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DO AUTOR. 

Nota do Autor 

Existem diferen9as lingüísticas entre os índios Yanomarnis, como entona96es de voz 
. e alguns itens lexicais. Encontrei-as entre o povo Yanomami Xiriana, que habita o norte do 

Amazonas, onde passei o maior tempo prestando servi9os no Projeto Calha Norte, e os 
Yanomamis Xamatáris, seus parentes, situados no Amazonas, na fronteira coma Venezuela 
ou na própria Venezuela. Como indigenista, tive um preparo básico sobre lingüística, 
etnología, antropología e sociología tribaís, que me permitiu conheccr melhor as 
comunidades indígenas onde presteí servi9os. No entanto, no decorrer das narrativas dos 
acontecimentos neste livro, nao pretendo aprofundar o tratamento de assuntos correlatos ? 

ciencias humanas sobre os Yanomamis. Irei apenas abordar esses temas num sentido bás11.:o 
e informativo aos leitores. Em rela9ao a nomenclatura tribal, evitando maiores informa96es 
sobre os grupos e subgrupos lingüísticos como Sanuma, Yanam ou Ninam, Yanomama ou 
Yanomamo, usarei apenas Yanomami como referencial. 

Demonstrativo parcial das aldeias Yanomamis 

TOOTOTOBI POVO THÉRI DIALETO 

Pakitalithéri Rio Toototobi Xiriana José 
Toototobithéri (1) Rio Toototobi Xiriana Antonio 
Toototobithéri (2) Rio Toototobi Xiriana Norberto 
Sinathathéri ( 1) Rio Toototobi Xiriana Paulino 
Sinathathéri (2) Rio Toototobi Xiriana Plínio Totó 
Walépiuthéri Afl!f oototobi Xiriana A bel 
Paxotouthéri Afl!foototobi Xiriana Gilberto 
Wanapiuthéri Afl/Demini Xiriana Roberto 
Loahikateopéuthéri Afl/Dernini Xamatári 
Uxiximauthéri Afl/Demini Xamatári Adao 
Weyakuthéri (1) Rio Demini Xamatári Amancio 
Weyakuthéri (2) Rio Demini Xamatári Viana 
Alausikythéri Rio Demini Xamatári Abraao 
Xihoathéri (1) Afl/Demini Xamatári Henapoa 
Xihoathéri (2) Afl/Dernini Xamatári Henapoa 
Maxapapithéri Afl/Demini Xamatári 
Ayaopéthéri Alto Dernini Xamatári · Ilooa 
Wanapiuthéri (2) Alto Demini Xiriana Roberto 
Hwa as théri Alto Dernini Xamatári · Tutu ai 
Hukuothéri Alto Dernini Xamatári Itahi 

" PAMARE 
'A saga de 
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O IND(GENISMO E O SERTANISMO 

O Indigenista 

O Indigenista pode ser considerado um assistente social. Ele desenvolve inúmeras 
atividades no seio de urna tribo indígena, porém deve possuir um dom natural neste mister, 
do contrário, difícilmente é aceito no trabalho. 

O conhecimento prático de técnicas agrárias e zootecnia sao importantes para o 
indigenista. Quando o estágio social de urna tribo permite, ele faz introdu96es 
complementares de projetos agropecuários destinados a melhorar o sustento de subsistencia 
e economia tribais. 

Para este procedimento, o indigenista, além de levar em conta o estágio social da 
comunidade, deverá nao ser etnocentrico e respeitar a cultura da etnia onde ele executa seu 
trabalho. 

Há inúmeros itens que um bom indigenista <leve observar para nao produzir choques 
sociais entre o povo indígena sob sua responsabilidade assistencial. 

Dentre os problemas encontrados nas aldeias onde exerci fun96es de técnico de 
indigenismo, cito os mais importantes: 

Espiritualidade 

Em geral, os índios possuem um elevado grau de espiritualidade que pode apresentar 
varia96es apenas nas práticas místicas de seus pajés, xamas e demais líderes. 

A pajelan9a, que é usual em várias formas e ocasioes, representa urna parcela do 
respeito que os índios nutrem pelo sentimento místico, que lhes é doutrinado durante 
gera9oes através do sistema de registro oral de sua história. 

Para um indigenista inexperiente, o campo espiritual e místico pode se constituir num 
sério problema de relacionamento funcional. 

Durante o curso de indigenismo senti, como falha curricular, a ausencia de debates 
sobre temas espirituais, mas também percebi no grupo discente um total despreparo para o 
assunto. 

Um grande fracasso no trabalho indigenista, sem dúvidas, tem origem no etnocentrismo 
praticado pelos técnicos em rela9ao a espiritualidade indígena. 

Missionários, com maior experiencia, conseguem ultrapassar estes problemas de 
relacionamento. No entanto, as imposi96es doutrinárias que praticam, prejudicam o sistema 
cultural, deixando os índios indefesos para melhor inteirarem a influencia do Criador em 
suas vidas. 

Subsistencia alimentar 

Em sua cultura alimentar o índio consorcia produtos de origem animal e vegetal que, 
respeitando o processo procriador da fauna e da flora, substanciam as dosagens de calorias 
que necessitam. 

Nesse processo, estao inseridos o respeito e a doutrina de suas cren9as em rela9ao ao 
Criador de todas as coisas. Segundo sua espiritualidade, eles respeitam como um todo a 
harmonia ecológica existente no ciclo vegetativo de espécies florestais e animais. 

Citarei, a seguir, um exemplo: Se estao numa ca9ada de espera num barreiro de anta 
e chega urna fémea com sua cria, eles nao a matam. Podem retomar a aldeia com fome e 
desapontados, mas conscientes de que agiram certo. 

No caso de urna árvore, eles a consorciam a um membro de sua farru1ia. Destruí-la 
pode representar urna afronta a vida de um filho, filha ou outros parentes. Um técnico de 
indigenismo que pretende mostrar suas habilidades de ca9a e pesca, se nao entender estes 
princípios místicos e antropológicos, facilmente pode perder toda for9a e influencia no seu 
trabalho e até ser desprezado pela comunidade indígena. 

Em resumo, um bom técnico de indigenismo precisa possuir qualidades polivalentes 
que lhe permitam reflexoes correlatas a antropologia tribal. Este é um gabarito essencial 
para sua aceita9ao na aldeia e fundamental no desempenho de suas fun96es como promotor 
do desenvol vimento da comunidade. 

Ser indigenista é ser amigo, companheiro e pai, para, num processo natural, poder ser 
aceito como irmao e filho. 

O Sertanista 

O autentico sertanista nao pode ser encontrado com forma9ao básica no ensino regular 
em qualquer grau escolar. 

Ele tem sua origem natural substanciada numa vivencia social polivalente e seu 
crescimento físico e intelectual devem ser equilibrados por contatos com comunidades 
complexas e primitivas. 

O complemento escolar apenas o prepara para entender aspectos de avalia9ao social e 
a organiza9ao dos sistemas de atividade do sertanismo. 

Para um entendimento racional do gabarito funcional e necessário ao sertanista, 
podemos levar em conta virtudes, como: prudencia, coragem, disciplina, discemimento, 
organiza9ao e, sobretudo, urna forte <lose de paciencia. Tudo isso será útil no processo de 
namoro, que ocorre nos primeiros contatos com índios primitivos. 

Apoena e ínclios Suruis 
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Depoimentos de sertanistas famosos, como Francisco Meirelles, seu filho Apoena Meirelles, 
Orlando e Cláudio Vilas Boas e outros, .dao conta de namoros que variaram de dois a cinco 
anos. 

" O processo é simples, porém melindroso, visto que, ao pressentir estar adentrando regiües 
de índios isolados, o sertanista e seu grupo procuram manter os primeiros contatos colocando, 
inicialmente, presentes nos tapiris, destinados a serem recolhidos pelos silvícolas. 

Passado algum tempo, eles podem ou nao recolher estes presentes e até retribuir os brindes 
com seus produtos artesanais deixados nos tapiris onde se realiza o namoro. 

Neste estágio, o sertanista passa a avaliar todo o processo e sua atitude será importante 
pois, de acordo com a homogeneidade de sua equipe, eles obterao bons resultados ou chegarao 
a enormes tragédias, como já ocorreu. 

É o momento da grande diferen9a entre as fun90es de Indigenista e Sertanista. 
Um podendo ser pré-moldado em pedagogia social; o outro possuindo o gabarito natural 

que o leva a conseguir a amizade e confian9a dos índios pelos próprios dons que a natureza o 
doto u. 

Pode existir urna evidencia em ambos os profissionais. Um Indigenista que possui qualidades 
natas inerentes ao sertanistaé capacitado para exercer estas duplas fun96es e vice-versa. Porém, 
é possível contarrnos nos dedos tais homens, se é que eles possam aceitar essa classifica9ao. 

Pela implica9ao social e complexa que o comportamento humano pode ser avaliado, eu 
aceito que bons homens, indigenistas ou sertanistas, tiveram ou tem momentos inteirados 
destas fun90es. Mas, intimamente, só se sentem bem executando-as em suas peculiaridades. 

Nao sou o dono nem promotor das verdades perenes. No entanto, o valor de tais 
homens, se encontrados, perante a humanidade, é o de seres enviados com urna missao. A 
de seremos portadores das maiores virtudes do ser humano, ou seja, o princípio do grande 
mandamento: "Amar ao próximo como a si mesmo, sendo seu próximo um índio !" 

1° con tato com os índios Suruis 

COMO TUDO COME<;OU ... 

Era urna manha de janeiro de 1988 ... 

Era urna manha de janeiro de 1988, em Rondonia, quando senti pela primeira vez 
urna angústia ligando-me ao desejo de deixar aquela terra querida. 

Ainda nao havia saído e já amargava a saudade de tudo, como se deixasse na terra 
urna parte do meu ser. 

Revelei a minha companheira o que sentía. Ela concordou em buscarmos juntos a 
resposta para o sentimento que me oprimía. 

No retomo da Igrejajá tínhamos a palavra, iríamos mudar de residencia. 
Naquele tempo nao havia motivo em minha vida funcional para suscitar urna mudan9a. 
E~ aguardava um sinal que me libertasse deste problema e que me indicasse o caminho 

a segurr. 
Nao terminou a semana e recebi urna carta convite para prestar servi90 como indigenista 

?º Projeto Calha Norte. Eu teria como missao identificar a expansao de garimpeiros nas 
1nvas.oes que estavam ocorrendo na regiao dos índios Y anomamis que habitam o Amazonas, 
Roraima e a Venezuela. 

. Deveria pass.ar uns meses em Brasilia, para ajudar no pl~nejamento de trabalhos que 
senam desenvolv1dos pela FUNAl-Funda9ao Nacional do Indio. 

Olhava no horizonte dos céus e buscava entender porque a for9a de um desejo 
inexplicável me trazia o gosto da aventura que, um dia em tempos atrás, havia me tirado de 
junto dos meus pais e me transportado para as matas do Araguaia ! 

Naquele momento, num místico ímpeto de querer enxergar o infinito, fui deslocado 
para urna regiao nova que aparecía na forma de urna visao maje'stosa. 

13 
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Nao podía, ainda, saber que minha vida estava chegando a um divisor de águas como 
dos rios Solirnoes e Negro! 

Em poucos meses eu sobrevoaria a regiao dos índios Yanomamis. 
"' As imponentes montanhas da serrado Imeri e Urucuzeiro podiam ser vislumbradas 

como guardias de lindíssimos vales, seus rochedos e encostas conduziam inúmeras águas 
vertentes da forma\:ªº dos rios Dernini no Brasil e Orinoco na Venezuela. 

Nesse cenário pródigo, de urna natureza cujo conjunto de expressao é indescritível, 
cada minuto, hora ou dia apresentaria urna surpresa. 

Por mais que meu pensamento tentasse criar as aventuras a serem vividas neste mundo 
imenso e único, jamais poderia prever o roteiro de acontecimentos a mim reservados. 

Estava vagando por densas veredas, ouvia ao longe o canto de pássaros, sentia o 
momo afago da floresta e um mundo novo abrir-se a minha frente. 

Meu pensamento altemava entre as nuvens do Pico da Neblina e a mata úmida, mas 
estava livre como a raposa cinza correndo na grota d 'água. 

UM PASSADO EM RONDÓNIA 
... rumo ao Karitiana ... e a on-;a! 

Mar-;o/1971 

Fizemos os primeiros contatos com os colegas da FUNAI em Porto Velho. Fomos 
muito bem recebidos pelo saudoso sertanista Francisco Meirelles e por seu filho Apoena. 

Nos próximos días minha esposa e eu deveríamos seguir até a aldeia dos índios 
Karitianas. 

PIN - Karitiana 

Meu trabalho no PIN-Karitiana seria fazer um diagnóstico dos problemas gerais e 
repassar a chefia do Posto Indígena para um colega sertanista, o Assis, até que pudesse 
terminar meu trabalho na 8a Delegacia Regional da FUNAL 

A viagem foi realizada até um ponto de apoio de pesquisas do DNPM-RO, denominado 
"Maria Conga", com auxilio de urna viatura daquele órgao, que nos deu carona, e de um 
pessoal técnico que estava trabalhando na regiao. 

Do "Maria Conga" até a aldeia dos Karitianas teríamos de andar a pé, por um varadouro 
nas matas aproximadamente 38 quilómetros. Neste percurso havia cerca de cinco igarapés 
para serem transpostos por "pinguelas" de madeira rústica de urna só pe\:ª· 

Dormimos no ponto de apoio e na manha do dia seguinte nos colocamos a caminho. 
Eu levava nas costas um ramanxim com nossa matula pesando mais ou menos 15 

quilos e apenas um facao. Minha esposa também carregava urna mochila com algumas 
roupas. 

A carninhada após cinco quilómetros estava ficando exaustiva, fazia calor e o varadouro 
barrento era escorregadio. 

Em dado momento minha esposa chamou a minha aten~ao para um barulho que vinha 
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da margem direita do varadouro. Era um quebrar de galhos e sons de pisadas sobre folhas 
e gravetos que, apesar de serem quase imperceptíveis, podiam ser ouvidos. 

Minha esposa. tinha, e até boje ainda tem, urna audis;ao privilegiada e treinada em 
muitos anos de moradia em sítios. Tendo crescido na "ros;a", ela logo percebeu aqueles 
barulhos e me alertou sobre o fato de estarmos sendo seguidos por um grande animal. 

Nao víamos nada, tudo estava quieto. Lembrando-me de experiencias ocorridas com 
colegas de trabalho e mesmo de narrativas dos índios Carajás e Xavantes, que contavam 
histórias quase identicas de animais que seguiam pessoas nas matas, tomei alguns cuidados. 
Cortei tres grandes varas, com cerca de quatro metros cada, enrolei-as formando um feixe, 
coloquei a base delas nos ombros e comecei a caminhar arrastando-as coro o cuidado de ter 
deixado folhagens nos extremos para provocar barulho. 

Minha esposa caminhava ao meu lado e procurava saber se ainda estávamos sendo 
seguidos pelo animal. A apreensao era maior porque nao tínhamos visto que animal era e 
qual o tamanho. 

Apesar destas providencias estávamos ainda sendo seguidos. Havíamos transposto o 
quarto igarapé, este bem maior que os outros, e já eram aproximadamente 16 horas. 
Estávamos caminhando desde as 8 horas sem nos alimentarmos. Comemos apenas o pequeno 
lanche, servido pelo pessoal do DNPM, no ponto de apoio. 

A mata estava mais escura, nao havia possibilidade de sabermos o quanto ainda 
teríamos de caminhar e minha esposa continua.va ouvindo o barulho que o animal fazia. 

Ao passarmos pelo último igarapé, percebemos que a vegetas;ao estava mais baixa e 
encontramos as primeiras ros;as dos índios. Atinei que a aldeia poderia estar próxima. 

Picamos felizes por estarmos chegando ao fim da caminhada, quando núnha esposa 
ouviu o barulho de um corpo batendo no mato por tres vezes depois parou. 

Dali para frente, ela nao escutou mais 
nada. Deduzimos que no último igarapé o 
animal desistiu de nos seguir e resolveu 
tomar outro rumo. 

A canseira era tanta que quase nao 
estávamos mais conseguindo dar o passo. 

' A medida que caminhávamos, 
encontrávamos mais ros;ados dos índios. 
Mais a frente, vimos urna área mais lirnpa e 
um rio dividindo o terreno da aldeia. 

As luzes das lamparinas nas malocas 
dos índios brilhavam de longe e, em pouco 
tempo, estávamos as margens daquele rio. 
Havia urna pinguela rústica feíta com duas 
pes;as de madeira e um corrimao de cipós 
que ajudava as pessoas a cruzarem o rio. 

Com o cuidado de nao chegar 
sorrateiramente, comecei a gritar e assobiar, 
como é costume dos índios ao chegar de suas 
cas;adas, e logo a correria dos índios em nossa 
dire9ao nos deixou novamente apreensivos. 

Mariinba no VaradQuro 

f 

Homens e mulheres gritavam expressoes na sua língua e um bando enorme de crian9as 
já tomava a frente, vindo ao nosso encontro. 

Fiquei mais tranqüilo quando vi o Assis. Eu nao o conhecia mas identifiquei-o vindo 
junto com as crian9as. Ele falava no dialeto deles, provavelrnente, dizendo que eu era o 
novo chefe. 

Foi urna alegria muito grande. Fomos bem recebidos pelos índios Karitianas e, até 
hoje, guardamos boas recorda96es daquele povo sincero que nos cercou de grande amizade 
e af eto. 

Depois dos cumprimentos e apresentas;oes, completamente esgotados pela caminhada 
e pelos perigos que passamos, os índios nos ofereceram um cacho de bananas. 

Tomamos um banho naquele rio de águas límpidas e dormimos nas redes armadas 
numa casinha coberta de sapé e chao batido que seria nosso lar durante os próximos quatro 
anos! 

Agradecendo a Deus por aquela vitória de termos chegado bem no PIN-Karitiana, 
fiquei imaginando as ocorrencias daquele dia e tentando identificar, por hipóteses, que 
bicho poderia ter nos seguido por quase 10 quilómetros. 

Foi nosso primeiro dia na regiao dos Karitianas. Foi nossa primeira aventura em 
Rondonia! 

PIN - Karitiana - Celio, Assis, Osny e crian~s. 
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O CANGU<;U, 
O ''mao torta" que nos seguiu ... 

,. 

Os dias que se seguiram foram bons e proveitosos para nossos trabalhos. Passei a ter 
as informa96es que precisava. Havia incentivo e criatividade em nossos projetos e, neles, 
a participa9ao de minha esposa como enfermeira era prioritária e de suma importancia. 

Eu via a Mariinha, desde o princípio, em plena atividade. Ela trabalhava no atendimento 
a saúde dos índios, com urna estratégia de envolvimento das mullieres e crian9as nas limpezas 
das casas e até os famosos "banhos" comunitários ela implantou, quando lá chegamos. Ela 
dominou a situa9ao e foi recebida por todos como a Oti maezinha. E assim foi considerada 
todo o tempo que moramos na aldeia. 

O assunto do animal que havia nos seguido veio a baila. Todos comentavam que urna 
grande onc;a estava nas irnedia96es. 

O índio que a viu disse que era um "cangu9u" ou "mao torta". A característica desse 
animal é apavorante para quem conhece sua a9ao depredadora. 

Ao contrário de outras espécies, o canguc;u é bastante arredio e difícilmente chega a 
andar em regi6es habitadas por índios, sitiantes ou cac;adores. 

Ele só chega a proximidades habitadas quando está desgarrado por situa96es peculiares 
de sua rac;a sendo, portanto, muito perigoso. Nestas circunstancias, o animal se toma nervoso 
e pode atacar pessoas ou grupos que se aventurero a andar pelas matas sem o devido cuidado. 

Toda a aldeia ficou sabendo que o canguc;u esta va por perto. As mullieres e as crian9as 
nao estavam efetuando normalmente seu trabalho de coleta de frutos ou gravetos nas matas. 
Quando o faziam, alguns homens as acompanhavarn, armados com suas flechas e 
espingardas, com todo o cuidado para evitar um ataque de surpresa. 

O Assis me relatou que eles teriam ido nos buscar se soubessem o dia certo de nossa 
chegada. 

Concluímos que o cangu9u havia nos seguido. As providencias que tornei, arrastando 
as varas, contribuíram muito para que o animal nao investisse contra nós e até desistisse de 
nos jantar! 

Mas é certo que Deus nos guardou quando deu o sentido e mostrou a minha esposa 
que um animal nos seguía. 

Os índios Karitianas tinham o costume de torrar farinha num sistema em que as familias 
se dividiam em escalas de servic;o. 

A cada semana, tres ou mais familias se reuniam e usavam a "casa de farinha", enquanto 
as demais continuavam seus afazeres de ca9adas, pescarias, roc;ados, feitura de arcos, flechas 
e artesanatos. 

Nós estávamos participando <lestes trabalhos junto com algumas famHias, na "casa de 
farinha", quando um indiozinho de aproximadamente dez anos achegou-se, encosto u o 
corpo no esteio do tapiri e, nos olhando curiosamente, falou bem baixinho alguma coisa 
para os índios. 

Passado um tempo, conforme é costume entre os Karitianas, o cacique chegou perto 
de mirn e, misturando sua linguagem com um portugues bem ruim, me falou com muita 
calma: 

"Olha aquí, o menino está dizendo que um gatiio queria pegá-lo do outro lado dorio. Ele disse que estava 
cafando um mutum que cantava por lá ( apontando o local) e leva va a espingarda do pai dele, o índio Pitanga. 
Ele foi atrás da ave até um lugar bem lá em baixo (mostrando que podia ser cerca de dois quilometros de 
distancia) e disse que procura va o mutum para dar um tiro nele, mas ouviu um barulho bem atrás dele e quando 
virou para ver, o gatiio já estava agachado para pular nele e come-lo! Entiio o menino ficou com muita raiva do 
gatiio, abai.xou (mostrando que o menino ficou de joelhos sobre uma perna) e esperou que o gatiio pulasse nele. 
A onfa pulou, ele deu o tiro, largou a espingarda e correu muito até aquí. Ele disse que niio sabe se matou o 
gatiio ou se ele ainda está vivo. Ele quer que nós vamos ver o que aconteceu e, se o bicho estiver morto, ele quer 

tirar a pele e comer a carne." 

Olhei para o indiozinho, ele estava eufórico e demonstrava querer que nós fossemos 
ver o tal gatao. Perguntei ao cacique que bicho poderia ser. Ele me respondeu que nao 
sabia, mas que talvez fosse um gato maracajá, a jaguatirica do sul do país. 

Apanhando as armas do cacique, porque eu nao possuía, o índio e eu fomos até o local 
indicado pelo menino que nos fazia companhia. 

De repente o cacique me mostrou sangue nas folhagens, mais a frente, urna po9a 
maior de sangue coagulado e, finalmente, o corpo da on9a, poucos metros a nossa frente. 

O menino realmente ha vi a a tirado na on9a conforme relatou. O animal tinha pulado 
nele e recebeu o tiro bem na cara. Apenas um tiro de espingarda, calibre 28, mas muito 
bem acertado. Posteriormente, identificamos que a maioria dos chumbos nem entrou na 
pele da on9a, mas alguns chumbos 3-T penetraram pela boca, quebraram urna das presas e 
se alojaram no cora9ao. Quando ela caiu do pulo que deu sobre o indiozinho, já estava 
morrendo. 

Chegando mais perto, com muito cuidado, o cacique cutucou o corpo e confirmou 
que estava inerte. A on9a estava morta. O salto que ela tinha proposto para cair sobre o 
índio foi interrompido pelo tiro. Quando ela bateu no chao novamente, seus bra9os esticados 
entraram debaixo de um tronco caído e ficaram presos. 

Joaozinho e a On(fa Cangu(fu 
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Ela tentara, raivosamente, morder o que estava ao seu lado e ficara também presa 
pelos dentes num cordel de cipós. Como sua boca estava travada, o cacique precisou de 
cortar os cipós para conseguir desprende-la. ,. 

Estudamos o corpo do felino e comprovamos o que o índio, que a viu días antes, tinha 
informado. Era um cangu9u ou, insisto em dizer, "mao torta", que denomina este tipo de 
felino conhecido por todos que habitam as matas. 

Essa espécie de on9a é pintada, temo dorso relativamente curto, se comparado aos 
das outras, e mediu 6 palmos, fora o rabo. De altura possuía apenas 3,5 palmos, mas sua 
musculatura era forte e o corpo muito largo e pesado. Mais tarde confirmei, numa balan9a 
nao muito confiável que tinha na aldeia, 89 quilos. 

Era um macho de pouca idade, porém, no conhecer dos índios, já era adulto e, por 
causa de brigas com outros, estava meio desgarrado, por isso chegou tao perto da aldeia. 

A peleja para transportar o animal para a aldeia foi enorme. Fizemos um varapau e 
amarrando os membros, bra9os e pernas, o cacique e eu carregamos a on9a nos ombros. 

Quando chegamos no río, como nao foi possível transportá-la em dois na pinguela, eu 
pude ver a for9a do cacique, que colocou-a em seus ombros e trouxe-a até a aldeia. 

Os índios rodearam o corpo da on9a e falavain muito. Minha esposa também chegou 
perto e, juntamente comas mullieres, tagarelou sobre o ocorrido. Nao sei como se entendiam 
tao bem, pois fazia pouco tempo que estávamos lá. 

CONHECENDO UMA "PICO DE JACA" 
Marünha outra vez em perigo ... 

Mes de mar90 de 1972 ... Exatarnente há um ano estávamos fazendo nosso trabalho no 
Karitiana, tínhamos urna escolinha de alfabetiza9ao em funcionamento e o posto organizado. 

As ro9as coletivas haviam sido ampliadas no verao. Como é costume, os índios se 
organizavam numa escala familiar para fazer seus ro9ados. 

Todos participavam dos lucros dos r09ados comunitários. As r09as familiares serviam 
para a subsistencia doméstica. 

Com a terra pronta para receber sementes e o início do período chuvoso, descrito na 
regia.o como "inverno", resol vi ir até Porto Velho em busca de mudas de café, cupua9u, 
guaraná e outras espécies diversificadas de fruteiras , além das sementes de milho, feijao e 
soja que eu havia planejado introduzir no Karitiana. 

Minha esposa iría ficar sozinha no posto continuando seu trabalho de atendimento 
' diário. A noite, quando eu nao estava lá, algumas índias dormiam em minha casa para 

fazer-lhe companhia. Nao existía nenhum receio de deixá-la sozinha na aldeia, tal era o 
carinho que toda comunidade tinha com a Oti (mamae branca). 

Ela estava sozinha no Karitiana quando urna índia procurou-a aflita em busca de 
socorro para seu bebe que estava enfermo. Ao tomar ciencia da gravidade da doen9a, ela 
resolveu deslocar-se a pé, juntamente com a mae e a avó da crian9a, para Porto Velho. 

Dois índios acompanharam-nas para protege-las dos perigos da caminhada pelas trilhas 
no meio da floresta. 

A crian9a estava com pneumonia e os recursos que minba esposa possuía eram poucos 
para esse tipo de atendimento. 

Ela aplicou soro na crian9a, enquanto se preparavam para partir. Alguns índios tomaram 
a dianteira para pedir ao pessoal do DNPM, acampado no posto "Maria Conga", que os 
socorresse, levando-os dali até a cidade. 

A distancia era de 38 quilómetros, que foram feitos a pé pois a viatura nao estava no 
posto Karitiana. 

Minha esposa levava a crian9a enferma no colo e os demais a acompanhavam chorando 
porque o estado do pequenino era bem grave. 

Alcan9ando a metade do caminho, todos pararam para descansar. Aproveitando o 
ensejo, a Mariinha redobrava os cuidados com a crian9a, dando-lhe oralmente algum 
medicamento. 

Estavam todos sentados a beira do caminho, sob a cobertura de um tapiri, construído 
para abrigar os viajantes daquele trajeto. Minha esposa havia ficado um pouco mais longe 
para evitar o assédio dos índios querendo ver o estado da crian9a. 

Em dado momento, ela escutou um barulho e, assustada, levantou-se rapidamente 
olhando para o ponto que lhe chamou a aten9ao. 

Ela viu urna enorme cobra bem ao seu lado, erguida em posi9ao de ataque, preparando 
seu bote fatal para lhe atingir na altura da cintura. 

Sem mais esperar, ela passou a crian9a para as maos da índia que estava próxima, 
apanhou um faca.o e investiu com raiva sobre o réptil ajudada pelos índios que vieram e 
acertaram a cobra com estocadas contínuas até a matarem. 
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Era urna "pico de jaca" adulta, serpente também conhecida como "surucucu pico de 
jaca", da mesma fanu1ia dos "jaracu9us" do interior de Sao Paulo, Minas e outros estados 
do sul do país. 

Esta cobra é considerada a maior espécie venenosa da América do Sul, atingindo 
cerca de dois metros de comprimento, somente menor que as sucuris, anacondas e jibóias, 
que apesar de grandes nao possuem venenos. 

Nao demorou muito tempo, minha esposa parou novamente e em prantos procura va 
dar carinho aquele pequenino que morria em seus bra9os. 

Foi um momento de grande dor para ela. A crian9a morreu nos seus bra9os. Todos 
choravam e gritavam, conforme é o costume em seus lamentos, e minha esposa ainda 
tentava devolver o fólego para o bebe, mas Deus a levou dos seus bra9os! 

Era a filha do índio Antonio Paulo e de sua esposa "Gra9a" que ainda vivem na 
aldeia Karitiana. 

Este episódio f oí difícil para minha esposa que fica emocionada ao re lembrar o 
sofrimento que todos passaram. Mas tenho certeza de que existe o consola de ter procurado 
salvar aquele bebe com todas as for9as. É o conforto do dever cumprido com amor! 

Quando retomei, havia acorrido o funeral, mas a enfermeira esta va firme continuando 
seu trabalho. Outras ocorrencias tristes viriam, só o futuro nos mostraria. 

Tenho certeza de que minha esposa deixou um perfume muito suave entre os índios 
Karitianas. Eles sentem este perfume até hoje quando se lembram dela. 

Surucucu-Pico-de-Jaca (Lachesi Muta) Bothrops espécie atingiu 3,20 m e 10.200 kg. 

-A CORREI<;AO 
As formigas destruíram tudo ... 

As surpresas geralmente acontecem nas madrugadas. Assim foi conosco numa delas, 
quando minha esposa e eu estávamos dormindo tranqüilos em nosso rancho de adobo, 
chao batido e coberto de palha. 

Nosso pequeno quarto continha apenas urna cama de casal feita de madeira rústica 
tirada em serrotao, um caixote que servia de criado-mudo sobre o qual eu colocava urna 
lanterna, minha bíblia e hinário. Nele cabía também o rádio de pilhas, de oito faixas, que 
era usado, todas as noites, para eu ouvir os programas transmitidos pela Rádio Transmundial 
de Bonaire. Havia um mosquiteiro, ou cortinado, que cobria nossa cama para nos proteger 
de insetos e ciscos caídos do teto. 

As duas horas da madrugada, fomos acordados por um barulho típico de insetos se 
infiltrando na palha de nossa cobertura. Era urna espécie de chiado fino que nao definía 
bem sua origem. Apurando o sentido e temeroso pelo barulho, busquei a lanterna para 
identificar o que produzia aquele roído. 

Nossa surpresa f oi grande. Era urna correi9ao de f ormigas pre tas que tomavam toda 
cobertura do mosquiteiro, cobriam o chao de nosso quarto e subiam pelas paredes numa 
quantidade incrível. 

Assustados, minha esposa e eu corremos para fora de nosso rancho sem ter tempo 
nem de cal9ar os chinelos, pois eram muitas formigas invadindo os cómodos e devorando 
tudo que encontravam. 

Gritei para os índios pedindo ajuda e procurei juntar palhas nas imedia96es para 
combate-las com fogo. Minha esposa come9ou preparar as tochas e iniciamos um contra
ataque. 

A correi9ao, como é chamado este verdadeiro ataque de formigas, tero urna 
característica interessante. Agrupadas em grande quantidade, com urna f orma9ao identica 
a um Q.omboio, as formigas iniciam urna varredura em sua caminhada, atacando e devorando 
tudo que esteja na sua frente. 

Nao conhe90 a razao desta ocorrencia, mas é apavorante ser atacado dentro de sua 
casa por urna quantidade tao grande de formigas cujas ferroadas sao extremamente doloridas, 
sem a menor chance de defesa. 

Coma ajuda dos índios, através de tochas de fogo conseguimos lutar contra as formigas, 
mas somente após amanhecer é que as expulsamos completamente de nosso rancho. 

Mariinha e eu estávamos picados. Com o corpo inchado, principalmente os pés e as 
pernas feridas, procuramos um bálsamo que amenizasse as dores que sentíamos. 

Os índios que nos ajudaram também estavam feridos. Eles nos contaram que naquela 
época do ano sempre ocorria o perigo das correi96es. Picamos sabendo que crian9as e 
pequenos animais haviam sido mortos em outras ocasioes por este motivo. 

Com maiores informa96es que recebi de amigos veterinários e naturalistas, fiquei 
sabendo que, para prote9ao, eu deveria fazer urna espécie de valeta em volta da casa 
enchendo-a de trapos e algodao embebidos de óleo lubrificante queimado. Isto evitaria o 
ataque das formigas, pois elas nao conseguem transpor locais molhados com óleo queirnado 
e até morrem se atingidas pelo produto. 
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Esta passagem de nossa vida no Karitiana ficou muito marcada. O susto e a surpresa 
desse tipo de ataque nós nao conhecíamos e elas conseguiram fazer urna festa destruindo 
tudo o que tínhamos. 

Nossa chegada no Karitiana foi cheia de surpresas. Urna caminhada pela mata numa 
picada rústica, a companhia de urna on9a e a comprova9ao do perigo que corremos. 

Tempos depois, urna "pico de jaca" quase atinge minha esposa e urna visita das 
formigas nos surpreende de madrugada. 

Mesmo assim, a enfermeira Mariinha, pequenina e frágil, pelas manhas saía gritando 
pela aldeia: "Arancangú suassure aurure!", que quer dizer, "Venham logo, venham correndo, 
venham até onde eu estou !" 

Fazendo um roteiro casa por casa, ela deflagrava urna correria entre as índias, 
que iam varrendo e limpando tudo, ajeitando as coisas dentro das malocas e mostrando 
que estava bem asseado. Sem interferir em seus costumes, a enfermeira apenas 
mostrava que a higiene evitava a prolifera9ao de insetos. Tenho certeza de que muita 
coisa mudou na aldeia dos Karitianas quando minha esposa chegou. 

Picamos no Karitiana 
quatro anos e meio. Pomos 
transferidos para outra regiao 
e quando voltamos para 
visitá-los, dois anos depois, 
pude comprovar o quanto 
gostavam de nós. 

Quando chegamos 
novamente a beira daquele 
rio, ouvindo a voz de minha 
esposa chamando, todos 
vierain correndo. As crianc;as 
agarravam nos bra9os dela, 
as índias choravam e 
rasgavam sua roupa para 
guardar os peda9os dos 
vestidos daquela 
enfermeirinha que esteve 
entre e les. Todos nós 
choramos, ninguém pode 
avaliar este sentimento, é 
muito puro para ser 
entendido em nossa 
sociedade. 

Quem sabe um dia 
poderei contar o que 
passamos juntos durante os 
quatro anos que v1vemos 
com os índios Karitianas. 

11 s 

ANTECEDENDO A PARTIDA 
Minha fann1ia em Uberlandia ... Julho/1988 

Minha familia e eu deixáramos Porto Velho, capital de Rondónia. O destino foi a 
cidade de Uberlandia, Estado de Minas Gerais, onde tínhamos parentes. 

Minha esposa e meu filho mais novo já estavam acomodados na nova residencia 
quando seguí para Brasilia para me apresentar na FUNAI, de onde havia partido o convite 
pessoal e semi-oficial, para eu retomar ao trabalho indigenista. 

Necessitei de readaptar-me ao novo estilo de administra9ao da FUNAI. Reví os velhos 
companheiros e integrei a equipe do Órgao que se preparava para seguir para a regiao de 
atua9ao do Projeto Calha Norte. Este fato trouxe-me um novo incentivo para o trabalho. 

Na realidade, eu relembrava os idos de 1968, quando iniciava em Brasilia os primeiros ,, 
contatos oficiais coma Funda9ao Nacional do Indio e inscrevia-me no Curso Piloto de 
Indigenismo que perrnitiu o início de minha carreira. 

Mas os tempos eram outros, coro 52 anos de idade, nao era mais jovem e via, apenas 
no íntimo, as possibilidades da ventura de poder estar novamente entre os índios e ser útil 
de alguma forma. 

Passaram-se tres meses de planejamento e reorganiza9ao. Nosso destino inicial seria 
a Superintendencia Regional da FUNAI de Manaus e de lá a regiao, do Acre até Roraima, 
que o Projeto abrangia. 

Retomando a Uberlandia, informei rninha esposa e filhos sobre a necessidade de 
seguir para Manaus. 

Questionando sobre o nosso retorno, consideramos que seria melhor eu seguir na 
frente, analisar o trabalho, cargo e responsabilidade para, posteriormente, reunir a familia. 

Nesse caso, rninha esposa e meu filho mais novo ficariam em Uberlandia aguardando 
nosso futuro reencontro. 

Despedi-me dos irmaos de minha Igreja, dos meus parentes e quando deixei minha 
esposa e meu filho, nao podía imaginar que iría ficar tanto tempo longe deles, sem a menor 
possibilidade de comunica9ao. 

A chegada em Manaus foi difícil e curiosa. Havia grandes perspectivas de trabalhos 
importantes, mas os problemas para o nosso planejamento ser possível, na prática, eram 
imensos. 

Aconteciam conflitos entre garimpeiros e índios em algumas áreas e, em outras, a 
integra9ao capciosa de algumas lideran9as indígenas com invasores. 

Em sua atua9ao, os Missionários estavam acuados entre o dever e as press6es que 
recebiam de poderosos grupos económicos. 

Durante 40 días procuramos administrar com nossos colegas de trabalho todas as 
questoes atinentes a reformula9ao do Calha No rte. 

. Finalmente, surgiu um encontro entre lideran9as indígenas, Missionários e autoridades 
representativas de órgaos que atuavam ero conjunto coro a FUNAI. 

Esse encontro teria como finalidade urna reavalia9ao do coroportamento do Projeto 
Calha Norte, coro base nas responsabilidades da FUNAI, visto que os problemas roais 
críticos referiam-se as invasoes ocorrendo nas áreas indígenas. 
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As reservas indígenas nao estavam demarcadas. Este fato gerava muito questionamento, 
por causa de inúmeros interesses de pessoas avulsas e grupos económicos que, direta ou 
indiretamente, se ocupavam do extrativismo mineral de cassiterita, ouro e diamantes . .. 

Encontrando estas situa96es litigantes e extremamente controversas, a FUNAI 
precisava administrar sua atua9ao neste Projeto e com rnuita responsabilidade responder 
ao Estado Maior das For9as Armadas sobre os caminhos a serem tomados em defesa dos 
índios. 

O MATURACÁ ... 

A oportunidade de conhecer o PIN-Maturacá foi-me concedida através da Portaria 
No. 100 da Superintendencia da Funda9ao Nacional do Índio de Manaus. 

Dias antes da viagem, acontecera urna reuniao de grande importancia, com a presen9a 
de diversas autoridades responsáveis por assuntos indígenas, ocorrencias de meio ambiente 
e seguran9a nacional. 

Participaram da reuniao representantes do IBAMA, Polícia Federal, Govemo do Estado 
dó Amazonas, FUNAI e os caciques indígenas Yanomamis, além da notável presen9a do 
Padre Carlos Galli. 

Segundo a determina9ao da Portaría, cumprindo as resolu96es da reuniao citada, eu 
deveria transportar, para o PIN-Maturacá, muitos recursos que seriam destinados as aldeias 
Yanomamis da regiao, inclusive materiais de secos e molhados para implantar urna cantina 
no Posto Indígena e alguns motores estacionários que deveriam ser utilizados pelos índios 
para extra9ao própria de minérios. 

Na realidade, a reuniao ocorrida entre as autoridades, FUNAI e indígenas, com anuencia 
do Padre Galli, visava o apoio dos líderes tribais para expulsar inúmeros garimpeiros que 
trabalhavam nas proximidades do Pico da Neblina e tinham o apoio dos próprios índios ou 
de alguns representantes indígenas. 

Para efetivar a saída dos garimpeiros, com o conhecimento e a anuencia da 
Superintendencia de Manaus, seria permitido que os índios aprendessem a trabalhar com 
as máquinas de extra9ao de ouro, e se iniciaria, também, urna cantina no PIN-Maturacá, 
cujo seguimento comercial dependeria da compra e venda do minério extraído. Estes 
recursos seriam usados como capital de giro para desenvolver a cantina. 

Após urna reuniao com os colegas da FUNAI, que também participariam da 
organiza9ao desse evento junto aos índios do Maturacá, conseguí elaborar um plano de 
a9ao elementar que, na prática, deveria receber altera96es por causa da participa9ao de 
terceiros nesse trabalho que envolveria minérios e sua extra9ao. 

Pessoalmente, eu nao entendía nada de minérios, nao tivera nenhuma experiencia 
com extra9ao nem conhecia os produtos que na regiao de Rondónia, de onde eu havia 
saído, eram comuns, como a cassiterita, ouro e diamantes, além de pedras preciosas ou 
industriais. 

Isso poderia ser considerado um ponto negativo, urna vez que, tanto minha equipe 
como eu, seríamos for9ados a andar, conhecer e ter um relacionamento funcional com 
garimpeiros. Mas nao foi, pois meus homens, com exce9ao do meu filho Wagner, haviam 
trabalhado em usinas de extra9ao de cassiterita. Ninguém possuía experiencia, 
especificamente, com ouro e diamantes, apenas algum conhecimento por informa96es 
adquiridas de outras pessoas ligadas a garimpos. 

Os equipamentos que levaríamos para o Maturacá consistiam em dois pares de 
máquinas e motores estacionários com os complementos de mangueiras e peneiras próprias 
para extra9ao de ouro. O restante eram secos e molhados para iniciar a cantina. 

Nossa responsabilidade era somente transportar e entregar as máquinas e demais 
materiais no Maturacá, apresentar a chefia do Posto Indígena os homens escolhidos para 
ensinar os índios e retomar para Manaus. 
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Nao iríamos nos envolver com trabalhos de garimpo nem participar das decisoes 
correlatas aos problemas do PIN-Maturacá, visto que a atividade teria a coordena9ao e 
inteira responsabili<;lade do Chef e do Posto, com anuencia da Missao Salesiana e supervisao 
da FUNAI e demais órgaos que haviam participado da reuniao sobre o assunto. 

Na sede da FUNAI em Manaus estava um grupo de índios em transito. Entre eles, 
ha vi a tres Yanomamis da regiao denominada Maraiuá. Esse Posto Indígena ficava próximo 
do Pico da Neblina e distava aproximadamente 40 quilómetros do PIN-Maturacá. 

Vez ou outra, um grupo de índios saía em suas andan9as do Marauiá e caminhava 
até o Maturacá para visitar os amigos e vice-versa. Havia até parentes que, através de 
casamentos entre pessoas das duas aldeias, promoviam festas periódicas, um dos motivos 
de suas andan9as e agrupamentos. 

Fizemos amizade comos tres Yanomamis e resolvemos que o Wagner e os homens 
iriam de barco, transportando os motores e demais materiais até a cidade de Santa Isabel 
do Rio Negro. De lá, eles tomariam um aviao da FUNAI que os transportaría até o Maturacá. 

Os Yanomamis do Marauiá também seguiriam até próximo de Sao Gabriel da 
Cachoeira, mas desceriam antes, na embocadura do rio que denomina a aldeia, e subiriam 
de voadeiras até sua regiao. 

U m relato sintetizado do Wagner descreveu a viagem que meu pessoal fez com o 
objetivo de transportar o material destinado ao PIN- Maturacá. 

Prejudicados por desencontros de meios de transportes, sua narrativa descreve 
problemas, que apesar de graves, eles souberam calmamente administrar. 

Relato 

"Saímos de Manaus no barco Uatarara que subiría o rio Negro até a cidade de Santa 
Isabel. A viagem tinha previsao de seis dias. No sétimo dia, um aviao da FUNAI nos pegaría 
naque le local e nos levaría até Sao Gabriel da Cachoeira, ponto de partida vía fluvial até o 
P IN-Maturacá. A maior parte dos passageiros eram garimpeiros com suas famílias. Notamos 
alguns índios Yanomamis lhes acompanhando. Isso significava que os garimpeiros estavam 
sendo levados pelos próprios silvícolas para as áreas de garimpo inseridas em suas reservas. 
A embarcarao estava repleta de passageiros e nossas redes eram armadas muito próximo 
das demais. Ouvíamos todos os assuntos comentados pelos garimpeiros que, na realidade, 
eram planos para explorarao de minérios nas áreas indígenas. No quinto dia de viagem, o 
barco encalhou num banco de areia e quebrou a hélice. Passamos a noite ali e, pela manha, 
os homens tentavam trocar a hélice quebrada, com a dificuldade de trabalhar submersos 
num sistema de mergulho. Chegamos em Santa Isabel com dois días de atraso e o aviao que 
jora nos buscar nao pode esperar. Esta ocorrencia inesperada dificultou nossa vida em Santa 
Isabel. Com pouco dinheiro, compramos apenas arroz, óleo e sal que comíamos com peixes, 
fazendo urna única refeirao por dia. Ficamos 40 dias nesta situarao, dormindo num terreno 
baldío da vila de Santa Isabel, sem meios de avisar meu pai e a FUNAI - Manaus. Através do 
rádio amador da Prelazia conseguimos comunicar a meu pai, que estava no Maturacá, sobre 
nossa situarao. Ele providenciou um aviao que, em poucos días, nos apanhou em Santa 
Isabel levando até Sao Gabriel da Cachoeira. Meu pai nos esperava no aeroporto e nos 

informou sobre a situarao crítica que havia deixado no PIN-Maturacá. Nesse ínterim, os 
materiais já haviam sido entregues pelo proprietário do Uatarara ao chef e da FUNA/ de Sao 
Gabriel da Cachoeira. Resolvemos entao, após urna reuniao, considerar nossa missií.o 
cumprida. Meu pai, com maiores detalhes, nos relatou que os caciques do Maturacá estavam 
nervosos e a situa{-·ao conflituosa só poderia ser resol vida pelo Padre Carlos Galli. Qualquer 
inteiferencia nossa pode ria ser interpretada como interesse por minério. Tomamos a decisiio 
de voltar a Manaus, o que fizemos através de um aviao Hércules da FAB." 

O PIN MATURACÁ 

O Posto Indígena do Maturacá foi criado em área de campo da Missao Salesiana do 
Alto Río Negro, que tem servi9os prestados a todas as etnias silvícolas da regiao. 

O Maturacá contava com os excelentes servi9os de assistencia do Padre Carlos 
Galli , um verdadeiro Missionário que na época de minha estada na Missao já vivia há mais 
de trinta anos junto com os Yanomamis. 

Ele sabia tudo sobre a antropología tribal e jamais interferiu nos usos e costumes 
dos índios. Conversamos bastante sobre a influencia do trabalho missionário entre as 
comunidades que tem seu maior mister entre esses povos assistidos pelos Salesianos. 

Sem fugir ou negar o propósito de pregar o Evangelho, aquele homem franzino e 
alquebrado de tantas lutas mantinha um ótimo relacionamento comos índios que nutriam 
um verdadeiro sentimento familiar por ele. 

Eu digo isto com toda certeza porque comprovei em todo o tempo que lá estive. O 
relacionamento da Missao através da atua9ao do Padre Carlos Galli era mais do que a de 
um pai cuidando de seus filhos e, por conseqüencia, havia a recíproca dos índios que o 
tinham como um pai, conselheiro cuidadoso, amoroso e sobretudo muito forte em sua 
missao como obreiro do Nosso Deus. 

Pico muito triste e desapontado pelo julgam.ento que as pessoas fazem sobre o 
trabalho missionário entre os índios de um modo geral. 

Sem o conhecimento necessário de toda problemática que envolve as diversas 
missoes religiosas, nem ao menos as dificuldades básicas que cada missao encontra para 
exercer seu trabalho, como a situa9ao etnológica e antropológica e o estágio social das 
tribos em questao, as pessoas saem criticando abertamente missoes e missionários, fazendo 
um julgamento errado e, muitas vezes, injusto .. 

O Maturacá, pela posi9ao estratégica, seria como um portal do inferno para a entrada 
de invasores na busca de extrativismo mineral. Mas Deus, com a Sua infinita bondade, 
cuidou de enviar para os Yanomamis um missionário chamado Padre Carlos Galli. 

Ele veio da Itália, deixou sua farrn1ia e partiu para nossa terra sendo colocado pelas 
maos divinas no topo das mais altas montanhas do Brasil. 

Nos pés do Pico da Neblina fica a aldeia Yanomami que teve a dádiva de receber 
um MISSIONÁRIO, com letras maiúsculas. Eu agrade90 a Deus pelos Salesianos que 
prestam servi9os entre nossos índios. 

Os problemas enfrentados pelo missionário eram e ainda devem ser muitos. Dentre 
eles, o que mais incide em ocorrencias perigosas é o fato de que o Maturacá está sob um 
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len9ol de riquezas minerais. No Pico da Neblina, segundo pesquisas particulares realizadas 
por garimpeiros e as coberturas do RADAM, sao encontrados minérios nobres como o 
ouro e diamantes. " 

Os caciques indígenas sao assediados por garimpeiros e por grupos organizados 
que desejam, de todas as formas, garimpar na regiao do Maturacá. 

Embora os líderes tribais neguem sua participa9ao nesses interesses, a verdade é 
que cada um deles atua como agente de coloca9ao de garimpeiros em suas terras. Eles 
sempre procuram esconder es tes fa tos mas, vez ou outra, brigam entre si provocando 
verdadeiras matan9as nos mesmos moldes que os chefoes do crime fazem nos grandes 
centros urbanos. 

Comprovei em minha curta estada no Maturacá que, mesmo tendo assumido 
compromisso na reuniao de Manaus que retirariam os garimpeiros de sua regiao em troca 
de máquinas e aprendizado para operá-las na extra9ao de minérios, os líderes indígenas 
estavam até come9ando a arrebanhar "sócios" no empreendimento. 

Praticamente todos eles, divididos por seus interesses pessoais, formavam grupos 
de garimpeiros para trabalhar na extra9ao de ouro, e os entreveros, pelos melhores pontos, 
estavam sendo motivo de amea9a de morte entre os caciques. 

O Padre sabia disso. Sigilosamente, ele me repassava sua apreensao e compreendi 
que jamais poderia dar certo a inten9ao da FUNAI em deixar os índios garimparem conforme 
o que foi tratado. 

Passei cerca de 40 dias no Maturacá esperando os equipamentos, os materiais da 
cantina e o chefe de posto que deveria chegar com oito homens escolhidos para ensinar os 
índios a usarem as máquinas de extra9ao de ouro. 

Foram dias tranqüilos. Aproveitei para conversar bastante com o Padre e com as 
lideran9as indígenas que, eu sabia, eram meio divididas em seus interesses tanto de ordem 
material como no poder. 

A situa9ao entre os índios comec;ou a ficar tensa a medida que a chegada do comboio 
de materiais, equipamentos e homens se aproximava. Diariamente, chegavam na aldeia, 
índios e seus líderes que vinham do Marauiá procurando saber detalhes do trabalho que 
deveria ser f eito coma participa9ao dos profes sores brancas e a extra9ao de o uro e diamantes. 

Creio que achavam que eu era um "expert" no assunto de garimpo, pois me 
assediavam diariamente com seus intérpretes buscando informa96es gerais sobre como 
extrair minérios. 

Fiquei numa situa9ao difícil e ti ve de recorrer ao Padre para dizer aos índios que eu 
era da FUNAI, que aguardava a chegada do chefe de posto como comboio e que, após 
conferir e transportar todo o material de minha responsabilidade, eu iria embora e que, na 
realidade, eu nada sabia sobre o trabalho de garimpo. 

Com grande dificuldade, conseguí convencer os índios e seus líderes. Um chefe 
resolveu me levar para um passeio de barco, cerca de tres horas da aldeia e urna caminhada 
de sete quilómetros, num campo montanhoso e cheio de grandes huracos naturais. 

Mais tarde, o Padre me revelou que fui levado para urna regiao de futuro garimpo e 
que o cacique quería ver o meu conhecimento sobre minérios. Como nao demonstrei 
qualquer rea9ao emocional por caminhar sobre minérios, ele me trouxe de volta e disse aos 
demais que eu nao era mesmo "de nada" em rela9ao a garimpo. 

Finalmente recebi notícias de que dois barcos estavam subindo o rio e que deveriam 
ser os homens e os equipamentos que esperávamos. Junto, chefiando o comboio, estavam 
o chefe de posto e um enfermeiro que deveria prestar servi9os na regiao. 

Retirada de Garimpeiros do Maturacá 

Mais dois días se passaram até que um alvoro90 na aldeia assinalou a tao esperada 
chegada do pessoal e sua preciosa carga. 

Pornos todos para as barrancas dorio e divisávamos as embarcac;oes sendo empurradas 
pelos motores de popa. Havia muita alegria entre os índios. Ao contrário dos caciques que 
mostravam sua apreensao em iniciar os acertos sobre os bens a serem recebidos e os detalhes 
de assentamento das máquinas. Tinha certeza de que o assunto era litigante e, em breve, 
comprovei que estava com razao. 

Nao vou revelar os nomes dos caciques envolvidos porque as ocorrencias foram fatais 
para alguns deles que morreram nas refregas sob as flechas e chumbos das carabinas. Conhe90 
os matadores também, mas declinarei em nomear seus contentores e algozes, citando apenas 
os fatos. 

O clima emocional da chegada do comboio e as suas conseqüencias nas atividades da 
comunidade indígena no PIN MATURACÁ foram traduzidas por iniciativas de festanc;as, 
mexericos, forma9ao de pequenos grupos de trabalho e outras iniciativas que identifiquei 
como "perigosas". 

O grupo tinha tres caciques. O mais velho era temido por suas iniciativas punitivas de 
grandes conseqüencias. Muitas delas acabaram na morte do punido. 

Quanto ao julgamento e senten9a que o infrator recebia, cabía so mente ao velho cacique 
impor a sua vontade. Ele sempre foi bem respeitado pelos índios, pois estes o viam com 
bons olhos. Quero crer que, segundo seus costumes, sua vontade era mais justa do que 
injusta. 

Os outros dois caciques eram irmaos. O primeiro tinha urna lideranc;a calcada em 
boas a96es para seu povo. Era um cacique que nao procura va bens somente para sua farru1ia, 
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nao era egoísta e, apesar da lideranc;a guerreira do chef e mais idoso, para muitos problemas, 
ele era mais procurado e exercia maior lideram;a. 

Quanto ao seu irmao, o cacique jovem, este sim era considerado um elemento perigoso. 
Tinha seus segui'llores e até um grupo que o acompanhava nas ocorrencias mais íntimas e 
litigiosas. Todos sabiarn que ele era responsável por mortes de índios e brancos. Durante 
minha estada no Maturacá, ele matou um garimpeiro que estava coabitando com urna ínclia. 

Com esta chefia diviclida, o Maturacá era como um barril de pólvoras. Somente a 
atuac;ao do Padre Carlos Galli aliviava as maiores tensoes e limitava em muito a vontade 
guerreira dos líderes e demais índios. 

Nao havia no ar urna franqueza de comemorac;ao de um bem recebido, e sim, urna 
tendencia a organizac;ao belicosa, fazendo com que fatos do passado, ocorrencias negativas, 
entre os índios e suas farm1ias, e vinganc;as fossem revividas. 

O Padre demonstrava toda sua apreensao quando me narrava os litígios ocorridos 
entre os líderes indígenas da regiao, as brigas familiares e outras ocorrencias próprias dos 
Yanomamis. Ele foi muito franco em contar detalhes que envolviam os chef es que, naqueles 
días, se preparavam para o envolvimento na extrac;ao de ouro. 

Segundo o entendimento do missionário, os líderes tribais e demais índios agregados 
a cada chefia iriam reviver os litigios e vinganc;as em andamento no meio do povo do 
Maturacá, talvez eliminando seus concorrentes naturais. 

As elei9oes municipais de 1988 estavam próximas. Alguns índios alfabetizados 
possuíam título de eleitor e deveriam participar da escolha do futuro prefeito de Sao Gabriel 
da Cachoeira. 

A Missao Salesiana administra va escola de primeiro grau implantada para alfabetizar 
os Yanomamis. Havia até professores indígenas da tribo Tucanos, oriundos da Missao do 
Alto Rio Negro, que davam aulas para os Yanomamis e eram muito bem recebidos. Alguns 
índios do local também estavam sendo preparados para administrar aulas no sistema bilingüe. 

Escola Salesiana no Maturacá 

Por es ta razao, muitos s il v ícolas possuíam documentos de identidade e, 
conseqüentemente, títulos de eleitor, sendo assediados pelos políticos de Sao Gabriel da 
Cachoeira. 

Por ocasiao das elei96es até participei da organizac;ao local para receber os mesários 
designados pelo T.R.E., porém, procurei ficar distante da atividade em si. 

Retom ando ao tema inicial sobre o Maturacá, as possibilidades de assentamento de 
máquinas de garimpo e as atividades preparatórias para as eleic;oes se mesclavam com 
assuntos emergentes entre os ínclios e, igualmente, dividiam as liderarn;as. 

A primeira ocorrencia de ameac;a de morte foi feitajustamente pelo cacique guerreiro, 
que informei ser o mais perigoso deles. 

Ele avisou a todos, por meios indiretos, que iría matar um candidato a vereador que 
havia decidido ser o "fiscal" do seu partido na apurac;ao dos votos da eleic;ao que se 
aprox1mava. 

O Padre Carlos Galli soube das ameac;as através dos seus informantes indígenas, 
seus seguranc;as, que era certa e autentica a ordem de matar o tal candidato nos días que 
antecediam o da votac;ao. 

Ele informou-me sobre as ameac;as do jovem cacique e pediu-me que fosse falar, 
com urgencia, com o tal candidato. Orientou-me sobre como abordar o assunto com o 
homem marcado para morrer, para evitar qualquer reac;ao de desespero, e acrescentou que 
iria pedir um aviao através de sua radiofonía. 

O Padre nao sabia a data marcada nem como seria realizada a morte do homem. Só 
sabíamos que estava próximo, pois seria antes das elei96es e estas se realizariam dentro de 
dezoito días. 

Com essa espinhosa missao de avisar o homem marcado para ser morto pelos 
Yanomamis, fui até o alojamento onde ele se hospedava, nas próprias dependencias da 
rnissao, considerando que, de maneira nenhuma, ele podía sair de barco porque seria seguido 
e morto. 

O homem em questao tinha aproximadamente 30 anos e era muito conhecido em 
Sao Gabriel da Cachoeira. Tinha ganhado as eleic;oes passadas como vereador e estava 
pretendendo se reeleger. Os motivos que estavam levando o cacique jovem a querer matá
lo me intrigavam. Por esta razao, antes de entrar no assunto, resolví diagnosticar o problema 
com urna tática de questioná-lo sobre seu relacionamento comos índios, pois sabia, de 
antemao, que ele era bem conhecido na regiao. 

Depois de muito conversannos, eu, que só ouvia, percebi que ele se empolgou com 
o assunto corrente de garimpo e sabia até detalhes da chegada dos "professores garimpeiros", 
que a FUNAI havia enviado para a regiao. Sabia das pequenas contendas que estavam 
sendo armadas pelos caciques para comandar as melhores frentes a serem implantadas e, 
disfarc;adamente, mostrou suas tendencias de apoio a determinado chefe indígena que nao 
era do Maturacá, e sim, do Marauiá. 

Percebi sua intenc;ao e analisei que o motivo estava bem explícito. O cacique jovem, 
como era mais belicoso e até tendencioso a liquidar qualquer adversário de seus interesses 
e do próprio interesse tribal, fora escolhido para "justic;ar" o branco que estava querendo 
dar urna "ajuda" a mais para o índios Yanomamis do Marauiá. Ele seria morto para que os 
índios da outra aldeia soubessem que poderiam participar da extrac;ao do ouro na regiao, 
mas sem a ajuda de um branco. 
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Na realidade, todos os caciques do Maturacá estavam sendo envolvidos e aceitavam 
a ajuda dos seus amigos garimpeiros, mas nao iriam admitir que os índios do Marauiá 
tomassem a iniciativa. 

Decidí, entao, contar ao homem marcado a inten9ao do cacique jovem de matá-lo. 
Ele ficou pálido, come9ou a tremer, perdeu praticamente a fala e come9ou a chorar, 
engasgando-se entre as lágrimas e a pressao que fazia para nao gritar. Realmente foi um 
quadro triste de ser visto. 

Tentei, em vao, acalmá-lo. Ele nao conseguia recobrar a razao e acabei sentindo 
que a situa9ao era mais séria do que eu imaginava. 

Percebi que minhas análises estavam certas. Ele sabia o risco que corria e agora 
tinha muito medo de nao dar tempo de sair. Ele mesmo dizia que precisava de ir embora 
depressa e nao podía ser de barco porque seria fatalmente morto na primeira curva do rio. 

Passado o susto maior, recobrando um pouco o entendimento, tentou se desculpar 
dizendo que nao sabia porque o cacique quería lhe matar. Mas, mesmo assim, pediu-me 
que chamasse o Padre Carlos Galli, o único que poderia lhe salvar. 

Avisei que iría em busca do Padre e ele nao quis me deixar sair do alojarnento de 
tanto medo que sentia. 

Esclareci a ele que, como indigenista e acostumado a saber des tas amea9as e até de 
algumas que foram concretizadas, sabia que seriarn respeitadas as dependencias da Missao 
Salesiana mesmo sendo a amea9a de um cacique perigoso como aquele Yanomami, e 
nenhum índio, ou grupo deles, viria fazer mal a ele naquelas circunstancias. Ele era hóspede 
na missao e estava conosco. Os índios jarnais o agrediriam na sede da Missao e mesmo 
porque ali era um Posto Indígena da FUNAI. 

Mas ele estava apavorado e solicitei a urna das cozinheiras da Missao que fosse 
imediatamente procurar o Padre e o trouxesse até nós. 

Quase urna hora e quinze minutos depois, chegou o Padre com mais noticias sobre 
a amea9a do cacique e informando que conseguira solicitar o aviao através de sua radiofonia. 
A informa9ao do pessoal do T.R.E. era de que no día seguinte um monomotor passaria 
pelo Maturacá para levar um pessoal e retiraria o homem marcado. 

Mesmo com esta informa9ao e comos argumentos que os índios nao iriam lhe fazer 
mal nas dependencias da Missao e da FUNAI, o tal candidato nao se conformou. O que 
pude fazer foi traze-lo para meu quarto no alojarnento e o Padre tomou providencias para 
que tres índios de sua confian9a permanecessem conosco até que o homem fosse retirado 
de lá. 

Para evitar que o cacique jovem soubesse que estávamos protegendo o homem 
marcado, usamos um subterfúgio de que ele estava muito enfermo, com febres e até com 
"urna terrível doen9a de brancas", denomina9ao própria dos índios. 

Assim, com aquela "mentirinha santa", nenhum índio viria fazer-lhe urna visita. 
Iríamos ficar com ele até o dia seguinte assim como os tres índios de confian9a do Padre 
que montavam verdadeira guarda no local. 

Todo este trabalho tinha justificativa. Mais tarde, o Padre me contou detalhes do 
plano dos índios para matá-lo. Eles iriam atraí-lo para urna pequena viagem até o Marauiá 
em busca de eleitores e, no caminho, ele possiveJ,mente seria atacado por urna on9a. Nao 
haveria necessidade de trazer o corpo comido pelo bicho. As autoridades nunca mais 
encontrariam o corpo nem saberiam da verdade. lsto foi evitado pela confian9a que os 

bons índios Yanomamis tinharn no Padre e pela vontade da comunidade em nao cometer 
nem aceitar mais atrocidades feitas pelos seus chefes, sem urna razao, segundo sua 
antropologia. 

O que se seguiu em nossas providencias teve sucesso. No dia seguinte as 14 horas 
passou um monomotor trazendo as listagens dos eleitores do Maturacá para serem conferidas 
e o homem marcado para morrer estava pronto para partir. Nós o acompanharnos até a 
pista de pouso e ficamos admirados com a presen9a do cacique jovem que queria matá-lo. 

Por incrível que possa parecer, o cacique se despediu do homemjuntarnente conosco 
e até sorriu ao ver o pavor estampado na fisionomía do candidato. 

Quando o aviao partiu, fiquei aliviado, mas nao pude deixar de ter urna impressao 
ruim de minha participa9ao neste episódio. Falei ao Padre por diversas vezes se nao poderia 
haver qualquer represália da parte do cacique jovem sobre minha pessoa, mas ele me 
respondeu que fizemos a coisa certa e que os tres índios que nos ajudaram eram de sua 
inteira confian9a. Nao havia perigo de ser conhecido o que ocorreu. 

Nao seise foi para aplacar sua rai va, mas o cacique jovem, após duas semanas desta 
ocorrencia, acabou por matar um garimpeiro que estava coabitando com urna índia 
Yanomami numa aldeia bem próxima do Maturacá. 

O garimpeiro tinha entrado para os lados do Pico da Neblina com autoriza9ao do 
cacique jovem. Havia trazido ouro e repartido com o chef e indígena e, por esta razao, teve 
autoriza9ao para ficar meio camuflado na aldeia, acabando por coabitar com a índia. 

Ele tinha fama de ser valente e perverso, alguns índios tinham medo dele. Mas um 
dia, desconhe90 as razoes, o cacique jovem foi encontrá-lo na maloca onde ele morava 
com a índia. Charnou-o e, quando o hornero saiu na porta, apesar de segurar um revólver, 
o cacique lhe deu tres tiros a queima roupa matando-o na hora. 

Eu ainda estava no Maturacá, tinham acontecido as elei96es, o assassinato estava 
meio escondido, somente o Padre sabia e nao quis me informar para evitar que eu ficasse 
apavorado, pois eu estava me preparando para partir. 

Entendí que a fama do cacique jovem de ser violento e levar avante suas amea9as 
tinha fundamento. Ele esteve entre os caciques na reuniao de Manaus, era alfabetizado e 
gozava certo prestigio entre os dirigentes da FUNAI e das Missoes. No entanto, sua fama 
de violento e matador se confirmava mais urna vez. 

Os dias que se seguiram foram preocupantes. O chef e do posto estava acertando os 
detalhes de início dos trabalhos de garimpagem previstos. Eu me sentía muito mal, sem 
notícias do meu fi.lho e dos demais companheiros, desejava sair o mais depressa possível 
do Maturacá. 

Num daqueles dias, nao me lembro a data, escutei os índios correndo eufóricos e 
gritando que um grande aviao estava chegando. Sem mais esperar, partí para a pista de 
pouso com alguns pertences deixando algumas ro upas, minha máquina fotográfica e um 
equipamento de rádio para trás. 

Era o aviáo Búfalo da FAB, que vinha da "cabe9a do cachorro" e se dirigia para Sao 
Gabriel da Cachoeira, fazendo escala para seguir para Manaus. 

Despedi-me de alguns índios e do Padre Carlos Galli que estavam na pista de pouso. 
Essa foi a última vez que o vi. Tenho grande saudade daquele missionário. 
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MISSIONARIOS 
Um bom trabalho 

.. 
Em 15 de agosto de 1987, na regiao do Rio Couto de Magalhaes, perto do PIN-Paapiú 

da FUNAI, um grupo de garimpeiros invadiu a área indígena Yanomami. 
Interditada e delimitada pelas Portarías GM - 25 de 9/3/82 O Minter, e Portaria nº 

1817/E de 8/1/85 Pres. FUNAI, a regiao foi motivo de contenda. Quatro índios foram 
mortos a pauladas, facadas e tiros tendo seus corpos mutilados. No conflito morreu um 
garimpeiro e possivelmente mais índios. Apesar de sofrerem essa invasao, os Yanomamis, 
que se defendiam, foram acusados de terem massacrado os invasores e Padres e Bispos, da 
Diocese de Rorai1na, foram responsabilizados como mandantes do crime! 

O pessoal da FUNAI, em 20 de agosto, e a Polícia Federal foram até a área do conflito 
e solicitaram aos garimpeiros que deixassem a regiao. 

Mas venceu o poder do ouro, e os invasores acusaram a Missao Católica do Catrimani, 
que fica distante do Paapiú cerca de 170 quilómetros, bem longe do local da briga, de estar 
garimpando e instigando os índios para a guerra, dando-lbes armas. 

Na época, o Presidente da FUNAI e o Superintendente de Manaus, que tinham a 
jurisdi9ao da regiao, resolveram expulsar os Missionários do Catrimani através de um 
Chefe de Posto que saqueou a Missao sem ordem judicial, causando grandes prejuízos 
como consumo do estoque de medicamentos, mantimentos, equipamentos e documenta96es. 

Estes tristes acontecimentos, infelizmente, tem sido constantes em algumas regi6es onde 
o trabalho missionário indígena é aviltado por mentiras, calúnias e movido por interesse de 
terceiros, que usam órgaos públicos ou entidades privadas para tirar as ruiss6es do seu trabalbo. 

Visitei inúmeras miss6es que atuam nas comunidades indígenas brasileiras, nunca 
encontrei má inten9ao. Ocorrem apenas algumas divergencias no sistema de aten9ao e assistencia 
e nos assuntos de ordem doutrinária, mas as Missoes Salesianas possuem urna organiza9ao 
exemplar. Nas demais encontrei bom propósito. 

É urna pena · que a falta do Cristianismo no 
cora9ao de alguns homens faz com que eles fiquem 
contra o trabalho missionário, mas tenbo certeza de 
que o Criador jamais permitirá a progressao da 
injusti9a contra os missionários. 

Sempre pe90 a Deus pelo Padre Galli e sua 
Missao Salesiana do Maturacá. Na figura daquele 
sacerdote franzino, no seu trabalho, na fon~~ª do seu 
ministério, eu vejo um exército anónimo de homens e 
mullieres que devotam suas vidas, sorriem e choram 
no cotidiano de um labor repleto de sublirnidade. 

Gra9as a Deus, pelos índios, eles existem! 
A passagem pelo Maturacá foi positiva e serviu 

para comparar o estágio social da etnia Yanomarni. 
Percebi claramente as diferen9as de um grupo 
indígena envolvido por inúmeras pressoes de 
brancos de diversos segmentos sociais. Pe. Galli 

Bem perto dali , outro grupo com o n1esmo tempo de contato mostrava sua cultura e 
costumes menos prejudicados, havendo entre eles urna aparente tranqüilidade. 

Esses fatos sao difíceis e questionáveis. Ao meu entender, exatamente no espa90 dessas 
diferen9as é que podemos realizar o trabalho indigenista com resultados. 

Talvez o melbor remédio fosse urna vacina de cultura branca, sem imposi96es, que 
perrnitisse aos índios melhor entender nossos costumes e poder optar por aquilo que lhes 
parecesse bom. 

Mas do que poderia se compor esta vacina? Que males ela imunizaria? Interessaria 
aos índios tomá-la? Ela nao seria etnocentrica? 

Essas questoes podeiiam ser debatidas por homens de boa vontade por longo tempo. 
Passados uns meses, procurando informa96es sobre o PIN-MATURACÁ, fiquei 

sabendo que os índios haviam matado cerca de seis homens que garimpavam anonimamente 
em suas terras. Os garimpeiros professores tinham regressado deixando as máquinas, sem 
que os índios tivessem aprendido a manejá-las. 

A cantina fora iniciada mas nao foi avante. Após acabarem os materiais e alimentos, 
nao houve continuidade e novamente o Posto Indígena do Maturacá estava sem recursos 
para sua manuten9ao. 

Havia proposta de ser implantado na regiao um contingente de homens do exército 
para salvaguardar as áreas onde havia incidencia de minérios em toda a reserva indígena. E 
os distúrbios e litígios continuavam espocando aos pés do Pico da Neblina. 

Provavelmente, a única coisa estável no Maturacá é a Missao Salesiana e o Padre 
Carlos Galli, o missionário. 

Chegando em Manaus come9amos a providenciar materiais e equipamentos para a 
expedi9ao a ser feíta na área de invasao de garimpeiros na reserva dos Yanomamis na serra 
do lmeri e Urucuzeiro. 

O percurso de Manaus a Boa Vista foi por terra, cruzando a reserva dos Atroaris e 
Waimiris. 

Na capital de Roraima encontramos novos problemas que impediam o progresso de 
nosso trabalho. Enfrentá-los, porém, fazia parte do desafio de cumprir a missao a mim 
determjnada no Calha Norte. 

Ca~adores 
Invasores encontrados nos 
contornos das áreas indígenas 
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A PREPARA~ÁO 
Urna expedi~ao sen do formada ... 

A pequena expedifii.O estava formada em meu raciocínio e nao foi difícil encontrar o 
plano ideal para as "entradas" em território Yanomami. 

Os homens escolhidos tinharn o perfil necessário para o tipo de ac;ao que eu previa e 
os recursos materiais seriarn restritos ao que cada um podia carregar nos ramanxins feitos 
de cipó titica, abundantes na regiao. 

A cobertura de nossos tapiris seria feita com um tipo de lona leve e frágil. Como nao 
podíamos transportar nada mais eficiente, iríamos aproveitar a vegetac;ao e madeiras brancas 
para solidificar nossos acarnparnentos nos dias e noites de chuvas fortes. 

Possuíamos um conhecimento comum em "andanc;as" nas matas e a maior virtude 
consistia na experiencia do trato com índios. Iríamos encontrá-los em estágio primitivo, 
isso gerava urna preocupac;ao. 

Precisávarnos de planejar urna espécie de "estágio" numa aldeia Yanomami para 
aprofundarmos conhecimentos, nao só da etnia, mas dos usos e costumes tribais. 

Consideramos que nosso conhecimento sobre os Yanomamis nao era suficiente em 
razao da divisao existente entre eles, os Théris: Xirianas e Xamatáris distribuídos numa 
imensa regiao abrangendo o Amazonas, Roraima e parte da Venezuela. 

As prioridades em nosso planejarnento erarn fazer um mapa da regiao e estudar 
tecnicamente as distancias e os recursos naturais existentes no que denominarnos "zonas das 
penetrac;oes''. Para este trabalho contarnos como auxilio dos mapas do Projeto RADAM e, 
principalmente, comos recursos da grande bacía hidrográfica dos rios Negro, Demini e Orinoco. 

Trac;amos dois mapas rudimentares para iniciarmos os estudos que permitiriarn 
estratégias de trabalhos. Sabíamos, de antemao, que seriam motivo de muitas reformulac;oes 
quando em prática. 

Denominamos duas regioes. Urna, Quilate Vermelho, invadida por garimpeiros e a 
outra, Água Boa, livre dessa ocorrencia. 

Nossa expedifao era formada pelos irmaos Benício, Antonio e Roberto. O quarto, 
excelente homem, era o mateiro Sebastiao, que completava o grupo dos melhores sertanistas 
que conheci nesses anos de andanc;as nas matas do Brasil. 

Meu filho mais velho, Wagner, experiente em farmacopéia e enfermeiro, com vasto 
conhecimento em doenc;as tropicais, principalmente as terfas (malária), integrou o grupo 
trazendo muita alegria, mas urna preocupac;ao a mais. 

Eu sabia que iríamos penetrar urna regiao difícil e nossa seguranc;a era restrita. Urna 
das razoes estava na impossibilidade de manter informac;oes regulares com nossas bases 
de operac;oes. 

Estas bases seriam implantadas na aldeia do Toototobi, regiao que compreendia o 
chamado baixao, no vale do Urucuzeiro, e na aldeia do Marari, que pertencia aserrado 
Imeri, na divisa do Amazonas com a Venezuela. Ambas compunham a regiao, que 
denominamos de Água Boa, nao invadida pelos garimpeiros. 

Passamos algumas semanas estudando e reformulando os planos iniciais, sornando 
mais informac;oes oriundas da coordenac;ao do Projeto Calha Norte e estabelecendo a 
estratégia do trabalho que estimávarnos iniciar em quinze dias. 

Wagner cuidava dos medicamentos da farmácia básica, considerando sempre o peso 
dos materiais e equipamentos. Com suamatula pessoal, nao houve possibilidade de recuar 
o peso de 28 quilos que ele deveria carregar em seu ramanxim. 

Minha matula consistia na minha bíblia e hinário, dois livros de Tozer, papéis de 
anotac;oes, urna pequena máquina de escrever, que apesar de considerada excesso nao abri 
mao, roupas e produtos de higiene pessoal. 

Como armamento de defesa, levamos apenas tres espingardas 20 de um cano e um 
pequeno revólver calibre 32, com munic;ao suficiente para 90 dias. Consideramos que o 
uso das espingardas se restringiria a cac;a de sustento e a arma curta para espantar animais 
felinos, em caso de ameac;as. 

Levamos pouco material de pesca pois nao teríamos tempo para usá-lo. As pilhas de 
lanternas faziam o maior peso, mas eram de primeira necessidade. 

O Quilate Vermelho estava invadido por cerca de trinta mil homens. O garimpo, 
considerado profissional nos moldes daquela regiao, tinha equipamentos de potencia média, 
compostos por um par de máquinas do barro geralmente operadas por quatro homens. 

Urna das máquinas provocava um jato d'água que derrubava os barrancos; a outra 
servia de chupador e lavagem das esteiras onde se peneirava o rninério. 

Os homens que trabalhavam nestas máquinas erarn garimpeiros de profissao e queriam 
apenas ganhar seu sustento honestamente. Mas estavam dentro de urna reserva indígena e, 
por isso, praticando um ilícito penal previsto na Lei Federal. 

O grande problema de toda a regiao consistia no elevado número de desocupados 
perambulando pelos garimpos aguardando vagas. Os demais erarn criminosos, prontos 
para promover graves ocorrencias, como: saques nas máquinas e peneiras de minérios, 
mortes para roubar, distribuic;ao de drogas e bebidas, prostituic;ao e, principalmente, venda 
de armas de grosso calibre e munic;oes. 

Is so fazia do Quilate Vermelho urna área de grande risco e era justamente nesta regiao 
que iniciaríamos nosso trabalho. 

A fiscalizac;ao teria, como ponto de partida, a visita em toda área invadida pelos 
garimpeiros, o posicionamento das pistas clandestinas de pouso, os planos de expansao 
dos homens envolvidos e o registro de saídas dos pesquisadores de rninérios com suas 
direc;oes. 

O Quilate Vermelho nos aguardava e com ele toda a sua violencia! 
Para nos guardar, Deus, em Sua infinita bondade. 
Nos momentos finais de nossos planejamentos havia sempre a esperanc;a de que a 

sel va nos recebesse como amigos e tornasse leve o fardo que iríamos carregar em nosso 
trabalbo. 

De alguma forma mística, desejávamos que ela entendesse que nossa contribuic;ao e 
trabalho, mesmo que pequenos, soba imensidao de sua dor, seria trazer algum bálsamo 
para curar suas feridas. 
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O GARIMPEIRO 
Um convite inesperado 

Eram nove horas da manha do sábado ... O Wagner procura va possíveis, porém difíceis, 
caronas nos pequenos avioes que partiam para as regi6es de garimpos. Urna expectativa 
inglória conseguir isto, considerando que éramos seis pedintes ! 

Cansado, ele esgotou seu entusiasmo. O desanimo tomou conta de todos, nao se abría 
urna porta que perrnitisse os primeiros passos de nossa jornada. Na realidade, o nosso 
desejo era um voo que fosse para a regiao invadida por garimpeiros. 

Passaram-se mais dois días. Os recursos financeiros diluíam-se. Reduzimos as despesas 
ao máximo, gastando apenas com ali menta9ao modesta. Confesso que estava aflito, 
preocupado e inerte pelos problemas. Nao conseguía raciocinar para enfrentar a situa9ao. 

Surgiu, entao, urna pálida esperan9a. Recebi um convite para encontrar um senhor 
que desejava conversar sobre os problemas da regiao e se informar sobre a estrada oriunda 
de Manaus, de onde tínhamos vindo uns dias antes. 

Vacilei um pouco. Mas como imaginei ser um comerciante, resol vi aceitar o convite 
para apurar e esclarecer o fato. O estranho nos esperava num restaurante conhecido, 
localizado as margens de um balneário. 

Lá chegando, acompanhado de meu filho, encontrei um homem franzino, olhos bem 
vivos e azuis, que nos recebeu educadamente, demonstrando ser pessoa culta e de bom trato. 

O que se seguiu, além das apresenta96es, foi urna certa surpresa de minha parte, pois 
trata va-se de um empresário de posse na regiao que, entre outros negócios, comercializava 
ouro e era possuidor de inúmeras frentes de garimpos. 

Seu apelido, com o qual se apresentou, era Che/ e. Egresso dos garimpos de SerraPelada, 
seu passado lhe trazia notoriedade pelos feítos e ocorrencias havidas com ele e seu grupo. 

Conversamos sobre nossas inten96es. Nao escondí as informa96es básicas de meu 
trabalho que, sem sigilo, consistiam numa fiscaliza9ao da área indígena invadida pelos 
garimpeiros e o registro de futuras e previsíveis entradas em outras regioes. 

Percebendo minha inten9ao de conhecer o garimpo, nosso anfitriao convidou-me para 
voar com ele direto para o Quilate Vermelho . 

O Che/e possuía 7 aeronaves, 80 pares de máquinas do barro, 3 pistas de pouso 
inseridas nos garimpos e urna base de opera96es em Boa Vista, de onde ele administrava 

~ . 
seus negocios. 

Pensei rápido sobre o convite de "andar pelo garimpo" que recebi do Che/e. Olhei 
para meu filho procurando saber o que ele me transmitía e resolví aceitar. 

O Chef e ficou alegre e, tocado pela cerveja, estendeu aquele convite para visitarmos, 
em seguida, sua futura base de opera96es em constru9ao. 

Quando deixamos o restaurante, o Chef e estava bem "alto" e os síntomas de embriaguez 
me preocupavam, pois ele estava dirigindo sua caminhonete para a tal base. 

Eu e o Wagner, apreensivos, come9amos a olhar os céus. O Che/e dirigía bem, mas a 
velocidade estava aumentando e ouvíamos dele: "Fiquem fríos, está tudo sob controle." 

Visitamos toda a constru9ao da tal "base operacional", acompanhados pelo 
proprietário, com intermináveis explica96es do que ela iría oferecer. Tudo isso regrado por 
diferen9as próprias de empresários de garimpo que, para nós, era novidade. 

Ficou combinado que, na manha seguínte, apenas eu, de nosso grupo, iria participar 
da viagem ao garimpo para a pista de pouso do Baiano Formiga, urna das mais importantes 
do Quilate Vermelho. 

No retomo a cidade, reencontrando o pessoal, nos apressamos a avaliar os prós e os 
contras de minha atitude, que, sem dúvidas, foi motivo de inún1eros comentários, suposi96es 
e apreensoes. 

Pensaram no perigo de me seqüestrarem, ser vítima de algum crime, ser jogado do 
aviao, como já ocorreu nas brigas entre garimpeiros. Mas venceu o bom senso. Eu jamais 
poderia aceitar a idéia de que o Chef e desejasse me pre judicar naque les moldes comentados. 
Mais tarde pude sentir que estava certo e, um dia, até ficaria grato ao garimpeiro maior. 

Nao pude dormir tranqüilo a noite que antecedeu minha viagem. Por meios 
surpreendentes, só, sem poder contar com minha equipe, eu estaría adentrando isoladamente 
no Quilate Vermelho, mesmo que por pouco tempo. 

Garimpos 
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A CHAPONA 
A primeira visita ... 

Antes do sol clarear os vastos campos naturais que circundam Boa Vista, eu já 
aguardava a cbegada da conduc;ao que iria me levar a um pequeno campo de pouso nos 
arredores da cidade, local provisório das decolagens dos avi6es que se destinavam aos 
garimpos, evitando o uso do aeroporto oficial. 

Meu filho estava apreensivo. Ouvindo suas últimas recomendac;oes, notei que esta va 
tenso~ d~~post~ a providenciar um empecilho de última hora, prejudicando minha viagem. 
Outra 1de1a sena me acompanhar até o Qui"/ate Vermelho. 

Eu contrariei nosso planejamento de trabalho que tinha por base a uniao de todos em 
equipe. Esse.fato suscitou urna polemica entre eles e, por certo, houve erro de minha parte. 

. Por n:ais que ~ouvesse análise positiva da situac;ao, a temeridade de ir só para o 
gan.~po nao m~ ~e1xava a vontade. Mas mesmo assim, após muito argumento, conseguí 
equ1hbrar as op1n16es de meu filho e dos fiéis companheiros de jornada. 

. A ~ista do Baiano Formiga, as margens do Rio Mucajaí, era utilizada por 70% dos 
garunperros em suas andanc;as na regiao. A estrutura física era modesta mesmo para os 
parametros regionais, mas sua importancia consistía na localizac;ao estratégica dentro da 
área de garimpo. 

A viatura,. urna D-20 branca "zerada" como popularmente dizem na regiao norte, 
chegou. Cumpnmentei os companheiros, mas pude sentir fortemente a apreensao nos olhos 
de meu filho. 

A despedida f oi marcada por urna mistura variada de temor e o sentimento de culpa 
por me deixarem partir sozinho. 

Em meu ramanxim somente urna muda de roupa, as "ferramentas" constituídas de 
minha bíb~ia e hin~rio, cadernos de anotac;6es e o livro de Tozer que sempre foi meu 
companherro de sohdao. 

. ~ao levei m~q.uina fotográfica, utilizá-la poderia parecer espionagem. Sempre procurei 
rac1ocmar com log1ca, eu era um convidado e deveria agir como tal. 

Eu já sabia que minha ida ao garimpo seria observada, ainda mais sendo do Baiano 
Formiga. 

O que me esperaria no Quilate Vermelho? 
P:- primeira e mais famosa pista de pouso na regiao foi aberta pela FUNAI com 0 

exérc1to e chamava-se Paapiú, com o principal objetivo de suprir as necessidades dos 
índios Yanomamis que habitam a regiao. 

Através desta pista, a FUNAI poderia dar assistencia médica a urna série de aldeias 
locali~adas as_ rr:iargens do Rio Mucajaí e abastece-las com medicamentos, equipamentos e 
demais matenais necessários aos postos indígenas a serem implantados. 

.Para e~uili?rar a entrada de garimpeiros, após as primeiras invas6es pelo Paapiú, foi 
preciso abnr a pista doBaiano Formiga, pois já estavam ocorrendo repress6es da FUNAI 
do Exército e da Polícia Federal por causa das inúmeras aeronaves que desciam na regiao~ 

A distancia entre esses campos de pouso era pequena. Se levantássemos voo no Paapiú 
em direc;ao a subida do Rio Mucajaí, avistávamos a pista do Baiano Formiga bem a frente. 

Andamos cerca de 12 quilómetros e já estávamos na tal pista de pouso clandestina. 
Este local era periferia da cidade de Boa Vista. 

Um amontoado de homens, mullieres e crianc;as se revezavam em afazeres diversos: 
carregamentos de aeronaves, vendas de qui tutes e salgados em pequenas barracas de palha, 
limpezas nos contornos do terreiro e na pista de pouso. 

Parecía o florescer de urna nova vila, embora estivessem próximas das últimas chácaras 
e casas baldias nos terrenos municipais. 

Com certa surpresa, divisei um indiozinho Yanomami de, no máximo 14 anos, entre 
os homens que abasteciam um Skylane. Este indiozinho tinha um semblante alegre e 
participava do trabalho sempre sorridente e brincando. Nas brincadeiras incluíam-se até 
pega-pega com alguns pe6es. 

O alarido era grande naquele grupo. Notei que o aviao que estava sendo carregado 
seria o indicado para a viagem que eu participaria . 

Olhando ao meu redor deparei com um barraco a esquerda do terreiro de taxiamento 
dos avi6es. Ao lado de tambores de combustíveis havia urna antena de radiofonía BSB e 
um cómodo que deveria servir de escritório . 

Saiu de lá o Chef e dialogando com alguns homens e vindo em minha direc;ao. Dois de 
seus acompanhantes se destacavam e os demais se dispersaram para executar suas obrigac;oes. 

Como é notório nesses locais, quando os tres homens chegaram perto de rnim estavam 
circundados por pessoas alheias ao próprio grupo. Após os cumprimentos de praxe, fui 
convidado para um café rápido no barraco central. De lá ouvia-se o barulho dos motores do 
aviao esquentando e taxiando em formac;ao para decolagem. 

O Chef e deu as últimas instruc;oes aos seus empregados e nos encarninhamos para o 
embarque. Notei que havia apenas os bancos dianteiros. A parte detrás, sem bancos, estava 
ocupada com carga, além dos tres adultos e o indiozinho rapagao, que continuava com seu 
sorriso aberto contagiando o ambiente. 

Fui acomodado também na parte traseira. Sentei em cima de meio saco de arroz. A 
primeira vista um tanto incomodo, mas o suficiente para estar descansado. 

O Chef e sentou-se no banco do co-piloto. Contei seis adultos, além do indiozinho e a 
carga, nao pouca, que ocupava todo o espac;o dos fundos e a biqueira do Cesna. Deve ter 
ultrapassado 500 quilos. 

As decolagens, sob a tensao de muito peso nos pequenos avioes de garimpo, faziam 
parte de urna rotina dos pilotos e das brincadeiras de seus passageiros, que ao transporem 
perigosamente os obstáculos tomavam-nas como motivo de gozay6es e apostas. 

A paisagem era bela. Contemplei os campos naturais com fazendas e pequenos sítios 
espalhados pela planície e, ao longe, os primeiros degraus das serras onde, mais tarde, eu 
deveria estar. 

Mais urna vez meus pensamentos caminhavam em busca da verdade. Por mais que eu 
imaginasse as aventuras e aflic;oes que poderiam sobrevir, jamais alcanc;aria urna visao 
aproximada do que me esperava no Quilate Vermelho e na Água Boa. Meu filho e os 
nossos companheiros também seriam protagonistas dos acontecimentos. 

Os companheiros de viagem continuavam em sua algazarra. Para cada assunto trazido 
nas conversas se acresciam os diversos argumentos e óticas sobre as ocorrencias, e o 
simpático indiozinho sempre achava meios de participar. 
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Ele dominava razoavehnente nossa língua. Quando errava, as gargalhadas surgiam. 
Mas notei que, além de extremamente alegre, era muito querido. Eu diría que estava nas 
condi9oes de m~scote na Chapona, tendo a prote9ao de todos. 

Os assuntos variavam. O Chef e historiou um incidente havido cerca de dois meses. A 
partir daí comecei a deduzir melhor o clima difícil das Chaponas para os índios Yanomamis. 

Ele disse: 

"Em novembro houve uma grandefestan<;a na Chapona do Baiano Formiga. Foi a maior dos 
últimos anos que eu vi no interior de garimpos. Imagine que veio gente de todo lado e, por pouco, 
nao ocorreram acidentes na pista de pouso, tanto eram os avioes que pousavam e decolavam para 
apanhar mais pessoal nos campos vizinhos. 

Teve de tuda nessafesta, os motoresforam ligados direto. O som bem alto acompanhava uma 
cantora famosa contagiando o ambiente. Muita bebida, seguida de um bailao que avanfOU pela 
madrugada. 

Parar? De jeito nenhum, a coisa estava sem controle e os músicos, apesar de cansados, 
sabiam que o melhor seria continuar a festanc;a. 

Já era día e comecei a ouvir os "pipocos" dos tiros que o pessoal dava para o alto, 
comemorando, talvez, a maior diversao que acontecia no interior daquele garimpo. 

De repente, embora a música nao tivesse parado, o tempo fechou nas imedia<;oes do salao de 
chao batido. Rolando pelo chao, homens se engalfinhavam numa !uta corporal sobrando socos, 
pontapés e todo tipo de agressao possível. 

Os tiros continuaram e depois de tanta confusao fomos verificar o saldo da contenda. Um 
garimpeiro foi morto com um tiro de 9 mm na cabe<;a, dais feridos em estado grave e muitos com 
traumas menores que escapavam para as matas vizinhas. 

Nessas arruar;as nao tem "deixa disso", cada envolvido procura se defender como pode e as 
armas sao disparadas até as últimas balas. É um salve-se quem puder! 

Havia cerca de 30 índios, agrupados em famílias, que vieram por curiosidade assistir ao 
show e permaneciam pelos arredores quando a confusao comer;ou. 

Com o tiroteio eles se esparramaram pela Chapona. Ao ver o corpo ensangüentado do 
garimpeiro assassinado, o pavor tomou con.ta deles porque nunca haviam presenciado brigas e a 
morte de um homem naquelas circunstancias. · 

Os caciques me procuraram ajlitos pedindo que eu os levasse em escolta até a aldeia. Eu 
percebi o desespero que havia naquele povo simples, sem poder entender como depois de umafesta 
tao bonita pudesse acorrer tanta violencia. " 

Após esse relato, notei que o semblante do indiozinho modificou. Antes estava alegre, 
agora mostrava-se preocupado. 

Embora valen tes e destemidos na sua antropología, os Yanomamis se viam impotentes 
para revidar as ofensas e invasoes no seu território. 

Estávamos sobrevoando as regioes montanhosas, já podíamos ver as primeiras 
eleva96es da serra do Urucuzeiro e o rio Mucajaí com suas águas barrentas assoreadas 
pelos inúmeros garimpos que destruíam a forma9ao dos seus barrancos. 

Um dos homens me avisou que, seguindo para a direita chegaríamos até a pista do 
govemo, a famosa Paapiú, onde os Yanomamis das aldeias vizinhas estavam em péssimas 
condi96es, tendo morrido grande parte deles. 

O campo de pouso do Baiano Formiga fora construído para emergencias. Existía 
urna eleva9ao média que ficava a direita, obrigando o piloto a urna manobra radical. Ele 
obedecía ao nível da eleva9ao e, em seguida, perdia altitude ajustando o aviao para a 
cabeceira da pista, praticamente na velocidade próxima a estolagem. 

Como eu previa, havia um enorme grupo de pessoas aguardando nossa chegada. Entre 
elas, destacavam-se o Baiano Formiga e o Loiro, ambos garimpeiros famosos que eram 
sócios em muitos negócios. 

O dono da pista era o Chef e. O Baiano Formiga e o Loiro eram sócios 1ninoritários. 
A recep9ao foi a mais amigável possível. Muitas apresenta96es e a conota9ao de que 

eu era um homem do Governo , sem maiores detalhes. 
O Baiano Formiga se dispos a me mostrar a Chapona, após me levar a um alojamento, 

onde deixei minha pequena bagagem. 
Fiquei sabendo que era a casa do Chef e. Era construí da de palha, chao de cimento 

rústico e faziam parte da mobília apenas um beliche e um armário. 
Visitando a Chapona passamos pelo refeitório onde fui apresentado para urna 

cozinheira de ótima aparencia. 
A senhora cozinheira era extremamente simpática e seu estabelecimento era bastante 

rústico. Entretanto, notei que mesmo sendo urna pessoa inculta era de finíssimo trato. Ela 
possuía o espelho da educa9ao de ber90 no rosto alegre e sofrido. 

Meu passeio pela Chapona nao foi longo, o quadro presenciado em minha chegada 
se repetía em todos os cantos do terreiro. 

Garimpeiros prósperos, com suas indumentárias características demonstrando suas 
origens natalícias, eram vistos nas rodadas de cerveja em pequenos quiosques, mas nao 
havia liberdade para muitas farras, pois a bebida era regulada. 

Fiquei conhecendo melhor o ambiente e certifiquei-me de certa restri9ao a bebidas e 
até a presen9a de mulheres. 

A Chapona do Baiano Formiga, portanto, tinha reprimido as farras do pessoal para 
evitar a fama de insegura para o comércio, transito, estadías e aviamento de garimpeiros 
oriundos do interior. 

Retornei ao escritório e me informaram que o Chef e esta va me esperando no 
restaurante. Eu deveria me preparar para visitar os servi9os de extra9ao nas proximidades 
da regiao norte da pista de pouso. 

Estava cal9ando as botinas quando o Chefe entrou reiterando o convite, mas pedindo 
que eu lhe aguardasse um pouco. 

Entrando no quarto em anexo, que servia de escritório e depósito da produ9ao, ele 
trouxe urna pequena caixa retirada do cofre e depositou-a sobre a mesa. Retirou dela um 
saco de pano, esparramou seu conteúdo sobre urna folba de papel em branco e me perguntou 
se eu já havia visto o ouro da regiao. 

Tinha quase meio quilo de ouro em pequenas pepitas, do tipo granulado e em pó, que 
era apurado após a limpeza com mercúrio. 

Analisei o produto como um leigo, pois nao conhecia minérios de espécie alguma 
ignorando qualidade e valor. 

Em seguida ele apanhou outro saquinho, depois de recolher cuidadosamente o ouro, 
e novamente esparramou seu produto sobre a f olha de papel. 
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Fiquei surpreso ao ver diante de mim cerca de trinta pedras de diamantes do precioso, 
em pec;as de vários tamanhos, sendo que seis delas tinham mais de um centímetro de 
diametro e eram g~rfeitas. 

Ele me explicou o valor de cada urna, mostrando a limpeza e brilho que continham, 
para depois solicitar que eu aparasse as maos, enchendo-as com as pedras. 

Sorrindo, perguntou se eu tinha idéia do valor que eu segurava em minhas maos. 
Respondi, como da primeira vez, que além de nunca ter visto coisa igual, nao tinha a 

menor noc;ao de valor sobre tais produtos. 
Depois de reiterar valores sqbre as pedras de diamante que estavam em minhas maos, 

ele salientou que aquilo daria para comprar várias caminhonetes, casas e ainda sobrava 
dinbeiro para investir no mercado financeiro. 

Coloquei tudo de volta na bolsa de pano e notei que ele ficou por um tempo, como 
que, perdido em pensamentos. O seu semblante era triste e fria, mas rapidamente voltou ao 
normal e, f azendo chacotas, levo u a caixa para o cofre. 

Saímos do alojamento em direc;ao ao lado norte da pista. Era o caminho para os locais 
de extrac;ao onde estavam as máquinas tipo bico de jato. 

O caminho era estreito. Seguimos através de urna picada escura, adentrando a mata, 
que clareava a medida que chegávamos aos locais de assentamento das máquinas de extrair . ; . 
m1nenos. 

Que quadro impressionante eu tinha pela frente! 
Dispersos no leito do rioMucajaíbastante assoreado, cerca de oito pares de máquinas 

estavam em pleno funcionamento. Eram manejadas por urna equipe de quatro homens 
cada, sendo que dais trabalhavam com as águas enlameadas até os joelhos, e os demais 
auxiliavam. 

Eles se revezavam nos dais motores e na esteira de apúramento. Num local mais 
próximo e seguro estava instalado um pequeno rancho de palha, onde a cozinheira do 
grupo preparava a bóia do dia. 

O Chef e dialoga va com seu capataz que coordenava os servic;os dos homens e recolhia 
o produto diário contabilizando-o e guardando no cofre do escritório. 

Em dado momento, enquanto eu recebia algumas informac;oes sobre a lavagem do 
cascalho nas esteiras, percebi o Chef e me fotografando. 

Em contínuo, ele passou o equipamento para seu capataz e pediu que eu fizesse "pose" 
para fotografias, colocando-se ao meu lado juntamente comos demais trabalhadores. 

Obedecí tranqüilo e, embora tenha percebido que tratava-se de registrar um possível 
comprometimento da minha visita a Chapona, nao tive maior preocupac;ao. 

Em minba vida funcional jamais pude recear qualquer conotac;ao com algo que 
aparentemente estivesse fora da legalidade. 

Eu estava na regiao para andar com meus companheiros pelos garimpos, portanto, ser 
registrado no trabalbo, como estava ocorrendo, eu considerava oportuno, qualquer que 
f osse a idéia gerada. 

Em minha opiniao, quem nao se abaixa e pega lama com as suas maos, nao as tem 
sujas! 

Retomamos a Chapona, e ao transpor umapinguela num alagado dorio, escorreguei 
e levei um bruta tombo, caindo inteiro dentro d'água. 

O Che/e e alguns trabalhadores, que voltavam conosco, ao mesmo tempo que me 
socorriam, davam enormes gargalhadas. Foi o prec;o que paguei por gostar de meus 
"kichutes" que usava desde crianc;a. 

Fiquei confuso com o inédito sendo inserido em minha vida. Participava, 
voluntariamente, de um mundo que nao conhecia. A facilidade de raciocínio que minha 
mente sempre produziu desde a infancia, quando lia Monteiro Lobato e José de Alencar, 
comec;ou a aflorar novamente. 

Eu via cada semblante humano ilustrando aquela paisagem sofrida de garimpo, os 
rostos morenos e suados, as maos calejadas e marcadas por inúmeros ferimentos e imaginava 
qual teria sido seus sonhos de infancia. 

Eu os imagina va crianc;as, correndo e brincando com urna turma de colegas, curtindo 
o ambiente, provavelmente humilde e difícil, em subúrbios de grandes cidades ou nos 
ranchos das colonias agrícolas. 

Quem poderia saber de onde vieram, quem poderia avaliar por que estavam na luta 
inglória do garimpo, quem poderia definir seu futuro e até onde ele iria? 

Para mim o garimpo registrava um cenário grandioso onde a comédia, o drama e a 
tragédia se fundiam numa mesma pec;a teatral, num mesmo ato e até numa mesma cena, 
em quesillo de segundos. 

Aquela noite foi imensa e pródiga em pensamentos, talvez urna preparac;ao para os 
acont~cimentos que enfrentaria. 

Eu me sentia num mundo estranho, onde nao podia calcular seu início e fim, seu 
valor, sua razao e dimensao. É difícil raciocinar sem participar dele. 

Entardecer no sertao 
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TOOTOTOBI 
Um Ideal Canadense ... 

Nossa situa9ao financeira nao permitia fretarmos um aviao para irmos até a aldeia 
Toototobi , localizada no baixao da bacia hidrográfica dorio Demini e habitada por cerca 
de 300 índios l'anomamis Xirianas. 

Após urna nova procura e entendimentos com os pilotos particulares e donos de aviao, 
nao tínhamos encontrado alternativas para a viagem. 

Eu tinha poderes delegados pela coordena9ao do Calha Norte para fretar aviao. No 
entanto, seria um processo de despesa para posterior pagamento obedecendo as normas de 
contabilidade pública. Os proprietários de aviao nao aceitavam pagamentos a prazo, 
principalmente sendo de responsabilidade do governo. Eles só aceitavam ouro como 
pagamento. 

Já estávamos desanimados quando encontrei um velho amigo, piloto e dono de avi5es, 
que fora meu colega de trabalho no INCRA em Rondonia, trata va-se do comandante Floriano. 

A alegria de encontrá-lo, acrescido de sua aten9ao e amizade trouxe a resolm;ao para 
nosso problema de deslocamento. 

Na manh~ seguinte, estávamos voando no seu Seneca II em dire9ao ao Toototobi, 
incrustado na Agua Boa. 

O voo foi tranqüilo sob um "céu de Brigadeiro". Floriano e eu relembrávamos os 
tempos em que trabalhamos juntos. 

Avistamos o Toototobi. Víamos os índios correndo para o campo de pouso e os 
missionários procurando adivinhar quem estava chegando. 

Após taxiar o aviao, cercado por crian9as e adultos, um pouco ressabiados, fomos 
descendo cumprimentando a todos e descarregando nossa carga. 

Devido a distancia e horários de permissao dos voos na regiao, o Floriano nao pode 

Wagner e Crian~as Yanomamis 

' ? 
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permanecer mais do que alguns minutos no local e, despedindo-se, levantou voo para Boa 
Vista. 

Nao sei a razao, mas pela arnizade que tinha a esse piloto, fiquei um pouco apreensivo 

ªº ve-lo partir. 
Neste mesmo aviao que nos trouxera, o destino, que somente aceito como "permissao 

de Deus", iría, mais tarde, realizar o milagre de um livramento de muitas vidas. 
As aten96es voltaram-se para o nosso grupo. As crian9as pegavam nossas maos e 

f alavam muito. 
!mediatamente, senti a hospitalidade dos Yanomamis e o início de um amor fraternal 

que se alicer9aria entre nossa equipe e aqueles índios maravilhosos. 
No Toototobi, havia a presen9a da Missao Novas Tribos do Brasil, urna organiza9ao 

internacional que estava na responsabilidade dos missionários canadenses residentes na 
regiao há muitos anos. 

............ 
Encontramos o Sr. Keith e Brian Wardlaw, pai e filho, que nos receberam com urna 

curiosidade natural. 
A regiao é muito procurada por aventureiros e nao tínhamos urna apresenta9ao formal. 
Fomos hospedados numa casa da missao que fora construída para um casal que esta va 

sendo esperado. Era um professor, também gabaritado como enfermeiro, e sua farru1ia. 
Após um rápido banho, deixando as matulas e mercadorias ajeitadas, entregamos alguns 

alimentos para melhorar a dispensa do Sr. Keith, que havia nos convidado para jantar. 
Urna reuniao para apresenta9ao e informa9ao do objetivo de nossa visita antecedeu o 

jantar. Para melhor ilustrar o assunto, levei mapas e documentos oficiais da FUNAI e 
mostrei, minha portaría de servi9os Nº 100, que oficializava nosso trabalho. 

Reunidos, tomei a palavra e informei que estávamos ali para vistoriar a reserva indígena 
e identificar a presern;a de garimpeiros, principalmente nos arredores da serrado Urucuzeiro. 

Informei que tínhamos conhecimento de possíveis andan9as de pesquisadores, 
exatamente no alto Demini, nas confluencias da serra do lmeri com Urucuzeiro. 

Os missionários informaram que poucos dias atrás chegaram alguns estrangeiros na 
sede da missao, acompanhados por um homem coro características identicas as de um 
garimpeiro. Estavam muito doentes, desnutridos e demonstrando que andavam há tempos 
na regiao. 

Após trocarmos algumas idéias, decidimos parar aquele assunto, aproveitar o jantar 
oferecido e retornar, no dia seguinte, para retomar a conversa. 

Na manha do primeiro día no Toototobi ti vemos urna surpresa agradável, interessante 
e única. 

A área de nossa casa de hospedagem esta va repleta de crian~as, todas muito barulhentas, 
sorridentes e curiosas. 

Essa invasao de alegria, desde aquele primeiro encontro, se repetiu em nossa estada 
na aldeia. O problema estava no horário. Elas chegavam exatamente as 5h30, bem ao 
nascer do sol. Passamos a ter um despertador diário, regular e insistente, sem possibilidades 
de controvérsias. 

As crian9as eram hilariantes. Em pouco tempo viraram mascotes. Denominamos as mais 
espontaneas e queridas. Urna pequena menina, eu denorninei de "Mariinha" como chamo 
minha esposa. O meu filho Wagner encontrou um ajudante para a sua lida diária e chamou-o 
de Marcos. 

49 



50 

E assim fomos chamando-os por outros nomes, o que foi bem aceito, porque os índios 
nao dizem se~ nome verdadeiro. Eles nao gostam de ser chamados pelos nomes próprios e 
autenticos por um~ questao mística. 

Os bombons que levamos fizeram um grande reboli90 entre as crian9as. No com~o 
distribuíamos entre elas, depois os adultos também entraram na fila. Posteriormente, para 
nao gerar um patemalismo, resolvemos solicitar pequenos trabalhos em troca dos bombons, 
como buscar água, varrer a casa, lavar as panelas. 

Saímos para conhecer a missao do Toototobi e reencontrar os missionários. Eles nos 
aguardavam em companhia do cacique Leonardo e alguns índios da aldeia do Sinatathéri, 
próximo dali. 

O Sr. Keith e seu filho Brian nos falaram de sua apreensao pelas informa96es que 
estavam recebendo dos índios recém-chegados. O cacique Leonardo confirmou urna 
ocorrencia trágica, a morte de urna índia jovem. 

O relato, traduzido pelos missionários, dizia: 

"O povo da aldeia Sinatathéri é guerreiro e bravo. Eles brigam muito, e num tempo atrás eles 
foram beber os mortos no Xih<>athéri. Depois de tomarem o Yakoana ficaram nervosos e combateram 
comos homens de lá. No fim da refrega mataram um (ndio e retomaram para sua aldeia. Afamília 
do índio morto e o povo do Xihoathéri jurou vingan9a e por muito tempo planejou matar alguém da 
aldeia Sinatathéri. lsso aconteceu há mais de oito anos, mas eles nao esqueceram. 

Ontem eles vieram pintados para guerra e cercaram a indiazinha que apanhava lenha com 
suas primas. Eles pegaram-na, destroncaram seu pesco90, seus bra9os, suas pernas e a deixaram 
morta. Ela pertencia afamília dos guerreiros da aldeia Sinatathéri e na época em que eles mataram 
o índio no Xihoathéri, ela tinha apenas dez anos. Agora o pavo do Sinatathéri está reunido, vai 
chorar no funeral da indiazinha, queimar seu carpo e guardar sua cinza. Depois eles vilo se vingar 
da marte dela, pode ser lago ou passar muito tempo, mas a matan9a entre as famílias vai continuar. 
Se nao for assim, o espírito dos mortos nao descansa e os animais na mata, que levam os nomes 
deles, vao ficar vagando e chorando. " 

Ouvimos meio tristes e preocupados a narrativa dos índios. Os missionários 
confirmaram estes costumes e disseram que nada podíamos fazer, pois assim sao os 
Yanomamis . 

A narrativa continuou. Os nossos índios do Sinatathéri come9aram a falar em outro 
assunto relacionado aos estrangeiros que passaram pela missao, poucos dias antes, 
confirmando as suspeitas dos missionários sobre as atitudes esquisitas que eles presenciaram. 

Os índios disseram: 

"Encontramos lá em cima, próximo da maloca do Tato, num igarapé, urna por9ao de huracos e 
materiais de garimpeiros escondidos na mata. Os huracos (no garimpo, chamados de pranchetas), 
foram Jeitos há pouco tempo e os equipamentos foram abandonados porque eles nao puderam carregá
Los. Tiramos o material do fundo do igarapé e das árvores e guardamos na aldeia. Agora queremos 
que alguém vá lá e veja se foi encontrado ouro. Se os homens encontraram ouro, eles viio voltar e 

invadir tudo. Nossos guerreiros viio lutar, matar ou morrer, e nossas mulheres e crian9as vao ficar 

s6s. Mais tarde, podem morrer de fome e de frio sem nossa prote9ao. Nós nao queremos garimpeiros. 

Pedimos que os brancas que estéio aqui, véio lá e nos expliquem o que está acontecendo." 

Os missionários passaram a detalhar as ocorrencias com os estrangeiros e reafirmaram 
preocupa96es sobre o assunto. Percebemos que estava havendo as infiltra96es identificadas 
por nós nos projetos dos garimpeiros que estavam trabalhando no Quilate Vermelho . 

O motivo disso, entre outras razoes, era o incha90 da regiao invadida pelos garimpeiros, 
principalmente no rio Mucajaí, e a necessidade de abrir novas frentes por causa da ganancia 
pelo ouro. 

A distancia entre a regiao invadida, Quilate Vermelho, e o início das áreas ainda 
livres da influencia dos garimpeiros,Água Boa, era cerca de 300 quilómetros, considerando 
a presen9a de serras, ríos e igarapés. 

Estas disparidades de distancia eram ocasionadas pelas grandes eleva96es das serras, 
com contornos em determinadas dire96es, aumentando os percursos. Por isso, as andan9as 
se tomavam mais fáceis e práticas como auxilio de helicópteros que atuavam nos garimpos. 

Eles desovavam as turmas nos locais que permitiam pouso. Os homens escolhiam 
pontos estratégicos e construíam acampamentos básicos que, posteriormente, eram 
abastecidos de alimentos através dos pequenos avioes que lan9avam mercadorias. 

Destes locais partiam as duplas de pesquisadores fazendo urna varredura que abrangia 
grandes distancias. 

Quando existía minério, eles se comunicavam através de radiofonía e, após a constru9ao 
das bases operacionais, come9avam as extra96es. 

A reuniao foi interessante porque já tínhamos tra9ado um plano de trabalho imediato, 
mas era necessário passar uns dias no Toototobi para conseguir escolher os guias indígenas. 

Os equipamentos e materiais destinados a suprir nossa expedi9ao estavam vistoriados 
e prontos. 

Os dias que se seguiram foram calmos para todos nós. Revezávamos nas tarefas de 
preparar os detalhes da expedi9ao e em explicar aos índios, através de mímica, qual seria 
sua participa9ao nos trabalhos. 

Aos poucos, fornas nos inteirando da situa9ao regional. Os temas de garimpo eram 
dissecados. A localiza9ao das aldeias era registrada conforme as informa96es mais 
atualizadas. 

Os estágios sociais dos Théris , as distancias estimadas a serem percorridas, os ríos a 
serem atravessados, as serrase outras identifica96es que influenciariam em nossas andan9as 
eram motivos de constantes reunioes e avalia96es. 

O cruzamento de ríos, principalmente o Demini e seus afluentes, causavam grande 
preocupa9ao, pois tinham muitas piranhas. 

Já havíamos resolvido a dire9ao da primeira expedi9ao. Seria o atendimento a 
solicita9ao dos índios do Sinatathéri, onde detectaram a presen9a dos estrangeiros com 
materiais de garimpo. A aldeia onde residia a família da indiazinha marta por vingan9a. 

Mais dias se passaram até que meus homens, prontos para a expedi9ao, encontraram 
dois guias Yanomamis , o cacique Leonardo e o índio Jorge que dizia conhecer um local 
onde um garimpeiro, denominado "Oscarzinho", teria feito pesquisas. 

Pagamos antecipado aos índios com ferramentas de trabalhos rurais que havíamos 
trazido especificamente para esse fim. 
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Bombonha 

O Cacique Antonio e os bombonhas ... ,. 

Levamos ao Toototobi urna porc;ao de "bombons" ou "balinhas de caramelo" em 
nossa bagagem. Elas seriam utilizadas para urna aproxima9ao com as crian9as e os adultos 
da aldeia. Mas eram distribuídas sempre em troca de pequenos favores, como buscar água, 
coletar lenha, lavar panelas e outros. 

Assim procedendo, estaríamos respeitando o sistema implantado pela Missao Novas 
Tribos, que observava a idéia de combater um paternalismo exagerado e comum no trato 
de brancos e índios. 

Certo dia, o vellio e respeitado Cacique Antonio solicitou-me os bombons, gesticulando 
com grande euforia. 

Está vamos dentro da casa que nos servia de sede e nao vi que ele tinha trazido consigo 
vários índios do Acará, visitantes de sua aldeia. 

Solicitei a ele que fosse tomar um grande banho e, ao retornar, eu llie daría alguns 
doces. 

Ele partiu, rapidamente, sorrindo. Nao pude acompanhar a corridinha desengon9ada 
que ele <leve ter empreendido rumo ao rio Toototobi. 

Eu já tinha esquecido dele e dos bombons quando, urna hora e meia depois, escuto o 
Cacique me chamando na varanda da casa, onde tínhamos um fogao a lenha. 

Quando saí na área, qual foi núnha surpresa! O Antonio estava nu, de cócoras, 
esquentando o traseiro no fogao. Junto com ele, estavam vários índios em identica postura. 
Alegres, eles esperavam os "bombonhas". 

Compreendi que o Cacique Antonio mostrava seu prestigio comos Nabas (brancos) 
bonzinhos. Aguardei esquentarem os traseiros e pedi que fizessem urna fila para receberem 
os bombonhas. 

Eu tinha na minha frente um grupo de guerreiros simples e puros obedecendo um 
branco com muita euforia somente por causa dos bombons. 

Pessoas que nao conhecem os índios pensam que, nesses momentos, eles sao crian9as. 
Eu digo que com a pureza de crian9a, eles se mantem altivos na ex pres sao de sua rac;a e 
for9a. 

Omelete 
. .. assoprando o f ogo ... 

O terreiro da missao estava repleto de índios. Homens, mullieres, jovens e crian9as 
conversavam, banhavam-se no rio Toototobi e recebiam assistencia dos missionários na 
farmácia e ambulatório. 

O Wagner e os tres irmaos mateiros ensinavam os índios a tecerem um tipo de ramanxim 
desconhecido na regiao. 

O Sebastiao cuidava de fazer nosso almo90 e foi personagem de um fato lúlariante. 
Ele encontrou alguns ovos que estavam nos ninhos das galinhas dos nússionários. 

Com estes ovos, come9ou a improvisar urna omelete. 
O fogao iústico, utilizado por ele, era feíto com alguns tijolos empilhados e urna 

tampa de ferro que servia de suporte para as panelas. Funcionava a lenha e ficava a apenas 
tres palmos do chao. 

O seu trabalho era acompanhado de perto por diversos índios, homens, mullieres e 
crian9as que, curiosamente, o rodeavam. 

Ele estava incomodado com tanta gente em sua volta, pois exerciam certa pressao. 
Tres jovens índias estavam retornando de um banho no rio Toototobi e resolveram ver 

o que acontecía no meio daquela aglomera9ao. 
O Sebastiao, vendo que o fogo estava fraco, colocou mais lenha no fogao e foi assoprar 

como era seu costume fazer. 
Enchendo a boca de ar, virou-se para as chamas e teve urna enorme surpresa - as tres 

índias molliadas estavam se aquecendo comas pernas bem abertas e viradas de frente para 
o fogo! 

Ele tomou um susto e, surpreso, com a boca cheia de ar, correu em minha direc;ao e 
disse: 

"Seu Osny, eu nao fa90 mais bóia enguanto essas índias peladeiras estiverem em 
volta do meu fogao!" 
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A Ca~ada 

Numa madrugada, fui acordado por um grupo de índios, que afoitos pediam nossas 
espingardas emprestadas para urna ca9ada. · 

Eles haviam pressentido urna vara de porcos "caititu" que passava numa distancia 
de 3 quilómetros da aldeia. Atendi ao pedido entregando as armas e os cartuchos. 

A tarde, o grupo retornou trazendo 23 porcos abatidos com as armas emprestadas e 
as flechas que haviam levado. 

Houve urna grande festan9a na aldeia, a ca9a foi repartida e nós tambérn ganhamos 
nossa parte. 

Ca~ada dos Porcos 

Repartindo a Ca~a Limpando a Ca~a 

MARIQUINHA ... A velhinha querida do Toototobi 

Entre o povo indígena do Toototobi havia urna índia chamada Mariquinha que me 
comovia todas as vezes que se achegava ao nosso grupo. 

Sua idade nao era rnais conhecida nem pelos índios de sua aldeia. Muitas vezes, ela, 
como é costume entre aquele povo, se mudava para aldeias distantes, por isso nao sabiam 
quanto tempo ela já tinha vivido, mas, segundo os Yanornamis mais velhos do Toototobi, 
a Mariquinha devia ter um centenário ou mais. 

Mesmo assim, ela ainda fazia as tarefas comuns para as rrtulheres. Carregava lenha, 
tratava as carnes de ca9a, fazia seus beijus e artesanatos que nao exigiam muito sua visao. 

Como eu disse em outro ponto de minhas narrativas, as crian9as sempre nos acordavam 
de madrugada, fazendo grande algazarra ao redor de nossa estalagem provisória no Toototobi. 
Ninguém podia dormir nos momentos mais gastosos do sono, ou seja, entre cinco e seis horas 
damanha. 

Eu acordava e logo abria a porta frontal de nosso rancho. Na varanda, estava um 
grupo de crian9as tagarelando, sorrindo e, com certeza, fazendo piadinhas por causa da 
minha cara de sono. 

No meio das crian9as, as vezes, a Mariquinha também estava tagarelando comos menores 
e sorrindo das brincadeiras que faziam. 

Eu refletia acerca do pequeno mundo que aquelas criaturas viviam e com que alegria 
recebiam odia nascendo ! Um pouco da minha aten9ao e, tal vez, alguns qui tutes pela manha 
eram motivo de felicidade ! 

Após os cumprimentos matinais e as conversas que trocávamos através de mímicas, 
eu busca va as últimas bolachas e bombons (balinhas de caramelo) e distribuía para aquele 
bandinho de "despertadores" que todas as manhas me faziam pular da cama. 

Numa dessas ocasióes, Mariquinha, que sempre tinha um "causo" para me contar, 
com auxílio de alguns intérpretes 
indígenas mais jovens que sabiam 
um pouco de portugues, me chamou 
para um "papo". N otei que todos 
ficaram em silencio. 

O assunto seria sério. Com 
auxílio de um jovem chamado 
Paulo, fui ouvir a narrativa da velha 
índia. Ela, por horas e pela maneira 
peculiar do Yanomami "ilustrar" 
suas histórias, me contou: 

"Eu era bem novinha, brincava 
de correr e dormía com minha mae, 
quando comecei a ouvir os grandes 
comentando que havia, na aldeia, uma 
mulher dos pés compridos vivendo no 
meio do nosso povo." 

Fui crescendo, fiquei mocinha, e 
sempre escutava o pessoal que viajava 

Mariquinha 
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para ver o povo do Maturacá e do Marauiá, Jalando da m.ulher de pés grandes. As pessoas diziam 
que ela era muito brava e esperta, mas bonita de se ver. Ela ensinou muitas coisas boas para o pavo 
de lá e os homens estavam brigando por causa dela. 

O tempo passou~ Eu já era grande e podia Jalar comas mulheres mais ve/has quando fiquei 
sabendo a história da "mu/her dos pés grandes" que vivia como povo do Maturacá, do Marauiá e 
comos Xamatáris. 

Falaram que afamília dela vivia no mato, perto de onde os homens ca9avam, e que, de vez em 
quando, os Xamatáris queriamflechar o pai, a mae, os irmiios e até e/a, que ainda era pequenininha. 

Um dia, os homens atacaram um barco que eles usavam para pescar, nao disseram o que 
aconteceu com a fam{/ia dela, mas a menina correu muito e se escondeu no mato. Quando ela 
voltou para o rancho, estava tudo queimado e ela nao encontrou mais ninguém. Ela ficou com 
medo, passou a noite no terreiro e pela manhiífugiu para a mata com medo dos Xamatáris voltarem 
para matá-La. 

Ela ficou sozinha no mato, passou fome e come9ou a comer os caranguejos que conseguía 
apanhar nas locas do igarapé. 

O tempo passou, a menina dormía bem alto nos galhos das árvores, tinha medo do ronco das 
on9as que ouvia de noite. Pela manha, saía para procurar comida nos igarapés. Colhia frutas, 
tirava os palmitos que ca{am nas derrubadas das chuvas, vivia se escondendo e cuidando para que 
nenhum bicho grande a pegasse. Sofria muito. Chorou e viveu sozinha por muito tempo. Nunca 
mais encontrou sua família. 

Um dia, ela conseguiu chegar numa aldeia abandonada dos Xirianas. O povo tinha deixado 
essa aldeia e ido para outro lugar. Ela come9ou a viver ali. Achou ro9ado velho e novo, come9ou a 
comer batata e inhame, pescava no igarapé. Achou arco e flecha, consertou tudo e come9ou a 
matar os bichos pequenos para comer. 

Ela sabia fazer fogo, tinha visto seu pai fazer, assim como a gente faz. Comía mingau de 
mandioca e ficou fo rte. 

Teve um tempo que uma on9a comerou a chegar perto da aldeia. Toda tarde ela vinha até o 
terreiro. A menina, que já era mocinha, ficava escondida no alto da maloca. A onra sabia que ela 
estava por lá, mas nao tinha coragem de chegar mais perto por causa do fogo grande Jeito pela 
mo9a. 

O tempo passou, até que um dia os Xirianas resolveram voltar a aldeia velha para ver se 
estava tudo inteiro. logo que chegaram viram os restos da fogueira e perceberam que tinha gente 
por lá. Ficaram esperando na mata até que a mora apareceu. 

Ela era bem morena, quase da cor dos Xirianas. Nao usava roupa, mas seus cabelos nao eram 
como dos índios. Elesficaram surpresos, pois ela tinha os brarosfortes, as pernas grandes e os pés 
compridos, diferente dos Yanomamis. 

Eles procuraram saber se havia homem com ela. Vendo que estava sozinha, foram chegando 
perto e gritaram. 

Ela .ficou com medo, correu para a mata, mas eles pegaram-na a forra, sem machucá-la. 
Buscaram água para ela beber, peda9os de carne de cara para ela comer e beijus que levaram nos 
paneiros. 

Quiseram Jalar com ela. Como niio entendiam nada, resolveram levá-la para a aldeia nova 
que nao ficava muito longe de lá. Chegando lá todos ficaram admirados, pois nunca tinham visto 
gente daquele jeito. A mofa era diferente dos outros brancos que alguns índios tinham visto e até 
matado. 

Ela tinha a pele morena como eles, os cabe los lisos e grandes, as pernas e os bra9os fortes. 
Ela tinha forfa e era brava, nao demonstrou medo dos Xirianas, eta que ria brigar com todos, por 
isso os índios passaram a admirar sua raiva e vontade de brigar. 

Essa mo~a come9ou a viver com os índios daquela aldeia, aprendeu a lidar com as coisas 
das mulheres e a Jalar igual aos Xirianas e Xamatáris que vinham visitar a aldeia. 

Chegou o tempo dela casa1: Ela se casou com um índio e comefOU a viver como o meu povo. 
Ela ensinou uma por9ao de coisas que meu povo nao sabia. 

Quando o marido dela morreu, ela se casou com outro índio. Ela continuou muito querida 
por todos. 

Passou um tempo, ela comefOU a querer lembrar do seu povo, vivia dizendo as palavras 
que seu pai falava, a cantar o que sua mae cantava quando ela era pequena, até que ela mudou 
para a aldeia dos Xamatáris do outro lado da serra grande. 

Ela viveu um tempo com os Xamatáris até que, um dia, ela viu gente branca por perto do 
barranco de um rio e resolveu fugir do meu povo e foi com os brancas para a casa deles. 

Ninguém mais viu a mulher dos pés grandes. Depois de muito tempo, reapareceu no meio 
do meu povo. Ela ainda entendía a língua do Xiriana e Xamatári. 

Ela tinha casado com um homem branco, e vivía numa pequena vila do outro lado da 
montanha. De vez em quando, vinha visitar os Xamatáris, brincava comas mulheres do meu povo, 
trazia presentes e depois ia embora. 

Os grandes diziam que muitas vezes as índias queriam matá-la por ciúme dos homens que 
a achavam bonita demais. Mas os mais velhos, os Caciques, nao deixavam e diziam que quem 
fizesse qualquer coisa contra eta iria morrer torcido! 

Eu conheci um dos maridos dela. Ele ainda mora no Maturacá e sente saudades dela. Ele 
dizia que ela era muito bonita e brava!" 

Fiquei surpreendido coma história que a Mariquinha me contou. Na realidade, eu 
sabia que urna menina branca tinha vivido por muito tempo comos Yanomamis, mas nao 
podia avaliar se era a mesma pessoa que a velha índia tinha ouvido falar. 

O caso que eu conhecia, a menina realmente vivia no alto rio Cauaburi, relativamente 
próximo ao Pico da Neblina, onde existem as aldeias do Maturacá e Marauiá. Mas o outro 
lado da montanha é a Venezuela. Lá vive o povo Yanomami Xamatári, numa distancia 
relativamente longa. Creio que em viagem no sistema indígena, pelas picadas nas matas, 
levaría mais de um mes para atingir a Venezuela. 

Seria entao a menina das histórias que a Mariquinha tinha ouvido dos adultos de 
sua aldeia? ,... 
/ Existe um livro editado na Venezuela contando sobre uma~e~que viveu entre 

"'os Yanomamis. Nao ti ve acesso a esse livro, mas um dia gostaria de avaliar o que é relatado 
nele para comparar com o que ouvi da índia Mariquinha. Quem sabe nao é a mesma pessoa? 

Se fosse, teríarnos urna testemunha ocular vi vendo no Maturacá, a Mariquinha, 
contemporanea da pequena órfa que viveu sozinha nas matas até encontrar relativo apoio 
entre os Yanomamis. 

Em todo caso, tenho certeza de que a índia Mariquinha nao mente, os índios nao 
mentem em suas narrativas. Se ela me contou estes fatos, é porque realmente ocorreram. 

Terminamos essa incrível história com nova distribui9ao de bombons e muita alegria 
em dire9ao ao igarapé para tomar o banho matinal ! 

Neste dia, tirei urna foto ao lado da velha índia Mariquinha. Alegremente ela 
concordou em posar ao meu lado. Fiquei abaixado para tomar sua altura. 

Essa velha índia, querida por todos da aldeia, teve urna vida inteira de lutas, algumas 
tristezas, mas com certeza muitas alegrias. 
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-A PRIMEIRA EXPEDI~AO 
E o índio Jorge nos abandonou ... Dezembro/88 

,. 

Antes do sol aparecer os homens já estavam tagarelando na sala de nosso alojamento. 
Alguns tomavam o cafezinho com bolachas. Outros davam as últimas amarradas em 

seus ramanxins. Meu fi lho acondicionava seus equipamentos de precisao: a bússola, o 
relógio, as armas, muni96es e os foguetes de sinaliza9ao. 

Havia necessidade de levar os foguetes porque, em caso de separa9ao da equipe por 
alguma razao especial, qualquer aviso de média distancia seria dado como emergencia 
através dos sinais luminosos. 

Como era necessário nos entrosarmos mais comos missionários e comos índios do 
Toototobi, resolvemos que eu nao iria nesta primeira expedi9ao. 

Seria urna espécie de estratégia de a9ao. Enquanto a equipe iria averiguar e vistoriar a 
presen9a dos estrangeiros identificados pelos índios e confirmada pelos rnissionários, eu 
estaria preparando a segunda expedi9ao, que consistia na prioridade de nosso trabalho. 

A segunda expedi9ao estava estimada para a regiao do alto Demini, fronteira com a 
Venezuela, considerada área crítica de pesquisas de minérios. 

Reunidos para as últimas instru96es e recomenda96es, determinei que nao deveria haver 
um chefe entre eles, visto que eu os considerava iguais em capacidade e responsabilidade. 

No entanto, em razao do Benício ser o mais velho e experiente dos tres irmaos, ele 
teria a responsabilidade nas decisoes mais críticas, se as houvesse, mas de comum acordo 
com todos. 

Meu fi lho teria a incumbencia de registrar os acontecimentos, mapear o percurso, 
fo tografar o que fosse interessante e cuidar do atendimento de enfermagem. 

1" expedi~áo: Sebastiao, Antonio, Tito, Benício, Jorge e Roberto 

A partida da expedi9ao deu-se pela manha. Foi acompanhada de grande interesse no 
Toototobi. As ocorrencias foram a rnim narradas no retomo com o seguinte registro feíto 
pelo meu filho: 

"Caminhamos durante toda a manhli. e parte da tarde, parando apenas para um descanso rápido. 
A trilha era muito fechada e, após as primeiras duas horas de caminhada, já estávamos sobre um 
terreno pantanoso, barrento e esburacado. Durante o resto do diafoi assim, até que alcan~amos urna 
aldeia abandonada. Lá paramos para descansar e fizemos um pequeno lanche. Nao houve tempo para 
fazer fogo, estávamos comas roupas encharcadas, mas as informa~oes de nossos guias eram de que 
em pouco mais de duas horas estaríamos chegando numa aldeia habitada e, entao, seria um ponto 
melhor para descanso e alimenta~ao. Já eram mais de 16 horas quando avistamos as primeiras ro~as 
pertencentes ao povo do Sinatathéri, onde o cacique Leonardo era o chefe. Próximo da aldeia, ele, 
que guiava a equipe, foi atacado por urna cobra "pico de jaca". Nós nao tivemos tempo de ver porque 
ele reagiu ao ataque com o facao e o réptil sumiu entre as folhagens. O Leonardo disse que a cobra 
ainda era um filhote, isto ele falou com gestos, mas ninguém que ria saber. Passamos a ter mais 
cuidado porque o terreno era brejo, habitat natural daquela espécie de cobra. Estávamos cansados e 
molhados. A floresta era alta e fechada, nao havia por onde vermos o sol, apesar de ainda ser dia. 
Che gamos a aldeia habitada. Havia poucos índios, tres ou quatro mulheres mais novas, alguns garotos, 
uns cinco ou seis homens adultos e duas velhas. Nossos guias foram conversando com seus 
companheiros da aldeia que estavam meio assustados com nossa presen~a. Passamos a noite nesta 
aldeia, fez muito frio e comemos muito mal, apenas algumas bananas nos foram oferecidas e está vamos 
tao cansados que ninguém se propos a fazer comida. Pela manhli., iniciamos a caminhada rumo ao 
local onde os índios haviam visto os materiais de garimpos e os huracos de pesquisas.Comas últimas 
informafoes conseguidas na aldeia, os nossos guias tinham maior firmeza quanto ao rumo a seguir. 
Nos avisaram que em tres horas estaríamos no ponto desejado, 9 ou 1 O horas da manha. A trilha 
estava cada vez mais dificil. Era um caminho velho e abandonado. Após tres horas andando, eu nao 
percebia sinais em nossos guias de que estávamos chegando no ponto desejado. Questionando o 
Leonardo, que era mais esclarecido em sua Jala m(mica, fui informado de que restava cerca de trinta 
minutos de caminho. lsto é, muita coisa para quemjá estava esgotado pelo cansa~o.fome e até sede, 
apesar de estarmos andando dentro d'água. Depois de certo tempo, nossos guias passaram a 

Rio Mucajaí As.soreado 
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confabular entre si e, fazendo sinais, disseram que estávamos chegando ao Local. Paramos para 
descansat: O Sebastiao improvisou um tapiri e preparou rapidamente uma bóia porque afame estava 
de doer. O Benício, o Antonio e o Roberto pegaram algumasferramentas, preparando-se para vistoriar 
a regüio. Iríamos perc<!rrer uma área plotada no sentido retangular em ambas as margens do igarapé, 
que estava próximo, e registrar as rais pranchetas de pesquisas, caso as encontrássemos. Na vistoria 
encontramos sinais de pesquisas antigas e mais recentes. Deduzimos que somente as recentes poderiam 
ter sido da responsabilidade dos estrangeiros. Os índios estavam procurando os equipamentos e 
materiais de garimpo que seus parentes haviam encontrado, buscavam nas árvores porque tinham 
informafoes de que foram pendurados em galhos na be ira do igarapé. Encontramos um local mais 
limpo e repleto de pequenas pranchetas. lsto passou a nos dar certe-::,a de que realmente o tal estrangeiro 
havia pesquisado minérios na regiao conforme os índios haviam assegurado. Os índios encontraram 
pedafOS de mangueiras cor de rosa, que sao usadas em garimpos, um saco de nylon comferramentas, 
picaretas de cabo curto, pás, um par de bateias médias e cordas. Tudo estava intacto, comefando a 
deteriorafaO por estarem ao relento. Após registrar os locais, confirmamos que as pesquisas haviam 
sido fe itas, mas deram negativo. Nao foi encontrado ouro naque la área e, sem erros de julgamento, 
houve desistencia de novas buscas o que determinou os estrangeiros terem abandonado o material e 
seguido, sem recursos, para a aldeia do Toototobi, onde buscaram ajuda dos missionários. Quando 
retornávamos, o Leonardo sentiufalta do Jorge. Ninguém o tinha visto. Sumiu lago que chegamos na 
aldeia do Sinatathéri. Ficamos preocupados e o Leonardo ptvcurava informafoes. Provavelmente o 
Jorge nos abandonou e voltou, nafren te, ao Toototobi. Resolvemos voltar o mais rápido possível, pois 
o Leonardo disse que o Jorge tinha saído muito bravo e que ele nao sabia o porque. O retorno foi mais 
difícil. Comefou a chover forte e o terreno alagado foi enchendo, mas nao tinhajeito de desistir. As 
lanternas foram acesas e nossa equipe pisou firme. O Leonardo abría a fila, o Benício vinha atrás 
seguido pelo António, depois eu e por último o Sebastiao. Trouxemos os equipamentos que encontramos, 
com excepi.o das mangueiras que deixamos na aldeia. Isto é a prova de que os índios estavam certos, 
realmente foram feítas pesquisas de minérios no "baixao" do rio Toototobi e seus afluentes. Como 
encontramos as pranchetas velhas e as recentes, com certeza, foram dois grupos de pesquisadores 
que tentaram encontrar minérios naquela área. Mas em contrapa11ida, nada encontraram que pudesse 
ser promisso1: Assim, pelo menos por um tempo, os índios Yanomamis do Sinatathéri nao teriío o 
perigo de invasoes de garimpeiros. Mas, um día, virao novas turmas para pesquisar novamente a 
regiao. Sobre este relatório, vou reescreve-lo coma ajuda do meu pai, para facilitar o entendimento 
de seus superiores de Manaus e Brasília. Posto do Toototobi, LO de dezembro de l988. Assinado Wagner 
Haidamus Ferreira, enfermeiro." 

Nota do autor 

Após urna reuniao comos missionários e lideranfaS da aldeia, confirmei o relatório do Wagner 
e resolví informar a ADR-FUNAJIBARCELOS através de um oficio encaminhado posteriormente 
pelos meus homens em sua viagem ao Aracá. 

Essas ocorrénciasforam registradas no relatório final que encaminhei para a Superintendéncia 
da FUNAI, em Manaus. Outra informafao dos missiOnários do Toototobi deu contada retirada dos 
estrangeiros, fe ita poucos dias antes de nossa chegada. U m aviao da Organiza~·ao Asas do Socorro, 
retirou-os porque os tais nao tinham recursos e nao podiam permanecer na aldeia. A missao nao 
podía conservá-los mais dias pela falta de alimentos. 

Comuniquei a ADR-FUNAI de Boa Vista, para o administrador poder informar a Polícia 
Federal. 

Quanto ao sumifO do índio Jorge, deu-se por ciúme. Sua esposaficara na aldeia do Toototobi 
que estava repleta de índios visitantes do Aracá. Eles tinham sido convidados para a festa cerimonial 
de "beber os mortos''. 
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RUMO Á. SERRA DO IMERI 
A segunda expedi~ao 

.Nao havia clareado o dia. O barulho de água fervendo na chaleira e o tilintar de copos 
sendo lavados soavam ligeiramente em meus ouvidos. Era o Sebastiao, mateiro e grande 
cozinheiro, preparando a merenda matinal. 

Incansável e disciplinado, ele já havia arrancado macaxeiras que estavam sendo cozidas 
num caldeirao. O café esta va sendo passado e a turma já iniciava o bate-papo que antecedia 
os preparativos para a segunda expedi9ao, bem mais longa e difícil que a primeira. 

O destino seria as aldeias do alto lmeri localizadas nas cabeceiras do rio Demini que 
fazia divisa coma Venezuela e trazia suas águas vertentes para o lado brasileiro, descendo 
por imensas encostas e vales cercados de grandes montanhas. A regiao era esplendorosa, 
porém, de difícil acesso. 

A equipe fazia os últimos preparativos. Vendo meu filho amarrando sua "tralha", 
senti, como pai, urna enorme vontade de participar da marcha. Mas, para mim, uro hornero 
com 52 anos e uro pouco despreparado para longas caminhadas, seria no mínimo temerário 
empreender a expedi9ao. 

Mas o cora9ao e a intui9ao venceram e, um pouco timidamente, falei aos homens que 
iria com eles ao Hukuothéri. 

Notei que houve urna preocupa9ao geral, mas disfar9avam a razao de nao concordarem 
com minha participa9ao naquela caminhada. Nao que minha presen9a desagradasse, mas 
eles estavam preocupados com a impossibilidade de eu chegar ao destino. 

Teríamos de subir tres grandes serras e contornar patamares de quilómetros, em meio 
a correntes d' água que desciam pelas encostas dificultando, ero muito, a subida e as descidas 
pelas grotas profundas que eram como verdadeiros abismos. 

2ª expedi~ao - Cacique Antonio, Mario, Benício, Sebastiao, Roberto, Antonio e Wagner 

Mas respeitaram minha decisao e até tiraram sorte para saber quem me carregaria 
primeiro. Preparei meuramanxim e tentei colocar apenas o imprescindível, mas deu acima 
de 15 quilos. 

Coro o pensamento positivo, nos despedimos dos índios do Toototobi e dos missionários 
que ficaram. Foram, coro nossa equipe, os guias Yanomamis Mário, Leonardo e o pequeno 
Tito. Iniciamos a caminhada, cruzando o campo de pouso em dire9ao ao Demini. 

Como era esperado pela maioria e até por mim, nao consegui caminhar mais do que 8 
quilómetros carregando o peso nas costas. Os homens precisaram repartir a carga entre si. 

Roberto e Benício - 2ª expedi~o 

Retomamos as picadas, naquele primeiro dia andamos até as 16 horas. A tarde estava 
quente e os primeiros relampagos prenunciaram chuva. Resolvemos acampar nao muito 
próximo de um igarapé. 

Como sempre, os homens, em pouco mais de trinta minutos, estavam coro as lonas 
plásticas esticadas, os esteios da rede firmes esquentando as panelas para a nossa janta. 
Nao tínhamos almo9ado. 

Antes de dormir, conversávamos sobre a possibilidade de encontrarmos os vestígios . , 
de garimpeiros, de esclarecermos até que ponto estavam avan9ando na regiao da Agua 
Boa e contribuir para as a96es do exército que estavam de prontidao para evitar as invasoes 
preeminentes naque las áreas das serras do Imeri e Urucuzeiro. 

Os índios, sempre alegres, conversavam o tempo todo. Ao annarem suas redes, ti vemos 
urna surpresa incrível. O Mário tinha urna rede feita em tear, que lhe entregamos. O Leonardo 
tinha urna rede de algodao, confec9ao própria dos Yanomamis, mas o Tito tinha urna rede 
de apenas tres fios, da grossura de um dedo menor, presos acordéis de algodao em toda sua 
extensao. Ele se equilibrava sobre esses tres fios. Com os dedos dos pés prendia parte do 
corpo se equilibrando sobre a estranha rede, com parte do dorso repousava nos tais fios, e 
com os bra9os, as maos e a cabe9a completava o equilíbrio. 

63 
Biblioteca Digital Curt Nimuendajú - Coleção Nicolai
www.etnolinguistica.org



64 

Urna cena digna de ser registrada, pena que a máquina fotográfica nao estava preparada 
e o cansa90 tomava conta de todos, mas bem que valia a pena urna foto com o pequeno 
Tito, ca9oando de todos nós e donnindo tranqüilo em sua rede de tres fios ! 

Aproximadfilnente as 22 horas, ouvi o barulho do Mário Yanomami levantando-se 
rapidamente. Em seguida, os demais índios. Eles falavam baixinho e procuravam as 
espingardas sem pretender nos acordar. 

Além das espingardas, o Mário portava um arco com tres flechas que, na tarde anterior, 
ele havia recuperado de pequenas avarias. Com certeza, pressentia que poderia estar 
adentrando um território perigoso e necessitaria de suas armas. 

Percebendo que o Sebastiao e eu estávamos acordados, eles, falando por mímica e 
pelo pouco portugues que conheciam, pediram-nos que ficássemos em silencie, pois iriam 
sair pelos arredores. 

Solicitaram duas lanternas e partiram sorrateiramente como leopardos pela mata. Nao 
faziam o menor barulho apesar de podermos ve-los entre os arbustos. 

Ficamos apreensivos pensando sobre o que poderia ser. Chegamos ao consenso de 
que havia algum perigo rondando, provavelmente um animal de grande porte. 

Mais tarde, ficarnos sabendo que o Benício esta va mais próximo da verdade. Naquela 
tarde cruzamos rastros de urna vara de porcos do mato. Ele e os índios perceberarn, mas 
nao se pronunciaram sobre o assunto. 

Aguardávamos os índios retomarem. Mais de cinco horas depois, tres e meia da 
madrugada, e nenhum sinal dos Yanomamis. Estávamos muito preocupados. A inquietude 
e o medo de ocorrencias perigosas tomavam conta de todos. 

Clarea va odia e nossa preocupa9ao aumentava. Nao podíamos fazer nada, a nao ser, 
esperar e torcer para que nossos guias retomassem salvos de qualquer perigo que tivessem 
enfrentado. 

Fazíamos um pequeno lanche com café e torradas, quando escutamos assobios ao 

Mário, Wagner e Tito 

longe. Identificamos que eram dos índios Yanomamis. Estes assobios eram comuns nas 
chegadas dos índios as suas aldeias e serviam para alertar que eram de pessoas de sua ra9a. 

Ficamos mais tranqüilos, aguardando com ansiedade. Em pouco tempo, vimos o Tito, 
a frente dos demais, trazendo dois jacus mortos a flechadas. Mário e Leonardo vinham 
mais longe vasculhando as imedia9óes do nosso acarnpamento. 

O Tito, calmamente, depenava as aves e, apesar de ser questionado pelos homens, 
pouco falava. Ele respondía baixo pois estava preocupado em preparar o almo90 que estava 
garantido. 

Nesse ínterim, fomos chamados pelos outros índios que ainda reviravarn os arredores 
do acarnparnento, numa distancia aproximada de 30 passos de nosso tapiri. 

Fomos até eles e tivemos urna surpresa desagradável. A busca e pesquisa que eles 
faziam dizia respeito a pegadas de urna grande on9a que havia realmente rondado nosso 
acampamento na noite anterior e tinha sido pressentida pelos índios. 

Os índios nos inf ormararn que ela tinha ficado um bom tempo andando próximo de 
onde estavam armadas nossas redes e só nao invadiu, principalmente, por causa da pequena 
fogueira que o Tito alimentava embaixo de sua rede de tres fios. 

Os índios pressentiram-na e se preveniram para um eventual ataque. Quando ela se 
afastou, resolveram enfrentá-la mesmo a noite, que é bastante perigoso e nao é costume do 
Yanomami. 

As pegadas eram profundas. O animal devia ser um adulto e de bom peso, tinha as 
dimensóes relativamente reduzidas para o peso aparentado e percebi, comos conhecimentos 
desses anos de mata, que tratava-se de um "cangu9u" ou "mao torta". 

A característica <leste felino é interessante. Ele é muito forte e troncudo. Tanto o 
macho adulto como a femea, podem alcan9ar acima de cem quilos, é muito feroz e 
extremamente valente, enfrentando o que lhe vier pela frente. 

Achei esquisito os índios saírem a noite para matar a on9a, pois todo mateiro e mesmo 
um ca9ador experiente jamais sairia, numa hora daquelas, atrás de um felino, ainda mais 
de um cangu9u. 

De volta ao nosso tapiri, depois da bóia que lhes oferecemos, misturando um pouco de 
mímica, de portugues bem ruim e do próprio dialeto Yanomami que já conhecíamos, ouvimos 
a versao do fato, narrada pelqs índios. Lentamente, como é costume, eles explicararn: 

Pressentindo a ca~a .... mas sendo ca~ado! 

"Nós vínhamos caminhando quando cruzamos por duas vezes com as pegadas de muitos 
parcos, uns 80, com muitas crías pequenas. Eles estavam correndo, pois as pegadas demonstravam 
isso. Algumas eram distantes das outras e disformes, dando a entender que corriam com medo de 
alguma coisa que vinha atrás, mas nós nao tínhamos visto do que. Estávamos caminhando para o 
Hukuothéri e o nosso pensamento estava no pai do Mário que deveria estar nos esperando por lá. 
O Mário nao vé o pai dele há muito tempo, o velho é um guerreiro famoso entre nosso pavo, matou 
muito índio e muito branca. Muita gente tem medo dele até hoje. O Mário está com saudade do 
velho guerreiro e quer chegar lago para contar que é casado e tem um filho. 

Entéio nós esquecemos os parcos e por que estavam correndo. A noite, depois que comemos e 
fizemos afogueira para dormir, ouvimos o barulho de um bicho andando por perta. Ficamos escutando 
as pisadas dele, que era muito cuidadoso, s6 as folhas "cantavam" um pouquinho. O bicho que ria 

65 



chegar, mas estava com medo, entéí.o o Tito foi dando mais comida para a f ogueira e cada um de n6s 
olhava para um Lado. O Mário pegou as espingardas e ficou pronto junto com o Leonardo. O Tito 
cuida va da fogueira e o bicho andava em volta, chegando bem pertinlw. N6s conseguimos ver a cara 
dele no barranco ~nor do igarapé, mas estava escuro e nlío quisemos dar tiro ne le ainda. Esperamos 
mais um pouco e vimos que ele ficou mais long e, mas como ele veio para comer a gente, ficamos com 
raiva e resolvemos andar um pouco pra dar um tiro nele. 

Fomos com cuidado. Dois com as espingardas e o Mário com as flechas, andamos no rastro e 
Logo a on9a percebeu que tinha gente atrás dela. Viu o foco da lanterna e .ficou com med~, passou por 
cima da ramagem e do pau caído sobre o igarapé e foi para o outro lado. Resolvemos nao atravessar. 
Ficamos um tempo do lado de cá. De vez em quando ela andava, mas como estava com medo queria 
ir embora. Quando amanheceu, atravessamos o igarapé e achamos pegadas dela. Ela andou um 
pouco na beira e depois foi para o Lado das montanhas. N6s seguimos o rastro por mui~o tempo. 
Está vamos long e quando decidimos voltar. Ela ficou com medo dos focos da lanterna e foz embora. 

Desistiu de ca9ar para comer. 
A on9a estava atrás dos porcos, mas eles corriam e ela nlío conseguía pegá-los. Depois tentou 

pegar porco pequeno, mas nao conseguindo deu no nosso rastro. Entao voltou e .ficou atrás de nós 
muito tempo. Quando paramos para fazer o tapiri, ela j á estava por perto. Ao escurecer, ela esperou 
tudo ficar quieto e veio pra comer a gente. Vendo a f ogueira, ela ficou com um pouco de medo ~ 
corrze9ou a dar voltas para ver onde podía entrar e nos pegar. Sabemos de ur:i caso de um Yanonu;m~ 
que foi atacado em sua pr6pria rede. Ele brigou com ela de facao e ficou muzto machucad~. Ela so f oz 
embora depois que ele a acertou. Nosso companheiro ficou muito ferido. Ele perdeu dois dedos da 
méí.o e teve cortes nas pernas e nos bra f oS, Jeitos pelas unhas da onfa. Na volta, n6s vimos novamente 
os rastros dos porcos, eles estao batendo num barreiro bem perto, mas n6s matamos os jacus com as 
flechas do Mário e resolvemos voltar. N6s ficamos com raiva do bicho porque ele estava nos ca9ando 

e quería nos pegar mesmo!" 

Após este relato minucioso e cheio de verdade, chegamos a conclusao de que o 
raciocínio do Benício estava certo, os porcos estavam na ocorrencia e eram ca<;ados pela 
on9a. O que nao contávamos era de termos virado ca9a ainda durante o día. Fomos seguidos 
pela on9a cangu9u e recebemos sua visita bem pertinho durante a noite. . 

Que bom termos os tres guias Yanomamis perto de nós e com coragem de seguir um 
. cangu9u a noite! 
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Após urna noite mal dormida, nao tínhamos outra alternativa a nao ser empreendermos 
novamente a caminhada rumo ao Hukuothéri, pois nao podíamos demover os índios de 
continuar, tal era a vontade do Mário em encontrar seu velho pai. 

A manha era chuvosa. Caminhávamos num baixadao recortado por inúmeros igarapés. 
Alguns, atravessávamos com o material nas costas ou em pequenas balsas improvisadas de 
paxiúba barriguda. Outros, nos equilibrávamos em árvores caídas, numa temerária atividade 
de equilibristas. 

Com algumas horas de caminhada, tivemos urna surpresa desesperadora. Num igarapé 
de porte maior nao era possível, para atravessá-lo, usarmos os mesmos meios que tínhamos 
usado até ali. Por causa das chuvas na regiao, estava volumoso com as margens alagadas, 
num fenómeno chamado, regionalmente, deigap6 - as águas abrangem grandes áreas anexas 
ao leito dos rios, na época das grandes chuvas, e dificultam a identifica9ao do canal principal. 

Era realmente um problema a ser administrado coro inteligencia. Os índios percorreram 
as margens do igarapé buscando locais onde o igapó se apresentasse em menor volume, mas 
ao retomarem, nos informaram que o local onde estávamos era o de menor distancia. 

Após urna série de idéias e propostas dos companheiros experientes, com o auxilio 
dos índios, iniciamos a confec9ao mais aprimorada de urna balsa de maior porte que seria 
"tocada" a nado, com todo o nosso material e equipamento cuidadosamente acondicionado 
sobre ela e envolto em plásticos pretos, que serviam de cobertura aos tapiris. 

Buscamos e recolhemos, rapidamente, madeiras próprias das paxiúbas barrigudas, 
cipós de várias qualidades e espessuras, palhas para calafetar jun96es e varejoes. Mesmo 
trabalhando muito, só conseguimos terminar a empreitada após quatro horas de efetiva 
luta, sob a chuva que aumentava e dificultava o servi90. 

Eram quase 16 horas, mas parecía noite. Nós tínhamos de atravessar o igapó, procurar 
um local para arranchar antes que escurecesse por completo e, ainda, sair daquela baixada 
que era úmida, sombria e perigosa por abrigar espécies pe9onhentas de répteis. Havia 
aranhas de várias qualidades, cobras que fugiam das enchentes e as famosas formigas 
tocandiras , caminhantes solitárias de veneno potente. 

Come9amos a empreitada. Os índios tomaram as laterais dianteiras e o pequeno Tito 
servia de guia. A ele foi dada a missao de nao se distanciar do leito principal do igarapé e 
procurar um barranco. Qualquer eleva9ao servirla de ponto para retomar a trilha rumo ao 
Hukuothéri. 

Foi difícil, perigoso e cansativo. Durante todo o percurso na água, tínhamos de nadar 
e nos esquivar dos insetos que, para se livrarem das águas, subiam pelo nosso corpo e 
invadiam, principalmente, nossos cabelos e nosso pesco90. 

O cuidado maior era com répteis. Vimos duas co~ras na trajetória. Urna delas era urna 
jararaca que nadava desesperada procurando um local seco. Ao pressentir os ruídos de 
nossas bra9adas e o volume d'água que a balsa impulsava, ela subiu num galho de árvore 
tombada e sumiu entre as Jolhagens meio submersas num lama9al. A outra, vimos na 
chegada ao barranco identificado para aportar, ela estava subindo rapidamente, também 
temerosa pelo barulho que fazíamos. Era maior e tinha o dorso escuro, por certo seria urna 
temível "pico de jaca". É urna cobra muito perigosa e geralmente investe contra seus 
inimigos. Tem um veneno potente e chega a alcan9ar mais de 2 metros de comprimento, 
sendo a maior cobra venenosa da América do Sul. 

Felizmente nada mais nos incomodou naquele día. Ao aportarmos no barranco escolhido 
pelo Tito, percebemos que era "parte alta". O "baixao", nós tínhamos deixado do outro lado 
do igarapé. Descarregamos a balsa e tivemos o cuidado de deixá-la bem amarrada para ser 
usada na volta, se necessário. Retomamos o varadouro conhecido pelos nossos guias e, em 
pouco mais de urna hora, tínhamos um local bom e próprio para passarmos a noite. 

Apesar de exaustos pelo desgaste físico e pela tensao no cruzamento do igapó, os 
companheiros em pouco tempo prepararam o tapiri e nossas redes foram esticadas. O 
almo90 e a janta, servidos sempre juntos a tarde, estavam no fogo. 

A pequena fogueira alimentada pelo Tito já estava ardendo e fazia parte de nossa 
seguran9a, mas a canseira e o sono eram tanto que em poucos minutos todos dormiam. 

Se a on9a tivesse escolhido essa noite para nos visitar, iria ser uro banquete! Ela 
poderia escolher o prato principal, a sobremesa e ainda levar alimento para a semana inteira! 

Deus nos guardou naquela noite, como em todo tempo que estivemos na regiao. 
Pela manhá, o animo já era outro. Restabelecidos pela boa noite de descanso, com o 

tempo firme, as roupas secando ao redor da fogueira do Tito, em poucos minutos, comemos 
bolachas com café e desarmamos o acampamento. Com as mochilas guarnecidas por 
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plásticos, nada havia se molhado. Reorganizamos os equipamentos e nos colocamos em 
marcha. 

Novo desafio estava pela frente, dessa vez o negócio seria comigo. Mal podía imaginar 
o que iría passar naquele terceiro dia de andan9a e aventura. 

Após cerca de tres horas de caminhada subindo a serra, eu estava exausto. Nao 
conseguía carregar nada, nema bolsa onde acondiciona va minha bíblia, hinário e os livros 
de Tozer com um carinho especial. 

Meu filho já somava a seu pesado ramanxim urna parte de minha tralha. Agora 
tomava minha bolsa, aumentando um pouco seu sacrificio. Eu estava meio envergonhado 
e sentía o desafio que vinha pela frente. 

Paramos um pouco, meu folego estava acabando. O momento temido por todos tinha 
chegado. Meu estado físico se abatia, nao havia possibilidades de voltar sem que os guias 
ficassem separados. 

Para prosseguir seria imprescindível que os tres estivessemjuntos. Nós temíamos que 
houvesse alguma resistencia no Hukuothéri. Nesse caso, os tres Yanomamis seriam o 
único refor90 e seguran9a a nosso favor. 

Eu nao podía parar, teria que agüentar a subida das serras. Para quem nunca andou em 
mata parece um pouco dramático que subir serras seja motivo de tanta afli9ao. Entao tentem 
fazer isso com 52 anos e um corpinho de 87 quilos montanha acima! 

Come9ou a chover mais forte do que no dia anterior. O quadro era este, eu deitado 
sobre urna pedra, ainda ofegante, a chuva batendo de frente, os homens sentados ao meu 
lado e todos desanimados coma situa9ao. 

Pensei muito e resolví enfrentar o problema. Disse a eles: "Voces seguem na frente 
com os dois guias, o Mário e o Leonardo; eu fico mais atrás com o Tito e o Wagner. Vou 
parando um pouco nos platos da serra, tomando um pouco de folego, mas vou em frente." 
Os homens acreditaram em mim e seguiram seu caminho. Nós seguimos mais devagar. 

Encontramos mananciais de águas. Eles brotavam das rochas e desciam pelas encostas 
como urna cortina de cetim e espuma. Apesar de cansados, podíamos perceber quao pródiga 
e bela era aquela regiao. 

Com muito esfor90, conseguimos suplantar tres serras, descansando nos platos e 
continuando a caminhada, mas estávamos exaustos. 

A frente, os homens nos esperavam. O encontro foi alegre, mas apreensivo quanto ao 
que nos esperava na grande aldeia que iríamos visitar. O propósito da visita fazia parte da 
vistoria local sobre andan9as de frentes garimpeir.as naquela regiao. 

Com grande número de garimpeiro na baixada do Mucajaí, as entradas de pesquisas 
e novas frentes estavam em expansao nas serras do lmeri, Tapirapecó, Gurupira, 
U rucuzeiro e Parima. Foram detectados vóos de helicópteros de grande porte nestes locais. 

Reencontrando os companheiros, nossos guias nos informaram que estávamos 
próximos da aldeia Hukuothéri. Lá os índios Yanomamis estavam em estágio bem 
primitivo e viviam dois caciques extremamente ferozes. 

Como todo cuidado era pouco, resolvemos montar acampamento um pouco distante 
da aldeia. Nossa localiza9ao era nas nascentes dorio Demini. 

Nao houve necessidade de construir o tapiri, encontramos urna cobertura de palha 
ainda resistente que nos deu guarida. Até aquele momento nao tínhamos nos alimentado. 

Foi ali que o Sebastiao pode improvisar urna alimenta9ao com um pouco de tranqüilidade. 
Coma presen9a de um dos nossos guias, o Mário, cu jo pai era um dos Caciques mais 

importantes daquele lugar, pensávamos estar seguros. 
A noite f oi tranqüila, a ch uva havia parado e o céu confirma va a beleza das constela9oes 

estelares que podíamos divisar num firmamento límpido e cheio de vida! 
Estávamos a mais de 500 quilometros da cidade mais próxima em linha reta. Nao 

havia estradas ou recursos para qualquer comunica9ao via rádio. 
De um lado, cinco homens brancos numa imensa floresta sobreposta a urna cadeia de 

montanhas e próximos da maior aldeia de Yanomami em estágio primitivo. De outro, 
homens de guerra, acostumados a sofrer ataques dos brancos há muito tempo, e com muitas 
histórias para contar e cobran9as a fazer. 

Mesmo assim, dormimos tranqüilos e Deus nos guardou. 

ÁREA INDÍGENA YANOMAMI 

1-MATURACA 
2-MARAUIA 
3-ARACA 
4 - HUKUO-lllÉRI 
5 - CATRIMANI 
6 - TOOTOTOBI 
7-MUCAJAI 
8- PAAPIU 
9-SURUCUCU 

10 - MARARI 
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ALTODEMINI 
,. A Aldeia do Hukuothéri 

Era manha ... A pesar de estarmos acordados, ninguém se propunha a saltar das redes, 
a nao ser o Sebastiao que já queimava as panelas. Ele havia achado bananas compridas que 
estavam sendo cozidas num enorme caldeirao emprestado. 

Nossos guias permaneciam nas redes, consideravam que um descanso maior seria 
reconhecido por todos como o mínimo de "premio" aos nossos esfor9os, além do fato de 
estarem em seu campo, em sua cidade, no território do seu povo, o que lhes dava confian9a 
e tranqüilidade para permanecerem menos tensos. 

Estava na rede quando escutei crian9as falando, sorrindo e aprontando urna correria 
no terreiro de nosso acampamento, que era urna extensa.o da aldeia central. 

No grupo estavam 12 ou mais crian9as. Mas havia 4 maiores que eram 2 mocinhas de 
aproximadamente 15 anos, outra um pouco mais velha e um rapaz na idade da mudan9a da 
voz, cerca de 17 anos. . 

Desconfiados, eles chegaram mais perto e come9aram a conversar com nossos gmas. 
A mocinha mais velha nos olhava curiosa e as menores, que eram irmas, nos deslumbraram. 
Eram gemeas lindíssimas. 

Ando entre índios desde os 20 anos, jamais vi duas mo9as mais bonitas do que aquelas 
meninas. Como gémeas idénticas, elas faziam um par perfeito em estatura, beleza física e 
tinham urna gra9a incrível. 

Sempre juntas, elas brincavam comos demais indiozinhos, mas era possível perceber 
que a natureza também coordenava suas a96es em conjunto, porém, em separado dos demais. 
Sempre lado a lado, elas conversavam, brincavam e se divertiam "especulando" nossos 

Crian~s Yanomamis 

guias e recebendo os primeiros presentes que eram linhas e anzóis de pesca. 
A presen9a de crian9as nos visitando no acampamento era um bom sinal. J amais 

viriam as mocinhas se nao houvesse na aldeia urna informa9ao pacífica a nosso respeito. 
Resolvemos nao ir a aldeia central naquele dia. A idéia era recuperar as for9as, preparar 

urna estratégia de vistoria na regiao e analisar os limites, pois estávamos na fronteira do 
Brasil e Venezuela e teríamos que respeitar os marcos divisórios. 

Seria necessário fazer primeiro urna vistoria para identificar os marcos fronteiri9os e 
só depois tentar um questionamento com os índios do Hukuothéri. Talvez eles pudessem 
nos informar sobre possíveis andan9as de brancos ou helicópteros na regiao. 

De posse destas informa96es, iríamos mapear a regiao, estabelecer as coordenadas de 
localiza9ao da aldeia, desenvolver a vistoria, buscando evidencias da presen9a de brancos 
e determinar providencias. . 

No caso de registrarmos vestígios deandanfas estránhas na regia.o, teríamos de analisar 
mais profundamente o que fazer. . 

Esperávamos mais visitas, elas nao vieram. As crian9as comeram conosco, ficaram 
até as 14 horas e foram embora. Nós passamos a tarde entre entendimentos e preparativos. 

Havia paz naquele lugar. Um sentimento de confian9a nos transmitía tranqüilidade. 
Descansamos até a noite e com ela somente nossos pensamentos puderam vagar além de 
nosso acampamento. 

Os meus foram até as barrancas do río Areioes, afluente do rio das Mortes. Lembrei-me de 
acontecimentos que marcaram o meu relacionamento com os índios Xavantes. 

Visitei-os em 1964, em companhia do meu amigo italiano Guido Boldrini, com quem tive um 
relacionamento fortuito mas muito bom e saudoso. 

O Guido, quando saiu de sua terra natal, a ltália, deixou sua familia por ocasiao da perda de 
sua mae, que falecera ainda recente, e veio ao Brasil, mais precisamente em algumas aldeias 
indígenas, e conheceu os Xavantes. 

Quando che gamos houve muita festa. Os índios gostavam do Guido e se afei9oaram tanto a 
mim que nao queriam permitir o meu retomo. 

Mas o acontecimento que eu relembrava, estando sentado nos barrancos do río Demini, em 
território dos Yanomamis, tao distante dos Xavantes, dizia respeito a um índio chamado Tomo9u, do 
Areioes. 

Ele e o Guido haviam saído para urna ca9ada de anta com outros companheiros. O barreiro 
distava 22 quilómetros da aldeia. 

Postados em local estratégico, o Guido e o Tomo9u conversavam. O italiano, aproveitando a 
ocasiéio, perguntou ao índio sobre umfato que acontecera algum tempo atrás. 

Tomo9u estava sentado numa postura tipo ioga com as pernas cruzadas em frente as águas 
vindas da nascente. Atrás dele, estavam sua esposa e seufilho de dez anos. Todos, na mesma posipio, 
faziam gestos com os bra9os no sentido de recolher, das águas, algo de bom que elas pudessem lhes 
trazer e, virando o dorso do corpo, voltavam-se para as águas, fazendo movimentos comos bra9os 
como se pedissem as águas para levar embora algo ruim que eles pudessem ter. 

Guido ficou um pouco apreensivo vendo a atitude de Tomo9u e de sua família, mas nao 
interrompeu. Fez de conta que nao estava presenciando o fato. 

Tomo9u e suafamilia.ficaram longo tempo executando aqueles movimentos. As vezes paravam, 
entravam no río, tomavam banhos e retornavam na mesma posi9éio praticando os mesmos gestos. 
Somente pela tarde retornaram a sua casa. 

Questionado, o fndio refletiu antes de responder ao Guido, mas come9ou a explicar o que 
tinha acontecido. 
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Conforme a maneira de jalar dos índios, que simplificam as abordagens de alguns assuntos 
e prolongam em ricos detalhes a ilustra9ao de outros, ele disse: 

"Olha bem Guido, eu voufalar sobre a tristeza de Tomo9u naquele dia. Mas voce tem que 
entender o que eúfalo. Voce tem seu 'mundéio' onde voce vive e tem sua mulher, seus filhos, seus 
pais, seus amigos, sua casa, seu jeito de andar pelo chao ( rejerindo-se aos carros que ele já conhecia) 
e voando como passarinho (referindo-se aos avioes) enfim, tudo que existe no seu mundo grande, 
certo?" 

Ele respondeu afirmativamente. O Tomof u jala va das grandes cidades que representavam 
o "mundao" e de todas as coisas que o cercavam e faziam parte da cidade grande. Entao o índio 
continuo u: 

"Entao voce sabe o que eu digo sobre o seu 'mundao'. Pois eu também tenho o meu 
'mundao '!" 

Neste momento, o TomOfU comefOU um grande relato sobre tuda que representava o seu 
"mundao" conforme seus valores e meio ambiente. Fa lo u de sua casa, de sua família, de seu cunhado 
que vivia como seu agregado, faLou da natureza como um todo, citando rios, lagos, igarapés, 
descreveu, com pormenores, os principais animais silvestres que ele conhecia, além de outros mais 
exóticos que o Guido nunca tinha ouvido jalar. Argumentou sobre a riqueza da flora quefazia parte 
do seu mundo, citando com detalhes as estafiJes frutíferas e sua influencia na alimentaf·ao dos 
peixes que alimentavam a tribo. Enfim, terminou sua narrativa detalhando o comportamento de 
todas as famílias da tribo, os parentescos niio esquecendo nada que pudesse contribuir para descrever 
o seu "mundao", e no final de suafala perguntou ao italiano se ele havia entendido tudo. Entao 
Tomo9u continuou a jalar: 

"Guido, agora eu digo pra vocé. Onde vocé mora com suafamília voce também temo seu 
'mundinho ', certo?" 

Ele ficou meio sem jeito de responder prontamente, tentou analisar a pergunta, mas acabo u 
dizendo que nao estava entendendo muito bem o que ele desejavafalar sobre o "mundinho". Por 
is so, o Tomof u continuo u: 

"Veja bem Guido, vocé tem sim o seu 'mundinho' e eu também tenho, o seu é sua casa, onde 
mora sua família, sua mulher, seu filho, seu irmao ou irma, o irmao ou irma de sua mulher (os 
Xavantes aceitam ter um agregado em suafamília, seja cunhado ou irmao), seu cachorro, suas 
galinhas, seus porcos e seus passarinhos, tudo que voce tem no seu 'mundinho' e que eu também 
tenho. 

"Agora que vocé já sabe que cada um de nós tem seu 'mundao' e seu 'mundinho ', eu vou 
dizer pra vocé que vocé ainda tem um outro 'mundinho' bem pequenininho que voce carrega por 
onde vai." 

Neste ponto, as coisas complicaram. Guido jamais poderia pensar em outro "mundinho" 
que pudesse ilustrar outra rela9ao existente entre o "mundao" descrito pelo Tomofu e outro em 
dimensoes bem menores! 

TomOfU prosseguiu seu relato: 
"Guido, voce tem outro 'mundinho' bem pequenininho aqui dentro de voce (e bateu no 

peito várias vezes ), voce nao ve, mas ele existe. As vezes ele jala com sua cabe9a (indicando com as 
mlios urna rela9ao do peito coma cabe9a) e elafala com ele. 

"Assim, eu quero que vocé entenda bem. Seu 'mundinho' pequenininho dá ordem para sua 
cabe9a e ela transmite para voce, tanto um como outro ficam tristes, magoados e dói muito. O 
'mundinho' pequenininho da gente fica apertado, afogado e nao jalamos mais as coisas certas. 
Guido, voce entendeu o que eu disse?" 

O Tomo9ufalava sobre o sentimento que nasce no peito, o que chamamos de "cora9ao'', o 
sentimento mais puro e sublime que pode existir no homem e que, muitas vezes, dirige sua razao. 
Por isso, ele ilustrava que urna hora é o "mundinho "pequenininho que jala com sua cabe9a e outra 
hora é a sua cabe9a que jala com seu "mundinho". 

Continuo u o Tomof u: 
"Já que voce entendeu, que nós ternos tres mundos. Um bem grande, outro pequeno e outro bem 

pequenininho, agora eu vou contar o que eu estava fazendo na be ira do rio com minha mu/her e meu 
filho. Eu estava muito triste, nao via nada muito bonito, meu 'mundiio' estava ruim e eu comecei a 
enxergar o que estava errado. Vi que todos trabalhavam na aldeia, ca9avam e pescavam. As crian9as 
brincavam e ninguém estava doente, os velhos se reuniam no centro da aldeia para Jalar de sua 
sabedoria. Tudo estava bom, mas eu achava que o 'mundtio' estava ruim. Fui para o meu 'mundinho ', 
olhei para minha mulhe1; ela estava com saúde e fazia boa comida, meu filho corría alegre pelo 
terreiro, meu cunhado fazia seus artesanatos e cantava as can9oes do meu povo. Era eu que estava 
achando meu 'mundinho ' ruim, muito errado. Entao eu peguei meus olhos e olhei para dentro do meu 
'mundinho' pequenininho, aquele que só eu posso ver, e percebi que ele estava ruim. 

"Era eu que fazia meu 'mundinho' sofrer e minha casa também. Fazia meu outro 'mundinho' 
ficar ruim e o 'mundií.o' nao prestar para mim. Tudo estava muito bom, mas eufazia com que tuda 
ficasse triste, porque nao enxergava a ruindade que havia dentro do meu 'mundinho' pequenininho! 
Fiquei com muita vergonha do que eu vi dentro de mim, entao fui para a beira do rio pedir para 
suas águas que vinham descendo, que trouxessem coisas boas para mim e me limpassem das coisas 
ruins, levando-as embora. Minha mulher entendeu minha tristeza e tambémfoi pedir. Meufilho nos 

ajudou porque é nosso peda90. 
"As águas sao boas, foram fe itas para limpar tudo e também para nos limpar por dentro. Ele 

(citando Deus por sua nomeaftiO tribal e segundo seu entendimento) é que fez as águas e fez bem 
jeito. Entendeu agora o que eu estava pedindo para o rio?" 

Guido respondeu que sim e me repassou esta experiencia colhida daquele índio Xavante, que 
além de urna experiencia de vida, revelou, com clareza, a influencia de Deus em sua vida. 

Estas recorda9oes do passado sao como alimentos que renovam minhas for9as e sugerem 
sempre agradecimentos a Deus pela experiencia adquirida no relacionamento com tantas tribos e 
etnias indígenas que conheci em meu trabalho. 

Se manter recorda9oes do passado é uma forma _mística de alimentar o dese jo de viver, sem 
auto-elogio, tenho com privilégios, urna dispensa cheia de guloseimas para comer, que me fortalecem, 

embora cheio de saudades. 

Eram aproximadamente 9 horas da manha e nossos guias estavam adornados com a 

indumentária Yanomami para visitarmos o Hukuothéri. 
Mário, Leonardo e o pequeno Tito estavam praticamente nus. Nos brac;os e pernas os 

enfeites lhes traziam ~retomo as suas origens, sem qualquer vestígio de civilizac;ao branca 
ou "complexa". É complexa mesmo! 

Caminhamos por um varadouro de poucos metros e nos deparamos com um enorme 
barranco que terminava as margens do rio Demini. O barranco possuía, no mínimo, 30 
metros, com urna descida íngreme. Tínhamos de utiliz<l;r cordas por causa do corte 
praticamente vertical. 

Com muito cuidado todos desceram. As risadas sobraram para os que acabaram nao 
conseguindo, nos últimos lances, segurarem o corpo. Pelo menos dois índios e o Antonio 
foram parar dentro d'água. 

O Demini era bastante largo. Para passar nadando daría trabalho, pelo menos para 
quem nao esta va prático em natac;ao. Eu estava apreensivo. Quando nossos guias iniciaram 
o cruzamento do rio e percebemos que estava raso, fi.camos mais tranqüilos. 

A aldeia era enorme, o terreiro tinha a extensao de um campo de futebol e meio. Era 
formada por cerca de 30 "apartamentos", conforme o costume dos índios Yanomamis , 
com apenas urna porta para entrar e sair. 
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Calculei que havia mais de 200 índios entre homens, mulheres, jovens e crian9as, 
mas, naquele momento, a aldeia estava meio deserta. Nao sabíamos se, em razao de nossa 
p~e_sen9a, estavam fazendo restri96es a permanencia de mullieres e crianc;as na hora da 
v1s1ta ou se estavam em atividades costumeiras, mas os principais caciques estavam nos 
esperando. 

Pomos recebidos com relativa cordialidade. Sérios e curiosos, eles dialogaram muito 
com os nossos guias e nossa apreensao consistía em conhecer o Cacique pai do Mário. 
Como era famoso, nós aguardávamos o momento de poder conversar sobre a razao de 
nossa presenc;a. 

O Mário falava bastante, mas nao encontrou seu pai na aldeia. Picamos sabendo 
depo_is, que o Cacique estava cac;ando com suas duas esposas e outros guerreiros que ~ 
segu1arn sempre. 

Notei que o Mário ficou apreensivo, mas sem perder a linha, continuou falando com 
os homens da aldeia. O Tito e o Leonardo faziam o mesmo, mas com um ar de apreensao. 

Permanecemos duas horas na aldeia. Nossos companheiros encontraram urna boa 
quantidade de cipó titica e tiveram a idéia de reformar nossos ra1nanxins. Para isso nossos 
gui~s ~:diram autoriza~ao para os índios do Hukuothéri. Além da autoriza9ao dada, nossos 
anf1tnoes mostraram 1nteresse em aprender a confeccionar os ramanxins. Este fato 
transformou, positivamente, o ambiente numa oficina artesanal. 

Antonio ensina a f azer ar tesana to 

Estávarnos todos rodeados. Cerca de 40 pessoas curiosas nos examirtavam nos mínimos 
deta~:s. Meus antebra9os, que tempos atrás foram marcados por "sangria" feíta pelos 
Car°!as_ do Bru:ianal, ~ram motivo de grande curiosidade. Eles perguntavam aos intérpretes 
que indios hav1arn fe1to as marcas em mim. 

Almo9amos na aldeia e f omos presenteados com cachos de bananas de excelente 
qualidade. Soubemos que todas as aldeias dos Yanomamis já possuíam esta fruta. Ela foi 

introduzida pelos missionários canadenses que vinham prestando incalculáveis servi9os 
de assistencia a esse povo. 

Deixarnos o local e retornamos ao nosso acampamento. O restante do día foi para 
planejamento e inquirir o Mário sobre o que estaría se passando com seu pai. Ele continua va 
com o semblante sério, demonstrando grande preocupa9ao. 

Sendo novamente questionado sobre o assunto, nos falou com seu jeito peculiar: 
"Oní, meu pai é muito bravo e briga muito até hoje. Ele, há muito tempo, mata os índios da 

Venezuela. Alguns tem parentes no Hukuothéri. O Yanomami niío esquece a morte de jeito nenhum. 
Passa muito tempo e, um dia, o paren te do morro vem e mata o que fez a morte na sua família. 
Depois o outro parente vai e mata gente de novo e assim o tempo vai passando e muitas mortes 
acontecem no meio do povo. O Yanomami é muito vingativo. Ele vive todo o dia pensando na 
vinganfa e daí prafrente só pensa emfazer o que está dentro dele. Pode passar muito tempo, um dia 
ele vai e mata! Meu pai matou um índio Yanomami das aldeias da Venezuela. Agora ele ficou 
sabendo, pelo povo do Hukuothéri, os parentes do índio morto, que os índios da Venezuela vem 
visitar essa aldeia. Mas ele néio vem só visitar, eles querem é matar meu pai! Dizem que ele foi 
cafat; mas eu sei que ele foi, com seus homens, buscar taquara e fazer flecha, muitas flechas. Ele 
coloca veneno na ponla e o sangue corre mais, igual água. Eu sei que meu pai está se preparando 
para guerrear e defender sua vida. Se eles nao conseguirem matar meu pai, váo querer fazer isso 
com as mulheres e os filhos dele. Depois, se eles nao conseguirem pegar ninguém, podem até ir 
atrás de mim, da minha mulher e do meufilho. Eles sao capazes de ir até o Toototobi procurar a 
gente! O único jeito deles desistirem, no momento, ése o meu pai der urna boa "cofa" neles e matar 

mais algum. Eles ficam com medo e véio embora. " 

Percebi que as palavras do Mário tinham muito fundamento. Tratava-se de urna 
realidade inserida na antropologia tribal dos Yanomamis, a "vendetta", como se diz na 
Itália, assumida e praticada entre tantos povos, nao era diferente entre aqueles índios. Nao 
ficaria sem urna cobran9a de sangue o que o Cacique fez no passado. Procurar as razoes 
seria impossível, porque, entre índios, estes acontecimentos tomam propor96es imensas, 
por diversos fatores, atingindo gera96es passadas. 

Depois de discutirmos sobre os problemas do Mário e do nosso trabalho, chegamos a 
conclusao de que poder:íamos unir o útil ao agradável. Podíamos procurar o cacique e seu 
grupo naquela regiao, junto com o Mário e nossos outros guias, e aproveitar para executar 

nosso objetivo, vistoriando parte da área. 
O único problema era que o Mário nao sabia onde seu pai estava. Em virtude do 

litígio, o povo do Hukuothéri ficou dividido, sem informa9oes exatas sobre o rumo do 

Cacique. 
Resolvemos aguardar que o Mário tivesse mais informa96es sobre seu pai. Um 

guerreiro de sua idade infonnou que o Cacique e seu grupo tinham seguido em um rumo 
paralelo ao de nossa trilha de chegada. 

Para comec;armos nossas atividades na regiao, restava saber da seguran9a que podíamos 
ter, considerando que seguiríamos os rastros do pai do Mário, um Cacique bravo que nao 

conhecia nossos propósitos. 
Partimos pela manha. Como era descida e nosso preparo físico esta va muito bom, f oi 

mais fácil andar. 
O Mário e o Leonardo foram na frente. O Tito seguía mais atrás, guiando nosso grupo 

e prestando aten9ao se estávamos sendo seguidos. 

75 



76 

Mais a frente, o Mário e o Leonardo nos esperavam, sentados num tronco caído e 
fazendo sinais para permanecermos em silencio. Eles informaram que o grupo do Cacique 
esta va acampado a..1,5 quilómetro dali. Eles trabalhavam na coleta de taquaras. As mulheres 
e crian9as estavam em outro acampamento a um día de viagem daquele ponto. A prepara9ao 
daqueles índios indicava que eles iriam permanecer naquele local por longo período. 

O Mário, como era filho do Cacique, iria na frente fazer o contato e informar que 
estávamos indo visitá-los, depois viria nos buscar. Assim resolvido, aguardaríamos o seu 
retorno. 

Nosso guia retomou na manha seguinte, indicando que iríamos ser recebidos pelo 
seu pai. 

Segujmos, com ele, até o primeiro acampamento. O local era pródigo em ca9a e pesca 
isso determinava que, além de fazer as armas, o velho guerreiro poderia treinar o pessoal, 
os mais mo9os, para urna possível contenda. 

Os índios guerreiros eram jovens de idade entre 19 e 23 anos. Encontramos todos 
recolhendo taquaras e amarrando os feixes com cipós. As varetas longas e bem perfiladas, 
que eles habilmente escolhiam, dariam ótimas flechas. 

Ao nos verem, ficaram meio apreensivos, mas logo que nossos guias come9aram a 
dar maiores informa96es, mudaram o semblante, ficando mais tranqüilos. 

Partindo dali, os jovens guerreiros e o Mário foram até o acampamento central onde 
esta va o pai dele. O Tito e o Leonardo permaneceram conosco, como verdadeiros seguran9as. 

Passamos a noite ali. Na oportunidade, o Sebastiao queimava as panelas. Conforme 
acontecía desde o início, nestas expedi96es, só fazíamos urna refei9ao diariamente. 

Na manha seguinte, o Mário retornou confirmando que seu pai nos receberia no 
acampamento central e seguimos com ele. 

Como nao falei sobre as virtudes dos companheiros que formavam a expedi9ao, 
descreverei quem eram e suas qualidades como pessoas. 

O Sebastiao era mateiro e bom cozinheiro. Conhecia alguns garimpos e era capaz de 
identificar andan9as de pesquisas em qualquer regiao. Além disso, ele ca9ava e pescava 
com habilidade. Falava pouco e observava muito. Era um bom avaliador quando os 
problemas surgiam. A honestidade e a lealdade completavam suas qualidades. 

Os companheiros - Benício, Antonio e Roberto - possuíam as mesmas qualidades, 
acrescidas de outras próprias que os diferenciavam. Os tres irmaos eram excelentes artesoes 
em cestarias, conheciam os servi9os de mateiro e de agricultura e identificavam, com 
facilidade, as diferentes espécies de madeiras. 

No meu relatório, eu teria que registrar os recursos naturais da regiao e o conhecimento 
deles f oi de grande valía. 

O respeito que nutriam pelos índios foi sempre um ponto forte, considerando que os 
índios Yanomamis , na maioria das aldeias que andamos, estavam em estágio primitivo, no 
que diz respeito a nudez e aos costumes. 

Em nenhum momento, durante os nove meses que ficamos juntos, eu tive de tecer 
qualquer comentário referente a comportamento e postura moral ou ética diante das mulheres 
e das crian9as. 

Foram um exemplo de dignidade e, tenho certeza de que, por onde passaram, sempre 
serao lembrados como gente de bem. Os índios perceberam isso. 

Eram 15 horas quando chegamos ao acampamento central e fomos apresentados ao 
Cacique Roberto, pai do Mário. 

Pudemos analisar o porque de temerem o velho guerreiro. De estatura média, semblante 
mareante e endurecido pela vida, o Cacique tinha marcas de ferimentos pelo corpo todo. 
Alguns de acidentes naturais nas matas; outros de lembran9as das inúmeras contendas que 
enfrentou com outros índios. 

Seu rosto rústico lembrava o de guerreiros japoneses, os samurais. Tinha urna postura 
ereta e até certo ponto clássica de urna casta de lutadores de elite que, até os días de hoje, 
ainda mantem um relacionamento diferente. 

Falando pouco, sendo traduzido com relativo acerto pelo seu filho, ele perguntou o 
que estávamos fazendo por aqueles lados. 

Mário respondeu, enfatizando a prioridade de nosso trabalho que era a vistoria para 
saber de andanfas de garimpeiros na regiao. Nesta informa9ao esclareceu o assunto com 

detalhes. 
Como resposta da informa9ao recebida, o Cacique se propós a dar todo apoio possível 

ao nosso trabalho, inclusive a ajuda de seus guerreiros para expulsar possíveis invasores. 
Retornamos ao nosso acampamento. Na manha seguinte, eles vieram nos visitar. Já 

havia descontra9ao entre os guerreiros. O Cacique e seu filho conversavam bastante. Nao 
precisei de esperar muito tempo para saber a razao da euforia. 

O Mário prometera urna de nossas espingardas para seu pai ca9ar. Seria como um 

presente. 
E agora? O que fazer? Surgiu um problema! 
Com cuidado, expliquei que nós, brancos, éramos medrosos e nao sabíamos usar 

flechas, portanto, as espingardas eram necessárias para nossa sobrevivencia. 
Meu receio era entregar a espingarda e ele usá-la para liquidar seus inimigos. 
Mais tarde o Cacique Roberto e o Mário vieram novamente com urna proposta. Quando 

terminássemos nosso trabalho eu deixaria a espingarda para que o velho guerreiro aprendesse 

a ca9ar com ela. 
Analisei a questao e pensei em qual seria a "ca9a" que o Cacique Roberto pretendía 

executar para comer. Por fim, cedi ao pedido com urna condi9ao. Nós voltaríamos ao 
Toototobi com as tres espingardas e ele viria, mais tarde, buscar urna delas das maos dos 
missionários. Nesse intervalo eu prepararia essa entrega repartindo o compromisso com a 

missao. 
Perguntei ao Mário se ele sabia do envolvimento do seu pai no movimento de guerra 

que estava havendo. Ele me respondeu, com reservas, esclarecendo com suas palavras: 
"Meu pai, há muito tempo, matou dois índios que moravam numa aldeia da Venezuela. Um 

deles era parente da mulher do Cacique Tutupai do Wayasikythéri, aquele que encontramos na 
grande aldeia e entregamos presentes de materiais de pesca e que conversou muito pouco. Faz uns 
meses que os parentes dos mortos vieram visitar o pessoal do Hukuothéri, surgiu este assunto e 
quiseram saber onde meu pai estava. Eles foram embora cientes que meu pai estava perto. Houve 
comentários que eles tinham ido buscar guerreiros para uma grande briga. O pessoal amigo do 
meu pai informou-o para ter cuidado, dizendo: 'Os guerreiros vem brigar com vocés e vao matar 
suas mulheres e filhos.' Meu pai ficou bravo e disse que nao tinha medo e agora prepara flechas 

para esperar a guerra. 
,, 
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Existem dois tipos de guerra que os Yanomamis fazem. Urna delas é o Waitherimou , 
a peleja. A outra pode ser entendida como "vendetta", neste caso é pura vingan9a e acontece 
de forma imprevi~ível. 

Os Caciques do Alto Demini, em sua maioria, falam o dialeto Xamatári. O Cacique 
Roberto falava o Xiriana , mas eles se entendiam. O que havia a mais eram as rusgas 
políticas e desaven9as domésticas. Os litígios, muitas vezes, atingiam grandes propor96es. 

Dos nomes mais famosos entre os Yanomamis Xamatáris, destacamos Henapoa, 
Ilooa , Tutupai eltahi. O Roberto era cacique do Wanapiuthéri , mas denomineiHukuothéri 
todas as aldeias do alto Demíni para efeito de vistoria. 

Como Cacique Guerreiro mais velho, o Roberto, na realidade, mandava em tudo 
naquela regiao, difícilmente um dos Caciques mais novos poderia relutar em contrariá-lo 
nesta chefia. 

Depois de receber muitos presentes como facas e materiais de pesca, o Cacique Roberto 
aproximou-se de mim, com seu intérprete, e fez o que eu mais temía, convidou-me para 
almo9ar com meus homens em seu acampamento central. 

Era urna grande honra e eu nao podia recusar de maneira nenhuma, mas com a 
experiencia que tinha de comida indígena, comecei a esfriar! 

O Mário percebeu e me falou sorrateiramente: "Tuxaua leva sal e urnas coisas, eu vou 
dizer que todos gostam muito de bananas, assim fica melhor, né?" 

Poi a nossa salva9ao, pois quando chegamos, ficamos sabendo que o prato oferecido 
era nada mais do que "tatu sentado". Vimos um tatu sen do cozido num velho caldeirao de 
alumínio, com as patas amarradas e "sentadinho". Como é o costume indígena, ele nao f oi 
aberto para limpeza e retirada das tripas, estava inteiro, apenas lavado e sentado na panela. 

O Mário e os outros guias deram 
em cima do "tatu sentado", enquanto 
nós comíamos bananas assadas corn 
farinha que trouxéramos e uns tacos de 
carne seca. Disfar9adamente, 
pegávamos as cascas do tatu e 
colocávamos em nossos pratos para 
nao deixar de aparentar termos 
"manjado o tatu sentado". 

O grupo do Cacique Roberto era 
composto por 18 guerreiros. Com as 
mullieres e crian9as perfazia um total 
de 40 pessoas. Nao havia crian9as 
muito pequenas, as menores tinham 
acima de dez anos. Isso representava 
que as outras, mais novas, tinham sido 
deixadas na grande aldeia. 

Queríamos saber mais sobre o 
desentendimento do Cacique Roberto 
com os índios aldeados na Venezuela e 
com a comunidade do Wayasikythéri 
do Tutupai, mas como no indigenismo Wagner e o tatu sentado 

aprendemos que nunca se <leve "questionar" os índios sobre seus assuntos, ficamos quietos. 
Passamos o dia no acampamento central e resolvemos retornar a nossa base anterior. 

Ao sainnos, o Cacique Roberto nos avisou que, no día seguinte, iria nos visitar. 
O Mário permaneceu com seu pai e disse que voltaria no dia seguinte. Ele estava mais 

calmo. Se a contenda fosse Waitherimou, haveria urna verdadeira guerra campal, mas se 
jogaria lealmente com os grupos se digladiando como numa arena. 

Se f os se a "vendetta", a persegui9ao seria sornen te ao velho Cacique e is to seria 
perigoso. Ele teria de se prevenir de urna emboscada pois seus algozes viriam para executá
lo cruelmente. 

O Mário sabia disso e torcía para que a guerra campal pudesse ser realizada, acertando 
o litígio de seu pai. Ele nao desejava ver seu pai sendo ca9ado e morto de maneira inglória 
para um guerreiro. 

Nós fizemos a vistoria na regiao e verificamos que um grande helicóptero havia 
pousado bem próximo dali. Os índios confirmaram, através de mímica, esta suposi9ao, 
esclarecendo que o fato sedera mais ou menos 40 días atrás. 

Na manha seguinte os homens foram como Tito e o Leonardo vistoriar o local. Ficava 
cerca de 5 quilómetros de lá. O Mário e seu pai permaneceram conosco. 

Ao retornarem, nos contaram que haviam andado por algumas trilhas velhas, mas os 
guias fizeram novas trilhas para encurtar o caminho em dire9ao ao topo da montanha. Lá 
chegando, acamparam. No dia seguinte, vasculharam a regiao e perceberam que havia 
caminhos novos, abertos em várias dire96es, dando a impressao correta de que se tratava 
de andan9as de pesquisadores de ouro e diamantes. 

Somente no terceiro dia conseguiram encontrar um acampamento médio, com tres 
tapiris que poderiam abrigar cerca de dez homens. Próximo ao acampamento, havia urna 
clareira bem feíta, sem tocos ou troncos caídos e um desmatamento oblíquo numa extensao 
de 40 metros. Era urna área de pouso e o espa90 do "lance" para a decolagem do helicóptero, 
se estivesse com sua carga normal. 

Encontraram apenas latas velhas de combustível, plásticos, garrafas vazias, um peda90 
de cabo de a90, utensílios domésticos e ferramentas abandonadas. 

Nao tivemos dúvidas de que aquele acampamento fora utilizado por pesquisadores 
de minérios. Meus homens, com experiencia no assunto, calcularam que eles ficaram na 
regiao cerca de 20 días. Isso foi confirmado pelos índios, que apenas os espreitaram de 
longe, sem fazer contato. 

Plotando em nosso mapa, consideramos que, ao menos naquele local, cumprimos 
nosso dever. Restava informar aos meus superiores os resultados parciais destas vistorias. 
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Radiografando o garimpo 
1 

\Y 
Em ~ouc~ tempo minha equipe de trabalho identificou o sistema e a estratégia usada 

pelos gan~~e1:os ,para pesquisar e assentar as máquinas do barro para a explora9ao do 
ouro na reg1ao ind1gena. 

Nas pistas.de pouso, consideradas básicas e provocadoras das invasoes, comprimiam
se homens, equ1pamentos e generos alimentícios. Os pequenos transportavam, diariamente, 
pessoas e cargas para os campos de pouso clandestinos. 

Destes locais distantes, geralmente em duplas, os pesquisadores partiam por terra, 
para as entradas que alcan9avam extremos dentro da Venezuela. 

Encontrando ouro, eles faziam clareiras e as marcavam com plaquetas onde escreviam 
os nomes de seus chefes. Estes locais, conforme a leí do garimpo, seriam respeitados por 
todos que lá chegassem. 

Ningué~ invadí~ estas marca9oes, também conhecidas como barrancos. Os que 
ousaram fa:e-lo, terrrnnaram mal, pois há um acordo entre os garimpeiros, quem quebra 
essa regra e morto. 

Conh~c~ndo melhor este sistema, pude notar que nesta organiza9ao fechada havia um 
firme propos1to de, sob a pressao de armas, respeitar esta lei. 

OMARARI 
Antecedendo o acidente aéreo ... 

Estivemos nas áreas de garimpos e nas principais aldeias localizadas na fronteira do 
Amazonas coro a Venezuela. Nossos suprimentos haviam acabado. 

Durante nove meses de expedi9ao nao pude enviar noticias para minha esposa. Nós 
estávamos com saudades de nossas famílias. Esgotados pelo cansa90 e debilitados 

físicamente, resolvemos retomar. 
Havíamos percorrido as regioes do Quilate Vermelho e Água Boa. Tivemos um 

relacionamento necessário coro alguns garimpeiros, como ocorreu na Chapona do Baiano · 
Formiga. Lá, colhemos as primeiras informa9oes sobre os movimentos de garimpo. 

Restava, agora, confirmar estas informa96es com o resultado de nossas pesquisas, 
para identificarmos as rotas e acampamentos que estavam sendo instalados nas serrasParima 

e Urucuzeiro. 
Os missionários nos trataram bem, mas creio que desconfiavam de nossa honestidade 

pelo relacionamento que tínhamos comos garimpeiros. Eu nao podía informá-los, por 
sigilo, que este relacionamento era extremamente necessário. 

Meu comportamento fazia parte de urna estratégia de fiscaliza9ao e só poderla conseguir 
melhores informa96es se me infiltrasse entre os garimpeiros. 

Esta va claro que os chef es de garimpos sabiam que en era hornero do governo e o que 
fazia com minha equipe. Eles tinham esperan9as de que houvesse permissao de garimpar 
nos contornos das reservas indígenas. 

No entanto, a realidade mostrava que os veios de ouro e a incidencia de diamantes 
f oram detectados dentro das reservas indígenas. 

Nao competía a mim qualquer providencia de ordem legal nem tinha poder decisório 

sobre essas questoes. 
Os assuntos de reserva e extrativismo de recursos minerais sao da competencia do 

Govef!lO e Senado Federal através dos Ministérios de Minas e Energía e da Justi9a. 
Quanto as reservas indígenas, a FUNAI e o Ministério da Justi9a determinariam as 

a96es de ordem legal e administrativa. 

MNTB 
Marari - RO 
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• aereo Acidente 
,. mata 
Foto: Flhio Plnheiro 

mais dois 

•Foram os piores momentos de minha vida• 

. Ulil d~ r.lais ch~ntes de- . frutos e rai2es. Osri Ferreira o 
pmmentos a 1mprensa f0t dado ~ mais experiene do grupo 9eio ~ 
9Jfllana passada pelos sobrevi- procura de a;uda ~ando o 
ve!!tes do ~lre aéreo .COO'I ~ resto do grupo no local do ad-
avJao. da Funa1. O indigerwsta O~ dena Enquanto llri vinha a pro-
Ferren~ c0C1andaw urna eq11pe cura de ajuda. Maria A~· madora 
Qll? fazra um levanlamento na re- morreu ' · 
niao. do r.faran!. verificando a ne- dt'ds e ~r .. fd!~ ~. ~ d~ ~t. 1 

~dade de 11~1ar-se_ naquela nhava em =~~'tos feri
area postos d? fun~~º·~ Após mentos no aádente com a aero
rerca de ~ minutos ae vo~ dá- ·nave e das in~ües generatiza
q~la locah~~ para Boa Vista_, o . das. Osri no quarto da ele cami
avJao. onde Vla)3V3m alérn~ m- nhada consegliu estabolemr 
difJfflsla, seu filh~ Wagner ~ · oonlato com tma missiio reli!jo
retfC!,. a companhei~ desle Mana sa, próxim~ ao local de onlf ha
A~dsadora, 911? falemu no local, viam levanlado vüo e o restarte 
o ptloto. Ronano e a esposa e ~- do cCPº pode ser resgalado. 0 
lho desfeJ respecivamene Uana mé qw os atendeu na Pron
Helena e. um menor de ape!!3S 4 todínica Boa Vista, Helder Gnm 
ª'!OS,, de tda~, alér.J de tr.1 ma- d2ia qte embora o grupo tenha 
ero 1 con~do por Oatista, qte chegado r.ulito debililado a Boa 
tlnbém ~o a fa~r, ~a V-ISia e corn infeotJes bastante 
perder altitude, vmdo_ a chocar-se aamtuadas, já encontravam-se 
contra ll!l3 f~o rochosa, tora .... · · bern. 
distante mrca de to qtilómetros uc pengo e. rearr.arn. ao 
da pisla do mais próximo ponto ~lamento rerebido. A ptor par\? 
de referencia qte o grupo 6nha. J3 pcmou. E~ C0C1 .rerte~ mor-· 
Foram 4 dias perdidos numaden- renarn. em vista das m~ Qte 
sa ftoresta, rercados de animais contrai~m na mala, ~oréí:i ~pora 
selvagens e tendo de sobrevtver que estiio send.o ~edicados_Ja es
apenas com 0 que conseguiam de tao ~ora de pengo , sentenaava o 

médico. 

UM ANJO NA FLORESTA DO IMERI 
O acidente ... 

Era sexta feira, 1 O de marc;o de 1989, havíamos chegado na aldeia indígena do Marari 
depois de nove meses de andan9as entre oMaturacá, Toototobie as aldeias do altoDemini. 

Pomos bem recebidos pelo casal de missionários da Organizafao Novas Tribos do 
Brasil, que habitavam próximos a maloca central do povo do Marari e tinham construído 
um pequeno campo de pouso para receber provirnentos. Era o único meio rápido de 
assistencia. Havia também os igarapés que deságuam no rio Negro, mas, através deles, era 
muito demorado. 

Os missionários tinham urna radiofonía usada ern dois períodos diários, pela rnanha e 
tarde, salvo as emergencias que exigissem escuta integral. 

Através <leste auxílio, pudemos solicitar ao aeroporto de Boa Vista, em Roraima, que 
enviasse um aviao de pequeno porte, fretado para nos buscar. Da capital de Roraima até a 
base da missao do Marari eram aproximadamente duas horas e quarenta minutos de voo. 

O pedido foi feíto naquele dia, mas somente na segunda feira, 13 de marfo de 1989, 
as dez horas, os índios, que tem urna audi9ao muito apurada, correram para o campo de 
pouso dizendo "buruburu" e apontando para o horizonte. 

Apesar de estar longe, eles identificaram o aviao que vinha contornando as grandes 
montanhas da serra do lineri. 

Quando ele terminou o taxiamento e seus ocupantes descerarn, percebi que o piloto 
era meu amigo. Era o comandante Floriano, que conheci em Rondónia na época da execu9ao 
do Projeto Polonoroeste. 

Com ele, estava sua esposa Helena e seu filho Mateus de quatro anos. O Floriano os 
trouxera para visitar a aldeia, porque era de índios primitivos que eles nunca tinham visto. 

Após visitarem a aldeia e tomarem banho no igarapé, os visitantes foram convidados 
pelos missionários para tomarem um lanche. 

Preparando para a partida, o piloto me inf ormou que nao daria para irmos todos em 
/ . 

urna so v1agem. 
Como ele era meu amigo e trouxera sua família, explicou-rne que, por sua conta e se 

o tempo permitisse, faria outra viagem para buscar os demais. 
A Maria Auxiliadora, que nesta última etapa de nosso servi90 viera para conhecer o 

Marari, também aguardava seu transporte para Boa Vista. 
Resol vida a questao de lota9ao e deslocamento de nossa equipe, ficou acertado que na 

primeira viagem iriam o Floriano, sua esposa e filho, o Wagner, a Maria, o Roberto e eu. 
Na segunda viagem, seguiriam o Sebastiao, o Benício e o Antonio com todas as nossas 

bagagens. 
Os índios estavam curiosos e entusiasmados com a chegada do aviao. Rodeavam o 

aparelho com admira9ao e, até a nossa partida, nao saíarn de perto. 
Depois de despedidas e recomenda96es, o Floriano deu o sina1 verde para tomarmos 

assento no aviao. Era um Seneca Il, aparentemente ern boas condi96es. 
O Floriano era um piloto corn experiencia e capacidade "Master". O meu a.rnigo piloto 

jama.is sairia para urna regiao como a do Marari trazendo sua fanu1ia num equipa.mento 
duvidoso. · 
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Ele ocupou seu lugar. Sua esposa Helena assentou-se no lugar do co-piloto tendo o 
pequeno Mateus em seu colo. Nao havia bancos no corpo do aviao. Eu tomei assento no 
assoalho como os <;lemais. Fiquei logo atrás do piloto, meu filho Wagner e a Maria ao meu 

; 

lado direito, o Roberto mais ao fundo, mas próximo de nós. Eramos 6 adultos e o pequeno 
Mateus, perfazendo 7 passageiros ... 

Eram exatamente 13h45 do dia 13 de marfo de 1989 ... Odia estava claro e o sol 
brilhante ... somente as densas nuvens e os nevoeiros nas encostas das montanhas abatiam 
um pouco a luminosidade ... ao nosso lado esquerdo, no sentido da decolagem, estava 
uma majestosa montanha onde se via, após a vegetafao alta de suas encostas, uma 
grande pedra negra que em sua metade recebia os nevoeiros mesclados com as densas 
neves que cobrem geralmente as serras na regiáo ... Ao decolarmos, percebi que o Floriano 
provoco u uma curva a direita para sobrevoar uma aldeia dos Yanomamis do Marari ... sua 
esposa procurava melhores angulos para colher fotos ... Ao completar uma grande curva, 
o aviao f oi posicionado para a área central do vale, rumando para ultrapassar as serras 
do Imeri divisadas ao longe ... Nao me lembro de assuntos que tenhamos Jalado naque/es 
minutos de voo ... mesmo num esf orfo nao consigo recordar o que se passou .. .lembro-me 
apenas que estávamos todos em silencio e o Floriano posicionou o aviao para uma 
espécie de corte que havia nas montanhas ... talvez a parte mais baixa daquela serra. .. mas 
passávamos ªº lado da grande pedra negra que estava agora a nossa direita e percebi 
que a distáncia que nos separava de sua encosta era pouco mais de cem metros... O 
aviao balanfava um pouco por causa da corrente de vento que era canalizada próxima 
das elevafoes maiores ... Já tínhamos voado cerca de 11 minutos e nossa altitude estava 
entre dois e meio a tres mil pés de altura ... Assim mesmo, quanto mais subíamos, mais 
aparentava estarmos próximos das grandes árvores ... Um clima de apreensao tomava 
conta de todos nós ... com a aproximafiío das montanhas que estavam a nossa frente ... pude 
perceber que o piloto estava tenso ... Havia um silencio diferente entre nós e num instante 
notei que estávamos voando entre as copas das árvores que cobriam as encostas das 

' montanhas ... A esquerda do aviao, embora numa altitude relativamente elevada de mais 
de dois mil e quinhentos pés ... parecia que ainda estávamos perto do solo ... mas era o 
sentido crescente das encostas das montanhas ao nosso lado ... 

Estávamos entrando numa espécie de f erradura e o Floriano nao conseguía que o 
aviao ganhasse mais altitude ... vendo que nao havia possibilidade de retorno porque nao 
havia es paf O para manobras hum equipamento bimotor ... tentava de todas as formas por 
mais velocidade nas hélices e até acionava os flapes ... Nesse momento, que foi muito 
rápido, a asa esquerda do aviao ... do lado que eu estava sentado, bateu nos galhos de 
uma árvore e percebi que havia partido um pedafo ... F oi neste momento que o piloto 
exclamou ... "Ai meu Deus do Céu!" ... Percebi a montanha negra a nossafrente e olhando 
entre os bancos em que estavam sentados o Floriano, sua esposa e filho ... pressenti o 
grande acidente ... Eu esta va assustado, mas sentindo uma grande paz ... f alei dentro do 
meu corafao ... "Senhor ... me recebe ... " 

O que se seguiu é difícil de descrever sem que tenhamos o sentido da Fé ... nao 
percebi quantas vezes batemos nas árvores, pedras e nos barrancos da encosta que estava 
a nossa frente... Nao desmaiei, escutei um grande estrondo parecendo ser do lado 
direito ... mas na queda nao sabia mais de que lado eu podia estar com meus 
companheiros ... Comecei a sentir que estava muito quente e abajado ... Meu pensamento 

estava em Deus ... clamando por Sua ajuda... Os momentos dessa queda e batida na 
montanha f oram muito rápidos ... niío sei dizer quanto tempo se pass o u entre a batida na 
montanha e a queda até o chao ... Ao perceber que estava parado senti o calor 
aumentando ... o brafO esquerdo estava ardendo muito e ficando entorpecido ... Havia 
barulho de explosoes e muita fumafa sufocando ... Chamei o meu filho e gritei para que 
ele procurasse sair daquele meio ... 

Clamando a Deus eu buscava, com as maos queimadas, alguma coisa que me 
ajudasse a sair do meio daquele f ogo .. .f oi quando percebi com o pouco tato que ainda 
tinha, que apalpava alguma coisa lisa coma miío esquerda, a que estava mais queimada, 
e batendo com as miíos acabei quebrando ou deslocando uma janela ou parte de uma 
porta. .. O aviao estava de ponta cabefa, ou seja, completamente virado de costas, assim 
nao me lembro o que consegui abrir ... o vento entrou mais fresco e joguei o corpo naque la 
direfaO ... sempre chamando o no me do meu filho e clamando pelo Amor de Deus naque la 
terrível aflifao ... Quando conseguí sair dos pedafOS de f erra gens do aviao em chamas, 
ainda ouvindo as explosoes, conseguí respirar e retomar um pouco das forfas ... Nesse 
momento percebi que niío estava conseguindo enxergar muito bem, além de ter perdido 
os óculos, meus olhos estavam alterados pelo calor das chamas e da fumafa ... Conseguí 
dar uns pass os para sair de perto do f ogo que consumía o aviao e mal havia alcanfado 
uns 4 metros em meio as árvores e plantas queimando, ouvi a voz da Helena que 
gritava ... "Seu Osny, salve meu filho pelo Amor de Deus ... " Mesmo nao enxergando 
muito bem, pude perceber que a Helena estava Jora dos pedafOS do aviao em 
chamas ... segurava seu filho Mateus com os dois brafOS bem no alto e, comparte do seu 
corpo, ela o protegía das chamas que estavam por toda parte ... Sempre digo em testemunho 
da verdade que nao f oi um ato de heroísmo, mas f orfa que eu esta va tendo de Deus ... que 
me levou a entrar novamente pelo meio das plantas queimando até chegar onde estava 
aquela mae protegendo seu filho... Consegui pegar a crianfa com a miío direita que 
estava menos queimada e levantando-o o máximo que podia ... comecei a tirá-los do meio 
do fogo ... a Helena vinha atrás de mim ... chorando desesperada e chamando por seu 
marido que ainda niío tínhamos visto ... Eu continuava a chamar o meu filho ... tentava 
enxergar meu brafO esquerdo e minha mao toda queimada que naquele momento eu já 
nao-sentía mais, parecía que estava entorpecida e até a grande dor de queimadura havia 
passado ... 

Clamei muito a Deus pelo meu filho e pelos companheiros que eu nao sabia onde 
estavam ... Foram momentos de grande dor ... olhei para a esquerda ... onde seria a biqueira 
do aviao e percebi o Floriano saindo bastante queimado e com o rosto sangrando ... tinha 
o brafO meio pendurado porque sua clavícula estava destroncada ... Ao procurar ajudá-
lo e ainda em desespero pelo meu filho ... chamando o seu nome ... ouvi a resposta do 
Wagner que dizia ... "Pai ... eu estou aqui ... " Olhando para trás vi meu filho tentando 
ficar em pé ... mas as peles dos seus brafOS estavam queimadas e dependuradas ... havia 
um grande corte em sua perna e no antebrafO direito ~via uma espécie de buraco,feito 
por queimadura mais profunda, que sangrava. .. Cheguei perto dele e vi que apesar de 
muito queimado, ele estava conversando ... e perguntei ... "Onde estiío os outros ... o Roberto 
e a Maria?" ... Ele me respondeu ... "Papai ... o Roberto está morto ... " Uns galhos de árvore 
haviam penetrado no aviao na hora da batida e da queda e penetraram na altura do seu 
ventre ... Ele havia morrido na hora das batidas e seu corpo estava sendo queimado nas 
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ferragens do avwo ... Perguntei pela Maria. .. O Wagner niio sabia me responder ... Nesse 
momento o u vimos a voz bem fraca e combaliáa da Maria que havia conseguido sair do 
meio das chamas ... O Wagner e eu sofremos muito ao relembrar o quadro que nossos 
olhos enxergaram ... Apesar de nao poder identificar muito as imagens por causa da 
alterafao em minhas pupilas ... a mofa estava em pé, mas tremula ... seus cabelos estavam 
muito queimados ... os seios e toda parte do tronco estavam carbonizados ... Ela nao tinha 
mais a blusa, que era de nylon e havia derretido, assim também como as carnes das 
orelhas, os olhos e a boca estavam completamente disformes pelos f erimentos ... Ela 
quase nao conseguia respirar ... havia sofrido muito com o calor, pois demorou para 
conseguir sair do avwo em chamas... Tanto eu como os demais que saímos poucos 
momentos antes, nao conseguimos enxergar nada no meio de tanto f ogo para podermos 
ajudar quem ainda estava dentro das f erragens contorcidas e em chamas ... Procuramos 
amparar a Maria e deitá-la na relva ... mas ela estava sofrendo muito ... pedia água e dizia 
que nao queria morrer ... F oi um quadro terrivel de se ver ... pois nao tínhamos meios de 
poder ajudá-la ... nenhum medicamento, nenhum recurso ... nem água! 

Foi a partir desse momento difícil, que pedindo a Deus forfas e uma guia no que 
poderiafazer em meio a tanta dor. .. peguei o Mateus em meus brafos ... percebi claramente 
que o Senhor o protegeu impedindo queimaduras e fraturas em seu corpinho ... Mesmo 
sem enxergar direito, notei que meu filho e a Maria estavam muito queimados e o Roberto 
já estava morto, sendo carbonizado dentro dos escombros do avwo ... Nesse momento 
senti da parte do Senhor que deveria caminhar em busca de socorro ... e, sem nenhum 
comentário, disse ao meu filho, ao piloto e a sua mulher ... "Eu vou em busca de socorro" ... 
Ouvi a voz de meu filho dizendo ... "Pai ... eu fico aqui" ... O Floriano e sua esposa 
manif estaram o desejo de caminhar comigo na desciáa da montanha ... Nao olhei para 
meu filho nem para a Maria que estava gemendo e muito f erida ... Es se momento f oi 
difíci~ mas hoje eu entendo que Deus quis assim ... Comecei a caminhada descendo a 
encosta da montanha ... Nao tínhamos nenhuma nofaO de localizafao ... pois na queda o 
aviao poderiamos estar até em território venezuelano ou na divisa ... Com a vegetafao 
muito alta nao havia como identificar para qua[ lado deverúimos seguir ... Eu tinha os 
"Kichutes" em meus pés ... estavam meio queimados, mas inteiros ... O Floriano e a Helena 
estavam descalfOS e todos nós bastante queimados... O Floriano tinha a clavícula 
destroncada ... tive de tirar o cinto e f azer uma tipóia para ele firmar o brafo ... além disso, 
tinha queimaduras pelo corpo todo e f erimentos cortantes no rosto e demais membros ... 
A Helena esta va mais f erida do seu lado direito, que ela uso u para proteger seu filho ao 
sair do aviii.o em chamas ... Ela tinha terríveis queimaduras que mostravam ser de terceiro 
grau ... além de outros f erimentos ... O pequeno Mateus foi protegido grandemente por 
nosso Deus, ele nao tinha nada queimado nem fraturado ou mesmo a menor 
arranhadura ... e ele eslava no colo de sua mae ... no banco da frente do avwo, no lugar do 
co-piloto, bem ao lado de seu pai! 

Tenho certeza de quiDeus colocou suas maos envolvendo aquela crianfa chamada 
Mateus, protegendo-o num grande milagre e nao permitindo que nada o atingisse ... 
Assim como também nao permitiu que o Wagner, o Floriano, a Helena e eu 
sucumbíssemos no terrível acidente que sofremos... O Roberto estava morto e sendo 
queimado sem que nós tivéssemos possibilidades ao menos de tirá-lo do meio daquele 
fogo ... A Maria havia saído com viáa ... mas seu estado era muito grave ... Deixei o Wagner, 
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muito queimado, com ela ... e iniciei a caminhadajuntamente como Floriano, a Helena 
e o pequeno Mateus ... Seriam dias sendo carregados e protegidos por Deus ... Comecei 
a buscar socorro.;.. Eu encontrava na mata trilhas de animais, que niío eram das andanfas 
dos Yanomamis, ia sempre no sentido de descer a encosta da montanha e procurar o 
grande vale de onde havíamos decolado ... Nii.o tínhamos possibilidade de nortear a 
direfii.o, sem equipamento ou mesmo coordenadas do sol, mas tanto eu como Floriano 
sabíamos que saindo no vale nos restaría identificar se poderla ser o de nossa origem ... 
Caso contrário, se estivéssemos na Venezuela, seria impossíve~ com os nossos recursos, 
encontrar o caminho de volta nas condif oes físicas que estávamos ... Naquela regiii.o as 
águas do Rio Orinoco ficam na Venezuela e descem as encostas formando a sua hacia, 
do lado brasileiro é o rio Demini e seus afluentes que deságuam para a regiii.o do Toototobi 
e Marari ... Tínhamos caminhado cerca de mil metros ... Eu puxava a fila e era 
acompanhado pelo piloto, sua esposa e o pequeno Mateus ... Chegamos até uma pedreira 
que descia para uma /urna, havia água escorrendo em bica, muito saudável e todos nós 
tomamos para ajudar a hidratafii.o do corpo ... Notei que a Helena e o Floriano nao 
tinham mais condif oes de caminhar ... além de exaustos, os f erimentos estavam sangrando 
e ela chorava muito nesse ponto do caminho ... 

Ouvi barulho de águas caindo em cachoeira ... vinham do lado esquerdo e tive a 
nítida impressii.o de ser um rio ... Resolvi que iríamos até o local para nos certificar e, 
caso f os se um rio, o melhor seria seguir o seu curso que nos levaría a um vale ! ... Andamos 
cerca de 300 metros e deparei com um barranco que terminava numa grota muito 
funda ... onde poderla se ouvir o barulho de água mais f orte ... Deseemos com cuidado 
porque tinha uma altura superior a 20 metros e havia terra, pedras e vegetafii.o alternando 
nosso caminho de descida. .. Ao chegannos em baixo encontramos um rio ... Tinha naque/e 
ponto a largura de uma rua e meia ... muito bonito e arenoso ... nii.o havia barro em seu 
leito ... Possuía muitas pedras e percebi que podíamos andar em suas margens com alguma 
seguranfa, visto que era arenoso e nii.o havia perigo de atolar ... A Helena estava 
exausta ... eu a vi deitada em cima de uma grande pedra tendo o Mateus ao seu lado ... o 
Floriano também deitou-se cansado e sangrando ... Foi nesse momento que senti a 
presenfa de Deus e uma ordem para eu continuar a andar em busca de socorro ... Dei 
alguns passos ... sem olhar para trás e disse a eles ... "Vou caminhar em busca de socorro ... " 
A Helenafalou ... "Senhor Osny, volte logo pelo Amor de Deus ... " O Floriano nii.o falou 
mais nada ... Deixei-os naque le lugar e comecei a andar ... a forma de meus pass os é 
difícil de explicar ... Muitas vezes niío percebia onde estava pisando porque meus olhos 
nao ajudavam ... Nii.o sentia mais meu brafo esquerdo ... Estavam inchados e já inflamados 
com as queimaduras ... A parte frontal do meu rosto também estava queimada e inchada - . ' eu nao enxergava mais nada com o olho esquerdo e tinha dificuláade para identificar as 
coisas que estavam mais próximas, só definia melhor com a visao a meia distancia . ' 
assim mesmo, apenas vultos sem detalhes ... Foi dessaforma que Deus pennitiu o início 
daquelajornada que S(ria de 3 dias e 2 noites sozinho na serrado Imeri ... Quantas vezes 
caí e levantei ... outras vezes afundei nos rebojos d'água e retornei a tona agarrando-me 
nas pedras ... Nii.o posso saber quantas vezes o Senhor me carregou e me estendeu a 
mii.o ... mas tenho certeza de que machucado, queimado e sem poder enxergar direito ... tive 
a misericórdia de Deus a meu favor! 

Aquele primeiro dia f oi difícil e meu pensamento estava em meu filho machucado 
que eu havia deixado no alto da montanha com a Maria morrendo ao seu lado ... em 
nossos companheiros Floriano, sua esposa e o pequeno Mateus que ficaram mais 
atrás ... tambémferidos e amedrontados pela sua vida ... Meu pensamento també1n ia até 
Uberlandia onde estavam minha esposa e meufilho menor ... e em Sii.o Paulo onde estava 
minhafilha e meus innii.os ... Já eram 17 horas ... os pássaros estavam parando de cantar ... 
Percebi que a mata estava silenciosa ... o sol, caindo atrás das densas árvores, trazia uma 
penumbra diferente para o local onde eu estava caminhando ... Muito molhado, com as 
forfas me abandonando ... eu via a noite chegar mais depressa porque os barrancos eram 
tao altos que f ormavam um imenso paredao nas duas margens daquele rio... Entii..o 
pude compreender melhor minha situafii.o ... Eu eslava sozinho ... Pensei em meus pais 
que o Senhor recolheu, em meus irmii.os que estavam bem longe dali e nos demais que 
estavam f eridos ... Pensei em minha vida que, com a noite chegando, iria ser provada 
coma solidii.o e o terror da escuridii.o ... Quem ainda nii.o passou uma noite na mata 
sozinho e machucado, como eu estava, nao pode sentir o que representa essa prova ... mas 
Deus é Bom e traz a Paz onde habita a dor e o desespero! 

Olhando em volta, quundo ainda podia ver alguma coisa, procurei a beira do 
barranco ... eu nao podia subi-lo porque niío tinhaforfaS nem enxergava direito ... Cheguei 
até uma pedra que estava cerca de 2 metros das margens do rio ... ao lado dela havia 
outra um pouco mais alta ... Eu sentei na pedra mais baixa e segurei com a mao direita 
na pedra mais alta ... Pude, entii.o, firmar um pouco o corpo para nii.o cair ... A noite 
chegou e com ela uma escuridii.o tii.o grande que nii.o podia mais perceber qualquer 
vulto ou identificar nada em lugar nenhum ... Picando ali inerte, sem poder f azer mais 
nada fisicamente, meu pensamento ainda me mostrou minha familia, onde estava cada 
um e ao ver reavivado o quadro do meu filho Wagner, da Maria, do Floriano da Helena 
e do pequeno Mateus, comecei a orar a Deus e a pedir por eles ... Sentindo muito frio, 
comos brafOS doendo muito e sofrendo as conseqüencias da inflamafií.o nas queimaduras 
e ferimentos, pedi que me guardasse naquela noite e que me desse forfaS para resistir 
sem que o terror e o desespero me atingissem ... Agarrando na pedra maior pedi muito ... 
"Senhor me guarde, tem misericórdia, estou só ... " Nii.o sei a que horas da madrugada 
comefOU a chover muito ... uma chuva tao forte que eu nii.o podia mais ouvir o barulho 
das águas dorio ... Aos poucos percebi que as águas dorio estavam subindo e já molhavam 
meus pés ... em pouco tempo estavam acima das pernas e logo depois acima dos joelhos ... 
Comecei a ficar com medo ... pedia muito que me guardasse das águas e niío permitisse 
que e las me levassem ... E las já me atingiam acima da cintura e o desespero me alcanfava ... 

Pedi novamente a Deus ... "Senhor me guarde ... estou só ... tem misericórdia ... nii.o 
deixe que as águas me levem nessa noite ... nii.o tenho mais forfas ... " Deus é bom ... Ele 
/ala que nos livra do fogo e da água ... Assim, segurando com a mii.o direita naquela 
pedra que estava ao meu lado, a noite toda, lembrei-me do salmista que canta, dizendo 
que o Senhor é rocha f orte em nossa vida ... Quando amanheceu, so mente a pedra que 
eu segurava, estava /ora d'água ... Olhando para o lado, percebi que tudo estava 
encoberto ... Aos poucos, as águas f oram descendo até que pude novamente levantar e 
continuar minha caminhada ... No dia anterior, após sofrer o acidente, por causa dos 
f erimentos, as abe/has estavam chegando aos poucos e e o brindo meu braf o, meu rosto, 
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minhas pernas e até a minha cabefa ... Nessa manhii e/as aumentaram muito, eu niío 
consegui tocar minha cabefa coma miío pois estavaforrada de abelhas ... Eram grandes 
e rajadas de amare/o e marrom ... fiquei com um pouco de medo, mas percebi que as ,. 
moscas varejeiras que rodeavam meus f erimentos nao podiam sentar, colocando suas 
larvas, pois as abelhas eram o escudo que Deus me mandou ... Agradeci a Ele por isso, 
elas foram minhas companheiras o tempo toda na mata ... Naquele segundo dia descendo 
o rio, minha situafao física eslava se agravando .. já nao sentia o brafo esquerdo, o mais 
queimado e o inchaf o que vinha dos ombros até os dedos era coberto deferidas purulentas, 
inflamadas e soltando um líquido escuro ... Essa parte do corpo eslava meio adormecida, 
mas as vezes sobrevinham temveis dores aumentando e tomando conta dos demais 
membros feridos ... Meus olhos estavam piorando ... um inchafo na face esquerda 
prejudicava muito a pouca visao que eu ainda tinha ... Assim, era difícil a caminhada, 
firmando-me_ com a mao direita, menos f erida, eu continuava sempre pedindo a Deus 
que me desse forfas para nao esmorecer ... Nao sei descrever tudo o que me aconteceu 
nessa busca de socorro ... mas de uma coisa tenho certeza e convicfiío, eu eslava sendo 
carregado e sempre encontrava f orfas para continuar ... Mesmo sem saber para onde 
eslava indo ... havia em mim uma esperanfa de que a guia de Deus me levava em Sua 
paz! ... 

Levei muitos tombos entre as pedras, caindo em rebojos d'água e retornando a 
tona sem f orfas nem para nadar, mas a determinafao de buscar socorro para os 
companheiros ... As palavras do Senhor que sempre estavam em meu corafao, traziam 
uma energia diferente e renovava a esperanfa da salvafao ... Eram aproximadamente 
15 horas, eu tentava subir o barranco coma intenfao de poder enxergar algum horizonte 
conhecido ... mas a poucos metros, sem f orfas, perdi o equilíbrio e ca~ rolando até parar 
entre as pedras do rÜJ ... Fiquei tonto e dolorido e senti um mau cheiro f orte ao lado do 
meu corpo ... percebi que era o corpo de um animal morto que nao consegui identificar. .. 
Continuei caminhando, mas desisti de tentar subir aqueles barrancos do rÜJ ... eram altos 
e jamais poderia chegar até o topo deles ... Já eslava estafado ... minha situafao física 
piorava ... sentia pequenas vertigens e mesmo o brafo direito, o menos queimado, estava 
ficando insensível ... estava perdendo asforfas na mao, a única que me ajudava no apoio 
do corpo ... 

Eram 17 horas e o tempo comefou a escurecer ... Olhei em volta procurando um 
lugar onde eu pudesse passar a noite ... Encontrei uma pedra enorme que tinha um corte 
sobressaindo no barranco como uma pequena caverna.. Entrei nela, senti que eslava 
quente e nao havia vento, pensei em ficar ali ... mas senti uma angústia e notei que as 
águas poderiam subir e, na escuridii.o, eu nao teria condif oes de sair daquele lugar. .. 
Voltei para o rÜJ e notei que a água estava subindo, com certeza eslava chovendo em 
suas cabeceiras ... Reiniciei a busca de um lugar para passar a noite ... eu sabia que nao 
conseguiria subir nada que f os se muito alto ... mas num esf orfo consegui galgar alguns 
metros no barranco ... segurando com a miío direita nos galhos e árvores menores ... 
Descansei um pouco e olhando p~a a esquerda enxerguei muitas pedras grandes, uma 
trüha de anta que descia até o rÜJ ••• Eu precisava ficar encostado em pequenas ramagens 
para o sustento do corpo e evitar lombos, se desmaiasse ou dormisse ... Já havia passado 
a prime ira noite em claro dentro d 'água e nao tinha mais resistencia para enfrentar 
outra noite igual ... 

Olhando com atenfao, desta vez para meu lado direito, vi uma árvore grossa, que 
tinha duas raízes, como "brafos" amparavam as terras que desciam do barranco, isso 
permitiu que entre estas raíz es se f ormasse um local plano e seguro para eu ficar .. . 
Cheguei perto, me encostei na árvore e deixei o corpo cair até poder ficar sentado .. . 
Senti um cheiro f orte de urina de animal, mas o local onde eu sentara esta va limpo e 
quente... Sem dúvidas era a cama de algum animal que dormia nas margens do rio 
naqueles dias quentes para aproveitar a "espreita" de alguma cafa que viesse tomar 
água ... Deus havia preparado aquele lugar para eu enfrentar mais uma noite ... agradefo 
por aquela Benfao .. jamais vou esquecer a Paz que senti ... Nao enxergava mais nada, 
pois a escuridii.o rodeava o lugar... O frio aumentava, as dores das queimaduras e o 
inchafo das in.flamafoes me causavam mal-estar ... por vezes parecia que iria desmaiar, 
mas voltava rápido numa pe quena vertigem, os calafrios f oram aumentando porque 
tinha f ebre, o processo in.flamatório crescia e percebi certa dormencia nas ponlas dos 
dedos da mao esquerda evoluindo para o brafO e antebraf o que estavam muito 
queimados ... Sentia bem a mao e o brafo direito, menos queimados, e porque os sentia, 
do-íam demais, assim como as pernas ... 

O frio aumento u mu ito e sentado ao pé daquela árvore meu corpo todo 
trepidava ... comecei a ficar apreensivo e com medo de desmaiar ... eu pensava muito em 
meu filho Wagner e nos demais companheiros que haviam ficado no alto da serra e ao 
longo dorio ... Eles estavam mais machucados do que eu ... e quando os deixei, a Maria 
estava quase agonizando por causa das graves queimaduras sofridas, principalmente 
seu pulmao, que havia recebido uma f orte dos e de calor, antes dela conseguir sair das 
f erragens do aviao... Quando, eu imaginava meu filho com as carnes dos braf os 
dependuradas, ficava muito aflito e rogava a Deus que o guardasse onde estivesse ... 
Assim, com o corpo tremulo de frio, quase sem poder abrir a boca pois tremia muito, 
comecei a rogar que me guardasse naque/e lugar. .. "Meu Deus tem misericórdia de 
mim ... eu ... meu filho ... o Floriano ... sua esposa Helena ... o pequeno Mateus ... e a 
Maria ... todos estamos nas tuas maos ... nada podemos ... estamos sós neste mundo ... nos 
guarde nessa prova ... nao· suporto mais as dores e o frio ... me guarde ... me ampare!" 

A noite avanfava, trazendo o início da madrugada, e eu continuava ainda acordado, 
pedindo a Deus que me ajudasse ... Nao sei dizer que horas podiam ser daquela noite, 
algo muito sublime comefOU a acontecer comigo... Eu sentia dores f ortes na perna 
esquerda, as f ormigas estavam mordendo e eu nao conseguia me defender, os calafrios 
aumentavam, assim como as pontadas lascinantes que atingiam as partes queimadas 
dos braf os, pernas, rosto e demais partes do meu corpo ... As vertigens eram mais 
freqüentes e eu estavaficando apavorado sem recursos para me defender ... mas continuava 
pedindo a Deus que me amparasse ... Comecei a perceber que um calor muito gostoso 
comefava a atingir minhas pernas e, aos poucos, vinha subindo como se alguém estivesse 
me colocando um cobertor para aplacar o frio ... as enormes dores que eu sentia foram 
sumindo... Havia algo diferente e muito .bom acontecendo comigo ... comecei a ficar 
assustado ... pensei... "Será que o Senhor está me recolhendo ?... Será que esto u 
morrendo ?" ... Se estivesse nao gostaria de voltar. .. pois sentia naque le momento uma 
sublime Paz e um Con/ orto inexplicáveis ... Na verdade, nós só entendemos o que é a Paz 
de Deus quando a sentimos em nossas vidas ... Eu estava comefando a entender e a 
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sentir a presenfa de Deus, que ouviu minhas súplicas ... O calor f oi tomando meu corpo 
todo, as dores f oram sumindo e um conforto inexplicável me dava enorme alegria. .. Eu 
ainda estava assustado, nao podia entender o que estava se passando ... mas continuei a 
pedir ... "Senhor fne Guarde ... Senhor me Ampare ... " 

Aos poucos, fui me acostumando com aquele calor gostoso e nao desejava que 
paras se mais, até que comecei a ouvir vozes f alando comigo do lado direito de meu 
rosto ... Percebi claramente as palavras ... mas niio conseguia entender... Continuei 
ouvindo ... Pensei, no início, que eram as águas do rio ... mas a Voz do Anjo é 
inconfundíveL .. Comecei a saber o que ouvia ... O Anjo falou comigo ... "Dorme em 
Paz ... voce está guardado! Dorme em Paz. .. voce está guardado!" ... Que bom é saber que 
a palavra de nosso Deus é verdadeira! Que bom é poder sentir em nossa vida a presenfa 
e o poder do Senhor que nos livra dos acidentes, nos livra do f ogo, nos livra da f orfa das 
águas ... e que ordena que Seus Anjos confortem nossa dore sofrimento! 

Ao ouvir estas palavras, o conforto e a certeza da presenfa do Anjo do Senhor me 
fez dormir ... Acordei uma vez naque la madrugada, niio pos so dizer que horas 
eram ... percebi uma dorna perna esquerda, pedi ao Anjo ... "Pos so mover minha perna?" ... 
"º .1 " e - d' · coue. ... om a mao ueíta trouxe a perna para uma posifao melhor. .. Dormi novamente 
ouvindo a voz que dizia. .. "Dorme em Paz ... voce está guardado ... " 

Naque/a noite, senti o Anjo do Senhor me abrafando ... nao o vi ... nao precisava de 
ver, apenas sentir Sua presenfa e o conforto de Sua vozf alando comigo me bastavam ... 
Quando acorde~ meu corpo estava repleto das companheiras abelhas ... dessa vez me 
cobriam todo e mal podia abrir os olhos ... Tentei me levantar, estava muito dolorido, nas 
duas pernas havia íngua, o que dificulto u para eu ficar em pé ... Olhei para o rio, deixei 
meu corpo descer até as águas novamente ... Tomei das águas e, apesar de muito fraco, 
pude sentir as palavras me ordenando ... "Caminha ... busque o Soco"o! ... " Continuei 
da forma que estava vindo nos dias anteriores ... mas nao tinha mais forfas para andar ... 
Nesse terceiro dia, eu dava apenas alguns passos sentindo vertigens continuas, mas em 
n~nhum m~"!ento desmaiei ... Nao sei como ainda pude andar pelas margens daquele 
'?° ... sem duvidas, o Senhor me ca"egq,va nos brQfos ... me segurava as maos ... Ele era e 
e a rocha f orte em nossa vida ... 

Tantas coisas aconteceram que nem sei descrever ... os tombos ... as dores ... a angústüi 

que por vezes me abatüi ... mas de uma forma estranha sempre havia um conforto e uma 
esperanfa da salvafao ... Chegara as 17 horas, eu me via num banco de areia no meio do 
rio, nao percebi como havia chegado ali, havia umas pedras e umas ramagens baixas ... 
Niio tinha mais f orfas para andar, deixei o corpo cair na areia e olhando para cima vi 
ainda que o céu estava claro ... Pedi a Deus mais uma vez. .. "Tem Misericórdia ... niio 
pos so mais andar, nao tenho mais f orfas ... se f or Sua Vontade, apaga a luz do sol para 
mim ... mas se eu f or voltar ... me mostra um trilho nessa mata ... eu ainda vou caminhar ... 
quando nao puder mais dar um passo, alguém pode me encontrar e, mesmo sem vida, 
saberii.o que o Senhor me guiou por caminhos certos ! ... "Naque/e momento havia grande 
aflif iio, levantei meus brQfOS e clamei a Misericórdia do Senhor meu Deus ... Eu estava 
no fim de minha resistencia ... por 3 dias e 2 noites havia caminhado pelas margens do 
rio, sozinho naque/a imensa mata e nao tive o pavor em razii.o da palavra de Deus que 
ampara o sofredor ... regula sua mente e seu espírito ... aplaca a ansiedade e traz uma 
Paz ... A sublime Paz de Deus ! 

Eu nao podía f azer mais nada, a resistencia física acabara ... Embora triste, eu 
estava tranqüilo ... Nao sei afirmar o que era, mas apesar da aflifiio, nao havia o pavor 
e o temor da morte ... Percebendo que nao podía mais levantar ... fiquei alguns momentos 
quieto, olhando aquele rio de águas límpidas, pensei em minha f amüia ... Minha esposa 
que estava em Uberlandia com meu filho menor, minha filha em Siio Pauw, meus irmiíos 
e outros parentes queridos ... F oi nesse momento que clamei ao Senhor em orafii.o ... 
Tornei a pedir que aplacasse o meu sofrimento, do meu filho Wagner e da Maria que 
estavam na monta.nha, e dos companheiros Fwriano e Helena como pequeno Mateus ... 
Pe di protefii.O para todos e pe di novamente ... "Senhor ... se f or a Sua vontade me liberta 
do sofrimento, nao agüento mais, se eu f or voltar me mostra um trilho na mata. e dá-me 
forfa para caminhar ... "Na noite anterior eu senti a presenfa do Anjo enviado por Deus, 
nao o vi ... mas senti f ortemente Sua presenfa ... naquele momento Deus achou por bem 
dar-me uma visii.o ... Eu precisava de ver alguma coisa para que minhas f orfaS 
retornassem ... entao Deus me mostrou ... eu estava entrando na lgreja ... Senti naque/e 
insta.nte que era a visao de livramento ... eu iria voltar para repartir a alegria de ter sido 
salvo por Ele no acidente, guiado e guardado de todo mal por 3 días e 2 noites ! 

Olhei para o rio novamente, percebi que do lado esquerdo o brQfO das águas, apesar 
de mais largo era mais raso, e do lado direito era mais estreito, porém mais fundo ... Fui 
por este lado ... consegui atravessar com as águas acima de minha cintura ... Ao chegar 
no ba"anco nao sei como conseguí subir ... havia uma espécie de cortina de cipó bem a 
frente, conseguí passar com dificuldades, mas ao transpor aquele emaranhado de cipós 
encontrei um trilho na mata ... Um trilho bem claro e largo, abaixei as maos e toquei no 
capim cortado coma mao direita percebendo que as pontas das touceiras cortadas estavam 
duras ... isso representava que haviam sido cortadas naque/e dia ... Levantei os olhos para 
o caminho encontrado, percebi que vinha do lado esquerdo ... de elevQfoes montanhosas 
e se dirigiam para as montanhas de onde eu tinha vindo ... Dei grQfas a Deus por ter 
encontrado o trilho que Q Senhor me ensinou a pedir na orQfao ... Muitas vezes niio 
sabemos pedir a Nosso Deus ... mas Ele me ensinou que teria um caminho para andar em 
busca de soco"o ... eu pedi ... Ele me concedeu ... 

Fui até ele e resolví.ficar ali para passar a noite que estava próxima ... Escutei um 
barulho na mata.. .. olhei na direfao e vi um indiozinho ... Era o Tito ... Ele soube do acidente 
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através do rádio da Missií.o Novas Tribos do Brasil ... ficou muito triste e se juntou a 
equipe de salvamento que, há tres dias, nos procuravam nas montanhas do Jmeri ... 
Recon~ecendo-o chamei em voz alta ... "Xarame todehi" ... que no dialeto Yanomami quer 
dizer "E bom e bonito te ver" ... Ele me olhou espantado e exclamou "Xarame Tuxaua" .... e 
desceu correndo para me abrafar. .. Naquele momento, soube que o Senhor tinha marcado 
um encontro para mim e para aquele índio ... 

Choramos juntos ... era um choro de alegria de encontro de dois amigos ... ele me 
f ala va na sua língua e eu nao conseguia entender. .. entao me apontou o caminho de 
o~de viera ... Logo vi um homem branco descendo a trilha ... Ele chegou perlo de 
mim ... olhou-me espantado e perguntou: "O senhor é seu Osny? O senhor está vivo?" ... 
Eu disse a ele ... "Sou sim e nunca estive tao vivo em toda minha vida!" 

. Foram momentos de alegria. Eles me disseram que haviam encontrado o Wagner 
vivo, a 200 metros dos destrof os do aviií.o, e que a Maria e o Roberto estavam mortos. 

Relato posterior do Wagner: 

_ "Quand~ percebi que o aviií.o iria bater na montanha, só tive tempo de apertar a 
mao da Mana, olhar para o meu pai e pensar em meus filhos, mas, alguns segundos 
antes da queda, senti que nao iria morrer. Quando percebi que o aviií.o tinha parado de 
rolar, comecei a sentir o f ogo me queimando. Nao conseguia enxergar nada por causa 
dafumafa, mas consegui ver umajanela do meu lado direito e bati comos dois pés nela. 
Consegui passar por ela caindo no chao. Como o mato em volta do aviií.o também eslava 
pegan~o fogo, corri alguns metros. Nao vendo ninguém, comecei a chamar o meu pai e 
a Mana, tentando, sem sucesso, me aproximar do aviií.o. Contornando do outro lado vi 
meu pai, o Floriano, a Helena e o Mateus. Fiquei aliviado quando' vi meu pai vfvo 
embora f erido, e comecei a chamar a Maria. Em alguns segundos ela saiu do meio do; 

Wagner sendo resgatado 

destrOfOS, toda carbonizada. Eu a levei até a mata, a deitei no chao e apaguei com as 
mií.os o f ogo que ainda queimava o que resto u de suas ro upas. Alguns minutos depois 
todos saíram atrás de socorro. O Roberto eslava morto, eu fiquei com a Maria e pedi ao 
meu pai que, se conseguisse achar a aldeia, trouxesse soro e uma rede para transportá
la. Ela eslava com muita sede e eu nao conseguia achar água em nenhum lugar. Coloquei 
sua cabefa sobre o meu colo e fiquei esperando por socorro. Ela as vezes conversava 
calmamente, outras vezes tinha crises de desespero me perguntando se iria morrer. Eu a 
tranqüilizava dizendo que tivesse f é em Deus que tudo acabarla. bem. Quando percebi 
que a noite eslava chegando e ninguém aparecia, tentei carregá-la para acharo caminho 
que meu pai havia seguido, mas f oi impossível, a dor dela aumenta va muito e ela tinha 
enorme dificuldade de respirar, o jeito era continuar onde estávamos. No comefo da 
noite, ela paro u de respirar e ficou sem pulsQfií.o. Fiz respirQfií.o boca a boca e ela voltou 
a respirar. Ela conseguia f alar algumas palavras me olhando com os olhos muito tristes. 
Assim ela permaneceu por uma ou duas horas quando a respirafií.O e a pulsafií.O pararam 
outra vez. Tentei a respirQfao boca a boca novamente por muito tempo, mas em vao, ela 
já eslava morta. Passei a noite chorando com ela em meu colo. Quando amanheceu, 
tentei levantar para procurar água, mas minhas pernas estavam duras e me arrastei por 
alguns metros, voltando depois ao mesmo lugar. Meus brafOS e parte da minha perna 
nao tinham pele, algumas tiras que sobraram, arranquei com as maos. Eslava todo 
forrado por abelhas, me sentei ao lado da Maria e assim passei o segundo dia e a noite. 
Quando amanheceu o terceiro dia, tentei me arrastar novamente para procurar água. 
Consegui chegar a beira de um barranco de uns 20 ou 30 metros. Desci escorregando, 
na esperanfa de achar água, mas nao havia nada. Continuei ainda por alguns metros, 
nao encontrei água, tentei voltar, mas nao conseguia subir o barranco. Passei o dia 
tentando. Parava as vezes para descansar e tentava novamente sem conseguir. Meus 
brafos doía.m muito e o esquerdo já estava cheirando mal. As abelhas continuavam 

Wagner sendo colocado no helicóptero 
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forrando meu corpo, mas nao me picaram nenhuma vez. A noite já se aproximava, eu 
des is ti de tentar voltar e me encostei em uma árvore. ComefOU uma e hu va muito fo rte. 
Embora o frio f os se intenso, pude enganar a sede chupando a gola do que resto u da 
minha camisa. A.ssim, passei mais uma noite cochi/ando e acordando várias vezes. Eu 
nao me con/ ormava com a mor te da Maria e pensava muito em minha famz1ia, 
principalmente em meus dois filhos: Helena que, na época, tinha 4 anos e o Rangel com 
3 meses, que eu ainda nao conhecia pois havia nascido em Sao Paulo enquanto eu 
estava no Amazonas. Amanheceu o quarto dia, tentei me levantar para subir o barranco, 
mas desisti logo, pois nao conseguia me mexer. Pensei que se meu pai tivesse chegado 
em algum lugar, talvez estivessem nos procurando e, se achassem o aviao, nao me veriam 
onde eu estava. Como nao conseguia voltar ao local do acidente, eu gritava bem alto a 
cada meia hora e lá pelas 11ou12 horas, em uma das vezes que gritei, escutei um tiro 
bem longe, entao comecei a gritar sem parar. Aos poucos, o som do tiro se aproximava, 
até que avistei um Yanomami acompanhado do Sebastiiio, do Benício e do Antonio. Eles 
correram em minha direfao perguntando o que tinha acontecido, pois fu:aram sabendo 
pelo rádio que o aviiio nao havia chegado em Boa Vista. Contei-lhes o que tinha ocorrido 
e, depois de me darem água, me carregaram em uma rede enquanto eu lhes mostrava 
em que direfao estavam os destrofos do aviao e os corpos da Maria e do Roberto. Quando 
chegamos ao local, o Sebastiiio embrulhou o corpo da Maria em uma lona, enquanto o 
Benício e o Antonio f aziam o mesmo com seu irmiio Roberto. Armaram um tapiri para 
que eu ficasse aguardando na rede enquanto um deles voltava a aldeia para chamar um 
helicóptero através do rádio, pois nao havia meios de me transportarem. Indiquei o 
caminho que meu pai havia seguido e pedi que f ossem atrás dele. Passei o dia na rede. 
Niio conseguia comer nada, mas bebia muito água. Os homens nao tinham levado nenhum 
analgésico. Eu sentia muitas dores nas queimaduras e estava com muita f ebre, mas o 
que 11Ulis me entristecia eram as mortes da Maria e do Roberto. No fim da tarde, chegou 

Corpos das Vítimas 

outro Yanomami do Marari dizendo que meu pai havia sido encontrado e estava em Boa 
Vista. No dia seguinte, hem cedo, os homens cortaram algumas árvores com moto-serras 
enquanto os Yanomamis íam arrastando os troncos, formando U11Ul clareira. O tempo 
estava ruim. O céu encoberto por nuvens dificultou a nossa localizQfiio pelo piloto do 
helicóptero. Finalmente o helicóptero chegou e me levou até a aldeia Marari onde o 
comandante Lico e seu avüi.o me esperavam para me transportarem a Boa Vista. Quando 
deseemos no aeroporto, u11Ul viatura do Corpo de Bombeiros me levou até a Prontoclínica, 
onde meu pai estava internado. 

Maria Auxiliadora morava conosco há mais de tres anos, nao me lembro de ter 
conhecido pessoa tao amiga e alegre quanto ela. Coma ajuda de Deus consegui sobreviver 
ao acidente e, embora aceite Sua vontade, ja11Ulis conseguirei esquecer ou deixar de 
sentir, por um momento, a/alta que ela nos faz. Na data da sua morte, Maria Auxiliadora 
tinha 17 anos." (Fim do relato do Wagner.) 

Transporte dos corpos 

Passados uns momentos seguimos em direfao a aldeia. O Tito ia mais a frente, o 
Joao e eu fomos atrás bem devagar. Eu nao conseguia 11Ulis andar direito, mas a forfa e 
a vontade de chegar sem ter de ser carregado eram grandes. Com dificuldades andei 
ainda aproximadamente 8 quilOmetros e entrei no varadouro cheio de bananeiras que 
anunciavam a aldeia próxima. Ao cruzar o campo de pouso, veio ao meu encontro um 
piloto que me disse: "O senhor é um herói!" Eu respondi a ele: "O senhor sabe que niio 
existem heróis, apenas aqueles que Deus Se compadece e dá f orfas para vencer." 

Avisando aos índios, eles seguiram naque/a mes11Ul noite, portando lanternas e 
armas, para buscar o Floriano, a dona He lena e o Mateus, que haviam ficado, distantes, 
a beira do rio. Encontraram-nos pela manha do dia seguinte, vivos, e os índios os 
trouxeram em redes até o pos to do Marari. De lá, eles f oram levados para Boa Vista. O 
Wagner f oi transportado so mente na sexta-/ eira de manha. 
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Os corpos da Maria e do Roberto f oram transportados de helicóptero, guinchados 
por uma rede de sustentafao. 

Fui levado pelo Comandante Lico para Boa Vista onde, no campo de pouso, ,. 
aguardava uma ambulancia que me transportou para um hospital. 

Fiquei sem atendimento até a manhá do dia seguinte, quando chegou uma senhora, 
dona landre, que me perguntou: "O senhor é o homem que sofreu o acidente no Marari?" 
Respondi afirmativamente. Ela. ficou revoltada por me ver sem atendimento, retiro u-me 
de lá, levando-me para uma cünica. Assumiu a responsabilidade das despesas e avisou 
que viriam mais quatro pessoas. Acrescentou, ainda, que desejava o melhor atendimento 

Comandante Lico no Toototobi 

para todos. Fiquei sabendo, mais tarde, que ela. aviso u toda minha f ami1ia, principalmente 
minha esposa. Esta estava chegando em Boa Vista com meu filho menor. Dona landre 
esperou-os no aeroporto as Oh40 e os trouxe ao hospital. Quando a porta da U.T.I. abriu 
e percebi a chegada de minha esposa, quis chorar, mas ela. me deu um recado: "Sentiu 
o safanáo que o Senhor te deu?" Eu quis chorar novamente e ela. completou: "Nao 
chore náo, isso é obra grande em nossa vida, náo é motivo de tristeza, e sim, de muita 
alegria." O Wagner já estava do meu la.do mas ainda desacordado pela. anestesia. O 
doutor Helder chegou e disse a minha esposa: "Máezi,nha, seu marido resiste bem, apesar 
de estar muito machucado. O Wagner tem um processo de gangrena em andamento no 
brQfo esquerdo. Vou f azer um curativo e daqui a tres dias o removerei. Se houver regredido 
a gangrena, tudo bem. Do contrário, terei de amputar o seu brafo." Minha esposa 
respondeu ao médico: "Doutor, o senhor f oi um médico que o nos so Deus preparo u 
para cuidar dos meus, mas nós servimos ao Médico dos médicos, tenho certeza de que 
vou orar a Ele e nao vai ser necessário amputar o brafo do Wagner." Após o período 
previsto, o médico chegou parafazer os curativos, atendendo o Wagner junto com minha 
esposa, ele excla.mou: "Maezinha, pass a essa f orfa do seu Deus para mim pois esto u 
vendo um mila.gre, até os poros estáo nascendo sobre a carne desse brafo." 
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Considera~oes Finais 

O retomo foi marcado por dificuldades. Com os salários bloqueados, sem residencia 
própria e meios dé subsistencia, eu nao tinha o mínimo necessário para viver com minha 
família. 

Mas é importante dizer que, em Uberlandia, meus irmaos me acolheram. O suprimento 
necessário aconteceu por Maos Divinas. Em pouco tempo, eu podia caminhar e tinha as 
forc;as restabelecidas. 

Nao reclamei na justic;a qualquer pleito de indenizac;ao. O acidente ocorrido no Marari 
foi em trabalho e no cumprimento da Portaria No.100 da Superintendencia da FUNAI -
Manaus. 

Quando retomei a Rondonia, após 8 meses, ti ve o apoio de amigos. Em especial, fac;o 
questao de citar, Francisco Chiquilito Erse, que nos momentos dificeis prestou-me toda a 
atenc;ao. 

Durante dois anos, prestei servic;os de consultoria nas prefeituras de Porto Velho e 
Pimenta Bueno, retomando para a FUNAI em 1993. 

Comos Cinta Largas e Suruís em conflito, bloqueando a BR-364, fui chamado para 
assumir a ADR - FUNAI em Cacoal que tero abrangencia administrativa nos Estados de 
Rondonia e Mato Grosso. 

Até o primeiro semestre de 1996 exerci tais func;oes, desligando-me posteriormente. 
O Governo Federal e o Banco Mundial financiavam projetos destinados ao 

desenvolvimento das comunidades indígenas de Rondonia e Mato Grosso, porém, a FUNAI 
teimava em manter urna burocracia de difícil relacionamento. 

A alternancia de gestao da Presidencia da FUNAI e os entraves de ordem legal e 
burocrática sempre impediram o desenvolvimento de ac;oes positivas e práticas para 
beneficios dos índios. 

A cabe9a da FUNAI, deformada em Brasília como a de um marciano, pulverizava os 
recursos do órgao, deixando as administrac;oes regionais sem recursos para desenvolver os 
mais simples trabalhos de campo. A assisrencia a saúde e pequenos projetos agropecuários 
nunca tiveram consistencia nas aldeias indígenas. 

E como sempre, a merce de sua sorte, os povos indígenas combatem ingloriamente 
urna luta de morte procurando sobreviver nesta incerteza de vida. 

Deixei a FUNAI em 1996, pesaroso com a situa9ao decadente do órgao. Bons amigos 
e ótimos profissionais também a deixaram. Os que ainda estao na ativa, tenho certeza, 
encontram-se decepcionados. 

Fiz um oficio ao Ministro da Justi9a, na época, colocando miaba posi9ao de que a 
FUNAI deveria estar ligada diretamente a Casa Civil da Presidencia da República. 

Inserida no extinto Ministério do Interior, a FUN Al competía anteriormente com as 
Superintendencias de Desenvolvimento: SUDAM, SUDECO e SUDENE. No Ministério 
da Justi~a ela está virtualmente fora de lugar. 

Sendo um órgao de assistencia a comunidades indígenas, a lógica deveria colocá-la 
diretamente na Casa Civil da Presidencia da República. 

Desmobilizando a cabe9a de marciano de Brasilia, a FUNAI reduziria despesas e 
elaboraria nova estrutura que lhe permitisse acionar os Ministérios, agilizando as a96es de 
assistencia aos índios. 

Seria apenas urna COORDENA\:ÁO com poderes de utilizar as estruturas ministeriais 
através de projetos e a9oes práticas nas comunidades indígenas. 

Posso afirmar que, coro exce9ao de alguns funcionários gabaritados e de ex-colegas 
com um bom nível moral que fizeram de suas vidas uro exemplo na assistencia indígena, 
como está, a FUNAI perdeu sua razao de ser. 

Tudo no órgao é complicado e um dos motivos, eu identifico, é a heterogeneidade 
existente em seu quadro funcional. 

Oriundos de partidos políticos, por indica9ao de seus padrinhos, parte deles nao conhece 
nada de índios e praticam egocentrismo nos mínimos relacionamentos. 

Outro exemplo de estrangulamento sao as denúncias vazias. 
Os caciques e funcionários comprometidos com interesses escusos costumam denunciar 

os administradores regionais e demais colegas de trabalho. 
Chegando esta denúncia em Brasilia, o procedimento mais comum é demitir o acusado 

sem lhe permitir defesa. 
Neste caso, nao é o acusador que precisa de provar sua denúncia, e sim, o acusado sua 

inocencia. 
Na atualidade, boa parte da lideranc;a indígena e de funcionários corruptos procurara 

usufruir beneficios extraídos nas reservas indígenas. 
Maiores desequilíbrios nas a96es da FUNAI sao identificados quando índios e 

funcionários, juntos, se corrompem. Interesses em minérios, madeiras, extratos vegetais e 
aluguéis de grandes áreas de pastagens sao a causa principal. 

A infiltra9ao de pessoas estranhas na FUNAI pode ser facilmente detectada. Digo 
estranhas porque pertencem a urna casta voltada para convivencias alternativas e só 
produzem problemas. Podemos encontrá-las nos corredores do órgao cal9ando chinelos de 
dedo, com os bra9os cheios de adornos indígenas, carregando sacolas de pano e vestindo 
ro upas exóticas. No cérebro, só urna deterrninac;ao, defendem urna causa que nem ao menos 
conhecem. 

A Funda9ao Nacional do Índio que eu conheci, com colegas e ex-servidores dedicados 
ao bem-estar do índio, ficou no passado. As mudanc;as na presidencia e nos departamentos 
refletem a existencia de um vírus corrompido por urna falsa ideologia. 

Reitero que, enquanto subsistir a cabe9a de marciano da FUNAI em Brasilia e seus 
membros que sao as administra96es regionais interiorizadas, fatalmente as comunidades 
indígenas estarao sem assistencia. 

Atualmente, trabalho coletando informa96es e ocorréncias que poderao comprovar o 
aspecto negativo da política indígena brasileira. 

Nada melhor do que o depoimento do próprio índio para ilustrar, sem mentiras, seu 
sofrimento na busca de sobre vi vencía. 
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INFORMA<;ÓES ATUAIS SOBRE A REGIÁO YANOMAMI 
' 

V ~et.-
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A Comissao Pró-Yanomami - CCPY - tem exercido atua9ao positiva em favor dos 
índios desde a década de 70. 

Após urna luta intensa que reivindicava a96es governamentais para regularizar a regiao 
habitada pelos índios, no dia 25 de mar90 de 1992, foi assinado o projeto leida demarcac;ao 
da Reserva Indígena dos Yanomamis com 96.649 km2. A extensao da área abrange os 
Estados do Amazonas e Roraima. 

Um levantamento demográfico feíto pelo DSY - RR, em mar90 de 1995, registrou 
9.386 índios, divididos em 188 aldeias. 

No UPDATE 92 de abril de 1997, o CCPY divulga urna nota crítica que diz: "No día 
11 de abril o presidente Fernando Henrique CMdoso passou algumas horas em Boa Vista, 
capital de Roraima. Reuhiu-se como presiden~ Venezuela, Rafael Caldera, e assinou 
acordos conjuntos para pavimenta9ao da rodovia de Boa Vista a fronteira da Venezuela e 
para fornecimento de energia da hidrelétrica venezuelana em Guri para Boa Vista, projetos 
que acelerarao o desenvolvimento de Roraima e inevitavelmente colocarao mais pressao 
sobre as reservas indígenas. 

"O presidente, no entanto, nao fez qualquer men9ao a 2eera9ao prometi<!a.há.muito . 
~pelo governo para expulsar os rnilhares de garimpeiros que invadiram a área 
Yanomami. A prote9ao as áreas indígenas é urna obriga9ao constitucional do governo 
federal." 

Internamente, artigos do UPDATE 92, informam que projetos auxiliares de atendimento 
a subsistencia e saúde indígena, envolvendo a FUNAI e a Fundagao Nacional de Saúde, 
estavam prometidos para agosto de 1996 e nao foram realizados. 

Os índios, pela carencia de cuidados, estao a merce de contatos com garimpeiros 
negociando seus parcos produtos e contagiando-se com malária, gripe, sarampo e outras 
enfermidades. Isto tem causado inúmeros óbitos entre as crian9as e adolescentes. 

Segundo Cláudia Andujar, coordenada do CCPY, esta ONG já está desenvolvendo 
trabalhos nas áreas de saúde e educa9ao, porém se restringe a urna pequena parte da 
comunidade. 

e--- Sua sed~ de campo está centralizada no Toototobi, atuando entre os índios Yanomamis 
Xirianas. 
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Minha opiniao é que urna análise mais profunda das ONGs, que atuam com índios, 
possa identificar as de melhor gabarito. Essa avalia9ao seria embasada em tempo de atua9ao 
com méritos positivos e genero de atividades. Feíto isto, seria compreensível que elas 
dispusessem de maiores recursos para trabalhos de assistencia aos índios. 

A exemplo, a Rainforest Foundation da Noruega aceitou participar de um Projeto de 
Educa9ao por um período de oito anos, a partir de 1998. Os recursos financeiros estao 
sendo levantados por alunos secundaristas da Noruega através da "Operac;ao Um Dia de 
Trabalho" (OW). Nesse dia, ao invés de ir a escola, os estudantes saem procurando pequenos 
trabalhos e <loando o que recebem para a campanha. 

Sao a96es como esta, ~uase anónimas e desprendidas de sensacionalismo, que 
valorizam trabalhos importan es friil;enefiCIOaos Yanomarrus. -

I 

11 

I 

O CCPY na sua luta, para o mundo, inglória, tem desenvolvido um trabalho sério, 
planejado e sistemático para ajudar os índios Yanomamis. 

Bons méritos a coordenadora Cláudia Andujar e demais componentes da Cornissao 
Pró-Yanomami. 

Neste livro está inserido uro desabafo pessoal e coletivo do técnico de Indigenismo e 
seus companheiros de trabalho. 

Nele também existe superficialmente o lamento de um povo que sofre as conseqüencias 
de urna política indigenista alheia a necessidade real das comunidades indígenas de nosso 
país. Ele é apenas um prólogo de um futuro trabalho literário que pretende atingir os 
responsáveis pela assistencia indígena. 

1 
Querer usar o índio como um excepcional para usufruir, sobre ele, beneficios próprios, 

1 pessoais e coletivos, provocando sensacionalismo, é algo imoral. . ' ,, 
E necessário compreender e aceitar o índio como um ser identico em sua cria9ao, 

sujeito as mesmas emo96es exemplificadas por atitudes brandas e fortes, sentimentais e 
violentas, como sao passíveis todos os seres humanos. 

DADOS ATUAIS - YANOMAMI 

POPULA<;ÁO: 9.386 índios, divididos em 188 comunidades (Roraima/Amazonas). 

TAMANHO DA ÁREA: 96.649 km2. 

DATA DA DEMARCA<;ÁO: 25 de maio de 1992. 

- ,, 
LOCALIZA<;AO GEOGRAFICA: Estados de Roraima e Amazonas. 

!/ 
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ANTROPOLOGIA 

É difícil conseguir que um índio fale sobre sua origem. Somente convivendo com 
eles por algum tempo, adquirindo confiarn; a e sobretudo esperando a "hora certa" é que 
conseguimos identificar suas "cren9as". Mesmo assim há de se ter urna certa reserva para 
compreender, sem etnocentrismo, seus mitos e origens. 

Os Yanomamis contarn que, no início dos tempos, os espíritos moravam no céu. Um 
dia, eles ficaram zangados, ninguém sabe por que, e come9aram a destruir a própria casa, 
"o próprio céu". As montanhas, as florestas e os animais despencaram. Assim surgiu a 
terra. 

"Um dia, Omam (o primeiro pai) pegou aXawara ( epidemia/doen9a ruim), escondeu
a bem no fundo da terra e disse: 'Nao toquero nisso! Deixem onde está! ' Mas hoje, os 
brancos descobriram a nossa floresta e estao tirando a Xawara do fundo do ventre da mae 
terra. Assim o metal sol ta urna fuma9a e nós todos vamos morrer. Quando a fuma9a encher 
o peito do céu, ele também vai morrer, como os Yanomamis, como os pajés. O branco 
também vai morrer. Os espíritos dos pajés hekurabes vao querer se vingar. Ainda nao, 
porque há pajés jovens ficando no lugar dos rnais velhos. Sao os pajés que seguram o céu. 
Mesmo doente nao deixam que ele caia. Quando nao houver mais pajés, o céu vai cair. 
Quando nós, os Yanomamis morrermos todos, o céu vai cair como no come90 e todos os 
brancos (Napés) também. vao morrer." 

Ero tempos antigos nao existiam bichos no mundo. Foram os primeiros seres humanos 
que se transf ormaram em bichos e povoaram a terra. 

Os primeiros homens mitológicos eram dois irmaos. Ainda nao havia mullieres. O 
nome deles era Omam e Yoasi. Em virtude disso, Omam copulou na perna de Yoasi, bem 
atrás do joelho e a perna ficou grávida, vindo a nascer, porém, um menino. 

Luana - índia Yanomami 

A primeira mulher foi "pescada" por Omam no po90 de urna cachoeira, o pai da 
mulher era urna enorme Sucuriju e foi ele que entregou ao Omam as primeiras plantas 
para serem cultivadas. 

O "fogo", naquela época, era guardado por um jacaré chamado lyo e por sua mulher 
Raeraemé. Eles o escondiam dentro da boca e nas axilas. 

Os outros seres vivos só corniam as coisas cruas, mas nao gostavam e pensavam 
como poderiam tomar o "fogo" do Iyo e de Raeraemé. 

Foi en tao que o beija-flor e outros pássaros fizeram urna dan9a engra9ada na frente do 
jacaré Iyo que com~ou a rir, abrindo a boca. Aproveitando a oportunidade, os pássaros 
pegaram o "fogo" e o levaram para as árvores. Dessa forma, eles passaram a usar a "madeira" 
das árvores para fazer "fogo" até os dias de hoje. 

OCORPO 

Os Yanomamis sao bonitos. Eles temo rosto exótico, semelhante a seus parentes da 
Ásia e dos países orientais. 

Fátima - índia Yanomami 

O corpo, de estatura média, tronco rígido, maos e pés pequenos e delicados, apresenta, 
no entanto, urna energia concentrada em gestos dinfunicos, ágeis e fortes. 

Urna mulher tecendo o cipó ou algodao, descascando e ralando a mandioca, fazendo 
o beiju, cuidando das crian9as ou adornando seu corpo pode ser comparada ao homem na 
confec9ao do arco e flecha ou do artesanato. Ambos tem uro perfeito domínio do seu 
corpo, com a calma e respeito que há num cerimonial, porque em tudo que fazem existe o 
equilfbrio da a9ao. 

A expressao corporal está carregada de toda simbología de sua concep9ao do mundo. 
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O tom vermelho é usado nos momentos de alegria, que sao continuos pela própria natureza 
dos Yanomamis; o preto representa o fúnebre, o choro, e é usado no ritual das cinzas ou 
para as rixas do ~aitherimou. 

O misticismo, inserido na antropología do Yanomami que cultua o espiritual, é 
identificado até no seu corpo, que, de um certo modo, reflete o sobrenatural. 

O Yanomami tem um cuidado especial coro seu corpo, nao só em fun9ao da saúde e 
aparencia, mas porque, no sentido místico, ele se considera um "duplo" com algum animal 
da floresta. 

Estando enfermo, o Xama poderá iniciar a Pajelan9a e, nesse caso, invocará a prot~ao 
para o "duplo" (rixi) do paciente, que pode ser urna on9a, um macaco, urna ave ou outro 
animal que tema dualidade do espírito. 

Nao me aprofundei no estudo do misticismo desse povo, porém, é rico em crern;as e 
muito desenvolvido na espiritualidade. Há um momento em que há prática coletiva de 
rituais. Após a beberagem do Yakoana, urna droga alucinógena, o comportamento de alguns 
chega a extremos até perigosos. 

Os adornos corporais <lestes índios sao signHicativos e simbólicos. Sempre representara 
os motivos descrevendo acontecimentos passados, determinados rituais e ocorrencias 
contemporaneas. Eles, praticamente, fundem corpo, paramentos e adere9os numa só 
realidade, que é aceita por todos. 

Exemplo: adornos em braceletes, colares, plumárias e pinturas corporais podem 
representar ou complementar o relato de ocorrencia havida com seu possuidor que, um dia, 
sendo atacado por urna on9a, conseguiu matá-la. Na sua dan9a, ele conta o fato mostrando, 
na pintura do corpo e no colar de dentes, as provas de sua fa9ariha. 
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Outra curiosidade encontrada nos Yanomamis, que já relatei resumidamente em outros 
capítulos, é a utiliza9ao que eles fazem do seu corpo, em expressoes dignas de nota. 

Através de mímicas, de verdadeiro teatro e do uso de sua voz em sons diversos, como 
cantos e ladainhas profanas, eles transmitem todo seu sentimento em rela9ao ao dia-a-dia, 
propósitos, desejos. 

Se um jovem Yanomami es ti ver gostando de urna mulher, ele pode reproduzir e remedar 
a maneira dela se portar nos afazeres de casa, no seu banho, nos momentos mais íntimos. 
Com isso, ele dizque a imagem dela em todos esses momentos nao lhe sai da cabe9a! É 
urna maneira de informar a sua pretendida que ele nao a esquece. 

Risos, galhofas, gesticula96es abundantes sao práticas entre eles, independentemente 
de sexo, idade, ou grau social. Geralmente, todos usam estes recursos, com maior ou menor 
freqüencia, para expressar-se no dia-a-dia. 

Os Yanomamis sabem usar seu corpo, valorizando tronco, membros e seus adornos, 
dominando tudo sob urna mística que integra a prática, o natural e, mais profundamente, o 
espiritual, numa só a9ao e nos momentos mais sublimes que seu intelecto determinar. 

,. 
A FAMILIA 

Os Yanomamis acreditam que a crian9a come9a a se forrñar no seio da mae, depois de 
freqüentes rela96es sexuais. Em sua concep9ao, é o hornero que faz a crian9a. A mulher 
tem a tarefa de alimentar e vigiar de perto seu crescimento. Geralmente os casais mantero 
rela96es sexuais até que a gravidez da esposa esteja bem adiantada. Na gravidez algumas 
comidas sao proibidas para a mulher, porém, ela continua fazendo sua tarefas domésticas 
até o momento do parto. É costume a crian9a chamar vários homens de pai, considerando
os, também, como pais biológicos. 

Quando a mulher grávida chega a urna fase adiantada do parto, se a "bolsa d' água" 
ceder, ela se dirige para a mata, cerca de cem metros da aldeia, próximo a um igarapé ou 
lago, acocora-se sobre um pau caído ou numa saliencia do terreno e prepara-se para dar a 
luz nessa posi9ao. Se a mulher teve outros filhos, ela poderá estar sozinha, se for primária, 
podem assisti-la sua mae, irma mais velha ou sogra. Somente em último caso, se nao 
houver nenhuma mulher parente, o marido vai ajudá-la, mas isso é muito raro. 

Os homens consideram "tabu" (proibido) o hornero tocar na crian9a ou participar do 
parto, pois é trabalho só de mulher. Quando o bebe está pronto para nascer, a ajudante 
esfrega a barriga da mae grávida. O chao é forrado com f olhas para proteger o bebe ao 
nascer. Urna casca de taboca seca é usada como faca para cortar o cordao umbilical. 
Geralmente a parte do cordao perto do umbigo nao é amarrado, a mulher ajudante aperta-
0 entre os dedos até o sangue coagular. A placenta é envolta em folha e pendurada nas 
,, 
arvores. 

O bebe é lavado com água, sua mae volta para a rede e ele é colocado ao seu lado. O 
pai nao toca a crian9a nos primeiros seis dias, mas fica sempre próximo da esposa. 

Um dia após o nascimento o pai vai ca9ar, se matar um animal, seu filho receberá o 
nome do animal. 

Toototobi - india Yanomami e crian~as 
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Outra maneira de colocar nomes nos filhos é obedecendo urna característica de seu 
corpo, como: pés grandes, umbigo cabeludo, vesgo, careca, boca larga. Ainda ocorrem 
casos em que um a~ontecimento de época, contemporaneo ao nascimento da crian9a, venha 
a denominá-la, como: nascido na ro9a nova, tempestade forte, nascido a noite. 

Marido e esposa aguardam, respeitosamente, o período de convalescencia da 
parturiente, ou seja, o chamado resguardo e até determinadas comidas nao sao usadas pelo 
casal. 

Outro fato interessante é o cuidado com a amamenta9ao do bebe, que é realizada até 
os 4 anos. Nesse período, a mae toma anticoncepcionais para evitar que outra crian9a 
possa nascer e ocupar o lugar do irmao. Caso fique grávida e nao deseja o bebe, a mulher 
usa urna beberagem forte, feita por tubérculos de urna planta, causando o aborto. 

As maes Yanomam.is sao carinhosas comos seus filhos. Elas cuidam com extremo 
carinho que se completa pelo pai e por parentes. 

As crian9as sao alegres e brincam o dia todo nos perímetros das aldeias, sempre com 
a vigilancia dos adultos e dos adolescentes que, desde cedo, aprendem a se defender de 
animais e outros perigos. 

Existem vários rituais entre estes índios e, nos primeiros anos de vida, as crian9as já 
vao se inteirando dos usos e costumes que fazem parte da antropologia dos Yanomamis. 

Entre 2 e 4 anos as orelhas dos meninos e das meninas sao furadas; aos 8 ou 9 anos as 
meninas tem tres pontos logo abaixo e ao lado dos lábios que sao furados, e o septo nasal. 
Hastes de bambu ou penas decorativas sao introduzidas nestes pontos. Esta é urna 
característica importante do povo Yanomami. 

Durante as primeiras menstrua96es, as mo9as ficam reclusas em abrigos e observam 
a proibi9ao de algumas comidas. Seus cabelos sao cortados. O alimento permitido é baseado 
em frutas, beijus, peixes e somente as carnes de tartaruga e de tatu podem ser comidas. 
Quando ela precisa de fazer necessidades fisiológicas, solicita a sua mae, sai para a mata e 
retorna rápido. Se alguém a enxerga, especialmente homens, por certo ficará doente. 
Passando este período, elas podem consumar seus casamentos que, por certo, já foram 
acertados. 

O índio rapaz é prometido a esposa por volta dos 18 anos. Nesta época, ele já trabalha 
para o futuro sogro, cuidando dos ro9ados, pescando e ca9ando. 

A sociedade Yanomami, como em alguns povos asiáticos e orientais, tem urna 
orienta9ao machista. O elemento masculino, no composto dos poderes, sente-se superior 
ao feminino. 

Eles preferem o oascimento de crian9as do sexo masculino. Dentre as ioúmeras razoes 
que apresentam, urna delas é que, quando adultos, sao mais valiosos que as meninas. 

Somente os homens podem ser tuxauas. Eles podem ca9ar, sao guerreiros, defendem 
sua própria aldeia e atacam seus ioimigos. 

Eles serao "pajés" ou "xamas", curarao pessoas doentes e farao feiti9os contra seus 
ioimigos. Farao abundar a ca9a e os peixes e o seu pedido trará fartura de frutas e tubérculos. 

Em conseqüencia, embora nao admitam, eles estao criando mais bomens do que 
mullieres, e questionado sobre isso, simplesmente desconversam. 

O infanticídio, baseado nessa cren9a machista era, e ainda é, praticado entre os 
Yanomamis. 

O risco de urna crian9a do sexo feminino sofrer o Oyari, ou "Jogar Fora" existe. 

Índia Yanomami carregando suas criam;as 

Até os 4 anos a mae vai criar, com mais cuidado, os meninos, deixando, em segundo plano, 
sua preocupa9ao com as filhas. Por estas razoes culturais, para os índios, é mais importante 
a vida do menino. 

A índia Yanomami "elimina o recém-nascido" seguindo alguns conceitos que 
enumeramos elementarmente: 

- Quando nasce com defeitos físicos, tais como: hidrocefalia, nanismo, atrofiamento 
dos membros: bra9os, pernas, maos, pés. Eles consideram que, por terem poucas chances 
de sobreviver, conforme seus costumes, devem morrer logo. 

- Por necessidade de "distanciar os nascimentos". Como as índias amamentam os 
filhos até os 3 anos, ela nao deve ter outro e, se ocorrer, segundo seu entendimento, vai 
"matar" o menor dando mais chance de sobrevivencia ao mais velho. 

- Se a "paternidade" f or incerta, caso o marido suspeite que o filho nao é seu, a 
crian9a deve morrer, porque a índia mae nao poderá criá-la, ou se o marido só aceitar filhos 
homens. 

- Quando nascem "gemeos" um deles é morto. O critério segue a determina9ao do 
"sexo feminioo" ou a crian9a mais fraca. Para nao crescerem ambas desnutridas, urna é 
sacrificada para a mae poder cuidar melhor daquela que ficar viva. 

- Se a mae Yanomami estiver enferma ao dar a luz, pode matar seu filho. Ela acredita 
que a crian9a também deve estar doente e vai sofrer muito. 
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OCASAMENTO 
Nao há nenhum ritual diferente no casamento Yanomami. Após a puberdade, ajovem 

prometida deixa sua familia, sua mae ou algum parente bem próximo e amarra sua rede na 
casa do seu "noivo". Geralmente a "noiva" reluta e chora um pouco, mas encorajada pela 
mae e por outras mullieres, ela, finalmente, resolve fazer a mudan9a. Na realidade, o 
"casamento" é o apogeu de urna longa atividade desenvolvida pelos irmaos da noiva e a 
famíli,a do noivo: troca de favores, presentes, acertos e compromissos. 

E costume a menina ser prometida desde crian9a. O homem, candidato a "esposo", 
praticamente, negocia a "noiva", a filha do seu futuro sogro e espera ela atingir a idade 
considerada própria para o casamento, que varia entre os 10 e 15 anos. A média da idade 
dos "noivos" é entre 18 e 20 anos e, das "noivas", entre 13 e 15 anos. Concebendo filhos 
entre 23 e 25 anos, o marido e dos 15 aos 18 anos, a mulher. 

O casamento polígamo, ou seja, um homem com duas esposas, era privilégio dos 
chefes tribais. Houve casos de casamentos poliandricos fraternais por falta de mulheres. 
Um índio aceitou repartir sua esposa com o irmao mais novo e tudo ficou bem. Quando 
nasceu o prirneiro filho, foi considerado, pela aldeia, como tendo dois país biológicos. Mas 
o casamento monógamo é básico entre os índios que conheci. 

O INCESTO 
Um Yanomami é considerado "culpado" de falta grave se praticar o "incesto". Para 

identificar o genero do incesto e o grau de parentesco en vol vido, eles manipulam a 
terminología, evitando os casamentos que possam determinar esta prática. Os índios 
consideram o casamento entre dois primos paralelos tao incestuoso quanto entre irmaos. 

Interessante o sentido variável da antropología indígena. Entre os índios Suruís ''Paiter" 
de Rondonia, grupo de etnia Tupi, é comum o casamento entre "tíos e sobrinhas"; para os 
Yanomamis esse casamento é incestuoso. 

Relacionamentos sexuais com pessoas que nao pertencem a sua "gera9ao", ou ao 
sexo oposto, mas nao se qualificam como possíveis para um casamento, também entram 
no conceito de incesto. 

Há urna proibi9ao especial de relacionamento coma sogra. Um homem Yanomami 
nao pode "tocar" sua sogra nem conversar ou entreter-se com ela. 

U m comportamento incestuoso, se ocorrer, de urna mulher com o sogro nao é tao 
condenável como o comportamento de um homem com a sogra. 

A ~roibi9ao de ver a sogra é particularmente severa. Quando o genro está em casa, a 
sogra vrra o rosto para nao encará-lo diretamente. 

A pondera9ao sobre esse relacionamento entre genros e sogras só acontece quando o 
homem se casa com urna mulher de sua própria aldeia e cresce com os futuros sogros. 

Os Yanomamis acreditam que os órgaos sexuais de quem praticou o incesto nao 
apodrecem depois de sua morte. Na cerimonia do funeral, a pessoa considerada incestuosa 
:em seus órgaos genitais cortados e enterrados no chao para apodrecerem. O resto do corpo 
e quebr~do e recortado para a crema9ao e as cinzas sao colocadas numa caba9a. 

Existe urna lenda Yanomami, correlacionada ao incesto, que diz: 

"Antigamente, seus antepassados estavam vi vendo em incesto. Um dia, viajando pela 
mata em dire9ao a outra aldeia que iam visitar, pararam perto de um riacho e a noite, 
durante urna tempestade, foram criando rabos e pelos. Ao amanhecer, tinham se 
transformado em "pregui9as", Yawere, e Mambiras, Ximi. Por essa razao, meninas e meninos 
sao aconselhados a nao praticarem o incesto, sob o risco de virarem pregui9as." 

Está registrada num livro do CIDR de Roraima, urna ocorrencia de 1977, com urna 
índia Yanomami de nome Prohom. 

Esta índia adoeceu com urna infec9ao intestinal e foi tratada por um missionário 
enfermeiro que lhe administrou antibióticos na tentativa de curá-la. 

Passadas urnas semanas, seu estado se agravou com outras complica96es e, embora 
houvesse todo esfor90 do missionário, a índia Prohom veio a falecer. 

A cerimonia de funeral foi realizada. O corpo da índia ficou exposto na mata por tres 
se~anas, enrolado numa rede e, após esse tempo, nao havia se descomposto ainda, como 
sena natural. 

Os índios disseram que a Prohom tinha praticado incesto, quando jovem, por isso seu 
corpo nao apodrecera. 

O missionário entendeu que a a9ao do antibiótico, aplicado no tratamento da índia, 
estava alterando o processo de decomposi9ao do corpo, o que pode ser aceito. 

Os índios, no entanto, estavam convictos que a razao daquele fato era o "pecado do 
incesto", que é amplamente condenado por todos. 

LIDERAN<;AS 

Geralmente os líderes indígenas gozam de autoridade entre seu povo, isso pode ser 
notado em quase todas as etnias brasileiras. No entanto, este fato está condicionado ao 
tratamento que os Caciques, Tuxauas , Pajés aplicam na resolu9ao de problemas, sendo 
sempre avaliados por sua conduta e responsabilidade. 

Entre os Yanomamis, os parentescos determinam as autoridades exercidas nas tribos. 
Todas as ocorrencias, litígios, fofocas, amea9as que surgem nas aldeias e entre elas 

sao motivos de reunioes dos líderes que pesam os fatos com base nas famI1ias envolvidas 
e suas influencias na sociedade. 

Quando recebem visitas oriundas de outras regioes, todos tem plena liberdade nas 
trocas de mercadorias, presentes e aten95es. Nestas ocasioes, sao os parentes que passam a 
tratar os assuntos mais importantes, os casamentos, os ro9ados comunitários e demais 
interesses comuns. 

Somente quando há problemas maiores, contendas familiares ou guerras intertribais, 
os líderes, tuxauas e pajés, passam a dar tratamento com sua influencia. 

A lideran9a é importante entre os Yanomamis porque é exercida por homens sábios. 
Nao é apenas a hierarquía familiar ou tribal que determina o líder. Ele precisa demonstrar 
sua sabedoria para ter o respeito da comunidade. 

A maior ou menor influencia do tuxaua de urna aldeia, depende do caráter e estilo do 
líder que exerce essa atividade. 
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Alguns tem urna retórica boa e, logo ao amanhecer, já estao argumentando com seu 
povo sobre fatos passados como exemplo para as iniciativas da atualidade, organizamos afazeres 
comuns na aldeia e incentivam as iniciativas familiares de trabalho para a sobrevivencia. 
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U m líder tuxaua pode acumular as fun96es de pajé. Há muitos índios que exercem 
essa dupla responsabilidade. 

As maiores contendas entre os Yanomamis tem como causa as mullieres. Alguns 
raptos que terminam em morte, principalmente de filhos de líderes ou mulheres esposas, 
causam problemas que passam por diversas gera96es, produzindo vingan9as e tragédias. 

Urna farru1ia que perdeu parentes nestas refregas, dificilmente esquece ou deixa passar 
em branco a cobran9a de urna vingan9a com mortes. Pode passar muito tempo, eles nao se 
esquecem e, quando tudo parece calmo, as agressoes deixam inúmeros mortos. Nestas 
ocorrencias, tanto homens como mullieres e crian9as podem sofrer os ataques e se tornarem 
vítimas. 

O Yanomami por excelencia é vingativo ! 
Mortes por doen9as ou mal súbito podem ser consideradas como "feiti90". Nesse 

caso, a família do morto procura idealizar quem f oi o promotor do feiti90 e, em pouco 
tempo, haverá a vingan9a. Um membro litigante será morto. 

Os missionários da regiao do Catrimani relatam urna ocorrencia entre os índios 
Opikthéris em 1973. 

"Em junho de 1973, Aro, um dos fillios do índio Waytharo, tuxaua dos Opikthéris 
morreu de repente. Como os Opikthéri estavam com poucas mulheres e os 
Raynathauxuthéris da aldeia Yanam as tinham em maior quantidade, houve o seguinte: 
Waytharo acusou o líder da aldeia Yanam, seu filho e o irmao da sua nora de seremos 
responsáveis pelo "feiti90" que havia matado seu fillio. Foi o suficiente para que 15 jovens 
guerreiros atacassem a aldeia dos Raynathauxuthéris e, numa a9ao relfunpago, mataram os 
tres responsáveis pelo "feiti90", roubaram as índias Unahi e Napeheko e tornaram-nas 
suas mullieres." 

Mas os índios do Opikthéri que mataram os parentes da aldeia Yanam, o Maroaka e o 
Xiya, foram, mais tarde, chamados de Unokae, que significa serem "sujos ritualmente". 

Eles f oram isolados da comunidade. Nao falavam com ninguém e come¡;aram a comer 
pegando os alimentos com "paus", porque suas maos estavam manchadas de sangue. 

Possuidores de urna propensao enorme para a96es belicosas, esses índios podem ser 
grandes amigos, mas terríveis inimigos. 

O Xamií. é o intermediário entre os homens e os espíritos. O yamanismo é prerrogativa 
dos homens, com raras exce96es. Se um homem deseja e tem dom para ser xama, é treinado 
por outros, durante vários rituais. 

O ritual fúnebre dos Yanomamis termina coma incinera9ao dos restos mortais. As 
cinzas sao cuidadosamente guardadas em urnas, "vasos", e utilizadas nas cerimonias de 
"beber os mortos", um tipo de festejo regado por um mingau de banana que é depositado 
num grande cocho de madeira. Os índios servem-se com cuias adicionando urna pitada de 
cinza proveniente da crema9ao do morto que deseja lembrar e honrar. 

O segmento do ritual fúnebre obedece urna ordem. Após o óbito, o corpo do morto é 
colocado na posi9ao fetal, embrulhado em sua rede e protegido por urna arma9ao de paus 
que é suspensa entre duas árvores no meio da mata, cerca de 400 metros da aldeia ou de 
locais de andan9as. O pranto é geral na aldeia, os parentes próximos cortamos cabelos e as 

1 

Festa no ritual de beber os mortos 

mullieres pintam o rosto de preto. Os pertences do morto sao queimados ou destruídos para 
ninguém usá-los. Seus vestígios sao apagados. Os tapiris que ele fez sao queimados e até 
planta96es sao destruídas. 

Quando sua carne se decompoe, os ossos sao colocados numa cesta, que é queimada 
numa fogueira no meio da maloca. Após a incinera9ao, os ossos, reduzidos a cinzas, sao 
recolhidos numa urna ( caba9a ou pote) e guardados pelos paren tes mais próximos para as 
futuras festas de "Beber os Mortos". 
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ALIMENTA<;Á.O 

Os Yanoma.rWs se alimentam com fartura através da ca9a, pesca, coleta de frutos 
nativos e das ro9as de subsistencia, nas quais abundam a macaxeira, a mandioca brava, 
inhames, batatas. E ainda, através de 65 tipos de plantas silvestres aproximadamente, além 
dos quelónios, batráquios, crustáceos, lagartas, larvas de insetos e mel de abelha. 

Hojeé comum o cultivo, em grande escala, de banana, mamao, laranja, limao e outras 
frutas que f oram levadas pelos brancas. 

O cultivo da "pupunha'', urna palmeira regional muito apreciada, é motivo da festa 
mais importante e intertribal dos índios. Ela só tem urna colheita por ano, mas é muito 
aguardada e bem recebida por todos. 

A alimenta9ao dos Yanomamis é rica e equilibrada, mas somente nos lugares em que 
ainda nao houve a interven9ao dos brancos. 

As principais armas dos Yanomamis sao os tradicionais arco e flecha, seguidos de 
alguns pdrretes em forma de bordunas. Estes últimos nao sao considerados "armas de 
guerra" como acontece coma etnia "Ge", ou seja, os Caiapós, Xavantes. 

Os arcos tem em média de 1,80 a 2 metros de comprimento, com 3 centímetros de 
largura em sua empunhadura. As flechas tem aproximadamente 2 metros. Elas sao variadas 
na espessura das "varetas de bambu". As flechas, com pon tas de lascas de madeira dura e 
.ta bocas, sao usadas para a ca9a de mamíferos. Com a forma de arpao sao usadas para 
peixes. Para aves, sao utilizadas pontas tipo batoque. Para a ca9a de m.amíferos e para a 
guerra é usado um veneno poderoso, o Yakoana. 

Eles sao hábeis no uso do arco e flecha, atingem coro precisao, na horizontal, de 25 a 
30 metros. No lance vertical atingem mais de 30 metros e os melhores ca9adores geralmente 
abatem as ca9as na corrida. 

Eles f azem a imita9ao de sons comuns dos animais com perfei9ao. Sao capazes de 

Mullieres Yanomami carregando lenha 

imitar o jaó, o mutum, o marrecao, trazendo-os para suas emboscadas. As capivaras sao 
usualmente atraídas pelo "silvo" que os Yanomamis emitem, fazendo-as chegar em bando 
nas "esperas" dos índios. 

Os índios aproveitam os bols6es d' água estagnada dos ríos no fim da esta9ao da seca. 
Com tradicional uso do cipó timbó ou do koaxana, urna folhagem cultivada em suas ro9as, 
eles atordoam os peixes e as mulheres os recolhem com os cestos ikaton. Os homens e os 
meninos flecham esses peixes na flor d' água com muita pericia. 

Atualmente, usam as linhas de nylon e anzóis, que conseguem com missionários e o 
pessoal da FUNAI, mas apesar de serem bons pescadores neste novo sistema, nao 
abandonaram a pesca com o timbó, com a koaxana e com os ikatons. 

Os peixes mais apreciados sao: traíras, matrinxa, jundiás, aracu, piranhas, surubins e 
outras espécies regionais. 

As ca9as que consideram melhores pela ordem de preferencia sao: em primeiro lugar 
o macaco, comum na maioria das etnias brasileiras, em segundo as pacas, capivaras, antas, 
coatís. Os pássaros sao importantes nao só pela carne, como também, em razao das plumárias 
para confec9ao de adornos. 

As frutas, mel e alguns tipos de larvas completam a rica alimenta9ao desse povo. 
As palmeiras fomecem seus diversos frutos, sendo a pupunha o mais importante, 

depois o a9aí, bacaba, patuá, buriti e humetetóne. 
Para tirar o mel usam "fuma9a", afugentando as abelhas. É utilizado com beijus, 

tapiocas e outras guloseimas. 
As larvas sao encontradas em cocos e em troncos de palmeiras. Elas sao assadas no 

braseiro e comidas como um bom-bocado. Estas larvas brancas dos cocos, Koró ou Gongo, 
se alimentam da fruta e o seu gosto é o mesmo de urna "cocada", mas de paladar mais 
gostoso. 

Eu mesmo já as comí e gostei! 
A introdu9ao de novas espécies de frutas e variedades de tubérculos, verduras e cereais 

tero trazido aos Yanomamis op96es de muta9ao alimentar e, nesse sentido, há um beneficio 
para a comunidade. 

A quantidade de bananas no Toototobi, por exemplo, é enorme. A variedade traduz 
urna melhoria. Encontrei além da banana "comprida" ou "da terra", a banana "ouro'', a 
"nanica", a "prata", a "ma9a". 

Os cítreos f oram igualmente introduzidos por missionários e anónimos. Podemos 
encontrar laranjas, mexericas, limoes e outras espécies. 

As chamadas frutas exóticas existem em menor escala, mas encontrei pés de 
jabuticabas, variedades de goiaba, ananás e até ameixas. 

Se houver respeito as suas terras, com as demarca96es e incentivo gradual, e nao 
etnocentrico, de introdu96es alimentares entre esse povo, com a qualidade produtiva da 
regiao, os Yanomamis nunca sofrerao grandes crises de subsistencia. 
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MORADIA 

A maloca moraclia "cónica" dos Yanomamis tem um formato circular como um "circo". 
Feíta de palhas tran9adas que real9am suas paredes e a cobertura do mesmo material, ela 
permite boa prote9ao. O centro desta constru9ao rústica é aberto, criando as imagens 
semelhantes aos modernos campos esportivos comas arquibancadas cobertas. 

A porta de entrada é pequena. Geralmente há outras aberturas, nao mais que duas, 
mas todas do mesmo diametro. 

Separadas em espa9os aproximados de 6 metros, as madeiras de sustenta9ao, esteios 
e travessas permitem a amarra9ao das redes e marcam o "apartamento familiar". 

Nesse local eles dormem e fazem suas pequenas fogueiras, um hábito doméstico e 
familiar. Cada grupo familiar tem seu fogao próprio (fogueira). Apenas em atividades 
festivas eles produzem alimento no sentido coletivo. 

Os conhecimentos sao transmitidos oralmente. Cada membro da tribo ensina e aprende 
face a face, na rotina diária, o que sabe e o que deseja saber. 

Ao cair da tarde, quando os reflexos do sol pintam o horizonte de vermelho, eles 
batem as paredes da maloca ao seu redor com ramas e folhagens para evitar a "Xawara", a 
epidemia. 

A maloca "moradia" é a representa9ao do "Cosmo", da hierarquia entre os seres, 
tanto do plano superior como inferior, e como eles creem, das dimens6es do universo. 

ESPIRITUALIDAD E 

Para o Yanomami, seu mundo é um grande concentrado de coisas interligadas por 
urna energía espiritual onipresente. 

Eles vivem numa "íntima associa9ao" com os animais, antas, veados, macacos, 
pássaros, e segundo sua cren9a do "alter-ego", podem ser estas mesmas criaturas. 

Os índios chamam esta "energía" espiritual onipresente, que respeitam e vivero por 
elas, de Hekura. 

Hekura, para os Yanomamis, sao as "criaturas" que vivem nas rochas, montanhas e 
corredeiras. Elas podem se parecer com animais, árvores ou podem ser ligadas aos 
fenómenos naturais, como o vento e o trovao. A hekura é o "espírito do vento e do trovao". 

Para os pajés que cheiram os alucinógenos, as hekuras vem do alto como criaturas 
brilhantes de muitas cores. Quando vem o panico do povo indígena, na decorrencia das 
grandes tempestades, os pajés apressam seu "canto" para expulsar as hekuras que esrao no 
meio deles. Os únicos que nao as ternero sao os pajés, os demais sofrem pavor. 

A presen9a de "espíritos" faz parte da vida <lestes índios. Um pajé Xapuri é o mediador 
entre as pessoas e os espíritos. Seu poder é julgado de acordo com o número de hekura que 
ele conhece e abriga dentro do seu peito. 

Os Yanomamis procuram estes poderosos pajés Xapuris para fazer a Pajelan9a, que é 
muito praticada entre os índios. As vezes, é realizada por inúmeros pajés ao mesmo tempo. 

A tarefa de um pajé é curar os enfermos, proteger seu povo contra os feiti9os e rogar 
pragas contra os inimigos. 

Qualquer acidente que um índio sofre pode ser atribuído a espíritos maléficos enviados 
pelos inimigos. Nesse caso, o pajé toma as drogas alucinógenas e retribui o mal, incumbindo 
outros espíritos maldosos de castigarem os desafetos. 

Quando um pajé tem, em suas maos, um "objeto" que pertence ao inimigo, ele pode 
enfeiti9á-lo causando a morte do dono. 

Os Yanomamis também acreditam no Pore, que pode ser entendido como "alma", 
que habita no corpo e o deixa após a morte. 

O pore é muito temido por eles. Enquanto o corpo do morto nao é cremado e seus 
ossos esmagados até o pó, ele vagueia pelas matas assustando adultos e crian9as. 

Quando as cinzas do morto sao consumidas na festa de "beber os mortos", o pore 
descansa num lugar que fica "entre o céu e a terra". Lá ele tem casa, ro9a, igarapé para 
banhar-se, floresta para ca9ar, tudo semelhante aoque os Yanomamis necessitam em sua 
vida na terra. 

Noremi é o "interior de cada pessoa", representado, também, por um "duplo", um 
animal que mora na floresta. Igual ao noremi é o Rixi, também representado por animal, 
que pode estar perdido na floresta. 

Na pajelan9a, o pajé <leve procurar, em espírito, o rixi do enfermo e devolve-lo ao seu 
corpo, caso contrário, a morte do doente é certa! 

Cada Yanomami tem o seu alter-ego, urna identidade própria que é considerada 
"animal". Seu "rixi animal" ou "outro eu", segundo sua cren9a, está fisicamente longe, 
mas espiritualmente unido. 

O alter-ego vive potencialmente em território inimigo, entre desconhecidos, bem longe 
de onde o Yanomami está. Ele nasce, vive e morre simultaneamente ao Yanomami. Quando 
um índio fica doente, o Xama, ao fazer sua rezas, faz também pelo "outro", pelo "alter
ego" do índio, que pode estar enfermo e ser a causa da enfermidade de seu assistido. 

Quando o Yanomami morre, o rixi, que é seu "duplo", também morre. Os índios 
falam assim: "Kihami rixini a thamou tehe, heha hii a ni a thamou heturayou", que quer 
dizer~ "Lá, quando a cópia animal (alter-ego) faz um filho, aqui o pai dele o faz também." 

Se acontecer algum acidente com o rixi, com certeza, também vai acontecer com a 
pessoa. Se o homem vir seu rixi, possivelmente é porque vai morrer. 

O índio nao pode comer a ca9a de cuja espécie pertence o seu rixi. _ 
Os rixis femininos sao geralmente animais terrestres e os masculinos sao arborícolas 

e pássaros. 
"Kurem Usi era um grande chefe e pajé Uxiuthéri. Quando ele morreu em setembro 

de 1983, os temporais com trovoadas atingiram a regiao norte dorio Catrimani, onde ele 
morava. Os Yanomamis pensavam que as trovoadas tivessem sido causadas pelo "Pore", 
ou a "Alma" de Kurem Usi. Até que os ossos pilados de Kurem Usi nao foram consumidos, 
por seus filhos e netos, com o mingau de bananas, na festa de "beber os mortos", as tais 
trovoadas continuaram. Até hoje, os Uxiuthéris tem medo da for9a poderosa deste grande 
pajé." 

Mesmo sem urna informa9ao mais profunda, chegamos a entender que os Yanomamis 
imaginam o mundo composto por "quatro camadas paralelas, urna em cima da outra". Eles 
acreditam que é exatamente nestas "camadas místicas" que vivem os "pores" daqueles que 
morrem. Seria algo semelhante a cren9a dos Judeus referente aos "Céus". Primeiro, segundo 
e terceiro "Céus". 
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O WAYAMOU E WAITHERIMOU 
O Wayamou é urna espécie de "cantoria" em duelo muito praticado entre os Yanomamis 

desde a infancia. é um interessante exercício de destreza da língua. 
É usado no sentido de raciocínio rápido, troca de noticias, inforrna96es e investiga96es, 

que fazem os dois interlocutores passarem horas num duelo no estilo de treinamento. 
O Waitherimou é urna "peleja", um combate entre os homens, acompanhado de perto 

pelas mullieres que, agilmente, vao suprimindo os instrumentos perigosos e contundentes 
dos contentores. 

Na prepara9ao da peleja, há, com antecedencia, um verdadeiro sistema coletivo de 
"fofocas" que sao articuladas pela a9ao das crian9as que, escondidas, escutam as conversas 
e contam para suas maes. 

As mullieres, em seus afazeres domésticos, também, vao "f of ocando" urnas com as 
outras e, em pouco tempo, a confusao está formada. Os maridos entram, em conjunto com 
os demais membros de cada fanu1ia, prometendo tirar a limpo as fofocas existentes. 
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É interessante pois pode ser marcada urna data para o "Waitherimou" e, assim, sao 
feitos os preparativos para a contenda. Cada homem tem sua arma, um grande "vara pau", 
que pode ter até 3 metros de comprimento, usado para bater no adversário. 

Na data marcada, os briguentos se alinham frente a frente, comas mulheres e crian9as 
ao lado. Come9a, entao, um tumulto. Uns batem nos outros e muitos saem machucados. 
Há gritos de raiva, de surpresa, de alegria e até urna certa satisfa9ao dos Yanomamis por 
passarem horas nessa refrega. 

Um tempo depois, de repente, vem a surpresa. Alguém diz: Kuu Pio, que significa, 
"Eu disse a toa" ou "Foi um mal e~tendido entre nós", param a briga, come9am a cuidar 
dos machucados, uns ajudam os outros e acaba tudo quase em confraterniza9ao. As risadas 
pelas ocorrencias tomam conta da raiva. 

Dessa forma sao os Yanomamis, um povo bem feliz nos seus costumes. 

Crian~ do Toototobí 

FESTEJOS 

É comum, entre os Yanomamis, os festejos maiores envolvendo muitas aldeias. Dentre 
eles, destacamos o Reaho, que pode ser considerado um "festejo político". 

Nessa ocasiao os anfitrioes recebem os convidados, trocam mercadorias, planejam 
casamentos, debatem suas pendencias e até as "rusgas" intertribais ou familiares sao 
resol vidas. 

A aldeia anfitria deve oferecer aos visitantes muita comida. A banana comprida e a 
carne moqueada sao o f orte dos qui tutes oferecidos. 

É comum nos depararmos, como aconteceu comigo no Toototobi, com um "feixe de 
macacos pregos moqueados" pendurados num esteio dentro da maloca, causando urna 
impressao terrível a quem nao está acostumado com o sistema alimentar indígena. 

O mingau de banana comprida, que no Sul nós chamamos de "banana da terra", é 
cozido e colocado em cochos grandes, como canoas. Os índios se empanturram dele até 
nao conseguirem nem andar! 

Pela manha, no último dia dos festejos, os índios bebem o Yakoana para se 
comunicarem com os espíritos e firmarem suas alian9as. 

Na partida, os visitantes recebem mais comidas para a viagem de retorno e, geralmente, 
há o compromisso ou obriga9ao de retribuírem a hospitalidade com urna festa a ser marcada 
em suas aldeias. 

Festa no ritual de beber os mortos 
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PEQUENO VOCABULÁRIO YANOMAMI 

IAMAHIRTTHÉRT = Espíritos IOA 
lARA "' - Arara IRO 
lAROARI = Feitico KAKURUMANI 
IAwE =Sim KAN SI 
.._HAMA UMA - Galo da serra KARAKA 
...... HOXIMT =Feio KEREKEREPI 
EXEMA - Pica-pau KORAHA 
HAIJA - Veado KORJHANA 
IHAP_l\NARIU = Rio de piranhas MAHUMA 
IHE -Cabeya MAIMASIK 
IHl-<~_URA Criaturas místicas MUTHOKA 
IHENA TEHE = Manha MOTOXIPE 
HEREAMOU - Discursos MOXIARI 
IHEWENAHIPITHÉRI = Povo místico MUNI 
HIMOU = Canto/diálogo NABA (Napé) 
HOREMA - Verme NALHE 
HUHIKA -Canoa NOREMI 
HUTU -R09a OKA 
HUTUMOSI -Céu OKO 
HUTUMUS - Espíritos OPISAI 
HUWAYOU - Conversa a toa OROKUKU 
[KATON - Cestinhas de pesca OXE 
[MI -Nao PAARI 
[PATA PE = Velhos -WAHAE 
PAXO -Macaco WAITHERIMOU 
POAIHIRU -Faca WAKATHA-U-THERI 
PORE - Espírito humano, alma WARE 
POROKOE -Dois WARETHA 
PRAIARAYOMA - Dan9ar a noite WARO 
PUUNA WARO -Zangao WAROHO 
RAHAWAKAK - Lugar do bambu WATUPARI 
i>_A_.'l{A -Pupunha WAYAMOMA 
REAHUMOU - Cerimóniade beberos mortoo ' WEYATE 
RENIMOU - Ca9ar coletivamente WWEIAHA 
IRIXI - Também representa o "duplo" Yanomami 
IXAARI - Direito, certo 
SIKA -Crian9a XAMA 
TE REMA - Mulher mística XAPURIMU 
THERI = Habitantes, pessoas XARAKASIK 
THEUE - Mulher XARÁME 
THOOTHOTHOPU = Regiao do cip6 thoothotho 
XAWARA - Doen9a, epidemia TIRURUPROMA 
XIIOPRAROU -Alegri.a,felicidade 
TISIPORAUTHÉRI = Povo do surucucu YAIKAMOU 
TODEIIl = Bonito YANO 

rpJHI - Terra, floresta YARIXI 
UXIUTHÉRJ = Povo dorio Uxiú YOASI 
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= Jacaré 
= Macaco guariba 
= Espírito 
=Cadáver 
= Ualinha 
= Lugar de minhocas 
=Banana 
=Casa dos japiins 
= Gaviao 
= A9aiS 

Sol 
= Mosquitinhos 
- Espírito 
- Um 
= Povo branco 
-Ovo 
= O "duplo" do Yanomami 
= Yanomami guerreiro 
= Caranguejo 
= Devagar 
=Cobra 
= Crian9as 
=Mutum 
=Espera 
= Ritual de briga 
= Povo do rio do tatu 
= Vennelho 
= Lugar de queixadas 
=Homero 
= Tres ou muitos 
= Espírito como urubu 
= Canto de duas pessoas 
=Tarde 
-Ontem 

= Anta 
- Ritual da cura 
- Onde há cana-de-flecha 
=Bom 

= Dan9a ritual do xama (pajé) 

- Desenhar, ointar 
=Maloca 
= Queixada 

= Jaguatirica 

GLOSSÁRIO 

ÁGUA BOA - Regiao indígena livre de invasao. 

ANDAN<;A- Nome que se dá ao transito de garimpeiros . 

BAIANO FORMIGA - Apelido e nominativo de pista de pouso. 

BAIXAO - Termo usado para definir regioes de terras baixas. 

BEIJU - Tipo de biscoito de farinha de mandioca ou milho que os índios fazem 
sobre os fogoes rústicos ou sobre as pedras quentes do sol. 

BURUBURU - Nome que alguns indios dao aos avioes e helicópteros. 

CACIQUE - Nome que se dá aos chefes de índios em nosso país. 

CESNA - Marca de aviao. 

CHAPONA - Nomenclatura que se dá as bases administrativas dos garimpos de 
ouro, conforme o idiotismo da Língua Portuguesa, é geralmente usada pelos garimpeiros 
de Roraima e Norte do Amazonas. 

ESPOCANDO - Termo usado no Norte do Brasil para dizer estourando. 

HUMETETÓNE - Tipo de fruto das florestas amazónicas. 

IGAPÓ - Nome que se dá as cheias de inverno (enchentes) dos rios regionais na 
Amazónia Ocidental. 

IGARAPÉ - Nomenclatura regional para um pequeno rio ou para um córrego. 

JARACU(:U - Espécie de cobra venenosa. 

JARARACA - Espécie de cobra venenosa comum nos serrados., mas também 
encontrada nas florestas tropicais. 

MATULA - Denomina9ao de materiais próprios (sendo carregados). 

MNTB - Missiio Novas Tribos do Brasil. 

PAXIUBA - Género de madeira própria para a constru9ao de balsas. 

PLATÓS - Nomenclatura que se dá aos locais planos que sao encontrados em 
determinados pontos na subida de uma serra. 

PICO DE JACA - Terrível espécie de cobra venenosa da regiao Amazónica. É a 
. maior cobra venenosa da América do Sul, podendo alcan9ar mais de 2 metros. 
É muito valente e geralmente ataca sef!. adve.rsário com botes altos e seguidos. 

PINGUELA - Ponte rústica de uma só madeira sobre i arapés. 

QUILATE VERAfELHO - Regii/o indígena invadida por arimpeiros . 

RADAM - Projeto de Radiofotografia do Amazonas. 

RAMANXIM - Cesto de cipó titica, .tran9ado para sustentar pesos superiores a 30 
quilos, é acoplado as costas do carregador por meio de "embiras ", ou seja, lascas 
de casca de uma espécie de árvore que, após molhada, serve de "cinta". 

SKYLANE - Modelo de aviiio da marca Cesna. 

TAPIOCA - O mesmo que beiju. 
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TAPIR/ - Nome que se dá a pequenas armaf3es rústicas feitas com madeiras 
brancas e palhas que servem para pernoites curtos. Seria o mesmo que um rancho 
de curta durafiio. 

TIMBÓ - Tipo de cfpó que produz, após ser machucado, uma especie de caule 
(sumo) que intoxica. Os indios usam-no para atordoar os peixes, batendo feíxes de 
"timbó " nos igarapés. 

TITICA - Espécie de cípó muíto comum nas florestas do Brasil, tem grande 
resistencia e serve para fazer cesta rías e demais artesanatos de tranfados. 

TOCANDIRA - Uma espécie de formíga preta e grande. Geralmente anda em dupla 
ou só e tem um veneno muíto forte, podendo até causar óbitos em críanfas de tenra ídade. 

TOZER - Adam W. Tozer [oí um pregador evangélico canadense que deixou muitos 
livros escritos. Neles eslava inserida sua vi sao sábia e mística !!f~vando o comportamento _ 
de tgrejas eJl.!!ngélicas. A principal critica tínha fundamento nas inúmeras atívídades 
socíaís de seus membros que eram distantes e até ausentes da presenfa de Deus. 

TUXAUA - Outro nome que se dá aos chefes indígenas na regíilo Amazónica. 

VENDETTA- Vínganfa na língua Italiana. 

XARÁME TODEHI - Palavras em Yanomami que querem dizer, respectivamente, 
Bom e Bonito. 

ZERADA - Denominativo no Norte de algo novo. 



LISTA DE POVOS INDÍGENAS NO BRASIL CONTEMPORÁNEO NOME OUTROS NOMES UF(Brasil) POPULA<:AO ANO 
ou graftas Países/limítrofes cemo/estimativa 

28 Boro ro Boé MT 914 1994 

29 Canoe RO ? 

(Fonte: Banco de Dados do Programa Povos Indígenas no Brasil - CEDl/lnstituto Socioam-
bientaJ, nov /94) " 

30 Chamacoco* MS 40 1994 

NOME OUTROS NOMES UF(Brasil) POPULA<:AO ANO 
ou graf"ias Países/limítrofes censo/estimativa 

Paraguai 

31 Cinta Larga Matétamae MT/RO 643 1993 

1 Aikaná Aikana,Massaká, RO 160 1994 32 Columbiara RO ? 

Tubarao 33 Deni AM 765 1991 
2 Ajuru RO ? 34 Des sano* De sana AM l.458 1992 
3 Amanayé Amanaié PA 66 1990 Desano, Wira Colombia (2036) 1988 

4 Anambé PA 105 1994 35 Enauene-Nawe Saluma MT 243 1994 

5 Aparai Apalai PA ?6 36 Ful ni-o PE 2.788 1989 

Apiaká Apiacá MT 43 1989 37 Galibi Marwomo Galibi do Ua~á. AP 1.249 1993 

7 Apinayé Apinajé , Apinaié TO 718 1989 Arua 

8 Apurina AM 2.800 1991 38 Galibi* Galibi do Oiapoque AP 37 1993 
Guiana Francesa (2000) 1982 

9 Arapa~o Arapasso AM 317 1992 

10 Arara Ukaragma PA 158 1994 
39 Gaviao Digüt, Gaviao de RO 360 1989 

Rondonia 
11 Arara Karo RO 130 1989 40 Gaviao Parkateje PA 325 1994 
12 Arara Shawanauá AC 300 1993 Gaviao do Mae 

13 !Arara do Aripuana MT 150 1994 

14 Araweté Araueté PA 220 1994 

Maria 

41 Gaviao Pukobie, MA 150 1990 
Gaviao do 

15 Arikapu Aricapu RO ? Maranhao 

16 Ariken Ariquem RO ? 42 Guajá Awá, Avá MA 370 1990 
17 Aruá RO ? 43 Guajajara Tenethehara MA 9.603 1990 
18 Asurini do Akuáwa PA 225 1994 

Tocantins 
44 Guarani* Kaiowá, andeva MS/SP/RJ/PR/ES 30.000 1994 

M'bya SC/RS 
19 Asurini do Xingu Awaeté PA 76 1994 

20 Atikum Aticum PE 2.799 1989 . 

Pái Tavytera Paraguai, (25.000) 
Xiripá, Apapokuva Argentina (3.000) 

Chiriguano Bolívia (50.000) 
21 Avá-Canoeiro TO/GO 14 1988 45 Guató MS 700 1993 
22 Aweti A u e ti MT 80 1990 

23 Bakairi Bacairi MT 570 1989 
46 Hixkaryana Hixkariana AM/PA ? 

47 Iauanauá Yauanawá AC 230 1987 
24 Banawa Yafi AM 120 1991 
25 Baniwa* Baniua, Baniva AM 3.174 1992 

Colombia ? 

48 lngarikó* lngaricó RR 1.000 1994 
Akawcúo, Kapon, Guiana (4.000) 1990 

Venez.cula (728) 1992 
Venezuela (l.192) 1992 

26 Bará AM 40 1992 
Colombia 296 1988 

49 lranJte Irantxe MT 250 1994 

50 Issé AM ? 

27 Baré* AM 2.170 1992 51 Jaboti RO ? 

Venezuela (1.136) 1992 52 Jamamadi Yamamadi AM 250 1987 



NOME OUTROS NOMF.S UF(Brasil) POPULA~ÁO ANO 
ou grafias Países/limítrofes censo/estimativa 

NOME OUTROS NOMES UF(BrMil) POPULA«;AO ANO 
ou gran. Pa&eslllmftrofes cemo/estimatlva 

53 Jamina\\ra* Iamináua AC 370 1987 ,. 
Yaminahua Peru (600) 1988 85 K.atukina Pedá Djapá AM 250 1990 

54 Jarawara Jarauara AM 160 1990 86 K.atukina Shanenawa AC 400 1990 

55 Jenipapo-Kanindé CE ? - '8:7 K.axarari Caxarari AM/RO 220 1989 

56 Jiripancó Jeripancó AL 842 1992 88 K.axinawá* ~ashinauá, Caxinau~ AC 2.700 1990 

57 Juma Yuma AM 07 1994 Cashinahua Peru (1.200) 1988 

58 Ju runa Yuruna, Yudjá MT/PA 132 1990 89 K.axixó MG ? 

59 Kadiweu Caduveo, Cadiuéu MS 1.265 1993 90 K.axuyana Caxuiana PA ? 

60 Kaimbé Caimbé BA l.200 1989 91 Kayabi Caiabi, K.aiabi MT/PA 1.035 1989 

61 Kaingang Caingangue SP/PR/SC/RS 20.000 1994 92 K.ayapó K.aiapó, Caiapó MT/PA 4.000 1993 
62 Kaixana Caixana AM ? A'Ukre, Gorotire, 

63 Kalapalo Calapalo MT 249 1990 
64 Kamayurá Camaiurá MT 279 1990 

Kikretum, 
Mekragnoti, Kuben-

-kran-ken 
65 Kamba Camba MS ? Kokraimoro, 
66 Kambeba Cambeba, Omágua AM 240 1989 
67 Kambiwá Cambiuá PE 1.255 1990 

Kubenkokre, 
Metuktire, Pukanu, 

Xikrin 
68 Kampa* Campa AC 560 1993 

Ashaninka Peru (55.000) 1993 93 Kiriri BA 1.526 1994 

69 Kanamanti Canamanti AM 150 1990 
70 Kanamari Canamari AM 1.119 1985 

94 Kocama* Cocama AM 320 1989 
Colombia (236) 1988 

71 Kanela Apaniekra Canela MA 336 1990 95 Kokuiregateje MA ? 

72 Kanela Ranko- Canela MA 883 1990 96 Kraho Crao, Kraó TO 1.198 1989 
kamekra 97 Kreje PA ? . 

73 Kantaruré Cantaruré BA ? 
98 Krenak Crenaque MG 99 1992 

74 Kapinawá Capinawá PE 354 1989 99 Krikati MA 420 1990 
75 Karafawyana PA/AM ? 

76 Karajá Carajá MT/TO 2.450 1993 
Javaé, Xambioá 

77 Karapana* Carapana AM 40 1992 
Colómbia (412) 1988 

78 Karapotó Carapotó AL 1.050 1994 

100 Kubeo* Cubeo AM 219 1992 
Cobewa Colombia (5.837) 1988 

101 Kuikuro Kuikuru MT 277 1990 

102 Kulina /Madija* Culina AC/AM 2.500 1991 
Madiha Peru (500) 1988 

79 Karipuna Caripuna RO 30 1994 103 Kulina Pano Culina AM 43 1985 

80 Karipuna do Caripuna AP l. 353 1993 
Amapá 

104 Kuripako* Curipaco, Curripaco AM 375 1992 
Venezuela (2.585) 1992 

81 Kariri Cariri CE ? Colombia (6790) 1988 

82 Kariri-Xocó Cariri-Chocó AL 1.500 1990 105 Kuruaia Curuáia PA ? 

83 Karitiana Caritiana RO 171 1994 106 Machineri Manchineri AC 152 1993 
84 Katuena Catuena PA/AM ? 107 Macurap Makurap RO ? 



NOME OUTROS NOMF.S UF(Brull) -Jl9P~AO 
00~ Países/linútrofes censo/estimativa 

186 Wapixana* Uapixana, Vapidiana RR 5.000 
Wapisiana, Guiana (4.000) 
Wapishana 

187 Warekena* Uarequena AM 476 
Venezuela (420) 

188 Wassu AL 1.220 

189 Waurá Uaurá MT 187 

190 Wayana* Waiana, Uaiana PA ? 

Suriname (150) 
Guiana Francesa (510) 

191 . Wit<>t<>* Uit<>t<> AM ? 

Huitoto Colómbia (5.939) 
Peru (2.775)' 

192 Xa.kriabá Xacriabá MG 4.952 

193 Xavante Akwe, Nwen MT 7.100 

194 Xerente Akwe TO 1.552 

195 Xereu PA/AM ? 

196 Xipaia Shipaya PA ? 

197 Xocó Chocó SE 250 

198 Xe>kleng She>kleng se 1650 

199 Xucuru Xulcuru PE 3.254 

200 Xucuru Kariri Xulcuru-Kariri AL 1.520 

201 Yane>mami* IYan<>mam, lan<>mw RR/AM 9.975 
Sanumá, Ninam, Venezuela (15.193) 

lane>ama 

202 Yawalapiti Iaualapiti MT 140 

203 Ye'lcuana* Mai<>ngong RR 180 
Ye'lcuana, Yekwana Venezuela (3.632) 

204 Zo'é Poturu PA 110 

205 Zoró MT 257 

206 Zuruaha AM 125 

SURlli - Tupi-Mondé I Rondonia 

e u nen u 
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