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O 1NDIO E A ASSISTeNCIA OFICIAL - A HISTÓRIA DE VIDA
DO 1NDIO SABINO APOMP~S TAPAJóS MUNDURUKúS *

Expedito Arnaud
(Museu Paraense Emílio Goeldi, Pará)

RESUMO : Este trabalho apresenta a história de vida do índio
Sabino Apompés Tapajós Mundurukús, pertencente à tribo conhecida
pela última denominação. Em seu transcorrer, procura o autor mostrar,
'essencialmente, as tentativas frustradas feitas pelo referido índio, junto
ao órgão de assistência oficial, para alcançar, através de uma plena
instrução escolar, uma opinião condizente no seio da sociedade brasileira, e de poder aplicar os conhecimentos adquiridos em benefício
da própria tribo .
INTRODUÇÃO

O homem marginal foi definido por Robe·r t E. Park como um indivíduo a quem o destino condenou a viver, entre "duas sociedades ou culturas não só diferentes mas antagônicas", podendo-se considerá-lo como,
fundamentalmente, originado mais por "um processo social - o de aculturação", do que por "um tipo de personalidade" (Stonequist, 1948: 28-31) .,
Em outras palavras, trata-se de "um indivíduo que, por meio de migração,
educação, casamento ou outras influências, de'ixa um grupo social ou uma
cultura sem realizar satisfatório ajustamento a outro grupo", achando-se
"à margem de um deles, sem estar integrado em nenhum" (Ibid.: 34).
( • ) - Trabalho apresentado na 15~ Reunião Brasileira de Antropologia realizad~ em Curitiba em Março de 1986 Grupo de Trabalho História Indígena e
do Indigenismo, coordenado pela Dra. Manuela Carineiro da Cunha.
Revista de Antropologia, (30/ 31 / 32, 1987/ 88 / 89) .
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Em . se tratando de indivíduos pertencentes a grupos indígenas que.
em decorrência de ação missionária ou governamental, passaram a sofrer
desajustamentos e, em alguns casos, atingiram uma situação de marginalidade, antes de mais nada julgamos oportuno referir o do índio Bororo
- Tiago Marques Aiptibureu, revelado por Baldus (1937: 136-186) e
analisado por Fernandes (1963: 274-302). Após ter recebido educação
esmerada dos salesianos e viajado pela Europa, acabou ele sendo rejeitado
pela tribo por não "revelar as qualidades desejadas, e por possuir e manifestar publicamente, atributos desconhecidos no grupo e considerados
indesejáveis". E pelos brancos; porque "manifestava atitu~es e praticava
.atos que não eram esperados, pois, viam nela apenas um bororo, igual
aos outros das missões" (lbid.).
Mais recentemente, mostrou Queiroz ( 1963: 119-126) o caso do índio
Suruí-Mudjetíre de nome Tibakou, que foi_conduzicio pelo missionário frei
Gil Gomes para São Paulo, onde ficou estudando durante quatro anos.
Após haver retomado ao ambiente tribal e, influenciado pelo aludido
_missionário'- contraído casam~n.to com uma índia de igual origem, edubada. 11u~ éolégio de Minas Gerais, assumiu a direçijo dos negócios da:
·comu~idade. Entretant.o, os demais índios nunca o encararam com simpatia, terminando por de.stituí-lo. dessa dir.eção sob a justificativa de que
ela procurava beneficiar-se nas transações comerciais. Em vista disso, foi
Tibakou . .residir no meio regional; ·porém, embora falasse . de suas expe~iência~ como civilizado, "parecia ter nítid'a consciência de não reunir
condiçôes· para fixar-se num centro urbano, o que o tomava amargurado"'
(lbid.).
. :;
Dentre as situações semelhantes que tivemos ocasião de observar, . julgamos também oportuno aqui mostrar, em linhas gerais, a do índio Manuretew.a ~~anuel), ~ilhq do . líd~r . K?atiJ.?.~mo, pertencente. ªO. grt.:t~o f\kuawa-Asunn1, que f01 abandonado ainda menino pelo pai,. no posto Trocará
(Tocantins),
quando' o grupo enfrentava
uma fase extremamente
crítica
e
.
.
..
.
.. .
caminhava para o extermínio . Sem possuir na aldeia parentes pró;xhnos,
a~iqgiµ a id~<;le adulta _sem adquirir conhecimentos ~á cultura· tribal ··ª nãÔ
~er ' do próprio dialeto'. 'Engajado pelo agente do Posto. .nos ~ serviços '·de
láyoura, .juntamen~e com oµtros índios e empregados do SPI ,. mas sem re.ceber r~~uneração; acabou sendo reputado pelo agente como nociv() à ·:c>~
.dem interna, não só a·evido a su~ conduta irreverente e.orno por costum,ar reclamar pelo , não recebimento de remuneração. Nunca conseguiu contrair
casamento, de um lado face a ~ua situação no cpntexto tribal, e d~ outro
p~~?~ dificuldades . ql;le lhe criava o agente do posto, o :qual, Jazendo v~ler
sua influência, .entregava as poucas jovens disponíveis ·para rapazes que
lhe eram mais obedientes . Removido para o Posto Pucuruí a fim de atuar
como intérprete junto aos· Parakanân1 .igualmente sem remuneração;. ·tam,
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bém não se adaptou . Desde então passou Manure.tewa a perambular~ entre
o Posto Trocará e a cidade de Tucuruí, enfrentando as piores condições
de sobrevivência até quando morreu (Arnaud, 1983: 20) . ·
Conforme Laraia (1967: · 144-155), em contrário às conceituações de
Park e Stonequist, mesmo no âmbito restrito de sociedades tribais, podem
ocorrer situações de marginalidade, por uma "impossibilidade de ajustamento ao próprio:. sistema". Assim caracterizou o citado autor o caso do
índio Sarakou, o qual já· se achava nesse estado · quando o seu g.rupo
(Suruí-Mudjetíre) passou a ter relações permanentes com a sociedade regional do Tocantins : Isso começou a acontecer a partir do momento em
que ele, "negou terminantemente furar o seu lábio inferior", o que é acompanhado pelos "rituais de iniciação que ocorrem, geralme.nte, · quando o
garoto . tem aproximadamente 14 ou 15 anos". Em conseqüência, nunca
conseguiu Sarakou ajustar-se perfeitamente à sociedade Suruí até Q seu falecimento, embora possuísse parentes, e chegasse a "casar e transmitir ju·
ridicamente a sua descendência" (lbid.: 147).
Entre os índios Kayapó, em decorrência dos próprios ·:valores tribais,
com base nas observações de Banner ( 1961: 46), podem também ser re·putados como marginais, os uatim (órfãos), ou sejam, os indivíduos que
ficam sem parentes e não encontram quem os queiram adotar. Isto porque,
q~em não tem protetor, toma-se "impossível ajustar-se bem no grêmio Kayapó, desde o momento em que nasce até a hora de morrer" (Ibid.) . E
-~ace. ao exposto, sugeriu Banner que, a partir do momento em ..que se
pr.ocurasse "leva~ ao povo Kayapó uma nova ordem em que haja .progresso", seria bom' aproveitar ~'ao máximo estes desprezados rrien ·uatim para
.os quais a aldeia nã.o oferece nem presente nem futuro" (Ibid.: .49). : ;
•

-

•

•

1

· .. O caso do índio Sabino, evidenciado neste contexto, entretanto, salvo
melhor juízo, julgamos poder apreciar dentro dás definições de .Park e
:stonequist. Começamos a travar contatos com ele pelo início da· década
de 1960, fase em que ainda pertencíamos ao quadro do Serviço .de Proteção .aos fndios (SPI) . Mas ºassamos a ter nossa _atenção mais . despertada
para a sua pessoa, a partir de um relatório que escreveu, por sugestão
nossa, sobre. uma viagem que efetuou ao rio Cur.u ru (Alto Tapajós), em
fins de 1968. Subseqüentemente, na medida do possível,._ continuamos registrando dados a seu respeito, obtidos através de observações pessoais e
de entrevistas com funcionários da FUNAI, que com ele haviam ou eStavam
convivendo. ·E em 1982, lógo após seu falecimento, visitamos- a· Casa do
f.ndio da ilha do Governador (Rio de Janeiro), onde em duas · ocasiões
esteve Sabino hospedado, cuja esclarecida dirigente (Eunice Cariri ·Sórom.iné), além de valiosas informações, nos facultou o manuseio :do fichário
e. de alguns outros documentos a ele relacionados .
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Todavia, embora não subestimando os elementos colhidos por intermédio dessas fontes, certamente não haveríamos atingido os resultados
aqui apresentados, mesmo que precários, uma vez não tivéssemos ·tido
acesso a outros documentos de Sabino que se achavam em mãos do seu
primo Ezequiel (funcionário da FUNAI). E principalmente a um grosso
caderno a ele pertencente, contendo diários de viage·ns, rascunhos de cartas
e outras anotações, que havia abandonado na Casa do fndio de Icoraci
(Belém do Pará), que nos chegou às mãos por especial gentileza do Sr.
Jorge Bahia, dirigente do aludido estabelecimento.
O corpo do trabalho se acha precedido de referências gerais sobre
a tribo Mundurukú, Missão Franciscana do rio Cururu e Posto Indígena
Mundurukú, ou sejam, os ambientes onde viveu Sabino antes de passar
a habitar em centros urbanos . Em instância final, encontram-se expressos
textualmente vários de seus manuscritos.
OS INDIOS MUNDURUKú

Quando foram identificados pela primeira vez, em meados do século XVIII, os Mundurukú dominavam um vasto território mais tarde
conhecido pela denominação de Mundurucânia, limitado ao norte pelo
Amazonas, ao sul pelo Juruena, a leste pelo Tapajós e a oeste pelo Madeira
(Casal, 1943: 233). Considerados os índios mais guerreiros da região,
ganharam fama sobretudo como "caçadores de cabeça", um dos principais
objetivos das expedições que empreendiam (Murphy, 1960: 8). Pela década de 1870, as povoações "Ixituba, Cury, Santa Cruz etc", situadas
no baixo Tapajós, eram formadas em grande parte por índios Mundurukú .
E no trecho encachoeirado do rio, encontravam-se eles distribuídos entre
as aldeias "Boburé, Montanha, Maloquinha, Ponta Grossa, Rato, Curuçá,
Bacabal, Jacareacanga etc", mas a maioria ainda habitava "na grande
taba das Campinas" (Miranda & Tocantins, 1872: 14). Já pelos anos
de 1950, estavam reduzidos a 1200 indivíduos aproximadamente, divididos
em três grupos: o primeiro constituído pelos campineiros com 350, o segundo pela população do Cururu com 700, e o terceiro pelos que viviam
entre os brasileiros do Tapajós com 150. Mas não havia nenhuma comunicação entre os mesmos e os "remanescentes aculturados" do rio Madeira (Murphy & Murphy, 1954: 13-16).
Os Mundurukú falam uma língua "não Tupí-Guaraní mas do tronco
Tupí" (família Mundurukú) (Rodrigues, 1982: 12). Sua organização social é baseada em clãs exogâmicos, distribuídos entre as metades Vermelha
e Branca. Esses clãs, nos antigos tempos constituíam unidades localizadas
com linhagem e residência pelo lado paterno, mas pelos meados do século passado, a patrilocalidade transformou-se em matrilocalidade, "pos-

'1

-
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sivelmente devido a certas mudanças nas relações de produção" (Murphy,
1960: 72-79-80). Tradicionalmente, confeccionavam apenas beijus, tendo
os campineiros iniciado a fabricação de farinha há cerca de 80 anos (Frikel, 1959: 16). Modernamente, foram se dedicando menos ao cultivo da
mandioca e de outras espécies conhecidas, na medida em que passaram
a se interessar mais pela extração da borracha (Ibid.: 24) . Cada aldeia
formava uma unidade política autônoma, com habitações dispostas em
círculo, com uma casa-dos-homens situada no seu lado leste (Murphy,
1960: 47) . Entretanto, nas aldeias do Cururu, as habitações deixaram
de ser dispostas em círculo, havendo desaparecido as casos-dos-homens e
as trombetas sagradas (lbid.: 126; Murphy & Murphy, 11954: 38). Em
razão da perda, em grande parte, da "auto-suficiência aborígene", com
o conseqüente crescimento das novas necessidades adquiridas, a ambição
de possuir bens materiais, tornou-se nessas aldeias "um processo acumulativo" (Ibid.: 40-41). E em decorrência do trabalho predominantemente
individualizado da borracha, a família elementar foi ganhando maior importância que a extensa, ao mesmo tempo que os clãs começaram a perder
seus aspectos corporativos com o desaparecimento do núcleo residencial
(Murphy, 1960: 143-151) . A ideologia e o folclore Mundurukú passaram
também a ser influenciados pelos contatos externos, havendo surgido
lendas com origens africana e germânica, e em uma versão sobre a crucificação e a ressurreição o herói cultural Karusabaibô é identificado como
Cristo (Murphy & Murphy, 1954: 21).
A MISSÃO FRANCISCANA

A Missão Franciscana do Rio __Cururu, fundada em 1911 para exercer
função catequista sobre os índios Mundurukú, pela década de 1940 possuía prédios para residência dos frades, freiras e índios internados, bem como
uma escola, uma oficina, uma capela, uma pequena usina hidro-elétrica,
uma fazendola de gado vacum, e plantações de cacau, café, mandioca,
banana etc . (Arnaud, 1974: 13-14) . Todos os religiosos eram de nacionalidade alemã, com exceção de uma freira cearense que ministrava aos
índios o ensino da língua (Ibid.) .
Em 1952-53, a maioria dos índios Mundurukú aldeados no Cururu
.
'
encontravam-se sob a jurisdição da Missão, em cujo meio cerca de 200
costumavam estacionar, durante a estação chuvosa, quando era interrompida a extração da borracha (Murphy & Murphy, 1954: 36). Aproximadamente, 40 crianças índios recrutadas entre 5 e 1O anos, encontravam-se internadas recebendo instrúção escolar e religiosa na língua portuguesa, e geralmente assim permaneciam até atingirem 15 ou 16 anos,
idades em que eram geralmente consideradas "prontas a se tomarem auto-
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subsistentes economicamente e a se casarem" (lbid.) . Todos os operários
e os tripulantes das embarcações da Missão eram índios na mesma educados (lbid.) . A borracha produzida pelos índios a Miss·ão adquiria, através
de permutas com mercadorias importadas, e em seguida, vendia à firma
José Antunes & Cia. (mais tarde Alto Tapajós S. A.) que monopolizava
quase por completo a produção extrativa da região do Tapajós (Arnaud,
1974: 11-14).
O POSTO INDlGENA MUNDURUKO

O Serviço de Proteção aos fndios iniciou atividades no Tapajós, em
1940, através de uma Ajudância cuja direção foi confiada ao inspetor
João Baptista Chuvas. Em 1942, foi criado o Posto mencionado junto
à aldeia Apompê (margem esquerda do Cururu), distante cerca de quatro
horas, a motor, da Missão Franciscana, principalmente com a finalidade
de libertar os índios Mundurukú do controle que, sobre sua produção de
borracha, vinha a mesma exercendo em conexão com a firma José Antunes
& Cia.
I

Em 1952-53, já possuía o Posto uma ferraria, uma carpintaria, uma
pequena usina de beneficiamento de arroz, dois barcos-motores, uma enfermaria, uma escola de alfabetização, e um bem desenvolvido entreposto
comercial que transacionava não só com os índios como com outros seringueiros da área, em franca competição com a Missão e com a Alto Tapajós S.A., pois, não teve condições de exercer um controle total sohre
·a produção indígena como inicialmente pretendera (Ibid.: 33) .
A população da aldeia assistida permanente,mente pelo Posto somava
100 · indivíduos aproximadamente, dos quais cerca de 30, de ambos os
sexos, ..trabalhavam conjuntamente com os empregados civilizados, mediante
pagamento de salários pagos pela verba federal ou pela renda indígena .
·A escola era freqüentada somente pelas crianças índias da aldeia e filhos
dos empregados do Posto, em regime de externato, pois, uma tentativa
feita pelo dirigente da Ajudância para a criação de um internato nos moldes
do da Missão, para os índios campineiros e os das aldeias mais distantes
do Cururu, não foi apoiada pela Diretoria do SPI.
O 1NDIO SABINO

Segundo registro existente na Missão do rio Cururu (Liv. 6, fls. 138,
n.º.. 1), o índio ·sabino ("filho legítimo de Manoel Crisbiborebó e Santina
Furibumon") nasceu em 25 de dezembro de 1943, no lugar "Mouré
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Cururú". Foi batizado por frei Plácido Toelle, em 13 de janeiro de 1944,
havendo lhe servido como padrinhos frei Caetano Grote e irmã Gertrudes
Bruns. No decorrer da infância e da puerícia, permaneceu Sabino no ambiente doméstico, adquirindo assim não só o conhecimento do dialeto nativo como de elementos da cultura, tradições e valores tribais. Mas ao
mesmo tempo, foi se familiarizando com os benefícios materiais proporcionados pela civilização, e assimilando conhecimentos outros, inclusive de
natureza religiosa, através da Missão e do Posto Indígena, cujas escolas
freqüentou.
Acontece que, tal como então ocorria com numerosos índios Mundurukú, cedo foi atingido Sabino por tuberculose pulmonar. Neste estado
o encontrou na sede do Posto Mundurukú, no segundo semestre de 1957,
o agente do SPI Walter Samari Prado recém-designado para assumir a
direção do aludido estabelecimento. De acordo com sua certidão de batismo, já tinha Sabino quase 14 anos, porém, devido seu físico franzino e
reduzida estatura, foi mencionado como "um menino de 10 anos bem
afetado dos dois pulmões" (Prado, 1957: 1).
Uma vez removido para Belém do Pará, foi Sabino internado no
sanatório Barros Barreto, onde permaneceu até por volta de 1960, quando
recebeu alta por ter sido considerado clinicamente curado. Entretanto,
já vinha apresentando uma afecção auditiva que, mais tarde, passou a
lhe causar atrozes sofrimentos e, por fim, uma surdez quase total. Após
ter sido recolhido pela chefia da 2.ª Inspetoria Regional do ·sp1 não foi ·
devolvido para o lugar de origem, e ficou residindo na sede da Repartição com outros índios e funcionários em trânsito. Em seguida, havendo
desejado voltar a freqüentar uma escola, foi colocado na residência de
um. dos funcionários da Inspetoria', e matriculado em um estabelecimento
de ensino. Mas não chegou a concluir o ano letivo, sendo que, a crermos
em suas próprias expressões (Mundurukús, s.n.t.), isso ocorreu porque
passava a maior parte do tempo cuidando dos filhos do citado funcionário. Segundo informantes, por essas alturas mostrava-se Sabino e·xtremamente asseado, e costumava sempre trocar a roupa após o banho, o que,
via de regra, verificava-se mais de uma vez por dia. Era também exigente
quanto a alimentação, e talvez devido o que observara no sanatório,
costumava ferver os pratos e os talheres que ia usar nas refeições.
Retomou Sabino à sede . da 2.ª Inspetoria ·Regional, mas não tendo .
sido matriculado em nenhuma outra escola, acabou por aceitar o convite
de um eventual empregado do SPI, no · início de 1961, para exercer a :
função de "xerife" (?) ·no P0sto Indígena Kayabí (S. 'Manoel~ ··afluente
do Tapajós), ou seja, um cargo que · não existia. Mas apesar de não

J
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receber nenhuma remuneração, durante o tempo em que permaneceu no
Posto (cerca de um ano), consoante testemunho do Sr. Lino Faria, funcionário da FUNAI, que o reputava como "um idealista", sempre procurou ele executar com muito empenho as tarefas que lhe eram atribuídas. Poderia ter se incorporado ao grupo Kayabí, porém, preferiu retornar
à Belém na tentativa de conseguir estudar novamente.
Entretanto, no e.stado de quase absoluta surdez em que já se achava,
i~so não lhe era possível. O chefe da Inspetoria então conseguiu ·convencê-lo a aceitar um emprego de braçal no Posto Gorotíre (índios Kayapó-Gorotíre) onde pe·rmaneceu até por volta de 1965 (cerca de 4 anos),
mas nenhum pagamento também recebeu. Mas a crermos em empregados
do SPI que com ele conviveram, espontaneamente estava sempre buscando
realizar alguma tarefa . Diariamente limpava o terreiro em redor da sede
do Posto e o abastecia com água do rio, subindo uma íngreme ladeira
com duas latas cheias (40 kg), apoiadas em uma vara sobre os ombros
a despeito de sua deficiência física. Constantemente realizava leituras de
livros e documentos ao seu alcance inclusive da Bíblia, e de quando em
vez escrevia, para o chefe da Inspetoria, pedindo-lhe principalmente para
que lhe fosse permitido volver à Belém, a fim de tratar dos ouvidos e
estudar novamente. De acordo com as mesmas fontes informativas, sempre
manteve Sabino boas relações com os servidores do SPI e com os mis-'.
sionários protestantes e católicos que estacionavam ou transitavam pelo
Posto. Mas nunca se entendeu bem com os Kayapó-Gorotíre, tendo sido
mais de uma vez espancado, sobretudo quando tentava manter relações
sexuais com mulheres do grupo .
Assim que retomou do Pôsto Gorotíre, foi Sabino admitido, a título
precário, como auxiliar de limpeza da sede da Inspetoria. Com dedicação
passou a empenhar-se nessa tarefa e, com orgulho, costumava exibir o
emblema do SPI que portava na camisa. E em uma ocasião, havendo
o servente da Repartição se lhe antecipado na varrição do prédio, arrancou-lhe com violência a vassoura das mãos, numa demonstração de que,
caso assim não procedesse, poderia perder o emprego.
No início de 1967, quando já possuía um aparelho auditivo, conseguiu matricular-se na l .ª série de uma escola da empresa ENASA, a qual
passou a cursar regularmente, tendo sido promovido no fim do ano letivo
para a 2.ª série com as seguintes notas: português 7 ,8; matemática 8,9;
estudos sociais 9,3; média geral 8,3. Em meados do ano, foi registrado
pela 2,ª Inspetoria no Cartório do 1.0 Ofício de Belém (Liv. 268, fls.
169. v., n.º 90, 201) com o nome Sabino Apompés Tapajós Mundurukús,
filho de Manoel Mundurukús e Santina Mundurukús, nascido em 28 de
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fevereiro de 1950, isto é, com uma idade sete anos inferior a constante
de sua certidão de batismo .
A fase em apreciação pode ser considerada como a melhor desfrutada
por Sabino sob a proteção oficial, no decorrer de sua atribulada vida cheia
de sofrimentos. Embora não ocupasse um cargo efetivo, era muito bem
tratado pelo chefe da Inspetoria, que lhe proporcionava boa alimentação
e roupas, e de quando em vez, lhe fornecia dinheiro para usar pela forma
que desejasse. Além disso, estava freqüentando uma escola o que, como
vimos, era o que mais desejava, e em cujo meio, face a satisfação que
demonstrava, parecia não estar sendo discriminado em razão da origem
indígena, deficiência auditiva e idade elevada em comparação com a dos
demais alunos .
Iniciado o ano de 1968, passou Sabino a freqüentar a 2.ª série de
uma outra escola, porém, o primeiro dirigente da Delegacia Regional da
FUNAI que acabara de ser criada em substituição ao SPI , logo o dispensou da função de auxiliar de limpeza, não lhe proporcionando outros benefícios com a mesma liberalidade que o chefe anterior do SPI. Escreveu
então Sabino uma carta ao presidente da FUNAI (julho de 1968), na qual,
após mencionar-se como um índio 'que vinha sofrendo há muito tempo,
fala no seu confinamento de quatro anos no Posto Gorotíre ("trabalhan·
do. . . sofrendo sem ganhar nada, nem saúde nem tratamento"), be.m como
na dispensa do emprego que acabara de lhe acontecer, e em ter sido
obrigado a cursar uma classe atrasada por não ouvir bem. Em seguida,
pede ao presidente para o socorrer, pois o SPI só queria que ele "andasse nu pelas matas" . Por fim, diz que os Mundurukú estavam precisando de muita ajuda (artesãos, técnicos, engenheiros etc.), e criticou a
deficiente assistência que os "brasileiros" prestavam aos índios, ao contrário da que era dada pelos "americanos protestantes" que falavam "a
língua indígena" (Mundurukús, s.n.t).
Desde então deixou Sabino de ser reputado como "um bom menino"
na sede da 2.ª Delegacia da FUNAI, face ao modo como passou a rei·
vindicar seus direitos de tutelado. De uma feita chegou a ser agredido
por um funcionário, e em uma outra ocasião foi ele que tomou a iniciativa
da luta co1n um outro elemento após acesa discussão. Apesar disso, continuou Sabino estudando até a chegada do novo delegado (setembro de
1968, o qual, assim que assumiu, certamente informado sobre as atitudes
assumidas por Sabino, logo procurou convencê-lo para viajar com destino
ao. rio Cururu, a fim de verificar a situação em que se achavam os índios
e o Posto Mundurukú. A princípio reagiu ele contra a proposta, pretextando não desejar interromper os estudos, e por achar estranho estar
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sendo designado para um serviç.o quando não era mais empregado da:·
FUNAI. Porém, convencido pelas "bonitas palavras do chefe",· que lhe
autorizou retornar assim que concluísse a inspeção acabou concordando.
Ocorre que, assim que viajou, . o Delegado enviou uma mensagem radiofônica à Missão do Cururu, recomendando que não lhe fosse facilitado
o retorno para Belém .em
avião da FAB (ld., 1968).
. .
•
".

.
No relatório que escreveu a respeito da viagem, que se prolongou
durante cerca de três meses, registrou Sabino com minúcias em seqüência
cronológica, todos os contatos e observações que logrou efetuar. Refere-se ao estado de abandono em que se achava o P.osto Mundurukú, onde
os índios . passavam necessjdades e estavam doentes, por falta de "patrão
ou de chefe", pois, os padres e os _reg_atõe·s lhes pagavam muit9 poucOj
pelos gêneros que produziam. Em seguida, fala nos diálogos que manteve
com seus p~rentes (tios, irmãos e cunhados), durante. os quais foram relembradas as tradições tribais "os pajés, e o mundo passado, os guer."' ·
reiros". E diz haver estranhado por não ter e:ncontrado.,. na aldeia do rió
Cabrµá, ninguém no "quartel dos guerreiros", parecendo-lhe _que tinha
surgido "um novo costume". Mais adiante, manifestá ojeriza aos ·garimpeiros que, em grande número, trabalhavam na área indígena, enganando
os índios que viviam farreando e bebendo cachaça, e lamenta a situação
de uma das índias que p_ossuía sete filhos, mas sem pais, eram "filhos
de .t odos". Com respeito . ao.s seus contatos com a Missão, onde obteve
sua certidão de batismo, de,staca os atritos que teve com um de seus dirigentes, que lhe pareceu estar desejando fazer do Cururu "uma nova
Alemanha", o qual, em consonância com as recomendações emanadas da
2.ª Delegacia da FUNAI, procurava por todõs os meios , impedir seu re~
torno à Belé1n, e também menciona a presença no local de novos "frades
americanos" que desconfiou. estarem querendo "explorar o Brasil". · Por
fim, .manifesta o desejo de trabalhar na exploração de borracha, castanha, ·
garimpagem de ouro e na "caça de peles", para apljçação dos resulta~9$ ,
auferidos na aquisição de carros e tratores. E acrescenta desejar ver restabelecido o monopólio estatal da borracha (lbid.) .
.

.

. : A despeito das dificuldades opostas pela. Missão, conseguiu Sab.incf
condução para . Belém com um comandante da FAB que já o conhecia
desde o Posto ·Gorotíre . Viajou com dois rapazes Mundurukú que pre- .
tendia encaminhar para uma · sala de estudos, e assim que chegou foi alojado: com ambos, na hospedaria do Tapanã (Icoraci, Belém). A crermos.
em ·.informantes, logo foi tecendo críticas com respeito ao tratamento que i
era"dàdo pela Delegacia da FUNAI aos índios em trânsito . Em .janeiro
de· 1969 foi aí entrevistado por um reporter do jornal "A Província do~
Pará.", .~que ·o reputou como ''possuidor· de uma grande . força :de vontade:•
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e energia", não se descuidando "um só momento de sua preparação".
E segundo a zeladora da hospedaria, costumava ficar até altas horas
da noite lendo ou escrevendo. Declarou Sabino ao reporter desejar "ser
um dia chefe da tribo", mas compreendia que·, somente através de estudos,
poderia adquirir conhecimentos suficientes para tirar os Mundurukú da
situação de miséria em que se achavam. E numa carta dirigida ao Governador do Estado, ainda não entregue, após dize.r que ao seu povo
"faltava energia de vida e força na miséria", assim conclui: "Olhei as
minhas terras e vi as mesmas coisas que tive em minha vida. E vi meu
povo reclamar por falta de patrão, e que as coisas são ruins sem patrão
e sem chefe. Um povo pobre, numa terra rica e sem ordem. Assim que
eu vi a vida ser fatal" (BRASIL. Arquivos da 2.ª Delegacia Regional
da FUNAI, 1969).
Sabino permaneceu em Belém, mas não pôde reiniciar os estudos,
desta feita por falta do aparelho auditivo, que lhe teria sido tomado por
uma prostituta, devido não ter ele dinheiro para pagá-la. Voltou a ser
submetido a exame na Divisão de Tuberculose do Estado, tendo· sido registrado no atestado correspondente que "ainda continuava curado". Passou então ele a participar das agitações estudantis que ocorriam na cidade,
e acabou sendo preso e fichado como subversivo. A respeito do acontecido, o jornal "O Correio da Manhã" (Rio de Janeiro, 27 /08/69), publicou a notícia ab~ixo tra~scrita, extremamente fantasiosa na parte relacionada à sua vida no meio tribal, de onde fora afastado, como vimos'
quando ainda era menino - "1ndio cria problema e é detido. Sabino
1,40 de altura é um índio-problema. Primeiro, ele perturbou a vida de
seus companheiros da nação, os Mundurucús, depois passou a perseguir
as funcionárias da Fundação do lndio e por último envolveu-se com política e acabou preso pelo DOPS ôo Pará. Tudo começou quando Sabino
aprendeu a ler na missão religiosa que opera entre os Mundurucus. Se..
gundo servidores da FUNAI, acabou pensando que era uma espécie de
Deus entre os Mundurucus. Com lápis e papel passou a obter sem tra•
balho tudo o que os outros índios conseguiam após muito sacrifício.
Para tanto escrevia algumas frases e advertia o pajé de sua tribo que
"rec~bera dos chefes brancos certos privilégios". Aqui neste papel dizia,
está uma ordem superior: vocês têm de me dar diariamente a melhor
parte do que caçarem, farinha de mandioca, rapadura e tudo . Enfermo
na FUNAI, Sabino apaixonou-se pelas 3 enfermeiras. Os médicos lhe deram alta e o "índio letrado" foi transferido. Nas suas andanças por Belém, Sabino fez amizade com estudantes. Finalmente, se.xta-feira última,
ele acabou preso com uma lata de alvaiade e pincel na mão. Acabara
de pintar sob a Bandeira Nacional, na fachada da 2.ª Delegacia da FUNAI
- "Abaixo a ditadura e todo patrão é ladrão". Removido para o DOPS
J
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foi identificado e fichado . "Você é um subversivo. Vamos descobrir a
célula a que pertence". Mas face à justificativa apresentada pelo Delegado
Regional da FUNAI, de que Sabino nada' e·ntendia de política foi ·ele
solto, mas sob promessa de ser conduzido para fora de Belém. Mas em
Brasília, começou a criar problema. As funcionárias da Fundação não
podem circular mais livremente sem ouvir piadin·has do Sabino" (BRASIL.
Arquivos da Casa do 1ndio. Ilha do Governador, 1969) .
Em Brasília, conforme consta em um dos seus diários, sofreu ele
um acidente de trânsito em frente ao Ministério do Interior, que lhe
ocasionou várias fraturas no corpo (Mundurukú, s.n.t). Posteriormente
foi encaminhado para o Posto Indígena Krenak, em Minas Gerais (uma
unidade usada para fins disciplinares), onde teria sido espancado por tentar
possuir uma índia à força. Face ao seu estado de saúde bastante precário,
foi enviado para a Casa do 1ndio da Ilha do Governador, a fim de receber
tratamento médico. Pelo que soubemos, suas relações com a dirigente
do aludido estabelecimento sempre foram excelentes, a ponto de ele desde
então passar a tratá-la como mãe. A única restrição que ouvimos sobre
sua conduta durante essa estada na Ilh~, foi com respeito aos pixamentos
que costumava fazer pelos muros, os quais, entretanto, não chegaram a
lhe causar problemas semelhantes àqueles verificados em Belém. Entrementes, escreveu ele duas cartas pedindo ajuda para os índios Mundurukú, a José Maria Malcher, então dirigindo o Departamento de Patrimônio
da FUNAI, o qual lhe respondeu nos seguintes termos: "Ao Sabino Apompê (Mundurukú). Em 14/10/1969. Sabino - Li as tuas cartas de 2
de outubro - bem como as relações das encomendas para os Mundurukú.
Como velho amigo e conhecido do teu povo, te aconselharia: 1.º Fazer
o tratamento médico até tua completa recuperação - problema de surdez
etc. 2.0 Providenciar teu ingresso em uma escola de agricultura que poderia ser em Belém, São Paulo ou Minas. 3.º Com o teu diploma de
técnico em agricultura, ingressarias no quadro da FNI e e·ntão terias condições para trabalhar e orientar os de tua tribo. Sem aceitares estas recomendações acredito que, dentro de pouco tempo, serás mais um marginal inútil a ti e aos teus. Quanto ao pedido vou encaminhá-lo à 2.ª
Delegacia Regional para que examine a possibilidade, uma vez que todos
os índios devem ter o mesmo atendimento, sem privilégios" (a) J. M.
da Gama Malcher - Diretor.
Embora o tratamento dispensado a Sabino na aludida Casa do lndio
lhe fosse muito favorável do que o recebido em outros setores da FUNAI,
pediu para retornar à Belém pois desejava ficar mais próximo dos Mundurukú. Em vista disso, após ter sido submetido a "exames de otorrinologia e eletroencefalograma" e recebido um novo aparelho auditivo foi
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encaminhado a 2.ª Delegacia Regional portando um documento (M/m
816 GAB de 24/11/69) que determinava providências no sentido de lhe
ser possibilitado adquirir uma instrução suficiente para exercer em futuro
próximo uma função na Delegacia .
Uma vez em Belém foi Sabino apresentar-se ao Delegado da FUNAI
que "estava para dar o fora", o qual, em seguida à leitura do memorando
de apresentação "deu uma risada" e sem comentários lho devolveu. O
novo Delegado também não tomou em consideração o teor do memorando
e o fez voltar às mãos do portador. Mas prometeu obter-lhe um emprego,
fora da FUNAI, o que aconteceu após ele haver providenciado os necessários documentos - título de eleitor, carteira sanitária e caderneta profissional.
O emprego proporcionado a Sabino foi o de braçal da Prefeitura
de Belém (matrícula 3.208 de 22/04/70), ou melhor dizendo, de coletor
de lixo. No entanto, disse ele que o aceitava com satisfação em homenagem à sua escola "que· amava muito e que era a sua vida". E a crermos
em um informante, porque Belém era uma cidade suja e precisava de
alguém que soubesse limpá-la. Ocorre que, no término do primeiro mês
de atividade, abandonou o emprego, alegando que o salário pago aos
profissionais de sua categoria (aliás inferior ao salário mínimo da região)
mal dava para as 1 despesas individuais de transporte e alimentação. E
como os demais coletores de lixo, as vezes só comia "pão e café que as
donas das casas" ofereciam por caridade (uma afirmação verdadeira), e
caso continuasse no serviço "acabaria ficando fraco" (Ibid.) .
Na fase em que.stão escrev~u Sabino três cartas. A primeira, cujo
teor não chegamos a conhecer, dirigiu ao instrutor da Guarda Rural Indígena, pertencente à Polícia Militar de Minas Gerais, o qual lhe respondeu
(19/03/70) dizendo pretender viajar até Belém, tão logo fosse iniciado
o recrutamento para a formação da 2.ª turma. Esperava que, assim que
isso acontecesse, Sabino e seus familiares já estivessem preparados para
se deslocarem com destino à Minas Gerais. Entretanto, logo depois foi
extinta a Guarda Rural Indígena, e mesmo que isso não acontecesse, face
as precárias condições físicas que apresentava, certamente não seria recrutado.
A segunda carta, endereçou ao Delegado Regional (09/04/70), relembrando primeiramente o incêndio que destruiu o arquivo do SPI em
Brasília, que acreditava ter sido provocado pela própria Diretoria do órgão. Em seguida, pede-lhe para fazer qualquer coisa pela FUNAI, em
cujo meio lhe parecia ocorrer "a mesma vida que no SPI". Acrescenta
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que, embora se considerasse como "índio da FUNAI", não gostava dos
funcionários da Delegacia que o desprezavam" por ciúme ou inveja",
não trabalhavam para o bem de todos e procuravam viver a custa dos
produtos indígenas (lbid.) .
A terceira carta dirigiu ao Presidente da FUNAI (29/05/70), mencionando-se nas linhas iniciais como de origem asiática ("uma raça da
Ásia, a Raça da .C hina? comunista! - e proibido neste Mundo"), possivelmente influenciado por -leituras sobre as origens dos povos ameríndios,
e em razão das próprias inclinações políticas . Volta a apelar no sentido
de lhe ser concedido um emprego na FUNAI e condições para reencetar
os estudos, pois, ambas as coisas continuavam lhe sendo negadas pelo
Delegado Regional, o qual, como seus antecessores vivia somente explorando as terras indígenas tal como "o Governador do Estado" . De modo
veemente, após relembrar os trabalhos de Rondon, pede que fossem tomadas medidas diversas em benefício dos Mundurukú e dos demais índios
da Amazônia, todas as tribos com casas modernas, escolas
e hospitais,
ç
negociando diretamente seus produtos, e sem estranhos no interior de
suas terras explorando minérios. Conclui dizendo que, caso suas palavras
não fossem tomadas em consideração, iria se dirigir diretamente à Presidência da República, denunciando os mentirosos, os falsos, os traidores
e os exploradores dos índios (lbid.) .
Essa carta é bem provável que não tenha chegado ao destinatário,
já que continuou Sabino sem emprego e sem freqüentar escola. Pretendeu
então viajar para Brasília a fim de providenciar o conserto de seu aparelho auditivo, que vinha apresentando de.feito desde quando trabalhava
como coletor de lixo . A crermos em suas afirmativas, o Delegado Regional
teria concordado em atendê-lo mas o embarcou num avião que se destinava à cidade de Altamira. E incontinenti enviou uma mensagem radiofônica à Ajudância da FUNAI aí sediada, determinando seu encaminhamento para o Posto do rio Bacajá (Francisco Meirelles) com jurisdição
sobre os índios Kayapó-Xikrin, onde deveria permanecer confinado até
segunda ordem (lbid.) .
Ao sentir que havia sido ludibriado, tentou Sabino conseguir uma
passagem de retorno com o Prefeito Municipal, mas não alcançou êxito.
No sentido de evitar contatos com a Ajudância ("lá só tem mentiras")
foi pedir abrigo na Paróquia, mas o vigário recusou porque não desejava
ter complicações com a FUNAI. E pelo início da noite, quando caminhava pela rua, foi preso por militares que o conduziram para o Distrito Policial, onde permaneceu enxadrezado até pela madrugada quando
foi conduzido para bordo de um barco-motor da FUNAI que estava de
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partida para o rio Bacajá. Escreve que tentou reagir contra a prisão,
no momento em que um tenente lhe bateu na cabeça ("a luta vai com~
çar .. . ") . Mas acabou chorando sem compreender porque tinha sido levado
para a cadeia, gostaria de "lutar como na gue·r ra", mas não como bandido,
pois, somente bandidos lutavam com policiais. Seu destino era Brasília,
e não compreendia o motivo de o terem enganado "pela quarta vez"
(lbid.) .
No Posto do ·Bacajá estacionou cerca de um mês (entre junho/julho
de 1970) trabalhando na abertura da pista para aviões juntamente com
os índios Xikrin, embora nenhum pagamento estivesse recebendo, mas
esperava . que, concluído o serviço, chegaria um avião para transportá-lo
rumo à Brasília . Mas assim não acontecendo baixou em companhia dos
dois empregados do Posto (Afonso Alves da Cruz e Marcos) via fluvial
-na esperança que pudesse continuar a viagem até Belém . Em um dos
trechos do seu diário, registrou a presença na aldeia de duas indiazinhas
Parakanân, raptadas pelos Xikrin, que as consideraram como muito parecidas com ele próprio - "dizeram que ela são igual de minha cara!" .
Em outro trecho, fala do comportamento estranho dos índios Xikrin,
antes de se dirigire·m para o trabalho do campo, pela manhã, pois, costumavam sacudi-lo e apontar as espingardas em sua direção. Acabou por
verificar que eles bebiam cachaça e como prova, foi mostrar a um dos
empregados do Posto uma garrafa que antes ·viu estar sendo levada à boca
por um dos índios.. Mais adiante registra os perigos que enfrentou como
proeiro da embarcação, na viagem de descida para Altamira - "a minha
vida contra a pedra" . . . "e cachoeira medonha! - e assustadoras" ...
e pensei em outras batalha que tem pela frente" . . . E também revela
um sonho ou uma yisão que teve, numa ocasião em que com os companheiros, à noite; já se encontrava deitado - "e vi algos na rede dele!
pareciam bonecas e pretas!". . . "afonso alves da cruz . . . ria e mudava
de dente!" . . . "e pensei que isto era magia!" (lbid.) .
Uma vez em Altamira, seus companheiros não lhe possibilitaram
condições para prosseguir rumo à Belém, em obediência a ordens emanadas
da Delegacia Regional, e conseguiram convencê-lo para volver ao Bacajá
onde· aguardaria a chegada do avião procedente de Brasília. Não existindo
nenhum empregado no ·Posto, que se achava fechado, desta feita ficou
Sabino convivendo com os índios e com garimpeiros e gateiros (caçadores
de gatos) que constantemente estavam transitando e mesmo estacionando
no local e também adquirindo dos índios p~les desses animais. Dentre
esses aventureiros, destaca Sabino um homem de cor preta, que permaneceu no Posto cerca de dois meses transacionando com os índios, o qual
lhe negou um prato de comida, pois, não iria "sustentar vagabundo',,
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havendo ele assim lhe respondido - "não sou de sua raça não vai pensa
que sou sua raça. . . e não vou precisa de sua coisa preciso só dos
grandes. . . os pequenos fiquem haí" . . . (lbid.).
Durante algum tempo conseguiu viver juntado com uma das índias
(possivelmente uma uatim
órfã), que acabou por abandoná-lo porque
ele não dispunha de meios e/ou de habilidades necessárias para sustentá-la. Mas a despeito da precaríssima situação em que se encontrava e
de saber que nenhuma remuneração iria receber, "como um dever de
indio da FUNAI" ministrava regularmente remédios a índios doentes,
principalmente a crianças, processando as devidas anotações - "remédios
que dei para o índio que sofria dores de cabeça, comprimidos Apracur
3 comprimidos por dia remédio que dei para a india que sofria de febre
Camoquim 2 comprimidos por dia remedio que dei para os indios que
sofriam de tosses xarope Silomat 4 vidros de Silomat em cada um 2
colheres 3 vezes por dia remedio que dei para criança india que sofria
com feridas feias na cabeça o remedio Furacin - solução este Remédio
contra feridas!? e quanto Remédios dei aos índios? Apracur? 40 envelopes?! Camoquim 100 comprimidos?! Bayaspirina? 2 envelopes?! Silomat?
4 vidros?! Cohortan 2 tubo?! Furacin solução? 1 vidro?!" (lbid.).

=

Na fase em apreciação, rascunhou Sabino duas cartas, cujos originais
não soubemos se chegaram às mãos dos destinatários. Na primeira dirigida
a um amigo da Delegacia Regional, pede-lhe para guardar seus livros
com cuidado. E diz que se achava no Posto Bacajá sofrendo fome "sem
açucar para tomar café! sem prato para come! sem farol para usar a
noite! sem linha de pescar.. . sem espingarda para caçar", num "pôsto
abandonado e onde se matar como Bichos!" Na segunda carta, dirigida
a um dos administradores da Delegacia, inicia dizendo ter sido enganado
na sua viagem, e que a Repartição estava "cheia de Bagunça, de mentira
e de falsores". Ameaça vingar-se por lhe terem mandado prender por
policiais como se fosse um bandido, mas não pensassem que poderiam
continuar mandando prender e enganando também os outros índios, pois,
isso .nunca mais iria acontecer. Por fim, recomenda ao aludido administrador para ter mais cuidado com os livros e outros objetos que deixou
na Delegacia, e que procurasse se tornar "um homem responsavel por
todos" (lbid.) .
Em março de 1971, resolveu Sabino descer sozinho rumo à Altamira,
enfrentando sérios riscos numa frágil canoa, "sem fosforo, sem farol, sem
panela, com pouca comida". Escreve ter saído deixando "um amor proibido", às escondidas, "para não de.rramar a lagrimas dos índios" que o
desprezaram e das índias que o amavam". Após dois dias de viagem con-
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seguiu chegar ao estabelecimento comercial "Casa dos Corações", onde
obteve condução num barco-motor até Altamira. Assim que chegou foi
se apresentar ao chefe da Ajudância da FUNAI (Cel. Rondon) a quem
denunciou o estado de abandono em que se achava o Posto Bacajá, e transmitiu a ameaça feita pelos índios de incendiarem o barracão aí existente,
devido a falta de munição de caça. Logo depois viajou com destino à
Belém, havendo registrado no diário as observações feitas no decorrer da
viagem, inclusive a respeito dos cartazes de propaganda eleitoral existentes
nos portos intermediários, bem como sobre os sinais luminosos trocados
entre as embarcações, que desconfiou estarem sendo emitidos por terroristas (lbid.) .
Em Belém, já encontrou Sabino o quarto Delegado Regional em exercício desde a criação da FUNAI, o qual, certamente também influenciado
sobre o que ouviu sobre ele, logo conseguiu convencê-lo para seguir para
o Posto Mundurukú, mas devidamente contratado. Após ter se submetido
a tratamento dentário e consertado seu aparelho auditivo, viajou Sabino
em junho de 1971 com destino ao rio Cururu . De igual modo como
nas ocasiões anteriores, foi registrando as observações que fez a partir
do início do vôo - "as praias! e os lagos e ilhas e grande rio". . . a
Transamazônica", e os encontros pessoais que manteve em Santarém e na
Missão do Cururu, onde encontrou uma equipe médica da FAB fazendo
"testes tuberculinicos?!".
Refere os diálogos que manteve no Posto com
1
uma enfermeira da FUNAI ("Senhorita G."), rememorando outras vezes em
que estiveram júnto em Belém, Brasília e no Posto Gorotíre, e sobretudo
o momento em que tentou agarrá-la, mas justifica a atitude dizendo que
então "estava louco por mulher!?". E manifesta sua preocupação pela
presença de garimpeiros na região - "uma raça crimonosa" ... mas acrescenta que ainda não era o seu "tempo de fazer limpezas destas bagunças"
(Ibid.).
Acerca dos serviços que efetuou no Posto Mundurukú, escreve não
haver trabalhado no mês de junho por falta de ferramenta, e que o Posto
"estava vazio . . . e todos estava parado!"; no mês de julho limpou o
campo de pouso com uma enxada que um índio lhe emprestou; em agosto com foice e enxada limpou o terreno em redor do Posto; em setembro
participou da construção de uma casa de farinha; em outubro por falta
de facão só trabalhou com enxada limpando o Posto; e em novembro no
cumprimento do proprio dever" continuou trabalhando. Na suposição de
que estivesse me.smo contratado pela FUNAI dirigiu uma carta ao Delegado Regional ("escrevo lhe como contrato!") perguntando quanto era
o seu saldo pois já havia trabalhado dois meses (carta de 20/07/71).
Menciona-se "como Patriota como o MAO TSI! TUNG contra 99 nação
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do Mundo · um dever através da minha escola que aprendi ama!". Recordando a conversa que tiveram na ocasião de sua partida, pede ao Delegado que, quando fosse visitar o Posto, conduzisse as várias encomendas
que haviam feito, entre as quais, um fuzil, uma pisola, um rifle· e dU'as
bandeiras - uma nacional e uma paraense . E sugere a substituição de
alguns funcionários da Delegacia por outros que melhor soubessem ·p restar
serviços assistenciais aos índios (lbid.).
Sabino volveu à Belém, em fevereiro de 1972, e passou a residir
na Casa do lndio, então já instalada na vila de Icoraci, distante cerca
de 18 quilómetros da Capital. Logo foi a Justiça Eleitoral para justificar
o não comparecimento ao último pleito eleitoral ocorrido em novembro
de 1970. Também foi submeter-se a exames médicos, inclusive de escarro, cujo resultado foi negativo. Em meados do ano·, escreveu uma
carta ao "prezado Cap." (?) sugerindo-ihe para ingressar no MDB, e que
também assim pretendia proceder a fim de tomar conta do Tapajós, que
deveria pertencer
somente aos índios Mundurukú, cujo ragrupamento jul.
gava necessário em benefício da própria produção. Pede-lhe para aguardar
sua chegada, pois, conhecia muito bem o Tapajós até o Sai Cinza e o
Cabruá. E lamenta a morte de "um saudoso Major Veloso", ou seja, um
·ex-deputado federal que fora gravemente ferido alguns anos antes por
ocasião de um atyntado político em Santarém. Em seguida, escreveu duas
cartas à "prezada querida Cariri" (dirigente da Casa do lndio da Ilha
do Governador). Na primeira (agosto de 1972), roga-lhe para responder
sua carta anterior, em que pedira informações sobre as meninas "daqueles
anos de 1969", e que em Belém as meninas dos seus olhos já não eram
mais meninas . Sentia-se. sozinho e havia faltado muitas aulas. Na segunda
(dezembro de 1972), volta a dizer que não tinha podido freqüentar a
escola por ter sido "seqüestrado" pela gente da FUNAI e le.vado à força
para a selva, porém, já que se sentia melhor "agora a senhora me dará
aulas". E solicita-lhe a remessa de "revistas de gente peladinha para dis·
trair'', lamentando estar sem dinheiro para namorar (lbid.).
~

·
Em abril ?e 1~73, por ~otivo de saúde, foi Sabino encaminhado para
a Casa do lnd10 acima aludida, onde recebeu um novo apare.lho auditivo,
tendo sido em seguida enviado para o sanatório de Corrêas (RJ) para
trata~ento de tube.rculose pulmonar, e após ter recebido alta volveu para
aquele estabelecimento. Em julho enviou um requerimento à 2.ª Delegacia
Regional reclamando pagamento de salários correspondentes ao período · de
junho de 1970 á dezembro de 1971, alegando ter recebido "proposta de
trabalho", porém, o documento lhe foi devolvido com o seguinte despacho:
"Indeferido, por falta de amparo legal". Em vista disso, dirigiu-se à Presidência da FUNAI fazendo idêntica reclamação, como "índio legitimo das
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tribos dos Mundurukús que realizou trabalho como auxiliar de chefe do
Posto e de braçal no Posto Bacajá e no Posto Mundurukús", mas o resultado foi igualmente negativo. Ainda em julho teve dois ataques de
epilepsia e mais dois em novembro, e tendo entrado em estado depressivo foi encaminhado a um hospital onde lhe ministraram tranqüilizantes.
Por essas alturas, quando pescava numa canoa que lhe tinha emprestado
um pastor protestante, foi surpreendido por um temporal e quase pereceu
afogado (BRASIL, Arquivos da Casa do fndio... 1969-1974).
O ciclo de vida típico do homem marginal apresenta "três fases em
sua evolução social" (Stonequist, 1948: 142). A primeira, "em que não
se apercebe de que o conflito racial ou nacional diz respeito à sua própria
vida". A segunda, em que "ele experimenta conscientemente esse conflito". E a terceira, em que se verifica um "ajustame.nto mais permanente,
ou falta de ajustamento, que ele faz ou tenta fazer'' (lbid.). E quanto
mais completa torna-se sua identificação com a cultura dominante, tanto
maior vai sendo sua "desilusão" quando se lhe "recusa o 'status' a que
aspira" (Ibid.: 172).
No momento que vem de ser apreciado, julgamos poder considerar
que Sabino já passava da segunda para a terceira fase desse "ciclo de
vida" pela falta de ajustamento na sociedade dominante em razão de não
lhe possibilitarem alcançar a posição que aspirava. Conseqüentemente,
vai chegar a uma situação de completa marginalidade, como aliás .previu
Jósé Maria Malcher, na carta-resposta que lhe enviou em 1969, anteriormente transcrita, conforme veremos a seguir.
Assim que retornou à Belém, em 1974, foi ele alojado pela 2.ª Delegacia na Casa do f ndio da vila de Icoraci . Desde então não mais se interessou em freqüentar escola, nem em obter um emprego na FUNAI,
deixou de reclamar pagamento dos salários que se dizia com direito a
receber e que, sistematicamente, lhe vinha sendo negado, e deliberadame~te passou a mortificar-se. Lançou fora o aparelho auditivo, rarissimamente banhava-se ou trocava de roupas, não mais permitiu que sua
rede e os mosquiteiros fossem lavados, e as vezes fazia a pé o longo percurso de 18 quilômetros entre Icoraci e Belém. Deixou de registrar no
seu caderno as situações que lhe iam ocorrendo e acabou por e5quecê-lo
num armário do seu alojamento. E nos países avulsos que escreveu a
partir de então, apenas encontramos como digno de nota um artigo inti·
tulado "A Reserva da Nação Mundurukús" no qual novamente menciona·
se como um índio integrado na civilização e como chefe da nação Mundu·
rukú.
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Todavia, para se livrarem de sua prese.nça na sede da Delegacia, de
quando em vez o "seqüestravam", para efeito de confinamento geralmente
nos Postos mais distantes, de onde não pudesse se deslocar por meios
próprios. Para se livrar dessa situação, comportava-se de modo que sua
presença não fosse desejada tanto pelos índios como pelos empregados
dos Postos. Em conseqüência, no Posto Bacajá os índios lhe arrancaram
a barbicha e o bigode que gostava de usar à moda chinesa, primeiro
com uma ferramenta e depois com as mãos . No Posto Gorotíre, um dos
índios lhe fraturou a clavícula com uma bordunada. E no Posto do Baú
(índios Kubenkragnotí) lhe aplicaram uma surra por ter tocado fogo em
duas palhoças. Também entre os Mundurukú, segundo um informánte,
sua presença não era mais desejada .
Face a esses acontecimentos, a 2.ª Delegacia Regional terminou por
deixá-lo viver da forma que julgasse conveniente. Abandonou então Sabino a Casa do lndio, onde poderia permanecer indefinidamente desfrutando de uma alimentação regular e de assistência médica e. dentária .
Passou a dormir nos coretos das praças públicas, nos corredores e no
porão da sede da Delegacia e, ocasionalmente, em um pequeno jardim
existente na casa dos frades franciscanos. Constantemente pedia dinheiro
aos funcionários da FUNAI e de conhecidos seus, bem como de estranhos,
inclusive nas proximidades de colégios, para adquirir comida, cigarros
e, às vezes, bebidas alcoólicas. Assim foi passando os seus dias até março
de 1981 quando faleceu, em plena via pública, com aproximadamente
37 anos de idade. Enterrado como desconhecido, foi o seu cadáver examinado alguns dias após, por solicitação da FUNAI, para efeito de identificação. O laudo expedido pelo Instituto Médico Legal com respeito
a causa de sua morte foi assim expresso: ede·m a pulmonar agudo, extremo
depauperamento, úlceras gástricas, diversas cavernas purulentas nos pulmões.
Nenhum jornal de Belém noticiou a morte de Sabino, a despeito de
ele haver se tornado uma figura bastante conhecida, em diversos bairros
da cidade, como "o índio que pede esmolas". E pelo que sabemos, também nenhuma das instituições surgidas para defender os indígenas, que
então combatiam cerradamente a FUNAI, divulgou algo a respeito .
.

Como vimos, o que fundamentalmente aspirava Sabino era a aquisição
de um emprego no órgão de assistência indígena e a aquisição de conheci·
mentos através de estudos, que lhe possibilitasse desfrutar uma vida har·
moniosa no seio da sociedade nacional, podendo ao mesmo tempo aplicar
os conhecimentos adquiridos em benefício da tribo a que pertencia. Seus
propósitos, aliás, coadunavam-se com os princípios estabelecidos no Es-
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tatuto do lndio (Lei 6001 de 19/12/73), criado não só para regular a
situação jurídica dos índios e das comunidades indígenas, como para pos·
sibilitar-lhes a preservação de suas culturas e uma integração progressiva
e hannônica à comunhão nacional. Todavia, isso lhe foi negado e difi·
cultado por todos os modos pela tutela oficial, cujos age.ntes procuraram
fazê-lo retornar para o meio de onde procedera, quando ainda menino,
e no qual lhe seria muito difícil e mesmo penoso readaptar-se. Ou pior
ainda, pelo engodo e pela força, com propósito semelhante, mais de uma
vez o confinaram no âmbito de grupos Kayapó, entre os quais lhe eram
mais remotas as possibilidades de ajustar-se.
Apesar da surdez e de outras enfermidades que o atormentavam,
além de possuir um apreciável nível de inteligência, sempre mostrou-se
dedicado ao trabalho, não recusando executar qualquer tarefa que lhe
fosse atribuída . No entanto, não lhe era possibilitado atingir as posições
que desejava, a outros índios isso era e ainda continua sendo. Ao perguntarmos a um antigo funcionário da FUNAI que, durante longo tempo,
pôde acompanhar a via crucis de Sabino, o motivo da discriminação,
respondeu-nos que assim acontecia porque ele não tinha um caráter acomodatício. Na realidade, tratava-se de um observador arguto e de um
inquisidor severo que procurava estar a par de tudo o que acontecia na
2.ª Delegacia da FUNAI, através de diálogos ou de leituras . E também
porque costumava reagir de viva voz ou por escrito, às vezes até pela
força física, contra as injustiças sofridas e em oposição a tudo que julgava
ser prejudicial aos índios de modo geral . Enfim, tomou-se Sabino um
marginal não por ficar vacilando entre duas sociedades ou culturas, mas
em razão da forma pela qual foi tratado pela administração oficial.
OS MANUSCRITOS

...

Na elaboração do presente trabalho, conforme salientamos na in·
trodução, utilizamos essencialmente os manuscritos deixados por Sabino,
expressados numa língua que não a própria, cuja leitura e escrita foi
assimilando através de uma instrução escolar rudimentar e intermitente,
que procurou melhorar mediante um esforçado autodidatismo, quando
já perdera quase completamente a audição. Nos seus diários de viagens
existentes no caderno que chegou às nossas mãos, às vezes deixava várias
páginas em branco, prosseguindo mais adiante a seqüência do discurso.
Não usava o ponto singelo e a vírgula, mas com freqüência os sinais de
exclamação e interrogação, inclusive conjuntamente., embora raramente
com precisão . Escrevia com caracteres graúdos bem legíveis e também
miúdos em certos trechos, mas sem prejudicar a clareza, geralmente apenas
com letras minúsculas, inclusive na grafia de nomes próprios, a não ser
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se pretendia destacar uma expressão, por exemplo, "a minha Escola estou
por Ela", "A Reserva da Nação Mundurukús", "por causa Dinheiro por
Estudos"
etc. Dentre os aludidos manuscritos transcrevemos textualmente
.
.
os seguinte:
1) Carta dirigida ao Dr. Campos de Queiras - Presidente da
Fundação Nacional do fndio - "Belém, 21 de julho de 1968 escreve o
índio que vem sofrendo faz muito tempo na casa do ... nunca estudei
e só foi toma conta do menino dele? mulher do ... deu tudo para menino dele acabou minhas roupas meus brinquedos? e fiquei sem nada
trabalhei no Gorotirés 4 anos sofrendo sem ganhar nada nem saude nem
tratamento . . . eu quero ser o dono dos meus dias e dono de minha
terra e mundo dos indios e mais eu n~o vim prestar os serviços eu sou
um simples sofredor!? e também não quero deixar de ser como indio
chamado? Indios e brasileiros no vale do Tapajós olhe este fotografia e
placa ou emblema escrito IR2-SPI eu não vou larga!! viverei por ele e
por ele morrerei agora um dia tombarei peço ao Dr Queiroz campos!?
que estou pedindo socorro-me! salvar os meus es.tudos e não quero
deixar meus estudos que me prometerá e desejará o fizer minha ida?
e não foi SPI que me prometeu o meu estudos o SPI só queria que em
andasse nu pelas matas?! agora estou nos estudos e me sinto desejo de
ser amigo dos civilização e me sinto junto com eles e o meu nome?
agora olhei a minha terra eu não sai sem nada e em quero sai nos estudos
comigo todos levando escola. . . e estamos precisando de muitas ajudas
e precisando de muita aprendizagem e aprendizes??!! e sapateiros e pedreiros e carpinteiros e tecnicos e engenheiros e tecnicos de radios e telegrafistas e enfermeiros Dr. Queiroz peço socorro eu estou perdido!!! não
tenho dinheiro para ir a aula a fome!!!! não tenho dinheiro nem para
fazer tratamento eu estou perdido!!?? eu foi dispensado do serviço que
vinha prestando na sede da ~.ª Insp. Regional 12/6/68 eu estou fatos
de ouvi · em falar em falta de dinheiro é mentira sempre vejo dinheiro
em mão de todo o mundo Sabino Apompés Tapajós Mundurukús". · A
esquerda da assinatura desenhou a suástica, a direita entrelaçados a foice
e o martelo, e em baixo escreveu Em nome do Batismo do Cristo Ocidental
(BRASIL. Arquivos da Casa do fndio da Ilha do Governador, 1968).
2) Diário da viagem efetuada ao rio Cururu - Setembro a dezembro de 1968 . "No dia 19 de setembro estava na escola que eu ia a aula
de tarde as 2 horas que eu tinha chegado dos Gorotires doente em dezembro de 1965 o chefe me chamou ele dizer você viaja aos Mundurukús eu dizer a ele viaja como? eu estou estudando e agora que comecei
a estudar e eu não vou deixar estudos eu vou estudar para ver o que
havera e nunca esquecera o meu posto que está abandonado o chefe fez
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me dizer olha como vão e onde estão e organizar e vamos primeiro trabalha
e depois voce volta e continuar nos estudos e você estuda e assumir a
chefia e então ouvi bonito palavra eu dizer esta bem No dia 24 viajei
rumos Mundurukús que me dizzeram que o Pôsto existe no Mundurukús
e prometi que o chefe da fundação me dizer para mim fazer observação
e olha os indios como estão fazer organizar? e problemar? os indios e
isto não entendia! porque não estava de espirito do trabalho da fundação
viajei de Belém ·dia 23 de setembro de 1968. . . pernoitamos em Santarém. . . viajei as 5 horas de· manhã rumo ao itaituba e logo vôo avião
rumo ao Jacaré-acanga e cheguemos . . . as 11 horas logo o avião rumo
a missão cururu. . saí do avião e vi muitos indios e índias muitos sujo
e foi cumprimenta o frei Edmundo eu dizer a ele eu sou o Sabino ele
dizer é do S. P. 1 . ? eu dizer sim e cumprimente o frei e os freis estranhos
trabalhando em carro. . . respeitavel e vi frei placido e mais 5 freis são
novo são americano o chefe Evandro e mais cinco freiras novas. . . viajei
até o Posto com civilizado e casado com uma india Mundurukús do Caburuá!. . . Cheguei ao Posto quarta-feira a tarde no dia 25 setembro de
1968 encontrei no Posto um barco de campanha de erradicação de malaria em busca de casos? busca passiva?! cheguei no pôsto e vi todos abandonado o pôsto todo acabado! e só estava esperando o fim dos índios!
e dezena de indiozin·hos dezena de indiazinhas todos estão sofrendo pela
malaria? todos estão sujo e magros e magros de passa fome? O S. P. I.
não existe mais no posto falei com os índios eu dizer a eles que o novo
chefe quer fazer novo pôsto. . . perguntei sobre o passado ele respondeu ...
não temos nada a'S coisas e ruim sem patrão sem chefe? e a gente compra
as coisas com regatão e dá muito pouco e padre também dá muito pouco
e pouco dinheiro não dá para compra. . . Passei com eles algum dia segunda feira no dia 30 de setembro de 1968 viajei para a boca do Cururú. . . e cheguei neste dia 1 de outubro de 1968 na casa do meu conhado
e encontrei o meu conhado doente . . . e encontrei tembém os meus sobrinhos que são quatro dois meninos duas meninas eu fiquei com eles
nove dias . . . no dia 11 de outubro de 1968 viajei rumo ao vale do
tapajós viajei de canoa com meu tio para chegar ao Caburuá. . . . . . as'
ll horas cheguemos ao Caburuá no dia de sabado de 19 de outubro de
1968 ... cheguei na maloca e estava todo velho parecendo em abandono!
e parecer não tem mais capitão do lugar eu foi no quartel dos guerreiros
ninguem encontrei lá ninguem. estava mais lá! e surgiu o novo costume?
eu foi logo dizendo quede o capitão da maloca!? e dizer um indio aqui
está ele eu fui cumprimenta e cumprimentei e me pergunto o que eu
estava fazendo? eu dizer a ele que estava passeiando e conhecendo vocês
que eu estava com saudade de voces a primeira vez que eu andei por
aqui eu era muito menino e agora conhece bem e mais tempo outras
coisas a fizer e·u venho em ordem do nosso chefe para observar os indios
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e lugalizar e unir para fazer lugar e onde pode viver trabalhando para
arranjar as coisas todas que estão necessitando e colegio para estudar e
a enfermaria e hospital . . . em dizer aqui não é lugar dos civilizado é
nosso lugar e nossa terra e todos somos indio Mundurukús ... mas ele
não falou sobre civilizado que havia lá na aldeia e há civilizado há
outro civilizado. . . aquele é espoliador dos índios? em conversei com
civilizado que ele veio ao meu encontro eu perguntei lhe o que estava
fazendo aqui. . . ele respondeu e trabalho aqui há 9 anos. . . dizer ele
eu so~ especializado e trabalho em minerio de qualquer minas e trabalho
para museu de Belém . . . eu dizer a ele eu quero os indios como gente, e
ele estava nervoso e saia perto de mim. . . Viajei no dia 20 de outubro
de 1968 rumo ao Cabitutu e cheguei no mesmo dia as 2 hora e encontrei
a minha tia a irmã de minha mãe e meu tio dizer aqui a terra de sua
mãi e daqui seu pai levou ele e foi no Cururu . . . tres indios estava fora
em caça pele. . . eu vi todos trabalhando em matar gatos em toda região
em toda parte eu vi muitas peles de todos os animais ou se está encanando
e foi para encana os índios? eu vi no Caburuá todos índios bebe cachaça!
e dançam!? as mulheres tem verdadeira farias!! eu vi úma mulher com
sete filhos e não tem pai! e filhos de todos!? o marido dela morreu com
um tiro de armadilha. . . a mulher ficou a ser a mulher de todos!? eu
ouvi falar mil macabra! ... 23 de novembro de 1968 e rumós a missão
cururu e vôo avião cheguei na missão e vi todos estranho e frei Edmundo
dizer o Sabino outra vez. . . ele estava com cara feia . . . eu dizer a ele
que os índios mundurukus do campo mandou dizer para manda padre
por lá para batizar as crianças que lá te.m muitas crianças sem batizado ...
e verdadeiro frei não existe mas todos já estão velho e agora tem novos
frei e novas freiras e americanos são espião e~plorando q brasil ou frei
Edmundo está tentando fazer novo Alemanha e ele com frei e freiras
e americanos eu vio o frei Placido chorar junto de mim e rezando com
terço e chorando . . . frei Edmundo ele dizer vai no Caburua . . . eu dizer
a ele eu não vou para o caburuá eu vou ao Caiabi depois volto a missão
e daqui vou a Belém ele falou não vai. . . ele me deixou com freira com
minha madrinha para saber da data da morte do meu pai elas dizer não
saber da data. . . ele me dizer aqui chegou a carta a frei Evendro e
dizer para não deixa Sabino ir a Belém. . . as 11 horas viajei segunda
feira no dia 2 de dezembro de 1968 rumo a boca do Cururu viagem foi
apressando e tantativas alcança jacareacanga no dia 5 de dezembro de
1968 . . . gostei vê o tapajos como e bonito rio e vazia só tem a malocas
velha de Mundurukús e onde viveram outrora o mais poderosos guerreiros a terça feira foi o jacareacanga para saber do avião viagem a
Belém. o senhor Amaral comando do destacamento me mostrou uma
carta do frei edmundo dizendo para não me dar mais passagem de avião ...
eu procurei arranjar passagem e foi falar a força com eles o comandante
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do avião que me conhece do Xingu me deixou e dizer ele e ele vai também. . . Viajamos dia 20 sexta feira de dezembro de 1968. . . chegue1nos
em Belém no mesmo dia a tarde em chegou e um jovem que sofria e
puro sentimento e não tinha dinheiro para carro. . . cheguei na inspetoria
regional do s.p.i. ... aqui em estou me lembrando das coisas que em vi
no itaituba e fundação de assistência aos garimpeiros. . . e pensando nos
americanos que andam pelos vales do tapajós tirando mapa da região e
cravando a voz dos indios Mundurukus no cravador. . . e com espirito
de trabalho do serviço que ainda não estou. . . que em desejo realizar
os trabalhos em borracha em castanha agricultura?! desejo a vê outra
vez monopolio estatal de borracha comercialização da borracha produção
independente!?" (Mundurukús, 1968).
3) Carta ao Presidente da FUNAI - "Belém, 27 de Maio de 1970
Prezado Senhor Presidente da funai sou Eu Lembre de mim! Escrevo-lhe
a felicidade de minha vida como a vida e boa! Sou Eu Senhor Presidente
a uma Raça da Asia e Raça da china? comunista! e proibido neste Mundo! pois o meu sonho está em perigo eu nunca pode realizar o meu estudos senhor! mas estarei firme e ninguém me enganarão nem falsa Razão! . . . ho senhor Presidente peço ao senh9r socorro a meu estudos
que o senhor major. . . não quer me atender que eu queria que ele nomeasce o índio Emídio para governar os Mundurukús que ele é melhor
do que Eu que ele. ljá e soldado! da Policia Militar e mas o major não
quis me ouvi! . . estes chefes de hoje ... não querem nada! ou estão
explorando a Região das terras dos índios! e juntame.nte com governador
do Estado! confesso lhe senhor Presidente que todos nos interessamos por
Dinheiro! que todos nós gostamos Do Dinheiro para mulhere,s que todos
nós gostamos da Mulheres! Peço- ao senhor presidente procurar ajudar
ao Presidente da República sede lhe a força e apoio para colonização dos
índios do Brasil para a funai povoações abertura da estrada em todas
amazonas e território e fronteira diga lhe que amazonas para os indios
e o Mundo dos indios! e. não precisa vender e explorar os minerais das
terras dos indios seja forte senhor Presidente Eu não me calalei nunca!
e nunca cançarei de falar se não dará jeito na funai um dia ~starei na
presidencia da República! e no Federal? é lutarei contra todas as mentiras!
os falsos e traidores exploradores dos índios expoliadores dos indios que
todos querem ser chefe que todos interessam por Dinheiro quere.ndo enganar! ... Eu queria saber como se vão a respeito sobre funai está enchendo confusão!? é atrapalhando? precisar se alerta se continuar? só
criar segurança investigadores em todas Amazonas em todo o Brasil em
todo territorio e fronteira em todos postos do Estados entregar se o Relatorio ao presidente da funai e presidente arranjar o escritor para a
íunai deve estar em todas parte para escrever o que se passar! amazonas
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pertenc.e r aos índios uma tribus de índio moderno! e Rebelde e des·
truidora e Selvagem uma Raça comunista! e precisamos volta ao serviço
do Marechal Rondon nas missão para ensina os indios? . . . abertura
da estradas? . . . as mercadorias para os indios deve ser comprado nas
fabrica e os índios devem também vivem com seus produtos! cada posto
e cada tribus vivendo com sua produção e não precisa viver com produtos
dos outros ... uma tribus livres e modernos! que trabalham a vontade!
um abração do indios Mundurukús que querem a 4.ª Delegacia independente! ter Escola e colegio para os índios e os índios ter casas moderno
e pôstos modernos! e tecnico e a gente da funai? moderna! . . . hoje
Senhor Presidente senti com tiros na cabeça por causa Dinheiro por Estudos Um abraço de um índio Mundurukús" (ld., s.n.t.) .
1970 . . . "os meus Documentos sofrendo de
4) 1.0 Diário fome! e sem Dinheiro para come! . . . estavamas no ano de 1970 tirei
todos os meus Documentos neste ano comecei a trabalha no dia 23 de
abril de 1970 e ganhando 3.80 cruze.iras novos por dia,.. e trabalhei então
8 dias e recebi 29.40 no mes de maio trabalhei 15 dias e mas já 20 dias!
e vi Receber muito pouco! e não dar nem para coná ução não dar nem
para comprar comidas em vi os trabalhadore.s passando fome e é nós .
sofríamos de fome só comíamos pão com café que as donas das casas
nós oferecer para nós por caridade!? e por estas causas em deixei o meu
trabalho que eu aceite.i para provar atraves da minha Escola que eu vi
trabalha noite e dia que eu amo muito a minha Escola amo muito da
minha Escola que eu estou por Ela e a minha vida está com Ela! ...
major falou sobre a viagem a Brasília há! você quer viajar a Brasilia?
vamos amanhã e prepare cedo pela man·hã cedo o .carro te buscar e então
o meus nervos tinham acalmado! e respirei! a discução tinha acabado! terminado? ... o chefe substituto veio me falou Sabino você vai viajar prepare. . . e perguntei da passage.m e a passagem? dizer não se preocupe
já esta comprado. . . você vai chegar a Brasília. . . o Oliveira me chamou
me dizer vamos Sabino hai! eu foi e sem saber entrei no avião o tal
téco téco. . . olhei para baixo lá em terra e vi um barco viajando pelo
rio Amazonas e Marajó e entramos no Xingu. . . chegamos em altamira
e pousamos . . . em fiquei cheio de confussão ferido e não quis feri a
vida e tão cedo e se,nti muito jovem para feri a vida e procurei curativos
foi falar com Prefeito de Altamira ho! senhor Prefeito! procuro corativos
que senti ·ferido. . . peço ao senhor arranja a passagem e vim a altamira
sem querer a minha viagem era Brasília e dizer o prefeito a funai não
arranja? e eu a ele dizer ela não quer arranjar e só tem lá mentiras e
então prefiro fora dele não quero saber de mentiras. . . foi falar com
padre se pode arranjar me o alojamento teve medo da funai dizer ele
.. .. quando cheguei na rua um homem me segurou pelo braço e me dizer
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vamos a Delegacia ·e eu ·não sabia o que era isto. . . pensei lutar contra
ele e forcei para me livra dele porem ele quebro o meu dedo a lutar quis
c·om.eçar! e procurei . colpear ele me prendia os meus braços! agarrava em
pouca hoi;a veio o carro. e vi um tenente da policia militar. . . ele me
colpeou na cabeça covardemente comecei com vontade bate mas o tenente
me dizer fique calma . . . eles me meteram no carro e a força me levaram
para Delegacia me tiraram a minha pasta e tiram a minha calça e tiram
minha camisa e me meteram na cadeia sem comprende e sem saber aquele
motivo estou nesta cadeia e chorei sem saber sem compreender. . . a minha
lutar ~orno na guerra a minha lutar não e com policial a minha lutar' não .
é ·cómo bândido que os bandidos :lutam com policial. . . a minha lutar
a arma inteira se levante como na guerra o Brasil inteiro · se levante para
lutar .contra a raça criminosa e contra a guerra racial?! . . .. as duas horas
me .forçaram me levar. a<;> barco e ~mbarca ao pôsto B~caja o Posto Indígena f rancisco meirelles . . . muitas horas de viagem e sem parar e por
aqui dizer o afonso alves da cruz não se preocupe Sabino eu estou fazendo
camp.o . de pouso avião .. ·. estará pron~o no fim do mês de junho e avião
vem de Brasília . . . <.'.om esta conversa eu me animei! . . . cheguemos no
pôsfo e. saimos do. barco e ·vi os · índios o mesmo jeito dos Gorotires ...
e os indios e indias ficarem me olhando e dizer ·afonso elas que eu sou
uma das. tribus dos tupi e as me apresentaram as indiazinhas paracana e
1ne dizeram que ela .são igual de minha cara! . . . . e então aqui em cheguei!?. . . I1º mês Çe julho viajemos a Altamira saímos ·do posto pela
manha cedinho do dia 1'4 de julho . . . e yiajando estavamas para atravessar na .cachoeil!a e fiquei assustado! e apostei a lutar contra as cachoeiras. . . e quis senta e o marco e o afonso alves da cruz me deixaram
ficar em pé em olho nas pedras nas primeira cachoeira o · barco desceu
com'· todas velossidade eu quis diinenuir a velossidade e mais não conseguir deminuir o barco foi contra '·a pedra .. ; e eu pensei' que estavamas
perdid~.! em outro grande cachoeira o barco passo ne.le com velossidade
. : . o .barco bateu na· pedra aqui em . pequei uma queda e pensei no
mundo e pensei na vitoria da força e não ·há home.m forte! neste Mundo
sdu· homem como homem!? e ainda nãó sou homem feito! ... mas vou
provar ·a · minha vida contra a pedra! e cachoeiras medonhas! e assustadoras e a minha lutar e - defe~nder o barco ou o barco estará .em pedaço
e· afundar neste pequeno rio e a minha vida se· o barco. bate estarei quebrado!? ou morre! . . . mas . consegui a vitoria e então pensei qu'eu já
estou forte! e quase chorei de contente e al'egria! e pensei em outras batalha que tem pela frente e cheguemos eril outra grande cachoeira ...
era tarde paremqs para . dormi eu foi tirar lenha e o marco . preparou a
janta . . . armei a rêde ein cima do fogo! afonso e marco conversavam
e ._ri~m ~ aqui ~u. olhei ell). afonso alve.s da cniz e. vi algos na rede dele!
pareciam bqnecas brancas e pretas! e as bonecas andavam na rede!
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e o afonso alves da cruz ria e mudava de dente! o rosto mudava! e o
cabelo mudava! e eu dizer comigo mesmo e mas como! as bonecas andavam pelo mosquiteiro e achei estranho! e pensei que isto era magia!
e dormiram! e eu não conseguir dormi que tinha muitos carapana ... "
(lbid.).
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