 08 de junho de 1886, o Presidente da Província do Amazonas, desi
gnou o Frade Jesualdo Machetti para, com os Padres que vieram da Europa 
em sua companhia, organizar e dirigir o serviço de catequese aos índios Cri
chanás (Waimiri Atroari). 

Frade Jesualdo, achando-se sem condições para desempenhar a cateque
se dos índios, não chegou a iniciar o trabalho para o qual fora designado 
pelo Presidente da Província. 

Diante da recusa do Frei Jesualdo, o Presidente da Província nomeou 
o Frei Venancio Zelochi, que chegou a ir às cabeçeiras do Rio Branco (hoje 
Território Federal de Roraima) a procura de intérpretes entre os índios 
Macuxi, que pertencem ao mesmo grupo ligu ístico dos Waimiri Atroari. 

Como não conseguiu trazer para o rio Jauaperi, os intérpretes que ne
cessitava para o seu trabalho, Frei Venancio também desistiu de catequisar 
os Waimiri Atroari. 

Com mais esta desistência de religiosos para a catequese dos índios 
Waimiri Atroari, o Presidente da Província do Amazonas, Coronel Conrado, 
determinou a instalação na foz do R·io Branco e rio acima de Postos Milita
res, visando a proteção dos segmentos da sociedade colonizadora que já 
invadiam o território indígena_ à procura das riquezas naturais. 

Em 1889, retorna o Tenente Horta ao comando do Destacamento Po
licial encarregado de proteger a vila de Moura. E também volta a persegui
ção implacável e sistemática aos índios Waimiri Atroari . 

A bordo da lancha de guerra, sediada em Moura, e acompanhado do 
sub-delegado daquela vila, o elemento conhecido pela alcunha de Rato, o 
Tenente Horta volta ao rio Jauaperi e no lugar conhecido como Maracacá 
encontrou-se com os índios Waimiri Atroari, ocorrendo intensa fuzilaria, 
onde mais de uma centena de índios tombou sem vida. 

Moura foi o local, de onde, no século passado, partiram a maioria das 
expedições de caça ao índios Waimiri Atroari. 
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BARBOSA RODRIGUES E OS CRICHANAS 

Em 29 de março de 1884, o Diretor do Jardim Botânico do Amazonas 
etnólogo e botânico, Barbosa Rodrigues a bordo de uma lancha da Marinh~ 
de Guerra, comandada pelo Tenente José de Almeida Bessa, acompanhado 
ainda do alferes Manoel Ferreira da Silva e do Conde Ermano Stradeli, par
tiu de Manaus com destino ao Rio Jauaperi para tentar um contato amistoso 
com índios habitantes daquela região. 

Na vila de Moura, incorporou-se à expedição os Srs. Manoel Gonçalves, 
Zeferino Jararaca e o índio Macuxi, Petro Ferreira Marques 8rasil,que parti
cipava na condição de intérprete, pois tudo indicava que o idioma dos índios 
Crichanás (Waimiri Atroari) como denominava o etnólogo Barbosa Rodri
gues, pertencia ao mesmo grupo linguístico dos índios Macuxi, habitantes no 
alto Rio Branco (hoje região do Território Federal de Roraima). 

A expedição partiu da vila de Moura, no dia 01 de Abril de 1884, a bor
do da lancha da Marinha, que foi cedida à Barbosa Rodrigues pelo Presidente 
da Província do Amazonas, exclusivamente para a missão. 

Na boca do Paraná Calango, que une o Rio Negro ao Rio Jauaperi, a 
lancha ficou fundeada e os expedicionários, seguiram a viagem daquele ponto 
em diante em uma canoa, levando a reboque mais duas que transportavam 
brindes e artigos para alimentação. 

Numa das ilhas do lago denominado Mahaua foram avistadas 4 Ubás, 
tripuladas por cerca de 40 índios. 

Foi o primeiro contato dos expedicionários chefiados por Barbosa Ro
drigues com os índios. "Um alarido horrível e gritos ameaçadores retumba
ram pela floresta . Era de fazer estremecer o ruído produzido pelos galhos das 
árvores que se quebravam e a vozeria dos selvagens" assim expressou-se Bar
bosa Rodrigues ao narrar em seu relatório o primeiro encontro com os ·ín-
dios. · 

Barbosa Rodrigues, muito receioso,procurou se aprox imar do grupo de 
índios que gesticulava e acenava aos gritos. 

Através do intérprete, o índio Macuxi que acompanhava a expedição, 
convidou-os a irem até a canoa, pois ali tinha brindes e presentes para eles. 

Os outros expedicionários ficaram dentro da canoa, pois temiam a 
qualquer momento o ataque dos índios. 

11 



Os índios cercaram Barbosa Rodrigues e depois de muito insistir, aceita
ram a acompanhá-lo até onde encont ravam-se as canoas com os objetos des
tinados a presentes. 

Mas, os companheiros de Barbosa Rodrigues, ao verem o grupo de ín
dios se aproximando das canoas, remaram com pressa, se afastando da praia, 
o deixando soz inho com os índ ios. " De-repente, escreveu Barbosa Rodrigues, 
os selvagens, me envolveram, me agarraram e me levaram a força para um 
córrego que dividia a ilha na parte coberta de vegetação. O córrego era bem 
profundo. Não me atrev í a atravessá-lo porque tornava-se necessár io nadar e 
eu não podia por estar doente e vestido". 

Procurando conter os índios, fazendo gestos com as mãos, demonstran
do que não sab ia nadar, conseguiu Barbosa Rodrigues, acalmá-los. Depois de 
mandar distribuir aos índios os presentes que t inha levado na expedição, ia 
recebendo deles, em troca, as suas próprias flechas e arcos,· deixando-os 
por conseguinte desarmados. 

Procurando sempre demonstrar o uso dos presentes entregues aos ín
dios, Barbosa Rodrigues, aparentemente conqu istara naquele primeiro con
tato, a con fiança dos Crichanás (Waim ir i A t roari). ·os brindes "trocados" fo
ram principalmente - Machados, Terçados, Facas, Tesouras, Agulhas, Calças, 
Camisas e Chapéus. 

Os índios, por sua vez gostaram dos óculos e do bigode de Barbosa Ro
drigues. Queriam que lhes dessem o bigode. E como logicamente não era pos
sível, demonstravam certa tristeza por não o possuírem, porque 'segundo o 
próprio Barbosa Rodrigues, os · índios passavam os dedos pelo lado superior 
do lábio e fazendo gestos, comparando com o seu bigode. 

Enfim, terminaram fazendo Barbosa Rodrigeus dançar com eles, colo
cando-o no meio de uma grande roda de dançarinos índios. 

Mais de uma semana, conviveu Barbosa Rodrigues com os índios. Quan
do os víveres acabaram, a expedição reto rnou a Moura para reabastecimento. 

No dia 12 de abril do mesmo áno, a expedição novamente entrou no rio 
Jauaperi. Nas prox imidades do lugar conhecido como Sapa, encontraram 
2 Ubás com vários índios a bordo. Barbosa Rodrigues, fazendo sinais,con
seguiu que as embarcações dos índios aprox imassem das que viajava, e ele 
passou daí em diante a ~iajar numa das canoas dos índios, que seguiam com 
destino ao lugar conhecido como Mahaua. 

Depois de troca de presentes, a expedição seguiu viagem rumo às cabe-
çeiras do rio Jauaperi. · 
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. Na foz do igarapé Chi~hinau, a ex~edição encontrou um novo grupo de 
índios, tendo Barbosa Rodrigues, mantido contatbs amistosos com eles rea-
lizando também ~roca de presentes. ' 

Todos os contatos mantidos por Barbosa Rodrigues e os índios foram a
mistosos e coroados de êxitos. Os índios pareciam confiar no cientista. A ex
pedição chefiada por Barbosa Rodrigues, contou com a ajuda do alferes Ma
noel Ferreira da Silva, Tenente Bessa e o Conde Stradel i, destacando-se ainda 
a participação do índio Macux.i, Pedro Ferreira Marques Brasil, que serviu de in
térprete nos primeiros contatos com os índios Crichanás (Waimiri Atroari). 

Acompanhado de sua esposa e filha, Barbosa Rodrigues, em 3 de junho 
do mesmo ano, partia de Manaus em nova expedição ao Rio Jauaperi. 

A população de vila de Moura, criou várias dificuldades para a saída da 
expedição de Barbosa Rodrigues, que p~ssara naquele povoado, para reabas
tecer-se de víveres, pois sabedores de sua missão pacifista, a população desa
provava a ação do etnóJogo, preferindo a ação do "Tenente Horta" e suas 
expedições punitivas. 

Enfrentando toda' sorte de dificuldades, Barbosa Rodrigues retornou ao 
rio Jauaperi, chegan_do a 26 de julho ao lugar denominado como Tauaquera, 
que ao chegar rebatizou-o com a denominação de Teoduretópolis, em home
nagem ao então Presidente da Província do Amazonas, patrono de suas expe
dições. 

Depois de dois dias de espera pelos índios, eles não apareceram. Barbosa 
Rodrigues, resolveu seguir viagem rio acima. No lugar denominado por Bar
bosa Rodrigues, de Triunfo, local onde na expedição anterior teve contato 
amistosos com os índios, as embarcações foram encostadas para pernoite. Ao 
amanhecer, Barbosa Rodrigues, acompanhado pelo alferes Ferreira, e do 
índio Pedro Ferreira Marques Brasil, e ainda de mais cinco índios da nação 
Tucano, seguiu por terra a procura da maloca dos índios Crichinás (Waimiri 
Atroari) . 

. Encontrava a poucas horas da margem do rio, uma maloca vazia, com 
sinal de que ainda estava habitada. Deixaram no local os brindes que t raz iam 
e retornaram ao lugar onde se encontravam acampados seus companheiros de 
expedição. 

Um dia depois da visita a maloca, surgiu nas proximidades do acampa
mento da expedição, um numeroso grupo de índios que fizeram um "enorme 
alarido" ao aproximar-se. Uns vieram por terra e outros em suas canoas, vin
dos de pontos diferentes. 
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Barbosa Rodrigues, cita que, aquele grupo de i'ndios era chefiad.o pelo 
Tuxaua "Apanaracá" que manteve contatos amistosos com eles, realizando 
ai i, troca de presentes. 

Depois da troca de presentes, a expedição ret~rnou a Tauaquera ou 
Teoduretópolis, como rebatizara o lugar Barbosa Rodrigues. 

Lá havia ficado um grupo d~ expedicionários, encarregad?s de constru~
rem uma pequena casa, onde mais tarde poder.ia servir de abrigo aos e~ped1-
cionários. Foi erguido naquele lugar, também, um "Cruzeiro", "para simbo
lizar a paz, a união, entre civilizados e selvagens". 

Barbosa Rodrigues, 110 ano seguinte, retornou ao rio Jauaperi e sempr~ 
mantendo contatos amistosos com os índios. Ele passou a levar nas expedi
ções, sempre a sua esposa e fi 1 ha, as quais eram objetos de admiração para 
os índios, devido a tez branca e a cabeleira loira. 

No peri'odo em que Barbosa Rodrigues, esteve no rio Jauaperi, cessaram 
as hostilidades entre "civilizados" e índios. 

No dia 28 de outubro de 1884, quando Barbosa Rodrigues encontrava
se na vila de Moura, lá apareceram uns índios, que vindos das matas, aproxi
maram-se das casas dos moradores, que assustados tentaram reagir. Entretan
to Barbosa Rodrigues foi de encontro aos índios e depois da troca de presen- · 
tes realizada naquela hora, sem nenhum incidente, os i'ndios retornaram de 
onde vieram rumo as suas malocas. 

"Este acontecimento foi o ma is notável, dos fatos da vila de Moura". 
Barbosa Rodrigues, entretanto não pode continuar seus trabalhos pacifistas 
junto aos i'ndios. Por motivos de ordem particular foi obrigado a deixar a ta
refa a que se propôs "de conduzir ao convi'vio da civilização os aborígenes do 
Jauaperi' 1

• 

Já em 1900, depois da saída de Barbosa Rodrigues, do rio Jauaperi, e da 
desistência da continuidade da missão, o Coronel Conrado J. Niemeir, Presi
dente da Província do Amazonas, determinou a instalação nas margens do 
Rio Branco, de Postos Militares, visando a "proteção dos segmentos da socie
dade invasora dentro do território indígena, abrangendo toda a área do rio 
Jauaperi e de seus afluentes. 

Em 1901 0 etnólogo Ricardo Payer conseguiu visitar por alguns d.ias os 
índios Waimiri' Atroari, habitantes das proximidades do lugar d~nom1nad? 
Mahaua. Por ter acabado os brindes e ainda por notar q.u~lquer atitude hostil 
a sua presença, 0 etnólogo não se demorou muito na v1s1ta, en~retanto. levou 
consigo, farto material etnográfico e que pelo que se sabe foi recolhido ao 
Museu de História Natural de Viena. 
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Desse trabalho de pesquisa foi elaborado um resumido vocabulário do 
idioma dos índios habitantes no rio Jauaperi. (Von Kock - Gurenerg Die 
Jauapery, G. Huber - Einteitung). 

Em 1905, por causa de um incêndio num barracão de um dos morado
res de nome Antunes, que se estabelecera no rio Jauaperi e relacionado com 
0 assassinato de um índio, o Governo do Amazonas, enviou mais uma força 
policial ao rio Jauaperi. 

A força Policial era chefiada pelo Capitão Catingueira, que seguiu mata 
a dentro até as malocas .dos índios, realizando ali, a mais trágica hecatombe 
que se pode imaginar acontecer a um povo. 

O grupo policial destruiu todas as malocas que encontrou, incendiando
as e matando os índios à bala. Naquela horrível carnificina pereceram cerca 
de 283 índios, alguns mortos dentro das próprias mal ocas incendiadas. 

Os praças forçavam, à bala, os índios permanecerem dentro das malocas 
e depois ateavam fogo. Os que tentavam mesmo assim fugir do fogo eram rece
bidos fora da maloca por intensa fuzilaria. Morreram na ocasião muitas crian
ças junto com suas mães, no interior das malocas incendiadas. 

O capitão Catingueira, para comprovar o seu feito diante de seus supe
riores, levou para Manaus, 18 índios como prisioneiros. 

Em Manaus os índios foram alvo da cu ri osidade pública, que via no fei 
to do Capitão Catingueira um ato de bravura e coragem. 

Os 18 índios Waimiri A troa ri ficaram presos no então Ou arte 1 de 1 nfan
taria da Polícia do Amazonas. Foram obrigados a vestirem as roupas dos sol
dados enquanto permaneciam presos. Desses 18 índios, seis morreram de tris
teza e mal tratos dentro da prisão. Doze deles, graças a intervenção do Coro
nel Euclides Nazaré, que condoído deles, os levou consigo, até a vila de Mou
ra e de lá mandou-os levar ao Jauaperi . 

Em 23 de novembro de 1911 , o Capitão de 1 nfantaria, AI ípio Bandeira, 
subiu o rio Jauaperi, partindo da vila de Moura, com uma comitiva com
posta de 12 pessoas, entre as quais encontrava-se o Coronel Euclides Nazaré, 
para tentar novamente um cantata amistoso com os índios Waimiri Atroari. 

Em 29 de novembro, a expedição desembarcou no lugar conhecido co
mo Mahaua, e na ocasião foram avistados quatro índios Waimiri Atroari . O 
Capitão Alípio Bandeira fez sinais aos índios convidando-os a se aproximarem. 

·Os índios com certo receio e gesticulando muito se aproximaram das em
barcações que compunham a frota da expedição. Depois de muitos hesita-
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rem, os índios sa ltaram em terra, próximo onde já se encontrava os expedi
cionários. 

AI ípio Bandeira, fez entrega aos índios dos presentes que trazia , man
tendo rápido contato com aquele grupo tribal. Destacou-se nesse contato o 
índio identificado como Mepri, que segundo relatou AI ípio Bandeira, ele imi
tava pássarós e "alguns quadrúpedes e com isto chegou a divertir os expedi 
cionários durante algum tempo". 

Depois deste contato com os índios, a expedição ainda tentou ir mais 
além daquele loca l, entretanto, por não encontrarem índios rio acima.retor-

naram. 

AI ípio Bandeira, foi nomeado' o primeiro 1 nspetor do Serviço de Prote
cão aos l"ndios = SPI. . 

Em 1912, o próprio AI ípio Bandeira, fundou na ilha conhecida como 
Mahaua, no rio Jauaperi,o Primeiro Posto de Atração aos (ndios,hoje conhe
cidos como Wai mi ri e A troari . 

Entretanto, não obstante a presença no rio Jauaper:i de funcionários do 
Serviço de Proteção aos índios, novos fa tos, colocavam-se contra os fndios, 
dando continuidade a escalada de exterm ínio daquele povo. 

; 
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A DEFESA DOS fNDIOS WAIMIRI ATROARI 
PELO SERVIÇO DE PROTEÇÃO AOS fNDIOS = SPI 

A Cast~n~a do Bra.sil , na primeira década do sécu lo, era procurada por 
preços fantast1cos, motivando que novos segmentos da sociedade nacional 
tentassem penetrar nos domínios territoriais dos Waimiri Atroari. As área~ 
do~ ~os Jauap~~i e Alal~u:. sã~ riquíssimas .~m Castanha do Brasil, e segundo 
a v1sao dos c1vil 1zados, nao tinham donos , foram as mais visadas na região 
pelos coletores de castanha, que viam naquelas terras a oportunidade para 
riqueza fácil. 

Os governos do Estado do Amazonas, sempre visando a "economia do 
estado e de grupos políticos dominantes, permitiam e até mesmo determina
vam a invasão das terras dos índios Waimiri Atroari", provocando assim sé
rios atritos entre os coletores de castanha e índios. 

O primei_ro encarregado do Posto lnd ígena de Atração do Serviço de 
Proteção aos lndios - SPI, foi o Sr. Gregório Horta, cuja unidade administra
t iva, foi instalada no rio Jauaperi, no lugar denominado Mahaua. 

O Sr. Gregório tão logo assumiu suas funções, procurou impedir por to
dos os meios poss íveis, a invasão do território indígena Waimiri Atroari . En
tretanto pouco pode fazer, pois os comerciantes apoiados pelos políticos de 
Manaus, burlavam as ordens de não invadirem a terra dos índ ios. 

Por iniciativa da 1 ~ Inspetoria do Serviço de Proteção aos l'ndios - SPI, 
o Governo do Estado do Amazonas, através da Lei nQ 941 de 16 de outubro 
de 19 17, concedeu aos índios Wautemiris (Waimiri Atroari) as terras situadas 
a 50 quilômetros a jusante das cachoeiras dos rios Jauaperi e Camanau. 

. ~esmo com o amparo legal, a 1 ~Inspetoria do SPI não conseguia impe-
dir a .invasão do território dos índios Waimiri Atroari, face a falta de pessoal 
e meios para melhor vigilância. Com isto, a situação de conflito entre índ ios 
e invasores continuava. Toda vez que o coletor de castanha encontrava o ín
dio, este era abatido a ti ros. 

Em Manaus, existia uma empresa sob a razão social de Penha & Bessa, 
so.b .ª direção de seu principal sócio, o indivíduo de nome Edgar Penha, cuja 
at1v1dade comercial era de financiar e promover a coleta de Castanha do Bra
sil e extração de borracha. 

Por ordem de Edgar Penha, os seus funcionários toda vez que iam ao 
Jauaperi e Camanau, realizar seus trabalhos de coleta, ao encontrarem malo-
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. cas e roçados dos índios, ateavam fogo e roubavam os gêneros de suas roças. 
Tudo isto burlando a vigilância do Posto Indígena Mahaua, que passou a ser 
chefiado pelo indigenista Luís José da Silva, onde vinha prestando bons ser
viços à causa indígena. 

Edgar Penha, por diversas vezes tentou t irar da chefia do Posto 1 nd íge
na Mahaua,o Sr. Luís José da Silva,pois acusava-o de arbitrário e de que esta
va entravando o desenvolvimento da economia do Estado, quando proibia 
a entrada de coletores de castanha no território dos índios. 

A 1? Inspetoria do SPI sempre defendia o servidor das acusações de 
Edgar Penha, dando conhecimen to as autoridades de então, da seriedade do 
trabalho desenvolvido pelo Sr. Lu fs José da Silva. Em março de 1926, os 
índios Waimiri Atroari, surgiram em várias partes do rio Jauaperi e numa 
dessas saldas mantiveram diálogo com duas mulheres que se encontravam em 
um acampamento de castanhe iros, de nome Maria e Antonieta, que haviam 
subido ao rio Jauaperi com seus maridos para trabalharem na coleta de cas
tanha. Na ocasião os lndios deixaram transparecer o descontentamento e o 
desejo de vigança contra os invasores de seu território. 

A maioria dos coletores de castanha que se encontrava trabalhando na 
área do rio Jauaperi, ao tomar conhecimento do posicionamento dos índios, 
abandonaram aquele rio. Os funcionários da firma Penha & Bessa, ao contrá
rio, passaram a realizar,quando de suas penetrações na mata a procura de cas
tanha, cerrados tiroteios, tentando "espantar" os índios. 

Um dia quando o pessoal da firma Penha & Bessa, encontrava-se no 'lo
cal conhecido como Mijacão, foram· surpreendidos pelos índios, travando ai í 
uma batalha que terminou com a morte de todos os coletores de castanha 
cornponentes da expedição. 

"Os índios caíram sobre o pessoal, matando e trucidando. As canoas 
dos expedicionários ficaram encharcadas de sangue e a terra ficou toda em 
desordem, as bagagens· espa_lhadas, volumes de mercadorias esparsas, rifles 
e espingardas encostados a um pau, sem que nenhuma dessas armas fosse uti
lizadas. Todo o pessoal foi vitimado pelos índios,. que arrastaram alguns cadá
veres para o centro da mata, entre eles um dos sócios da firma Penha & Bes
sa, o Sr. Candido Bessa. 

Os corpos estavam molhados, parecendo que tinham sido retirados de 
dentro d'água. O de José Candido Bessa, tinha ao lado direito um profundo 
golpe, por onde se via o fígado e o coração. O de Francisco Eliseu apresenta
va ferimento de flecha em cima do peito esquerdo, os punhos cortados e um 
forte cipó amarrado no pescoço. 
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Dois molhos de cabelos de mulher apareciam pendurados em uma árvo
re. Os cabelos eram de Maria Eugênia, que para ali fora em companhia de 
Francjsco Mariano, um dos funcionários e expedicionários coletores de cas
tanha da firma Penha & Bessa". (Relatório da 1? Inspetoria do Serviço de 
Proteção aos rndios no Amazonas, ano de 1926). 

O servidor do SPI de nome Sebastião Gomes de Lima, lotado no Posto 
Indígena Mahaua, chegou ao local, minutos depois do ataque dos índios aos 
invasores de suas terras, pois se encontrava exatamente a procura dos invaso
res de suas terras, para afastá-los do território indígena. 

Edgar Penha, principal sócio da firma Penha & Bessa, depois do ocorri 
do, aumentou sua perseguição aos funcionários do Serviço de Proteção aos 
l'ndios, acusando-os de insufladores dos ataques dos índios. Usando de seu 
prestígio político, Edgar Penha, procurou por todos os modos, afastar da 
chefia do Posto 1 nd ígena Mahaua, o Sr. Luis José da Silva. 

As autoridades do Estado do Amazonas, acatavam as denúncias do Sr. 
Edgar Penha e por mais que a 1 ~ Inspetoria do SPI em Manaus, desmentisse 
as acusações infundadas contra os seus denodados funcionários, a palavra fi
nal sempre era do invasor das terras dos índios. 

Na tentativa de evitar maiores problemas, a 1? 1 nspetoria do SP 1, man-
• dou vir a Ma naus, o chefe do Posto 1 nd ígena Mahaua, alvo das acusações do 

Sr. Edgar Penha, para pessoalmente explicar às 'autori.dades o que realmente 
ocorria lá no rio Jauaperi. 

Luís José da Silva, tudo explicou e como nada das acusações do Sr. 
Edgar Penha ficou provado, retornou ao Posto, dando continuidade ao seu 
trabalho. Entretanto quando tudo parecia ter ficado explicado, Edgar Penha, 
tramava uma grande invasão à área dos fndios Waimiri Atroari~ 

Ao retornar ao Posto 1 nd ígena Mahaua, a bordo de lancha de sua pro
priedade particular, o Sr. Luís José da Silva, acompanhado de seus famil ia
res, mulher e quatro índios menores Waimiri, foram assaltados por Edgar Pe
nha e cerca de 30 bandoleiros sob seu comando. 

Luís José da Silva, foi preso e seviciado dentro de sua própria lancha, 
às vistas de sua esposa e filhos adotivos. 

Edgar Penha, após o assalto, levando a reboque a lancha Rio Andirá, 
onde se encontrava preso o servidor do SPI Lu i's José da Silva, sua esposa O. 
Candida Pastana e 4 índios menores, de nomes Abrahão, Beré, Muxupi e 
Maria, seguiu até o Posto .Indígena Mahaua para que fosse retirado daquele 
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local, todos os pertences do Sr. Luís· José da Silva. Queria Edgar Penha, que 
com a retirada dos pertences de Luís, e as sev ícias que estava sendo subme
tido, ele não retornasse mais para a chefia do Posto 1 nd ígena, como a 1 ~ 1 ns
petoria do Serviço de Proteção aos rndios, insistia em conservá-lo. 

A família de Luís José da Silva, assistia tudo aquilo com pavor, desta
cando-se os índios menores,que tudo viam com muito medo e estranheza.De
pois de retirado os principais pertences do Sr. Luís de dentro da sede do 
Posto 1 nd ígena, Edgar Penha, com seus homens armados, destruíram tudo 
no Posto. Até a própria casa que servia de sede administrativa ao 19 Posto 
de Atração do Serviço de Proteção aos rndios, foi demolida naquela ocasião. 
Nada restou inteiro do material e das instalações daquele Posto. 

Depois de tudo quebrado e demolido, Edgar Penha, que conservava pre
so em sua própria embar.cação, o Chefe do Posto lnd ígena Mahaua, Sr. Luís 
José da Silva, e sua família, retornou ao lugar denominado Nova Vitória, às 
margens do Rio Negro; sede de seus negócios. E ali, desatracou a embarcação 
Rio Andirá de propriedade do Sr. Luís José da Silva, que estava servindo de 
presídio a ele próprio, pois estava confinado no camarote sem poder sa ir , 
sendo vigiado constantemente por dois homens armados de rifles. 

Edgar Penha ao desatracar a lancha, fez ameaç-as a Luís José da Si lva, 
' dizendo que quem mandava naquelas paragens era ele e não ia admitir que 

Luís retornasse ao Posto Indígena. 

Luís José da Silva, bastante doente em consequência das agressões f í
sicas que sofrera, continuou a sua .viagem com destino a Manaus. 

1 

Chegando a Manaus, tudo relatou à Chefia da 1~ Inspetoria do Serviço 
de Proteção aos rndios, que por sua vez levou ao conhecimento das autorida
des estaduais, sem conseguir que fosse tomado qualquer providência para 
punir Edgar Penha e seu bando, ou mesmo coibi r que fatos semelhantes vol
tassem a acontecer. 

Luís José da Silva, poucos dias depois de sua chegada a Manaus, faleceu 
em conSequência dos maus tratos e agressões de Edgar Penha. A 1 ~ 1 nspetoria 
do Serviço de Proteção aos i'ndios - SPI, em seu relatório anual de 1940, faz 
as seguintes referências sobre os fatos : 

· "Até a presente data não teve esta Inspetoria nenhuma notícia de qual
quer providência tomada,em relação ao assunto, pelas autoridades pol iciais 
que, força é confessar, em todos os demais assuntos, sempre foi solicitada em 
prestar todo ó apoio à ação desta 1 nspetoria, dificuldades de alta monta cer
tamente impedira até agora as providências sobre os fatos verificados em épo· 
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ca anormal, embora praticados por quem, logo em seguida ao ataque do Pos
to Indígena Mahaua deveria assumir as funções de Prefeito Municipal {Edgar 
Penha), onde havia saqueado um estabelecimento público à ·mão armada, 
conduzindo preso até esta capita 1, o encarregado do Posto 1 nd ígena, que veio 
a falecer em consequência dos maus tratos recebidos". 

Com a morte de Luís José da Silva, chefe do Posto 1 nd f gena Mahaua, e 
a depredação das Instalações do Posto, os trabalhos da primeira Inspetoria do 
Serviço de Proteção ao rndio, foram praticamente suspensos na região. 

Com a destruição do Posto Mahaua, os invasores tomaram conta do rio 
Jauaperi. Tudo sob comando do Sr. Edgar Penha, que voltou a organizar ex-' 
pedições de caça aos índios Waimiri Atroari. 

Centenas de índios eram mortos toda vez que os encontravam. Sabia-se 
apenas em Manaus, que os índios "não mais aborreciam". E que os coletores 
de castanha e balateiros, estavam trazendo suas produções para Manaus, vin
das do rio Jauaperi e Camanau. 

A 1 ~ 1 nspetoria do Serviço de Proteção ao rndio, não mais retornou ao 
rio Jauaperi . Procurou mudar o local da insta lação dos Postos de Atração aos 
fndios. 

Assim, procurando evitar o relacionamento entre os invasores do rio 
• Jauaperi com os servidores do SP 1, foi instalado no rio Camanau, um Posto 

1 nd ígena com a denominação de Posto 1 nd ígena "Manoel Miranda", para 
voltar a tentar atrair os índios e defendê-los da ação predadora e criminosa 
dos invasores. 

Na época, pelo rio Jauaperi, três foragidos da Polícia de Manaus, conhe
cidos como Pedro Guerreiro, Casemiro e Lauriano, penetraram na área dos 
índios e tudo indica que passaram a viver com eles e até ajudando-os na defe
sa de seu território. 

1 nclusive, se sabe que numa dessas expedições de caça aos índios, orga
nizada pelos invasores.quando os índios foram impiedosamente massacra
dos, um dos feridos, pedia clemência em português, se dizendo ser Pedro 
Guerreiro e não índio. Entretanto,1nunca mais teve-se notícias dos outros. Po
de ser que tenham vivido até os últimos dias com os índios, pacificamente, 
ou tenham morrido em conflito, confund.idos ou com os invasores ou com os 
índios Waimiri Atroari. 

Somente, já nos anos 40, a 1 !3 1 nspetoria do Serviço de Prqteção ao l'n
dio, voltou a tentar contato com os índi os Waimiri Atroari. Abandonando o 
rio Jauaperi, se instalou no rio Camanau. 

21 



Sob a orientação dos irmãos, Humberto e Luiz Briglia, foi tundado no 
alto do rio Camanau, o Posto lnd ígena de Atração denominado Manoel Mi
randa. 

~ntretanto, após período do contatos amistosos, em dezembro de 1942, 
os índios Waimiri A troari, certamente por confudir os denodados funcioná
rios do Serviço de Proteção aos 1·ndios, com aqueles crim inosos que os vinha 
perseguindo por dezenas de anos, atacaram o Posto Manoel Miranda, ma
tando todos os que ali se encontravam. 

O Serviço de Proteção aos (nd ios - SP 1, através da 1 ~ 1 nspetoria de Ma
naus, não desistiu do contato com os índios Waimiri Atroari . Tão logo foi 
possível o Posto Manoel Miranda, foi reaberto, em outro local e com deno
minação diferente - Posto Irmãos Briglia, em homenagem aos irmãos indige
nistas Humberto e Luiz Briblia que tombaram sem vida, na missão de con
tatar pacificamente os índios Waimiri Atroari. 

Os irmãos, quando em serviço no .Posto Indígena Manoel Miranda, en
tre outros trabalhos relevantes, escreveram um vocabulário da 1 íngua dos 
índ ios Waimi ri Atroari. 

A morte do irmãos Briglia, provocou entre os ideal istas do Servico de 
Proteção aos (ndios, mais amor à causa que abraçaram por opção, se~indo 
como exemplo de traba lho a ser seguido por todos. 
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OS WAIMIRI ATROARI 11VERSUS" 
4 TH PHOTO CHARTING SQUADRON 

No~ primeiros dia_s do m~s ~e setembro de 1944, a Primeira Inspetoria 
do Serviço de Proteçao aos lnd1os em Manaus,recebeu a visita do Tenen
te Walter Will ianson, do 4 TH Photo Charting Squadron, do Exército Norte 
Americano, que pretendia realizar uma expedição pelos rios Jauaperi e Ala
lau, até nas proximidades da cachoeira conhecida como Cachoeira Criminosa 
(no Rio Alalau}, com a finalidade de realizar naquela região observacões as
tronômicas, atendendo acordos celebrados entre o governo brasileiro.e o go
verno dos Estados Unidos da América. 

Os funcionários da 1? 1 nspetoria do Serviço de Proteção aos (ndios, em 
Manaus, procuraram explicar ao Tenente Walter, que a região onde pretendia 
fazer as observações astronômicas, nos rios Jauaperi e Alalau, eram habitadas 
por índios ainda arredios, que face ao comportamento dos invasores de seus 
territórios, estes poderiam reagir com atitudes belicosas à presença de sua 
equipe de trabal ho. Advertiram ainda os f uncionários da 19 Inspetoria do 
Serviço de Proteção aos (ndios, para as dificu ldades que a expedição iria en
contrar quanto a navegação, através do rio Alalau, pois este rio na época, 
encontrava-se com suas cachoeiras e corredei ras, com pouca água, dificultan
do seriamente a navegação de canoas. 

Por mais que os funcionários do SPI procurassem cientificar das dificul
dades que a expedição iria encontrar, o Tenente Walter, demonstrava indife
rença aos problemas que iria fatalmente enfrentar. Decidido seguir viagem ao 
Rio Jauaperi e Rio Alalau, o Tenente Walter, solicitou a 1~ Inspetoria do.Ser
viço de Proteção aos l'ndios, em Manaus, que lhe fosse cedido para a expedi
ção, funcionários experimentados e um dos batelões pertencente ao SPI, para 
transporte de seu pessoal e material. 

A 1? 1 nspetoria do Serviço de Proteção aos (ndios - SPI, emprestou ao 
Tenente Walter o batelão, denominado de Tenente Lira, e seguiram acompa
nhado a expedição alguns funcionários experimentados e conhecedores da 
região . 

Antes da partida da expedição, a chefia da 1 ~ 1 nspetoria do SPI reco
mendou veementemente ao Tenente Walter, que tivesse muito cuidado no 
relacionamento com os índios Waimiri Atroari, pois estes eram tidos como pe
rigosos, em virtude de sua índole muito desconfiada diante da presença de es
tranhos em seu território, isto em conseqüência do sofrimento secular que lhes 
tinham infrigido os civilizados. Entre as recomendações estava a de que o 
Tenente Walter, levasse na expedição brindes para serem trocados quando do 
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encontro que fatalmente teriam com os índios Waimiri Atroari, o que pode
ria ajudar no relacionamento pacífico entre os expedicionár ios e aquele povo 
habitante na região dos rios Jauaperi e Alalau. 

Em seguida a visita do Tenente Walter a 1~ Inspetoria do Serviço de Pro
teção aos fndios, a expedição partiu com destino a área dos índios Waimiri 
Atroari. 

Em menos de uma semana após a partida, a expedição retornou a Ma
naus, face a uma pane no motor da embarcação. 

Os funcionários da 1 ~ 1 nspetoria do Serviço de Proteção aos 1·ndios, que 
seguiram fazendo parte da expedição do Tenente Walter, depois de conserta
do o motor da embarcação, recusaram-se a seguir acompanhando o Tenente 
Walter para dar continuidade a viagem interrompida pela pane do motor. 

Alegaram que o Tenente Walter, não teria seguido os conselhos ofereci
dos pelo pessoal do SPI que eram conhecedores não só da região como da for
ma de lidar pacificamente com os silvícolas, e que a forma de agir do oficial 
norte americano, fatalmente provocaria nos índios, uma atitude hostil. 

A chefia da 19 1 nspetoria do Serviço de Protecão aos 1-nd ios acatou . ' ' .._ , 
plenamente a opinião do seu pessoal especializado, principalmente por-
que aquela chefia tomou conhecimento de que o Tenente Walter, não acolhe
ra as sugestões daquela direção, para levar consigo brindes como machados, 
facões, etc. e em seu lugar levou ape~as carteiras de cigarros, que os índios 
pouco caso fariam para aquele tipo de brinde. 

Mesí'.10 sem mandar os funcionários do SPI seguir acompanhando o Te
nente Walter, a chefia da 1~ Inspetoria do Serviço de Proteção aos 1-ndios, su
geriu aquele oficial que procurasse na vila de Moura, pessoal que poderia 
servi r-lhe de guia na espedição que iria empreender aos rios Jauaperi e Alalau. 

O comerciante da Vila de Moura, de nome Raul Vi lhena,cedeu ao Te
nente Walter, quatro homens conhecedores da região e até com certa prática 
no relacionamento com índios habitantes na região dos rios Jauaperi e Alalau. 

A expedição partiu da vila de Moura, em 28 de setembro de 1944 che-
• I 

fiada pelo Tenente Walter Williamson, com destino ao rio Alalau , tendo co-
mo princrpal objetivo atingirem a Cachoeira conhecida pela denominacão 
de Criminosa. · 

No dia 17 de Outubro, Raul Vilhena, que tinha cedido ao Tenente Wal
ter Williamson, 04 homens para servirem de guia a expedição, apreensivo 
pela demora do seu retorno, enviou correspondência a chefia da 19 1 nspe-
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toria do Serv~ço ?e Proteção aos 1-ndios, ~m Manaus, informando que até 
aquela dat~ _na~ ~1nham ret?rnado, comunicando a sua apreensão pela sorte 
dos exped1c1onanos e sugerindo que fossem tomadas medidas no sentido de 

t enviar com maior urgência possível, uma equipe de socorro ao rio Alalau de 
preferência p~r via aérea. Comunicou ainda Raul Vilhena, que naquela ~ca
sião estava enviando ao rio Alalau, por via fluvial uma equipe de funcioná
rios seus, para subir o rio Alalau à procura dos expedicionários. 

A Primeira 1 nspetoria do Serviço de Proteção aos fndi os em Ma naus, ao 
tomar conhecimento dos dizeres da carta enviada por Raul Vilhena, através 
de seu chefe, entrou em contato com o consulado norte americano, comu-
nicando o ocorrido. 

Na noite do mesmo dia o interventor do Estado do Amazonas convi
dou a chefia da 19 Inspetoria do Serviço de Proteção aos fndios, para com
parecer em Palácio no dia seguinte às 8:00 horas, para tratar do assunto. 

No outro dia, no horário estipulado, o próprio Interventor do Estado 
do Amazonas, Alvaro Maia, acertou com a chefia da 19 1 nspetoria de Ser
viço de Proteção aos rndios, que seria formada uma nova expedição que 
seguiria com destino ao Rio Alalau, em busca dos expedicionários chefiados 
pelo Tenente Walter Williamson. 

A chefia da 1? Inspetoria do Serviço de Proteção aos fndios,ainda 
na reunião realizada no Palácio do Governo do Amazonas, quando soube que 
a expedição seria composta também com tropas do Exército Brasileiro, fir
mou posição, e que ficasse bem claro, que o verdadeiro caráter da expedição 
solicitada pelos norte americanos, seria apenas de buscas e resgates e,em ne
nhuma hipótese seria de caráter punitivo, sob pena de não acompanhar a ex
pedição. 

O próprio interventor do Estado do Amazonas, interpelou o Consul 
norte americano, quanto as intenções da expedição, e na presença do Capi
tão Dubois, do Exército norte americano, tendo recebido como resposta 
que a expedição tinha apenas o obje_tivo de recolher os corpos dos norte 
americanos e o material por ventura ainda existente da malograda expedi
ção, salvando, se possível, também alguma parte dos trabalhos já realizados 
pelo Tenente Walter. 

Tendo em vista as intenções pacifistas demonstrada por todos os patro
nos e membros da expedição, a chefia da 19 Inspetoria do Serviço de Prote
ção aos rndios, aceitou em acompanhar e fazer parte da expedição. 

Antecipando-se aos trabalhos da expedição, às 7,30 horas do dia 23 de 
outubro de 1944, um avião "Gruma", partiu de Manaus com destino a vila 
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de Moura, l~vando a bordo a Chefia da 1 ~ 1 nspetoria do Serviço de Pro
teção aos lndios, o Consul Norte Americano em Manaus, seu secretário, o 
Capitão Dubois, chegando a Moura por volta das 8,30 horas. 

Em Moura,os expedicionários encontraram-se com o comerciante Raul 
Vilhena e que na ocasião já havia chegado em Moura, o único sobrevivente 
da expedição do Tenente Walter, de nome Raimundo Felipe, um dos homens 
conhecedores da região, gentilmente cedido pelo Sr. Raul Vilhena ao Tenen
te Walter. Após ouvirem o relato do sobrevivente sobre os acontecimentos no 
rio Alalau, ficou decidido de que continuariam sua viagem por via aérea, pro
curando observar, baseado no relato do sobrevivente,.o local onde teriá ocor
rido o ataque dos índios aos expedicionários. 

Passaram a fazer parte da expedição aérea o comerciante Raul Vilhena 
e o sobrevivente da expedição do Tenente Walter, que a bordo do avião, 
orientava o piloto para o local onde teria ocorrido o ataque dos índios. 
Quando o avião sobrevoou o local só foi possível notar algumas caixas sobre 
os pedrais da cachoeira Criminosa, no rio Alalau. Após mais vôos rasantes e 
procura de avistar algum outro vestígio sem sucesso, o avião retornou a Mou
ra. 

, . Em Mo~ra, foi tomad~ ~or ter~o o depoimento 9e Rai}Tiundo Felipe, 
un1co sobrevivente da exped1çao chefiada pelo Tenente Walter Williamson. 

. "No dia 2 de setembro de 1944, às 13,00 horas em duas embarcações 
chefiadas pelo Tenente Walter Williamson, a expedição era composta de 3 
oficiais norte_ americanos e mais quatro guias.incluindo o próprio Raimun
do Felipe". As 17,00 horas do mesmo dia encostaram .as embarcações para 
pernoite ain_da no rio Jauaperi, pernoitando no lugar conhecido como Barrei-
ra Branca. As 6,00 horas do dia seguinte reiniciaram a viagem com destino 
ao rio Alalau acampando às 18,00 horas, para pernoite na ilha do Binanau. A 
viagem prosseguia sem nenhuma anormalidade.Novamente às 6:..00 horas do 
dia 28 seguiram pelo rio Alalau até acima da cachoeira denominada Cachoei-
ra dos rndios" . Aí dormiram, passaram os dias 29 e 30, tendo o tenente Wal-
ter Williamson feito a sua primeira observação astronômica. Saíram dia 30 às 
3,00 horas da tarde e foram dormir no pedral das Palmeiras. Naquele local 
o Tenente Walter fez a segunda observação astronômica. No dia 19 de no
vembro prosseguiram viagem, atingindo a cachoeira conhecida como cachoei-
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gué~ ~ara tomar conta: subindo os pedrais da cachoeira Criminosa cuja ex
tens~o e d.e ?erca de tres quilômetros. Chegando entretanto ao topo da ca
choeira .cn~1n_osa, por vol~a.das 14:00 horas, foram visto 1 O mulheres rndias 

* que. f~zin; .s1na1~ aos exped1c1onários. A conselho de Raimundo Felipe, os ex
pe?1~1onanos. nao atederam os chamados. Um pouco mais acima da cachoeira 
Cn~1nosa ~oi armad,o o acampament? para pernoite. No dia 04 pela manhã, 
seguiram viagem ate o lugar conhecido como "Repartimento dos fndios" 
o~de penetrara~ por aquele igarapé, viajando cerca de hora e meia su
bindo, _contra _a l1~s a determinação da chefia da 1~ Inspetoria do Serviço de 
Proteçao .aos 1 nd1os em Manaus, que recomendara ao tenente Walter William-
son respeitar e não entrar no referido igarapé. ' 

No retorno dormiram na ilha conhecida como ilha do Rio Preto onde 
o Tenente Walter fez sua terc.eira observação astronômica. Dia 05 desceram e 
por volta das 13,00 horas atingiram o começo da cachoeira Criminosa. Lá 
e~contraram além das índias que avistaram quando subiram o rio, mais 4 ín
dios adultos do sexo masculino e ,alguns curumins. Os índios novamente ace
naram chamando os expedicionários. Os guias brasileiros, aconselharam nova
ment~ ao Tenente Walter para que evitasse o contato com os rndios, e seguis
sem viagem. O Tene~te Walter, não obstante os conselhos, ordenou que en
costass~ a embarcaçao no local onde encontravam-se índios. Como Raimun
do Fel1pe, que pi~otava a lancha (e o único sobrevivente da expedição) deso-

• bedecesse, por nao querer encostar, o Tenente Walter obrigou-o a largar 0 
m?tor e ª? mesmo te~po pilotando a embarcação aproou para a margem di
reita do ri~ Alalau, afi.rmando "brasileiro medroso, tem medo de índio, eu· 
vou agora tirar fotografia para mandar para.América. · 

ra Criminosa, por volta das 11 horas. Naquele local, um dos batelões, o de 
n~me Tenente Lira, foi atracado onde deveria ficar até o retorno da expedi
çao, que seguiria o rio Alalau rumo às suas cabeçeiras a bordo de uma peque- • 
na canoa. No Batelão Tenente Lira, ficaram os mantimentos previsto para o 
retorno da expedição. 

. . Ouando a canoa encostou onde encontravam-se os índios, os guias· bra· 
s1le1ros,permaneceram a bordo e o sargento Baitz, auxiliar do Tenente Walter 
um tanto receios~, ?ºlocou um pé em terra e outro dentro da embarcação. O 
T.enente Walter W1lliamson, aproximando-se do grupo de índios ofereceu-lhes 
cigarros, tendo aceitado e passaram a fumar. Em seguida o Tenente Walter 
preparando sua m.áquina, procurava tirar algumas fotos. Os guias brasileiros: 
voltaram a advertir o Tenente para desistir das fotografias, pois estavam no
tando que os_ índios estavam muito desconfiados com a máquina fotográfica. 
O Tenente .nao atendendo as observações feitas tomava melhor posição para 
as fotografias, quando recebeu .no peito duas flechas disparadas pelos índios. 
O Tenente Walter, que se sentindo ferido, jogou a máquina no chão e atirou
se dentro do rio, arrancando as flechas de seu peito. 

. Ao perceberem o desastre que tinha ocorrido todos os expedicionários 
atiraram-se n'água, tentando fugir a nado. O sargento Baitz·tendo atirado-se 
n'água não mais voltou à tona, presumindo-se que se tenha afogado, por não 
saber nadar, ou talvez as piranhas o tivessem exterminado. Os brasileiros, 

"No dia 02 de novembro, a expedição continuou sua viagem a bordo de 
uma canoa, deixando para tras o batelão tenente Lira, sem que ficasse nin-
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Eonio Lemos e lsaias Ovi'dio, ocultaram-se seguros no motor embaixo da 
canoa, mas ao serem percebidos pelos i'ndio3 foram flechados mortalmente. 
O bras.ileiro Renato de Araujo foi flechado afundando para nao mais voltar. 

Os fndios apoderaram-se da canoa e desceram em perseguição a Rai 
mundo Felipe e do Tenente Walter Wi lliamson que nadavam já distantes do 
local da tragédia. Disse Raimundo Felipe, o único sobrevivente do ataque dos 
i'ndios, que o Tenente Williamson era bom nadador e que mesmo ferido, se
guia na frente e que a muito custo Raimundo conseguia acompanhá-lo. No 
local em plena cachoeira Criminosa, apresenta forte correnteza e isto ajuda
va-os mais ainda na fuga. A certa altura, segundo afirmou Raimundo Felipe, 
uma flecha acertou o seu próprio chapéü, que era de "massa" e que por pou
co também não tombara sem vida. Com a flechada em seu chapéu, Raimun
do Felipe, passou a nadar por debai~o d'água, tentando salvar-se das flecha
das. Ao subir à tona, depois de vários me·rgulhos, teve a felicidade de surgir 
por detrás de uma pedra da cachoeira, ficando assim· protegido das flechadas 
dos índios. 

Viu então o Tenente Walter Williamson, que seguia mais a frente nadan
do a largas braçadas ajudado pela correnteza do rio, quando foi acertado por 
uma flecha na nuca e seu corpo inanimado desapareceu num remanso da ca-
choeira Criminosa". ... ·' 

--Com um mergulho, Raimundo Felipe, conseguiu passar sem ser visto pe-
los índiós, por um dos tombos da Cachoeira Criminosa e ganhou a outra mar
gem do rio,descendo a pé sem alimentação durante 13 dias pela mata até a 
boca do rio Alalau (foz do rio Alalau no rio Jauaperi). 

No dia 18 de outubro Raimun.do FelipEi,ouviu,um barulho de motor no 
rio e gritou por socorro. Era a canoa do Sr. Raul Vilhena que tinha saído de 
Moura dia 17 a procura dos expedicionários. 

Raimundo Felipe, magro, quase sem forças, foi recolhido pelos tripulan
tes da canoa e levado à Moura, onde relatou primeiro todo o ocorrido a Raul 
Vilhena e à Comissão chefiada pelo Consul americano e o Chefe da 19 Inspe
toria do Serviço de Proteção aos fndios, em Manaus. 

(Este relato foi copiado do relatório do Dr. Alberto Pizarro Jacobina, 
sobre a ocorrência datado de novembro de 1944). 

Em seguida a Comissão, constituida pelo Dr. Alberto Pizarro Jacobina, 
Chefe da 1 ~ 1 nspetoria do SPI em Manaus, t:arlos Pinto Corrêa, Inspetor do 
SPI, Capitão Johan E. Ou Bois, Tenente Conrad Lundgren, Sargento Wil liam 
Thompsom, Tenente Itamar Allent, Cabo Palheta e mais seis soldados, segui
ram viagem ao rio Alalau, na tentativa de resgatar alguns pertences, ou o que 
restou da expedição do tenente Walter Will iamson. 
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Pouca coisa conseguiram recolher. Foi encontrado intacto, o batelão 
Tenente Lira, que pertencia ao Serviço de Proteção aos rndios e que fora em
prestado para compor as embarcações da expedição. Entretanto toda a carga 
foi destru ida. 

Pelos sinais encontrados na cachoeira Criminosa,a versão apresentada 
por Raimundo Felipe foi confirmada, não deixando dúvida quanto a ocor
rência. 

Já na volta, a expedição encontrou um grupo de fndios Waimiri Atroari, 
que ao avistarem os expedicionários fizeram grande algazarra e acenavam co
mo se tivesse chamando. 

O Dr. Alberto Pizarro Jacobina, acompanhado de seu auxiliar Carlos 
Pinto Corrêa, numa das canoas da expedição, afastou-se de seu grupo, e le
vando consigo alguns brindes, tentou um. contato amistoso com os índios. 

Ao aproximar-se do grupo de índios, foi notado que eles também esta
vam receiosos da aproximação da canoa da expedição. 

Entretanto Jacobi na, procurando expressar-se na 1 íngua dos índios, em 
monossílabos, fazia gestos de amizade, conseguiu encostar sua canoa nas dos 
índios. 

Quando isto ocorreu, alguns índios, chegaram a passar para a canoa de 
Jacobina e ele, passou a distribuir os brindes que levava consigo. Tudo cor
reu de forma amigável e Jacobina, em retr ibuição aos presentes, recebeu tam
bém alguns, co.mo arcos, flechas, bananas e pedaços de carne de anta. 

As trocas de presentes, demoraram cerca de meia hora, e tão logo, aca
baram, os índios que haviam passado para a canoa de Jacobina retornaram 
as suas próprias embarcações, e afastaram-se lentamente. 

Jacobina e seu companheiro Carlos Pinto Correia, remaram sua embar
cação para junto as outras da expedição. 

Depois deste contato amistoso, que fo i uma vitória do bom senso e do 
próprio Serviço de Proteção aos 1·ndios, pois não permitiu qualquer atitude 
hosti l contra os índios, a expedição retornou a Manaus, ciente de que cum
prira a missão. 
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OS WAIMIRI ATROARI 

Os índios conhecidos como Waimiri Atroari, ou Crichanás, Juaperi, Ala
laus, Waitemiris, habitavam a região compreend ida desde o r io Urubu, tribu
tário da margem esquerda do rio Negro, até a foz do Rio Jauaperi, subindo 
po~ esse rio , ~té a bacia do seu principal afluente, o rio Alalau, onde hoje lo
caliza-se a maior concentração populacional desses índios. 

O seu idioma é classificado como do Grupo Karib, face a semelhanca 
com outras 1 ínguas do mesmo grupo lingu i'stico, como os Macuxi habitantes 
do Território Federal de Roraima. ' 

Medem aproximadamente 1,80 metros de altura, são fortes e sua pele é 
de um moreno c laro. Cabelos pretos e lisos. 

Raspam os cabelos da cabeça até um pouco acima da orelha, tanto os 
homens como as mulheres. 

. Andam normalmente nus. Os homens usam uma espécie de cinta confec-
c1onado com cipó titica que ao mesmo tempo serve de suspensório peniano. 
As mulheres usam uma espécie de tanga, confeccionada com carocos de baca
ba, presos e tecidos de tucum que são fixados na cintura por cordão de fibra 
também de tucum. 

A tanga é usada apenas na parte da frente, deixando total mente desco
berto a região glútea. 

.. 

Conf~ccionam _seus utensi'lios domésticos com palha de tucum, cipó titi 
ca, produzindo bala 1os, cestas, jamax is, maqueras, tipitis e peneiras. 

- ~tili_zam-se também do barro para confeccionar panelas e uma espécie 
de fng1de1ra para uso no preparo da alimentação. 

, As suas armas, como o arco, são confeccionadas com o âmago do pau 
d arco e medem cerca de 2, 1 O metros de comprimento, servindo também 
como Badurna. 

. As f lec~as são confeccionadas com ta boca e fleche ira para o corpo pro
pr~am?nt~ dito e a ponta ou bico, pode ser de pau d'arco bem afiado, osso de 
an1ma1s silvestres, ou pedaços de facões, devidamente amolados. 

Os Waimiri Atroari, ao contrário da maioria dos i'nd ios habitantes na 
Amazônia Brasileira, não são vistos com enfeites corporais, nem mesmo a 
presença de plumagens foi notada. 
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Pouco se sabe sobre os rituais dos Waimiri Atroari, apenas algumas ocor
rências foram anotadas como procurarei descrever. 

Os mortos dos Waimiri Atroari são cremados, utilizando-se um girau # 

de cerca de 1,00 metro de altura e o fogo é ateado no espaço existente entre 
o girau e o solo. As cinzas dos mortos são jogados nos rios. Sobre este fato, 
sabe-se que eles alegam que se deixarem os mortos enterrados, toda vez que 
passarem no local, terão lembranças tristes dos mortos, por isto optam em 
cremá-los e jogar as cinzas no rio. Entretanto, esta informação é muito super
ficial, carecendo maiores estudos sobre o assunto, para poder fazer um co
mentário seguro. 

Os doentes graves são isolados no canto da maloca pertencente ao seu 
grupo familiar, colocando-se uma pena de gavião nos punhos da rede e em
baixo, uma vasilha no chão com água para o doente beber quando está com 
sede, procurando evitar de qualquer modo, o contato físico com o doente. 

Sabe-se também que no mês de setembro, que coincide com o período 
da baixa das águas dos rios, costumam promover festas em suas ma locas ·cen
trais. Possivelmente dedicada em oferenda as. plantações que irão real izar, 
cujo trabalho ocorre tão logo terminem as festas. 

Os Waimiri Atroari vivem principalmente da agricultura. 

Produzem mandioca, macaxeira, cana-de-açúcar, banana, batata doce 
e industrializam, de forma artesanal a farinha . 

Fazem o plantio e a colheita por etapas. Nunca armazenando o resulta
do da colheita. 

Plantam suas roças em épocas e locais diferentes. Ora, próxima a própria 
maloca, ora entre uma aldeia e outra,nos caminhos que ligam suas povoações. 

São também hábeis caçadores e pescadores, fazendo parte de seu cardá
pio, antas, macacos, porcos, jacarés, tartarugas, tracajás, paca. Pescam traíra, 
tucunaré, pirarucu, pirarara. 

Colhem como alimentos auxiliares, frutas do buriti, castanha do Brasil, 
mel de abelha. 

As suas casas constituem em uma construção de troncos fincados no 
chão em forma oval ou redonda, com duas portas. 

As paredes da construção, são formadas por paus roliços fincados no 
chão, trançadas com palhas de Ubim ou Buça·, não chegando a atingir a altura 
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do teto, deixando uma abertura para entrada do ar e para a sar'da de fumaça 
de suas fogueiras. 

Internamente a maloca contém divisões, formadas por esteios fincados 
no chão, os quais servem como div isor entre acomodacões das famílias e oo-. 
mo apoio de suas "maqueras", que ficam atadas nesses esteios e nos esteios 
de sustentação do teto. 

Em rada divisão interna, vive uma família com todos os seus pertences, 
como arco, flecha, cestos, jamaxis e maqueiras. 

No meio da divisão encontra-se sempre uma pequena fogueira, sempre 
acesa, na qual são preparados os alimentos e serve para esquentar o frio e a 
fumaça para espantar os mosquitos. 

Usam como meio de transporte, as Ubás, que são canoas construídas de 
um tronco de madeira cavado no seu âmago e são muito pesadas e de difícil 
navegação. 

Estes dados sobre os índios Waimiri Atroari, foram levantados através 
de cantatas que mantive com aquele grupo tribal e com base também em in
formações prestadas a mim, pelo Gilberto Pinto Figueiredo e outros colegas 
de trabalho, que tiveram a oportunidade de conhecerem de perto aqueles 
lndios. 
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POSTO INDfGENA IRMÃOS BRIGLIA 

A 19 Inspetoria do Serviço de Proteção aos 1·nd ios - SPI, depois do 
ocorrido no Posto Manoel Miranda, no rio Camanau em dezembro de 1942, 
quando .tombaram sem vida os irmãos Humberto e Luiz Brigl ia e seus com
panheiros insistindo na tentativa de contatar amistosamente com os índ ios 
Wnimiri Atroari, organizou uma nova equipe de dedicados indigenistas.dis
postos ao sacrifício de sua própria vida, para instalarem no mesmo rio Ca
manau, um novo Posto 1 nd ígena de A tração. 

Este Posto, seria instalado, como foi, muito mais acima de onde havia 
sido instalado o Posto Manoel Miranda, e muito mais próximo das malocas 
dos índios Waimiri Atroari. 

A direção do Posto Indígena Irmãos Briglia, denominação esta em justa 
homenagem aos indigenistas mortos em defesa da causa, foi entregue ao Sr. 
Luis de Carvalho, que já tinha bastante experiência em contato com lndios 
e demonstrado ser possuidor de conhecimentos necessários à missão que lhe 
foi confiada. 

Com ele seguiram 12 auxiliares, pessoas também já com experiência no 
• contato com índios em outras áreas e dispostos a realizarem a tarefa de con

tatar com a; Waimiri Atroari com amor e dedicação. 

Entre os expedicionários que chegaram ao Posto lnd ígena 1 rmãos Bri
glia, destacava-se a figura de O. Cândida, viúva do Sr. Luís José da Silva, pri
meiro Chefe do Posto 1 nd ígena de A tração Mahava, instalado no rio Jaua
peri, que morreu em consequência das agressões de Edgar Penha, em defesa 
do território indígena. 

O. Cândida, mais tarde casou-se com o indigenista Luis de Carvalho e 
com ele seguiu rumo ao rio Camanau para a instalação do Posto lnd ígena 
Irmãos Briglia. 

O. Cândida conhecia bem os t'ndios Waimiri Atroari, chegando, quando 
morava no Posto lnd(gena Mahaua em companhia de seu finado marido Luis 
José da Silva, a ter como hóspede de sua casa no Jauaperi, quatro índios me
nores do grupo Waimiri que os tratava como fossem seus filhos. Ela falava 
fluentemente o idioma dos índios Waimiri Atroari, talvez uma das únicas pes
soas que vieram a dominar a 1 íngua daqueles silvícolas. 

O Posto foi instalado como previra a 1 Çl ·I nspetoria do Serviço de Pro
teção aos (ndios - SPI, e Luiz de Carvalho,seguindo as diretrizes fixadas, 
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não procurou forçar o contato com os índios. Preferiu esperar que os índios 
viessem até o Posto. 

Esperou cerca de dois anos e nenhum dos Waimiri Atroari aparecera na 
sede do Posto, não obstante a aproximação em que se encontrava com rela
ção as suas malocas. 

En tretanto, no dia 19 de novembro de 1946,por volta do meio dia, sur
gi ram na sede do Posto Irmãos Briglia, cerca de 25 índios Waimiri Atroari, 
chefiados pelo índio Muxupi, que tinha sido, quando criança, hóspede de 
O. Cândida no Posto Mahaua no rio Jauaperi. 

Muxupi já era um rapaz, pois já se passara vários anos desde o dia em 
que ele deixara o convívio com O. Cândida e voltara para a sua aldeia. Isto 
ocorreu tão logo foi destruí do o Posto Mahaua, pelos castanheiros e balatei
ros, chefiados por Edgar Penha. 

O. Cândida estava soz inha em casa na hora em que os índios chegaram 
ao Posto. Luís de Carvalho e seus auxiliares estavam para a roça, onde encon
trava-se traba lhando. A roça ficava um pouco afastada da área da sede do 
Posto, onde estavam constru fdas as casas residenciais e sede do Posto. 

O. Cândida ao avistar o seu fi lho adotivo Muxupi, não o reconheceu , 
chegando a pensar que aqueles índios Waimiri Atroari que acabavam de che
gar de surpresa, iriam atacá-la. Entretanto, reagindo ao susto inicial, procu
rou conversar com eles, expressando-se no idioma fa lado pelo grupo. 

Só assim conseguiu identificar Muxu'pi, como aquele menino que ela 
hospedaria e tivera como filho adotivo no Posto Mahava. Muxupi também re
conheceu O. Cândida como a sua "Mamãe" e aceitou o convite para entrar 
em casa e almoçar com ela. 

O. Cândida aproveitou a oportunidade para conversar com todos, per
guntando pelos parentes de Muxupi, que conhecera quando ainda morava no 
Posto Mahua e sobre o conhecido, já naquele tempo Tuxaua Maruaga. 

Muxupi, respondeu que Maruaga já estava mu ito velho e não aguentava 
mais fazer grandes viagens e ele agora era o chefe daquele grupo. 

Depois de almoçarem e receberem presentes ofertados por O. Cândida, 
os índios embarcaram em suas canoas e subiram o rio, rumo as suas malocas, 
prometendo retornar na próxima lua. 

Este contato amistqso mantido com os fndios Waimiri Atroari, por O. 
Cândida no Posto 1 rmãos Briglia em 19 de novembro de 1946, após o que 
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ocorrera no Posto Manoel Miranda, foi considerado pela 19 1 nspetoria do 
Serviço de Proteção aos 1·ndios - SPI, como um importante marco no rela
cionamento entre os indigenista e a comunidade indígena Waimiri Atroari, 

., no relatório da 19 Inspetoria do SPI, sobre o fato, O. Cândida foi assim 
considerada: 

"O. Cândida merece, indiscutivelmente as glorias dessa pacificação, a ela 
devemos o êxito de nossa missão, como embaixatri z que foi da paz e da con
córdia entre os civilizados e Waimiris, de há muito desavinhas "Relatório de 
1 ~ 1 nspetoria do Serviço de Proteção aos (ndios em Manaus referente as ativi
dades do mês de novembro de 1946". 

Os índi os voltaram ao Posto Indígena Irmãos Brig lia, como haviam pro
metido. E desta vez encontram. Luís de Carvalho e seus companheiros na sede 
do Posto. 

Entretanto, segundo O. Cândida.eles estavam desconfiados.bem diferen
te quando lá estiveram em 19 de novembro. 

Muxupi, que na primeira visita procu rava demonstrar afeição a O. Cân
dida, durante a nova visita procurava evitar qualquer contato direto com ela. 

O. Cândida, mesmo notando a diferença de comportamento de Muxupi, 
procurou desfazer qualquer mal entendido por acaso existente. Fez vestidos 
para as mulheres índias que vieram acompanhando os seus maridos presen
teando-as e elas ficaram muito satisfeita. 

Outros brindes, como machado, facões, arames, foram distribuídos a to
dos os visitantes, entretanto Muxupi, demonstrava sempre uma certa intran
quilidade, e oom diferente de seu comportamento da última visita. 

Os índios demoraram na sede do Posto nessa visita 3 dias e após as des
pedidas prometeram voltar na próxima lua. 

' 

Lu iz de Carvalho, O. Cândida e seu·s companheiros, ficaram um pouco 
apreensivos,pois apesar do contato com os índios ter sido amistoso e alegre, 
notou-se certa intranquilidade entre eles, principalmente em Muxupi. 

O. Cândida estava grávida e esperando o nascimento do bebê para aque
les dias. Luiz de Carvalho já providenciara a vinda de uma parteira que se 
encontrava hospedada em sua casa no Posto aguardando o dia do nas~i m.en
to do seu filho. Ela, a parteira, ficou em pânico com a chegada dos, 1.nd1os 
pois ela pessoalmente, não conhecia os Waimiri Atroari, só tendo not1c1a~ d~
les através de narrativas de massacres e mortes violentas contadas pelos r1be1-
rinhos da região. Mas os índios não chegaram nem mesmo a vê-la, pois en-
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quanto os índios permaneceram no Posto, ela trancou-se em um dos quartos 
da casa da sede do Posto, de lá só saindo quando os visitantes foram embora. 

Dois dias depois da saída do grupo de índios Waimiri Atroari, chefiados 
por Muxupi, surgiu novamente no Posto lnd ígena 1 rmão Brigl ia, um outro 
grupo de índios, não os mesmos que participaram da visita anterior embora 
estivessem chefiados também por Muxupi. Vieram desacompanhados de mu
lheres e crianças. Eram só adul tos e jovens. 

Chegaram desconfiados e arred ios. D. Cândida procurou conversar com 
Muxupi, tentando saber quais os motivos do retorno, pois eles tinham par
tido dizendo que só retornariam na próxima lua, e em poucos dias já tinham 
retornado. Muxupi desconversava e não respondia as perguntas de D. Cândi
da. Falava sobre outros assuntos, mas não explicava a razão do retorno tão 
rápido. 

Luiz de Carvalho, procurou agradá-los, voltando a distribuir mais pre
sentes e conseguiu convecê-los a pernoitar no Posto naquele dia, Entretanto 
pela madrugada partiram do Posto sem se despedirem, como é costume de
les. 

O fato causou apreensão em todos. 

Na véspera do Natal, dia 24 de dezembro de 1946, o mesmo grupo re
tornou ao Posto, e .sem nenhuma explicação atacou a todos que se encontra
vam na sede do Posto de Atração 1 rmãos Briglia, à flechadas. 

D. Cândida que se encontrava dentro da casa, quando iniciou o ataque 
dos índios, ao ouvir os g-itos, procurou verificar o que estava acontecendo 
no pátio, tendo também sido flechada no ombro esquerdo quando saía de 
casa. 

A parteira que se encontrava dentro de casa, t rancou-se em um dos cô
modos da residência e entrou em pânim gritando e pedindo clemência. 

Flechada, mas com vida e lúcida D. Cândida ao avistar Muxupi , pediu
lhe que poupasse sua vida e da parteira, explicando-lhe que estava com me
nino para nascer. 

Muxupi, concordou em deixá-la ir embora. Ela e a parteira e um índio 
do grupo lanomani, aculturado de nome Raimundo que trabalhava no Posto, 
foram autorizados a irem embora em uma canoa com motor de popa perten
cente ao Posto. 
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Conta D. Cândida que nada levou de sua casa, saiu de lá do jeito que se 
encontrava, com a f lecha ainda encravada em seu peito e sangrando muito, 
pois a fl echa estava enganchada dentro e não era possível arrancá-la só pu
xando. 

Ao passar rumo ao rio D. Cândida avistou o corpo do seu marido Luiz 
de Carvalho e dos seus companheiros, todos mortos à flechadas. 

Os três, D. Cândida, o índio Raimundo e a parteira, embarcaram na 
canoa e começaram a viagern rio abaixo. Na hora da partida, o motor de po
pa da embarcação não quis pegar, talvez pelo nervosismo em que se encon
trava Raimundo, que teve muita dificuldade para fazê-lo funcionar. Mas de
pois de várias tentativas, Raimundo fez o motor funcionar e o barco seguiu 
ri o abaixo. 

Minutos depois da partida, dentro da canoa, nasce o bebê de D. Cândi
da que continuava com a f lecha encravada no seu peito. 

Somente dois dias depois, após o incidente a canoa chegou a Manaus e 
D. Cândida recebeu cuidados médicos e a flecha foi retirada do seu corpo. 

O menino que nasceu dentro da canoa, nas águas do riQ Camanau, foi 
batizado com o nome de Luiz Pastana de Carvalho e chegou mais tarde, já 
rapazola a t raba lhar no Posto de Atração Camanau, na época_ em que o Ser
tanista Gil berto Pinto Figueiredo chefiava a Atração dos lndios Waimiri 
Atroari . 

Hoje Lu iz Pastana de Carvalho, é funcionário da Fundação Nacional 
do l"ndio - FUNA I e trabal ha como vigia noturno do prédio onde funciona 
a " Casa do 1·ndio'' em Manaus. 

D Cândida Pastana de Carvalho, mora em palafita no lgarapé de Ma
naus, e.m Manaus, e em condições de vida sub-humanas, recebendo a ajuda de 
seu fil ho Luiz Pastana de Carvalho e vive ainda traumatizada pelo que ocor
reu naquele natal de 1946. 
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\ A MISSÃO CALLERI 

, No in í~io dos trabalhos da construção da BR-174, estrada Manaus-Cara
cara1-Boa Vista, a cargo do Departamento Nacional de Estrada e Rodagens -
DN E R e do Departamento Estadual de Rodagens do Estado do Amazonas -
DER-AM'._no an? 1968, contava com um grande obstáculo. O de ter que cru
zar a reg1ao habitada pelos índios Waimiri Atroari. fndios temidos em toda 
a região pelas notícias de sua ferocidade e de sua posição contrária a presença 
de estranhos em seus domínios territoriais. 

Inicialmente, era meta dos dirigentes do DER-AM, que antes do início 
dos trabalhos de desmatamento da estrada nas proximidades da área habitada 
pelos índios Waimiri Atroari, eles já estivessem "mansos" e prontos inclusive 
para participarem, como mão-de-obra, nos serviços de desmatamento da ro
dovia BR-174. 

A Fundação Nacional do fndio - FUNAI , mantinha na cidade de Ma
na.us,. uma unidade administrativa - Delegacia Regional, que através de seu 
principal ,fu_ncionário - Sertanista Gilberto Pinto Figueiredo, vinha manten
do esporad1cos contatos com alguns índios Waimiri Atroari habitantes na 

·- I reg1ao em que a construção da rodovia Manaus-Caracara (-Boa Vista iria pas-
sar. 

No rio Camanau, nas proximidades de sua foz, a FUNAI, mantinha um 
Posto de Atração, que periodicamente recebia visita dos índios Waimiri, habi
tantes nas ma locas construídas nas cabeçeiras daquele rio. 

Já naquela época Gilberto Pinto Figueiredo, grande conhecedor da re
gião e indigenista assumido, era contrário a construção da rodovia BR-174 
que atravessaria todo o território dos índios Waimiri Atroari. ' 

Gilberto, também era contrário a forma em que os dirigentes do DER
AM, queriam utilizar-se dos trabalhos do pessoal da FUNAI para "amansa
rem" os ín?ios Waimiri Atroari. Achava aquilo um absurdo, e não estava dis
posto a aceitar de nenhuma forma as propostas formuladas à própria FUNAI 
pelo Departamento de Estrada Rodagens do Estado do Amazonas. ' 

Talvez por isto, é que a própria FUNAI, através do seu Presidente na 
época - Queiroz Campos, afastou da área dos índios Waimiri Atroari o Ser
tanista Gilberto e aceitou que em seu lugar fosse nomeado para a mi~são de 
"amansar" os índios Waimiri Atroari o Padre Italiano Giovanni Calleri mem-
bro atuante da Prelazia da Consolata em Roraima. ' 
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Padre Calleri, pouca experiência tinha de como lidar com os (ndios 
principalmente com os índios que se candidatara a "amansar" no caso os ín ~ 
dios Waimiri Atroari. 

Apenas por duas vezes, Padre Cal leri, visitara aldeias indígenas no Brasil. 
Os contatos que manteve foram com os índios lanomami. Uma vez, quando 
se fazia acompanhar do cinegrafista Guilherme Lombard i, da empresa Am
plavisão, de Primo Carbonari, visitou a aldeia dos índios Waicá, da grande na
ção dos índios lanomami. 

Ele e o cinegrafista, partindo de Boa Vista, capital de Roraima, segui
ram a bordo de canoas até o Rio Negro, subindo por este até a vila de Tapu
ruquara. E pouco tempo demoraram na aldeia Maturacá, dos índios lanoma
mi. Por falta de habilidade do Padre Calleri, os índios obrigaram tanto o pa
dre como o cinegrafista a fugirem correndo do local. 

A viagem do cinegrafista as aldeias dos índios lanomami acompanhando 
o Padre Calleri era para o seu pedido, realizar um documentário que seria exi
bido na Itália, com rendas em benefício das obras missionárias da Prelazia de 
Consolata de Roraima. 

O Padre Calleri, portanto não tinha em seu curriculum, experiência sufi
ciente para substituir na difícil tarefa de contatar com os índios Waimiri 
Atroari, o Sertanista Gilberto Pinto Figueiredo, que desde sua juventude vi
nha mantendo contatos amistosos com aquela comunidade indígena. 

Após o acerto com a Fundação Nacional do 1·ndio - FUNAI, e DNER 
- DER-AM, foi organizado às pressas a expedição que tinha como objetivo 
principal, a pacificação rápida do índios Waimiri Atroari, ·para que quando 
os trabalhos de desmatamento da estrada Manaus-Caracaraí-Boa Vista,· atin
gissem a área habitada pelos índios, já não fossem impecilhos à implantação 
da rodovia . E que, por falta de mão-de-obra na região, eles, Waimiri Atroari, 
viessem também participar dos trabalhos de construção da rodovia. 

A Equipe do Padre Calleri, formada por mais 8 homens e 3 mulheres, 
que seguiram para o local, em canoas e no helicóptero pertencente ao DER
AM, partindo do acampamento denominado São Gabriel com destino ao 
lgarapé Santo Antônio do Abonari, onae os mantimentos já esperavam a ex
pedição. 

Duas canoas,.com o material mais pesado,já se encontravam no lgarapé 
Santo Antonio do Abonari, que teriam seguido via helicóptero. 

Após o translado do material e dos expedic ionários chefiados pelo Pa
dre Calleri, seguiram viagem a bordo de duas canoas, subindo o igarapé Santo 
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Antonio do Abonari , rumo as suas cabeçeiras e à~ malocas dos índios Waimiri 
Atroari. 

Por vo lta das 17 :00 horas do dia 22 de outubro de 1968 na foz de pe
queno igarapé, afluente da margem esquerda do r io Santo Antonio do Abo
nari , a exped ição fez o seu primeiro acampamento dentro do território habi
tado pelos índios Waimiri Atroari . Por volta das 18:00 horas, depois de insta
lado o equipamento de rádiofonia , foi t ransmit ida a primeira mensagem do 
Padre Ca lleri ao pessoal do acampamento do DE R-AM, que acompanhava os 
t raba lhos da exped ição através do rádio. 

Eis na ín tegra e em fac st'm ile a Mensagem Oficial n9 01 do Padre 
Cal leri, ao DER-AM . 

" Fac S ímile da Mensagem" 

MO. PR IND - MANAUS 

MENSAGEM OFICIAL No 1 

Santo Antonio 28/10/68 - Hs. 18,00 - Estamos acamados no úl

timo braço do Rio Santo Antonio. Foram terminàdas satisfatoriamente 

todas as operações de transporte de carga e homens com avião e heli

coptéro. Deixamos hoje de manhã com motor de popa acampamento 

do DER/Am, do F.N. T. e a tarde o posto da transcon. Com a nossa 

chegada todas as equipes da BR/ 174 ·deixaram a região. Estamos só. 

Amanhã deixaremos o Rio e, por meio de caminho contamos encon

trar-nos, Deus queira sem imprevistos com a primeira ma/oca de fndios. 

SDS Pe. Calleri 

DATA: 22-10-68 

HORA:20,30 

RECEBIDO POR RADIOFONIA DER/Am 

NOME OP. MINEIRO 

Na sua mensagem, o Padre Cal leri, informava que já se encontrava nas 
prox imidades da primeira maloca dos índ ios Waimiri Atroari e pedia a Deus 
que não ocorresse imprevistos. 
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No outro dia, os expedicionários seguiram viagem rumo a pr imeira ma
loca, continuando navegando por um igarapé até por volta das 11 :00 horas, 
quando encontraram atracadas na margem do igarapé, 8 Ubás, num barránco 
de onde se via um varadouro longo e limpo, fazendo crer que se tratava de 
um local utilizado pelos índios como porto de embarque e desembarque e 
que aquele caminho li gava com as malocas dos índios. 

O Padre Cal leri, que desde o in ício vinha demonst rando total desconhe
cimento, até mesmo de viajar pela se lva e a de navegar em canoas, na ocasião 
da chegada da expedição no local onde se encon travam as canoas dos índios, 
mandou que um dos expedicionários disparasse para o alto 8 tiros de rifle, 
que segundo ele, serviria de aviso aos índios de que a expedição estava che
gando ali. O Pad re Ca lleri, com sua lógica absurda nada mais fez , certamente, 
do que criar apreensão entre os índios. Po is em qualquer pa ís do mundo ou 
habitat de qualquer povo, os visitantes amigos não chegam disparando suas 
armas de guerra, e se assim se comportam são considerados como agressores 
e prontos a qualquer animosidade. Não se sabe de onde ou de quem Padre 
Calleri aprendeu aquela forma insólita de avisar os índios de sua t urbu lenta 
e indesejada chegada. 

A noite, o Padre Calleri, depois de instalado o sistema de rádiof onia, 
transmitiu ao DER-AM, a Mensagem Oficial nQ 02, narrando ém deta lhes a 
sua chegada no " porto dos índios" e da forma como chegou. 

" Fac Símile da Mensagem Oficia l nQ 02" 

MO. PR IND - MANAUS 
MENSAGEM OFICIAL N9 2 

Rio Atroaris 23/ 10/68 - Hs. 19,30 - Uma janta de farofa no bar
ranco defronte do primeiro posto dos índios A troaris. As aparências 
indicam que o posto é de grande movimento BIPT oito compridas mas 
silenciosas e bem alinhadas, e atraz um varadouro majestoso e severo 
que deveria levar para as ma/ocas. Nossa primeira canoa penetrou nesta 
área às 11,30 hs. da manhã. Decidimos acampar aqui pois achamos im
prudente invadir o solo dos silvícolas sem estarmos todos unidos. De
mos oito tiros ao alto para sina/ar aos lndios nossa presença, logo em 
seguida voltamos. Buscamos restante de homens e cargas deixadas em 
nosso último acampamento. Amanhã a noite no nosso rádiofonia agi
ram do meio dos primeiros lndios, se Deus quiser. STS Pe. Calleri. 

RECEBIDO POR RADIOFONIA DO DER!Am 
DATA: 23-10-68 
RECEBIDO: 20,45 
NOME OP. MINEIRO 
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Os expedicionários passaram a noite acampados no inícios do varadouro 
e local que servia de Porto aos índios, sem que aparecesse nenhum sinal dos 
índios. 

Ao amanhecer do dia 23 de outubro, o Padre Cal leri, ainda pela madru
gada, mandou que novamente fossem disparados mais 4 t iros de rifle para o 
alto, repetindo o aviso aos índios que a ex pedição Calleri, encontrava-se ali. 
Os índ ios não apareceram, como previra o Padre Calleri. Claro que os índios 
ao ouvirem os tiros, não iriam aventurar-se a ir de encontro a um inimigo tão 
corajoso, capaz de, chegar ao território dos índios Waimiri Atroari,ir logo 
disparando suas armas de fogo. 

Como os índios não apareceram, o Padre Ca lleri, resolveu prosseguir a 
sua viagem pelo igarapé, pois deduziu que seria muito perigoso, principal
mente depois dos t iros disparados, seguir viagem para as malocas d,os índios 
Waimiri Atroari, através do varadouro. 

A expedição percorreu cerca de 38 quilômetros por dentro do pequeno 
igarapé, acampando no final do dia nas proximidades de um pântano que 
tudo indicava estaria bem próximo a uma das malocas dos índios Waimiri 
Atroari . 

A noite, depois de instalado o acampamento, o Padre Calleri vo ltou a 
transmiti r suas mensagens através de rádiofonia para o DER-AM, relatando 
o ocorrido durante aquele dia. 

"Fac Símile da Mensagem Oficial n.Q 03" 

MO. PR IND - MANAUS 

MENSAGEM OFICIAL N9 3 

Rio Atroaris 24/ 10/68 - Aqui esta manhã às 9,00 hs. o grande 

Porto é o majestoso varadouro dos A troaris Permaneceram em absoluto 

silêncio. De madrugada repetimos nosso aviso aos lndios com outros 

4 tiros ao alvo, mas ninguém compareceu ou não quis comparecer. 

Não teria sido, diffcil contactar com um primeiro grupo no posto e com 

esse continuarmos até as ma/ocas. Mas, não tendo-se esta ocorrência, 

achamos perigoso entrar sozinhos no varadouro, pois trataria-se de 

violação de posse. Decidimos portanto tentar atingir as residências indl

genas passando pela via considerada neutra, isto é o Rio. Saímos às 

11, 15 hs. com 5 homens e uma mulher. Percorremos aproximadamente 
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38 km. Num igarapé que bem cedo andou se acabando num chavasca/ 

tremendamente fechado. Quase todo o tempo passamos arrastando e 

torando paus. No fim também o nosso bom Jonhson deu pane. Com os 

meios imagináveis num labirinto como este, conseguimos remediar. Mais 

um esforço e logo acampamos na beira, ou melhor, num partano: Ama

nhã não será melhor BIPT mas com tudo é bem preferir a dureza no 

certo que não facilidade no risco. Até mais. Pe. Ca/leri. 

RECEBIDO POR RADIOFONIA DO DER!Am 

DA TA: 24/10/68 

HORAS: 20,50 

NOME OP. MINEIRO 

A noite passou calma, sem nenhum incidente. Ao amanhecer do dia 25 
de outubro, foi desfeito o acampamento e os expedicionários prosseguiram 
viagem. A viagem estava cada vez mais dif íci 1, pois o igarapé cada vez mais 
estreito e de difícil navegação,principalmente porque as embarcações esta
vam carregadas com o mantimento da expedição. 

O Padre Calleri, fazia cálculos de que estariam bem próximos das malo
cas dos índios Waimiri Atroari, e que possivelmente no outro dia estaria man
tendo contato com os índios Waimiri Atroari. Ainda no igarapé, fizeram o 
pernoite. Depois de armarem o acampamento e instalado o sistema de rádio, 
o Padre Calleri, voltou a transmitir suas mensagens diárias ao DER-AM. 

"Fac S ímile da Mensagem Oficial nQ 04" 

MO. PR IND - MANAUS 

MENSAGEM OFICIAL N9 4 

Rio Abonari 25/ 10/68 - 17,25 Hs. - Conforme nossa facil previ

são, hoje a marcha no labirinto não foi nada melhor. Só p transporte de 

todo o complexo radiofônico (será a primeira vez que este aparelho se 
permite tal turismo) no meio de pantanos é chavascais, embaixo de chu

vas ininterruptas criou não pouco caso sério. Mas uma forte vontade de 
vencer, igual em todos os componentes da equipe, permitiu-nos de con
tinuar é cobrir uma distância excepcional. BIPT conseguimos acampar a 
uns mil metros da primeira ma/oca dos A troaris. Poderíamos bem alcan-
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ça-la, mas a hora em que estamos, do descer do sol, não é oportuna para 

esta operação. Hoje a noite daremos às últimas instruções de encontro 
e amanhã, ·se não houver imprevistos desagradáveis, ataremos nossas 

redes com as dos lndios. Para a próxima noite não está certa nossa pos

sibilidade de comunicação. SDS Pe. Calleri. 

RECEBIDO POR RADIOFONIA DER/Am 

DATA: 25/10/68 

HORA: 17,25 

NOME OP. MINEIRO 

A expedição prosseguiu viagem no dia 25 de outubro ao amanhecer do 
dia, ainda a bordo de canoa, que tinha muitas dificuldades na navegação ten
do em vista que o igarapé já estava muito estreito. 

Por volta das 9:00 horas encontraram encostado numa das margens do 
igarapé duas canoas certamente pertencentes aos Waimiri Atroari. E ao apro
ximarem-se das canoas, surgiu repentinamente de dentro do mato um grupo 
de índios Waimiri, muito desconfiados e arredios, certamente estranhando 
muito o comportamento daqueles expedicionários, pois normalmente quando 
os funcionários da FUNAI ou SPI aventuravam-se a irem até aquela área, iam 
com muita cautela, evitando até a se aproximarem das malocas dos índios 
Waimiri. Atroari, e isto séY acontecia, quando eram convidados pelos próprios 
índios e muito raramente. 

Tão logo os expedicionários desembarcaram, os índios passaram a verifi
car os objetos que a expedição conduzia. Por curiosidade e talvez por quere
rem realizar trocas ou receber de presentes aqueles objetos, os índios verifica
ram tudo que vinha dentro das canoas. 

O Padre Calleri, de forma descortês, impediu que qualquer índio se 
apossasse de objetos que levava na expedição. 

De forma autoritária, o Padre Calleri, fez com que os índios participas
sem da descarga dos objetos que se encont ravam a bordo das canoas. Os pró
prios índios ainda sob comando do Padre Calleri, construíram nas proximida
des de suas malocas, um local para o acampamento da expedição, onde foi 
instalado todo o equipamento de sistema de rádiofonia, e todo o material 
que compunha a expedição. 

Os índios Waimiri Atroari, por volta das 15:00 horas, como sinal de cor
tezia aos truculentos visitantes chefiados pelo Padre Calleri . 0fereceram-lhe 
panelões de bebidas feitas com milho e mandioca. 
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O Padre Call.eri, na calmaria dos índios e de sua boa vontade, arriscou-se 
entrar no interior da maloca e quando ja estava dentro, contou as redes que 
se encontravam amarradas nos esteios daquela moradia indígena. Tendo o 
Padre Calleri, registrado a existência de mais de cem redes amarradas nos es
teios da maloca. 

Baseado em depoimento do único sobrevivente da expedição Calleri, o 
mateiro Alvaro Paulo, o Padre ao realizar a contagem das redes, fizera apon
tando com o dedo, fato este, que voltou a causar irritação entre os índios. 

Por volta das 19 :00 horas o Padre Calleri, voltou a transmitir suas costu
meiras mensagens ao DE R-AM, quando enviou a Mensagem Oficial nQ 05. 

"Fac Símile da Mensagem Oficial nQ 05" 

MO. PR /NO - MANAUS 

RELATOR/O OFICIAL N9 5 

Atroaris 1 - 26/10/68 - 19,00 Hs. - Estamos acampados com os 

A troaris na primeira ma/oca. Foi luta dura, embora usando todo"'s os 

recursos psicotécnicos de estratégia indigenista, conseguir o que conse

guimos, sem abandonar uma lógica honesta a primeira operação. Che

gamos às (ma/ocas) 0,00 hs. Os lndios comparecera de repente no rio; 

inicialmente se apresentaram medrosos e desconfiados, depois nos ofe

receram laranjas e beijús, mas não nos permitiram entrar na ma/oca. 

Em seguida, vendo nossa mercadoria, começaram se agitar usando ges

tos violentos para tirar tudo. Com calma e serenidade e o máximo acôr

do entre nós, nada foi permitido (o índio bem sabe que isso está no 

nosso direito de gente superior. Só tenta perturbar para conseguir) e o 

jeito foi resfriar o fogo com o trabalho. Mediante artiflcios oportunos 

provocamos entusiasmo na turma: improvisamente criou-se um movi

mento: os lndios mesmos descarregaram a canoa, transportaram e ajei

taram tôda a mercadoria, limparam uma área de mato (deixamos a eles 

escolher), bem ao lado da ma/oca, dêles, construlram para nós um bom 

barracão e instalaram a antena rádio e fisemos a êles mesmos pôr em 
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movimento o gerador, aparelho de Rádiofonia e sistema iluminante. 

Todo mundo dos Atroaris estava suando. O resultado foi dúplice: Se 

acalmaram e se entusiasmaram em fazer êles mesmos as coisas que nós 

t1'nhamos mêdo de fazer. As 15,00 hs. nos trouxeram, em sinal de 

amizade, para tomarmos todos juntos, quatro panelões de bebidas. 

Quase uns noventa índios nos fizeram a grande festa. Pelas 18,00 hs. e 

só naquele momento, fomo-nos oferecer presentes pela primeira vez. 

Porém a distribuição foi organizada em maneira de extinguir qualquer 

pedi<!o dêles, veio deixar só o nosso critério. Aproveitamos a alegria 

para pôr os pés na ma/oca: contamos cento e mais redes. Amanhã 

iremos ver. Certo que tudo procederá no mesmo sistema: carregar o 

lndio para resfriá-lo. Oue Deus nos ajude. 

Trans: Padre Calleri 

Nesta mensagem o Padre Calleri demonstrou a sua inexperiência de lidar 
com os índios. Qualificou-se inclusive na condição de pertencente a um "po
vo superior" que seria os civilizados logicamente incluindo-se e isto, projetou 
perfeitamente a sua filosofia no trato com povos de costume diferentes do 
seu e que por isto mesmo não possuia as m i'nimas condições indispensáveis 
para conviver com povos de culturas diferentes da dele, principalmente um 
povo habitante da selva, com características dos índios Waimiri Atroari. 

No amanhecer do dia 27 de outrubro, no acampamento da expedição 
Calleri, que se encontrava instalado ao lado da maloca dos índios 'vVaimiri 
Atroari, tudo estava calmo e sem maiores novidades. 

O Padre Calleri determinou aos expedicionários que retornassem ao lo
cal onde haviam deixado alguns víveres, para transportá-los até ao acampa
mento onde encontravam-se. 

Foi muito difícil para o Padre Calleri , convencer alguns índios de acom
panhar os expedicionários na tarefa de transportar o material das canoas para 
o acampamento. 

Mudando o hábito de transmitir suas mensagens no final do dia, o Padre 
Calleri, ligou o sistema de rádiofonia e conseguiu contatos com o acampa
mento do DER-AM, por volta das 8:50 horas transmitindo A ~v1ensagem· Ofi

. cial nQ 06. 
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"Fac Si'n1ile da Mensagem Oficial nQ 06" 

MO. PR IND - MANAUS 

MISSA O ALALAU RELA TORIO N9 6 

A troar is 1 - 26 de outubro às 05, 1 O Hs. - Nossa pequena equipe 

da frente vai se dividindo ainda. Dois homens e uma mulher irão ficar 

defendendo novo acampamento A troa ris, e três homens tentarão a não 

facil empreza de convencer os Atroaris 19 para ir juntos, ver varadouro 

a 45 ou 50 km. do acampamento Abonari 39 , para fazer de costa o 

transporte de toda a mercadoria. A viagem servira também para locali

zar, com os índios, as ma/ocas abandonadas. Até mais. Padre Cal/eri. 

TRANS - JOAO 

RECEBIDO POR RADIOFONIA DO DER/Am 

DATA: 27/ 10/68 

HORAS: 08,50 

NOME OP. JOSE RAIMUNDO 

Esta foi a última mensagem transmitida pela Expedição Calleri. 

O mateiro Alvaro Paulo, conhecido também como Paulo Mineiro, um 
dos expedicionários da missão Calleri, desde o primeiro contato com os ín
dios Waimiri Atroari. que vinha alertando o Padre Calleri para a forma que 
tratava os índios. Dizia Paulo Mineiro, que o Padre Calleri ao invés de tratar 
com· respeito e com dignidade os índios, ao contrário, procurava sempre.aos 
gritos, humilhá-los,inclusive ameaçando-os com uma espingarda, quando eles 
queriam forçosamente apossar-se de algum objeto que a expedição levava. 

Quando o Padre Calleri apontara a espingarda a um índ io que insistia fi
car deitado na rede do Padre, Paulo Mineiro, que já conhecia aqueles índ ios, 
quando participara de outras expedições da FUNAI naquela região, sentiu 
que fata lmente os índios iriam reagir. E tentando evitar o pior advertia insis
tentemente ao Padre Calleri para ter cuidado e mudar os seus métodos de re
lacionamento com os índios. 

Como o Padre não lhe dava ouvidos, Paulo Mineiro resolveu desligar-se 
da expedição retornando com seus próprios meios a Manaus. Começou a 
construir uma balsa de paus roliço num local onde poderia iniciar sua viagem 
de retorno. Entretanto já com a balsa pronta, naquele mesmo dia 27 de outu-
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bro, antes de iniciar a sua viagem, resolveu voltar ao acampamento p'ara des
pedir-se de seus companheiros de expedição e apanhar alguns v (veres para a 
sua alimentação na viagem que empreenderia. 

Ao aproximar-se da maloca dos índios, notou um silêncio incomum e 
precavendo-se, passou a caminhar por dentro da mata com muito cuidado, 
até chegar nas proximidades da área da maloca, quando avistou dois corpos, 
um de homem e outro de uma das mulheres que compunham a expedição, 
com sinais de violência e em estado inanimado, deduzi.ndo sem dúvida que 
os índios haviam atacado a equipe do Padre Calleri. 

Sem ter coragem de fazer maiores averiguações, saiu dali, em. desemba
lada carreira pela selva, abandonando o plano inicial de retorno. 

Paulo Mineiro, ficou escondido na mata até ao anoitecer, quando vol
tou a empreender sua fuga. Dirigiu-se primeiro a um dos antigos acampa
mentos, onde teria ficado algum mantimento e apanhando o indispensável 
para sua viagem de retorno a Manaus, ainda a noite, embarcou na balsa que 
havia constru (do para o seu retorno. Descendo o. igarapé Santo Antonio do 
Abonari, quando o dia clareou já se encontrava longe do local onde os índios 
atacaram a expedição. 

Dois dias depois, encontrou alguns caçadores que o ajudaram a fr até a 
cidade de ltacoatiara, onde pode comunicar-se com as autoridades e com o 
pessoal do DNER-DER-AM, denu,nciando o ocorrido. 

Já neste período a direção do DNER-DER-AM, estava preocupada com 
a sorte da expedição, pois tinham perdido o contato com o Padre, através 
de rádiofonia . · 

As buscas dos corpos dos expedicionários foram realizadas pela FAB, 
através do PARASAR, que depois de mais de uma semana de procura, con
seguiu encontrar os restos mortais dos inditosos expedicionários, confirman-· 
do assim as afirmações e narrativos do mateiro que sobreviveu ao ataque, 
o conhecido Alvaro Paulo - Paulo Mineiro. 
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ATAQUE NO RIO ALALAU 

No dia 01 de outubro de 1974, o Sertanista Gilberto Pinto Figueiredo 
Costa, encarregado da Frente de Atração aos 1·ndios Waimiri Atroari, entrou 
na minha sala de trabalho na sede da F UNAI em Manaus, e demonstrando
muita apreensão deu-me ciência de que uma canoa que sa íra do Posto de 
Atração Ala lau 1, instalado na foz do rio Alalau, t ransportando os funcioná
rios da FUNAI, João Dionísio do Norte, Paulo Ramos e Luiz Braga, no dia 
30 de setembro, com destino ao Posto de Atração Alalau 11, instalado a mar
gem· esquerda do rio Alalau, distante cerca de t,rês quil?metros do ~es~ata
mento da rodovia BR-174 - Manaus-Caracara1-Boa Vista, ainda nao tinha 
chegado ao seu destino. 

Gilberto,na oportunidade, confessou -se apreensivo pelo fato de demora, 
pois era sabedor de que o funcionário da FUNAI, Má~io Alves de Moura,ª.º 
descer o rio Alalau no sentido inverso ao da embarcaçao ora esperada, no dia 
anterior da partida da canoa, avistara um grupo de índios Atroari, acampados 
na margem direita do r io, chegando mesmo a manter conversa com o grupo 
de índios e prometer que o "Papai João" (como era conhecido João Dionísio 
do Norte pelos índios) no outro d ia 30 de setembro de 1974, estaria naquele 
local. Tendo os índios, segundo Mário, demonstrado alegria em saber que o 
João Maracajá - João Dionísio do Norte - viria encontrá-los. 

Sobre as razões da demora da canoa em chegar ao Posto Alalau 11, trans
portando os funcionários da FUNAI, sob a liderança de João Dionísio do 
Norte, levantamos várias hipóteses. Poderia ter sido uma pane no motor de 
popa da embarcação. Poderia ser também que João Dionísio, como era mui
to amigo dos índios, tivesse sido convidado por eles para visitar as suas mal~
cas. E por último, os índios poderiam ter atacado a canoa. Embora esta hi 
pótese fosse a mais remota, pois os contatos com os índios Waimiri Atroari 
vinham sendo realizados com muita frequência e os índios demonstravam 
que já tinham confiança e amizade com os funcionários da FUNAI que tra
balhavam nos Postos de Atracão Alalau 1 e Alalau 11. . 

A nossa apreensão aumentou, com relação ao desaparecimento dos fu!1-
cionários da FUNAI que viajavam na canoa com destino ao Posto de Atraçao 
Alalau 11 , quando o Chefe do Posto Alalau 11 , comunicou-nos através de rá
diofon ia, a chegada na sede daquele Posto, de 11 índios Atroaris todos do 
sexo masculino e a maioria adultos. 

No Posto eie Atração Alalau 11, onde esperavam ansiosos pela chega?a 
da canoa conduzindo mais três funcionári.os da FUNAI, e.ncontra~am-se c1~ ~ / 
co outros funcionários da FUNAI, que ~11 prestav.am se~1ços .. A~a.o Vascon/ +.r{ 
celos - índio aculturado do grupo Ban1wa, com 1nstruçao pnmari~ e que 
mais de 2 anos trabalhava para a FUNAI naquela Frente de Atraçao. Esme-
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raldo f'v'liguel Neto, também índio aculturado do grupo Baniwa e que presta
va serviços naquela Frente de Atração também cerca de 2 anos. Evaristo Mi
quiles, i'ndio do grupo Sateré-Maué, que traba lhava na Frente de Atração do 
rio Santo Antonio do Abonari e que temporariamente estava prestando ser
viços naquele Posto, substituindo a funcionário que tinha afastado-se do 
serviço para tratamento de saúde em Manaus. Odoncil Santos, i'ndio do gru
po Baré, com 19 anos de idade, com instrução primária comp leta e mais de 
1 ano que prestava serviços naquela Frente de Atração. Faustino Lima, índ io 
do grupo Baniwa, com seis meses de t rabalh o na Frente de Atracão Waim iri . 
Atroari. Todos eles,com exceção de Evaristo Miquiles, i'ndio Sateré-Maué, 
conheciam os (ndios que acabavam de chegar a sede do Posto e de quem já 
se consideravam am igos. 

Gilberto, devido a demora da canoa transportando os três funcionários 
da FUNAI, chefiados por João Dionísio do Norte e o surgimento de um gru
po de índios no Posto de Atração Alalau 11, alertou aos f uncionários que se 
encontravam no Posto Alalau 11, através de rádiofonia, para que tomassem 
bastante cuidado e ficasse bem atentos com o comportamento do grupo de 
índios Waimiri Atroari ora em visita _ ao Posto. E que sob nenhuma hipótese, 
afastassem-se da sede do Posto, nem viessem a permitir que fosse criado es
paço e ambiente para propiciar condições de ação belicosa por parte dos ín
dios. Gilberto temia que se os funcioná rios sa íssem de dentro de casa e se os 
índios estivessem com o propósito de atacá-los, iriam fazê-lo do lado de fora 
da casa, com maior espaço para o lançamento de suas flechas. 

Adão Vasconcelos, que liderava o grupo de funcionários da FUNAI na
quele Posto, respondeu a Gilberto, pelo rádio, que não ficasse preocupado, 
pois aqueles índios eram conhecidos deles e amigos, principalmente o chefe 
deles, o índio conhecido como Comprido. · 

Mesmo assim, Gilberto respondeu a Adão, para que mesmo sendo ín 
dios conhecidos e amigos, como era o caso daquele grupo, ficassem sempre 
alerta e segu issem os seus conselhos, pois a demora da chegada da canoa con
t inuava inspirar-lhe cuidados e que no outro dia ele, Gilberto, estaria seguindo 
para o Posto em uma aeronave e sair à procura da canoa desaparecida. 

Mat ivemos naquele d ia contato com o Posto de Atração Alalau 11 , atra
vés do rád iofonia até por volta das 20 :00 horas. Como tudo se encontrava 
normal, ficou estabelecido que no outro dia, 02 de ou tubro,. Gilberto voltaria 
a entrar em contato com o Posto de Atração Alalau 11 , no horário das 8 :00 
horas para acompanhar o desenrolar dos contatos com os índios ora em visi
ta ao Posto, isto, mesmo estando já preparado para a viagem que iria fazer 
naquele dia rumo ao Alalau. 

Desde a hora marcada que tentavamos entrar em con t~~c ce>m o Posto 
Alalau 11, através do rádiofon ia e não conseguia-mos. 
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Gilberto que já encontrava-se preparado para a viagem ao Alalau, come
çou a ficar mais preocupado, por falta de respostas aos chamados através de 
rádiofonia, apressando-se mais ainda para ir logo ao local. 

Como até as 10:00 horas não conseguimos contato com o Posto, resol
vemos seguir logo diretamente ao Posto e verificar pessoalmente o que pode
ria ter ocorrido. 

Por volta do meio dia,a bordo de um avião anfíbio,pertencente a igreja 
Adventista, pilotado pelo Pastor Daniel, seguimos eu e Gilberto com destino 
ao Posto de Atração Alalau 11, localizado as margens esquerda do rio A lalau. 

Depois de pousar na pista nas proximidades do igarapé Santo Antonio 
do Abonari, onde montamos uma base de apoio aos nossos trabalhos no Ala
lau, insta lando inclusive no acampamento que improvisamos, um rádiofonia 
ssb, a cargo de funcionários da FUNAI, do Posto de Atração Santo Anton io 
do Abonari , rumamos ao Posto de Atração Alalau 11, continauva sem respon
der aos nossos chamados por rádio. 

Às 15:00 horas aproximadamente avistamos o Posto. O Posto de Atra
ção Alalau 11 , consistia numa área desmatada de cerca de 500 x 200 metros e 
nessa área existia plantações de mandioca e cana-de-açúcar.U ma casa cons
truída com paus roliços, coberta de alum ínio,servia de sede naquela uni
dade de atração. Uma pequena casa constru ída com madeira roliça e coberta 
de palha destinada a abrigo de índios em visita e um pequeno depósito para 
combustível completavam as construções ex istentes naquela área. 

O Posto estava aparentemente deserto. Avistamos a porta principal, en
treaberta e as janelas da casa totalmente aberta. Tudo indicava que os índios 
teriam atacado os funcionários da F UNAI que ali se encontravam. 

O avião continuava sobrevoando, e nós procurávamos avistar em algum 
lugar os funcionários que lá se encontravam. Não vimos nenhum sinal de vi
da. Apenas algumas canoas dos (ndios encostadas no porto do Posto, de
monstrava, que os índios Waimiri Atroari, ainda se encontravam ali. 

A situação parecia muito perigosa para nós, caso o avião pousasse. Tudo 
indicava que os funcionários do Posto, não mais ali se encontravam ou se es
tavam no Posto . estariam sem vida ou gravemente feridos. E a nossa presença 
na área também poderia ser alvo do ataque dos índios, pois tinhamas o mes
mo conhecimento e amizade a eles, como os funcionários e companheiros 
que ali se encon travam. 

Tínhamos três opções. A primeira de retorn armos a Manaus, com a ale 
gação de que por falta de segurança, não descemos no Posto A lalau, e comu-
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nicar as autoridades de que o Posto teria sido atacado, e que por falta de si
nais de vida dos funcionários que ali se encontravam, eles fatalmente-esta-
riam mortos. 

A segu nda era a de descermos no Posto, e conseguir salvar algum posst'
vel ferido, que estivesse precisando de cuidados médicos. 

A terceira, era de que ao descermos no Posto, fossemos também ataca
dos pelos índios e não mais poderíamos retornar a Manaus. 

Sabíamos de nossa responsabilidéide, tanto para os companheiros do 
Posto de Atração A lalau 11, como para o próprio piloto da a.eronave que 0os 
conduzia e que se insistissemos a descer, ele também correria o mesmo risco 
que nós. 

Depois de algumas voltas sobre a área do Posto, e nossa reunião, ali den
tro do avião, decidimos que devert'amos descer, mesmo que aquele ato, fosse 
o último de nossas vidas. Tentaríamos nos precaver do possível ataque. O Pi
loto Daniel, não estacionaria completamente a aeronave, ficaria com o motor 
ligado e taxiando pelo meio do rio, enquanto eu e Gilberto iríamos até o Po~
to. c·ombinamos que ao pisarmos em terra firme, sairíamos correndo em z1 -
gue-zague para evitar possíveis flechadas. E que se um de nós fosse ferido e 
não houvesse mais condições de se locomover, o outro não deveria tentar sal
vá-lo, pois seria muito perigoso. Deixamos com o Pastor Daniel, as recomen
dações, para que caso viessemas a morrer, avisasse nossos amigos e familia-
res. 

Desta forma, o avião aquatisou no m~io do rio Alalau e eu e Gilberto, 
ainda vestidos, nos lançamos nas águas e nadando com muita pressa nos di
rigimos à sede do Posto . Tão logo tomamos pé, saímos correndo em zigue
zague, como havíamos combinado, eu pela direita e Gilberto pela esquerda. 
A porta principal da casa sede estava entreaberta, parecendo esconder algu
ma pessoa atrás da parede, esperando qualquer movimento. Nada, não tinha 
ninguém. Eu, ao passar pela porta da cozinha, deparei-me com um dos nossos 
companhei ros caído no chão, com a cabeça decapitada, totalmente separada 
do corpo. Era o Faustino Lima. 

Fiz sinal para Gilberto, que se encontrava encostado com as costa na 
parede da frente da casa, e mostrei-lhe o que acabara de ver. Gilberto procu
rava averiguar se dentro da casa ainda tinha alguém, como não foi notado 
nenhum movimento, ele entrou de uma vez dentro da casa. Segui-lhe e en
contramos a casa toda revirada. Brindes, medicamentos, utensílios jogados 
no chão. O aparelho de rádiofonia SSB, partido a machadadas. Nenhum ou
tro sinal dos nossos companheiros foi encontrado. Apenas o corpo de Fausti 
no Lima, foi encontrado e ainda encontrava-se com sangue esco(rendo dos 
ferimentos que sofrera. 
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Fizemos sinal ao Pastor Daniel, piloto da aeronave que nos conduzira, 

le encostou no barranco, o avião. Ele emprestou-nos uma sacola grande de 
ylon, e colocamos o corpo de Fautisno Lima e embarcamos no avião. 

Em seguida saímos a procura de outros sinais que pudessem identificar 
que ·realmente ocorrera no Posto; andamos por toda a área desmatada e 

ão encontramos nenhum sinal. Parecia que os nossos companheiros tinham 
implesmente desaparecido. 

No Posto, existia uma cachorra que encontramos vindo da mata e ao 
os ver latia e corria rumo ao local que viera, dando a entender que queria 
ue a acompanhássemos. Resolvemos segu i'-la e ela, na frente sempre latin
o. Na medida em que íamos penetrando na mata a cachorra quando perdia
os de vista, ficava esperando, prosseguindo tão logo voltava a nos avistar. 
cadela que ia sempre latindo na frente, de repente deixou de latir e quando 

ndamos mais uns metros, encontramos a cachorra morta com uma flecha 
ue ainda se encontrava encravada no seu 'pescoço. 

Aquele sinal era que os índios ainda estavam ali e tudo indicava que não 
ueriam que con tinuássemos seguindo por onde estavamas. Pensamos tam
ém que seríamos atacados naquela hora, foi uma hora bem difícil para nós, 
ois teríamos que retornar dali, mas não pretend (amos dar as costas para o 
cal onde possivelmente os índios se encontravam. Começamos a retornar 
nto eu como o Gilberto, sem virar-nos, um pouco andando de lado, pois 
míamos que ao darmos as costas, poderíamos ser surpreendidos por flecha

as. Mesmo de frente sabi'amos também que estari'amos sujeitos a receber o 
taque dos índios. Conseguimos sair daquela parte da mata sem qualquer 
roblemas. Apenas notamos movimentos entre as folhagens, e que tudo indi
ava, na medida que íamos nos afastando os índios que se encontravam es
ondido na mata, iam trocando de posição. 

Ao retornarmos ao Posto, onde o Pastor Daniel tinha ficado sozinho, 
ecidimos, tentar mais uma vez encontrar nossos companheiros que ainda 
ncontravam-se desaparecidos, entrando outra vez na mata, só que por ou
ro lado. Novamente penetramos na mata fechada e percorremos uma pe
uena trilha que ex istia e que servia ao pessoal do Posto, para reali zar alguma· 
açada. Andamos até o final da tarde sem encontrarmos nenhum sinal. Re-
ornamos ao Posto e como a noite já se aproximava, resolvemos regressar à 
ase de nossos trabalhos de buscas, que tínhamos instalados nas margens do 

igarapé Santo Antonio do Abonari, nas proximidades da Ponte da estrada 
Manaus-Caracara í, local onde existe uma pista de pouso, construída pelo 
Sexto Batalhão de Engenharia e Construção. Chegamos no campo de pouso, 
por volta das 18:30 horas, quase noite. Retiramos o corpo de Faustino Lima, 
que traz (amos no avião e tomamos as providências para transladá-lo para Ma
naus, através de uma ambulância da própria FUNAI; que solicitamos viesse 
imediatamente para o local. 
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Pouco depois de nossa chegada ao Campo de Pouso e ao acampamento 
que havíamos instalado para dar apoio às buscas no Alalau, uma equipe de 
companheiros nossos do Posto de Atração Santo An ton io do Abonari, que 
desde o meio dia quando, passamos e instalamos a base de apoio, tinha segui
do por terra no eixo da rodovia Manaus-Caracaraí a procura de sinais ou de 
prováveis sobreviventes do ataque dos índios ao Posto de Atração Alalau 11 , 
retornou de sua caminhada e trazia consigo o cornpanheiro Esmeralda Mi
guel Neto, que t inha sido flechado no ombro esquerdo, quando se encon
trava ainda na sede do Posto de Atração Alalau 11, e que tinha conseguido 
fugir com vida do local. 

Conversamos rápidamente com ele, para sabermos exatamente o que 
acontecera naquela manhã, no Posto de Atração Alalau 11 e o encaminhamos 
para Ma naus, para receber cu idadas médicos. 

À noite, depois de uma leve refeição em nosso acampamento próximo 
ao campo de pouso e estrada BR-174 -- Manaus-Caracaraí-Boa Vista, às mar
gens do lgarapé Santo Antonio de Abonari, reunimo-nos Gilberto, Marinel io 
Machado Chefe do Posto de Atracão Santo Antonio do Abonari e eu, eco-, . 
meçamos a procurar uma explicação para as atitudes dos índ ios Atroari, con
tra os nossos companheiros do Posto de Atração Alalau 11 . Conversamos até 
·alta noite. Gilberto, muito abatido como todos nós, repetia sempre ''os ín- J 

dios não podem ter matado João Maracajá, não acredito ... Os índ ios devem 
ter levado-o para suas malocas. Os índios adoravam o João". Gilberto refer ia
se ao companheiro João Dionísio do Norte, que junto com 3 outros compa
nheiros, encontravam-se desaparecido desde o dia 30 de setembro, quando 
subiam o rio Alalau numa canoa a motor com destino ao Posto de Atração 
Alalau 11. Discutimos muito sobre o problema. Gilberto sempre voltava a le
vantar a hipótese de que algo muito grave deveria ter acontecido com os ín
dios para motivar uma reação tão drástica. Única explicação que achávamos 
e o único fato novo na área que tínhamos conhecimento era a aceleração da 
construção da estrada 8 R-174, com baterias de máquinas pesadas removendo 
árvores e terra, num trabalho que virava dia e noite. Isto, ao nosso ver, pode
ria fazer os índios pensarem que aquelas máquinas poderiam também ir de 
encontro as suas ma locas e suas rocas. E assim passamos toda a noite procu.-. 
rando explicação para o que ocorrera. Gi lberto muitas vezes dizia-me "Car-
valho, estes índios sofreram muito. Foram vftimas de vários massacres por 
parte dos brancos e essas estradas podem ser vistas pelos índios como um 
caminho para que os "Civilizados" atinjam com maior rap idez as malocas 
deles e voltem a praticar os massacres do passado". Não conseguimos dorm ir 
naquela noite. Estavamas nervosos demais e o pensamento fixo, torcendo 
para que os nossos companheiros que se encontravam d0:;~p2r':lcidos ainda 
estivessem vivos. 
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E foi com esta esperança, que na manhã do dia seguinte retornamos a 
área do Posto de Atração Alalau 11, desta vez com mais dois companheiros: 
Marinelio Machado e o mate iro conhecido pelo apelido de Sacrifício. 

No Posto de A tração Alalau 11, fizemos nova batida em toda a área e 
seguindo relato do sobrevivente Esmeralda Miguel Neto, dirigimo-nos ao 
local onde, segundo Esmeralda, havia sido perpretado o ataque dos índios 
contra ele e seu companheiro de infortúnio, Evaristo Miquiles, que tinham 
saído do Posto juntos com dois índios Atroari a guiza de caçarem pelas re
dondezas. 

Encontramos o local descrito por Esmeralda e também as flechas dispa
radas pelos índios e que ainda permaneciam naquele local, mas enfiadas no 
solo, outras simplesmente jogadas sobre as folhas secas do chão. -Encontra
mos também as botas de Esmeralda que ali havia deixado na ocasião do ata
que dos índios. 

Quando recolhíamos as flechas, Marinélio Machado, ao recolher uma fie· 
çha que se encontrava encravada no solo a poucos metros onde nos encontrá
~amos (Gilberto, Sacrifício e Eu), ao invés de trazer a flecha até onde estáva
mos, talvez por nervosismo ou imprudência Marinélio dirigindo-se ao mateiro 
Sacrifício, jogou a lança, dizendo "segura". E a flecha, que tinha a ponta 
confeccionada em lâmina de facão, lançada por Marinélio para que Sacrifi'
cio, a apanhasse, caiu em cima do pé de Sacrifício, de ponta, enfian~o-se em 
seu pé, atravessando inclusive a sua bota e atingindo o solo. Aquele acidente, 
criou um ambiente muito mais nervoso. Sacrifi'cio sentindo-se ferido, gritou 
de dor. Gilberto apressou-se em arrancar a flecha que se encontrava ~ncrava
da no pé de Sacrifício, e ao mesmo tempo rasgando sua própria camisa, im
provisou um curativo para estancar a hemorragia que já começara. 

Marinélio, preocupado com o que cometera, correu para o local, pedin
do desculpas a Sacrifício, que ainda gemia de dores. 

Carregando Sacrifício, que momentaneamente não conseguia caminhar, 
retornamos ao Posto de Atração Alalau 11, onde hàvíamos deixado somente 
o piloto da aeronave que nos conduzia, o Pastor Daniel, o que nos aguardava 
muito apreesivo por causa da demora de nosso retorno . 

Lá no Posto, com ajuda do Pastor Daniel, foi feito novo curativo no fe
rimento de Sacrifício, que em pouco tempo já se achava em condição de ca
minhar. Marinélio e Sacrifício, seguiram a pé pela mata na direção do desma
tamento da estrada Manaus-Caracaraí, seguindo o mesmo caminho tomado 
pelos companheiros Esmeralda Miguel Neto e Evaristo Miquiles após sofre
rem ataque a flechas dos índios Atroari. Esmeralda que já encontrava-se em 
Manaus, hospitalizado, havia nos confessado de que Evaristo, também tinha 
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sido flechado e tentando atíngir o desmatamento da estrada. Entretanto devido aos 
ferimentos não foi possível prosseguir a fuga em companhia de Esmeralda, 
que notando a falta de condição de seu companheiro, deixou-o abrigado em
b<aixo de uma árvore e foi em busca de socorro na estrada, quando foi encon
tra'Qo pela equipe de socorro que seguira por terra, partindo de nosso acam
pamento nas margens do lgarapé de Santo Antonio do Abonari. Os nossos 
companheiros da equipe de socorro que estava percorrendo o desmatamento 
da rodovia, seguindo as informações de Esmeralda, estiveram no local onde 
teria ficado Evaristo e não haviam encontrado-o. Agora Marinélio e Sacrifício 
iriam tentar fazer o mesmo trajeto percorrido por aqueles inditosos compa
nheiros, na tentativa de encontrar Evaristo, que ainda encontrava-se desapa
recido. 

Gilberto e eu, voltamos ao avião e seguimos voando acompanhado o lei
to do rio Alalau, procuranto notar algum sinal de nosso companheiros desa
parecidos. Inicialmente seguimos rio acima e ao atingirmos as proximidades 
das malocas dos índios Atroari, que ficam acima da cachoeira conhecida com 
"Crimiosa", pedimos ao Piloto Daniel que sobrevoasse as malocas para obser
varmos se existia indícios que nos ajudasse em nossas buscas. Ouando sobre
voamos pela segunda vez uma das mal()cas que tinha dado sinal de que teriam 
pessoas nas proximidades, os índios atearam fogo nela, num sinal de que pos
sivelmente teria sido aquele o grupo responsável pelo ataque ao Posto de 
Atração Alalau 11 e estavam temendo alguma represália das pessoas que esta
vam no avião. 

Além da maloca incendiada, não constatamos nenhum sinal que nos pu-
desse ajudar a localizar nossos companheiros desaparecidos. · · 

Retornamos rio abaixo, com o avião voando a baixa altura sobre o leito 
do rio Alalau. 

Desta feita, seguimos até o local onde possivelmente teria aportado a ca
noa que conduzia João Dionísio do Norte e seus companheiros. 

Ao aproximar-nos do local pedimos ao piloto que aquatizasse o avião 
e seguisse taxiando até uma pequena enseada do. rio, conhecida como "Porto 
dos 1-ndio-s·-·. _Enquanto o avião permanecia taxiando pelo leito do rio Alalau, 
Gilberto e eu nos colocamos em cima da aeronave para melhor observar o 
rio e suas rnargens, sempre na esperança de encontrar sinal dos desaparecidos. 

Ao chegar na enseada "Porto dos 1-ndios", para onde dirigíamo-nos, o 
piloto Daniel não conseguiu estacionar a aeronave em condições favoráveis 
ao desembarque, isto devido a forte correnteza que existia e a inúmeras árvo
res caídas nas proximidades da margem direita do rio. 
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Gilberto e o Piloto Daniel, permaneceram na aeronave e em face do 
meu peso ser menor, entre eu e o Gilberto, tive a preferência de ser a pessoa 
que deveria desembarcar e verificar se ali existia algum sinal dos nossos com-
panheiros. 

Caminhando por cima de uma das asas do avião, consegui pular em ter
ra. O local realmente era ideal para acampamentos. Existiam árvor~s frondo
sas e um pequeno igarapé desembocava no local. O solo estava batido e bem 
limpo. Caminhando rumo a floresta, distante cerca de 40 metros da margem 
encontrei um pequeno "Tapiri ", onde ·encontravam-se pedaços de carne de 
Anta espetados e em posição de estar assando. As achas de ma?eira que se 
encontravam embaixo da carne, tinham sinais de ter o fogo sido apagado 
com água e as pressas. Tanto a carne, como as brasas, ~inda estavaíl} 9~entes. 
Andei um pouco mata a dentro, seguindo por um caminho que se d1r1g1a para 
a floresta, não encontrando, em princípio nenhum sinal, mas sintia um odor, 
~e carne em putrefação. Pretendia. segui~ mais adiante: quando fui advertido 
Bºr Gilberto, que ainda permanecia na aeronave em pe, de que eu retornasse 
dali, pois tudo indicava que ·os índios ainda perman~ciam naquele. local e es
oondidos, Realmente, não sei se por causa do nervosismo e da ansiedade que 
sentia, tudo indicava e eu chegava a sentir que ao meu redor existiam outras 
pessoas. 

Já quando retornava a margem do rio, vi ao lado do caminho, alg.uns 
sinais de mata abaixada e de que naquele local fora colocado algum objeto 
grande e dali saía o odor que eu sentira tão logo descera do,avião. Gilbert.o 
continuava chamando-me na aeronave, pedindo que eu me apressasse, pois 
os índios que ali estavam escondidos poderiam tomar qualquer atitude beli
cosa, pois se estivessem com intenções amistosas não estariam escondendo-se. 

O avião que já se encontrava com seu motor funcionando, encostou um 
pouco mais na margem do rio, possibilitando-me que saltasse na asa e entras
se na cabine. Em seguida o avião levantou vôo. 

Narrei a Gilberto, o que vira e que sentira e decidimos formar uma equi
pe de maior número de pessoas para fazer uma incursão naquele local e que 
ao nosso ver, estavam os corpos dos nossos companheiros João Dionísio do 
Norte "João Maracajá", Paulo Ramos e Luiz Braga. Três dias depois, a equi
pe formada por oito companheiros nossos chefiada pelo Gilberto, encontr~
ram os corpos dos nossos companheiros, no local onde vi sinal da mata abai
xada e com odor de putrefação, mortos a flechadas. 

Seguimos rumo ao desmatamento da estrada a fim de ap~~har,~ariné
lio e Sacrifício, que tinham seguido por terra acompanhando 1t1nerano per
corrido por Esmeralda Miguel Neto e Evaristo Miquiles. 
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No loca l combinado, encontramos Marinélio e Sacriflcio que tinham se
guido o intinerário e não encontraram nenhum sinal de Evaristo, que ainda 
continuava desaparecido. 

Retornamos ao nosso acampamento insta lado nas margens do lgarapé 
Santo An tonio do Abonari, onde centralizamos as buscas aos companheiros 
desaparecidos. Ao chegarmos no acampamento, encontramos mais um dos 
sobreviventes do ataque dos lndios ao Posto Alalau 11. O companheiro Adão 
Vasconcelos, que sofrera ataque dos índios a golpes de facão, tendo conse
guido fugir, inicialmente correndo e atravessando o rio Alalau. Adão teve 
seu braço fraturado por um golpe de facão. Foi encontrado pela nossa equipe 
de socorro que havia segu ido pelo desmatamento da estrada. 

Adão relatou-nos o episódio em que culminou com o golpe recebido 
por ele no seu braço esquerdo e a morte de Faustino Lima, cujo corpo já tí 
nhamos encontrado quando da primeira visita ao Posto de Atração Alalau 11 
e de Odoncil que segundo informou Adão, sofrera também golpes de facão 
e tentara também fugir atravessando o rio Alalau , acompanhando Adão. Mas 
infelizmente não tivera a mesma sorte que Adão, pois ao atingir a margem di
reita do rio Alalau, foi flechado mortalmente no peito. 

Após ouvirmos o relato de Adão Vasconcelos, calculamos onde possivel
mente estaria o corpo de Odoncil Santos. 

Adão seguiu imediatamente para Manaus, onde receberia cuidados mé
dicos. 

• 
No outro dia pela manhã, o avião novamente levou a turma de socorro 

para prosseguir nas buscas dos desaparecidos. Em seguida, Gilberto e eu ru
mamos ao ponto onde imaginávamos encontrar o corpo de Odoncil, pois a 
narrativa de Adão, fora esclarecedora de onde poderia estar. 

O avião seguiu até o rio Alalau, e aquatizou na altura onde a estrada 
cruza o rio, e dali em diante o avião seguiu taxiando na direção do Posto Ala
lau 11 , eu e Gilberto, subimos para as asas e ficamos observando as margens 
do rio, local onde segundo nossas previsões e informações de Adão, encontra
r( amos o corpo de Odoncil. 

Depois de cerca de 1 O minutos de taxiamento, distante cerca de 200 
metros da sede do Posto de Atração Alalau 11, avistamos entre os galhos de 
árvores ca idos no rio, na margem direita do rio Alalau, um pedaço de pano 
cor vermelha, que seria a camisa de Odoncil e quando nos aproximamos do 
local, constatamos que era o corpo de Odoncil que já ~t: e11contrava em 
adiantado estado de putrefação. 
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Como a aeronave não oferecia cond ição para resgatarmos o corpo de 
Odoncil, seguimos até a sede. do Posto de Atração Alalau 11 e lá, após atracar
mos o avião, amarrando-o em um dos mourões do porto, apanhamos uma 
ubá dos (ndios Atroari, que ainda se encontrava ali, desde o ataque ao Posto 
no dia 02 de outubro, e com cordas na mão e remos improvisados com peda
ços pe tábuas, dirig imo-nos, Gilberto, Piloto Daniel e eu, remando ao local 
onde encontrava-se o corpo-de Odoncil. 

Quando chegamos ao local, em face da forte correnteza do rio, Gilberto 
que se encontrava remando na popa do Ubá, ficou segu rando nos galhos das 
árvores da margem, para evitar que a Ubá, distanciasse do local onde se en
contrava o corpo. O Piloto Daniel e eu, tentávamos amarrar uma corda entre 
os braços do corpo de Odonci l , para poder rebocá-lo até a sede do Posto, 
onde encontrava-se a aeronave, pois a Ubá, não tinha espaço para tal. Che
guei a mergulhar por debaixo do corpo de Odoncil, para conseguir amarrar 
a corda com segurança e em condições de rebocá-lo. Como no corpo de 
Odoncil ainda encontrava-se enfiada a flecha que o vitimou, e o corpo estava 
flutuando com o rosto voltado para baixo, a flecha, na medida em que pas
savamos por cima de galhos caídos dentro do rio ai enganchando-se , tornan
do mais dif lcil a remoção do corpo. 

Nós, devido a falta de costume de utilizar aquele meio de transporte, 
aquele t ipo de canoa (um tronco de árvore cavado no meio) e com os remos 
improvisados e inadequados, encontramos muita dificuldade para conse
guirmos chegar até uma barcaça pertencente ao 6<? Batalhão de Engenharia 
e Construção, que se encont~ava provisoriamente ancorada na frente do 
Posto de Atração Alalau 11. 

Depois de uma hora de remadas, conseguimos chegar a barca, rebocan
do o corpo de Odoncil. Imediatamente, Gilberto foi até o avião que se en
contrava atracado na frente da casa sede do Posto, buscar lona e plástico 
para acondicionar o corpo de Odoncil . 

Eu e o piloto Daniel, começamos a retirar o corpo de Odoncil de den
tro d'água, para colocá-lo em cima da barcaça, onde seria melhor, para mo
vimentarm os na ocasião de enrolarmos no plástico e na lona e o embarque 
no avião. 

Quando Gi lberto chegou trazendo a lona, conseguimos retirar da água 
o corpo de Odoncil. Gilberto, arrancou a flecha que ainda se encontrava 
encravada no peito de Odoncil. O seu revólver ainda continuava em sua cin
tura na bainha. 

Enro lamos o corpo em plástico e lona e embarcamos no avião. O corpo 
estava muito inchado e em decomposição e para ser possi'vel colocá-lo dentro 
do pequeno avião, foi necessário retirar um dos assentos. 
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Depois de embarcado o corpo subimos a bordo e devido o mau cheiro 
que exalava do corpo, fizemos toda a viagem entre o Posto de Atração Ala
lau 11 e a pista de pouso existente nas proximidades do acampamento do 6<? 
Batalhão de Engenharia e Construção, com as janelas abertas, dificultando 
até mesmo a·navegação do aparelho. 

Após embarcamos o corpo de Odoncil na viatura que o transportou até 
Manaus, retornamos às buscas do último possível sobrevivente, Evaristo Mi
quiles, já ferido por flechadas, mas que havia empreendido fuga rumo ao des
matamento da estrada. Neste resto de dia, não conseguimos nenhum êxito. 

No outro dia, voltamos as busca. Uma turma por terra e outra por avião 
procurando dentro da selva e por todo o desmatamento da estrada algum si-
nal que pudesse dar pistas para encontrarmos Evaristo. ' 

No final do dia, ao sobrevoarmos o desmatamento da estrada BR-174, 
vimos um sinal convencionado pelo pessoal de terra que haviam encontrado 
Evaristo. 

Continuando sobrevoar o local onde teríamos visto o sinal, jogamos ali
mentos e medicamentos, segu indo para o acampamento insta lado na margem 
do lgarapé Santo Antonio do Abonari, onde segu'iu imediatamente uma 
outra equipe de companheiros num j ipe de encontro a outra que já tinha en
contrado Evaristo, mas estava sem condução, com o fim de resgatar o último 
sobrevivente do ataque ao Posto de Atração Alalau 11 no dia 02 de outubro 
de 1974. 

Evaristo no mesmo dia que fo i encontrado deu entrada no Hospital Ge
túl io Vargas em Manaus ainda com vida, mas infelizmente, dias depois veio 
a falecer. 

Dos dez funcionários da FUNAI que se encontravam no dia 30 de se
tembro de 1974, nos Postos de Atração Alalau 1 e 11, no rio Alalau, seis tom
baram sem vida, em sacrifício a uma causa e em defesa dos seus próprios al
gozes, os fndios Waimiri Atroari. 
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A ESTRADA BR-174 
MANAUS-CARACARAf-BOA VISTA 

Até o ano de 1974, só era possível ir de Manaus ao Territór io Federal 
de Roraima, ao norte do A mazonas.ou por via aérea ou por via fluvial,atra
vés de precário sistema de navegação pelos rios Negro e Rio Branco. 

Seguia-se pelo Rio Negro até a foz do Rio Branco e por esse rio até as 
grandes cachoeiras, nas proximidades da vila Caracaraí já no território de 
Roraima, e para se seguir até Boa Vista,capital daquele territór io, teria que 
se prosseguir a viagem via terrestre. 

Várias tentativas foram fe itas para que fO$Se construido uma estrada 
que l igasse as terras de Roraima a0 Estado do Amazonas. 

A pr imeira tentativa de construção de uma estrada, ocorreu no ano de 
1847 e teria o seu percurso seguindo inicia lmente o rio Urubu até atingir os 
campos do então Território Federal do Rio Branco. 

Entretanto o plano não saiu do papel. 

Em 21 de outubro de 1893, foi f irmado pelo Presidente da Província do 
A mazonas, um contrato com o Sr. Sebastião José Domingos, para construção 
de uma estrada ligando Manaus a vila de Boa Vista, hoje capital do Território 
Federal de Roraima. 

Os trabalhos de construcão da estrada foram iniciados· em 31 de novem-. 
bro de 1893 e concluídos em 13 de janeiro de 1895. 

A construção da estrada foi feita em 14 meses, medindo 815 quilôme
tros e 419 metros. Foram cravados em toda sua extensão 816 marcos de um 
metro de altu'ra. A estrada tinha uma largura que variava de 05 a 08 metros. 
A travessava 9 rios e 734 igarapés. 

Não se tem nenhum registro de incidentes graves, envolvendo trabalha
dores da estrada e os índios habitantes na região onde a estrada passou. 

Entretanto em pouco tempo a vegetação cresceu e a estrada ficou nova
mente intransitável. 

Em 1928, L. O. Co ll ins, abriu uma "picada" ligando Manaus a Boa Vis
ta com 868 qui lômetros e 835 metros que a exemplo da primeira' estrada em 
pouco tempo depois de construida ficou completamente intransitável. 
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Somente na década de sessenta, voltou-se a falar na construção de uma 
rodovia que ligasse Manaus ao Território Federal de Roraima. Entretanto na
da de concreto foi realizado. 

No final da década de sessenta, o Brasil firmou vários acordos interna
cionais, com os países vizinhos e entre eles o de construir uma estrada que 
tornasse possível a 1 igação através de rodovia, da região do Prata com os An
des, sem que fosse necessário enfrentar toda a cordilheira. 

Da( surgiu a ideia da estrada.também conhecida como BV8 ou Trans
continental, que ligaria Buenos Aires, capital da Argentina, Montevidéu, 
Brasília, Caracas e Bogotá por sistema rodoviário. 

E a estrada vinha de encontro a antigo desejo tanto de roraimenses, 
como dos amazonenses, pois seria a oportunidade de conseguir a ligação 
através de estrada entre aquelas regiões, através de rodovia, acabando assim 
com o isolamento daquela região. 

A construção da estrada que no trecho Manaus-Boa Vista seria denomi
nada BR-174, atenderia em princípio o acordo firmado com os países visi 
nhos e atenderia diversos aspectos de interesses nacionais, como político, 
econômico e militar. ' 

Entretanto a rodovia teria que ser construida atravessando a selva ama
zônica, numa região das mais inóspita, de difícil condições da implantação 
de uma estrada. 

O 'traçado da estrada, cortava ao meio o território cultural dos 1·ndios 
Waimiri Atroari, conhecidos na região pela sua agressividade aos não índios 
e tidos como arredios a toda tentativa de contato. 

Entretanto, este fato não foi considerado. A estrada teria que ser cons
truída e era um fato "irreversível", aliás como ultimamente tem sido várias 
outras obras faraônicas que o governo brasileiro, começa e não chega a con
cluir. 

O Ministério do Transporte, através do Departamento Nacional de Es
trada de Rodagens, DNER, antes do início da construção da estrada propria
mente dita, preocupado apenas em evitar que os trabalhos da estrada viessem 
a ser interrompidos pelos índios Waimiri Atroari, procurou a Fundação Na
cional do rndio - FUNAI, e praticamente exigiu que aquele órgão fizesse o 
mais rápido possível a "pacificação" daqueles índios, no menor espaço de 
tempo para que quando os trabalhadores da construção da rodovia atingis
sem a região ocupada pelos índios, esse já estivessem "man<>n$" e até viessem 
a colaborar como mão-de-obra da construção da estrada. 
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Para tanto foi organizado uma expedição, formada pelos próprios enge
nheiros do DNER e alguns militares do Exército Brasileiro, sediados em Ma
naus, para tentarem eles mesmos o contato direto com os índios Waimiri 
Atroari, pois achavam a tarefa fácil, imaginando que bastava explicar aos ín
dios a "grande vántagem que seria a estrada para eles, que serveria de rreio de 
comunicação entre a região em que moravam com as cidades de Manaus e 
Boa Vista, além de ser um mercado de trabalho para os índios". 

A expedição seguiu ao território dos índios Waimiri Atroari, por via flu
vial, através do rio Camanau e foram até as proximidades do antigo Posto In
dígena 1 rmãos Briglia, do Serviço de Proteção aos fndios (SPI) que se encon
trava desativado. Como não chegaram a avistarem-se com os índios, retorna
ram a Manaus. 

A Fundação Nacional do fndio - FUNAI, atendendo solicitação do 
DNER colocou a disposição daquele organismo Federal, o seu funcionário -
Sertanista Gilberto Pinto Figueiredo, com a finalidade de "pacificar os ín
dios" Waimiri Atroari, face as necessidades apresentadas tendo em vista a 
construção da rodovia. 

Inicialmente, o trecho da rodovia de Manaus até o rio Alalau, ficou a 
cargo do Departamento de Estrada de Rodagens do Estado do Amazonas -
OER-AM, permanecendo sob supervisão do Departamento Nacional de Es
trada de Rodagens - DNER. 

Embora a Fundação Nacional do fndio - FUNAI, houvesse nomeado 
Gilberto Pinto, para pacificar os índios Waimiri Atroari, efe tinha sua posi
ção formada com relação ao assunto. Era um sertanista experiente e parti
dário de que a estrada deveria ter seu traçado alterado e contrário a "pacifi
cação dos índios" de forma apressada e de outros métodos preconizados pe
los dirigentes do DNER - DER-AM. 

Gilberto Figueiredo, no dia 23 de agosto de 1968, subindo o rio Uatu
mã e depois o seu afluente Rio Abonari, conseguiu encontrar-se com os ín
dios Waimiri A troari, quando manteve contatos amistosos e realizou com 
eles, trocas de presentes. E pretendia Gilberto, já que o traçado da estrada, 
não era mais possível mudar, segundo as autoridades do DN E R, procurar 
atrair os índios para fora do eixo da estrada, tentando assim evitar maiores 
problemas para aquela comunidade de silvícolas. 

Por notarem o posicionamento de Gilberto com relação a estrada e aos 
índios, o DNER - DER-AM, que tinham pressa em que fosse feito a "pacifi
cação" dos Waimiri Atroari pediram a substituição de Gilberto Pinto, dos 
trabalho de contatar os índios. 
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No seu lugar foi nomeado o Padre Giovanni Calleri, que era conhecido 
na região pela sua ousadia e forma apressada de "pacificar" índios (Na verda
de o Padre Calleri não tinha nenhuma experiência em contato oom os ín
dios}. 

A missão do Padre Calleri era de "pacificar" os Waimiri Atroari com o 
menor espaço de tempo possível, de acordo com as necessidades do DNER -
DER-AM, pois queriam que quando os trabalhos da construção atingissem 
o território habitado pelos índios, estes já estivessem "pacíficos" e mansos, 
pois pretendiam utilizá-los como mão-de-obra auxiliar na construção. 

Infelizmente o apressado Padre Calleri, e seus inditosos companheiros 
de trabalho, foram mortos pelos índios dias depois de penetrarem no'territó
rio dos índios Waimiri Atroari. 

Com a morte do Padre Calleri e de seus companheiros, e ainda por falta 
de recursos financeiros, a construção da rodovia, foi suspensa temporaria
mente. 

Em fins de 1969 e início de 1970, os trabalhos da construção da Rodo
via Manaus-Boa Vista, BR-174, foram reiniciados, e o DNE R transferiu ares
ponsabilidade da construção do Departamento de E$trada de Rodagens do 
Estado do Amazonas - DER-AM, para o 2<? Grupamento de Engenharia e 
Construção - 6<? Batalhão de Construção, do Exército Brasileiro. 

A Fundação Nacional do fndio - FUNAI, novamente foi chamada a 
participar dos trabalhos, através da pacificação dos índios Waimiri Atroari . 
Só que desta vez, não houve uma participação tão direta do DNER. Os con
tatos com os índios ficaram exclusivamente a cargo da FUNAI sem nenhuma 
interferência direta. 

Novamente os trabalhos de contato com os Waimiri Atroari, foram 01-

tregues ao indigen ista Gilberto Pinto Figueiredo, que no período em que a 
construção da estrada estava parada, continuou seu trabalho junto aos ín
dios, realizando períodicas visitas aquela comunidade indígena. 

Usando métodos de não ingerência na vida dos índios e extremo respei
to ao território indígena, Gilberto conseguiu manter contatos amistosos com 
os Waimiri Atroari, por muito tempo. 

Desvinculado dos trabalhos da estrada, Gilberto usava sempre os rios, 
como caminhos para atingir o território dos índios e para visitns as suas malo
cas, quando realizava troca de brindes. 
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Paralelamente a atividade de Gilberto, os trabalhos da construção da 
estrada prosseguia, o desmatamento com frentes de centenas de homens tra
balhando sem descanço, dirigiam-se para dentro de território Waimiri Atroa-
n. 

Com a aproximação do desmatamento da estrada ao território dos ín
dios Waimiri Atroari, Gilberto apreensivo quanto ao possível cantata dos 
(ndios com a; trabalhadores, procurou por diversas vezes o Comandante do 
29 Grupamento de Engenharia e Construção - Sexto BEC., para pedir-lhes 
que fosse instruí do a todos que trabalhassem na estrada para que não real i
zassem nenhuma visita às malocas dos índios. 

Gilberto, confessou-me várias vezes que sentia que quando fazia essas 
visitas ao BEC, e fazia aqueles pedidos de proteção aos índios, não notava en
tre o Comandante do Sexto BEC e seus auxi liares nenhuma receptividade e 
isto o deixava temeroso de que seus pedidos não fossem compreendidos e 
atendidos. 

As advertências e pedidos de Gilberto, resumiam-se sempre em que os 
trabalhadores da estrada evitassem entrar em contato com os índios e em 
hipótese nenhuma procurassem ir até as malocas dos Waimiri Atroari. 

Em janeiro de 1973, um dos mateiros, empregado no serviço de desma
tamento da estrada, desobedecendo as recomendações de Gilberto, junta
mente com alguns companheiros, esteve visitando uma das aldeias dos índios 
Waimiri Atroari. E lá comportou-se de forma abusiva. Teria levado consigo, 
entre outros objetos, algumas revistas pornográficas, com fotografias obcenas 
e mostrado às índias e índios. E na ocasião teria tentado acariciar uma das 
(ndias que se aproximara. Esse fato irritara profundamente os Waimiri Atroa-. n. 

Poucos dias depois dessa desastrosa visita, os índios atacaram o Posto de 
Atração Alalau, instalado no rio Alalau por Gilberto Figueiredo, matando 
três funcionários que ali encontravam-se no trabalho de manter contatos com 
os Waimiri Atroari . 

Gilberto ficou magoado com o fato. Pois vinha advertindo o Sexto 
BEC, para que não permitissem a ida de pessoas as aldeias dos índios. E o 
fato ocorreu, provocando a revolta dos índios e a morte de três abnegados 
companheiros de trabalho. 

Os contatos com. os Waimiri Atroari, vinham sendo realizados ronstan
temente de forma pacífica, e a presença de forma injuriosa de pessoas nas 
aldeias dos i'ndios, prejudicou todo um trabalho que vinha sendo realizado 
e a morte de três pessoas que era o mais grave. 
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Entretanto o Comandante do 2C? Grupamento de Engenharia e Constru
ção, não aceitou o fato, como de responsabilidade do Sexto BEC, que de
sobedecera as recomendações de Gilberto. 

O comandan te do 2C? Grupamento de Engenharia e Construção - do 
Exército Brasileiro, em Nota Oficial, publicada em todos os jornais da capi
tal isentou o mateiro que visitara as aldeias dos índios de qualquer responsa
bilidade das mortes dos funcionários da Fundação Nacional do fndio, e ten
tou denegrir a pessoa e o trabalho oo Gilberto Pinto Figueiredo e seus com
panheiros de trabalho, colocando até em dúvida sua competência profissio
nal. 

G i 1 berto foi intimado na época, a responder inquérito Policial ( 1 nqué
rito aberto pela Policia Federal ern Manaus) que apurava a responsabilidade 
das mortes que resultaram do ataque dos índios Waimiri Atroari ao Posto 
de Atração Alalau, no rio Alalau, unidade administrativa da Fundação Na
cional do 1-ndio - FUNAI. 

Outras pessoas foram intimadas também a prestar depoimentos, inclu
sive do Exército, através do 29 Grupamente de Engenharia e Construção -
Sexto BEC, que apresentou subsídios através de depoimentos de oficiais que 
trabalhavam na estrada e fez juntar ao processo a sua nota oficial que publi 
cou na imprensa , onde isentava o mateiro Celso Maia, Qessoa que teria visita
do os índios antes do ataque, e ao mesmo tempo colocava em dúvida os co
nhecimentos indigenistas de Gilberto Pinto Figueiredo. 

Gilberto confessava-me que antes já não era bem visto pelo pessoal do 
Sexto BEC e com o ataque dos índios ao Posto de Atração Alalau e posi 
cionamento públi co do Comando do 2C? Grupamente de Engenharia e Cons
trução, através de nota assinada pelo próprio General Octavio Ferreira Quei 
roz, ficou muito mais difícil o relacionamento entre Gilberto e o pessoal do 
Exército . encarregado da construção da BR-174 - Rodovia Manaus-Caraca
ra í-Boa Vista. 

Na região do rio Alalau e Branquinho, antes da passagem do desmata
mento da estrada, foi realizado trabalhos de sondagem do solo através da 

·empresa Lasa Engenharia S/A, que em comum acordo com a FUNAI e as 
diretrizes preconizadas por Gilberto Figueiredo, o pessoal encarregado do 
serviço, circulou em todo o percurso de onde passaria a estrada, realizando 
as pesquisas, sem que t ivessem o menor incidente com os índios. O pessoa l 
seguia os seguintes princípios para ci rcu lar dentro da área dos Waimir i 
Atroari. 

Não visitar as aldeias. 

Não oferecer presentes aos índios. 
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Não cacar no território dos índios . . 

Não pescar nas águas dentro do território dos índ ios. 

Estar vacinado contra moléstias previn íveis. 

Não ser portador de doenças contagiosas. 

Não portar objetos que poderíam atrair a curiosidade dos índios. 

Não portar armas de fogo. 

O trabalho realizado pela equipe da Lasa Engenharia S/A, cumprindo as 
rnormas fixadas por Gilberto, com certeza foi a principal causa da não hostili 
dade dos índios. 

Os Waimiri Atroari, quando da rea lização dos trabalhos a cargo do pes
soal da Lasa Engenharia S/ A, visitaram várias vezes os acampamentos de tra
balho, mas não ocorreu nenhum incidente. 

Tão logo os trabalhos da Lasa Engenharia S/A, foram concluidos, os ser
viços a cargo do Sexto BEC de desmatamento foram aproximando-se do ri o 
Santo Antonio do Abonari, já dentro do território Waimiri Atroari. 

A pedido de Gilberto, a FUNAI, através da 1~ Delegacia Regional em 
Manaus, passou a cobrar do Sexto BEC as normas ex igidas e fixadas ao pes
soal da Lasa Engenharia S/A, quanto as exigências para a circulação de pes
soas dentro do território dos índios Waimiri Atroari. 

Houve imediata resistência do pessoa l do Exército que t rabalhava na 
estrada, pois eles não abdicavam da condição de permanecerem armados com 
arma de fogo. 

As normas encamin hadas ao 2C? Grupamente de Construção - Sexto 
BEC fixava que nenhuma pessoa viesse a c ircular além da Ponte construí da 
sobre o rio Abonari, portanto a-ma rumo ao território Waimiri Atroari, e que 
obedecesse as exigências anteriormente fixadas para o pessoal da firma Lasa 
Engenharia S/A, como não caçar, não pescar, estar vacinado, não visitar as 
aldeias dos índios, etc ... 

Estas normas fizeram rom que gerasse entre o pessoal do Sex to BEC in
satisfação, e desrespeitando totalmente as condições fixadas para permanece
rem dentro do território Waimiri Atroari, procuravam sempre impor suas 
vontades, desconhecendo por completa a presença da F UNA 1, através de 
Gilberto Figueiredo e sua equipe na área dos Waimiri Atroari. 
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Algumas vezes quando encontrava-me nos Postos de Atração Abonari e 
Alalau, durante a noite, eu cheguei a presenciar, ouvindo tiros oo espingarda 
dentro da mata. Como os Waimiri Atroari, na época desconheciam o uso de 
armas de fogo, Gilberto levantava-se de sua rede e junto com os seus compa
nheiros de traba lho, fazia buscas na mata tentando localizar o caçador. Uma 
destas vezes, eu o acompanhei e flagramos um dos trabalhadores da estrada 
e funcionário do Sexto BEC caçando, oportunidade que Gilberto apreendeu 
a sua arma. E isto ocorria frequentemente, em total desrespeito as normas 
fixadas por Gilberto e oficializadas pela própria FUNAI. 

A Fundação Nacional do rndio - F UNAI, através da Sub-Coordenação 
da Amazonia - SUB-COAMA, em Manaus, por diversas vezes advertiu ao 
Comando do 2<? Grupamento de Engenharia de Construção - Sexto BEC, 
sobre estes incidentes, alertando sobre o perigo que o nosso pessoal corria 
toda vez que uma pessoa aventurava-se a caçar dentro do território Waimiri 
Atroari. Lembrando sempre que o nosso pessoal era quem ficava mais pró
ximo às aldeias dos índios e por isto seriam os primeiros a serém responsa
bilizados pelo fato e os primeiros a serem sacrificados, no caso de qualquer 
ação belicosa por parte dos índios. 

Pessoalmente fui várias vezes acompanhando o sertanista Gilberto Pin
to Figueiredo apresentar reclamações ao Comando do 2<? Grupamento de 
Engenharia de Construção sobre o comportamento do pessoal do Sexto 
BEC dentro da área indígena. 

E todas as vezes que estivemos no Comando do 2<? Grupamento de En
genharia e Construção, em Manaus, a indiferença da chefia era notada, com 
relação as nossas denúncias. 

Certa vez, um dos oficiais do Exército, também certamente do 2<? Gru
pamento de Engenharia e Construção, presente aquelas reuniões perguntou
nos se não estávamos sendo exigentes e muito rigorosos, principalmente pe
lo fato de querer que o pessoal que trabalhava na estrada andasse desarmado, 
deixando transparecer sem nenhuma reserva que não obedeceriam e nem 
iriam obedecer as normas fixadas por Gilberto e a própria FUNAI, de que 
ninguém andasse armado dentro da reserva Waimiri Atroari. 

Mesmo assim, os trabalhos da Rodovia Manaus-Boa Vista - BR-174, 
andavam em ritmo acelerado. Baterias de máquinas pesadas invadiam e movi
mentavam-se dentro do território dos Waimiri Atroari. 

Sentiu -se nos Postos de Atração Alalau 1, Alalau 11 , Abonari e Camanau, 
um movimento incomum dos índios, que desde a entrada na reserva, das má
quinas e a grande movimentação na estrada, chegavam em visita aos Postos 
e pouco demoravam, como normalmente faziam. 
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Alguns grupos de Waimiri Atroari, surgiram na estrada onde as máqui
nas movimentavam-se com maior frequência. 

Gilberto, apreensivo com a situação,circulava entre os Postos Indígenas, 
e às vezes surgia na estrada, onde estavam os trabalhadores veri ficando a si
tuação quanto a presença de índios. 

Gilberto pessoalmente, pediu ao encarregado do serviço de desmata
mento, que segu ia sempre a frente, do trabalho de terraplanagem e aterro, 
que quando atingissem o rio Alalau, não construissem acampamento próxi
mo a margem do rio, para evitar que os índios fossem atraídos ao local, 
quando passassem em SJas canoas no rio, e que viessem a ter, por falta de ex
periência dos trabalhadores, algum incidente com os índios. 

Nesse período, um dos principais 1 íderes dos índios Atroari, conhecido 
como "Comprido", em visita ao Posto de Atração Alalau 11, procurou Gilber
to e pediu-lhe com certa insistência que· o levasse a Manaus, juntamente com 
seu filho que o acompanhava na ocasião. 

Gilberto temeroso em levar Comprido a Manaus, pois temia que se le
vasse Comprido e seu fi lho a Manaus e lá por mero acaso viessem a contrair 
alguma doença, por mais simples que fosse, ou mesmo não viesse a gostar da 
viagem, pudesse provocar uma reação dos índios contra si e seus companhei
ros de trabalho no Posto de Atração Alalau 11, procurou dissuadi-lo do pro
pósito. 

Entretanto Gilberto não ronseguiu demovê-lo da idéia. Gilberto então, 
através de rádiofonia,pediu-me que enviasse ao Posto Alalau 11,um avião para 
conduzir-lhe juntamente com Comprido e seu filho a Manaus,explicando in
clusive a situação. 

O avião seguiu imediatamente e Gilberto, muito preocupado chegou a 
Manaus acompanhado de "Comprido" e ~u filho. 

Hospedou-se na própria séde onde funcionava a Primeira 031egacia Re
geional da Fundação Nacional do rndio - FUNAI. 

Ele próprio, Gilberto, alojou-se também ali, para poder dar maior assis
tência aos visitantes. 

Comprido e seu filho, não demonstraram em nenhuma hora, qualquer 
insatisfação. Muito pelo contrário. Estavam alegres e sorridentes. 

Gilberto acompanhou-os a passeios por toda a cidade procurando sem
pre explicar-lhes o funcionamento de cada insti.tuição visitada. 
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Gilberto apresentou a Comprido sua própria família tentando assim 1 

estreitar mais ainda os laços de amizade que já vinha existindo entre eles. 
Os índios estiveram visitando também as famosas lojas de Manaus onde Gil 
berto comprou alguns presentes para Comprido, seu filho e seus parentes. 

No retorno, após três dias de visita a Manaus, a bordo da pequena aero
nave que os conduzia, Gilberto pro.curou mostrar a Comprido a localização 
da estrada e das malocas dos índios Waimiri Atroari. 

No sobrevôo, Gilberto ia explicando a Comprido o que seria a estrada 
e para que serviria, mostrando a parte próxima a Manaus, onde os caminhões 
e automóveis circulavam pela rodovia. 

Comprido, ouvia muito atento as explicações de Gilberto. 

O avião a pedido de Gilberto, sobrevoou uma das malocas dos índios 
Atroari e Comprido chegou a reconhecer alguns lndios que se encontravam 
no pátio da aldeia acenando. Ele ta lvez pensando que seria ouvido pelos 
seus companheiros que se encontravam nas aldeias, gritava e acenava, tentan
do fazer-se reconhecer por eles. 

Gilberto, como era costume, ao chegar no Posto de Atração Alalau 11 , 
no rio Alalau, conduziu Comprido e seu filho numa canoa motor até o Porto 
da aldeia onde residia Comprido. 

Ao chegar no porto da aldeia (local de embarque e desembarque nas ca
noas - é sempre um pequeno igarapé raso, onde as canoas dos índios ficam 
atracados protegidas da correnteza e de periódicas enchentes) existia um 
grande número de índios, que saudavam' alegremente a chegada da canoa 
conduzida por Gilberto e onde também viajava Comprido e seu filho. 

Os índios ofereceram a Gilberto alguns presentes como bananas e beijus 
e este após as despedidas retornou ao Posto, certo de que com o passeio de 
Comprido a Manaus, teria dado um grande passo para a conquista da amizade 
daquele grupo de índios. 

. Gilber.to, ~uando retornou ao Posto oo Atração Alalau 11 , após o per
noite, seguiu viagem via fluvial com destino ao Posto de Atração Alalau 1, 
que se encontrava instalada na foz do rio Alalau, com o rio Jauaperi. 

Ao passar no local onde a estrada Manaus-Boa Vista, BR-174, cruza o 
rio Alalau, viu na margem esquerda um acampamento possivelmente perten
cente aos trabalhadores da estrada, encarregados do desrn;:it~mento. A pre
sença daqueles trabalhadores naquele local, contrariava o acordo e o pedido 
70 

• 
fe~to_ ao 2C! Grupamento de Engenharia e Construção - Sexto BEC, para que 
nao 1nstala~sem acampamentos na margem dos rios, procurando assim evitar 
que os índios ao navegarem pelos rios, não fossem atraídos pelos acampa
mehtos e os seus ocupante.s. 

Gilberto, encostou a canoa e foi até ao acampamento. Pediu aos traba
lhadores que no momento encontravam-se no local, que afastassem as ins
talações das proximidades do rio. 

Após fazer algumas advertências aos trabalhadores da estrada sobre a 
possibilidade de receberem visitas de índios e de evitarem a todo custo de 
caçarem naquela área, Gilberto continuou sua viagem ao Posto de Atracão 
Alqlau 1, muito apreensivo. · 

Poucos dias depois, recebemos radiog rama tanto do Posto de Atracão 
Alalau 11, como do Alalau 1, informando-nos que durante a noite estav~m . ' 
ouvindo com bastante intensidade o barulho das máquinas na estrada. Era 
também o sinal de que os índios também já estavam ouvindo o ruído provo
cado pela mov~mentação das máquinas pesadas em serviço de terraplanagem 
na estrada, pois suas malocas, estavam na mesma distância que separava os 
Postos de Atração, ao traçado da estrada. 

Nesta mesma época, estranhamente a imprensa de Manaus noticiava 
diariamente assuntos com relação a construção da estrada Manaus:Boa Vista. . 
Ora informava que os lndios Waimi ri Atroari tinham atacado os trabalhado
res, ora diziam que os trabalhos da estrada estavam prossegu indo sem anor
malidades, gerando intranquilidade entre as famr'lias dos trabalhadores da 
estrada e que procuravam a FUNAI para ter notícias do que realmente esta-
va ocorrendo. · 

O pessoal da FUNAI, err1 Manaus, procurava explicar aqueles que procu
ravam a sede do órgão, que tudo ia correndo bem, e que não tinham conhe
cimento até então de nenhum incidente entre trabalhadores e índios. 

Entretanto as notícias falsas de ataque dos índios aos trabalhadores 
deixavam-nos apreensivos, pois poderia estar tentando justificar alguma ati~ 
tude já tomada ou a tomar. 

Antes de 15 dias decorridos da visita que o Capitão Comprido e seu fi
lho fizeram a Manaus, surgiu nas proximidades do Posto de Atração Alalau I, 
u_m grupo de índios Atroari, que ficaram acampados na margem direita do 
no Alalau. 

Mais tarde quando os funcionários do Posto de Atração Alalau 1, che
fiados por João Dionísio do Norte (mais conhecido pela alcunha de João 
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Maracajá) foram encontrá-los, foram surpreendidos por eles, em um ataque 
à flechadas, tendo sido todos mortos. 

Simultaneamente outro grupo de índios Atroari, surgiu no Posto de 
'Atração Alalau 11, e depois de um diá de visita, atacou os funcionários da 
FUNAI que se encontravam naquela unidade administrativa. 

Os funcionários Adão e Esmeraldo, sobreviveram, entretanto, foram 
gravemente feridos à flechadas e a corte de facão. Morreram, vi'timas do 
ataque dos índios, os funcionários Faustino Lira, Odoncil Santos e Evaristo 
Miquiles que conseguiu fugir ao ataque dos índios gravemente feridos, mas 
já no hospital em Manaus, faleceu em consequência de uma flechada no 
fígado. 

Quando em Manaus, fomos avisados através de rád.iofonra do Posto de 
Atração Alalau 11, que a canoa conduzindo João Dionísio do Norte estava 
desaparecida, pois saíra a dois dias do Posto oo Atração Alalau 1 para o Ala
lau 11 e ainda não havia chegado ao destino, apressamo-nos a deslocarmos 
para o local, numa tentativa não só de socorrer aqueles nossos companheiros 
que se encontravam desaparecidos, como também, pessoalmente, procurar 
avaliar a situação e, se possível evacuar todo o nosso pessoal que se encontra
vam trabalhando nas frentes de Atração na região dos índios Waimiri Atroa-
ri. 

Pois de certa forma, já esperávamos a reação dos índios quando as má
quinas pesadas passassem a operar nas proximidades das suas malocas. Le
vantávamos a hipótese de que os índios poderiam pensar que assim como as 
máquinas, até então desconhecidas deles, derrubavam árvores removiam ter
ras, poderiam ir de encontro as suas própria~ malocas . . 

Gilberto Figueiredo e eu, fretamos um avião anfíbio, pertencente a Igre
ja Adventista de Manaus, sob comando do Pastor Daniel e seguimos com des
tino ao território dos índios Waimiri Atroari. 

Ao sobrevoarmos a área do Posto de Atração Alalau 11, no rio Alalau, 
pelo seu estado de abandono, portas abertas, ninguém no pátio, deduziu-se 
que os índios já haviam atacado o Posto e também que os nossos companhei
ros já não mais estivessem vivos. 

Sabendo do risco que corríamos, o de ser possivelmente atacados pelos 
índios, decidimos descer e ir até o Posto, numa tentativa de salvar possíveis 
feridos ou até mesmo com nossa presença evitar que os índios continuassem 
o ataque. 

O avião pousou no rio e fomos até o Posto. Na casa sede do Posto só 
encontramos o companheiro Faustino Lira, que se encontrava rr1orto na oo-
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zinha. Pelos sinais ainda de morte recente, deduzimos que o ataque dos ín
dios teria ocorrido minutos antes de nossa chegada, pois o sangue do indito
so Faustino Lira, ainda continuava pingando de seu corpo. 

A casa do Posto.estava toda revirada. O aparelho de rádiofonia des
truído. Mas nenhum sinal dos outros companheiros nem dos (ndios. 

Apenas na frente da casa séde do Posto, ainda encontravam-se atracadas 
5 Ubás pertencentes aos índios, mas nem mesmo as canoas pertencentes ao 
Posto encontramos. 

Na tentativa de encontrarmos os outros companheiros, que estavam oo
saparecidos, eu e o Gilberto entramos na mata a procura de sinais que pudes
sem levarnos até eles. 

Infelizmente nenhum sinal encontramos dos nossos companheiros. Ape
nas tivemos certeza de que nas proximidades do Posto os índios ainda se en
contravam. Um fato que nos deixou muito apreensivo quanto a nossa sobre
vivência, foi a de que quando seguíamos ruma a mata, partindo da casa sede 
do Posto, uma pequena cadela, pertencente aos nossos companheiros que se 
encontravam desaparecidos, seguiu-nos, passando a ir, como é costume em 
caminhadas pela mata, sempre a nossa frente.Sempre latindo, a cachorra pa
recia querer levarnos a algum lugar, que imaginávamos era o local onde esta
riam nossos companheiros. Entretanto quando já encontrávamos a cerca de 
500 metros dentro da mata a cachorra que sempre ia latindo a nossa frente, 
calou-se repentinamente. E quando caminhamos mais alguns metros a nossa 
frente, encontramos a cadela agonizante com uma flecha espetada em seu 
pescoço. Aquele sinal era evidente que os índios estavam ali e que não que
riam que prosseguíssemos em nossa caminhada mata a dentro. Retornamos 
dali, com muita apreensão, pois sabíamos que estávamos correndo sério risco 
de vida. Entretanto para surpresa nossa conseguimos retornar ao Posto sem 
nenhum incidente. Por outro caminho, continuamos as buscas, à procura de 
nossos companheiros. 

Ficamos, eu e Gilberto, na área dos Waimiri Atroari, até quando ali já 
não mais estava nenhum dos nossos companheiros. 

Conseguimos ainda resgata r com vida, companheiros Adão Vasconcelos, 
Esmeraldo e Evaristo Miquiles que veio a falecer no Hospital Getúlio Vargas 
em Manaus. 

Foram dias de angústia e sofrimento para nós, pois cada corpo oo com
panheiro que encontrávamos, reavivava a dor e a tristeza. Conseguimos en
contrar todos os corpos e transladamos todos para Manaus, onde foram 
sepultados. 
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Quando retornamos a Manaus, oficiamos ao 29 Grupamento de Enge
nharia e Construção um pedido veemente para que mandasse suspender os 
trabalhos de construção da estrada até que tivessemas condições de retornar 
aos Postos de Atração e recompor o nosso pessoal. 

Pessoalmente fomos entregar o ofício ao Comandante do 29 Grupamen
to de Engenharia e Construção, General Gentil. 

Na ocasião da entrega do documento, o General Comandante, nos fez 
ciente de que já mandara para as frentes de trabalho da estrada, brigadas de 
soldados do Exército armados, prontos para "defenderem a qualquer custo, 
a continuidade dos serviços de desmatamento e terraplanagem da estrada Ma
naus-Boa Vista". 

Aquela notícia, dada pelo General, deixou-nos perplexos e procuramos 
argumentar junto ao Comandante que naquele momento não era oportuno 
a continuidade do trabaho da estrada e muito menos prudente o envio ao 
local de tropas do Exército "prontos para defenderem, a qualquer custo, a 
continuidade dos trabalhos',' como afirmara. · 

O General comandante, diante de outros oficiais presentes naquela reu
nião, respondendo as nossas ponderações afirmou "A Estrada (BR-174) tem 
que ficar pronta, mesmo que para isto tenhamos que abrir fogo contra esses 
índios assassinos. Eles já nos desafiaram muito e estão atrapalhando nossos 
trabalhos. Temos um compromisso de entregar esta estrada pronta. E não vai 
ser um grupo de i'ndios assassinos que vai impedir o prosseguimento da obra". 

As afirmações do General Comandante,deixaram bem claras as intenções 
que a missão do grupo de soldados que teria sido deslocada com destino ao 
território dos índios Waimiri Atroari. 

Diante de afirmações tão claras e já decididas não tínhamos mais nada 
a argumentar. 

Antes de sairmos da sala, o General Comandante, dirigindo-se ao Gilber
to, perguntou - "Que é que você acha disso?". Gilberto com os olhos cheios . 
de lágrimas, ma 1 respondeu. Disse apenas :"General, na tentativa de fazer am i-
zade com os índios Waimiri Atroari, já morreram entre FUNAI e Serviço de 
Proteção aos rndios, mais de 60 funcionários, procurando nunca tomar medi
das repressivas contra aquele povo. Agora o que o Senhor está me dizendo 
que fez e vai fazer, torna o sacrifício dos .que perderam suas próprias vidas 
em defesa daqueles índios em vão". 
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· O General Comandante, apenas respondeu : "Tenho também uma mis
são, a de construir a estrada Manaus-Caracaraí-Boa Vista e terei que cumprí
la. Mesmo que para isto tenha que enfrentar à bala os índios". 

Diante dessas afirmações e sabedores que os soldados armados já se en
contravam dentro da reserva Waimiri Atroari, podia-se imaginar sem proba
bilidade de erro, sobre o que estaria acontecendo naquela região. 

Saímos da reunião, tristes olhando um para o outro, perguntando-nos : e 
agora?. Tudo que foi feito na defesa dos índios teria sido inútil?. Estávamos 
desolados. 

Aquela reunião e a posição do General Comandante tinham esclarecido 
muitas coisas.E nos deixou pensando em que já poderia ter ocorrido dentro 
da reserva dos índios Waimiri Atroari sem que soubéssemos e que possível-· 
mente teira sido a causa da ira dos índios contra o nosso pessoal. 

Retornamos ao escritório da Coordenação da Amazônia em Manaus, e 
lá mais uma vez eu e o Gilberto, continuamos a discutir o assunto e comen
tando o posicionamento do comandante do 29 Grupamento de Engenharia 
e Construção. 

E sempre nos perguntávamos o que fazer? Diante da posição do General 
Comandante do 29 Grupamento de Engenharia e Construção, as possibilida
des para continuarmos com as frentes de atração não existia. Seria como tra
balhar entre dois fogos inimigos. De um lado, os soldados do Exército prontos 
para o combate tão logo os índios procurassem impedir o andamento dos tra
balhos da estrada. Do outro, os próprios índios que vendo nossos companhei
ros à frente dos soldados, procurariam atacá-los antes do confronto com as 
forças armadas. 

A direção da FUNAI, comunicada dos fatos e da intenção das medidas 
já tomadas pelo Comandante do 29 Grupamento de Engenharia e Constru
ção, ainda não se pronunciara a respeito. 

Apenas confirmara nossa decisão de suspendermos os trabalhos de atra
ção até que pudesse ser tomado novas medidas com relação ao assunto. 

Na região dos índios Waimiri Atroari, apenas um Posto de Atração per
manecia em atividade. O Posto de Atração do Rio Santo Antonio do Abona
ri, região de influência dos índios Waimiri, que eram liderados pelo conheci
do Maroaga, que desde muitos anos vinha demonstrando cultivar g~ande ami
zade aos nossos companheiros daquele Posto, destacando-se a amtzade com 
Gilberto e com o chefe do Posto Marinelio Machado. 
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Junto com Marinelio ainda permaneciam 6 outros abnegados colegas de 
trabalho, que talvez por uma questão de honra e fidelidade a Gilberto e ami
zade dos índios, lá permaneciam independente dos acontecimentos. 

Mas apesar de se encont_rarem dentro da reserva Waimiri Atroari e de 
terem conhecimento do que ocorrera com os outros seus companheiros do 
rio Alalau, permanec.iam lá no Posto Abonari, sem nenhum temor de que 
viessem a sofrer um ataque dos índios. 

Depois disto, Gilberto que recebera ordens da alta direção da FUNAI 
de não se afastar de Manaus, através de rádiofonia, continuava mantendo 
diariamente rontato com o Posto de Atração Santo Anton io do Abonari. 

Em novembro de 1974, a FUNAI resolveu modificar os métodos de 
trabalho na área dos índios Waimiri Atroari. 

Gilberto Pinto Figueiredo, que há mais de 1 O anos trabalhava junto aos 
índios Waimiri Atroari, seria afastado da frente de atração e no seu iugar 
seria nomeado o jovem sertanista Sebastião Amâncio da Costa, que naquela 
época chefiava as frentes de atração dos rios ltui , ltacoa i e Javari, no alto rio 
Solimões, na área de jurisdição administrativa da Ba5e Avançada de Atalaia 
do Norte. 

Quando a notícia foi dada a Gilberto, de que seria afastado da frente de 
atração Waimiri Atroari, Gilberto ficou muito magoado e triste e chegou a 
dizer-me : "e agora o que vou fazer? e os i'ndios, qual vai ser a situação de
les?". 

Entretanto Sebastião AmânciÓ que continuava a frente de seus traba
lhos na área do alto rio Solimões, ainda não sabia que seria o substituto de 
Gilberto, pessoa que respeitava muito e era para ele e grande maioria dos in
digenistas que o conhecia, uma espécie de orientador e guia daqueles que 
realmente abraçaram a causa indigenista. 

A direção da FUNAI, não definira entretanto para onde seria deslocado 
Gilberto. Apenas decidira que aguardasse o seu substituto, que no caso seria 
o Sebastião Amâncio da Costa. 

Gilberto, também estava aguardando o deferimento de seu pedido de 
aposentadoria que já fazia jus, pelo tempo de serviço prestado ao Serviço Pú
bl.ico. Entretanto não era desejo de Gilberto, após aposentar-se! afastar-se do 
trabalho. Pois o valor que iria receber mensalmente pela aposentadoria do 
serviço público, era insignificante e para manter-se era necessário continuar 
trabalhando. 

76 

• 

Sebastião Amâncio, quando soube que teria sido nomedo para chefiar 
a frente de atração Waimiri Atroari, em substituição a Gilberto, não aceitou 
a designação e procurando o novo Delegado da FUNAI em Manaus, explicou 
os seus motivos. Não conhecia os i'ndios, não tin ha nenhuma experiência 
com o grupo Waimiri Atroa ri e por isto seria muito difícil e traumatizante 
o trabalhó. E ainda, ele Sebastião Amâncio , estava desenvolvendo um t raba
lho no alto rio Sol imões e gostari.a de continuar lá, pois alegava que os con
tatos com grupos de índios arredios habitantes naquela região, já haviam co
meçado e a interrupção jogava por terra tudo que tinha sido feito até então. 

O Delegado Regional da FUNAI em Manaus, não tinha poderes para 
modificar uma decisão da alta direção da FUNAI, apenas cumpria ordens pa
ra transferir a responsabilidade da frente de atração Waimiri Atroari de Gil
berto Pinto Figueiredo para Sebastião Amâncio Costa. 

Sebastião Amâncio, ainda numa tentativa de demover a FUNAI da idéia 
de nomeá-lo chefe da frente de atração Waimiri Atroar i, tirou férias e viajou 
para Brasília, com o ,intuito de tentar junto a direção da FUNAI, mudar a 
decisão. 

A nova direção da Delegacia Regional da FUNAI em Manaus, que subs
t ituía o General Coutinho e a minha pessoa a frente da Sub-Coordenação da 
Amazônia, modificara todo os sistema de trabalho que até então vinha sen
do uti lizado. 

A independência em que agíamos com relações as nossas decisões, fo
ram substituídas pela política de que tudo deveria ser levado ao conhecimen
to do 2<? Grupamento de Engenharia e Construção, para estudo e aprovação. 
A modificação foi tal e a dependência junto ao exército chegou a ta l nível, 
que foi firmado um acordo que os funcionários da FUNAI, que prestassem 
servicos na frente de atração Waimiri Atroari, receberiam uma complemen
taçãÓ salarial do próprio 2<? Grupamento de Engenharia e Construção, isto 
visando que fosse aumentado o efetivo de trabalhadores na reserva Wa imiri 
Atroari, cujos trabalhos até a mudança da direção da FUNAI, continuavam 
desativados. 

As normas anteriormente fi xadas por Gilberto e a Sub-Coama em Ma
naus, para ingresso de pessoàs em área indígena, como necessidade de estar 
vacinado, exames médicos para constatação de não ser portador de doenças 
infecto-contagiosas, foram abandonadas, passando a não exigir absolutamen
te nada a não ser a ordem do 2<? Grupamento de Engenharia e Construção. 

Enfim houve praticamente uma intervenção do 2Cf Grupa~e~to de En
genharia e Construção, na direção da Fundação Nacional do lnd 1_?, em_ M_a~ 
naus, princip;;:iln-1ente nos trabalhos real izados pela frente de atraçao Wa1m1ri 
Atroari. 
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No dia 20 de novembro de 1974, no acampamento do exército - 2q 
Grupamento de Engenharia e Construção - 5q BEC, na altura do Km 220 da 
BR-174 - Estrada Manaus-Caracara í-Boa Vista, foi realizada uma reunião en
tre o Comando do 2q Grupamento de Engenharia e Construção e a direção 
da FUNAI no Estado do Amazonas, Sr. Francisco Mont'alverne Pires, Dele
gado Regional da FUNAI, e o chefe da Divisão da Amazônia da FUNAI, Ma
jor Saul Carvalho Lopes, quando a sorte dos índios Waimiri Atroari foi tra-
çada. 

Na reunião do Km 220, os representantes da FUNAI, que ao assumirem 
os cargos em Manaus, passaram a submeter-se as ordens do Exército, através 
do 29 Grupamento de Engenharia e Construção, apenas ouviram e anotaram 
o que o alto Comando daquela corporação já decidira. Ou seja, o de dar con
tinuidade a qualquer preço os trabalhos da estrada.que tinham sido rapida
mente interrompidos,após o ataque dos índios ao Posto 1 nd (gena Alalau no 
rio do mesmo nome, naquelas proximidades. 

Entre outras medidas administrativas, que ficaram decididas naquele 
momento, ficou acertado que além de medidas de defesa que o pessoal do 
Exército que trabalhavam na estrada já tomara, seria realizado dentro da re
serva dos Waimiri Atroari, demonstraÇão pelo Exército de força bélica atra
vés de rajadas de metralhadoras, explosões de dinamites, de granadas, numa 
tentativa de "amendrontar" os índios e evitar que voltassem a interromper 
o andamento dos trabalhos da estrada. 

Os dirigentes da Fundação Nacional do fndio, que participaram daquela 
reunião, não possuiam a mínima formação indígenista e estavam ocupando 
os cargos de Delegado Regional e Diretor da Djvisão Amazônica, por mero 
acaso e por motivos de ordem particular, ou seja apenas em função do alto 

· salário que percebiam e por isto mesmo não tinham nenhum compromisso 
com a causa indígena. 

Nem íl!esmo aquela região onde encontravam-se no momento da reu
nião conheciam, mas apesar de estarem nos cargos a menos de um mês arvo
ravam-se de conhecedores do problema e diante das afirmações do Sr. Co
mandante do 29 Grupamento de Engenharia e Construção, diziam apenas o 
"Sim Senhor", às ordens do alto Comando. 

Tanto o Sr. Mont'alverne e o Major Saul, eram conhecidos por suas po
sições anti-índio e pelas suas posições acomodados de simples obedecedores 
de ordens. . 

E. assim, naquela manhã de novembro, foi oficializado a guerra, quedes
de muito tempo existia contra os índios Waimiri Atroari, isto com os funcio-
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nários da FUNAI, concordando em tudo que lhe foi dito e determinado pelo 
alto Comando do 2q Grupamento de Engenharia e Construção. 

E assim os trabalhos de construção da rodovia Manaus-Caracaraí-Boa 
Vista, continuaram em rítmo acelerado, sem interrupções. 

No outro dia, 21 de novembro de 1974,através do Ofício n9042/E-2 
Confidencial, o Sr. Comandante do 29 Grupamento de Engenharia e Constru
ção - General Gentil Nogueira Paes, determinava ao Comandante do Sexto 
Batalhão de Engenharia e Construção que fossem tomadas as medidas repres
sivas aos índios Waimiri Atroari para que os trabalhos da rodovia Manaus-Ca
racara í-Boa Vista tivessem continuidade. 

Entre as recomendações do ofício nQ 042/E, destacaram-se os seguintes 
itens: 

"Que considerem as ,visitas amigáveis dos índios como aviso de futuro 
ataque e que tomem medidas necessárias para retrair ou receber reforços". 

"Sejam distribuídos às turmas e grupos, foguetes e bombas do tipo "ju
nino" - para afugentarem os índios ; devendo esses ·artifícios pirotécnicos 
serem utilizados com parcimonia, para que produzam resultados". 

"Esse comando, caso haja visitas dos índios realize demonstracões de 
força, mostrando aos mesmos os efeitos de uma rajada de metralhad.ora, de 
granadas defensivas e da destruição de dinamite". 

Este documento cuja "Fac-smile" encontra-se publicado nas páginas se
guintes, foi certamente a "cobertura" que o Comando do 29 Grupamen.to de 
Engenharia e Construção, forneceu aos seus comandados pelos atos já pra
ticados e em prática naquele momento dentro da reserva Waimiri Atroari. 

Pois muito antes da realização da reunião entre o 29 Grupamento de 
Engenharia e Construção e a F UNAI, no Km 220 da rodovia Manaus-Caraca
ra í-Boa Vista, já o Sr. Comandante, nos avisara que tomaria as providências 
determinadas no ofício nQ 042/E-2 Confidencial datado de 21 dé novembro 
de 1974, quando enviou grupos de soldados armados para a reserva Waimiri 
Atroari, com a finalidade de garantir o prosseguimento dos trabalhos da 
construção da B R-174 (fato já narrado neste livro em páginas anteriores -
visita ao alto Comando do 2q Grupamento de Engenharia e Construção feita 
por mim e o Gilberto Pinto Figueiredo). 

A reunião do Km 220 da estrada Manaus-Caracaraí-Boa Vista - BR-174, 
não contou com a presença do sertanista Gilberto Pinto Figueiredo, que em
bora oficialmente estivesse afastado de suas funções, na realidade continu·ava 

79 



de fato comandando as frentes de atração, esperando que o seu substituto, 
já nomeado, mas em férias, assumisse a ·chefia da frente de atração Waimiri 
Atroari. 

Aproximava-se o final do ano, e as chuvas naquela região intensificava
se, diminuindo o rítmo dos trabalhos da estrada. 

Na área da reserva dos índios Waimiri Atroari, apenas o Posto de Atra
ção Santo Antonio do Abonari, permanecia ativado. Entretanto desde outu
bro que os índios não apareciam no Posto. 

O Chefe do Posto, Marinelio Machado, desde junho de 1974, que adiava 
o período em que deveria afastar-se do trabalho em gozo de férias regulamen
tares. E, apenas por necessidade do serviço e em solidariedade a Gilberto e 
seus companheiros de trabalho, permaneceu no trabalho até o mês de dezem
bro. Com a proximidade das festas de fim de ano, Marinelio Machado, afas
tou-se da chefia do Posto de Atração Waimiri Atroari Santo Antonio do Abo
nari e entrou em gozo de férias, que por diversas datas fora adiada. 

Embora a chefia do Posto Santo Antonio do Abonari, ficasse a cargo de 
outro colega também muito experiente, Gilberto, com a saída de Marinelio 
Machado da chefia do Posto, ficara muito preocupado com sua ausência na 
área. 

Entretanto a turma que permanecia no Posto de Atração Santo Antonio 
do Abonari, já desde muito trabalhava sob orientação de Gilberto e tinha ex
periência no trato com os índios. 

No Posto, . existia um estoque de brinqes relativamente suficiente para 
atender a visita de qualquer grupo de índios e todo o equipamento do Posto 
funcion?va bem. Inclusive o rádiofonia SSB que a qualquer hora entrava em 
contato com a sede da FUNAI em Manaus e com outros Postos Indígenas da 
região. 

Além disto a sede do Posto Santo Antonio do Abonari 11, ficava a cerca 
de 1 (uma) hora distante de viagem de canoa a motor da estrada BR-174, já 
transitável por veículos, partindo-se de Manaus em direção a Caracaraí. 

Nas proximidades da Ponte construída sobre o rio Santo Antonio do 
Abonari, a cerca de dois quilômetros do rio, encontrava-se instalado um 
acampamento do Sexto Batalhão de Engenharia e Construção, no Km 220, 
que servia de base aos trabalhos de construção da estrada dentro da reserva 
Waimiri Atroari. ' 

No acampamento do Km 220, do Sexto Batalhão de Engenharia e Cons
trução, desde o ataque dos índios ao Posto da FUNAI no rio Alalau, em ou-
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tubro/74, permanecia de prontidão grupos de soldados do exército, forte
mente armados que periodicamente e sistematicarnente faziam excursões 
dentro d~ Reser~~ ~aimiri ~troari'. sempre utilizando-se de caminhões, jipes, 
nos locais trans1tave1s, seguindo ainda em longas caminhadas, realizando 0 
"Patrulhamento a pé" 

Mas, quando se aproximava o final da semana, os trabalhos da constru
ção da rodovia eram suspensos e tanto os oficiais chefes de turmas, peões, 
soldados, retiravam-se da área e seguiam para Manaus,para passarem o fim de 
semana, só retornando às vezes na terça-feira. 

E naquela época, fim de ano de 1974, os trabalhos da estrada estava 
praticamente paralisados, pois as chuvas já castigaram bastante naquela re
gião tornando-se quase que imposslv~I a continuidade dos trabalhos de cons
trução da rodovia. Além disto, a maioria dos oficiais do exército que traba
lhava na construção da estrada, estava entrando de férias ou viajando para as 
cidades onde residia seus familiares para passar as festas de fim de ano. 

Poucos dias antes do natal, a imprensa de Manaus publicou notícias 
que teria surgido nas frentes de trabalho de construção da rodovia Manaus
Caracara í-Boa Vista, um grupo de índios Waimiri Atroari e que os trabalha
dores estavam temerosos de que eles repetissem o ataque que fizeram aos 
funcionários da FUNAI, no Posto de Atração do rio Alalau em outubro da
quele ano. 

Gilberto, que se encontrava em Manaus, aguardando a chegada de seu 
substituto, foi convocado pela FUNAI, para seguir urgente à área dos índios 
Waim iri Atroa ri, para verificar se a notícia publicada nos jornais em Ma naus 
teria fundamento e tomar, se fosse o caso, as providências no sentido de ten
tar evitar uma ação belicosa por parte dos índios. 

Gilberto deslocou-se até a área em avião fretado, e percorreu toda a ex
tensão da rodovia constru i'da dentro da reserva Waimiri Atroari e não chegou 
a constatar a existência de nenhum sinal que pudesse identificar que os ín
dios tivessem estado em algum trecho da estrada em construção. 

Gilberto, ao retornar a Manaus, afirmou que os trabalhos da estrada es
tavam paralizados e que aquelas noti'cias de surgimento de índios na faixa 
em construção da rodovia, talvez tivesse sido divulgada simplesmente para 
justificar temporariamente a parai isação dos trabalhos de construção da es
trada e permitir assim que os trabalhadores do Sexto Batalhão de Engenha
ria e Construção, passassem as festas de fim de ano em Manaus, com os seus 
familiares. 
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Informou ainda Gilberto, que até o acampamento do Sexto Batalhão 
de Engenharia e Construção, no Km 220 da Estrada Manaus-Caracara í, 
situado nas prox imidades do igarapé Santo Antonio do Abonari, encontra
va-se praticamente desativado, pois openas alguns soldados eram vistos mon
tando guarda. 

Gilberto passou o natal em Manaus e sempre mantendo contato através 
de radiofonia com os companheiros que permaneciam no Posto de Atração 
Santo Antonio do Abonari . 

Tudo naquele posto corria normalmente, até que no dia 26 de dezem
bro surgiu na sede daquela unidade de atração, um grupo de índios Waimiri, 
chefiados pelo conhecido Maruaga, amigo pessoal de Gilberto, e dos funcio
nários que se encontravam no Posto. 

Os índios, como era nor:mal em visitas amistosas, faziam-se acompanhar 
dos velhos, mulheres e crianças. 

E tudo indicava que aquela visita era mais uma que periodicamente 
aquele grupo de índios, fazia ao Posto Santo Antonio do Abonari, para reali
zarem troca de presentes. 

' 
Entretanto os funcionários que al i encontravam-se tão logo surgiram os 

índios no Posto, comunicaram a sede da FUNAI em Manaus, e entraram em 
contato com Gilberto através do sistema de rádiofonia. 

Presenciei o contato que Gilberto manteve através de rádiofonia com 
o Posto de Atração Santo Antonio .do Abonári. Notei entretanto que Gilber
to ficara apreensivo com a notícia da chegada dos índios no Posto. 

O encarregado do Posto que se encontrava substituindo Marinelio Ma
chado, transmitiu a informação de que os índios estavam perguntando por 
Gilberto, entretanto afirmou que tudo estava bem e não era necessário odes
locamento de Gilberto ao Posto de Atração Santo Antonio do Abonari. 

Mesmo assim, Gilberto, preocupado com seus companheiros que se 
encontravam no Posto de Atração Santo Antonio do Abonari , decidiu ir 
até ao Posto e foi naquele mesmo dia, fretando uma aeronave, que o deixou 
no local. 

Tão logo Gilberto chegou na sede do Posto Santo Antonio do Abona
ri, comunicou-se através de rádiofonia com a sede da FUNAI em Manaus, 
informando que tudo no Posto estava sob controle e que os índios estavam 
apenas passeando, como normalmente faziam naquela época do ano, quando 
as águas dos rios começam a subir de nível. 
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Tanto o Delegado da FUNAI em Manaus, como o Diretor da Divisão 
Amazônica da FUNAI, " responsáveis" pela área não se encontravam em Ma
naus. Estavam passando as festas de fim de ano com seus parentes nascida
des que residiam, no sul do país. 

Entretanto tudo corr ia bem na sede do Posto de Atração Santo Anton io 
do Abonari, pois os últ imos contatos através do rádiofonia do Posto, com a 
sede da FUNAI em Manaus, in formavam que tudo corria sem incidentes e 
que os índios Waimi r i em visita ao Posto, já se preparavam para parti r com 
destino as suas malocas. 

No dia 28 de dezembro, num f im de semana, sábado, na sede da FUNAI 
em rv'lanaus, tudo estava calmo. Apenas o sistema de rádio comunicação fun
cionava. Foi mantido o último contato com o Posto de Atração San to Anto
nio do Abonari naquele sábado por vo lta das 11 :00 horas, O próprio Gi lberto 
dispensava o rádio-telegrafista de volta r a manter contato com ele domingo. 

Tudo estava calmo e não tinha motivos para que o sistema de rádiofo
nia ficasse de plantão no domingo, dia 29 de dezembro de 1974. 

Aquele entretanto, foi o último contato com a FUNAI. 

No domingo, dia 29 de dezembro de 1974, por vo lt a do meio dia, Gil
berto Pinto Figueiredo Costa, sertanista, indigenista, estava morto no necro
téri o do Hospita l Getú lio Vargas em Manaus. 

A not ícia of icial - f ornecida pe lo Exército - 2<? Grupamento de Enge
nharia e Construção - Sex to Bata lhão de Engenharia e Construção, informa
va que os índios W2im iri A troari, tinham atacado o Posto de Atração Santo 
Antonio do Abonari 11 e t rucidado todos os funcionários da FUNAI que ali 
se encontravam, com excessão de um, o i'ndio aculturado de nome Ivan, 
que não sabia explicar com detalhes o que realmente acontecera. 

O próprio pessoal que se encontrava no acampamento do Sex to BEC, 
no Km 220, nas proximidades do lgarapé Santo Antonio do Abonari, teria 
ido em socorro dos funcionários da FUNAI, que se encontravam no Posto 
de Atração San to Antonio do Abonari, mas não encontraram ninguém com 
vida. 

A Nota Oficial distribuída à imprensa, dava conta de que Gilberto e 
seus companheiros de t raba lho, teriam sido mortos a f lechadas pelos índios 
Waimiri Atroari , em inesperado ataque, que surpreenderam a todos ao ama0 

nhecer do dia 29 de dezembro de 1974. 
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O enterro de Gilberto, inexplicavelmente, foi antecipado das 16:00, pa
ra 15:00 horas, e em nenhum momento foi permitido que o caixão funerá
rio fosse aberto pelos seus familiares. 

Existiam ordens superiores para que o enterro fosse feito o mais rápido 
possível. 

E assim foi encerrado mais um capítulo na história dos contatos entre 
a sociedade nacional e os índios Waimiri Atroari. 

Depois do dia 29 de dezembro de 1974, os trabalhos da construção da 
rodovia Manaus-Caracara í-Boa Vista, seguiram em rítmo acelerado e a estra
da hoje encontra-se ronclu ída. 

Centenas de caminhões e automóveis circulam diariamente entre as 
cidades de Manaus e Boa Vista com bastante regularidade na época da estia
gem amazôn ica. 

Hojé é comum ver índios Waimiri Atroari, atrepados nas carrocerias dos 
caminhões, viajando de um lado ao outro da reserva. 

Os Waimiri Atroari, no mês de jundo de 1981, foram vi'timas de um 
surto de sarampo, que por falta de assistência da FUNAI, vieram a falecer 
21, entre. homens e mulheres. O surto espalhou-se en"tre toda a comunidade 
·waimiri Atroari, mesmo entre aqueles que ainda não se deram por vencidos 
e ainda se encontram residindo no centro da floresta, resistindo de todas as 
formas ao contato indiscriminado com os transeuntes da BR-174. 

Na parte leste da reserva, na área de influência das nascentes dos rios 
Alalau e Uatumã, encontra-se instaladas, em pleno território indígena, empre
sas de mineração, que desde finais de 79 exploram as riquezas existentes na
quela área. 

Uma hidrelétrica está sendo construída no rio Uatumã, na altura da ca
choeira conhecida como Balbina, que com o represamento das águas, inun
dará cerca de 1 /3 de todo o território Waimiri Atroari. 

Uma nova estrada está sendo planejada para ser construída dentro da 
reserva dos índios Waimiri Atroari, pois a rodovia existente, parte dela, prin
cipalmente a que se encontra dentro da reserva, será inundada pelas águas da 
represa Balbina, necessitante que seja construída em um novo traçado, uma 
outra rodovia, para dar continuidade ao trânsito já existente entre as cidades 
de Boa Vista e Manaus. 

Com a construção da B R-17 4, os acordos internacionais firmados pelo 
. Brasil, foram cumpridos. 

A missão do 29 Grupamento de Engenharia e Construção - Sexto Bata
lhão de Engenharia e Construção, foi coroada de êxitos. 
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GILBERTO PINTO FIGUEIREDO COSTA 

Conheci Gilberto Pinto Figueiredo Costa em 1972, quando fui transferi
do de Brasília para. Manaus, na condição de funcionário da Fundação Nacio
nal do l°ndio - FUNAI. 

Gilberto era um homem simples e fisicamente não aparentava ser um 
homem ligado a trabalhos na ·selva. Parecia mais um próspero comerciante do 
que um homem ligado ao indigenismo. Entretanto, não obstante a sua apa
rência, foi um dos maiores indigenistas que ronheci e como ser humano, um dos 
melhores. 

Liderava no Amazonas os indigenistas e era respeitado por todos que o 
conheciam. 

Conhecia todo o Estado do Amazonas e parte de Roraima e era dotado 
da chamada memória de arquivo. Era capaz de lembrar-se de fatos ocorridos 
muitos anos atras. Tinha uma facilidade de localizar processos sobre assun
tos indígenas, quando existia necessidade de consultas, sem mesmo consultar 
qualQJJer protocolo ou i'ndice,no arquivo "morto" da sede da 1? DelBgacia 
Regional da FUNAI. 

Gilberto praticamente conhecia pelos nomes todos os principais 1 íderes 
indígenas do Amazonas e os principais problemas enfrentados por cada co
munidade. 

Tinha uma forma muito particular de lidar com os índios. Chamava-os 
sempre de "paren tes" e gesticulando, mesmo que não conseguisse expressar-se 
suficientemente para se fazer entender, conseguia conversar com eles. 

Gilberto, que começara a t rabalhar no "Serviço de fndios", como ele 
costumeiramente denominava o indigenismo, aos 15 anos de idade,como ser
vente da Primeira 1 nspetoria do Serviço de Proteção aos 1-ndios, testemunhara 
e participara durante 25 anos initerruptos de todas as atividades daquela uni
dade regional do SPI. 

Chegou até a assumir por diversas vezes, frentes de atração, Postos Indí
genas e a própria chefia da Primeira 1 nspetoria Regional do Serviço de Prote
ção aos (ndios. 

Todos que chegavam no Amazonas e iniciavam-se no "serviço" procura
vam Gilberto para orientar-se e aprender como lidar com os índios e sobrevi
ver na selva. 
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Ele parecia inicialmente tentar testar o iniciante no i~digenismo. Fazia
. lhe ver primeiro as dificuldades que fatalmente encont_rana na selva, quand? 
estivesse sozinho ou comandando uma equipe ou chefiando um Posto lnd1-
gena. 

Tratava-os com rigor quase militar, fazendo-lhe empreender viagens di
fíeeis racionando-lhe ao máximo a alimentação, para que aprendesse a pou
par, ~ara que não viesse a faltar durante o período da viagem. 

Submetia o novato a serviços pesados, como carga e descarga de barcos, 
caminhadas longas carregando peso, derrubando a machado árvores de gran
de porte no preparo de terrenos para roçados. Fazia participar de c~nstru
ções de acampamentos e ensinava-lhes a controlar os estoques e material sob 
sua responsabilidade. 

Gilberto tinha um zelo incomum pelos bens públicos. Se faltava uma 
peça, por ma

1

is insignificante que fosse, obri~ava o· funcion~rio que tinh~ o 
objeto sob sua responsabilidade a repor imediatamente o objeto que sumira. 

Qualquer objeto ou produto colhido pélo funclonári~ do S~I- ou FU- ' 
NAI dentro da área indígena, Gilberto o obrigava a pagar,.. nao adm1t1ndo em 
hipótese nenhuma, que funcionário do órgão se beneficiasse de algum pro
duto ou bens pertencentes as comunidades indígenas. 

Por isto às vezes não era compreendido. Alguns funcionários e subordi-, . 
nadas, o achavam exigente demais e que ele procurava desestimular a presen-
ça de outras pessoas no trabalho junto as comunidades indígenas. 

Mas muitas vezes, Gilberto, confessava-me a preocupação de que era ne
cessário formar turmas novas de indigenistas, para irem assumindo os traba
lhos dos mais velhos, e que ele incluía-se entre eles. 

Mas também era patente o "ciúme" que sentia dos índios. Sentimento 
este, que existia na maioria dos indigenistas, pois cria-se tanta amizade aos 
índios que se outra pessoa começa também a conviver com eles, a gente sen
te-se como se fosse colocado um pouco de lado e isto naturalmente pode ser 
chamado de uma espécie de "ciúme". 

Em razão disto, talvez tenha surgido algum mal entendido entre os no
vatos e o Gilberto. 

Quando o conheci, Gilberto, já era o encarregado da Frente de Atração 
Waimiri Atroari. 
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Após o ataque dos fndios ao Posto de Atração Alalau 11 , quando mor
reram 3 funcionários da FUNAI, que lá se encontravam, Gilberto desativou 
os trabalhos do Posto, permanecendo apenas em atividades os Postos Cama
nau, localizado na foz do rio Camanau e o Posto Santo Antonio do Abonari, 
na foz do lgarapé Santo Antonio do Abonari, com o rio Uatumã. 

Gilberto, na ocasião do ataque dos índios ao Posto de Atração Alalau 11, 
responsabilizara o mateiro Celso Maia, funcionário do Sexto Batalhão de En
genharia e Construção, como principal "pivot" de ter provocado a ira dos ín
dios contra os funcionários do Posto de Atraçãó Alalau 11 . 

Explicava Gilberto, que um sem número de vezes teria advertido ao em
preiteiro do desmatamento dos serviços de construção da Estrada Manaus-Ca
racara í, que proibisse os seus empregados a irem visitar as aldeias dos índios 
Waimiri Atroari, não só por temer que eles fossem portadores de doenças 
transmissíveis, como também viessem a praticar atos que os índios pudessem 
interpretar como ofensas ou desfeitas. 

Gilberto, por diversas vezes, também advertira o então comandante do 
Sexto Batalhão de Engenharia e Construção, Cel Oliveira para o fato e este, 
que gratuitamente demonstrava não gostar de Gilberto, não levava em consi
deração as suas advertências e pedidos. 

O Cel Oliveira dizia-se conhecedor da região e da história e hábitos indí
genas. Tinha métodos e opiniões próprias de como lidar com os fndios. Por 
isto talvez a sua indiferença aos pedidos e apelos de Gilberto, que por sua 
vez, não era um homem ligado aos estudos convencionais. Mas por sua vez, 
era possuidor de grande conhecimento da comunidade indígena Waimiri 
Atroa ri. 

Com muita humildade, Gilberto sempre procurava convencer não só o 
Cel Olivejra, Comandante do Sexto Batalhão de Engenharia e Construção, 
como também o próprio Comôndante do 29 Grupamento de Engenharia e 
Construção, de que era necessário evitar contatos dos trabalhadores e os 
índios, principalmente porque a rnaioria dos que trabalhavam na rodovia 
BR-174, eram pessoas despreparadas para tal e que esses contatos eram pe
rigosos. E que, caso nesse contato entre trabalhadores da estrada e índios 
gerasse qualquer incidente, os funcionários da F UNAI nos Postos 1 nd ígenas 
de Atração seriam os primeiros a serem sacrificados. 

Mas esses argumentos, por serem de Gilberto, não eram aceitos nem 
considerados. 

Quando Gilberto teve conhecimento de que o indivíduo Celso Maia e 
alguns companheiros, empregados do serviço de desmatamento da Rodovia 
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Manaus-Boa Vista, estiveram em visita a uma das aldeias dos índios Waimiri 
Atroari, procurou o Çel Oliveira, Comandante do Sexto Batalhão de Enge
nharia e Construção e fez a reclamação, pois soubera também que ditos in
divíduos haviam levado consigo algumas revistas pornográficas, onde ex is
tiam figuras de pessoas praticando atos sexuais que teriam mostrado aos ín
dios e que na ocasião tentaram persuadir a algumas índias a manterem rela
ções sexuais com eles. Não tendo conseguido o intento, Celso Maia, teria fi
cado despido e dançado pateticamente para os (ndios verem, isto ao som de 
um toca disco portátil, que levara consigo, na visita a aldeia. 

A reclamação de Gilberto, não foi considerada. 

Poucos dias depois os índios, procurando por Maia, atacaram o Posto 
de Atração Alalau 11, onde tombaram sem vida três funcionários da FUNAI. 

A imprensa de Manaus, divulgou a opinião de Gilberto com relação ao 
ataque dos índios Waimiri Atroari ao Posto de Atração Alalau, destacando-se 
o fato de que muito antes de ocorrer o incidente, Gilberto procurara o Co
mando do Sexto Batalhão de Engenharia e Construção, cientificando das 
ocorrências na área, chegando a pedir que fosse afastado dos trabalhos de 
construção da estrada, o mateiro Celso Maia, e que infelizmente não foi aten
dido. Na imprensa, também foi divulgado o pensamento de Gilberto, respon
sabilizando Celso Maia e o Sexto BEC pelo ataque dos i'ndios ao Posto de 
Atração Al·alau li, quando morreram 3 funcionários da FUNAI. 

Em seguida a divulgação da opinião de Gilberto, o Comandante do 2<? 
Grupamento de Engenharia e Construção, General Octavio Ferreira Quei
roz, através de Nota Oficial que entregou à imprensa, procurava desmentir 
as acusações de Gilberto (fac smile nas páginas seguintes) procurando ao mes
mo tempo denegrir o seu trabalho, isentando o mateiro Celso Maia de quais
quer responsabilidade quanto ao ataque dos índios Waimiri Atroari, ao Posto 
de Atração Alalau li, da Fundação Nacional do 1·ndio. 

Na nota oficial do Sr. Comandante do 2<? Grupamento de Engenharia e 
Construção, de forma maldosa, foi procurando justificar as advertências que 
Gilberto fizera antes do ataque dos índios ao Posto de Atração Alalau 11 com 
relação ao mateiro Celso Maia, como que Gilberto estivesse procurando afas
tar de seu caminho uma pessoa que gozasse de excessiva popularidade e ami
zade entre os i'ndios e que por isto mesmo estaria atrapalhando o seu traba
lho ou empanando a sua liderança. 

A Nota Oficial do Comando do 2<? Grupamento de Engenharia e Cons
trução, traduziu sem nenhum sofisma, o clima de animosidade existente en-
tre aquele Comando e a visão que tinham com relação ao trabalho de Gilber
to, a frente dos trabalhos junto a comunidade Waimiri Atroari. 
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Gilberto ficou muito magoado com os dizeres da nota oficial do 2<? Gru
pamento de Engenharia e Construção. Mas, mesmo assim, quando foi chama
do a depor em inquérito instaurado pela Polícia Federal em Manaus voltou 
a responsabil.izar em prime!ro plano_ o mateiro Celso Maia e o 2<? Grup~mento 
de Engenharia e Construçao, por nao dar guarida as suas advertências quanto 
ao contato com a comunidade indígena Waimiri Atroari. 

Após o incidente, Gilberto continuou o seu trabalho a frente da Atra
ção dos índios Wairriiri Atroari, entretanto um pouco mais cauteloso e sabe
dor que não era bem visto pelo o Alto Comando do 2<? Grupamento de En
genharia e Construção, muito até pelo contrário, como uma pessoa não grata 
àquela corporação. 

. . Chefiava na época a HlDelegacia Regional da Fundação Nacional do 
lnd10 - FUNAI, em Manaus,o General da Reserva Antonio Esteves Coutinho. 

O General Coutinho, entre outras atividades, era afeito e até brincava de 
"agente de informações", considerava-se um informante de primeira linha e 
hoje, por coincidência ou não, ocupa cargo de destaque no Governo Federal 
como chefe de "serviço de in formações" de órgãos veículados ao Ministéri~ 
da Previdência Social. 

Os Delegados da FUNAI, como o General Coutinho, todos eram mem
~ros _e par~icipantes da chamada "comunidade de informaçõe;", que tinham 
l1gaçoes diretas com a Assessoria de Segurança e Informações - ASI, da 
FUNAI e com o próprio Serviço Nacional de Informações - SNI em cada 
região. 

O General Coutinho, na condição de General, mesmo da reserva e sabe
dor da animosidade existente entre o alto Comando do 2<? Grupamento de 
Engenharia e Construção com o Gilberto, nunca procurou desfazer a falsa 
opinião, mesmo que adm irasse pessoalmente Gilberto e seu difícil trabalho. 

Uma das manias do General , além da de brincar de "agente de informa
ções" era de publicar através de jornais, histórias que inventava com relação 
aos índios, dando-lhes um "rote iro" como se fosse um seriado aos moldes 
dos fil mes de faroeste norte-americanos, justificando sua atitude quando era 
consultado, como que estaria informando a op in ião pública sobre o que es
tava ocorrendo nas áreas indígenas. 

Ao dar notícias aos jornais de Manaus, inventava estórias como "Gilber
to vai fumar o cachimbo da paz com o índio Maruaga", "Gilberto marcou 
novo encontro com os Atroari na próxima lua cheia", "Nasceu a nova filha 
do Capitão e seu nome é Pena Verde". 
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Dava essas notícias em doses homeopáticas como se fosse novela em ca
pítulos, deixando sempre o leitor na expectativa das próximas notícias. 

Gilberto, que não era muito de prestar declarações a jornais, primeiro 
por causa de seu comportamento introvertido e segundo em obediência às 
normas da FUNAI que proibia qualquer servidor- menos os Generais -
prestar qualquer declaração à imprensa, ficava muito irritado com as notí
cias sobre o seu trabalho, divulgadas de forma incorreta pelo General Cou
tinho. 

Após o ataque dos índios ao Posto de Atração Alalau 11, no rio Alalau, 
em Janeiro de 1973, os trabalhos de construção da Rodovia B R-174 - Ma
naus-Caracara í-Boa Vista, foram suspensos em parte, pois a epóca invernosa 
não permitia o desenvolvimento normal do serviço de terraplanagem. 

Gilberto nesse período, reativou os Postos de Atração que estavam com 
seus serviços paralizados e deu continuidade ao seu trabalho de contatar os 
índios Waimiri Atroari, como se nada tivesse acontecido. 

O Posto de Atração Alalau 11, no rio Alalau, que fora destruído pelos 
índios, foi reinstalado em outro local, mas no mesmo rio, para que os índios 
não viessem a relacionar com o anteriormente destruído e não viessem a pen
sar que a reconstrução do Posto tivesse caráter de vingança. 

Depois de instalado os Postos, os índios novamente voltaram a visitar os 
funcionários da frente de atração que lá se ~ncontravam trabalhando na área 
sob coordenação e orientação de Gilberto. 

Gilberto enfrentava sérias dificuldades para realizar o seu trabalho, ora 
faltavam recursos para apoio logístico e compra de brindes para o trabalho 
de .atração, ora faltava pessoal. Pois eram poucas as pessoas que se arriscavam 
a irem trabalhar na frente de atração dentro da selva, ganhando o salário que 
a Fundação Nacional do l'ndio - FUNAI pagava (era um pouco mais do que 
o s~lário-m ínimo). outros não aceitavam ir, assustados com as histórias que 
ouviam sobre a índole e comportamento dos índios Waimiri Atroari. 

Por outro lado, Gilberto, não aceitava na sua equipe qualquer funcioná
rio, pelo simples fato dele querer ir para a frente de atração. Gilberto fazia 
uma espécie de seleção e um estágio, que se não fosse aprovado dentro do 
que ele via como requisitos indispensáveis ao trabalho afastava o funcionário 
imediatamente. ' 

Exigia uma obediência rigorosa aos seus métodos de trabalho, pois sabia 
que qualquer erro no relacionamento com os índios Waimiri Atroari, poderia 
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ser fatal. Exigia dos funcionários que trabalhavam em sua equipe, que respei
tassem o índio e que em nenhuma hora procurassem ter intimidades com 
as índias. 

Gilberto sempre dizia "prefiro ter poucos funcionários que confio, do 
que muitos que não confio e que não seguirão os meus métodos de trabalho" 

Numericamente, realmente eram poucos os funcionários em cada Posto, 
cerca de 5 ou 6 no máximo. Mas Gilberto que circu lava constantemente en
tre os Postos tinha muita confiança neles. Pr incipalmente num deles conheci 
do como "João Maracajá". Um velho de 65 anos, que desde os quinze anos, 
antes mesmo de vir a trabalhar no Serviço de Proteção aos 1·ndios, já manti
nha contatos amistosos com os índios Waimiri Atroari. 

João Dionísio do Norte, o verdadeiro nome de " João Maracajá", era 
uma espécie de orientador dos indigenistas mais jovens, e por sua grande ami
zade aos índios Waimiri Atroari, era uma peça fundamental no trabalho de
senvolvido por Gilberto. 

Aqui e acolá surgiam funcionários que temerosos de prováveis ataques 
dos índios.pediam para sair ou simplesmentes abandonavam o trabalho e 
voltavam a Manaus,desistindo do emprego na Frente de Atração Waimiri 
Atroari. 

A maioria dos desistentes, eram trabalhadores braçais, que eram recruta
dos por Gilberto, para trabalho nos roçados, que a mercê dos índios ficavam 
apavorados e desistiam do emprego. 

Gilberto ironizava o medo dos que desistiam apavorados, denominando 
de "medorréia" a "doença" simulada pela maioria dos funcionários que 
abandonavam os Postos e voltavam a Manaus. 

Não obstante a tudo isto, Gilberto dispensava aos seus companheiros 
de trabalho em geral, muito respeito, não deixando faltar-lhes nada no Posto 
para a manutenção e se surgissern índios em qualquer dos Postos, ele desloca
va-se para o local e lá permanecia até os índios retornarem. 

Enquanto Gilberto encontrava-se desenvolvendo o seu sério trabalho, 
em Manaus, o Coronel Coutinho, Delegado da 1? Delegacia Regional da F U
NAI ,comunicava a imprensa amazonense com suas histórias novelescas sobre os 
índios Waimiri Atroari, criando na opinião pública uma imagem falsa tanto 
dos índios Waimiri Atroari como do trabalho de Gilberto e de seus compa
nheiros de trabalho. 
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Nas minhas mãos, por acaso, e por erro da secretária do General Couti
nho, Delegado Regional da FUNAI no amazonas, passou um documento, 
chamado "Pedido de Buscas" originário do próprio Serviço Nacional de 1 n
formações - SN 1 agência em Ma naus, onde fazia referência ao "noticiário es
candaloso publicado pela imprensa de Ma naus, sobre o problema indígena e 
construcão da estrada Manaus-Caracara í-Boa Vista", citando também o Gi 1-. 
berto como responsável pela divulgação daquelas notícias, que ao ver do au-
tor do Pedido de Buscas (SN 1) estaria colocando a opinião pública contra o 
governo e o exército, responsável pela construção da rodovia Manaus-Caraca
ra í-Boa Vista - BR-174. 

Quando li aquele documento, procurei imediatamente falar com o Ge
neral Coutinho, dize'ndo a ele que aquelas afirmações no Pedido de Buscas 
do Serviço Nacional de 1 nformações - SN 1 eram mentirosas e injustas com 
relação a Gilberto, pois quem estava dando aquelas informações absurdas à 
imprensa era ele próprio, General Coutinho, que teria que ir pessoalmente ao 
Serviço Nacional de 1 nformações - SN 1 agência de Ma naus, e procurar des
fazer aquela imagem falsa, arquitetada contra Gilberto. O General obvia
mente não gostou do que lhe disse e não foi a agência do Serviço Nacional 
de Informações, desfazer os documentos e as acusações formuladas contra 
Gilberto. ' 

Na primeira vez depois deste dia que me encontrei com Gilberto, falei
lhe sobre o assunto e ele pessoalmente também esteve com o General Cou
tinho, reclamando sobre o que estava escrito no Pedido de Buscas do SNI 
e ex1g1u que ele fosse apresentar o desmentido sobre o assunto na agência 
do SNI. 

O General Coutinho não tomou nenhuma iniciativa pois se procuras
se isentar Gilberto da autoria da divulgação das notícias absurdas que esta
vam sendo publicadas pela imprensa de Manaus, teria que assumí-las e isto 
certamente faria com que perdesse o seu prestígio .como informante dos ór
gãos de segurança e até mesmo perder o emprego que comodamente ocupa
va. 

Gilberto mesmo sabendo que estava no alvo do temido Serviço Nacio
nal de Informações e do próprio Exército, através do Segundo Grupamento 
de- Engenharia e Construção, continuou o seu trabalho como se nada tives
se acontecendo. 

A preocupação de Gilberto era somente com os índios. Preocupava-se 
muito com os possíveis contatos que os índios teriam com os trabalhadores 
da estrada. 
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Em setembro de 1974, Gilberto pediu-me através de rádiofonia 1 do Pos
to de Atração Alalau 11, que enviasse uma aeronave fretada àquele Posto 
para conduzir a Manaus o principal .. 1 íder dos índ~os Atroa ri, o conhecido 
índio Comprido e seu filho em uma viagem de passeio. 

Quando Gilberto chegou a Manaus, acompanhado de Comprido e seu 
filho, estava visivelmente alegre. Conseguira vencer uma importante etapa 
nos contatos amistosos que mantinha com os índios Atroari. 

Gilberto alojou Comprido e seu filho_ na própria sede da Primeira Dele
gacia Regional da Fundação Nacional do lndio - FUNAI e para melhor dar 
assistência àqueles visitantes ilustres, ele próprio trouxe a sua rede para dor
mir na sede da FUNAI, junto com seus convidados, visando melhor assistí
los enquanto permanecessem em Manaus. 

Gilberto levou os índios, Comprido e seu filho, para conhecerem toda 
a cidade de Manaus. Visitaram lojas, praças, escolas, o porto, enfim cumpri
ram um programa bem movimentado. Os índios demonstraram terem gos
tado muito do passeio que fizeram. 

Quando Gilberto e os índios retornavam ao Posto de At~o Alalau 11, 
Gilberto . pediu ao Piioto da aeronave em que viajavam, que conduzisse o 
avião de maneira que fosse possível avistar o desmatamento da estrada Ma
naus-Caracara í-Boa Vista e as malocas dos índios Waimiri Atroari. 

Gilberto na aeronave, mostrava ao índio Comprido e seu filho, a proxi
midade da estrada com relação as suas malocas. 

E fazia um apeio a Comprido, que ele procurasse explicar aos seus lide
rados que evitassem visitar a estrada, pois Gilberto . previa que os con.t~tos 
indiscriminados dos índios com os trabalhadores e mais tarde com os v1a1an
tes da BR-174 - Rodovia Manaus - Boa Vista, seriam desastrosas para os 
índios, como tem sido para todas as comunidades indígenas cujos territó
rios são cruzados por uma rodovia. 

Segundo Gilberto, Comprido parecia entender bem o que ele procura
va explicar. 

Quando chegaram ao Posto de Atração Alalau 11, no rio :A1alau, ~om
prido e seu filho, pediram a Gilberto que os levasse a sua aldeia, que ficava 
localizada acima do Posto, cerca de seis horas de viagem em canoa com mo
tor de popa. 

Gilberto, seguiu viagem imediatamente com destino a maloca dos ín
dios Atroari, onde morava Comprido e seu filho. 
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Ao chegarem no " Porto" da maloca, encontravam-se esperando Com
prido e seu filho, muitos índios, que saudaram com muita alegria a chegada 
da canoa que os transportava. 

Comprido que levava mu itos presentes aos seus parentes, apressou em 
despedir-se de Gilberto e de.seus companheiros que tinham seguido na canoa 
e acompanhado de vários índios, seguiu imediatamente para a sua maloca. 

. Gilberto, retornou ao Posto, confiante de que conseguira consolidar a 
amizade com aquele grupo de índios Atroari chefiados pelo índio Comprido. 

Em seguida, descendo o rio Alalau, ao passar na altura do trecho onde 
a estrada BR-174, corta o rio, constatou que na margem esquerda encontra
va-se instalado um acampamento de trabalhadores do desmatamento da Ro
dovia BR-174. 

Gilberto, foi até ao local, e pediu aos trabalhadores que ali encontra
var:i-se q~e .retirassem o acampamento das proximidades da margem do rio, 
po is os 1nd1os ªº. ~assarem pelo rio, iriam fata lmente notar a presença do 
acampamento e viriam saber e conhecer quem estava ali . E isto poderia pro
vocar algum problema entre índios e t raba lhadores da estrada. Aliás, Gilber
to, atr~vés da Sub-Coama em Manaus, já advertira o 29 Grupamente de En
genharia e ~onstrução. que não fosse instalado acampamentos nas proximi
dades dos ~1os, para evitar que fosse ponto de atração aos índios que viajas
sem pelos rios. 

Gilberto ao retornar a Manaus; fez-me a.comunicação do fato. 

~ogo apó~ .sua cheg.ad~ a Manaus, recebemos um radiograma da área de 
Atraçao Wa1m1ri Atroan, informando que o empreiteiro de nome André 
responsável pelo serviço de desmatamento dos serviços de construção da es~ 
trada Manaus-Boa Vista, estaria desobedecendo as normas de comportamen
to dentro da área indígena, fixada por Gilberto, para que todos que traba
lhassem na construção da rodovia obedecessem. 

Segundo o radiograma, um trabalhador do desmatamento da estrada 
em.pre~ado do Sr. André, e do Sexto Batalhão de Engenharia e Construcão: 
teria sido flagrado nas proximidades da aldeia dos lndios Atroari arm~do 
e caçando, chegando inclusive a disparar vários tiros. 

.º.chefe do Posto que flagrou o caçador dentro da área dos lnd ios nas 
pr?x1m1dades das aldeias, apreendeu a espingarda e conduziu-o sob ordens 
ate o acampamento do Sexto Batalhão de Engenharia e Construcão entre
gan~o-o ao oficial que respondia pela chefia do acampamento n~q~ele dia 
explicando-lhe o que ocorreria. 
94 

• 

No dia 19 de outubro de 1974, enviamos ao Comandante do Sexto Ba
talhão de Engenharia e Construção, com sede em Boa Vista - Território Fe
deral de Roraima, o ofício nQ 87/74, comunicando a irregularidade cometida 
pelos trabalhadores da estrada, levantando inclusive a possibil idade de vir a 
ocorrer, em razão da desobediência das normas por nós fixadas e dos tiros 
disparados pelo caçador nas proximidades da aldeia dos índios Atroari, al
guma reação por parte dos índios, contra o pessoal da FUNAI, que se encon
trava nos Postos de Atração, como também até mesmo aos próprios trabalha
dores da estrada. 

No dia 02 de outubro de 1974, os i'ndios Atroari, atacaram o Posto de 
Atração Alalau 11, na margem do rio Alalau. 

Gilberto e eu, antes mesmo de ocorrer o ataque dos índios, já havi'amos 
decidido que por motivos de precaução iríamos mandar recuar todo o pes
soal que se encontrava_1( prestando serviços no Posto de Atração Alalau 11, 
pois aquele Posto, era o que ficava mais próximo das aldeias dos índios 
Atroari e com o fato dos tiros disparados pelo trabalhador da estrada, pode
riam os índios revoltarem-se e tentar alguma represália. 

Entretanto, antes que consegu i'ssernos retirar todo o pessoal do Posto 
de Atração Alalau 11 , os índios atacaram o Posto no dia 02 de outubro de 
1974, por volta das 8:00 da manhã. 

Antes do ataque, recebemos a notícia através de rádiofonia, em que 
um grupo de índios Atroari, teria surgido no Posto de Atração Alalau 11, pro
curamos imediatamente fretar uma aeronave e seguimos imediatamente para 
o local . 

Seguimos pela manhã do dia 02 de outubro de 1974, a bordo de uma 
aeronave de propriedade da Igreja Adventista de Manaus, pilotada pelo Pas
tor Daniel. 

Ao sobrevoar o Posto, notamos que os i'ndios já haviam atacado, pois 
o local parecia deserto e não se via nenhum sinal de vida. Apenas na beira 
do rio , no local que servia de Porto às canoas, encontravam-se cinco Ubás, 
amarradas e sem ninguém. 

O avião continuou sobrevoando a área e vasculhamos com nossos 
olhos, toda a área desmatada a procura de um sinal de nossos companheiros. 
Mas nada. Tudo parecia deserto e sem vida. 

Estava bem claro,.que os índios tinham atacado os nossos companheiros 
que se encontravam naquele Posto. 
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Sabíamos que era muito perigoso, pousar a aeronave e descermos a pro
cura dos nossos companheiros. Entretanto tínhamos apenas três opções. A 
primeira, de não descermos e voltarmos a Manaus, para comunicar a nossos 
superiores que o Posto de Atração Alalau 11, teria sido atacado pelos índios, 
e que tudo indicava, todos os que ali se encontravam estavam mortos. A se
gunda era de descermos e verificarmos pessoalmente o que ocorrera, poden
do inclusive, salvar algum dos nossos companheiros que por ventura ainda 
estivessem vivo ou ferido. A terceira opção era descer e a exemplo de nossos 
companheiros, sermos vítimas de ataque dos índ ios, que tudo indicava ainda 
encont ravam-se nas prox imidades, po is as suas canoas, ainda estavam amarra
das no Porto do Posto. 

Eu e Gilberto, sabíamos do grande risco que corríamos quando decidi
mos pela opção de descer e procurar os nossos companheiros. Fizemos antes 
do avião aquatizar, um pacto, que consistia no seguinte: se um de nós viesse a 
ser f lechado, na ocasião em que descessemos na área do Posto, não era para 
ser socorrido, pois seria muito perigoso, a pessoa que tentasse socorrer, ser 
vítima também de mais uma f lechada.A pessoa que não fosse ferida, teria que 
abandonar o outro e vo ltar imediatamente para o avião, que ficaria com o mo- · 
tor funcionando e navegando pelo meio do rio, a salvo das possi'veis flechadas. 

Demos as últimas instruções ao Pastor Daniel, cBso viessemas a morrer , 
de transmitir aos nossos familiares as nossas últimas vontades, e nos jogamos 
dentro do rio Alalau e nadando fomos nos aproximando da margem. 

Combinamos também que tão logo "tomássemos pé" sairíamos corren
do no rumo da casa sede do Posto e em zigue-zague, procurando assim evitar 
possíveis flechadas, pois tudo indicava que os índios estariam escondidos 
dentro da casa . 

Foram as braçadas mais longa de minha vida, pod famas estar nadando 
para a morte. Mas algo muito forte e dif fcil de se explicar nos dava coragem 
para prosseguir ao nosso intento. Simu ltaneamente saímos d'água correndo 
em zigue-zague, eu pela direita e Gilberto pela esquerda. 

Ao passar pela porta da cozinha da casa sede do Posto deparei-me com 
uma cena horrível, uma cabeça humana estava equilibrada no batente da por
ta e por ela escorria sangue e uma substância amarela. Era a cabeça do nosso 
companheiro, Fautisno Lima, que tivera o seu corpo secçionado por uma fa
cãozada de um índio. 

Em pouvos minutos, entramos na casa e encontramos tudo em desor
dem. Todos os pertences estavam fora do lugar e tudo revirado. O rádiofonia 
do Posto, estava destru i'do a machadadas. Encontramos apenas o corpo de 
nosso companheiro Faustino Lima. Não encontramos nenhum sina l dos ou
tros. 
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Pegamos um saco de plástico que o Pastor Daniel t razia consigo na aero
nave, colocamos o corpo do nosso companheiro Faustino Lima e embarca
mos no av1ao. 

Teríamos que sair procurando os outros companheiros. O pastor Daniel , 
ficou no Posto e eu e Gilberto saímos a procura dos outros. Não encontra
mos ninguém, e por vota das 17 :00 horas daquele dia com o corpo de Fausti 
no a bordo da aeronave, seguimos rumo ao Posto de Atração Alalau 1 onde 
nas proximidades, tinha desaparecido um grupo de 04 companheiros nossos, 
chefiados pelo chefe do Posto João Dionísio do Norte, conhecido como João 
Maracajá. 

Passamos mais de uma semana nas buscas dos nossos companheiros de
saparecidos, conseguimos ainda salvar os de nome Adão e Esmeralda, que 
mesmo feridos, conseguiram fugir e graça as nossas buscas conseguiram sal
var-se com vida. 

Após o ataque dos índios, fizemos um expediente ao 2<? Grupamente de 
Engenharia e Construção, pedindo que fossem suspensos os trabalhos de 
construção da rodovia BR-174, até que nos fosse possível reorganizar as 
frentes de trabalho, desativadas e·m razão do que ocorrera. 

Pessoalrnente, fomos entregar o expediente ao Sr. Comandante do 2<? 
Grupamento de Engenharia e Construção em Manaus. 

Na.ocasião da entrega, eu e Gi lberto, em conversa com o Sr. Comandan
te na presença de outros oficiais pertencentes aquela corporação, ouvimos 
aquela autoridade informar que já havia mandado se deslocar para a área dos 
índios Waimiri Atroari, um grupo de soldados do exéréito armados com o 
objetivo de garantir, de qualquer modo a continuação dos trabalhos de cons
trução da rodovia Manaus-Boa Vista. 

Aquela noti'cia assustou-nos, pois estávamos ali, exatamente numa ten
tativa, de pedir a suspensão dos trabalhos de construção da estrada, para rea
valiarmos tudo que já tinha sido feito e tentar reorganizar os trabalhos de 
atração. E aquela informação não nos dava nenhuma esperança com relação 
a sorte dos índios. 

Dizendo, que a "Estrada tem que ficar pronta, mesmo que para isso te
nhamos que abrir fogo contra esses índios assassinos", o General Comandan
te, assumia séria responsabilidade quanto a sorte dos índ ios Waimiri Atroari. 
Complementando o seu discurso, o General disse : "Temos um compromisso 
de entregar a estrada pronta. E não vai ser um grupo de i'ndios assassinos que 
vai impedir o prosseguimento da obra". As palavras do General feriam os 
nossos ouvidos, pois tanto eu como Gilberto, haviamas acabado de retornar 
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da área Waimiri Atroari, após exaustiva busca de nossos companheiros que 
tinham sido vítimas do ataque dos índios, que acreditávamos teria sido pro
vocado pela presença nas proximidades de suas malocas de caçadores desobe
dientes às normas fixadas por nós, e estávamos convencidos de que os índios 
teriam agido de forma defensiva, e que era necessário muito cuidado para 
que eles não vissem em nós o desejo ou comportamento com finalidades vin
gativas. A presença de soldados do Exército, armados dentro da área, mesmo 
que não viesse a disparar nenhum tiro, possivelmente seria considerada pelos 
índios como intenção de vingança. 

Entretanto, por mais que não quiséssemos acreditar no que estávamos 
ouvindo, o General era incisivo quanto a possibilidade dos soldados que se
guiram para a área Waimiri Atroari, terem que realizar demonstrações de for
ça, através de disparos de suas potentes e mortíferas armas de guerra. 

Antes de sairmos da sala do Comando, o General Comandante dirigin
do-se diretamente a Gilberto perguntou "Que é que você acha disso?" Gilber
to com os olhos cheios de lágrimas, mal respondeu. Disse apenas: "General, 
na tentativa de fazer amizade com os índios Waimiri Atroari, mais de 60 fun
cionários entre FUNAI e Serviço de Proteção aos fndios, já morreram procu
rando nunca tomar medidas repressivas contra aquele, povo. Agora o que o 
Senhor está me dizendo que fez e vai fazer, torna o sacritfcio dos que perde
ram suas próprias vidas em defesa daqueles índios em vão". 

' 

Saímos calados e tristes. Perguntávamos um ao outro: e agora? Tudo 
que foi feito, teria sido inútil? E que fazer de agora em diante? 

Voltamos a conversar sobre o assunto, na sede da FUNAI em Manaus. 
Quando imaginávamos o que poderia já ter ocorrido dentro da área Waimiri 
Atroari, sem que soubéssemos pois a posição do General Comandante não 
deixava dúvidas quanto a possibilidade de que antes de termos conhecimen
to, já teria ocorrido ma.nobras "defensivas" por tropas do exército dentro 
da á~ea .'Waimiri Atroari. Talvez,,: tenh~ sido até mesmo a causa do ataque 
dos 1nd1os aos Postos de Atraçao, e nao aquela razão, que antes de termos 
conhecimento das intenções do Comandante, imaginávamos. 

Comunicamos o fato à sede da FUNAI em Brasília e ficamos no aguar
do de providências no sentido de voltarmos a reativar nossos trabalhos na 
frente de atração Waimiri Atroari. 

Na região dos índios Waimiri Atroari, apenas um Posto de Atração, con
tinuava ativado: o Posto de Atração do Santo Antonio do Abonari, região 
que predominava a presença do grupo Waimiri. 
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Gilberto permaneceu em Manaus, cumprindo determinação da alta dire
ção da FUNAI, até que foi comunicado que seria afastado dos trabalhos da 
frente de atração Waimiri Atroari. 

Foi um grande. c~oque para .Gilberto, .Pois ele ainda tinha esperanças 
de que alguma prov1denc1a poderia ser tomada no sentido de suspender os 
trabalhos da estrada e através de contatos amistosos com os índios conse
guir reatar a amizade que havia sido quebrada com o ataque ao Posto de 
Atração Alalau, no rio Alalau. 

Em seu lugar seria nomeado o Sertanista Sebastião Amâncio, que na
quela época chefiava a frente de atração do alto rio Solimões, nos rios Ja
vari, ltui e ltacoaí. 

Quando a notícia foi dada a Gilberto, de que seria afastado da frente 
de atração Waimiri Atroari, ele ficou muito magoado, pois parecia até uma 
punição, como ocorrera antes da vinda do "Padre Calleri" para a região, 
quando ele também fora afastado dos trabalhos para que o Padre assumisse 
a sua função. 

Surgiu entretanto um problema, Sebastião Amâncio não quis assumir 
a incubência que a FUNAI determinara. Primeiro, porque Sebastião Amân
cio era uma pessoa que gostava muito de Gilberto, o tinha como uma espé
cie de professor. Segundo, era consciente que não era possuidor do conhe
cimentos à altura para substituir o tão experimentado Gilberto que, por 
mais de 1 O anos trabalhava junto aos Waimiri Atroari. Preferia permanecer 
no seu trabalho que vinha desenvolvendo no alto do rio Solimões, do que 
iniciar um trabalho, que já era de conhecimento de todos, cheios de pro
blemas e de alto risco. Sebastião Amâncio, que acompanhava mesmo de 
longe as ocorrências, sabia da posição dos "patronos" da construção da 
estrada com relação aos índios e aos funcionários da FUNAI, que insistiam 
em tomar a defesa deles. 

Sebastião Amâncio, tentou por diversos modos convencer a alta dire
ção da FUNAI, para revogarem a medida de nomeá-lo encarregado da Fren
te de Atração Atroari. Entretanto como não conseguiu, pediu para entrar 
em gozo de férias regulamentares e, nesse meio tempo, ia tentar ir até Bra
sília e procurar convenser os dirigentes da FUNAI a mudar o que já fora 
determinado. 

Nesse meio tempo Gilberto, mesmo oficialmente afastado da frente de 
Atração Waimiri Atroari, p_ermanecia em Manaus, aguardando seu substitu
to, sem que deixasse de manter contato diariamente com a frente de atração, 
através do único Posto que ainda permanecia ativado na área que era o Posto 
de Atração Waimiri Atroari. 
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Na . chefia daquele Posto permanecia o lndigenista Marinelio Machado, 
que vinha adiando as suas férias, desde julho de 1974, quando fez jus. Entre- · 
tanto, em solidariedade a Gilberto, permanecia no trabalho, aguardando hora 
mais oportuna. 

Como no final do ano, mês de dezembro, época das chuvas, quando os 
trabalhos nos Postos ficam quase paralisados, Marinelio saiu de férias deixan
do em seu lugar um companheiro, conhecido pelo apelido de"Acaba Rancho'.' 
Pessoa que tinha mais ·de três anos de experiência no trabalho de frente de 
atração e tinha o nome de Raimundo Pereira. 

Os trabalhos da rodovia Manaus-Caracaraí-Boa Vista estavam pratica
mente paralisados. Era fim de ano, e a maioria dos oficiais que trabalhavam 
na construção estavam licenciados em viagem para as suas cidades natal, onde 
passariam as festas de fim de ano. 

Poucos dias antes do natal, os jornais de Manaus noticiaram que índios 
Waimiri Atroari, estariam surgindo na estrada BR-174, nas frentes de traba
lho de desmatamento e terraplanagem. E que os trabalhadores da constru
ção estavam temerosos que os índios promovessem algum ataque, a exem
plo do 9ue ocorrera com o Posto de Atração Alalau 11 da Fundação Nacio-
nal do lndio - FUNAI. ' -

A direção da FUNAI, determinou que Gilberto deslocasse até a área e 
verificasse pessoalmente o que estava ocorrendo. 

Gilberto esteve no local, percorreu todo o traçado da estrada, dentro 
da reserva Waimiri Atroari e não encontrou nenhum sinal de que os índios 
tivessem estado nas proximidades dos acampamentos de serviço dos trabalha
dores na construção da estrada. 

Ao retornar, informou-me que tudo indicava que a notícia publicada 
nos jornaiis, tinha sido com a intenção de que o Sexto BEC permitisse tam
bém que os trabalhadores, não militares, pudessem suspender os trabalhos 
e viessem passar os dias de festas de fim de ano, em Manaus, com seus fa
miliares. 

Gilberto, informou ainda que estivera no acampamento do Exército no 
Km 220, nas proximidades do lgarapé Santo Antonio do Abonari, local onde 
existia uma pista de pouso para pequenas aeronaves e lá quase não encontrou 
ninguém. Apenas alguns soldados chefiado por um cabo, que tinha ficado 
como vigia daquelas instalações. 

Logo após o natal, na sede da Delegacia Regional da FUNAI, encontrei
me com Gilberto que me comunicou ter sido aposentado, mostrando inclusi-
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ve o Decreto de Aposentadoria publicado no Diário Oficial da União. Per
guntei-lhe se pretendia realmente parar. Ele respondeu-me que não, pois o sa
lário que recebia como aposentado era muito inferior ao que vinha rece
bendo como funcionário da F UNAI e que além disto ele não saberia fazer 
outra coisa a não ser trabalhar "no serviço de índios" . E que ia ver se a 
FUNAI iria aceitá-lo na condição de aposentado e ser recontratado. 

Gilberto que passara o dia de Natal pela primeira vez em casa, junto 
com seus familiares, não deixou de diariamente, entrar em contato com o 
Posto de Atração Santo Antonio do Abonari, através do sistema de rádiofo
n1a. 

Tudo naquele Posto corria bem, até que no dia 20 de dezembro, Rai
mundo, o"Acaba Rancho'; informou ao Gilberto o surgimento de um grupo 
de índios Waimiri Atroari na sede do Posto e através de rádiofonia, identifi
cou inclusive por nomes os índios que lá se encontravam. A presença dos ín
dios no Posto era considerada normal, pois naquela época do ano, quando 
as águas dos rios começam a subir , eles costumavam vir até ao Posto para rea
lizarem trocas de presentes. 

O grupo era composto de homens, mulheres e crianças e estavam chefia
dos pelo já conhecido e amigo de todos do Posto, índio sexagenário Maruaga. 
A presença de mulheres e crianças e velhos, deixou Gilberto tranqüilo, pois 
em nenhum dos ataques dos índios Waimiri Atroari a Postos da FUNAI e 
SPI ocorrera quando os índios estavam acompanhado de suas esposas e fi 
lhos. Os ataques sempre ocorreram quando os visitantes índios são apenas 
homens adultos e adolescentes. Nunca quando estão acompanhado de suas 
famílias. 

Raimundo, comunicou a Gilberto de que os índios estavam perguntan
do por ele, mas ao saberem que ele não estava não fizeram muito caso. E que 
num dado momento da transmissão da mensagem de rádiofonia o próprio 
Maruaga, escutara a voz do Gilberto no rádio e identificou como se fosse 
dele ficando aparentemente sat isfeito de ouvir a sua voz. Entretanto Gilber
to, que já não era mais o Chefe da Frente de Atração Waimiri Atroari, tal
vez, com o desejo de rever os índ ios antes de sua saída de fato da área, re
solveu ir até ao Posto de Atração Alalau. 

Seguiu para o local em um avião fretado que pousou na pista existente 
nas proximidades do igarapé Santo Antonio do Abonari , exatamente no local 
onde a rodovia BR-174, cruza aquele igarapé. Fica próximo também ao 
acampamento do Exército no Km 220 da BR-174. 

Tão logo Gilberto chegou ao Posto de Atração Santo Antonio do Abo
nari, comunicou-se com a sede da F UNAI em Manaus, através de rádiofonia, 
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. informando que a situação no Posto estava tranquila e que não existia moti-
-vo para preocupaçao. 

' O substituto do Delegado da FUNAI em Manaus, cujo titular encontra
va-s~\viajando para Brasília, manteve contato também com G_ilberto atrav~~ 
de rádiofonia, perguntando sobre a situação. Gilberto repetiu tudo que Ja 
tinha dito, reafirmando que a situação era calma e que tudo estava correndo 
bem. Na ocasião o substituto do Delegado Regional da FUNAI em Manaus, 
transmitiu a Gilberto, uma pergunta que um determinado Major do 2q Gru
pamento de Engenharia e Construção teria mandado fazer e que na. hora 
parecia um pouco absurda. Pois o r~ferido Major man,dara perg~n~ar a Gilber
to e queria a resposta, que fosse informado o que e que os 1nd1os est~v~m 
querendo no Posto. Gilberto ao ouvir a pergunta formulada e transm1t1da 
pelo rádiofonia, ficou irritado, pois não cabia a pergunta . Os índios, se~undo 
o próprio Gilberto afirmara na ocasião, andam por onde querem e nao de
vem explicar as suas visitas. 

Sabia-se,entretanto,que desde o ataque dos índios ao Posto Alalau 11 em 
02 de outubro de 1974, que o sistema de rádiofonia, da FUNAI, estava sob 
censura. Isto foi comprovado, quando um certo dia, um dos Postos Indíge
nas, estava chamando o rádio da FUNAI em Manaus e não conseguiu respos- · 
ta. Na ocasião recebemos um tAlefonema do serviço de rádio do exército, avi
sando do chamado do Posto,que não estava-mos ouvindo.E'ste fato comprovou 
que o sistema de rádiofonia da FUNAI em Manaus,estava sob escuta perma
nente e sob censura. 

E, lógicamente, todas as transmissões de mensagens entre os Postos 1 nd í
genas e a sede da FUNAI eram captados pelo sistema de escuta. 

No sábado à tarde, dia 28 de dezembro de 1974, Gilb.erto informou 
através de rádiofonia, que tudo estava bem no Posto e que os índios que lá 
se encontravam em visita, estavam preparando-se para irem embora na manhã 
do dia seguinte. Os brindes já tinham sido trocados e estavam satisfeitos com 
os negócios. Tudo estava correndo na mais perfeita ordem. 

Gilberto era uma pessoa que possuía muita experiência no trato com os 
índios e por isto mesmo em nenhuma hora ficavçi desatento ao comporta
mento deles. Principalmente porque esses mesmos índios já haviam atacados 
vários Postos da FUNAI. Gilberto usava inclusive um sistema de segurança 
quando no Posto em que ele se encontrava era visitado por grupos indíge
nas, mesmo naquele caso, que os índios estavam acompanhados de suas mu
lheres e criancas. Gilberto sempre no final da tarde quando a noite se apro-, 

ximava, determinava que um dos companheiros de trabalho, atravessase o 
rio, ou procurasse amarrar sua rede em local pouco distante da área do Pos
to, para que de lá pudesse ver toda a área do Posto e detectar, em melhores 
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condições, quaisquer anormalidades que por acaso viesse a ocorrer nas pro-
ximidades da casa-sede. Isto era justificado por Gilberto que dizia que as 
pessoas que estão dentro da casa sempre têm a visão restrita e uma pessoa 
que .está de longe e fora de casa, tem condição de observar qualquer movi
mento anormal por acaso praticado pelos índios visitantes. 

Pelo depoimento que me prestou o índio Ivan ele, naquela tarde, te
ria sido o escolhido para ser o "observador", tendo ele amarrado a sua rede 
em uma árvore no outro lado do rio Santo· Anton io do Abonari, na frente 
da sede do Posto. 

No último cantata via rádiofonia com a sede da FUNAI em Manaus, 
naquela tarde de sábado, dia 28 de dezembro de 1974, por estar tudo nor
mal no Posto, Gilberto dispensou o plantão que normalmente o serviço de 
rádio da FUNAI em Manaus fazia aos domingos, quando os Postos de 
Atração estavam recebendo visitas, como era o caso do Posto de Atração 
Santo Antonio do Abonari. 

No domingo dia 29 de dezembro de 1974, por volta do meio dia, o 
corpo de Gilberto Pinto Figueiredo Costa encontrava-se no necrotério do 
Hospital Getúlio Vargas, em Manaus, que teria sido trazido por oficiais do 
exército, que se encontravam no acampamento do Sexto Batalhão de En
genharia e Construção, localizado no Km 220, nas proximidades do lgara
pé Santo Antonio do Abonari. 

A versão oficial, informava que Gilberto e seus companheiros que se 
encontravam no Posto de Atração Santo Antonio do Abonari, tinham sido 
vítimas de ataque dos índios Waimiri Atroari, os mesmo que se encontravam 
em visita ao Posto, desde o dia 26 de dezembro e que, segundo Gilberto, na
quele dia 29 de dezembro estariam retornando as suas malocas. 

A notícia do ataque dos índios Waimiri Atroari ao Posto de Atração 
Santo Antonio do Abonari teria sido dado ao pessoal do acampamento do 
Km 220 da BR-174, do Sexto Batalhão de Enqenharia e Construção pelo 
índio aculturado Sateré-Maué, de nome Ivan, que trabalhava na frente 
de atração e que na ocasião teria conseguido fugir correndo pela selva. 

Segundo informações oficiais, após a notícia dada por Ivan sobre 
o que ocorrera no Posto de Atração Santo Antonio do Abonari, alguns 
oficiais e soldados do exército que se encontravam naquele domingo no 
acampamento do Sexto Batalhão de Engenharia e Construção, no Km 220 
da BR-174, seguiram imediatamente para o local a bordo de duas canoas 
movidas a motor de popa. 
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O tempo de uma viagem entre o local onde ficava o acampamento do 
Sexto Batalhão de Engenharia e Construção, numa canoa a motor até a 
sede do Posto de Atração Santo Antonio do Abonari, era por volta de uma 
hora e meia, isto se a pessoa que fosse pilotando a embarcação tivesse bas
tant~ prática e conhecimento da navegação naquele igarapé, que era estrei
to e cheio de árvores caídas no leito, dificultando a navegação. 

Não se sabe quanto tempo levaram as duas canoas para fazer a viagem 
entre a rodovia BR-174 e o Posto, nem mesmo o tempo em que levaram 
para recolher os corpos de Gilberto e seus companheiros. Sabe-se entretan
to que o corpo de Gilberto chegou a Manaus por volta das 11 :00 horas da 
manhã, a bordo de uma aeronave, que por coincidência encon trava-se per
noitando na pista de pouso do Km 220 da BR-174, nas prox imidades do 
acampamento do Sexto Batalhão de Engenharia e Construção. 

O corpo de Gilberto, do Aeroporto, foi transladado para o necrotério 
do Hospital Getúlio Vargas de Manaus e lá colocado em uma urna mortuá
ria lacrada. Os fami liares de Gilberto tenta ram em vão conseguir ver o co r
po, entretanto não lhes foi permitido, sob a alegação de que estaria com 
sinais visíveis de violências e seria melhor que seus parentes não o vissem. 

O enterro que estava inicialmente marcado para as 16:00 horas, foi 
antecipado por "conselhos de amigos" para as 15:00 h-oras daquela tarde 
de domingo dia 29 de dezembro de 1974. 

Ivan, que foi o único funcionário da FUNAI que se encontrava no 
Posto Santo A ntonio do Abonari, que logrou escapar com vida, explicou-me 
que não vira praticamente o ataque dos índios. Afirmou apenas que ao 
amanhecer do dia 29 de dezembro, encontrava-se do outro lado do rio San
to Antonio do Abonari, seguindo determ inação de Gilberto, que o mandara 
passar a noite no outro lado, exatamente para observar o Posto de local onde 
pudesse ver o que ocorria ao seu red or. Esta atitude era normal. Toda vez que 
os índios econtravam-se no Posto, Gilberto, sempre mandava alguém pernoi
tar fora da área do Posto. E que, ao se dirigir a beira do igarapé para lavar o 
rosto e depois chamar a canoa para atravessá-lo, no meio de uma neblina in 
tensa, comum na região naquela hora da manhã, assustou -se quando ouviu 
uma intensa fuzilaria e muita fumaça no rumo da sede do Posto Santo Anto
nio do Abonari. Ouviu também muitos gritos e notou que Gi lberto estava 
em pé na varanda da casa do Posto, gritando e gesticulando muito. Os índios 
que se encontravam acampados em uma casa de palha nas proximidades da 
casa sede do Posto, correndo e gritando ruma a mata, isto no meio de urna 
intensa fuzilaria. Ivan não esperou mais. Temendo o µior, empreendeu sua 
fuga em desabalada carreira dentro da se lva, rumo à estrada BR- 174, numa 
tentativa de salvar-se daquilo que estava ocorrendo no Posto de Atração San
to Antonio do Abonari. 
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Pelo depoimento de Ivan, ficou uma dúvida quanto, quem estaria ati
rando, pois os índios Waimiri Atroari não sabiam utilizar-se de armas de fo
go, nem as possuíam. Gilberto e seus companheiros por formação indigenis
tas, dificilmente teriam atirado nos índios. E o que fazia Gilberto, em pé, 
na varanda do Posto, gritando e gesticulando enquanto os índios corriam 
para a mata?. O que ocorrera naquela manhã para mudar as intencões dos . 
índios ao ponto de voltarem-se contra os funcionários da FUNAI no Posto 
Santo Antonio do Abonari?. A hipótese dos índios atacarem o Posto era 
remota, pois eles nunca tomam nenhuma medida belicosa quando estão a
companhados de suas mulheres e filhos. E a maioria dos v isitantes eram 
crianças, mulheres e velhos. 

Mesmo ·que a hipótese de ataque dos índios Waimiri Atroari fosse a 
mais provável, eles em toda a história de ataques que realizaram, nunca dei
xaram os atacados reagirem. Usavam sempre estratégias de surpreender quem 
eles iriam atacar,nunca ocorrendo um confronto direto.A não ser quando os 
atacados tomassem a iniciativa e isto nunca iria acontecer por parte de G i 1-
berto. 

Só o tempo, um dia talvez, possa desvendar o mistério que envolveu a 
morte de Gilberto e seus companheiros de trabalho naquele dia 29 de dezem
bro de 1974. 
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OS WAIMI RI ATROARI 
depois da morte de Gilberto Pinto Figueiredo 

Após a morte de Gilberto Pinto Figueiredo Costa, funcionário da 
FUN~I. - Fu~d~~ão Naci?nal do fndio, encarregado de chefiar a atração 
dos 1nd1os Wa1m1n Atroan, no dia 29 de dezembro de, 1974 no Posto de 
Atração Santo Antonio do Abonari, o órgão oficial de assistên~ia aos índios 
no Brasil - · FUNAI, mudou os seus métodos de atração àqueles silvícolas. 

Para substituir Gilberto, após a sua morte, foi nomeado inicialmente o 
Sertanista Apoena Meireles, que procurou, ao invés de contatar com índios 
atraindo-os aos Postos de Atração, construir uma intra-estrutura administra~ 
tiva, aumentando substancialmente o efetivo material e pessoal, instalando 
inclusive Postos de Vigilância na estrada Manaus-Caracaraí, dentro da reser
va Waimiri Atroari. 

Apoena passou pouco tempo chefiando a Frente de Atração Waimiri 
Atroari. Não chegou a manter contato com os índios. Retirou-se da chefia 
da Frente de Atração, transferindo a responsabilidade para o também Ser
tanista Sebastião Firmo, ex-funcionário da frente de atração Waimiri Atroa-
ri, na época em que Gilberto comandava. ' -

Sebastião Firmo, em novembro de 1975, nas margens do rio Alalau, on
de a rodovia Manaus-Caracara í-Boa Vista, cruza aquele rio~ manteve contatos 
amistosos com um grupo de índios Atroari, que surgiu na estrada, após cerca 
de um ano sem contatos. 

Desde então, os contatos com os índios Waimirf Atroari foram aumen
tando. Os índios passaram a visitar quase que diariamente a estrada e os a
campamentos dos funcionários da FUNAI na estrada, que atingia cerca de 
200 pessoas, instalados nos Postos de Vigilância da FUNAI, dentro da reserva 
Waimiri Atroari, na margem da rodovia B R-174. 

Com a intensidade da circulação de veículos na BR-174 - Manaus-Cara
caraí-Boa Vista, a Fundação Nacional do fndio - FUNAI, no sentido de pro
teger os transeuntes e possíveis ataques dos índios, criou os chamados Postos 
de Vigilância e Equipes Volantes de Batedores que seguiam acompanhando 
os comboios de veículos que se formavam para cruzarem a area da reserva 
dos índios Waimiri Atroari. 

Nenhum incidente grave foi registrado nesses últimos seis anos. Nenhum 
dos transeuntes foi molestado pelos índios. E a FUNAI foi relaxando a vigi
lância e hoje é comum um car:Dioneiro parar seu veículo e oferecer carona 
aos antes temidos índios Waimiri Atroari. 
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A política da Fundação Nacional do fndio - FUNAI antes da morte de 
Gilberto Pinto Figueiredo, em dezembro de 1974, de atrair os índios Waimiri 
Atroari, tinha como uma das diretrizes, a de evitar por todos os meios que 
os índios viessem a circular pela estrada Manaus-Caracaraí, quando ela viesse 
a ficar transitável. 

Os postos de atração aos índios Waimiri Atroari eram instalados em 
locais onde a atração fosse dirigida para longe do traçado da estrada Manaus
Caracaraí-Boa Vista. Temia-se que os índios, quando a estrada estivesse pron
ta e com trânsito regular e passassem a ter contatos indiscriminados com os 
transeuntes, (o que infelizmente. está ocorrendo agora), viessem a contrair 
doenças e receber influências negativas no seu sistema de vida. 

Exemplos já existiam na época, em locais onde estradas atravessavam 
reservas indígenas, com resultados negativos e destruidor da comunidades in
dígenas habitantes naquelas áreas. 

Na nova política de atração da FUNAI, em que a frente de atração pas
sou a ter como base o eixo da rodovia Manaus-Caracaraí, exatamente ao con
trário da política anterior, fez com que alguns grupos de Waimiri Atroari, 
viessem a construir suas novas malocas nás margens da rodovia,nas proximi
midades dos Postos da FUNAI. 

Hoje existem nas ·margens da estrada Manaus-Caracaraí-Boa Vista- BR-
174, mais de 3 aldeiamentos dos índios Waimiri Atroari , que vêm mantendo 
indiscriminadamente e de forma desordenada contatos com os transeuntes 
da rodovia. 

A FUNAI que continua incentivando os índios a permanecerem ali re
sidindo nas proximidades da estrada, consciente do mal que está fazendo, 
assume um risco e a responsabilidade de todos os males que por ventura já 
adquiriram e irão adquirir por estarem residindo nas margens da rodovia. 

Nos meses de maio e de junho de 1981, surgiu entre os índios habitan
tes nos aldeiamentos instalados na margem da rodovia Manaus-Caracaraí -
BR-174, onde a Fundação Nacional do fndio -· FUNAI, ostenta uma infra
estrutura composta de casas, galpões, veículos e pessoal, capaz de atender, 
se quiser, mais de duas centenas de índios enfermos, um surto de sarampo 
que contaminou toda a população daqueles aldeiamentos. 

A origem da contaminação do sarampo, sem sombra de dúvida, foi do 
contato indiscriminado que os índios Waimiri Atroari, vem mantendo com 
os transeuntes da estrada e que por lapso da própria FUNAI, a tudo permi'
te sem a necessária intervenção. 
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Os índios habitantes nas proximidades da rodovia e ali instalados por 
indução da própria FUNAI, bem que poderiam ter sido vacinados contra o 
sarampo, medida esta elementar quando se leva a sério um contàto com ín
dios ainda não acostumados ao convívio com a sociedade dita civilizada. En
tretanto os encarregados da frente de atração não tiveram esta iniciativa, 
preferiram esperar que acontecesse, para depois lamentar. 

Dos cento e setenta e quatro índios que residiam nas aldeias à margem 
da Estrada BR-174, 21 deles morreram à míngua, sem os cuidados médicos 
necessários. Funcionários da F UNAI, que lidam diretam~nte com os índios, 
os atendentes de enfermagem, quando descobriram o surto de sarampo, ape
laram a administração do órgão pedindo socorro, tentando assim evitar em 
tempo que o sarampo viesse a provocar mortes e maiores sofrimentos entre 
os índios acometidos do mal. Os apelos não foram atendidos. A administra
ção da FUNAI em Manaus omitiu-se quanto ao tratamento intensivo e aos 
cuidados solicitados pelos funcionários ligados a área de saúde. E, 17 mulhe
res e 04 homens, às vistas dos funcionários, morreram sem que eles pudes
sem fazer alguma coisa. 

A morte de 21 índios Atroari, vítimas de sarampo e por total descaso 
do órgão encarregado de assistência aos índios, demonstra claramente as in
tenções da atual política indigenista brasileira, hoje sob tutela de um grupo 
de militares, que oriundos da chamada "Comunidade de Informações" vem 
colocando em prática uma política Genocida, visando simplesmente a exter
minação das comunidades indígenas no Brasil. 

O sarampo que contaminou o grupo indígena Waimiri Atroari, que se 
encontra residindo nas proximidades da rodovia BR-174 ·Manaus-Caracaraí
Boa Vista, espalhou entre os índios do mesmo grupo que ainda não mantém 
contatos com o pessoal da FUNAI, resistindo ao contato nas malocas no cen
tro da selva, eles contaminados, sem nenhum cuidados médicos também vie-, 
ram a falecer. E o que se deduz. 

O número portanto de mortos em razão do surto de sarampo surgido 
entre os índios Waimiri Atroari em maio e junho de 1981, ainda está por 
ser precisado, pois fatalmente nunca se saberá o número de vítimas provoca
das pelo surto. 

Mesmo depois deste trágico fato, a FUNAI não ·se preocupou em vaci
nar os índios contra doenças evitáveis e nem mesmo intensificou a vigilância 
na estrada para que os transeuntes evitem de manter contato com os índios 
Waimiri Atroari. 

Nas proximidades da· área tradicionalmente ocupada pelos índios Wai
m1ri Atroari está sendo construída uma usina Hidrelétrica, que utilizará o 
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represamento das águas do rio Uatumã, na altura da cachoeira Balbina, que 
virá provocar a inundação de cerca de 1 /3 da área já reservada para os índios 
Waimiri Atroari. 

Ao leste da reserva, já encontra-se em pleno funcionamento a Empresa 
Timbó Mineração Ltda, pertencente ao grupo Parapanema que está explo
rando os recursos minerais da àrea dos índios Waimiri Atroari. 

A FUNAI já começou a enviar à área, seus antropólogos e técnicos, su
pervisionados por Coronéis, propondo um estudo visando a diminuição da 
área e aconsequente liberação das terras às empresas de Mineração que pre
tendem nos próximos anos instalarem seus equipamentos no território dos 
índios Waimiri Atroari. 

No INCRA em Manaus são encontrados documentos de mais de 30 
proprietários com títulos registrados em cartório, da área compreendida pela 
reserva Waimiri Atroari, território tradicionalmente habitado por aqueles 
índios. 

Em pouco, tempo, se a política não mudar, só ouviremos falar dos ín
dios Waimiri Atroari, através de bibliografia em citações nas bibliotecas. 
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A RESERVA INDfGENA WAIMIRI ATROARI 

Desde o início dos trabalhos do Serviço de Proteção aos f ndios - SPI, 
no Estado do Amazonas e da Primeira 1 nspetoria com sede em Manaus, que 
foram feitas várias tentativas de fixar limites ao avanço da sociedade não ín
digena sobre o território dos índios Waimiri Atroari. 

A instalação pelo SPI do Posto Indígena Mahaua, nas margens do rio 
Jauaperi, visando principalmente defender a integridade do território dos 
índios Waimiri Atroari foi o primeiro passo para a criação de uma reserva 
para aqueles índios. 

O primeiro documento sobre a reserva Waimiri Atroari, foi a Lei nQ 941 
de 16 de outubro de 1917, que no artigo 59, destinava as terras da margem 
direita no ri o Jauperi, para os índios "Waimiris". 

Entretanto, em 1921, o então Governador do Estado do Amazonas, o 
Desembargador Rego Monteiro, visando afastar qualquer impecilho as inten
ções de seu sobrinho Sim pi ício Coelho Rezende Rubin, de tomar conta das 
terras dos índios Waimiri Atroari, revogou a Lei nQ 941 e promoveu assim 
a oficialização da invasão ao território indígena. 

Mesmo assim, sem a proteção das leis, ou de reservas legalmente consti
tuídas, os índios Waimiri Atroari, após recuarem suas moradias da foz do 
rio Jauperi para as cabeçeiras do rio Alalau, da foz do rio Camanau para a 
região nascentes daquele rio com as nascentes do lgarapé Santo Antonio do 
Abonari, da Foz do rio Uatumã, para q área de sua cabeçeiras, não permitiam 
o avanço da presença do homem civilizado para dentro daquele território. 

E toda a vez, que algum corajoso, aventurava-se a penetrar no último re
duto dos Waimiri Atroari, fatalmente pagava com a própria vida. 

Entretanto com o início da construção da rodovia BR-174 - Manaus
Caracaraí-Boa Vista, e após o insucesso da missão Calleri e por proposta de 
indigenistas da Fundação Nacional do (ndio - FUNAI , destacando-se a parti
cipação pessoal do indigenista Gilberto Pinto Figueiredo, foi criada a reserva 
denominada Waimiri Atroari, através do Decreto nQ 68.907 de 13 de junho 
de 1971 . 

Os limites fixados não foram exatamente os propostos por Gilberto. A 
área proposta era muito maior da que foi considerada reserva indígena pelo 
Decreto a seguir: 

"Ao norte : partindo da cabeçeira do rio Camanau por uma linha reta e 
seca até a foz de um riacho sem nome, afluente da margem esquerda do rio 
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Jauaperi nas coordenadas aproximadas de 61°13''vV e 0°35'S, daí subindo 
este rio a foz do seu afluente rio Alalau, subindo este até a foz do riacho 
sem nome, seu afluente da margem esquerda, nas coordenadas aproximadas 
de 60º28'W e 0º49'S, subindo este riacho até sua cabeçeira, da ( por uma 
linha reta e seca até a cabeçei ra do riacho sem nome, afluente da margem 
direita do rio Uatumã, nas coordenadas aproximadas de 59º59'W e 0°37'S, 
daí descendo este riacho até sua foz no rio Uatumã. 

Leste: Deste ponto descendo o rio Uatumã até a foz do seu afluente 
lgarapé Santo Antonio do Abonari até sua cabeceira do riacho sem nome, 
primeiro afluente da margem direita do rio Curianau partindo de sua foz, nas 
coordenadas aproximadas de 61°01 'W e 1°42'S, descendo esse riacho até 
a foz do rio Curiau e por este rio abaixo até a sua foz no rio Camanau. 

Oeste: Subindo o rio Camanau até sua cabeceira principal. 

A área da reserva ficou com extensão aproximada de 1.611.900 ha, en
cravada no munici'pio de Airão, no Estado do Amazonas. 

A reserva entretanto não englobou toda a área habitada pelos índios 
Waimiri Atroari. Muitas malocas dos índios e áreas de caça ficaram de fora. 
As malocas insta ladas na margem direita do rio A lalau e muitas outras na 
região central, além do Alalau não foram consideradas e os limites fixado 
pelo Decreto 68.907, deixaram-nas de fora da reserva. 

Na época os indigenista da FUNAI, principalmente Gilberto Pinto Fi
gueiredo, protestaram contra o fato da reserva não atingir toda área realmen
te ocupada pelos índios Waimiri Atroari. Entretanto nada de positivo con
seguiu-se. A alegação era sempre de que por se tratar de uma região inóspita, 
não havia necessidade de retificar o Decreto que criara a reserva e que como 
ainda não se tinha conseguido contatar com a maioria do grupo indígena, 
seria melhor esperar o contato para definir ao maior precisão os limites da 
' area. 

Entretanto em agosto de 1974, conseguiu-se que nova área fosse inter
ditada para fins de atração dos índios Waimiri Atroari . Mais uma vez, não 
obstante ficaram de fora do Decreto que f ixou os limites: 

Decreto 74.463 de 26 de agosto de 1974, fixava os seguintes limites 
para esta nova área a ser acrescida a reserva decretada inicialmente para os 
índios Waimiri Atroari. 

Norte: Partindo do rio Jauaperi, na altura da ilha Graziela, num ponto 
de coordenadas 61 º05'W 0º20'S por linha seca ao rumo geral leste, numa 
extensão aproximada de 4 quilometres até a cabeceira do riacho denomina-
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do Pretinho, afluente da. margem direita do rio Alalau no ponto de coorde
nadas geográficas aproximada de 60º38'W e 0º20'S. Deste ponto desce este 
riachq até sua confluência até o rio Alalau. Sobe este rio pela sua margem 
esquerda até· sua confluência com o riacho sem nome, num ponto de coor
denadas 'aproximadas de 60º1 O'W e 0º18'. 

Leste: Deste ponto sobe este riacho sem nome até sua cabeceira. Dai por 
uma linha reta e seca, até a cabeçeira do riacho sem nome afluente da margem 
esquerda do rio Alalau no ponto de coordenadas 60º05'W e 0º35'S. 

Sul: Deste ponto desce este riacho sem nome até sua confluência com o 
rio Alalau, daí desce este rio pela sua margem direita até sua confluência êom 
o rio Jauaperi. 

Oeste: Deste ponto, sobe este rio pel~ margem esquerda no ponto de 
coordenadas 61°05'W e o0 20'S. 

Este Decreto estava com os limites errados quanto as coordenadas geo
gráficas e em janeiro de 1975, através do Decreto 75.310/75, ele foi retifica
do. Entretanto, ainda permaneceu um erro, que demonstra a falta de cuidado 
e critérios em fixar limites de áreas indígenas naquela éR_oca. A área interdi
tada pelo Decreto 74.463/74 e retificada pelo Decreto 75.3lQ/75, fica encra
vada no território de Roraima e não município de Airão no Estado do Ama
zonas. Erro que persiste até os dias de hoje. 

No mesmo ano de 1975, Apoena Meireles, sertanista que substituiu Gil
berto Pinto Figueiredo a· frente dos trabalhos de atração dos índios Waim iri 
Atroari, vendo a urgente necessidade de instalar na região condições p_ara de
senvolver um trabalho de proteção aos índios mais efetivamente em vista da 
instalação da rodovia BR-174, que liga Manaus a Boa Vista, propôs a criação 
de um Parque Indígena, aos moldes dos já existentes em outras áreas da 
Amazônia, como o Parque do Aripuaná e Parque do Xingu. 

Entretanto somente em 1977, a sua idéia foi acolhida e reformulada 
pelo General Demócrito Soares de Oliveira, então Diretor da Coordenação da 
Amazonia - COAMA, órgão da administração da própria FUNAI, encarrega
do dos assuntos da Amazônia Legal, e proposta ao Presidente da FUNAI, que 
por sua vez tentou vender a idéia ao Ministro do Interior de então - Maurí
cio Rangel Reis, não conseguindo entretanto aprovação. 

Em 1978, o Presidente da Fundação Nacional do fndio - FUNAI, Ge
neral lsmarth de Araújo Oliveira, acolhendo sugestões de Coordenação da 
Amazônia - COAMA, interditou mais uma área adjacente a reserva as áreas 
anteriormente interditadas para proteção dos índios Waimiri Atroari, decla
rando área de ocupação, através da Portaria nQ 511 N, datada de 04 de julho .. 
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de 1978, incluindo, consequentem~nte,na área de reserva, a área de 03 malo
cas que se encontravam fora dos limites da reserva Waimiri Atroari e das 
áreas anteriormente interditadas. 

A Portaria nQ 511 N, juntamente com os Decretos 68.907 /71, 7 4.463/ 
74 e 75.310/75, delimitaram a área rnínima do território dos índios Waimiri 
Atroari, que na época já era uma ilha entre um sem número de novos vizi
nhos que s~ instalaram na região <:om projetos de exploração de madeira, 
agropecuária e mineração. 

A Portaria nQ 511 N, foi o último documento oficial que visava a prote
ção do território dos índios Waimir i Atroari. 

Estes diplomas, mesmo de forma frágil, mas que reconheciam oficial
mente a área dos índios Waim iri A troa ri, foram a principal defesa do territó
rio daqueles índios à frente de várias tentativas de invasão. 

' 

Entretanto no decorrer dos anos e com a instalação de projetos de ex
ploração agrícola e madereiro nas proximidades da reserva, aventureiros e 
especuladores, com a parcimonia de órgão oficial, chegaram a registrar como 
propriedades particulares, vastas áreas dentro da reserva dos índios Waimiri 
Atroari. 

iVlesmo com registro, ou declaração de posse junto ao INCRA e "pagan
do impostos", estes falsos proprietários nunca se arriscaram a tomar de sua 
declarada propriedade, talvez pelo grande temor que os regionais ainda culti
vam com relação a agressividade dos índios Waimiri Atroari. 

Com autorização da Fundação Nacional do (ndio ·- FUNAI, encontra
se instalada dentro da reserva Wairniri Atroari a empresa de mineração Tim
bó Mineradora Ltda, pertencente ao grupo Parapanema, que se encontra em 
plena atividade exploratória na região leste da reserva. 

- -
Nas proximidades da reserva Waimiri Atroari, no rio Uatumã, abaixo 

um pouco do limite Noroeste está sendo construído a usi~a hidrelétrica de
nominada Balbina, que usará o represamento das águas do rio Uatumã, como 
força hidráulica, formando um grande lago a jusante da barragem, que pro
vocará a inundação de cerca de 1 /3 da área da reserva Waimiri Atroari. 

Em janeiro de 1979, a ELETRONORTE comunicou a FUNAI que iria 
iniciar os trabalhos da construção da Barragem que represará o rio Uatumã 
informando o nível que a lâmina d'água atingirá e a sua influência na áre~ 
da reserva Waimiri Atroari. 

A inundação de parte da reserva Waimiri Atroari, atingirá também par-" 
te da rodovia BR-174, que liga Manaus-Boa Vista, exatamente no trecho 
da estrada que fica dentro da área dos índios . 
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Entretanto, sabe-se que existem duas alternativas para solucionar a pro
blema dá inundação de trecho da rodovia. 1) Alteamento dos trechos atingi
dos. 2) Construção de uma nova estrada, contornando o lago que se formará 
dentro da reserva Waimiri Atroari, quando da construção da barragem na ca
choeira Balbina. 

Sabe-se também que a construção de uma nova estrada já foi determina
do. Os trabalhos de levantamento topográfico já foram realizados. Mais uma 
vez o terrítório Waimiri Atroari sofrerá depredações. 
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DIMINUIÇÃO DA RESERVA WAIMIRI ATROARI 

Quando este livro já se encontrava composto, surgiram fatos novos, que 
vieram confirmar minhas previsões e infelizmente, foram tomadas novas 
medidas pelo poder público, visando destruir o que resta dos índios conheci 
dos como WAIMI RI ATROAR!. 

No ano de 1980, a FUNAI, tendo a frente da sua administraçSo o 
bisonho Coronel da reserva João Carlos Nobre da Veiga, pessoa declarada 
inimiga dos índios, vinha tomando uma série de medidas visando diminuir 
algumas das poucas reservas indígenas já existentes no território nacional. 

Sabe-se que o referido Coronel João Carlos Nobre da Veiga, tinha e· 
ainda mantem estreitas ligações com grupos economicos do ramo de explora
ção e extração de minérios. 

Talvez por isto, tenha facilitado que a empresa Paranapanema S/A, 
conseguisse obter junto ao D.N.P.M, do Ministério de Minas e Energia, alvará 
de pesquisa na àrea nordeste da reserva indígena Waimiri Atroari. 

Depois de um ano de pesquisa a empresa Paranapanema, constatou a 
existência de uma grande jazida de estanho na àrea em que pesquisava dentro 
da reserva indígena WAIMI RI ATROA RI. 

Para exploração da jazida, foi elaborado o Projeto Pitinga, com previsão 
de investimento na àrea de US$ 5.000.000 (vinte e cinco milhões de dólares) 
para aplicação nos anos de 1982 e 1983 

O potencial da jazida foi estimada em 28.000 toneladas de estanho, 
perfazendo um montante de US$ 420.000.000 (qutrocentos e vinte milhões 
de dólares). 

Entretanto o projeto enfrentava dificuldade para sua aplicação, face a 
jazida encontrar-se encravada dentro da réserva indígena WAIMIRI 
ATROARI. 

A dificuldade foi afastada, pois a própria FUNAI, tutora dos índios e 
responsável pelo zelo e conservação da posse e usufruto pelos· índios das 
terras por eles habitadas, através de seus dirigentes, inclusive seu Presidente, 
Cel. Nobre da Veiga, vinha praticando uma política de traição aos seus 
tutelados e declaradamente de posição favorável a grupos econom1cos 
invasores dos territórios indígenas. 
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Tão logo a firma PARANAPANEMA procuro~ ~ FU~AI para tentar 
conseguir a necessária autorização para explorar a Jaz1d~ existente na area 
nordeste da reserva indígena WAIMIRI ATROAR!, foi desencadeado um 
processo de elaboração de proposta para diminuição da àrea da reserva. 

Através do Departamento Geral de Patrimônio Indígena da FUNAI, 
foram nomeadas várias comissões de antropólogos - ( Recem contratados 
pela FUNAI em substituição a um grupo de indigenistas, que por nSo con
cordarem com a política posta em prática pela administraçso do Cel. Nobre 
da Veiga) para reestruturarem em caráter de urgência a diminuição da reserva 
indígena WAI MI R ATROAR 1 de tal sorte que deixasse de fora a jazida de es
tanho descoberta pela empresa PARANAPANEMA. 

Entretanto mesmo usando os antropólogos recem contratados, o 
D. G. P. I., sob o ~ornando do Cel. Pagano, não conseguiu que fosse elaborado 
a proposta de diminuição.da reserva indígena WAIMI RI ATROAR!. 

Resolveu então o Diretor do D.G. P.1, Cel. Pagano a nomear um seu 
colega, o Coronel da reserva de nome N EY FONSECA e sua principal as
sistente, a antropóloga de nome Hildegart R ick, para dar uma solução 
urgente no "caso" Paranapanema. 

O Cel. Ney Fonse e a antroploga,f-lildegart estiveram na área .dos índios 
WAIMI RI ATROAR! num período de 2 (dois) dias e fizeram rápidos sobre
vôos sobre a mata, ve

1

rificando, segundo alegaram em seu relatório, a existên
cia ou nâ'o de ma locas de índios Waimiri Atroari, nas proximidades do acam
pamento da empresa pesquisadora de· minérios, PARANAPANEMA. 

Como não "viram" nenhuma maloca nos rapidos e "arriscados" sobre
vôos que fizeram sobre .. a mata amazônica, no processo, já em andamento 
proporam a DIMINUIÇÃO DA ÀREA DA RESERVA INDIGENA WAIMIRI 
ATROAR!. 

A proposta de diminuição da reserva indígena, foi remetida ao Ministé
rio do Interior (Processo FUNAI BSB/ 2625/81), em caráter de urg~ncia e em 
seguida encaminhado a Presidencia da República para f ormalização do Decre
to. 

Em 23 de novembro de 1981, o Presidente Figueiredo, através do 
Decreto n9 86.630/81, revogando todos os decretos anteriores (Decretos 
68.907/71 de 13.07.71, 74.463 de 26.04.74 e 75.310 de 27.01.75 que criava 
e aumentava a Reserva indígena Waimiri Atroari), tornou EXTI NA a Reserva 
Indígena WAIMIRI ATROAR!, transformando a êrea habitada por aqueles 
índios, como "AREA INTERDITADA TEMPORIAMENTE PARA FINS DE 
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ATRAÇAO e PACIFICAÇÃO DOS fNDIOS WAIMIRI ATROAR!", inver
tendo totalmente o processo de formalização de uma Reserva Indígena, 
pois a medida tomada não caberia, pois a reserva indl'gena já estava legalmen
te criada e com os limites já bem definidos pelos Decretos n9s: 69/907/71 e 
74.463/ 74 e 75.310/75. 

Além 90 ato de acabar com a Reserva Indígena, tornando-a em apenas 
numa "àrea interditada" o Decreto 86.630/81 de 23.11.81, diminuiu a êrea 
em 526.800 hectares, exatamente a àrea pretendida pela emprêsa de minera
ção PARANAPAN EMA S/ A. 

Um verdadeiro absurdo, um verdadeiro crime contra a população indí
gena WAIMIRI ATROAR!, pois devido a sua condição de índios ainda 
arredios, não tem condições de protestarem publicamente contra o abuso e 
traição praticado pelos seus tutores. 

I 
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NOVA ESTRADA DENTRO DA TERRA DOS l"NDIOS 
WAIMIRI ATROARI 

Com a extinção da reserva indígena Waimiri Atroari, que passou a ser 
apenas ~ma ''àrea interditada temporariamente" e a diminuição da àrea, dei
xando l_1vre e desembaraçada 526.800 hectares p·àra a empresa Paranapanema 
SI A, foi dado o prosse~uimento ao processo de instalação do Projeto Pitinga, 
daquela empresa, que visa a exploração de jazida estanífera. 

Entretanto Paranapanema SI A, não satisfeita com os 526.800 hectares 
das terras indígenas que lhe foram, na'o se sabe a que preço, '.cedidas pela.dire
ção da FUNAI, passou a exigir daquele órgão, que lhe autori_zasse a·construir 
dentro da nova "àrea interditada" uma estrada para utilização em caráter 
privado e exclusivo, com o fim de escoar por rodovia, o_ minério a ser retira
da da jaz ida de estanho que se encontra na àrea indígena, hoje em poder 
daquela empresa. 

No período em que a Paranapanema formaliz,ou a FUNAI o pedido 
de autorização para construir a estrada, antes mesmo de qualquer respos
ta, iniciou os trabalhos de construção abrindo picadas e levantamentos to
pográficos. 

Nesta época, dezembro de 1981, o Cel. Nobre da Veiga, foi afastado 
da Fundação Nacional do fndio, levando consigo a fama de pior Presiden
te que a FUNAI já teve, inclusive com a marca de várias denuncias públicas 
de seu envolvimento com casos de corrupção aaministrativa. · 

Em seu lugar assumiu o Cel. Paulo Moreira Leal, que oriundo da Secre
taria do Co_nselho de Segurança Nacional, era uma esperança para que pelo 
menos a seriedade e o respeito as leis fosse restabelecido na F UNAI. 

Com a mudança da administração, os desejos da Paranapanema na'o 
tiveram a mesma acolhida que vinha recebendo na época da administração 
do Cel. Nobre da Veiga. 

Consultado os antropólogos do órgão (Processo n9 003929/81-FUNAI) 
e sem a ameaça do Cel. Nobre da Veiga, estes foram de parecer contrário a 
pretensão da Paranapanema SI A de mais uma vez invadir as terras dos índios 
Waimiri Atroari, através da construção de uma estrada cl38 quilõmetros de 
extensão para seu uso exclusivo. 

Diante do impass~ ~écnic_o, devido a neg~tiva dos antropólogos, um dos 
remanescentes da adm1n1straçao Nobre da Veiga, o truculento Diretor e Che-
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feda Assessora de Estudos e Pesquisas da FUNAI, Cel. Ivan Zanoni Heusen, 
assumiu a questão "PARANAPANEMA" e procurou novas formulas para 
atender o desejo daquela empresa de mineração. 

Sugeriu, que tendo em vista a necessidade premente e inevitável de ser 
construído a estrada, fosse criado na àrea, uma infra-estrutu ra por parte da 
FUNAI, visando evitar possíveis reações dos índios contra os construtores da 
estrada e futuros transeuntes da rodovia, quando a PARANAPANEMA SIA 
iniciasse o transporte do minério. 

Sugeriu também que fosse cobiçado um elemento que conhecesse os ín
dios WAI M 1R1 A TROAR 1, para exercer suas.atividades de sertanista e indi
genistas junto as equipes de funcionários da PARANAPANEMA S/A, visando 
a proteção dos trabalhos a serem realizados quando da construção da estra
da. 

' 
A pessoa escolhida foi eu. E pessoalmente fui convidado pelo Cel. Zano-

ni. Como sentí que por trás do convite existia interesses não confessados, e 
que a firma PARANAPAN EMA estava invadindo terras indígenas, recusei 
em princípio o convite, propondo que antes de qualquer resposta, eu visi
tasse a àrea e depois do meu retorno daria a minha resposta final. 

Estive na àrea indígena Waimiri Atroari, assim como no acampamen
to da PARANAPAN EMA, onde os trabalhos de intra-estrutura já se en
contra mediante estágio de implantação. 

Constatei na ocasião, que o Projeto PITI NGA, da Paranapanema, não 
se restringe somente a àrea de 526.800 hectares, cedidas da àrea indígena pe
la FUNAI, mas inclue também toda a àrea compreendida à direita da rodovia 
BR 174 no sentido Manaus-Caracara í, entre os rios Santo Antonio do Abo
nari e Alalau e que a estrada a ser construída pela Paranapanema, visa prin
cipalmente a posse dessa àrea e não necessariamente um meio e via de escoa
mento do minério já descoberto na àrea cedida pela F UNAI. 

Quando retornei a Brasília, apresentei um relatório ao Presidente da 
FUNAI, Cel. Paulo Moreira Leal, informando-o dos males que a estrada 
se construída causará aos índios e que havia constatado com relação as pre
tensões expansionistas do Projeto Pitinga da Paranapanema, com relação as 
~0rras dos índios Waimiri Atroari. 

Em princípio a minha denuncia foi bem acolhida, principalmente quan
to a denuncia do processo em que resultou na diminuição da reserva. 

Providencias na FUNAI foram tomadas no sentido de apurar responsa
bilidades quanto a possível envolvimento de funciontirios do órgão, favore-
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cendo a empresa PARANAPANEMA S/A em prejuízo das terras dos índios 
WAIMI RI ATROARI. 

Sabe-se que o Cel. Paulo Leal , após ter sido contrário a pretensa-o da Pa
ranapanema SI A em construir mais uma estrada dentrdo da "àrea interditada 
dos índios WAIMIRI ATROAR!", teria voltado atrás, cedendo a fortes pres
sões que recebera dos altos escalões da administração federal. 

Após a entrega do meu relatório ao Presidente da FUNAI, contrário as 
pretensões da PARANAPANEMA S/A, fui procurado por um dos seus fun
cionários, Sr. Vi las Boas, que ao saber do meu parecer contrário a pretensão 
da empresa em que trabalha, de construir uma estrada dentro dos domínios 
territoriais dos índios WAIMIRI ATROARI, fez-me pessoalmente ameaças, 
dizendo "que o poder econômico é muito forte e que passaria por cima de 
mim e do Presidente da F UNAI e até mesmo de quem quer que fosse que 
tentasse impedir o sucesso do Projeto Pitinga. 

Da forma como estão acontecendo os fatos, certamente quando este 
livro começar a chegar as mãos do público, novos crimes contra os índios 
WAIMI RI ATROARI já foram perpetradas e sua reserva mais uma vez 
diminuída. 
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Gilberto Figueiredo , conversando com o seu amigo índio MARUAGA 
em 1974. 



rndios WAIMIRI - Tuxaua (o de camisa) - e sua esposa 
acompanhados de um outro líder WAIMIRI -ATROAR!. 

Meninos WAIMIRI, em vistia ao Posto de 
Atração CAMANAU 1974 . 

.. • 

I 

rndios WAIMRI em visita ao POSTO DE 
ATRAÇÃO CAMANAU -em 1974. 

.. 

A estrata BR-174 - Manaus-Boa Vista, depois de pronta. Trecho dentro da 
reserva indígena WAIMIRl-ATROARI. 



Soldados do B.E.C. na BR-174 - Manaus-Boa Vista, 
no trecho que cruza a reserva indígena WA IM IR 1-ATROAR 1. rndiosWAIMIRl em visita ao Posto de Atração da FUNAI em 1974. 



Gilberto Figueiredo com os índios WALMI R 1 quando visitam o 
POSTO OE ATRAÇÃO CAMANAU em, 1974. 

Malaca de índiosWAIMIRl-ATROAAI, na hora em que estava sendo 
incendiada, quando o avião de buscas as v(timas do ataque ao Posto de 
Atração ALALAU li, sobrevoava o local. Em 02 de outubro de 1974. 

fndiosATAOARI, na margem do rio Alalau, logo após ao ataque ao 
Posto de Atração ALALAU li em 02 de outubro de 1974. 



A estrata B.R-174- Manaus-Boa.Vista ainda em construção (1974), na área 
da reserva indígena WAIMIRl-ATROARI. 

Cano as dos ( n d i os W A 1 M 1 A 1-A T A O A A 1 - "U B ÁS" - 1 9 7 4. 

Malaca dos índiosWA IMI Rl-AT ROARI , na margem direita do rio Alalau 
- 1974. 

Canoas dos índios ATROAR I - UB ÁS - no " porto " do POSTO DE 
ATRA ÇAO ALA LAU li. Em 1974. 



, 

O legendário i'ndio WAIMI RI - Tuxaua Maruaga. 
Foto em 1974 

--------, _______ _ 
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MAPA DA RESERVA WAIMIRI ATROAR! 
Destacando a distincia com relação a Manaus, Capital do 
Estado do Amazonas. 
Regilo Norte do Brasil - América do Sul. 
Escala: 1: 250.000 
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GLOSSARIO 

ANTA - Tapir. Mamífero perissodáct ilo da família dos tapirídeos, que habi
ta a região compreendida desde a Amazônia Co lombiana ao charco Ma
togrossense. Mede cerca de 2 metros de comprimento e 1 metro de altu
ra . Vive nas matas, nas proximidades dos rios e lagoas. ~ tido pelos ca
çadores como um caça nobre e sua carne é saborosíssima. 

BACABA - Palmeira de espique anelado, folhas lanceoladas, lineares, de flo
res brancas, comestíveis, com as quais se fabrica bebida vinhasa. O pal
mito é alimentício. O fruto, oleaginoso e comest ível. Palmeira do gêne
ro Oenocarpus. 

BALAIO - Cesta de palha, de talas de palmeiras ou de cipó, de forma arre
dondada, que serve para guardar fa rinha de mandioca e frutas. 

BALAT A - Nome genérico às espécies de sapotáceas produtoras de goma 
não elástica, de importância comercial. As principais espécies de "BA
LAT AS" - São: Balata Verdadeira, Ba lata Rosada, Balata Rosadinha e 
Bala ta 1 nferior - extraída da massaranduba. (Man i kara Bidentata, Side
rowy lon Resineferom, Sideroxylon Cyrtobotrym, Mini kara Huberi). 

BALATEIRO - Coletor de Balata. 

BANDOLEI AOS - Expressão designativa à pessoas que se prestam em gru
pos, à atividades fora da lei com uso da violência. Bandido. Cangaceiro. 

BATELÃO - Embarcação robusta, constru fda com ferro ou madeira, usada 
para embarque e desembarque de cargas, sem propulsão própria. 

BEIJU - Bolo de massa de mandioca ou de tapioca. ~ h~ 
,t 

BORDUNA - Arma construída em madeira na forma de um grande facão. 

BOA RACHA - Substância elástica feita do látex coagulado de várias plantas 
principalmente a seringueira (Hévea Brazilienses). 

BRINDES - Presentes ofertados e trocados com os índios, consistindo em 
facões, anzóis, facas, calções de pano, roupas em geral, arame, machado, 
enxadas, foices, etc. 

CACHORRA - Cadela ainda nova. Fêmea do cão. 
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CANOA - Embarcação constru i'da em madeira, de pequeno porte. Mede de 
O 1 a 05 metros. 

CASTANHA DO BRASIL - Castanha do Pará - Amêndoa rica em protelnas 
gord.Yfas, sais minera is e vitaminas. Sabor muito apreciado. (Bertholletia 
exce lsa H.B. K. Lecitidácea). 

CRUZEIRO - Grande cruz erguida em cemitério, praças, largos. Símbolo do 
cristianismo. Era erguido sempre quando se ftjndava uma povoação. Ser
v ia de marco inicial de um povoado. 

CURUMIM - Rapaz. Rapaz inho de sete a doze anos, moleque. De Kyrymi
Curumi (Tupi). 

DE R-AM - Departamento de Estrada e Rodagens do Estado do Amazonas. 
Vinculado ao Govern o do Estado do Amazonas. 

DNER - Departamento Nacional de Estrada e Rodagens. Vinculado ao Mi
nistério dos Transportes. 

F UNAI - Fundação Nacional do i'ndio - 1 nsti tuição do Governo Brasileiro, 
com a f ina lidade de defender e proteger os i'ndios no Brasil. Substituiu 
0 Serviço de Proteção aos 1·ndios - SPI, extinto em 1967. Foi criada pe
la Lei 5.371, de 05 de dezembro de 1967. 

GAVIÃO - Designação comum às várias espécies de aves fal coniformes, da 
família dos acip ítrideos e fa lcon ídeos. 

G~NEROS - Produtos agrícolas, vi'veres, mercadorias. 

IGARAPi= - Ribeirão. Riacho. Caminho de canoa. De Ygára - Canoa-Pé Ca
minho. 

JAMAXIS - Uma espécie de cesto de forma comprida, onde os índios Wai
miri Atroar i, carregam os seus pertences quando em viagem. Feito de 
tala de arumã e cipó de t imbóaçu, com alças para o peito e para a cabe
ça. 

MACAXEI RA - Tubérculo comestível. Conhecida também como aipim . E 
as vezes, como mandioca. 

MA LOCA - Casa residencia l comunal. A ma loca dos índios Waimiri Atroa ri, 
consiste em uma construção de t roncos fin cados no chão, de espaço a 
espaço, que sustentam uma cobertura de palha de ubim trançado. Tem 
form a oval ou redonda, com duas portas e paredes também de hastes 

• 

fincadas no chão, forradas com palha de ubim ou buçu as quais, quase 
sempre não chegam a atingir a altura do teto, deixando uma abertura 
para a ~ntrada de ar e para saída da fumaça de suas fogueiras. Interna
mente a maloca contém divisões que são esteios fincados ao chão os 
quais servem não só para dividir entre _as acomodações de duas fam i'I ias, 
pois a maloca é um sistema de moradia comunal , como também servem 
para dar apoio "às suas "Maqueras" que ficam atacadas nestes esteios e 
nos esteios de sustentação do teto. Em cada uma destas 9ivisões vive 
uma família com seus pertences: Arcos, Flechas, Cu ias, Jamaxis, Maque-
ras, etc. 

MANDIOCA - Planta leitosa, da família dos euforbiáces, cujos grossos tu
bérculos radiculares, ricos em amidos, são de largo empenho na alimen
tação e que servem para o fabrico da farinha para alimentação. 

MAOUERAS - Rede de dormir, construi'da com fibras de tucum, em forma
to de malhas, com rombos de 8 a 1 O cm quadrados e bastante resisten
tes. 

MATE 1 RO - Pessoa conhecedora da selva e que oferece seus serviços como 
guia em expedições na mata. 

PACA - Mamífero roedor dos cuniculídeos (Cuniculus Paca}. Vive sempre 
perto d'água, onde busca ref~gio quando perseguido. Adulto pesa cer
ca de 1 O quilos e é apreciado para a caça esportiva. - -

PARANA - Braço de rio caudaloso, separado deste por uma pequena ilha. 
Canal que liga dois rios. 

PARTEIRA - Mulher encarregada de ajudar no parto. 

PENEIRA - Objeto circular, com caixilho de madeira ou cipó, com o fundo 
formado por telas de palhas de palmeiras. 

PICADA - Caminho feito na mata, através de desmatamento das pequenas 
árvores ou arbustos, conservando-se as árvores maiores. 1 n i'cio da cons
trução de uma estrada maior. 

PIRANHA - Designação comum a várias espécies de peixes teléosteos, cari 
ciformes, da família dos caracídeos. Conhecidos como carnívoros, ex
tremanente ferozes e vorazes, com dentes numerosos e cortantes. De
monstram predileção especial por animais sangrantes, tornando perigo
sos os r ios e lagos onde vivem. 

PI RARARA - Peixe. teléoteos, siluriforme da família dos pimelod ídeos. 
Tern dorso escuro e uma faixa amarela ao longo da linha lateral, com 



duas séries de pigrnentos de amarelo ouro. Tido dos rios arnazônicos, 
como peixe perigoso e devorador de animais. 

PI RARUCU - Peixe teléosteos da ordem dos clúpeos, da família dos osteo
glossídeos da bacia amazônica. i:: o maior peixe de escamas do Brasil. 
A pesca é feita com anzóis ou arpão. A 1 íngua é usada para ralar guara
ná. A escama é utilizada para lixar unhas. 

PORTO - A expressão "porto" é utilizado para designar o local onde as 
canoas ficam atracadas e onde os passageiros embarcam e desembarcam. 
i:: um barranco na margem dos rios e às vezes uma pequena enseada, 
própria para o a tracamento das pequenas embarcações. 

POSTO DE ATRAÇÃO - Consiste num local onde são instalados atrativos 
para que os índios arredios aproximem-se das pessoas que lá se encon
tram. Local de doação e trocas de presentes, visando conseguir fazer 
amizade com os índios arredios. 

/ 
POSTO DE ATRAÇÃO ALALAU 1 - Local de atração instalado na margem 

esquerda do rio Ala la~ nas proximidades de sua foz com o rio Jauaperi. 
/ 

POSTO DE ATRAÇÃO ALALf1.U 11 - Posto de Atração instalado na mar-
gem esquerda do rio AlalaÜ, distante cerca de 3 quilômetros do traçado 
da BR-174. 

POSTO DE ATRAÇÃO CAMANAU - Posto de Atração instalado na mar
gem direita do rio Camanau, nas proximidades da foz do rio Curiau. 

/\ 
POSTO DE ATRAÇÃO SANTO ANTONIO DO ABONARI - Posto de Atra-

ção insta lado na margem direi ta do 1 garapé Santo Anton io do Abonari, 
distante do traçado da rodovia, cerca de 1 :30 horas de viagem em motor 
de popa. 

SE RT AN IST A - Pessoa que trabalha na selva. Acostumado ao trabalho jun
to as comunidades indígenas. 

SEXTO BATALHÃO DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO - Divisão do 
Exército Brasileiro, subordinado ao 2<? Grupamento de Engenharia e 
Construção - encarregado de construções de estradas na região amazô
n ica. Responsável pela construção na BR- 174, Estrada Manaus-Caraca
ra í-Boa Vista. 

SERVIÇO DE PROTEÇÃO AOS 1·NDIOS - SPI - Instituição do Governo 
Brasi leiro , criada em 20 de julho de 191 O, pelo Decreto 8.072 de 20 de 
ju lho de 1910, tendo como finalidade prestar assistência aos índios do 

• 

Brasil. Foi depois extinto e substituído pela Fundação Nacional do 1·n
dio - FUNAI. Dividia-se o SP I em Inspetarias Regionais. A 1~ Inspeto
ria foi instalada em Manaus, capital do Estado do Amazonas. 

SUB-COAMA - Sub-Coordenação da Amazônia - Organismo criado dentro 
da própria FUNAI , para t ratar dos assuntos da Amazônia Legal. Em ca
da região da amazônia foi criada uma SUB-COAMA, subordinada a 
COAMA - Coordenação da Amazônia, com sede em Brasília - Distrito 
Federal . 

T ABOCA - Bambu. Taquara. 

T API R 1 - Cabana. Do Tupi - Tapi'ri . 

TRAl'RA - Peixe teléosteo da família das ca rcacídeos. Muito comum nos 
ri os brasileiros. 

TUCUM - Palmeira de cujas grandes folhas se ex trai uma fibra forte é útil 
e cujas sementes fornecem 30 a 50% de um óleo alimentício. Atinge 
uns dez a doze metros de altura. 

T UCUNAR ~ - Peixe teléosteo, percomofo, da fam ília dos cicl ídeos da ama
zônia, de coloração prateada. 

USAS - Canoas feitas de um tronco de árvore inteiriça, cavado no meio, que 
com uso de remos, servem como embarcação e meio de transporte. 

V AR ADOU AO - Caminho estreito dentro da floresta. 
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Relatório da Inspetoria do S.P.I. - 19 - dos anos 1930/1931. 

JOAQUIM GODIM 
Etnografia lndlgena - Estudos realizados em várias regiões da Amazônia 
nos anos de 1921 a 1926. Volume 1- Editora Fortaleza, Ceará, 1938. 

Relatório da 19 Inspetoria do Serviço de Proteção aos lndios - SPI, no 
Estado do Amazonas, em 1940. 

OFICIO N9 22 do Sr. Inspetor do S.P.I. Carlos Eugenio Chauvin, em 20 de 
fevereiro de 1941 ao Sr. Dorval de Magalhães, Prefeito de Moura. 

Colectânea lndlgena - Tenente AI/pio Bandeira 
Tipografia Jornal do Comércio - Rodrigues & C. - 1929 

JAUAPERI - AI/pio Bandeira - 1926. 

Major LIMA FIGUEIREDO 
fndios do Brasil 
Brasiliana, série 59 Vol. 163. 
Biblioteca Pedagogia Brasileira 
Cia. Editora Nacional, São Paulo - 1939. 



Relatório do Dr. A lberto Pizzarro Jacobina sobre a expedição chefiada pelo 
tenente WALTER WILLIAMSON do 4TH PHOTO CHARTING SQUA
DRON - 1944. 

Relatório da 19 Inspetoria do S.P. I. do ano de 1946. 

Relatório que Dr. Domingos Monteiro Peixoto entregou a administração da 
Pro v/ncia do Estado do Amazonas em 16 de março de 1875. 

Relatório do S.P.1. - assinado pelo Inspetor Manoel Moreira de Araújo, em 
03 de maio de 196 1. 

Jornal do Comércio - 30.05.68 - Manaus - AM. 

Jornal do Comércio - 30.05. 68 - Manaus - AM. 

Jornal do Comércio - 07.01.68 - Manaus - AM. 

Jornal da Tarde - SP - 09. 11.68 

Estado de São Paulo - SP - 09. 11.68 

A Cr/tica - Manaus - A M - 21. 11.68 

Folha de São Paulo - SP - 24. 11.68 

O Estado de São Paulo - SP - 24. 11.68 

O Estado de São Paulo - SP - 26. 11.68 

Folha de São Paulo - 27. 11.68 - SP 

Jornal do Brasil - RJ - 04. 12. 68 

Jornal do Brasil - RJ - 10. 12.68 

O Estado de São Paulo - SP - 13. 12. 68 

A Not/cia - 08.02.73 - Manaus - AM 

A Notlcia - 11.02.73 - Manaus - AM 

A Notlcia - 02.02. 73 - Manaus - A M 

OF(CIO N9 46 do Chefe da 19 Inspetoria do S.P.I. em Manaus, M. Rocha 
Viana ao Sr. Diretor do S.P.1. - Em 22.03.49 

Relatório de viagem de Gilberto Pinto Figueiredo Costa - 30.09.73 

Jornal do Brasil- 17.01.74 

Nota Oficial do 2P Grupamento de Engenharia e Construção - COMANDO 
DA AMAZÓNIA - assinada pelo General Bda. OCTA VIO FERREIRA 
QUEIROZ. 

Ofício datado de 03 de dezembro de 1968, da C.N.8.8 . assinado pelo Padre 
Mateus George - Sub-Secretário Regional Norte 1, ao Sr. Dr. Queiroz 
Campos - Presidente da FUNAI. 

Relatório da Frente de Atração WAIMIRI ATROAR/ - Gilberto Pinto 
Figueiredo - 27.10.73. 

Ofício n9 19/74 - 19 D.R. do Sub-Coordenador da Coama - FUNAI, 
José Porfírio F. de Carvalho ao Sr. Comandante do 69 BEC datado de 
02.07.14. 

A Notícia - 05.01. 74 - Manaus - AM 

Ofício n9 119/ 74. do Chefe da Sub-Coama - Manaus - AM. José Porfírio 
F. de Carvalho para o Sr. Comandante do 29 Grupamento de Engenharia 
e Construção - em 22. 10. 74. 

Oficio nP 87 /74 do Chefe da Sub-CoamB - FUNAI em Manaus - AM - Jo
sé Porfírio F. de Carvalho ao Sr. Comandante do 6P B.E.C. datado de 
01.10.74. 

Ofício nP 120/74 do chefe da Sub-Coama - Manaus - José Porflrio F. de 
Carvalho, para o Sr. Comandante do 29 Grupamento de Engenharia e Cons
trução em 22.10.74. , 

Ata da 81P Sessão do Conselho lndigenista da FUNAI - 24.01.75. 

OF(CIO N9 69/75 - CART. 05.02.75 do Chefe do D.O.P.S./Departamento 
da Polícia Federal - Bel. Hélio Vieira Junior ao Delegado da FUNAI em 
Manaus. 

OF(CIO NP 042/E-2-CONF. de 21 de novembro de 1974, do Comandante 
do 2P Grupamento de Engenharia e Construção ao Comandante do 69 Ba
talhão de Engenharia e Construção. Assinado pelo General de Brigada Gentil 
Nogueira Paes. 

A guerra do Extermínio contra os Waimiri Atroari 
Egydio Schwade - 1980. 



General Meira Matos 
Uma Geopol f t ica 
Livraria José 01/mpio Edi tora - volume 189. 

José Verfssimo 
Estudos Amazônicos 
Coleção Amazônia - Universidade Federal do Pará. 

Djalma Batista - 1916 
O complexo da Amazônia 
Temas Brasileiros 
Edi tora Conquista. 

Informação sobre os lndios Waimiri A troari 
Carlos Moreira Neto - 1975. 

COHJ\N llO MTL.ITJ\ll IJA AMAZÔNIA 

2a GfH JT' /\ ~ : J.: N'r<' l>E l::NG g NflA HlA D& CON ST ílUÇ " º 

N O TA OFJr J AT 

O Com.'l ndo ci o 2° 1. ru ro mr. u to " '" Er~C"11h ."'lriA r:c C"·1~ truç:;o , a q ue m 

.,tá ciele god<" " i mp lnnta ç ; o ' · 1 74 1 '1\~: .\IJS- UO/\ VJS TJ\ -f'~B l>NTEiílA / 

,\ VENF:Zl ll·: I /\) , ,.m fn c t- d l !it,..nto~ notl c i. nci q ue vrm 3,., 11d o pu b l! 

adas .,m jorr1n t~ d l"~ t 11 ·µ 1tal e, 01c~mo , d o~ ~ra n cte,, c ent r o a do 

ale, em qu~ o S r CF 1 u t- IO!lEl llA H!\JJ\ é a p res c n tn do como r r !" p0n ~; -

el ou c ulprido pt' 1 o tr~gico truclclnmonto rie tr 0 .s f11n c l on~ri o !!I n a 

ruNAI p o r s il v{ r. n J ;\ .'l , no pOAtO cJnquola F111 ,tf açÕo Ai tuodo • a mn r gcm do 
, , 

io Alalnu, ~e nt f'l -so 110 rlevf' r d e prc!\t11r Q I') publ i co os indispen~ i -

f!1!1Cl11re ci mrnt o ~ a firu d o C)lle c o 11clusyo!'I p r<• C- l pl f 11 d1"" " A CU~a -

-sr.m fun d Arnn11to 11n vrr rtad o d o 9 f' 11 tos n ao venh <\111 &:1 c11ti~matiznr 

• hum i l .t,. p n t r; e- 1 o 
. 

q 11 <! , s s u a m 11 n C' i r a co l n b o e com o 

ro.U 9ÍÍCll7.lllí' ll l t" l\A 1.mport,"'lnte Obra q ue e.!'ltamO" r 1· « llzl\nr10 0 

Do qrln '11\ C 1t ,, intensificaram os trAIJo l h o l!' ele rlr •>1n :atnme nto n a 

n-174, com pr· rvt .. ;;o •J (' t r aye .. s in d a flftserva In rdcr c n 11 WAimtri - /\t ro

·-' . à. .... .. .. t o m;tndo m/\ lllC'vn-~e porm11no11ttr•111 1'\nte i.nf o rmndo (lo q u e f' S 

n co nt C' C 1· 11 r1 0 n Hq 11 e l n fronte d ,, .:"I P rviço , .'4<'jn ntrn vél" d o Comonrlo 

O 6U Ot:f, 'l\l f' dir· i f' <? dire t nme n tf' 0 .!'I tr·r h nl h o ,., '" c•J n "tr n v~ .. d o 0 4' -

' ft!ll Ci " Hop:i •• n al d n r lll\A I , cuj a mi..!'l •Hio er n exer C' <' r , com o 11 t111 pe~ -
. 

•ol º"P(I Cl•ll7ndo , o controle dos ·~ rnp O .!t t11!fÍr;e11 n ~ h'11l•1d r Í"-/\tro a -

I• qUf! h:'\ld t /\m n'l 1•r o 'll 111 i.dnde.:"I rff} tr .'\ çncl o do r o d ov i 1t . 

~ D11r111ito todo o p c r1odo <?m C)\H? Q R turrnns d e dr"• lnil tn mcnt o pcr111 0 -

e cr r ,,m nn .ir ,· 11 lridf .u ~rw, ci ue "' <' es t e ndeu d e Jul 7'.!. n f1 JAn 73 , qu a~ 

foi ' in g1 d o o ri o Jauap~r! e ini ciarlé' a rE"tirntl :i do p~!!" º "'l po r 

'I u,. l o r \ o , 11 <' 11 h um c h o ri u e o u d e s e n t e 11 il i me n t o foi r e g i s t r " d o .,. n t r e / 

rfl b Alhnd o ro ~ t? { n di o!'J J\t r onr!s, muito embor" e g tcs • Corre '! se1:1 fre -

11 ... ntr1nont" O()!I • Cn 111 p11monto 9 d 11R turmlls , via d e reg ro P.m b u s c a d e 

''""""lr fl, p :> rti c11 l n 1·nu•nte artip; os de a limftnt11 1, ; n . /1. -1C g urnnç a tl ,Ht 

l'"'"Ç;;,. ., 1 0 1. m11 nti d a , n A tr 11 vett1da c1o territóri o h <l bito<1 o p o l o f\

roa.-{.,, pela ob:itccva n c i n ,te procedi mentos prr.vinmc nt e e., turlados ·e 

11t•belecictos, dit n rl o~ P"ln . exp"riP.nc ia e 11r~Úc iu de hotneu~ e ~ tuctio -
º'da hi.,t u rio o "º ~ h:1hlto:. incl{~ rn"ll e 

o o Tt'n 1,. 1 Jn'1 ;. dl'! /\ ) m<' i d o O llVf'it ·n, Cmt 

tir'to Pint o fil',11rdrf'!rl11 Co~ta, ri l' FUNJ\ t e o 

• conl1 e ce d or"~ ~ o reg ino , c~ 

60 or.c; o ~nrtnni8ta Gi l -
9mprei tt1i ro André Hor .. J.-

1 Nu n n " • )) 1111 ,. r ,, ~, ·,. ,. l> (. •1 t e: n " f,., r • m " "~" i "1 • 11 ' • t4 ~ .. • • n e; a 11 • r "'• "•" • • 
• A• ·1ui •lo• nf' ,.t.tvo• (t: •• r c a ''" 2 0 0 h onu.- 11 9 foram mant i tlO• et.0 ao r vl ço) . 

1 • '' .. " • 11 e o , · a J ,. ,, • ,. , 111 "' l , 1 u ., r 11 t i t u d • • g r e f " 1 v a p o r p a r t o ct o • 1 n ct l s • 

-· 



na,. .- • .. 1 
olr :1111>1·f111rntn,., lf'"' nr\ltrnll ~· · ' "~ n ~110 nuturoAf ,.n'Ui1i•t ... tt•·• " '" , ' .. ,. "'1' , . ~ t' 11nfiu11, 

cobic;A plonnmnntf' efica .. 1 
. .... ,.rtnlt.-. .. 1 11 .t .... ,. " 111rnt1•:"1 d,, FHN 1\l f9 at> ncr· 

1 , I 

p11.-. rufrn t1 ·. i1, "lh 11 dorr ., e ~ilvfcol&as d11rP1; t~ (. utct.1 I ' '" ' '' 'l"'"" Ó1·.1· 1~n, o C1:uto G pt. r<- ccane" ' " · 

l lmn v1• :• 11 f lnr, 1do 

J 11 l 7? . • "11• p r 1• l t f" 1 r •> 

~l "i" p 11 r ;1 <' f!"t\1111· n t 1 ·11 n ~ por t c dt" •111priment o ... , por vi11 fJuviol,~t Ó 

" oc- nmJlnlll<"nto c- -. t 1ll1 r-l •· c-in o n :l mnr1~cm norte di11 1•1 0 le rio o fJllC ~ervi 

l o c1e 11po i Q p;1r .1 o pr o ~ ~ <? p-ui m~nto d o~ trobn]ho'J.l>c~inc'1n1hindo-se 

'''"·"º t o rnfn f"oi •111c Ccl~o M;tiA montove 1 em duas oportunidildes nre 
t-. 

~, c cintot o s cn°1 11ds c o m g r upo s d e Atroar!s, em c o mpn 11hin de !'I C\\ 

: ' • n r J> c n ro l.!"ond r n , J\ mb o .ci o s c ontato9 1 por'111e ~e Vt-rific:lrAm 

no ' o t.. . · ' 11" nto do t11 1·m.n de cff'sr.iata mP.nto, Q margem do Alnln{a, ou em 

·uas prox i mi. d:i d~ s , fornm tcs tcrnunhados , -por 11m nurn~ro con~d<leravcl 

de resROa!9 t íJ\I~ RÂO 1111Ânime., Oln Q fi. rtn:ir QUOnto ~8 111\\r\i feR tnc,;Õcs de 

nlc~ri" e r: ô n ... iri c r-a ç ;;o cfoR inrlÍgc no:"I pf'ról com Ct'!lr:io Maio, chf'mPn-
' , 

do -o, n1cRm o , r<-prt idn111,.nt.e, rle "Pnpai f'lniA"• !("• p.,i:"l,n\Jund .\11t~ e 

iuhit~vol r: o mp r ovnç;;o tcstemut1hAl dn bo<l ac o lhido dnda p<- l t•<: i n -

, -rl f gen n s a Cc l-,n ~ '. nln. Ja o vcr ~o('\ que tPm .!IJdo di f undiria, cf~ 'l"e 
- • 1 

11 q 11olo cicfndoo teria prnt1cado atos ofensivo~ A O S co~tumcs indÍge-

n n s e p o r J s ~ o n t r n i do e ou Ó d i o , c o r e c e t o t. a ~ r.i e 11 t r d fi t 11 "' t e nm n h;.; !t / 
, 

oc11 l n r<-,. f" P"º" pc-J" in"c~it11bilirf1Hie dA histortn f ."'nt111't.ica c1~ 

•un homem cp1c 1 q1111,.e '407. lnho, teve a inacrf'c1i tóvel cornr,eom f' :lHd,: -

cJa de ol"«.>11rff'•· o~ .\tr·o Arl., em ~\U\:"I prr.rrine mAl.ocns, rotiranrio -:c c, 
f 

op o11, i npuu,. ,. j 1 t ' "' º . 

0 8 tn n1 ele 

0 3 Atronr f .. , 

14 / 1 ~ .\~o ~ 17/20 s ~t o~ contato., ti e e e 1 s o }f td . a 
, . 

cnrnp r o v 1" l11mc11tr ond s to ~o ~. Ap os estn llltir:io <ll'lt n , 

moi,. º ·" r nc-11 1lf. ro 11, p o r motivos q11 0 n d lonte ~o verí'; o . 

Em O 11 t 7 2 , o e t' r t ·" 11 i s t a G i 1 b <' r t o P i n to 

c om 

llélO 

e do chefiar os tr .ll>'1lho.s rle c o ntrole dos Atro11 -
r {,. rtur n ntP. a trnvcsl1ie dn R<'ecrvo lJJciÍgP.na pelne t•1rrnne rle dP.!'mA-

t nm ,. n t o <la nn-1711, ..,01 ici t o u ao Cm•lo Gpt o afn!it o 111c11to de 

M11i " dnfJ11c l a ;1;.ra, Ro h n :·il eg3ç no d ~ q •1P, .s11ns rf?laçõc.., c o m o~ iu

c1 {gonf' CJ f"!'l tí' ri P m r••r t 111 ·bn n do C) trnhn lho rfa Cf1ld .pe dn Ft lNAI. J& sa

b, clo r dn ,·rr rf .e d" ir c• n 11 t 11 t · r 7.. n rllls r c ln c; Õe.s de Celsn Mni" com o~ /\ -
, , -

tr o a r 1 ~ , nt rnvr') c1 1\ q j nfc. rmnçor :ot pr occctontE"~ da fr,.11te de ~crviço, 

" " te Comnnd o co11si<lrro •1 a e o l ici to ç Õo ci o se rtnaist.'.l e atribuiu-" 

• re7.Õc .s e'<c l ·11d v o m1?n te ri o o r clo m té cn i c n, p e rfc i.t 111nente compreens! 

Atroa-

r {.,, fr n n cnm~ ut r c . ., ,· .• c t· ··,·-:.:.-.J.da " c v:,1r r ovA dn 1 podet'io enfl':\fltl~cer ou 

tompro111~t~r • 11 •,;; o d o 1 tdf'r n nçu i.nbr~ "" ttt•tf .. ,.Ull4 11u•11•ur irnpo,.i• 

11:. r-. ........... t, 1tuveri• .,.,.. rnn nt .t cl• por Qilbctrto Pinto.ri•19 po•••n 

' 
" 

.. 1 '" ' tia i n JlttO mA t l'J Cn t r m e o n t n t n e o r.i o~ ·\ -

(.l •jl• • · "1 .. ,, ~ c nmpr~"nrl iclo u ::1t1 0!1 , nÃo trndo C el-

""' 
.. 

q 11 r r <> n li z ou , . " 1 t r a p n ~ :i n d,, n e o 11 f 111 e ri e i a 
# 

.l :1u. 

, 
co nvem frizar, Ce11'o MAi~ proibi~o rl~ p n n~tr ~ r na 

t 
rl!lcrva lnd1~~na por mnu comr ort"ment o em r"lação AO!'I inrtÍ ~ ena~.•m·'", 

u .fim cJ~ rr.a ut'!r- !I .. o princ{-ir.plesm~nt c afn .!lt,:l rl o , rf e COlr.\lm ACOr<.le>, 

~ta fi ~.1ç:Ío de rr.:otpons abi li. d ad c ~ p r cvi Hme11te e 'l t o :.,r.)f' c i.do:a con s

;o rf ;1 cc: tr11d n; m i !J ~;o •lo Exér c i to i o c o ntrole d o s i.udfg•:nn.s ~ 

do F flN,\ J • 

íl r a l r.i r 11 t ,,. , no p r r f o cl " ' l 11 e 
, 

trAn~ co r reu npo!'I 20 S et 72, •I · 1 t n d o 

cont;it.o c1 t • Cr]A o Moin com ns ~ ilvÍ c ol n ~, e ~ tr~ o procurnr.,.,, / 

vP.zei'l, 11 .; o r.om o pr n pÓsi t o v i nrliC'•d :Ório qu P. o~ tn .'1 c 11d o u tri 

-Hirlo a e~~<i,., l>•t3 Cll R, !'lenAu com o •Hsp cra nço dr. o h ter novC\mnnt.o c o m 

lt! 8S utj 1J cL1des COtn 'lue f OStllmOVt\ br i n<f.;-los. S ~ houve qu~ l c.uer im 

•ciência on iu'lui ct nç ;~o entre os i.nd Í 'g c na.!I provoc11<10 pel:\ i ) es!'!O& d e . 
' A • 

H11i .n, i~to <lr.v<' .\l · st> n ~ua proJong :H:la A\ls encio, p o i.!I f\ ,t>;uardavam 

!'IUn voJ t .-1, '·i· nd o r: •• 1 o um homem cnpn c i todo " proporctou~r-1 hne coi.

por .-1<?:1 nr1· ,~c j11tl \l s, Jnriuis 11m olo1n1'nto nocivo n ."ler rli 111 i 11n do. 

, . , 
m:d :"! pr<' 'f t mn."I 11-. yfl1 "< l."l<lt' :qe formuln :-1 :1 r- m•>~ n hl r- otf'~<' rt .-

~ i11t1fsr;••11;1t1 tr• · ,.m t r 11 c itf n rf o n s ci c•:v eutu rados funri.on~r)o .. d a Fl!!' .~ I 

•nr j•tlv;-;-1<' ... ,., .. , ;•11 n ... ;; ·J" rt ... pf!lo tf i:- :"lapnr~ cj111c nt.o ele Cf't.-a Mn ja 011 po 1· 

un inr :·rn .- ltl,1dc tfr f1\'7.;'.-10 "l'nrr. c <'r• to;, ne ... te r. n!'l o , 11 "culp11" r 1•rni_ 

tn sohre o c1et1i c 11do ... ~rtnni~tA Gi lbrrto Pint<l , qur ;>rop C':Z o ~ \! li ,,, _ 

a.111lnmen ~ o do ~r C? " e o Cmdo ::?0 Gpt E C11 .s t,'}Ue con co1· rlou c o m" mf' d i d n. 

m11itJo"' outr o ."! " c 11lpR no ~" poclcr-:1te-i ;1 enc 11ntr íl r 1 R r. ~11ind o e""" 

h:" lc r :•cíocf n io P f A7.C'rtdo v" r i n r ól 8 htpÓtc!l P. s . 

1 i. -

flon tl f' 

"vor, 

nte fal•n<.lo, 

ia n1.ngu~m. E 

••a co11dic;::v n c 

'I" ~ o " " ~cn ci nl 
- , 

""'' r 
" n r. n n t r " , . , 

li~ -

os c ulpados .são os A tront{s, que oi1 n~ ... as ... inaram, e . . 
esto.!5 são ·irrespo n.sÁv,,is per Rnte nos!'la~ leis, rlorta • 

Uu ~ c.lr c u lp;1do ... ou 
, 

r c Rp o111141ve i " indiretos 
.. 

t r l e, 1 ·~ ,., e: .J r r 0 n r:, :;, ~ c rie. uma tnre f a quõlae i rrca l1 ~~v~l ~ ~cm quft! 
, 

·>l> j e 't t " " ;>rh \. , ·~ n, t O ct O 8 O S A t O "' t 
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,., ,. :1 t~ ll.' lf oq. ,\o r1,.~1110 tt" mpn q 11e nn q jrmnn nrn o<J 1. om f!} ,. .. , na S ll <l 

e 1' • 1 f j n mo ~ em q 11 e a - i n t e 1 j 

" f ,il 11.1 r1 " " ~"·,,, . ,. 11 ""11 f C" "li dP. tt e ~ \1 1 · . 11\ ç ~ comt"t id os 

-~!°••<,;\o •I•> p0 ·11 <• '' º \ l.1J 11t'i ,v i •1 ,, n d o , exc l• 1s iv;.im c• 11t f' 1 

,, I • r" I' .. , . V t ' 1 1 l ' 1 • •, 11\> .J f'f 1 vn ~ . 

-
t> r r n., 

r. A n o ut ;111e rn "? o -
•J 

• Pv it n - l"l"' n o f u -
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1 u d r v ' ' r " 11 n 
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