.ETNODICÉIA URUÉU-AU-AU
Este livro, como outros pioneiros, inaugura
urna nova vertente da antropologia: de um lado,
ao tratar a questao indígena como inseparável da
ambiental; de outro, ao demonstrar que o problema do índio nao é marginal na sociedade
brasileira mas é exemplar dos nossos grandes
dramas económicos e sociais. A defesa dos direitos indígenas, embora os índios sejam minoria, amea9a grandes interesses económicos,
como os das mineradoras, das empresas de constru9ao ou dos grandes proprietários de terras e
entra em confronto com mal formulados programas públicos de coloniza9ao e de constru9ao de
estradas ou usinas hidrelétricas.
Os protagonistas da análise sao os índios
Uruéus-au-aus, até 1983 completamente isolados e, mesmo hoje, ainda parcialmente interiorizados na floresta. O estudo de Leonel foi pe~a
chave para a demarca9ao das terras Uruéus, feíta
em 1985. Escrito no momento em que havia
pressoes contrárias a demarca9ao (houve
mesmo, no governo Sarney, urna tentativa de
anular a demarca9ao), foi indispensável a completa regulariza9ao jurídica da área indígena,
finalmente alcan9ada em 1991 . Esta pesquisa foi
realizada no quadro da série de estudos do
Instituto de Antropologia e Meio Ambiente,
IAMÁ.
A Etnodicéia demonstrou como é possível
- e desejável - estabelecer os limites do território indígena mesmo antes do contato, que em
toda a história brasileira, sempre causou mortandades por doen9as e triste desorganiza9ao social.
Leonel, utilizando arquivos do SPI e milhares de
documento s, dialogando ao mesmo tempo,
através de intérpretes Parintintim, também de
língua tupi , com os poucos Uruéus que se aproximavam do posto da FUNAI, estabeleceu os
pontos críticos limítrofes da área indígena, que é
também, em parte, coincidente com urna área de
preserva~ao a mbiental, o Parque Nacional
Pacaás Novos. Nesta área conjunta indígena e
ambiental, regiao de paisagem fantástica de
selva e de pedra, de cavernas pré-históricas, de
sítios que evocam a lua, nasce a maioria dos
rios de Rondónia.
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Para
Betty e Carmen, por este des(caminho)
Nicolau Bruno,
Djaí e Tsiposegov

I

e, sobretudo, em homenagem a Jesco von Purtké!_mE, autor de todas as
fotos• deste livro, e que, durante grande parte de sua vida acompanhou e
documentou através de foros e diários, muitos dos acontecimentos aquí
relatados. Pena que nao tenha podido ver finalizada a edic;ao deste trabalho e destas suas fotos: a mone o surpreendeu no início de 1994.
Perdemos, todos os que o conhecemos, sua imensa generosidade. O
importante acervo de Jesco encontra-se no IGPA ~ Espera-se que a
sociedade brasileira venha a reconhecer, e.orno deve, sua decisiva contribui~áo para a documenta~ao dos índios da Amazonia.
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Hoje, dá-se o inverso. Muitas vezes, ao evocar a
minha estadía na plaga ardente, pergunto, duvidoso,
a mim próprio:
- M.as eu, de facto, estive lá?

Ferreira de Castro

SUMÁRIO

UMA ESCOLHA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1. OS ÍNDIOS DAS NASCENTES DAS SERRAS DE PACAÁS
NOVOS, UOPIANES E MOREIRA CABRAL ..
O Madeira, precária via de co1nércio . . . . . .
As n1issóes tatnbérn nao conseguiran1 instalar-se
Nurnerosos e hostis . . . . . . . . . . . .
U1na fronteira étnica xapacura e cavaíba . . . .
Parintintitn, o cavaíba desconhecido . . . . .. .
Outras denonlina9oes atribuidas ao desconhecido .
Os tupis-cavaíbas e Nilnuendajú . . . . . . . . . .
2. DUAS VAGAS EXTRATIVISTAS: 1900E1945
O posto n1óvel de pacifica9ao no río Laranji11has (1918- 1922)
No Mutu1nparaná . . . . . . . . . . . . .
Pitanga, hon1en1 sen1 gente (1947-1950) .
Jaciparaná
A genocida expedi9ao caripuna . . . . .
O SPI procura os .c avaíbas . . . . . . . .
A Colonia Rodolfo Miranda, un1a Babel
Jatnari e Candeias: do seringal acassiterita
O tuxaua Tabar~rana . . . . . ; . . . . . . .
O clesditoso tenente Fen1anclo e a epiden1ia dos bocas-pretas .
Nos ríos Floresta e Candeias
Massangana e Santa Cruz . . . . . . . . . . . .· . . . . .
A guerra do garin1po . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Os bocas-pretas ou negras nos rios Anari e Machadinho
Os tapiris do Muquí
Rio Sao Miguel . . . .
Rio Cautário . . . . .
O n1assacre dos oroins
Cabixi, filho do SPI .
A pritneira tnatan9a
A vinganya

17
23
24
25

28
30

37
40

45
53

54
56
59
62
65

68
70
74
76

77
80
82
84
88
92

95
100

103
107
109
110

Incotnoclas testetnunhas . . . . . . . . . . . . .
O exilio dos oroins e os ainda isolados no seringal S. Luís

112
115

3. A RENDI<;ÁO DOS SOBREVIVENTES . . . .
Finahnente urna expecli<;ao e a interdic;ao parcial
O conta to e Djaí . . .. . . . . . . . . .
A política indi genista da Nova República
A se1n-cerin1onia da colo1úzac;ao oficial .
A de111arcac;ao e o Incra . . .. .
Na Avenida Paulista . .· . .. .
Do título a posse das ses1narins
O lobby nntiind ígena . . . . . .
Novo governo, velha política .
·.
O bras.públicas, estradas e hidrelétricas
Mineradorns e ga rin1peiros . . . . . . .

119
119
124
127
131
137
139
143
148
151
156
162

4. PRESERVAR PARA E COM O SER lIUMANO
Uruéu-au-au/Pllrque Nacional de Pacaás Novos: u1na soluc;ao de
co1npron11sso . . . . . . . . . . . . . .
O ex-IIlDF/Iba1na versus Funai . . . . . . . . . . . .. . . .
U1n santuário cercado pe la devastac;ao . . . . . . . . . . . .
A des1narcac;ao: a 1neia vitória do lobby, na terra de ninguétn
Utn café da n1anha de fi 111 de governo

171

UM QUADRO SÍNTESE
AGRADECIMENTOS . .
SOBRE ESTA PESQUISA .
REFERENCIAS . . . . . .
SIGLAS E ABREVIATURAS
MAPAS . . . . . .. . .. . .
Habitat dos Urué u (Jesco von Pu t.tkan1er)
Situac;ao Indígena .
Situac;ao fundi ári a
Invasoes . . . .. .
Minerac;ao
M apa geon1orfológico

171
174
178
184
193
197
215
216
217
222

31
145
146

160
167
192

i

A enfermeira Terezi11Juz, herofna anónima da FUNAI, conversa com as fndias.

Os Uruéus-au-aus tem um cuidado extremo com as
crianfas. Na foto, fndia passando urucum numa
delas ap6s o banho da tarde.
Página oposta: A be/a Borop6t, primeira dama e
esposa de Djaf. cortando améndoas de babafÚ.

O velho che/e Djaí, grande pacificador que veio a morrer de pneumonia e agravantes. rendo recebido
arendimenro precário da FUNAI.

A aldeia construída por Djaí e sua gente
nas proximidades da FUNAJ, refugiandose dos constantes ataques de garimpeiros.

Djaf conversa com Mauro Leonel
sobre os Jurureí, índios isolados que
ficaram jora da demarcaflio.

O nascimenro do fi/ho do guerreiro Taroba.

Página oposra: Taroba, filho de Dja(, Cafando nas
savanas do centro da área, e menino Uruéu-au-au.

Canindé, o mais importante guerreiro Uruéu-au-au, que mais resistiu ao contato, ressentido com o rapto de sua
mae e irma, e as balas de seringalistas e garimpeiros em seu corpo.

..

Guerreiro Uruéu-au-au untando as flechas com Tike-Uba, veneno anti-coagulante.

UMA ESCOLlfA

Os uruéus-au-aus (cavaíbas), "os que tocan1 taboca ",os oroin (xapacuras), "os que anclatn pintados", e outros desconhecidos, ainda isolados, constituen1 o tenrn central <leste trabalho. No entanto, nao aparece1n aqui di reta1nente, ou seja, nao se trata de urn estudo etnológico. Isto por duas razoes, sendo a
pritneira de orden1 prática: a violencia e tensao que os cercatn nao facilitaran1,
nesta pritneira década de contato ainda inconcluso, interlocutores e clitna para
tal abordagen1. Basta le1nbrar as clezenas ele tnortes nos últitnos anos, en1
confrontos cotn invasores ele tocio o tipo, alé1n da carencia de recursos para
pesquisas.
A segunda é u1na escolha. Un1 dos obstáculos alegados a prote9ao de
suas tenas ven1 sendo o pouco que se conhecia destes grupos. Esta é urna
situa9ao generalizada para os ínclios isolaclos, ou etn fase de contato, que aincla
resisten1 na A1nazónia. A fal ta de info11na9oes é u1ndos tnotes esgrinlidos pelos
que se opoe1n as tnedidas conc.rctas de defesa da vida e das terras clestes
re1na11escentes, argun1entos geralinente de partidários da ocupa9ao territorial
pela exaustao do adversário. Tal argu1nento ve1n a ser urna das n1áscaras en1 que
se esconde a inércia burocra1 ica ~o indigenis1no oficial.
Deve valer a pena, no interesse da clefesa destes indios e recursos
llaturais, divulgar as info11na9óes reunidas neste trabalho, buscando esti11u1lar
tnediclas concretas, por exen1plo, cotno e1nbasa1nento para a decisao que deverá
ton1ar o judiciário. O obj etivo é contribuir para reverter essas situa9oes: 111ostrar
que, rnestno quando u1na pesquisa etnológica é difícil, con.ta-se· cotn dados
suficientes para localizar onde .se encontratn, etn que pontos as invasoes se
tornatn intoleráveis, pennitindó a plotagen1 e1n tnapa, e a prote9ao da área
ocupada pelos indios, pela via jurídico-legal e no local dos acontecitnentos,
bastando vontade política da socieclade e do go".e1110.
Os uruéus-au-aus to111ara1n-se, e~nbora por pouco ternpo, un1 caso
p ioneiro e exen1plar. A de1narca9ao de suas terras, ern 1985, deu-se a partir da
defi ni9ao dos locais onde os índios hostili zavatn a presen9a do coloni zador,
antes rnes1no que fosse111 exaustivmnente conhecicbs suas aldeias, ro9as, locais
sagrados, de coleta, ca9a ou pesca. O precedente ele tneclidas preventivas no
terreno detnonstra que elas sao possíveis, brecando o ava1190 da coloniza9ao, a
partir de 1nanifesta9oes da presen9a indígena, antes ele sua cotnpleta Jocaliza9ao
ou iclentifica9ao étnica. Etnbora as tneclidas totnadas na clefesa destes índios
tenhatn sido novainente insuficientes, indicatn o que poderia set feíto pelos
últitnos grupos que sobrevive1n isolaclos na Atnazónia. ·
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Esta experiencia n1ostra cotno é injustificável o assanhan1ento do indigenistuo oficial etn real izar o contato, tnestno a través das técnicas de •·natnoro' '
ou "atnansarnento", que co1nbina1n brindes e tiros de espingarda. Por tnais
ge11tis que se pretenda111, nao passatn de táticas colonia is de redm;ao, catnuflando ocupa9ao territorial e avan90 da fronteira econotnica. Inclusive porque nada
explica a pressa no contato, quando nada se faz na defesa das terras e recursos
natura is, enquanto os prin1eiros contatos traze1n a clizitna9ao pela doen9a, a nao
ser abrir novos espa9os a colo1úza9ao.
O tetna urué u-au-au é, aqui., rnn estudo de cainpo e docu1nental sobre a
situa9ao de grupos indígenas acossados pelo cerco enclocolonfal, etn suas várias
frentes e n1a11ifesta9oes. Nao substituí un1a indispensável p~squisa etnológica
con1 os uruéus-a u-aus: é utna prinieira contribui9ño. O te1na te1111ina envolvendo, ou tornando-se, utn outro: o da su posta ci.viliza9ao, na sua versao fronteira
econo1nica. E é tnais chao: aprofundar u111 exe1nplo conteniporaneo, docu1nentando-o eti1 seus desdobratnentos, des1nontando conexoes e reconstruindo os
antecedentes. Os uruéus-au-aus sao questao , neste trabalho descritivo, co1110
exeniplo das rela9oes interétnicas, da política indigetústa, co1no análise do
expansionisn10 da sociedade 1najoritária sobre a tninoria étnica, face aos grupos
isolados, antes do contato proprianiente dito, e etn seus pri1neiros n10111entos.
Trata-se de u1n caso de elei9ño, por dar-se nun1 centro pioneiro de
colo11iza9ao, co1no é o caso do novo Estado de Ronclónia, prevendo, cotno
pritneiro sintonrn, o desastroso, e aparenten1e11te irreversível, processo final de
ocupa9ño preclatória da Atnazónia. Traze1n, os uruéus-au-aus, o conhecin1ento
de 1nais u1na das faces tensas das rela9oes de nossa socieclade cotn os índios. E
ele 1naneira inversa, ou 1nenos co1nun1, a partir de u1n ou dois grupos, e de un1a
regiao localizada, no 1no1nento crucial de sua ocupayao. É o con.trário do tnais
freqüente, que t.e1n sido a análise globalizante e a posteriori.
A escolha do tetna uruéu-au-au foi sugerida por revelar a diversidade e
11.un1 só caso a gatna quase con1pleta dos interesses públicos e privados que
clisputa1n as terras indígenas: estradas, hidrelétricas, projetos oficia is ele coloniza9ao, tnineradoras, tnadei rei ras, seringalistas, agropecuá rias e utna nascente
sociología cartorial. Parece111 ser os indios, a pesar de ínfi1na tninori a, catalisaclores das 1nais agudas e int rincadas co11t radi9oes da socieclacle e do sistenia. Por
tocaren1, e si1nultanearnente, várias cordas sensíveis: a diferc119a cultural e as
questoes fundiária e a1nbie11tal.
Este traba lho foi facil itado pela avalia9ño do progra1na Polonoroeste,
pe1111itindo algu1nas visitas a regiao. Foratn considerados pela equipe cerca de
sessenta grupos indígenas, etn situa9oes tao tensas quanto estas. Alétn de
encontraretn-se estes grupos etn fase de contato, ele den1onstraretn n1últiplas
faces do colonialis1no interno, o caso uruéu-au-au é ele significativa atualidade.
Etn Rondonia, se1n dúvida, por ser grave questao política, pelos conflitos e
tnortes recentes.
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De atualiclade ta1nbé1n por coincidir, a área ocupada por estes grupos,
cotn utna área de grande interesse relativatnente a preserva9ao an1bie11tal, onde
se concentran1 as cabeceiras dos principais fonnadores brasileiros dorio An1azonas. Esta coincidencia oferece ocasiao de chan1ar a aten9ao sobre as rela9óes
estreitas entre as áreas de preserva9ao e a vida de conn1nidades culturaltnente
diferenciadas, con10 as dos índios, seringueiros, popula9óes ri.beirinhas e cai9aras. Ainda nao se realizaram as pesquisas 1nultidisciplinares que o tetna exige.
Pelo 1ne11os pode-se considerar alguns aspectos dos obstáculos institucionais a
cria9ao e prote9ao de áreas de preserva9iío co1n vida hun1ana. Finaln1ente, vale
ressalt:ar a razao tnaior desta escolha: o si1nples fascínio pela tenacidade destas
centenas de índios resistindo a u1n cerco de tais ditnensóes.
Vale advertir que nao se pretendeu produzir a indispensável etno-história dos uruéus-au-aus (cavaíbas), oroins (orouaris), ou dos povos circunvizinhos. Apenas se buscou, através de u1na seles;ao con1parativa, nao descuidar de
traba]hos anteriores que, apesar de fontes incliretas, oferecetn lllll suporte a
consideras;ao do quadro atual de cerco a estes índios, e asua iclentifica9ao, tetnas
centrais desta exposi9iío. Buscou-se 1nais localiza9óes, cotno se sabe clinátnicas,
e deno1nina9óes, tan1bétn inseguras con10 referencias para urna etno-história
ainda por fazer. Enfitn, u1na pri1nei ra e litnitada contribui9ao, voltada ao
presente e acircunstñncia, procurando revelar os interesses atrás dos confrontos.
A pritneira parte deste trabalho é u1n sobrevoo, nao exaustivo, 1nas
ií1dicativo, nas principais referencias historiográficas, até o final do século XIX,
sobre os ínclios da regiao, através dos trabalhos etnológicos e etno-históricos,
nrns tainbétn de viajantes, tnissionários e cronistas, na busca de pistas para a
identifica9iío dos grupos, de sua n1obiliclade e ocupa9ao espacial, ele sua geopolítica. Tarefa ingrata, sobretudo tratando-se de utn grupo tnal conheciclo, cotn
raras fontes diretas, inclusive porque a colonjza9ao tardou a aprofundar-se no
Alto Madeira .
A segunda parteé utna vi~getn exploratória pelos n1ilhares de docutnentos das instituis;óes indigenistas oficinis, tan1bén1 ao longo do ten1po e da
geografía, acrescida da leitura de docu1nentos de religiosos, recottes de jo11rnis,
entrevistas con1 sertanistas e seringueiros da regiao. O resultado é frag1nentaclo,
nao exaustivo, literaltnente telegráfico, lllna vez que telegrainas foi o que tnais
se snlvou da sistetnática destn1í9ao a que sa·o sub111etidos os docu111entos sobre
os indios. Pennitiu identificar os interesses que destroetn os arquivos oficiais,
e a grandeza intelectual e tnoral dos poucos que se dedicain a recuperá-los e
reuní-los. E supor o que seria este trabalho setn os incendios de arquivos, con10
o do SPI, ou a sua destrui9ao, con10 durante a passagetn de Ro111ero Jucá pela
Funai, que objetivatn sen1pre sun1ir con1 os direitos que os docun1entos revela1n.
Rencleu esta garitnpage1n, selecionando e co111parando, un1 quadro,
ai.nda que aproxi1nado e difuso, do que foratn os liltin1os séculos de rusgas para
estes ínclios. Deixa a itnpressao de saga, epopéia, que ahsolutan1ente nao cabe
de~fazer: este punhado de gente sobreviver, pelo n1e~1os, a 1naís ele ce1n anos de

•
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guerra desigual, algo cotnparável a Guerra de Tróia, ou a grande epopéia
equivalente de un1 povo. Entre os episódios possíveis de tnais co111pleta reconstru9ao, ressalta o 111assacre dos oro ins, talvez um dos motnentos de leitura
destacada neste trabalho, após a aridez incontornável da revisao das referéncias
docun1entais, obrigatória quando se con1prova1n dire.itos itnen1oriais.
A terceira parte trata do cerco atual , resultado da análise e sele9ao dos
docu1nentos oficia is, entrevistas,jo rnais e pesquisas ele campo, etnbora as visitas
aregi ao, no quadro de ava lia9ao, estivesse1n 1nais próxin1as da interven9ao do
que da pesqui sa acadé1nica. Nenhun1a das viagens pócle ser dedicada exclusiva1nente aos uruéus-au-aus. É setn dúvida rnn· desafio 111aior, quanto tnais se
trnbalha vohado ª ºpresente . No 1níni1no póe-se a dis posi\aO da defesa destes
índios Lnna exposi\ao desenvolvida e docrnnentada , talvez útil aos próprios
interessados no futuro, condensando o pout o que se sabe, até o 1non1ento. É o
que exp~ica ' o ton1 descritivo, docutnental , datado, e as detalhadas cit.a9óes
1nantidas etn al grnnas passagens. Cita9óes tao fora de tnoda , quase dos costu1nes, n1as indis pens ávei s a defesa jurídica, e devidas adifícil e n1inuciosa tarefa
de co1npor seqüéncias, a partir de i11fonna9óes fra g1nentadas e secundárias,
únicas quando se trata ele índios isolados e desconhecidos. A inexistencia de
estudos anterio res exi g iu 1naior ri gor, alén1 das obri ga9óes de precisao, face ao
processo judiciário e1n curso , introcluzindo nrnis obstáculos a leit.ura deste ten1a,
que já nao é, en1 s i 1nes1no, sen1pre agradáve l.
Por outro l<1 do, " carencia de precedentes ele abord<1gens deste tipo, ou
seja, restrit<1s a rnn caso de indios isolados e a u1na regiao, ofereceu tnaior
liberdade a que, no própri o curso da narrativa, fosse se revelando osó <1parente1nente invisíve l quadro endocolonial. Quadro já relativan1ente estudado e
conhecido; núcl eo e objeto de inte resse ta1nbé1n deste trabalho. Pe11nitiu ainda
a Jicen9a de se abdicar de 1naiores eligressóes abrangentes, pressupostos ou
quadros teóricos g loba 1iza ntes, já enunci ados en1 out ros traba lhos afins, e tnais
gerais sobre a co11di9ao indígena. Neste caso, porque redundant es, arriscaria1n
totnar espayo a ex plica9ao do caso uruéu-au-au, ou restringir-se a reafinna9oes
proclan1atórias o u, tao a se evitar quanto, a principis tas o u reduci oni stas.
Evitando -se exerc ícios el ~ utilidade cluviclosa para esta circunst ñncia, orientouse a pró pria reconstru9ao dos acontec i1ne11tos a que revelassen1, a conta-gotas,
o cenári o dos interesses que deten11ina1n o etnocídio. Os fatos, nesta exposi~ao
sobre o caso dos uruéus-au-aus, foratn privilegiados, e nao sua interpreta9ao ou
de1nonstra9ao de teorias. E stes fatos den1onstra1n pressupostos, evitando-se que
as explica9oes en1bara9assen1 ociosan1ente a apreensao dos acontecimentos.
Te1n-se aqui nrnis llln ponto ele patiida, do que ele chegacla, abrindo talvez novos
ca1npos de pes qui sa.
Porque o pano ele fundo da alta velocidacle e1n que vetn ocorrendo a
ocupa9ño da Ania zónia prenuncia o futuro a parentetnente irrevers ível da últilna
fronteira, un1 processo-tipo, que pron1ete atingir todos os últi1nos grupos indígenas isolaclos. Eis o que se pretendeu tnostrar, através da fon na assu111id<1 de
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un1 registro, de un1 paineJ, de un1 docutnento, de u1n exe1nplo, de rnn dossie, de
u1na n1odesta e auxiliar tnissao cun1prida.
A quarta parte trata da questao da preserva~ao atnbiental etn área cotn
vida hu111ana, co1n identico risco de análise do presente, no curso dos acontecitnentos, e os descontos pela ousadia, pois deveda ser trabaU10 de equipe
multidisciplinar, apoiado e1n estudo etnológico, que ainda está por ser feíto.
Finahnente, na conclusao, e1n que se argutr)enta por.utn carnpo do poss.íve.l, e
pregan1-se refo11nas e transfo11na9óes, apesar de que n1elhor estariain tn1111
trabalho sobre urna nova sociedade, da qual, o hoje n1ais parece distanciar-se.

Sao Paulo, 31 dcjulho de 1988

Acreditar que existem apenas os planetas conhecidos até hoje é tao pouco razoávet quanto
imaginar que o céu é povoado apenas pel.os pássaros que passam diante de nossajanela.
Giordano Bruno

,

,

l. OS INDIOS DAS NASCENTES DAS SERRAS DE PACAAS
NOVOS, UOP/ANES E MOREIRA CABRAL

Quetn sao, entao, os índi.os que habitatn as nutnerosas nascentes e
encostas das sertas de Pacaás Novos, Uopianes e Moreira Cabral? Apesar ele
contribui90es decisivas, con10 as de Curt Ni1nue11dajú, Alfred Métraux, Claude
Lévi-Strauss e da Cotnissao Rondon, muitas perguntas ainda continuam setn
resposta.
Os prin1eiros contatos feitos pela Funai, a partir de 1981, no Posto de
Atrac;ao Cornandante Ary Daltoé, antes chatnado Alta Lídia, nos catnpos dos
urupás ou de Cataquean1a, confi11na1n tratar-se, pelo 1nenos no que diz respeito
ao grupo principal, de índios cotn afinidades lingüísticas co1n os cavaíbas e
parintintins, da fa1nília tupi-guaraní. Apesar da Jan1entável ausencia de estudos
lingüísticos, etnológicos e etno-históricos específicos, esta conclusao decorre
da extre111a facilidade de cotnunicac;ao entre os chatnados uruéus-au-aus e os
parintintins, etn sua tnaioria originários do Maici, afluente do río Madeira, que
servem de intérpretes, intennediando o contato con1 a "frente de atrac;ao" na
últiina década.
Pelos sobreviventes do tnassacre protnovido pelo seringalista Manuel
Lucino, nas nascentes dorio Pacaás Novos, sabe-se tan1bén1 que, sobretudo no
oeste da regiao, encontratn-se grupos orouaris, cotno os oroins, hoje refugiados
nutna área vizinha da Funai. Há outros grupos isolados na regiao, con10 os
araparaquaras, a oeste, e os jurureis, no rio Muquí, estes liltitnos ta1nbé1n
cavaíbas, en1bora setn contato regular.
Tentar reconstruir, tnestno aproxi1nativa1nente, sua etno-história, nao é
tarefa fácil: É esforc;o etn algo parecido cotn gari1:npage1n, quebra-cabec;as, ou
aproxi1na9ao etu 111icroscópi6, as fontes sao raras e as referencias i111precisas.
ptnbora a enfase deste trabalho esteja no delineatnento do quadro de cerco a
estes ú1dios nas ültin1as décadas, vale reinontar algutnas pistas do passado tnais
longínquo. A in1possibi1idade, até o n101nento, de recurso alústória oral agrava
as dificuldades da n1inguada historiografía. Assim, a pesquisa sobre os índios
que habitava1n a regiao restringiu-se a pe1111itir algutn suporte ao estudo deste
século. Se a reconstruc;ao é já difícil qua~1do se trata de índios etn geral, neste
caso, a especificidade da hístória da ocupa9ao do atual Estado de Rondonia nos
ajuda a entender por que as fontes se fazeh1 ainda tnais raras. ·
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O MADEIRA, PRECARIA V/A DE COMERCIO
A tardía descoberta da liga\:ªº fluvial de Vila Bela da Santíssima
Trindade, entao denominada Mato Grosso, pelo Guaporé, Man1oré, Madeira,
An1azonas, até Belé1n do Pará, por Manoel Feliz Lima, etn 1741,.foi descrita,
etn 1775, por Joseph Barbosa de Sá: ''Navegaraó Rio [Aporé] abaíxo por donde
gente cathólica nunca havia chegado e só gentios de quetn forru11 tetido alguns
encontros inbarcados ta1nbén1 etn suas canoas e vezitandolhes algu1nas das suas
Aldeyas tnais chegadas ao Río." [1901:42]. As prilneiras entradas deraJn-se,
portanto, na tnetade do século XVIII.
Dois anos depois, Sá faz do Guaporé·igual descri9ao, ao voltar de un1a
viagetn de reconhecitnento: ''Teve alguns incontros dos Gentíos que etn canoas
o sahiaó a dezafiar pondo etn ton1 de :guerra a~11ados de arcos frexas e
porretes .. .''' [1901:43]. Relata un1a tentativa de povoamentorealizada etn 1745,
fracassada devido a resisténcia dos indios:
[ ... ] povoaraó neste anno alguns moradores de ?vtatto Grosso huns descobrimentos de ouro aquem do
Rio Apore certaó dentro o que chamanió ~1i11as de Om.unbijara vistos huns que andavaó no geniio
nos annos anteccdeules por entaó nao exarninados foraó largados no anno de núl selle ccntos quareut.a
e oylo por falta de for~as e sere1n os povoadores tocios pobres meueraó se nos ce1toons a procurar
Geutios que eraó nos tempos passaclos os ernprcgos dos homens pobres por onde acabaraó alguns e
os que cscaparaó comas vidas viernó ter as Povoa<;ocns de tvfatto Grosso e Cuyaba di vicios hu!1s dos
ou1l·os em tempos diversos [Sá, 1901 :45).

O grande obstáculo, partindo de Belétn (PA) ou de Vila Bel.a (MT), foi
sen1pre os trechos encachoeirados entre o Madeira e o Matnoré. É o que relata
Ul11 conego, Jnostrando que, vindo do An1azonas, as pritneiras entradas do rio
Madeira tan1bé1n sao do início do século XVIII. Escreve o conego:
Em 1723, segundo Baena, ou em 1725, segundo o capitao-tenenle Amazonas, foi o rio
Madeira conhecido pela primeira vez, até a patte superior das cachoeiras. Era enti'io governador do
Pará o general Joi.io tvfaia da Gama. A notícia que por alguns individuos Í.UClllllbidos do descimento
de Úldios do Madeirn LI-le foi dada, de que acima das cachoeiras havia habila<;óes de gente branca,
que nao sabiam se crnrn po1tnguezes ou hespanhóes, motivou a cxpedi<;i.io que maudou o di to general
as ordens de Francisco de Mello J>¡¡Jhetn [1875:119).

Assin1, salvo os jesuítas, o colotúzador fez, de início, tnais entradas do
que ocupa9ao entre os ríos Guaporé, Mainoré e Madeíra. Castelnau, etn sua
expedi9ao de 1842, explica porque a rota do Guaporé-Man1oré-Madeira perdeu
logo ilnpot1ancia:
Outrora fizeram-se expedi9óes pelo Río Madeirn: mas, depois que foi abe11a a navega9ao
pelo Arinos, que náo é mais perigosa do que a por aquele, e encurta rnuito a distancia, a antiga rota
fo¡ qm1se complctiu11cnle abando11nda. Passarn-se hoje anos sem que urna só cmbarc<wao apare~a
no Rio Madeira, por onde em média nao lrausitam rnais de duas canoas por ano, se tanto [1979,. t.
II:370J.
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A regiao continuou, devido as dificuldades de acesso, desconhecida e
disputada. Os portugueses buscavatn fortificá-la, enquanto os jesuítas espanhóis
tentavatn utna ocupa9ao de fato, tnas foratu repetidatnente repelidos quando
cruzava1n as tnargens do Guaporé ou do Matnoré. O seu interior, as serrase
nascentes, aqui estudadas, continuava1n terras de indios.
A coloniza9ao do atual Estado de Rondonia é recente, data da segunda
tnetade do século passado, ligada ao extrativistno da borracha. Ali pisou antes
o colotúzador, a cata de tninérios ou preando índios, estabeleceraln-se tnissoes
católicas, fortifica9oes ligadas aos litígios de fronteira, alé1n de vías de rarefeito
cotnércio. Mas esta ocupa9ao <lava-se nas tnargens dos principais rios navegáveis, evitando os trechos encachoeirados, e nao se aprofundava no interior, nos
afluentes, e tnenos ainda nos altos rios ou e1n se1ras escarpadas cotno as de
Pacaás Novos e Uopianes. A presen~a portuguesa, ou espanhola, buscou apenas
envolver o indio, único 111orador das paragens, ern suas desave119as. Esta é a
razao da precariednde das referencias sobre os índios do centro de Rondónia. A
dificuldade de acesso a regiao eleve-se ils inu1neras nascentes das serras de
Pacaás Novos e Uopianes. Todos os rios que lhes chio acesso sao encachoeirados. Este obstáculo, so1nado afirtne resistencia dos índios, retarclou a ocupa9ao
destes rincoes, até as últitnas décadas, até a chegada das tnineracloras e tnadeireiras, nossas conte1nporaneas.
O centro de Ronclonia, fora das tnargens dos grandes rios, e n1estno
nelas, foi se1npre regiao tnal conhecida, e1n parte até hoje. Continua va sendo na
época da viagetn ele Spix e Mattius, no início do século XIX, cotno infonna u1na
nota etn seu relato sobre o rio Madeira, cha1naclo de Caiari, ou rio Branco, pelos
ínclios, sendo ••incontestaveltnente o tnais itnportante afluente do A1nazonas, e
a sua bacia, e1n conjunto, tetn sido tatnbétn objeto ele dliviclas e falsas info11na~oes" [ 1938:421]. Quanto aos índios da regia o, era1n a inda 1nenos conhecidos.
Da infonna9ao di reta colhida por Spix e Ma11ius, tetn-se apenas que os 1nundurucus,
persegucm a diversas tribus, como os jumas, pnrintinti11s e araras (habitam cslcs as nascentes dos
ríos .Maués, C<111om:iºc para os lados do Mndcira) com tiio incxonívd furor, que as duas primciras
tribus, ina is frac as, scnio cm breve cxtcn11i11a1las [ 1938:409}.

AS M!SSÓES TAMBÉM NAO CONSEGUIRAM INSTALAR-SE

Outra fonte de referéncias, itnportante por ser das raras presens;as na
regiao, é a dos tnission:irios, rnas eles ta1.nbé1n nao se aprofundaran1 no interior.
A conclusa o ven1 dos estuclos do religioso Vitor I-Iugo nos arquivos das nlissoes,
cujos resultados foratn publicados no livro Desbravado:es, obra clocu111entada,
etnbora ingenua etn sua apologia do tnissionaristno etnocentrico. Ao sul, as
tnissóes tnantiveratn-se nas tnargens do Guaporé e Matnoré, 1nudando cotn
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freqüencia devido nos litígios de fronteira. Mais buscavatn atrair os índios que
ir até eles. Ao 1101te, os padres nao passavatn da foz dos ríos Jiparaná ou
Machado e, sobretudo, nao chegaran1 aos trechos encachoeirados: '• Afinal,
tatnanhas vinhatnsendo as dificuldades, que, por 1nuito ten1po, a evangeliza~ao
do Río Madeira nao entusiastnou os tnissionários", concluiu o autor (1959, v.
! :24].
Constataratn os clérigos, desde o final do século XVII, a presen~a de
povos de língua 'tupi, ao sul do hoje Estado do At11azonas, cotno os iruris, e
infom1aram sobre outras denotnina~oes, con10 a dos paraparixanas, aripuanas,
onicorés, torerises, por volta de 1688, •'tnas [a.cresc~nta llugo], etn 1714, já se
1nantinha1n aldeias do111esticadas, nas enseadas dos rios Canmna, Andirás,
Acuriatós e entre os índios guarina1nás, na fronteir~ do atual Território Federal
de Rondonia co1n o Estado do An1azonas'. Na 1narge1n do Madeira contara1n
os n1issionários 32 tribos, 1nas nao chegaratn ao alto rio, ficando sen1pre acima
do Jatnari, porque
4

•

as margcns do Grande Rio Madcira oforcciam tais co11<1i<;:ócs favoríivcis ele vida, as quais nao
garnntia o interior, 11c111 mesmo nas viziuhan~as das ul.i11as de ouro de Urncumacuii, nas proxunidades das cabcccirns dos rios Can11uaré, Jamari e Commbiara [ 1959, v. 1:22, 26-32].

Apenas etn 1728, aincla segundo Hugo, poclerian1 ter-se aproxitnaclo os
jesuítas da foz dos rios Jatnari e Machado. Deixara1n infon11a9oes dos patnas
(panos), dos torás (xapacuras), dos tnura e sobre dezesseis aldeias das 1nargens
do Matnoré até Santa Cruz de la Sierra, tnantidas pelos jesuítas espanhóis.
Estabeleceratn-se nas proxitnidades da foz do rio Ja1nari, na aldeia de Santo
Antonio das Cachoeiras, obrigadas co1n freqi.iencia a 1nudar de local pelos
''vizinhos bárbaros'', atacadas pelos 1nuras, e pelos ''civilizados sobretudo, que
tnais e n1ais pretendiatn aproxitnar-se da nova aldeia", .entre o Ja1nari e a
pri.tneira cachoeira do Madeira (1959, c. !:59]. Estes "civilizados" tentaratn, e
tnuitas vezes conseguiratn, escravizar índios das próprias 1nissoes. No Guaporé
estabeleceu-se u1na tnissao, '' co1n o intento de por etn ordetn uns tantos
caciques, próxitnos a debandada co1n seus respectivos gentíos (1nequéns e
guajaratas), por causa da tnorte do sertanista Dotningos da Cruz, a que1n eles
obedecia1n' ',e pnra ''reunir os catecú1nenos das 1nissoes espanholas, abandonadas etn S. Si1nño e Rio Mequéns'', deviclo aos conflitos de fronteira (1959, v.
!:85-6].
Os índios repeliratn a instala9ao de utn povoado deno1ninndo Balsemao:
"Foi abandonado principahnente pelas hostilidades dos índios. De fato, etn
1771, o pároco ele Balsetnao era outro, o Padre Agapito Marcos de Oliveira:
teve tat:nbétn de fugir para Borba, ulna vez que os pan1as se tinh.atn insurgido e
já haviatn n1orto utn ho1ne1n branco,,. Outras dificuldades tiveratn os tnissionários no período po1nbalino, quando os índios ficaratn sob o controle laico,
co1110 latnenta o historiador salesiano: "O silencio de rnotte pairava sobre toda
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a Atnazonia! O rio Madeira nao contava cotn tnn só apóstolo! As águas do
Guaporé e do Ma111oré se n1esclava1n estéreis, secas dos heroísJnos de antanho' '.
Os n1issionários voltarian1 apenas no século XIX, na Missao de Sapucaiaoroca,
etn 1827, buscando evangelizar os anga-turatnas, e chegando a batizar e casar
alguns n1uras, tnundurucús, araras, urupás e torás. Mas a missao, dividida etn
tres aldeias, foi de1Totada,
a pesar dos nove pra9as que o Comandante das For9as de Borba enviara a Sapucaiaoroca para evitar
qualquer ataque dos indios araras [1959, v. 1:111, 122 e 128].

Etn 1854 foi a vez dos franciscanos e, etn 1857, dos carmelitas tentarenl.
a sorte entre os ríos Aripuana e Machado; fracassaratn, cotno antes os jesuítas,
<liante dos araras e tnuras. Na foz do Jatnari tentaratn instalar-se "degredados
e ciganos portugueses tnoraclores do Río Negro", prin1eiro en1 Sao Carlos do
Jatnari, depois etn Sao Joao do Crato. Esta colonia foi criada etn 1802, para
livrar os n1oradores das correrías dos índios jutnas: "Ninguétn saía do povoado
por tnotivo nenhutn". Mestno apoiados por cinqüenta prac;:as, tiverafn que se
retirare atétnudar para o salto de Teotónio, tentando voltar para a foz do Jatnad.
"Por aqueles anos nússionou ainda as bandas tnadeirenses ce110 Pe. Pizzote,
que acabou tnassacrado pelos índios anicorés (onicorés)' ', registra o 1nesn10
autor. E111 1869, teve tnelhor sorteo franciscano Jesualdo Machetti, viudo da
Bolivia, que cotitatou alguns caripunas e araras a altura de Abuna:
Uns dez sclvagens nus, muito doentes, com tosse e catarro pulmonar [1959, v. 1:133, 136 e
150).

Enl. . 1871, encontraratn a lguns torás e araras no r10 Machado, onde
fundarain a Missao de Sao Francisco, no ri.o Preto.
Os indios pariiltii11i11s assassioarnín, logo no come90 da .Missao, um indio lorá e, depois de
modo, levaram sua forocidadc a ponto de cravarnm inümerns flechas no co1vo... A mor parte da
popula9ao se compunha de indios adultos porque as criaiwas, antes de os país sercm aldcados,
havirun sido roubadas pelos brancos. Em vista dísso, alguns indios torá viviam afastados, nao
quercudo residir na l\iissao, temcndo também o roubo de scus filhos [...) Outras lribos, principal1nenlc ao longo do Río l\fac11a<lo, foramsendo conhccidas pelos 1nissio11ürios: os jams, cruaris, além
dos lctríveis parinlintins. Do Rio Jamari eram conhecidos os un1Uqucs, urupás, manacás, u11.1tun1cus
e os nhacangas-pirangas...

Os 111issionários tentaratn agrupar no rio Ma11nelo índios to1·ás, n1atanavi, piraái e cerca de n1iljarus, .. contuclo os índios, pela inconstancia caprichosa
que !hes é i.nata o abanclonaran1 e vol.tarain para as n1atas". En1 1882, os
franciscanos entratn etn conflito cotn o presidente da província do Atnazonas,
tenninando por abandonar o Machado, no ano seguinte, e1·i1 razao dos co1úroi1tos
con1 a ma~onaria, exíJlica Hugo [1959, v. 1: 160, 161 e 166].
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NUMEROSOS E HOSTIS
Que eratn nu1nerosos os índios na regiao dorio Madeira, e que resistiatn
cotno pocHatn aos invasores, nao cabe a n1enor dúvida. Deve-se ao etno-lústoriador Moreira Neto a pub) ica9ao de u111111anuscri to de autor anonúmo, de 1816,
que ali registra ''a tribu da 11a9ao tnura, que se calcuJJa para cin1a de C?O 000
altnas. Setnpre se servio do Rio Madeira para fixar o centro de sua habita9ao".
Etn outro manuscrito, se]ecionado pelo 1nes1no pesquisador, outro autor anoni1110 acrescenta que
tao felizmente conccrlacla uño podía falhar a Sul>missño do Mura, e o anno de 1786 marcou a sua
Epoca: Epoca i111po11:111te para o Alto A111az.011ns, e c111 que associando-se-11os o Mura parecco
communicar-uos n sua prcgui<;n e sua indeffcrc n<;a por tu(jo que nño he trapa<;aria [ 1988:249-260].

No Madeira, os tnuras estiveratn entre os pri1neiros a seretn subjugados,
lllaS nao eratn OS ÚllÍCOS, pois O colonizador denotnÍnava incJisctÍll1Íllada1nente
aos índios que desconhecia, hostilizava, e, podendo, escravizava. O anonüno
dizque a pacifica9ao dos n1uras "n1arcou a sua Epoca .. , e é fácil entender por
que. Foi con10 tnissionários e pregadores que cotne9ara1n a localizar outras
tribos e relacionar-se con1 elas, tentando nova1nente navegar nutn rio a que as
cachoeiras e a resistencia indígena davatn fa111a de assotnbrado.
Ta1nbé1n nao cabe dúvida das dificuldades dos colonizadores nas tnargens do próprio río Madeira, apesar de n1elhor defendidas:
O Snrgento Mór Jof10 ele Souza, conhccido pelo nome de Mine iro, que foi o primciro que
co11duzio por este rio .Madeirn hum coml>oio de canoas do Paní ú lvfato-grosso, leve com este gentío
c11co111ros rc11l1idos de cnrn it ca ra, de <¡11c ha 111c111oria, e que cstcs gcntios nunca podcnio incetar
pela desigualdade das a1111as. Apcsa r do esfor~·o de rnilharcs dos comuatcntcs nada fi zcrfio, antes
fez nellcs, co111 os uaca111a11cs, e arcab11zcs cl(j que ia 1111111ido, horrorosa morlamladc que os
cscarmcntou. Depois dcsta época acloptarao novo systc1 11a de co111l>atcr, e atacar-nos por gucrrilJias:
tactica desastrosa, que pczou muitos a1111os sobre as Villas... LMorcira Neto, 1988:249-260].

A tnaior pat1e das referencias considera as 1nargens do Madeira cotno
"o centro da habita9iio" dos 1nuras, e os descreve por toda a An1azonia, o que
é, provaveln1ente, exagero e generaliza9ao sobre o desconhecido. Pnrece tnais
provável u1na nn1pla diversidade étnica, pelo 1nenos nos afluentes da nrnrgetn
direita do Macleira. Mas que os ínclios ilnpedinn1 a navega9ao do Madeira, fica
claro nos Autos da De\·assa contra os Í11dios Mura do Rio Madeira e Nafoes do
Rio Toca11ti11s (1738-1739), publicados pela Universidade do Atnazonas (UA,
1986:9]. A devassa visa va " desci1nento" e "guerra justa,, contra os indios que
rcsistiatn. O próprio provi ncial da Con1panhia de Jesus, padre Joseph de Souza,
ce11ifica
(...] qu<~ por i11fon11a~oes Ccrtas, que tcnho do Padre Ma11oel Fcmandcs, .Missiomírio da mesma
Co111panhia na Missño de Santo Antonio, a inda nova, E sito nas Cachoeyras do Rio da Madcyra;
ScrCe110,qucdesdco Rio Aripuani'1, athco Rio Gi-para11t1, quedczcmbocaóno dilo Rio da Madeyra;

OS ÍNDIOS DAS NASCENTES DAS SERRAS...

29

E ocupaó grandcdeslriclo Estil ludo i11ficioJ1ado de uma Nai;aó de Indios Ilarbaros chm11ados Muras
[... } [UA, 1986:9].

Acrescenta que os índios atacar.un índios re1ne1ros e utn canoeuo,
'·ho111en1 branco' ', e ainda qtle
[...] ucstc prezentc a uno dcrnó Em huma Rossa dos Indios da Sobrcdita Aldcya <le Santo Antonio,
Em que mataraó, E freclmraó a muilo <lelles, Se111111ais cauza, que a sua braveza, E malignidade, E
lhes lomaraó tocios os trastes, que tínhaó, E duas canoas pussanles, nas quacs andaó actualmente
fazc11do muitas insolencias por aquelles Rios, E ccrtoés [...) [UA, 1986:9].

A Cotnpanhia pede providencias ao gove.rnaclor, pro1netendo vantagens
ao .. Estado" e a "glória divina", porque no Madeira "se pode1n fundar nelle
a inda 4, ou tnais Aldeyas Grandes, tirado o detritnento daquelles barbaros'' [UA,
1986: l l]. Quanto ao provincial do Canno, etn seu parecer nos a utos da 1nes1na
Devassa, aceita que se castigue os tnuras, tnas reco1nenda cautela co1n as de111ais
ua~óes:

Corno nao se provam lcgalmcntc Scus Crimes, 11cm lhcs sabe ainda os norncs; Digo que por
ora Se devc dissinmlar com ellas alhe, que o tempo as dé a Conhccer, E Se us malles uos dem111ais
justificada cauza para os castigar'' [UA, 1986: 117].

As 33 testetnunhas dos autos citados, apesar de obviatnente "fabricadas'', cotno constatou a prefaciadora, atestatn que os tnuras in1pedia111 aos
colotúzadores colher os frutos do Madeira, a nño ser na tnargetn do río, co1n
vigilancia, e ainda assitn eratn surpreendidos [UA, 1986:2]. Conclui que os
indios, co1n seus ataques, di.ficultara111 o co1nércio, o estabeleci1nento, e "colo·caratn obstáculos a cotnunicayao fluvial entre Mato Grosso e o Pará, através do
Rio Madeira; enfitn, que aten1orizara1n as vil as e os 'lugares' da A1uazo1úa, no
século XVIJI principahnente' '. Fi~a claro, novatnente, nos 111es1nos docutnentos,
que tnura era rnna denot.n inayao'genéri ca, ou refería-se a parte das nun1erosas
tribos do Madeira, que se conhecia apenas, e tnal, nas proxitnidades de sua foz.
Moreira Neto indica esta diversidade:
A dcspcito das co11dii;ocs oprcssivas do rclaciona111c1110 coma socicdadc regional, conseguí u-se que indios n11111durucus aldcados, j1111111111c111c co111 alguns muras 11as 111cs11ms condii;oes,
fossem mobilizados para a lacar os íudios a ra ras do Río Madcira [1988: 125).

E11fi111, a pesar ele incursóes episódicas no río Madeira a partir do século
XVIII, de fato, os colonizadores apenas iniciara111 a sua ocupa9iio no final do
século XIX. Segurainente o desconhecia1n e ainda tnais o que se passava nas
nascentes e nas serras dos hoje denotninados uruéus-aü-aus. Esta é, tatnbétn, a
conclusao a que chegou a antropóloga Bréa Monteiro [1984:7), ao pesquisar
sobre os índios de Rondonia:
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[... ]a área banhada t1Clos alluentes da margem direila do río Madeira ficou por muilo tempo
desconhecida do homcm branco, sendo um tcrritório indígena. As primeiras noticias sobre a área e
seus habitantes, confonnc já foi referido, datmn tao somente ele fins do século passado.

O capitao-tenente da Annada, Louren90 da Silva Araujo e Atnazonas,
pioneiro conhecedor da regiao, revela que era111 poucos, até o século XIX, os
indios contatados no rio Madeira:
(...] algmnas malocas de Indígenas pacíficos, cuja civiliza<;ao a indiffercrn;a retarda, acrescem a
huma só povoa<;ao que existe neste grande.río (a Frcguczia do Araretarna), a qual nao ha podido
aincla desenvolver-se cm propor<;iio dps recursos que a naturcza poza seu alcance, e se ha conservado
scrnprc cntrinchcirada cm cautela iis agress6cs dos sclvagcns [ ...]

Confi11na-se, das decla1-a90es de Alll<)Zonas, que a regiao do Madeira
continuava pouco ocupada, salvo utna povoa9ao e índios:
[...]Na<;óes selvagens, bravas e pela maior parte antropóphagas, habitao ambas as margens, taes
como entre outrns, anicorés, aponariás, camaxiás, aráras, ariquenas, baéta, baris, catuxis, itatapirás,
jumas, muras, om¡n1s, pammas, sa nís e tonís (1852: 185).

UMA FRONTEIRA ÉTNICA XAPACURA E CA VAÍBA

Curt Nin1uendajü deixou a tnais in1portante contribui9ao etnográfica a
cotnpreensao desta regiao. Seu Mapa Etno-Histórico detnonstra que o atual
Estado de Rondonia foi urna regiao de vizinhan~a e, con10 se confinna hoje
pelos descendentes, de tensao entre grupos xapacuras e grupos tupis, ein
particular con1 os autodeno1ninados cavaíba. Os pri1neiros concentrava111-se no
vale tnédio do Guaporé até sua foz, nas duas rnargens, assi111 cotno etn torno do
Matnoré e seus principais afluentes. Reconstru9ao de que apenas foi capaz este
indigenista-pesquisador, carregando, nutn mesn10 diapasao, rigor e dedica9ao,
nas matas como nas bibliotecas.
Das infonna9oes de Métraux sobre os xapacuras, poucas incidem sobre
a área uruéu-au-au. Refere-se aos torás do Madeira como tendo contribuído para
a popula9ao de Borba e ltacoatiara, e a algutnas famílias na extinta Missao de
Sao Francisco [1948:399]. Outros 111orrera1n n.o verdadeiro cun·al de índios etn
que se transfonnou a Colonja Roclolfo Miranda, que deu origen1 a atual cidade
de Arique1nes, vítitnas da degrada9ao do SPI. Mesmo destino a seus con·elatos
ja rus. Ficaratn as deno1nina9óes dos ríos a testen1u11har a dizi111a9ao da ocupa9ao
colonial. Os urupás, de acordo com Métraux, encontravam-se no final do século
XIX no rio Canaa, un1 afluente do Jamari [1948:399]. Nao se confundetn, por
ser outro o idiotna, neste século, cotn os uruéus-au-aus, que, segundo suas
próprias informa9oes, tinham suas aldeias .mais a sudeste, a partir da Cachoeira
de Montenegro e do Nova Floresta. Os urupás mantinham contato pennanente
con1 os seringuei ros e 111issionários, chegaram a n1orar en1 Bom Futuro, sede de
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seringal. Igual destino tiveratn os jarus, que teriatn seu hábitat a oeste do rio
Machado, entre o Jaru e .o Anari. Nao há sobreviventes de que se tenha notícia.
Os grupos orouaris, de língua xapacura e cha1nados pacaás novos,
contatados tnais recentetnente, estao identificados nas áreas indígenas parcialtnente reconhecidas do Lage, Ribeirao, Pacaás Novos, río Negro-Ocaia e
Sagarana. Os oroins sao urna presen9a xapacura na área indígena uruéu-au-au,
a do1ninante cava iba, onde se encontra o seringal e garitnpo invasor denoniinado
Sao Luís, nas nascentes dorio Pacaás Novos. Tal situa9ao pennite n1ostrar que,
no correr de pelo tnenos utn século,.a serra de Pacaás Novos serviu de fronteira
aos grupos orouaris e cavaíba ..Os pritneiros ocupando suas vertentes ocidentais
e os principais afluentes brasileiros do Matnoré, assitn con10 o vale <leste
fonnador do Madeira. Os cavaíba dotninavatn a tnaíor parte das nascentes do
Madeira, Guaporé e Machado, e o vao da serr~ de Uopianes. Nao há dúvída de
que tais Ii1nites resultar<un de sucessivas reaco1noda9oes, espretnidos pela
chegada da ·horda colo1üzadora.
Quanto apresen9a de outros grupos de língua xapacura, cotno os urupás,
en1 quase toda a regiño estudada, é algo co1nprovaclo. Rondon e Faria listatn,
alétn de denorni11a9oes ainda hoje vagas co1no cabixi e boca-negra, de tnodo
n1ais preciso: ''75-Uótno ou Miguelenos-Rios S. Miguel e Manuel Correia, afl.
do rio Guaporé-Urupá ", e os próprios "77-Urupá-Río Urupá, afl. do rio
Gí-Paraná" [ 1948: 18-22]. Infelizn1ente trata-se de grupos extintos, tnuito~
dizitnados pela doen9a nas reservas do SPI [Nitnuendajú, 1982: 114]. Este é, pelo
1nenos, o caso dos registrados no passado ao norte, leste e sul da área dos
uruéu-au-au. A 1nes1na lista da Con1issao Rondon-CNPI contétn info11na9oes
coincidentes cotn grupos hoje já contatados, entño isolados no início do século,
tal vez os tnestnos que entrariatn etn contato no pós-guerra, todos listados cotno
urupás: " 32-Imnaru-Rio Ouro Preto, afl. do río Pacaás Novos-Urupá"; "51Pacaá-Novo-Rio Pacaás Novos, afL dorio Mainoré-Urupá"; "69-Uaiao-Rio
Ouro Preto, afl. dorio Pacaás Novos-Urupá "; "22-Uairi-Rio Ouro Preto, afl.
dorio Pacaá-Novo-Grupo Urupá" e "79-Xai-Rio Ouro Preto, afl. dorio Pacaás
Novos-Grupo Urupá "-O Jnapa ele Ninu1endajú (198 1) registra, abrangenteJnente, "pacaás novos", no río Pacaás Noves, e constata a presen9a dos seguintes
grupos xapacuras, hoje extintos etn Rondonia: no centro os urupás, nas nascentes do Ja1nari - 1886 - 1888; os urupás na n1arge1n esquerda do alto rio Urupá;
os ja rus - 1915 - JU\ 11rnrge1n esquerda do tnédio rio Jaru; e vá ri os grupos extintos
ao sul , no vale do Guaporé: cancan1, cmnaná, uo1110, abitana e xiabi.
A dinfünica da rela9ao interétnica, e da ocupa9ao espacial de Rondonia,
parece ter sofríelo unm profunda altera~ao no século XIX. AparenteJnente a
presen9a dotn inante era, e é, xapacura, no entanto tnais pronunciada na bacia
do Matnoré e etn seus principais afluentes. Li111itava-se, ocupando o oeste e
sudeste, cotn os pri1neiros cnripunas, de língua pnno, situados tnnis a noroeste,
na foz do Matnoré. Estes grupos xapacuras foratn tangidos das n1argens do
Matnoré etn dire~ao das nascentes de seus principais afluentes. Estes afluentes,
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por sua vez, nascern etn ton10 as serras, cujas vertentes opostas eran1 ocupadas
por grupos tupis, quase utna fronteira, onde foratn e1npurrados uns contra os
out ros.
Dentre os grupos tupis, a presen9a inais antiga identificada parece ser,
ao norte, no Jainari e Candeias, dos grupos arique111e e caritiana; e a nordeste,
dos grupos tupis-ratnaratnas, no Machadinho, cujos descendentes sao os araras
(caros) e a)gun1as fatníJias dispersas dos chan1ados urubus e, ao sul, os grupos
tupis-tuparis. Há algutna presen9a xapacura fora <lestes litnites. Note-se, no
entanto, que se dao pelos vaos das serras, no ponto de contato das nascentes das
diferentes bacías, por exen1plo, onde o ti.o Pacaás Novos (do Matnoré) nasce,
próxitno aos rios Janrnd (do Madeira) e Jaru e Urupá (do Machado). Este quadro
vetn apoiar a hipótese de Nitnuendajú, indicando a chegada dos tupis-cavaíbas,
vindos do norte pelos afluentes do Madeira, etn particular o Jaciparaná e o
Jainari; e a oeste, vindos do ?v!achado pelo Maclrndi11ho, Jaru e Urupá. Vieratn
etnpurraclos pelos 1nunducurus que, por sua vez, o fora1n pela horda colonizadora neobrasílica no ciclo da botTacha.
É inevitável que, diante de tais cotTentes tnigratórias opostas, apertadas
rnnas contra as outras, estes povos te11nine1n e111 conflitos, sobreposi9oes,
itnbrica9oes e reaco1noda90es. Apenas os grupos que aceitan1ocontato1nante1n,
até a extin9ao ou a desagrega9ao, posi9oes nos 1nédios ríos. Aos que recusatn
contato, algunrns vezes dissidentes; só !hes resta o refúgio dos altos ríos e dos
contrafo11es das grandes serras que lhes dao origetn. Daí grande parte das
confusoes de deno1nina9oes. Ao contatar llln grupo no tnédio río, atribuía-se ao
grupo "arredio" das nascentes a 1nesn1a origen1. Assi1n, denon1inou-se "caripunas", iniciahnente referindo-se aos de língua pano, aos grupos presentes no
Mutu1n e Jaciparaná, quando era111 xapacura e, 1nais tarde, sobretudo tupis-cavaíbas. Deno111inou-se arique1ne o grupo do Jatnari, e o foi provavelanente na
altura do Canaa, no entanto, no Nova Floresta, 1nais tarde, eratn tupis-.cavaíbas.
Denotninou-se urupás aos grupos dos ríos Preto, Anari e Machadjnho, quando
erain Tupis-cavaibas, e nao xapaciira, co1no se co1nprovaria tnais tarde co1n o
contato.
Esta dotninancia xapacura sobre a área aquí considerada, tnuito provável
110 passaclo 1nais retnoto, pode ·induzir a interpreta<r·óes contraditórias. É o caso,
entre outros, do estudo de Alan Wilfrid Mason, que a pesar de representar urna
contribui9ao sobre os ainda pouco conhecidos orouaris, nao consiclerou a
111obi lidade ctnogeográfica e geopolítica [1969:59). E1nseu 1napa localiza todos
os pontos onde se 1nanifestou algunrn vez a prese119a chapacura, e conclui: •'Os
grupos xapacuras estavan1 distribuidos nrnis a111plainente, ao contrário do que
Métraux e Lévi-Strauss acred i.taratn" [ 1969:59]. De fato Métraux localizou
inui.tos grupos xapacuras no 1nédio Gunporé, nas cluas tnargens, brasileira e .
boliviana. Nao chegou a saber da i1nportant.e presen9a dos grupos que seria1n
tnais tarde localizndos no Ma1noré, sitnplestnente porque, na época do seu
trabalho, vivia1n isolados,, seudo de contato recent~, dos anos 50. Mas nao
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deixou de anotar: ··Até o final do século passado, existiatn a)guns poucos grupos
xapacuras isolados, provaveln1ente. hoje extintos, que viviatn nos afluentes
orientais do Alto Río Madeira .. [Métraux, 1948:397]. Os grupos isolados
tendetn a sobreviver, e até crescer, enquanto os que entratn em contato, desaparecetn.
Mason insurge-se ainda contra a distirn;:ao que faz Lévi-Strauss ao
localizar os grupos xapacuras no Matnoré e no Guaporé, a partir dorio Branco
até a sua foz, e grupos tupis nas bacias dos rios Branco, Mequéns e Corutnbiara
[Lévi-Strauss, 1948:371]. Ao contrário de Métraux e Lévi-Strauss, Mason
opinou que "é certatner1te o oposto - muitos grupos xapacura ocupavan1 áreas
consideradas t.alvez ·¡soladas', seja geográfica ou culturaltnente, ou atnbas as
coisas" [1969:61].
A resposta encontra-se etn Niinuencfajú. Ao insistir.na fiel reprodrn;ao
de seu Mapa Etno-Histórico argmnentou que: · •Todos os 1napas ethnographicos
da Atnérica anteriores ªº tneu tfün o defeito de nao distinguir o presente do
passado, e foi esta grave inconveniencia que me levou a elaborar utn tnapa onde
essa distin~ao fosse claramente representada'' [1981 :32]. Nao foi, aliás, a única
novidade de seu trabalho. Alén1 de introduzir e enfatizar o ten1po em sua
pesquisa etno-histórica, Nin1uendajú sinalizou a dinfünica e os deslocamentos
geográficos que identificou. Eis aí a incon1preensao de Mason, decorrente
tatnbétn da ausencia, etn sua pesquisa, de fontes itnportantes, como os trabalhos
de Franz Caspar (1956 e 1975) e da Co1nissao Rondon, que identificatn
conclusivainente a don1inancia tupi no Guaporé, neste século, a partir da
1narge1n oriental dorio Branco. No próprio tnapa elaborado por Mason, etn que
se confunden1 passado e presente, e as populayoes nao se 1noven1, nota-se a
unidade geográfica dos xapacura e1n torno das nascentes e vilos das sen·as de
Uopianes e Pacaás Novas, do rnédio Guaporé até o Ma1noré e seus principais
afluentes brasileiros. A pesar de estático e itnpreciso, o rnapa de Mason tennina
por dar razao a Lévi-Strauss e Métraux, etnbora pretenda divergir deles.
Eis por que, ao se identificar hoje a itnportante presen9a cavaíba nas
serrase nascentes do centro de Rondonia, sobressai, n1ais urna vez, o trabalho
de Nin1l1endajú, ao tnostrar a inter-rela~ao entre os grupos, sua dinarnica e a
pressao do avan90 da colo1úza9ao que os tnovin1enta. E a dificuldade de Mason,
ao pretender isolar geografican1ente apenas utn grupo lingüístico, setn levar en1
conta seus circunvizinhos e a sua tnobilidade. Li1nitou-se tan1bé1n a infonna9oes
lingüísticas, ignorando as fontes indigenistas ou etnográficas.
Na hipótese 111ais provável os grupos xapacuras foratn en1purrados do
tnédio Guaporé e Man1oré pelos seus afluentes, ao interior. Ali se encontraram,
no século passado, con1 os cavaíba, nas nascentes e senas tnais seguras do centro
de Rondónia. Os ú.ltitnos vieratn, por sua vez, tangidos, pri111eiro ao alto Madeira
e depois pelo Machado, Jan1ari, Jaci-paraná e seus afluentes, a regiao das
nascentes. Avizinhara111-se no passado os re1nanescentes das duas etnias, xapacura e cavaíba, nas sen·as.
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Exen1plo clesta vizinhan9a, talvez progressiva e for~acla pelos surtos
extrativistas, é a que se verifica na área uruéu-au-au. Dentre os grupos já
identificados, b 111ais ocidental é de língua xapacura, os oroins, .. os que andatn
pintados", segundo utn orouari. Etnbora ai nda nao se possa contar com utn
estudo lingüístico aprofundado, os próprios oroins "dizen1 que os oroates
entendetn utn pouco o oroin" [Mindlin, 1987:3]. Parecen1 ter cotn os demais
orouaris diferen~as apenas dialetais, cotno Mason constatou entre os próprios
orouaris. Segundo as notas de Betty M indlin,
[...] a língua dos uaris é conhecicla e os miss ionários a clocumcntaram. A dos oroins nunca foi
registrada. Coutam algumas palavras parecidas: pcixc-fam (oroat), i-fa111 (oroi11), piab- oob (oroat),
tokorob (oroin). Os uaris chamamos brancas de huya111, os oroins de cm1oam. Uari é gente, Kreme
é gente para os oroins, orohckrcmc ¿ home111, oropirnr mí 111ulJ 1cr (enq11anto narim:í é 111ulher para os
uari). Decididamente, tupi a lí11g11a nao é.

A rela9ao entre os orouaris e os o roins continua sendo utna questao etn
aberto, en1bora tudo leve a crer tratar-se de dois dialetos xapacura. MindJin
identificou tan1bén1 diferen~as na constru9ao das casas e na fortna ele trabalhar
o algodao para as redes. Os oroins situava1n-se nas nascentes do rio Pacaás
Novos, etn particular, no igarapé Água Branca, e
[...] eles dizem que deles havia vários grnpos: os oroq11itm1S; os oroanans, que acabaram todos; os
orocapacam. Mas falam também de vários grnpos oroins-oroápraii ou oropraji, que ficarrun cegos
porque apanharam s.·u1l111po, os oroa11a11s, que acabar.1111 todos, só restando uma mulher no Ta11.1jura,
e eles oroin. Casavam longc, nao com primos cruzados, mas uao entre aldcias muilo distantes
[Mindlin, 1987:3).

Curioso é que, para os orouaris, do Posto Rio Negro-Ocaia, estes oroins
tatnbétn eratn dos '' oro-au-au' ',segundo relatou o sertanista Cícero Cavalcanti
de Albuquerque, após o pri111eiro conflito cornos índios nas nascentes do Pacaás
Novos, que culminada con1 o n1assacre promovido pelo seringalista Manuel
Lucino, etn 1963. Cavalcanti reltlta que un1 grupo de seringueiros e índios, ao
encontrar a pritneira aldeia, seguindo "as veredas dos oro-au-au [... ] nao
detnorou chegaratn no acarnpa1nento que nao era aldeia dos índios que buscavatn'' [MI, pl. 4 73, 5.6 .1976], No 1nes1no '' Metnorando n. 4' ', Ca va leanti conta
que "os oro-au-au dissera1n que se cha111ava1njabotis", e que .. os clialetos que
atnbos silvícolas fa lan1 sao diferentes e só se entendiarn por acena9oes e
tnúnicas", e concluí: " Já tetnos certeza q ue sao outros índios cotn dialeto
diferente que habi tan1 nas cabeceiras do Pacaás Novos" . O sertanista sugere
a essa chefia que scja proposta ,¡ diretoria do SPI a f unda9ao de um posta ou Tun na ele Atra~iio para
os indios jabotis. Pelas informa~ócs dos ú1dios do Posto Río Negro que visita mm os jabotis, dizem
que sao várias aldcias dos dilos jabotis.

En1 1970, sete anos depois, ao cotnparar as flechas do ataque de indios
ao seringa! Mundo Novo, no rio Sao Miguel, Cavalcanti con1prova a se1nelhan~a
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das flechas eJn tres ataques, identicas as recollúdas 110 igarapé Jurupari, afluente
dorio Sao Miguel, no seringal do senhor Ivan, iguais as que 1natara1n o vaqueiro
José Rodrigues de Moraes, na fazenda que Flodoaldo Pontes Pinto tentou abrir
nos can1pos de Alta Lidia, nas nascentes do Jaru e do Cautário, em 23 de
sete1nbro de 1969 (MI, pl. 529, 9.6.1970]. "Tudo faz crer que sao os indios de
utna só aldeia que estiio atacando e1n vários lugares, etn face de ser as flechas
todas iguais", conclui o sertanista. Cavalcant.i infonna ainda que
[...] csscs indios atacanun outros inJios que se chamam .. Uruins" (g rnpo Pacaás Novos) nas
11ascentcs de u111 igarapé dc110111i1wdo ig. Água Oranca (Luciudo) (all dorio Pacmís Novos), e um
dos urni11s foi tlcxado e vendo as !Texas antes citadas rcco11licccu-as como scndo esscs indios que
lites atacaram, os quais siio clia11iados pelos 11rui11s dt; urupains. /\ maloca clcsscs un1pains fica
hx:a liz<1da cnl re a uasccntc do Paca;is Novos e Jaci para11;í, a qua l consta se compor de vi·i rias ce11tcnas
ele indios qw.; 11iio tive ram 11cnl111111 contato a111is toso com os habitantes da ci viliza<;iio regionnl. Uma
outra aldcia ck indios t1n1t:us-a11-a11s , fica cutre as calJCcciras dos rios·caut•írio e Jamari, e os indios
Un1-l11 dize m q11c s:io m11itas casas dos U111l:11s-au-aus.

O sertanista Cavalcanti relata a inda, referindo-se aos .. uruins", cotno
"sendo rnna pequena aldeia de uns 17 índios entre grandes e pequenos. Estes
índios vieran1 perseguidos pelos uruéus-au-aus •·. •'Os Si lvícolas espoliados de
suas terras dos rios ou igarapés passa1n a tnorar nas serrase nascentes dos rios",
explica Cavalcanti , argutnentando que foratn etnpurrados para as nascentes das
serras de Pacaris Novos e Parecis
(... ) em <kcorréncia dos explo rado res de borracha, castmtlta e ul1i111ai11c11tc 111i11érios, foralll usurpados e ba11idos de s11as tcrras que habi1ava111, senclo casas incendiadas e cspi11gardcc1clos ou m ctralhados, resultando n.~J'u gin rc11111a loml>acla das nludidas serr;is e sopés,j:í distanciados dos rios e malas
onde pescavnm e crn;ava111 cte. [ ...] Nos dias de hojc, csscs indios fugitivos, moradores nas serras
pelas circu11sti111cias me11cio11adas, cst:io sofrcndo 11ovas pcrseguis:ües por gari111pciros que dcscobrc1ll 11unérios nas serras, úllimos pontos 011ck os indios se (~sco11dc111para11f10 screm nrnssacmdos.
Ora, se j:í tomaram-lhcs (()(fas as lcrras dos i gara¡x~s e qucrc111 couquistar as scmls, para onde in1o
cstes s ilvícolns? O único meio ¿ a inlcrdi\.f•o e reserva definitiva de tcrras como propricdade dos
indios e scus dcsccndenlcs co111 o direito de todas as tiquczas do solo e subsolo [MI, pi. 529,
9 .6.1970:2].

O testen1unho e a explica9ao de Cavalcanti te1n raro valor, por ter ele
trabalhado durante décadas no SPI e na Funai, na regiao do atual Estado ele
Rondónia. Propoe iniciar a atra9ao, niío pelo rio Sao Miguel, 1nas pelo Sao Luís
no rio Pacaris Novos. Cava lcanti pennitiu, con1 as i11fonna9óes que recolheu
junto nos orounris, aos oroins etn particular, a pritneira aproxitna9ao con1 os
indios escondidos nas serras. Seu pedido de interdi9ao das serras co1no área
indígena, obviatnente, caiu no vazio, cotno tantos outros, antes e depois dele. A
i11tercli9ao viria quinze anos depois. No entanto, Cavalcanti tinha chegado a
identificar algunrns 1nalocas nutn nrnpa:
Co11for111c se vé no m:ipa anexo a maloca de indios urnpnins, fica s ituada entre as nasccntes
dos ríos Jaci-Parau:i e Pacn:ís Novas - para lelos 63° 30' e G.tº ()() COlll me ridianos loº 30' e 11o00,
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a 11mloca clos 11111~11S-atHHL<; fica situacla cutre os parnlclos 63° 30' - 63° 00 e meridianos 11° 30' e
11 º 00 - cal>ccciras rios: Ca11tário-Ja111ari-Jam e Novo Destino. A <írca ck tcrras que podcrá ser
intcrditada pela Funai abrangeni uma faixa entre cssas ditas 111alocas pelo lombo das serras
Pacaas-novos e as 11ascc11tcs 011 vcrtentcs dcsscs ríos e igarapés que saem para os rios Mamcré-Guaporé-Madcira e Ji-Parami 0 11 ~fachado [MI, pi. 529, 9 .6.1970:4-5).

Quantos conflitos a Funai nao teria evitado ao ouvir seu funcionário,
sertanista, atuando na regiao há vinte anos?

PARJNTINTIM, O CAVAÍBA DESCONHECIDO

Se esta distribui9ao espacial dotninou 110 últitno século, Curt Nitnuendajú n1ostra que 11e1n setnpre foi assi111. Para ele,'' pelo anno de 1800 os cavaíbas
(Cauahipe, Ka\vahíb, Cahahiba, Cabahyba, Cabaiva) 1norava1n ao Oeste (e
talvez ta1nbé111 ao Leste?) do Alto Tapajóz, longe da 1nargen1, no interior,
fonnando u1na tribo considerável, agricultora e guerreira, que falava a n1es1na
língua dos apiacás, seus initnigos pelo lado de ci111a' ' (1982:50 e 52]. Acrescenta
que no século XIX os cavatbas passaratn a ser descritos apenas cotn a denon1ina9ao pejorativa que a eles atribuía111 os seus ini1nigos 1nundurucu: parintintiu.
Etn trabalho posterior, Nitnuendajú dirá que .. in Mundurucú, Pari-rign-rign"
significa " ú1dios fedorentos" (1948:284]. Tal situa9ao nao deixa de cotnplicar
o tratainento das fontes, aparecendo con1 freqüencia, na cata de referencias sobre
os índios na Atnazonia. Tennina-se por percorrcr denon1i1rn9oes de diversas
origens, contraditórias, as vezes etnocentricas e injuriosas de utn grupo a outro,
ou arbitrádas ge11eraliza9oes regionais, sobrepostas a verdadeira autodeno1nina9ao en1 que o grupo se reconhece.
Encontrou Nitnuendajú utna pritneira noticia de un1 at.-.que parintintitn,
do ano de 1852, e "desde entao talvez nao t.ivesse passado u1n só ano se111 que
os parintintins nao tentassen1 ao tnenos rnn assalto aos civilizados, con1 resultado tn ais Oll n1enos funesto para estes. Fixaratn-se estes indios entre o Madeira
e os seus a fluentes Mannel los e Machado e tornaratn-se o fla gcl lo da popu la9ao
ci vilizada" . Ni1nuendajú nao soube a quetn atribuir o inicio das hostilidades:
Narra, poré111, 11111a tracli<;úo ckstcs mesmos tonis c¡uc 110 principio os pari11li11li11s absol111a111c11tc 11úo Sl:. 111ostrava111 tiio ltostis, e <¡ll(:. a guara impl:ícavcl fo i provocada pelos cxccssos dos

civilizados. Q11ern co11ltcce os proccssos co111111Ls da com¡uisla do sc11f10 ja111ais poní rnn di'lvida a
verncidade dcsta tradi\iiO .. fl 982:56].

Os que vinhatn de Manaus a vila de Santo Antonio do Madeira, safratn
invariavehnente contatninados por este horror aos parintintins. A clescri9ao de
Brown e Lidstone é eloqi.iente:
A pa11c do Maclcira que agora atravess:ívamos era tida como infestada por mua sclvagcn1 e
atcrrorizadora tribo de indios! os chamados pari11li11ti11s. Em todns as paradas, rn1111a considcrávd

clistfü1cia, cnco11troívamos moradores que 11K1111i11ha111 i111c11sos caes ele g11arda, destinados á sua
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prol~iio; tcnninavam por SCr Ulllll fon te ele afli<;iiO para llÓS, C)Uando efetivamcnle tocávanos a tcrra

finnc, csscs bmtos· parcciam desconfiar que nós pcrtcncíamos a alguma trilx> dcsconhecida,
provavclmcnte in.11nistosa, e, como competía, nos fiucavrun seus denles. De fato, nós temíamos mais
os cachorros do que os próprios parintinlins; mas, por outro lacio, nosso capitiio, cujas pressentimcntos cstavam agu<;ados, e o medo aflor da pele, estimulado pelos relatos horriveis de recentes e
violentos massacrcs realizados por cstcs sclvagcns, ocorridos cm vários pontos dorio. Por isto, a
cada entardeccr, qwmdo dcsciamos a ancora, ele cuidadosamente escolhia um ponto de parada que,
em sua opi1úao, seria menos cxposlo a ataques, e, durante toda a noitc, os 1ru1rinheiros vigiavam,
por tumos de guardn, para prolcgcr-uos do pcrigo [1878:340].

Foran1 estes índios o fantasn1a dos técnicos e trabalhadores durante a
constru9ao da Estrada de FetTo Madeira-Matnoré. Desta vez, "estes bárbaros
sanguinários" apareceriatn 1nais a oeste, no Jaciparaná, a111edrontando os
aca111pa111entos da EFMM e tnatando alguns eje seus en1pregados. Craig tinha
1nuitas dúvi.das sobre quetn erarn estes indios:·
Niio podiam ser os caripunas, que vivinm ao sul do Jaci-Paraná, porque cstes tcriam
cnco11Lrado o nosso grupo antes, quando nos movemos cm dirc<;iio ao no11c. AlgwlS anos antes,
segundo Kellcr, os ingleses tcriam sido :1tacados cm Sant.o Antonio pelos parintintins. [ ...] É possívcl,
por 0111ro lacio, que Kcllcr e nós mesmos cstivéssc111os errados ao atribuir tocias estas desgra<;as aos
pari11lintins. Pocleria111 ter sido cometidas pelos acaugas-pirangas (cabo9as-vermelhas), que "se
supunha vivia111110 rio Jamari, a sudeste de Santo Antonio, e que tinham o costume de cobrir suas
cabc~as com uma pintura vcn11cllia [Craig, 1907:364-396].

Vagas sao ta1nbé1n algu1nas das referencias de Pin kas, sobre a ocupa9ao
do alto Madeira no século passado, e sobre os próprios indios. Conta que as
tentativas de ocupar a regiao era1n recentes, estitnuladas pela "esperan9a de,
etn breve, possuíre1n urna via férrea", e que "os novos exploradores vinhatn
tentar fortuna e1n terrenos incultos ainda nao explorados e tidos inacessíveis por
causa das cachoeiras inabitáveis, etn virtude das febres", colocando-se "entre
as cachoeiras onde riquíssitnos seringa is tinharn sido descobertos •·. Eis o inicio
da ocupa9ao, na segunda tnetade do século XIX. Entre Santo Antonio e o
Caldeirao havia dez estabelecitnentos recentes, rni stos de cotnércio e seringal.
A tnao-de-obra eratn os nativos: .. A esquerda e a direita do corpo central, que
é a lrnbita9ao do patrao, elevarn-se barracas tnenores destinadas para os indios
co111 separa9ao de sexos", relata Pin kas [ 1887 :293]. Sobretudo indios trazidos
da Bolivia, subtnetidos aescravidao do barracao, todos' 'extre1nan1ente arnantes
do álcool a ponto de beber água florida na falta deste, e contentan1-se, durante
di as inteiros, en1 co1ner farinha cotn água •'. Estes índios da Bolívia, vindos de
Mojos, Trinidad ou Exaltación, do contato co1n as 111issoes, subrneteratn-se, ao
contrário dos torás e numducurus do Madeira, que "fonnarn perfeito contraste
cotn os bolivianos. Descendentes de tribos 1nuito guetTeiras e pouco cruzados
ainda con1 a ra9a branca, sao taciturnos, sornbrios, feios e desconfiados" e
"parece1n ter pouca vontade de sujeitar-se ao trabalho que lhes é in1posto nas
tnissocs" [1887:292].
·
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Pin kas precisa que' 'no baixo Madeira, nas itnedia<;ües dorio Machado,
se fixaran1 os tetnidos parintintins, dos quais se contatn historietas cada qual
niais extravagante'' [1887:297]. Entre estas, que sao ''bonitos, al vos, de cabelos
ruivos e olhos azuis, que, antropófagos e extretnatnente ferozes, flexatn todo o
hotnetn que deles quer aproxitnar-se e itnpedetn, apesar de várias tentativas
feítas, a coloniza<;ao do rio Machado". E acrescenta Pinkas: "Missionário
aJgun1 ainda aventurou-se e1n suas 1nalocas, e os seringueiros, que de vez etn
quando arranjam-Jhes correrias, só entratn para represáJias e para tudo passar a
fio de espada''. Estes parintintins aparecern, assitn, ora corno brutos, ora corno
descendentes de "hoJlandezes ou francezes que do litoral se retiraran1 para o
interior, ou sao filhos dos povos dos incas que cansados de suas marchas
fixaratn-se nessas paragens?". Enfitn, parintintirn é o outro, o que assusta, o
desconhecido.
Curiosa esta referencia a índios claros, prirneiro no Machado, depois no
rio Jatnari. Reaparece nos escritos do conego Francisco Bet11arclino de Souza:
''Os práticos, diz o dr. S. Coutinho, dao notícia de utna tribu que vaga nas
cabeceiras do Jainary, que tern a cutis clara e os ca belos avennelhados. Estes
indios sao J11UÍ bravíos; nao procuratn telac;oes, Jletn a inda COlll OS Ollft"OS Índios.
Só por cluas vezes te1n sido vistos" [.1875:133]. O autor localiza no 1nes1no
Jainari: ··os parintintins tern tnuitas aldeias na parte superior e os turás na parte
inferior". A observac;ao é relevante por ser urna das raras referencias explícitas
a presen~n dos parintintins no rio Janinri. É entre o rio Machado e o Jatnari, ao
no11e, que os localiza ta1nbé1n, no rio Urupiara: "Ern suas n1argens vaga u1na
parte da tribu dos parintintins" [Souza, 1875: 132]. Alguns ú1cli os uruéus-auaus, inclusive o falecido chefe Djaí, referetn-se a urndos grupos isolaclos na área
co1no sendo brancos, de cabelos claros.
Latnentável que os con1entários e as i11fo11nas:oes etnográficas do conego nao tenhatn o valor da localiza9ao:
Em 0xtrcmo sd vagcns e i11do1mívcis, os pari11ti11ti11s túm se mostrado ah~ hojc avcssos e
hostis a todo e qualqucr contacto civilizador. Sfio antropopl 1agos e vivc111 cm guerras continuadas
comas tribus vizinhas. Os 111u11duntc11s siio sc11s 111ais cnca mic;ados i11i111igos e os viio dia a dia
dizi111ando. Diz o capitlio-tc11c11tc A11mzo11as que a rn1c;ilo dos pari~1ti11li 11s, que pnssa por muilo l>cm
coufonnada e clara, lcm a cxlravagú11ciii de se dcfonuar, l;Stc11d1.:11do arlificial e cxccssiva111c11lc os
bci<;os e as orclhas. Pda foroc idadl~ l~ ant ropuphagia, diz o dr. Si 1va Co11t i11lro, a tribu dos parint i11li11s
dislinguc-se cut m as 011tras. Estes indios pnn~ce c¡ue dcclarnra111 guerra it l1111m111idade. A sua tlcxa
vóa ao inclígcnn, nssim como ao branco e ao prcto; tcxlos siio seus i11iÍ11igos. Eles rnio qucrcmrcl a~ücs
comos civil izados, fogcm de encontní-los, talvcz com raziio. Pcssoas a11tigas e pnílicas infonnamlllv que entrv os pa ri11ti111ins l11í tkscrlores, aos c111acs attribucm cm parte o proced imcnlo dos indios.
Também dizem que esta tribu habi lava outr'ora nas proximidades do mar, porque nas aldeas
abandonadas tcm visto algumas pi11111rns ele pcixc e ele quaclnrpcdes, que niio vivcm nas malas. No
centro da alcll:a ha uma casa reservada, 110 topo ele algurnns estacas fincadas no interior é que se
aclram pi11taclas as figuras do~ a11i111m:s, que süo 11cccss:!riamc11tc os idolos do cullo. Se assim é, os
pari11tinti11s i1m11igrn ra111 do lilloral, dcpois el~ 11111i10 111al1m1ados, e agora .no Madcira excrccm a
vingan~a COlll rn q11alqucr JXlSSOll, S11ppornlo pct1CllCCí a ra<;a dos SCl.IS pcrseguiclOrCS. Ü parintinliJn
é laborioso, inldigcnte l l 11111ilo dado ú agric11ltura; pla111a mandioca, 111ilho, arroz, balata cte. [ ... ] .
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Oizcm lodos que(~ a 111cllior gc111c para o trabalho. É pena que se mosl rcm tao hostis ao contacto da
civilizac;áo [ 1875'. 132).
·

Joño Severiano da Fonseca visitou pessoa hnente os paln1elas, etn Pedras
Negras, no Guaporé, "há poucos anos encontrados nas suas vizinhanc;as"
[ 1880, v. 1: 187]. Refere-se a inda aos araras e cari punas, no alto Madeira, citando
o Barao de Mel gac;o, e os jacarés, cenabós, pacachés, cautariós, e aos pa1nas no
salto do Teotonio. A • •Missño de Sao Francisco, aldeia1nento ele turás e araras,
e que pareceu-111e bein disciplinada .. , esta va situada a tres quartos de hora da
foz do Jiparaná seguindo p~r este. rio [ 1881, v. II:315].
Fonseca ouviu de u1n seringueiro, que tentara estabelecer-se no Jiparaná
ou ?\1achado, que
·
[... ]as 111argc11s siio c111gcrnl alias, e povoadas por parii1ti11ti11s e acanis-pirangas, it margcm direila
e pelos 1110111c1u11s, il csc¡ucrda; lodos anlropophagos. Por vczcs dcsccm e assall11111 as barracas do
Madcira. Os pari111i111 i11s s;1o os que 11wis lropclias tcm fcito, os mais cniéis e mais te1nidos. Raro é
o auno qm; tlíio se rcgis1 rcm dcprcdm;ócs suas. E111 1876, tc11do assassi11ado a tri pulac;ao ele um bote,
os con1pauliciros <k carnva11a dd xaram passar uos días e cahiram de improviso sobre clics, que j:i
uiio coulavam coma vi11dicla. Ti11ha111-sc c111l>rc11hado um pouco mais e fora111 facilmcutc akarn;ados, q uai H lo a i1ida fcsrcja va111 si1a fac;a111111. Nove dos alac:u 1tcs Jcvavan 1cspiugarda e os ma is pistolas
e facócs: o que os dirigía, tc11do os levado co111 o maior aceito ale ahí, rccorncndou-Jhcs que nao
atirasscm sinüo quando 1ivcssc111 operado o cerco e fin11ado o alvo, dcvcmlo atirnrquando clic dcsse
o signa!. Mas, 011 por susto, 0 11 por qualqucr 0111ra causa, nüo c11111priram CSSlt rccomc11dac;iio,
disparando algu11s assi111 que11visla ram os indios, os quaes logrnram fugir na maior pa11c clcixan<lo
crn11t1do trcz mo11os e Sl~lc prisiom:iros, duas 11111lhcrcs e cinco criarn;as [ 1880, v. 11:315 e 3 16).

Severiano da Fonseca recolheu u1na lista de palavras tupis de u1na das
crian~a s sobreviventes: "U1na dessas de 1101ne Maropa, baptizada clepois cotn
o de Rosa, tinha entao sete annos de edade. Estava cotn a Senhora de D . Angel
Cha ves ... '' Acreditou Fonseca que os . ·1norucujus, COlllOos tnuras, sao oriundos
dos ay1norés", e refere que
várias tril>os, co11scrva11do o 111cs1110 11omc. s:lo i11dicaclas 11os serlC>cs das cachodras do Madcira, no
lago Ua rnpiara, 110 Gy- Parnrní, 110 Jamary e nos alluc111l:s dos ríos Negro e Amazonas (1 880, v.
ll:317).

OUTRAS DENOMINA<;ÓES ATRIBUÍDAS AO DESCONlfECIDO

Mais üteis pela localiza\ao geográfica, tnas ainda in1precisas, sao outras
infonnac;oes de Pin kas: ''Os indios selva gens que ainda existe1n no alto Madeita
sao: acangas-pirangens (cabe9as-vennelhas), que habitaln entre o Ja111ary e
Jncy-Paraná; os cari punas, entre o Jacy-Paraná e o río Tres lnnaos; paca guaras,
desde o rio Tres lrtnaos até Bananeiras, e guanís, desde Bananeiras até a foz do
Guaporé". A descri~ao que faz dos ca ri pu nas e acangas-pirangas, apenas diz
que silo indios, se1n contato pennanente, que observa111 os recétn -chegados, as
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vezes rouban1 ou 1nata1n, e1n confrontos inten11itentes. Diz ainda que os acangas-pirangas estarian11nais próxilnos de Santo Antonio, enquanto os caripunas
saberia111 palavras e1n espanhol, teria1n contato coln vizinhos nos ríos Madre de
Dios e Beni, e andaria1n doentes, tal vez nrnis próxi1nos do Mn111oré, tnantendo
contatos 111ais freqüentes [1887:296].
Ao to1naren1-se as localiza9oes fo111ecidas por Pinkas, e pelos grupos
décadas tnais tarde contatados, pode-se tal vez encontrar algutna conexao. Para
os caripunas, nao parece haver dúvida. Trata-se de Ulll grupo de língua pano
[Rodrigues, 1986:81], identificado no Mapa Etno-Histórico de Nin1uendajú
(1981) e pela Missño Rondon [1948: 19]. Se há sobreviventes, estarño dispersos
ou desakleados. Encontravan1-se fora dn área de abrangencia deste estudo, e nao
sao identificados con1 os índios chatnados uruéus-au-aus. A atribui9ao do notne
caripunas aos índios cavaibas, contatados na década de 1970 no Jaciparaná,
apenas vetn 1nostrar, tnais utna vez, a total falta de apoio etnológico e1n que a
agencia indigenista colonial, a Funai, 111antén1 até hoje os se11anistas e as frentes
de atra9ao.
Menendez percorreu as rápidas referencias historiográficas aos acangaspirangas, ou cangas-pirangas. E1n 1857, estaria1n na foz do Aripuana, etn
confrontos con1os1nunclurucus; e1n 1878, no río Machado, a leste dos parintintins, "e, wn ano 111ais tarde, sao rnencionados a oeste dessa posi9ao, 300 kin
aproxida1nente, co1no atacantes dos trabalhadores da Estrada de Ferro Madeira-Ma1noré .. [ 1982:337]. É tnais rnna designa9ao que nao ajuda 1nuito. Pode
tratar-se de 1nais u1n genérico, ou referente até 1nesn10 a grupos cavaíbas-parintintins n1igrando na dire9ao etn que n1ais tnrde se encontraria1n os un1éus-au-aus.
Mas tao vagas referencias nao levain 1nuito longe, ou, pelo 1nenos, nao serven1
de suporte a conclusóes que se queren11nais rigorosas. A referencia geográfica
de Pinkas [1887:296], "acangas-pirangas, que habita1n entre o Ja1nari e o
Jaci-Paraná' ', poderia servir tan1bé111 aos hoje conhecidos cotno ca~·itianas, de
língua tupi-ariquen1e, [Rodrigues, 1986:46], contatados no rio Candeias e
transportados pela Funai ao rio ;das Gar9as, onde se encontran1, ao norte de
Rondonia. Ta111bé1n aos orouaris e cavaíbas-uruéus-au-aus encontrados no
Mutu1nparaná, Laranjinhas, Jaciparaná, Fortnoso, Capivari, considerados neste
trabalho a partir dos docu1ne.n tos do SPI. O nrnis· provável é que vários destes
grupos enfrentara111-se, no final do século passado, co1n seringa listas e a EFMM.
E acangas-pirangas fosse 1nais u1n tenno genérico, relativo ao outro, desconhecido, perigoso e escondido na floresta . O río que conserva a deno1nina9ao
Canga~Piranga está nas proxitnidades da Al Uruéu-au-au, 1nas nao se pode saber
1nais sobre esta deno111ina9ao.
David Price teve dificuldades sitnilares para identificar, por exen1plo,
os cabixis, preocupado co1n os na1nbiquaras e a regiao do Guaporé:
Os 11omcs utilizados pelos 11:10 cspcdalistas 111odificnm-sc com'rclativa facilicladc, por nao
cor~cspo11d crc111 gcrnlmcntc a rn11n unidadc sócio-polírica reconhccida pdos nativos. /\ cstmlura da
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socicdade igualitária é gen,Imcnte tao diferente das expectativas ocidentais que, frcqi.icntcmente,
parecem, no conjm~to, incompletas [ 1983: 143].

Revendo as referencias a cabixi, Price concluí que:
Por outro lado, nas ve11cntes do Planalto dos Parecis, moram outros que seriam •'selva gens".
Muitos chegam a su por que tocios os ú1dios · 'selvageus' · que vivem num perímetro de 600 km, até
o Guaporé sao "cabixis". O Darüo do Mclga~o dcscreveu a regiao dos "cabixis" como sendo
simplesmente " as margens do Guaporé e o interior" ( 1884:395]. Dcsta fonna, o tenno " cabixis"
deixa de ter qualquer significado claro. [... ] Norclcns kiold, que visitou o baixo Guaporé cm 1914,
considcrou "cabixi" como uma palavra qm~ aparentemente sign.ificava "irúmigo", comumente
utilizada na regiiío. Encontrou inclusive ú1dios com línguas <Hfcreutes usando a mesma ~~xprcssao,
como os hui'inan e os huaris (aicamis) [1924:246). Sugcriu que ¡xxleria te~ sido difundida pelos
scringueiros [1924 :225]. Roquctte-Pinto [1913:382) classificou o tenno Cabixi como mn destes
nomcs colet ivos, como Bugrc, Ta puya, Guaicun·1 e Auca. Considerou
que o uso
gencrnlizndo de ta is
J
•
expressocs gcra c~msta nte co11fusf10, quanto a idcntidadc·d os povos nativos da rcgiao.

Outra vari ante é a deno1nina9ao cabixi que se encontra, entre outros, no
Ensaio Corográfico de Alexandre José de Mello Moraes, "cabixis-u-ajururis;
nüstura de duas tribus deste notne vive1n pelas cabeceiras do Jan1ary, e Jahira ••
(1851:253]. Nao há tnais detalhes, e as cabeceiras do Jan1ari eratn tnal conhecidas. Ajururis poderiatn ser os vaiurus ou vaiorós [Carlson, 1983:21], que Franz
Caspar localizou entre os ríos Branco e Colorado, afluentes do Guaporé.
• 'Cabixis-u-aj urury, tnistura de duas tribus d 'estes nornes, viven1 pelas cabeceiras do Jatnary e Juina • ', é o que consta tan1bétn na listagen1 da co1nissao dirigida
por Ricardo Franco de Altneida Serra, que estudo u a regiao das fronteiras do
Brasil con1 a Bolívia [ 1865: 195]. A 1nes1n a referencia reaparece na Descrip~iio
das Diversas Nafoes de Índios, que Residem em Diversos Lugares na Província
de Mato-Grosso, do Freí José Maria de Macerata, OFC, escrito etn 1843:
Cabixi -Ajururi-Na~ócs que

rcsidcm, a saber, a primeira nas cabeceims dos Ríos Guaporé,
Sararé, e Galera, a segunda 11as dos Ríos Jama1y e S11by11a [Hugo, 1959, v. 11:343).

A referenci a de Moraes parece fazer parte destas generaliza9óes aos
desconhecídos, ou referentes aos na1nbiquaras, quando diz, por exen1plo, "cabixis: na9ao que transita os catnpos dos Parecis; vive nas cabeceiras e n1atos dos
ríos Guaporé, Sararé, Galera, Piolho e Branco. Entre eles se oculta1n escravos
fugidos". As infon1rn9óes da Diretoria dos Índios, e1n 1847, nao chegatn a
esclarecer, con10 se ve na listagetn recuperada por Karl von den Steinen:
22. Cabixi. Numerosos, cm diferentes nldeias, 15-20 léguas a noroeste do arraial de Sao
Vicente. Hostis, vcm roubando e queirnando até as proxi111idadcs ele Mato-G rosso, pelo que algumas
vczes se mandaram fon;as 111ilita res contra eles [1940:699].

A Con1issao Rondon tenninou por considerar cabixi un1 grupo classificado cotno urupá (xapacura), localizado no rio Manoel Correa, afluente do río
Sao Miguel. Esta regiao é hoje área de peratnbula9ao dos uruéus-au-a us
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[1948:18]. Quanto aos urupás-cabixis, foratn alguns transferidos pelo SPI para
postos nas proxitnidades do rio Mamoré, e extenninados como grupo. Em seu
tnapa, Nimuendajú conserva a denon1inayao "kabisí", localizando o grupo,
classificado como "cvapakura", no rio Sao Miguel. Refere, cotno fonte, as
infonna9óes de Heinrich Snethlage, que recolheu un1a lista de palavras. Snethlage nao localiza em seu mapa (1937) este grupo. Pode ser que estes orouaris
receberam esta denominayao dos regionais, como ocorre com freqüencia.
Outra denomina9ao genérica, pouco esclarecedora, é a relativa a grupos
deno1ninados araras, também vagas referencias. Chatnatn a atenyao por verificarem-se cotn alguma constancia na regiao geográfica ora em apreyo. Urna
destas referencias é a.que conservou Karl von den Steinen etn seu apenclice: •'II
- As tribus n1atogrossenses segundo atas cuiabanas [... ] Visto ser incerto o
destino reservado ao Arquivo da Diretoria dos indios••, Steinen copiou tabelas
de 1847 a 1872, e as explica9oes que as acotnpanhavam. Quanto aos .. Araras.
Bastante nu1nerosos no Madeira e no salto do Girao, até o Rio Jatnari. Ca9a,
pesca, agricultura. Fiatn algodao. Sao bravos, vi vendo continua1nente em guerra
com os 1nuras e outros vizinhos; devoram os inin1igos aprisionados••
[1940:701]. Obviatnente nao se confundetn cotn os araras dos rios Xingu e
Tocantins, de língua caribe; Nitnuendajú os distingue com clareza [1981:46].
Quanto aos detnais, a maior parte das referencias do Mapa Etno-Histórico sao
informa9oes cartográficas, corográficas, relatórios e informes de goven1os
regionais ou do SPI, sen1 grande precisao.
Menendez, revendo as referencias etnográficas sobre o Tapajós e o
Madeira, obteve dos araras localiza9oes geográficas diferenciadas, que nao
chegatn a ser conclusivas [1982:322]. Nitnuendajú, ao estudar as tribos do alto
Madeira, tnenciona apenas o contato destes corn a Missao de Sao Francisco, e
os localiza, "araras do Rio Preto seus pritnitivos habitantes" [1982:113], que
supun.ha seren1 "cvapak'llras" [1982: 114]. O relatório do doutor S. Coutinho
sobre o Madeira, de 1861, citado pelo c&nego Francisco Ben1ardino de Souza,
localiza-os no rio Aripuana:
Na parte superior tem os indios araras algumas aldeas assi1n como tres tribus dcnorninadas
Hiauareti-Tapué, Anera-T iipui e Matanaús, que alguns suppoc serem ramifica~oos da primeira. Os
araras s;\o inteligentes e dedica111-se il agricultura plantanpo o necessário il sua aliJncnta~ao. Durante
algum tempo, diz o Dr. Silva Coutinho, estiveram aldeados cerca de 200 nas proximidades da Villa
de Borba e com suas lavouras abasteciarn o povoado (1873: 130).

Refere-se ainda a presen9a dos araras nos ríos Machado e Mannelos,
entre outros índios.
Un1 grupo arara (caro) da regiao dorio Machado, hoje identificado, é
um grupo tupi-ra1naran1a, reunificado no PI Lourdes. Outros grupos araras,
tatnbétn hoje conhecidos, sao os que se, encontran1 dispersos· entre os ríos
Guariba e Aripuana, até recentetnente sen1 qualquer prote\:ªº da Funai. O Cimi
. retomou contato co1n famí~ias sobreviventes. Há ainda referencia a presen9a de
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u1n grupo arara nas proxi1nidades dorio Ma1noré, entre os rios Pacaás Novos e
Mutun1paraná. Nirnuendaju recolheu esta info11na9ao de Heinrich S11ethlage.
De fato, con10 se verá nos clocmnentos salvos do SPI, desde o inicio do século
buscou-se ali u1n gtupo co1n esta deno1nina9ao. Etta Becker-Donner estudou
mna lista de palavras de sobreviventes araras que se encontravam no Jaciparaná,
e as classificou co1no tupi [1962: 146]. Provavelmente refería-se ao grupo de
Pitanga, e outros contatados entre o Jaciparaná e Mutun1paraná, de que se falará
adiante. Setn dúvida é este o grupo tnais a sudoeste dos cavaíbas, etn território
cotn dotninancia xapacura, tuna fronteira dinfünica, 1nas identificável, aoque
tudo indica.
Está claro que arara é 1nais tnna deno1nina9ao genérica ciada pelo
colonizador, na 1naioria dos casos, a grupos de diferentes fainílias tupis da regiao
do Madeira, cavaíbn, n1ondé e ratnaratnn. A? saber-se que as autodeno1nina9oes
clanicas, Oll de subngrupa1nentos intenlOS, SaO freqiienten1ente no1nes de pássaros, tenriina-se por dificultar a autod enon1ina~ao étnjca, o nós-1nes1nos, que
representa a verdadeira identidade. Nao é i1npossível, no entanto, que outras
dessas referencias tenha1n algo a ver co1n os cavaíbas. Pelo 1no1nento, apenas
se pode concluir que a de1to1ni11a~ao araras atribuida a u1n grupo nas itnedia~óes
dos rios Mutrnnpnran<i, Jaciparaná, For1noso, Capivari e Pacaás Novos, é
conelata aos uruéus-au-aus, co1no indicatn docu1nentos do SPI. Conclusiva,
reallnente, é a identificn9ao dos sobreviventes araras con1 os uruéus-au-aus e os
seus parentes contatados etn 1976 no J~ cipnra ná, que a Funai denotninou
erronea1nente de cari punas.
Muitas dessas 1nen9óes a tribos penniten1 apenas saber que havia índios
na regiao, cotno as que transcreve Alexandre Rodrigues Ferreira:
Das que cxislia111 pelos anos de 1769 e 1770, c¡11a11do do fo11e de Braga11<;a se abriu estradas
por terrns, até Yila Dela, pela 111argcm o rienta l, ckram fé, os c mpregados naqucla diligencia. E foi
que nos sertócs de11ln; a fortale za, e ao Río dos Cautiírios, seu i111edialo, rio 11ci111a, de ixaram uma
a ldeia de Aricurosos, e 11as cal>ccciras dos Cautários, 2 alddas de gentios assim chamados. [...]Nao
se via111111ais os Caut iírios, os con1111biams e out ros [segundo anola~ócs que fez dos a11ais de 1759
c m Vita Bcla] ( 1974:28).

Martius ta1nbé1n cita os "cautários, cautaraz, caturiás, cutrias", se1n
tnaiores detalhes, e os sarun1os, "nas cabeceiras do Ja111ary" [1867:251].
"Cautários, na<;ao nu1nerosa, valente e desconfiada no rio d'este notne Travessóes e Uajurutes, vivern a N. dos Ca utários", registrou Altneida Serra
[1865: 145]. Na listage1n da Diretori a dos indios de 1847, citada por Steiner
[1940:700] , há:
28. Omt;írio. Nos rios ho111ó11i 111os c utre o Mamoré e Fo11e Prú1cipc. Pesca, ca"ª· frutos
silvestres, mnndíoca. Fazcm -nos tanto mal q11a1110 po<k111. Sao salteadores traidores e nssassínos.
29. Paccá. A leste do Mamon.~. da foz do Gua pon~ all~ a primcira cachocira. Co111plcta111e11te
dcsco11hecidos.
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30. Scnabó. A oeste do t.1amoré, até a primcira cachocira. Desconhccidos. Em pé de guerra
comos jacarés.
31. Jacarés. A oeste das cachociras do Mamoré, até o t.fadcira. ~fansos prcstmn auxilio aos
viajantes. Ca\'.a, pesca, agricultura.

Estes últitnos sao tal vez os tnestnos da infonna9ao do naturalista Johanes Natterer, etn 1885, sobre os "schacarés" e "sannavo" [Becker-Donner,
1962: 146].
Na DescrippJo das Diversas Naroes de Índios, que Reside1n e111 Diversos Lugares da Provfncia de Mato-Grosso, do freí José Maria de Macerata, de
1843, há outra referencia aos "cautários - na~ao nu1nerosa, e valente, que reside
na 1narge1n dos tres Ríos d'este no1ne, pouco aci1na do Forte Príncipe, te1n por
vezes tirado a vida a huns tnoradores do dito Fo1te, que ilnprudentes vao perto
de sua Aldeia ca9ando Antas de que abundao seus lugares" [llugo, 1959:343].
Frei Macerata reporta-se a várias outras na9oes nas proxitnidades da área etn
estudo: é o caso dos cu trias, nrnn bra90 do S. Sitnao; pacaás novos, "na tnargetn
direita do rio do tnestno notne' '; cari punas, no rio Madeira; sanabós, nas
tnargens do Matnoré e Madeira, "he rival da dita caripuna", e guacias-pan1as,
tatubétn no rio Madeira, "the ao Salto Theotonio" [I-lugo, 1959, v. II:343].
Destas é possível apenas identificar os caripunas, de língua pano, e os pacaás
novos, rnn genérico do colonizador aos grupos orouaris.
· As referencias a bocas-pretas, bocas-negras, sao outra fonte de dúvida
e confusao. Spix e Martius n1ostraran1, descrevendo a bacía do Japurá, que
••todas estas tribus.sao chatnadas, particulartnente pelos brasiJeiros, de juru-pixunas (caras-pretas)' '.O revisor da edi9ao brasileira anotou que ••juru-pixunas
quer dizer, proprian1ente, ·boca-negra' e nao ·cara-negra'. No tupi,jurú significa 'boca' e tóba é que significa rosto ou cara' ' [Spix & Martius, 1938:369].
Pelo 1ne11os sobre Ul.ll dos grupos assin1 denotninados, nao parece ha ver dúvida:
.. Boca-Neg1·a (tupi). Sao cavaíbas da nrnrgetn esquerda do Río Machadinho
(afluente do Río Gi-Paraná), S<)O poucas dezenas' ', segundo Hugo [v. II,
1959:337].

OS TUPIS-CA VAÍBAS E.NIMUENDAJÚ
A precariedade das fontes acessíveis sobre os cavaíbas ressalta a itnportancia ·cJo trabalho de Curt Nitnuenclajú. Talvez subestilnasse o nínnero dos
cava ibas na bacia do Madeira, en1 particular en1 sua nascente e etn seus afluentes
entao desconhecidos. Calculou os parintintins eJn cerca de 250, referindo-se ao
grupo do Maici, verificando-se 1nais tarde ser 1nais nun1eroso [Nin1uendajú,
1982:50). Estabeleceu conexao entre ·'os parintintins do Madeit·a e os bandos
de índios cha111ados 'tupis' (paranauad, tacauatib, uirafed etc.) que habitan1 o
Alto Machado e especiahnente o Riozinho, seu afluente setentrional' ',di zendo
que• ' pertencetn a t1111a e 1,nes1na tribu' ' . Mas considerou: •·Tudo tne leva a crer
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que o número destes [parintintins] seja muito menor do que os seus vizinhos
civilizados süpoen1" [1982:49]- A assertiva nao é válida para os do Maici, e
menos ainda para o conjunto dos chatnados parintintins-cavaíbas, como se verá
mais tarde.
Deve-se ainda a Nitnuendajú o esforyo pioneiro de percorrer ''as infortna~oes sobre estes antigos cavaíbas, que sao extren1amente escassas''. Destas
fontes, e das sen1elhan~as lingüísticas, é que inferiu sua hipótese:
Tomei vocabuliirios de dois daquelcs bandos tupis do Riozinho em 1921 e 1922 e verifiquei
a pouquíssima difcrcn~a que existe entro elles e o dialeto dos parintintins. Disto e da grande
semelhaiwa que aprescnlam os dialetos de todas estas hordas com a língua dos apiacás do Alto
Tapajós, cu tiro a co11clusao que, l¡mto os cavaíbas-parinlintins do Madeira como os cavaíbas-tupis
do Alto Machado rnprcscntmn os fragmentos da antiga tribu dos.cavaibas que é 1ncncionada desde
os fins do século XV 111 no Alto Tapajós, mas quema~ tarde desaparece de lá sem deixar vestigios
[1 982:50). [E concluí Nimucndajú) Destas i nfonna~C>cs, por escassas que scjam, pode-se dizer que
nos primeiros dccé1úos do século XIX os cava1bas se acharan1 na segunda fase de sua evolu~ao
histórica: destr~ados pelos mundurucus, a divisao ocidental da tribu se retirou para os afluen tes do
Macleira. Alguns bandos, os chamados ''tupis'', se vieram fixar no Alto Machado, conservando-se
lá obscuros e desconhecidos, até que delles recebemos noticias pela abertura da linha telegraphica
de Cuyabéi a Santo António do Madeira, entre os anos de 1911e1914. Umoutro bando de cavmbas
se cstabclcccu a mais de 250 kilómetros de distiiucia dclles, ao no11e do curso inferior do mesmo
Rio ?\fachado e tomo11-sc célebre debaixo do 110111c parinliutim [1982:53).

A hipótese de Nunuendajú explica a ausencia de referencias anteriores
ao século XIX aos cavaíbas na regiao. Há que precisar, no entanto, que os
denon1inados parintitins nao se resutniatn aos contatados no Maici, vindo-se a
conhecer mais tarde outros grupos, cotno os jun1as, tenharins, diaói e uruéusau-aus. Etn escrito posterior (1925), o próprio Nitnuendajú refere-se a grupos
cavaíbas no Riozinho e no Urupá, através de seu infonnante Horácio Mongory:
Elle conhcccu pcssoalmentc o meu out ro informante, Zacharias Tupy e cxplicou que o seu
lJ¡mdo, chamado uirafcd, habitava mais acima, no Yakuruvevé, afluente da margem direita do
Riozinho. A familia do Zacharias foi extraviada para o Río Umpá onde leve um encontro comos
civilizados, do qua! resultou sua dispcrsao. A horda paranauad habita num afluente da rnargcm
direita do Riozi11ho. A horda tacauatib eriuan (Coronel Abaytani) está collocada fóra, na margem
do próprio Río Machado (1982: 119).

Deve-se tatnbétn a Ni111uendajú a identifica9ao lingüística destes grupos:
A língua dos cavaíbas-pari11tintins é t11pi puro; ella é a mesma dos bandos de cavaibas
chamados "tupis" 110 Alto Machado e, como j<i o affinmun as rela~Ocs antigas, é parentc muito
próximo do apiacli, motivo porque Martius via nos· 'cnvaíbas'' e apiads os representantes dos seus
"tupis cenlracs". Os ca111aiurás das cabcceiras do Xingu formam a tcrccira tribu e.leste gntpo.

Nin1uendajú relata corno pode entender-se cotn os parintintins, "por
tneio do guaraní '· [1982: L09]. A sua contribui9ao aetno-história dos cavaíbas,
dos parintintins, explica ta1nbé1n, indireta1nente, os uruéus-au-aus, que consti-
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tuetn apenas os grupos mais a sudoeste desta n1estna ettúa. Sua progressiva
tnigra9ao pennite encontraren1-se tao ao sul, itnbricados e vizinhos a grupos
xapacuras, cón10 os ur.upás, torás, e jarus, no final do século passado, e, tnais
recenten1ente, os pacaás novos (orouaris) na vizinha hacia do Matnoré, nas
nascentes dorio Pacaás Novos, con10 o Água Branca e Ouro Preto, entre outros.
A noroeste avizinhavam-se cotn gn1pos de língua ariquetne, cotno os caritianas.
Mestno que se tentasse utna tnais rigorosa e completa revisao e a1nplia9ao das fontes analisadas por Nitnuendajú, o que nao é o caso, tudo indica que
nao se poderia ir tnais longe. Aliás, esta retomada f oi tentada recentetnente,
cinco décadas depois de Nin1uendajú, pelas pesquisas de Miguel Menendez
sobre a etno-história do Tapajós-Madeira. O resultado, apesar de itnportante
contribui9ao, vetn apenas corroborar a densidade de Nin1uendajú. O único
reparo que faz Menenclez a hipótese do notável etnólogo aletnao é o de que a
rota tnigratória cavaíba poderia ter-se ciado nao propriat.nente a oeste, 1nas a
sudoeste, o que apenas valoriza as pistas, nao alterando substantiva1nente o
resultado, que, no fundatnental, foi indicado por Nitnuendajú (1982:363].
Claude Lévi-Strauss tatnbé.t n socorre-se das "pesquisas de Curt Nin1uendajú, tao erudito cotno etnógrafo'•, que ''esclareceu utn pouco o passado
da tribo", referindo-se aos tupis-cavaíbas que en.controu na década de 30, a
partir do Riozinho (1981:331]. Pouco acrescentou a hipótese de Nitnuendajú,
que incorporou, cotno já o fizera etn trabalho anterior para ollandbook ofSouth
A111erican Indians (1948:299]. Interessante pista sobre os hoje denotninados
uruéus-au-aus: ''Por volta do fin1 da sua explora9ao en11915, Rondon descobriu
vários agrupa1nentos indígenas de língua tupi e consegui.u ton1ar contato com
tres deles, utna vez que os outros se tnostravatn irredutivel.tnente hostis •', relatou
Lévi-Strauss etn Tristes Trópicos [1981 :330]. Entre estes •'hostis' •,a considerar
os contatados etn décadas posteriores, poderian1 estar os tupis-n1ondés, ao norte
de Pitnenta Bueno, os uruéus-au-aus a oeste, e os caritianas a noroeste.
O antropólogo francés confi1111ou estas infonna9oes coni os seringueiros
e indios, utna vez que considerotÍ •'fragtnentadas'' as referencias deixadas pelos
relatórios da Co.n1issao Rondon. Lévi-Strauss e Rondon identificararn tres
''bandos" contatados: tacauatip, "ou do Ban1bu '.',no igarapé do Leitao, afluente do Machado, chefiados por Abaitará; ipotiuat, no río Ta1nuripa, n1ais ao sul,
chefiado por Katnandjara; e jabotifet, entre o Tatnuripa e o igarapé Cacoal,
tendo con10 chefe Maíra. Entre os grupos que resist.irian1 ao contato, iclentificara1n: ao "norte, utn bando desconhecido, excepto quanto ao notne de seu chefe,
Pitsara"; "na tnargen1 esquerda do Machado, no va1e do Rio Muqui, residian1
os paranauat (gente dorio), que continuan1 a existir tnas respondetn cotn setas
as tentativas de contato"; "rnn pouco n1ais ao su), no igarapé de Itapici, utn
outro bando desconhecido". Lévi-Strauss acrescenta que, "ao conversar cotn
os tupis-cavaíbas civilizados ele Pitnenta· Bueno conseguí autnentar esta lista de
clas até cerca ele vinte ••. Nao há sobreviventes conhecidos destes grupos
tupis-cavaíbas contatad0s .por Rondon. Lévi-Strauss relatou cotno a gripe e
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disputas internas rednziratn os seiscentos indios reutúdos etn ton10 de Abaitará,
e os tacauatip, ·a sete pessoas, de 19f5 a 1938 [1981:332]. Calculou o conjunto
deste grupo tupi-cavaíba corno elitninado, de cerca de tres mil pessoas, a cen1
ou cento e 150 sobreviventes [1948:299].
Sem dúvida há utn estudo cornparativo a ser feíto a partir da descri~ao
de Lévi-Strauss do grupo ainda bastante isolado que conheceu en1 1938. Sua
visita deu-se a partir de un1a troca de casatnentos, entre utn grupo vivendo etn
contato con1 civilizados e o cla Mialat, "do javali", provavelmente ''porco do
1nato", dorio Muqui, chefiados por Taperahi [1981:350]. Lan1entável que no
curso deste trabalho ainda nao tenha sido possível urna pesquisa etnográfica
entre os uruéus-au-aus, alé1n de saber-se que o grupo do río Muquí é o que n1ais
resiste ao contato. Sabe-se que sao chatnados de jurureis pelos outros gtupos
uruéus-au-aus. Ern 1990 n1atara1n dois colo11bs e lan~ai:an1 os cadáveres aoutra
1nargen1 do rió Muquí, insistindo etn seus litnites, que continuan1 sendo desrespeitados. Trata-se de utn dos 1nais atneas:aclos grupos uruéus-au-aus, pois suas
terras nao se encontratn nern 1nesn10 na área interditada, e eles nao tfün contato
con1 a Funai, netn con1 njnguétn.
De fato, cotno concluí Lévi-Strauss, as referencias da Missao Rondon
sao .. fragn1entadas", particulannente sobre estes grupos tupis. Tfün o valor de
registrar a presen~a destes índios, hoje extintos, na regiao, tnas nao chegatn a
desvendar e responder as indaga9oes que estes grupos despertan1. É fora de
dlivida que utna pesquisa voltada para a etno-história dos povos indígenas de
Rond81úa, que contasse con1 o suporte da lingüística, poderia elitninar 1nuitas
clestas dúvidas e ser ele grande valía. Para o propósito linütado deste trabalho, e
dentro dos obstáculos atuais do contato, da clificuldade ern obter recursos para
pesquisas na área, pretencleu-se apenas chegar aconfigurai;ao da distribUi'faO e
ocupa'fªº espacial.
A principal listagetn produzida pela Cotnissao Rondon de1nonstra que
os cavaíbas eran1 presens:a don1inante no alto Machado, con1 a cleno1ninai;ao de
parnáwat, encontravatn-se na altura do río Co1ne1norai;ao, os ipoteaute; no rio
Ricardo Franco, os nrnjubins; e1n afluentes do curso superior do Machado, os
pauates; da foz dorio Co1ne1norac;ao a do río Roli1n de Moura, os tacuatepes.
E1nbora predo1ninantes na bacia do Machado e in1ediac;oes, avizinhavatn-se e
i1nbricava1n-se os cavaíbas con1 outros grupos, segundo a tnestna listagetn
[1948: 18]. Ao repassá-la, por exetnplo, tetnos ainda na regiao outros grupos
que, por exclusao, nao se confunden1 cotn os cavaíbas ou os uruéus-au-aus. É o
caso dos "ariquetnes-cabeceiras dos ríos Jatnari e Candeias, afluentes dorio
Madeira" [1948: 18]. A Con1issao Rondon os considera con10 de Jíngua xapacura, cotn o que nao concorclan1 pesquisas recentes, con10 os trabalhos de
1-Iarvey Carlson [ 1983: 19] e Aryon Dall 'Igna Rodrigues. Para este últi1no,
etninente lingüista, o ariquetne é ut.n a língua tupi isolada, corno • 'ta1nbé1n o
caritiana, no Estado de Rondonia, hoje cotn cerca de LOO falantes, se tornou o
único representante da fatnília ariquetne, iguahnente do tronco tupi. As outras
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línguas desta fatníli a, de que se tetn notícia, o ariquetne e cabixiana, já estao
extintas e sao conhecidas apenas através de listas de palavras" [Rodrigues,
1986:96]. No caso dos ariquetnes, seus últilnos retnanescentes desapareceran1
na Colonia Rodolfo Miranda.
Outra descoberta dos levantan1entos, feita pelo próprio general Rondon,
foi a gruta da tnontanha Arahi, na cabeceira dorio Cautário, descrita cotno u1n
cetnitério indígena [Magalhaes, 1941 :393]. Estudos arqueológicos etn curso,
feitos por utna equipe do IGPA, pennitiratn identificar presen9a hu111ana há doze
tnil anos nestas grutas, no centro da Al uruéu-au-au.
Men9óes a grupos indígenas isolados no cora9ao desta área, onde se
encontratn ns nascentes dos rios, sao freqi.ientes. Etta Becker-Donne1· tatnbétn
reporta-se aos gn1pos isolados das serras das nascentes do Jatnari, reconhecendo
a dificulclade ern contatá-los e identificá-los [1962: 149].
No 1napa de Nitnuendajú (1981) há quatro referencias deste tipo na regiao
etn estudo. Os do rio Anari, confonne os dados citados de Hot1a Barbosa; os araras,
no Pacaás Novos, citados por Snethlage; os tapoajás, entre as nascentes do Jatnari
e do Cautário, ta1nbé1n a partir de infonna<;óes de Snethlage. O 1nes1no ocorre con1
o tnapa elaborado por Etta Becker-Donner, no qual se ve, na regiao dos un1éus-auaus, a localiza<;ao de grupos isolados, araras, bocas-negras e tapoajás, todos inco1npleta1nente identificados [1962: 147]. Tatnbétn no 1napa elaborado por RoquettePinto [1975 :34], a partir dos trabalhos da Cotnissao Rondon, aparecetn grupos
nao identificados no río Pacaás Novos; nas nascentes do Sao Miguel, cotno
uorno-1niquelenho, tnacurape e aruá, próxitnos ao rio Colorado; urupá, entre os
rios Urupá e Jaru; boca-negra, no Anari, e itanga, no rio Preto.
Segundo as infon11a9oes dos caritianas, e as recolhidas entre seringueiros da regiao pelo sertanista Benatnour Fontes, pennaneceratn algrnnas fatnílias
aparentadas aos caritianas entre o Ja1nari e o Candeias, que nao se confundetn
con1 os extintos ariquetnes, a pesar da identiclade lingüística. Estes re1nanescentes continuatn isolados e recusaratn-se atransferencia ao rio das Gar9as, na Al
Caritiana, fo1sada· pela constru9no da BR-029, depois denotninada BR-364,
Cuiabá-Porto Velho. Ne1n 1nes1no a constru9ao da hidrelétrica de Satnuel
inoveu a Funai a proteger estes isolados, apenas algutnas buscas infrutíferas.
Alétn do próprio Marechal Rondon ter tnanifestado preocupa<;ao co1n sua
locali za9ao etn 1947 [MI, 14.1.1947, pi. 438t s ua presen~a é conhecida, etnbora
de fo11na vaga, desde a Cotnissao de Linhas Telegráficas, conf011ne o relatório
de explora9ao do Ja1nari :
¡\tribu dos ariqucmc.s, segundo i11fonrnu;ocs, tc111 s11as malocas 1111s cahccciras do Jamary e
do Cauckias [Silva, 1920:25].

Cu11 Nitnuendajú, e1n seu Mapa Et110-llistórico, i:egistra a 1nigra9ao dos
arique1nes, passando a 1nargen1 direita do Jatnari en1 clire9ao no11e,
tnédio
río, .ou seja, afastando.:se, da área onde a Cotni ss~o Rondon constatou sua
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presen9a en1 1909, e do territóri~ onde se tnanifestou nas últimas décadas a
presen9a dos uruéus-au-aus. Tal 1nigra9ao deve-se, provavebnente, ao autnento
da atividade extrativista nas proxitnidades do río Canaa, no itúcio do século.
Outra presen9a nas itnedia9oes dos cavaíbas/uruéus-au-aus é dos "4Aruá - Entre as cabeceiras dos ríos Roliln de Moura e Ricardo Franco, afls. dos
rio Gi-Paraná, e alto-curso do río S. Miguel, afl. do rio Guap?ré-Tupi"
[1948: 18]. Tatnbétn nao se confuden1 cotn os cavaíbas. Há sobreviventes na Al
Río Branco e sao da fatnília tupi-n1ondé. Segundo infonna9oes <lestes últitnos,
encontraran1-se cotn os gavioes (icoléis), tatnbétn tupis-tnondés, na Casa do
indio de Porto Velho, surpresos con1 a descoberta de identidade lingüística e
reciprocidade cultural. Sua loca1iza9ao nas cabeceiras do rio Sao Miguel aparece apenas na Jistagetn da Cotnissao Rondon. Etn outros estudos, cotno os
tnapas de Franz Caspar (1975:8], Beckér-Donner [1955:297] e Snethlage
(1937],.os ~ruás aparecetn tnais perto dorio Branéo e de afluentes do Jiparaná,
onde se encontravan1 outros grupos afins, cotno os n1ondés .e os salatnaís
(tupis-tnondés). Segundo os índios dorio Branco, há centenas de aruás ainda
isolados na Reserva Biológica do Guaporé e i1nedia9óes, entre os ríos Sao
Miguel e Colorado. Nao há, assitn, elen1entos que cotnprovetn a presen9a dos
aruás nas nascentes do río Sao Miguel no início do século, alérn da referencia
da Cotnissao Rondon. A sobreposi9ao entre os tupis-tnondés e os tupis-cavaíbas, nao apenas no alto Machado, tnas no Riozinho, Aripuana e Roosevelt,
continua a surpreender, e tnerece utna pesquisa específica, con1 o apoio da
lingüística, que possa desvendá-la dentre un1 etnaranhaclo de igualtnente precárias referéncias historiográficas.
Ainda nas proxi1nidades do território tnantido pelos uruéus-au-aus nas
últitnas décadas, a listagen1 da Cotnissao Rondon refere-se a "9-Boca-NegraRio Machadinho, afl. do río Roosevelt (rio Aripuana)-U.rupá" [1948: 18]. Nao
há dúvida tratar-se de tnais un1 genérico, con10 cabixi. Ninniendajú sitnples1nente eli1ni11ou qualquer referencia aos bocas-negras ele seu Mapa Etno-Histórico, elaborado e1n 1943-194. Registrou, no entanto, a presen\a de indios no rio
Anari, nas proxi1nidades dorio Machaclinho. No índice ele tribos, refere-se a utn
grupo tupi, que, no tnapa, tnove-se dorio Jatnari ao Anari e Machadinho, e,
entre parenteses, pergunta: "(Rio Anary = cavaíba?) - Tupi" (1981:43].
A tnais reveladora descri9ao da presen9a de indios tupis na regiao dos
ríos Branco e Preto, afluentes do Janrnri, e de sua expulsao por caucheiros e
seringueiros para os rios Anari e Machadinho, foi a deixada por Nicolau B. liorta
Barbosa [1945:37]. Figura decisiva da Con1issao Rondon, sua passagetn pela
regiao transfonnou-o nu1n dos grandes indigenistas do país. Marcado pela
experiencia, escreveu v<irios trabalhos e atuou na clefesa dos indios. Foi gra9as
a un1a tnenina ele cinco anos, refétn dos seringueiros após o tnassacre de seus
parentes, que rI. Barbosa, ao to1ná-la sob sua prote9ao, iclentificou o grupo cotno
tupi-guarani. Hotia Barbosa aguarda va o contato co1n o grupo para un1a identifica9iio cotnpleta, un1a vez que •• ... o vocabulário que·apanhainos, onde figuran1
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tennos iguais aos do guaraní ou que sofreran1 urna ligeira corruptela, seja devido
a pouca idade da n1enina, sejatn as diferencia9oes do di aleto que ela fala ... "
[Barbosa, 1945:49]. Provaveln1ente, tatnbé1n por esta razao, Nimuendajú deixou un1 ponto de interroga9ao ao identificar o grupo isolado do Anari e
Machadinho, corno " cavaíba", pergunta que hoje se pode responder positivan1ente.
Utn auxiliar de Ni1nuendajú na pacifica9ao dos parintintins , José García
de Freitas, que continuou en1 contato con1 esses índios por tnuitos anos,
escreveu:
No com~o da paci lka~ao, calculou-sc cm 250 cal>c~as, mas ignorava-sc a existencia dos
apainmdés e dos odiauil>és e, segundo infon na~ócs dos parintintins, os odiauibés sao mais numerosos <lo que elles e quanto aos apairandés calculo cm 100 pcssoas, baseado no número de canoas
dcstes que foi encontrado no Rio Machado (Gy-Paramí), quando uma lancha da casa · ·enlama" os
surp rehendeu: port:mto cnlculo em 500 pcssoas, porque dos paci fi carlos mais de 120 indios já
morrcmm. [... ] duas tril>os bravías, os apaircndés 11a zona entre o Mnchado e Alto Maicy e os
odiauibés do Alto Maicy ao Marmcllos e scus respectivos atluc11tes. Atra v~:z o grande óclio os
parinti11ti11s rn1o 11ega111 que ambos pcrtcnccm a mesma f:unília dos cavaíbas, coma cliforcn~n ck que
os odiauibés 11za111 a capa do ¡.>e11is muito comprida ... LFrcitas, 1925:72-73].

Daí a difi culdade de concluir-se a diferen9a entre os cavaíbas e os
parintintins apenas por aspectos de cultura tnaterial, através da co1npara9ao de
fotos, cotno no exercício tentado por Menendez (1982:367]. Na infom1a9ao
colhida por Freitas, apesar do estojo peni ano dos cavaíbas ser tnais curto, os
parintintins continuavan1 adn1itindo seu parentesco cornos prirneiros. É verdade
que pennanece a carencia de llllla petfeita identifica9ao etnográfica C0111parativa
entre os diversos grupos cavaíbas e parintintins. Mas o fato de uns terern cinto
de contase outros de ernbira, ou cabelos e estojos penianos n1ais c urtos etnenos
cu11os, nao pennite ainda duvidar co11clusiva1nente da identidade existente entre
estes grupos, dada a proxitnidade lingüística e o auto-reconhecin1ei1to. Menendez concluí de detalhes que é
[...] dificil aceitar, como qucr Nimucndajú, que os cavaíbas clo rio Machado e os parinlinlins do
Marmellas scjam o mesmo gmpo quanto ii sua proccdéncia a rnn passado imcdiato comum
[1982:37).

Alén1 das diferen9as de corte de cabelo e enfeites, apresentavain a
particularidade, ao rnenos no 11101nento do contato, de sere1n initnigos entre si,
' 'porque sernpre que se indaga qualquer cousa entre os ini1nigos, todos querern
falar a un1 ternpo contando exageros e tnentiras para infundir ódio, da nossa
pa11e" [Freitas, 1925 :73] . E, no entanto, sao a 1nes1na na9ño.
Ni1nue11dajü chegou a conclusao ele que "pert.e ncetn a urna e tnestna
tribu'· pela iclenticlade lingüística, de autodenornina9ao, proxitnidades geográficas e referenci as etno-históricas (1982:50]. Pode-se hoje·a crescentar as ilúonna90es diretas dos uruéus-au-:aus e dos seus intérprett~s parintintins, que adnútem,
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se111 vaci]a~ao, u1n ·passado con1um, ouvido de seus avós. Setn dúvida, as
pesquisas etnográficas entre os grui}os tnais recenternente contataclos, coino os
tenharins e os uruéus-au-aus, pennitirao utna precisao tnaior sobre estas rela~óes, revelando setne]han~as e diferen~as. Dificiln1ente invaJidarao a identidade
étnica perfeitatnente caracterizada por Ni1nuendajú.

2. DUAS VAGAS EXTRATIVISTAS: 1900e 1945

Todos devem morrer, cerro, mas

nem todos morrem do mesmo modo.
Horkhcimer

A descric;ao do cerco aos índios cavaíbas do centro de Rondonia, que
resultaran1 ser as.incursóes extrativistas do início deste século e do pós-guen·a,
exige utna reconstruc;ao trabalhosa, tnas indispensável acon1preensao do quadro
atua). Pode-se recotnpor fragmentos, un1a colcha de retalhos. Diante da carencia
total de infonnac;óes anteriores sobre os uruéus-au-aus e oroins, qualquer
resultado é tnelhor que nada, mestno partindo de infonnac;óes itnprecisas, ou
referencias aparentemente insignificantes. Os dados utilizáveis, recuperados até
de prestac;oes de contas de funcionários do SPI, tenninatn por desvendar facetas
do que ocorreu no sopé das serras.
Este pouco possível de reconstruc;ao, no entanto, é suficiente para
constatar que eratn nutnerosos, que ocupavam todas as cabeceiras dos rios
clessas serras, dispersos etn aldeias de utna a tres centenas, e que foratn
dizitnados, en1 período recente, aldeia por aldeia, con1 a colaborac;ao ou otnissao
da instituic;ao indigetústa goven1a1nental, o SPI, e, depois, a Funai. Ve-se
ta1nbén1 as passagens da entrada do pioneiro seringueiro a titulac;ao arbitrária
do seringalista, repassando tnais tarde tais pretensoes de posse as nüneradoras.
Acotnpanhando
os pioneiros
.
.
, nas prin1eiras décadas deste'século, partindo de Santo Antonio, a at~1al Porto Velho, inicia-se esta reconstruc;ao pelo
Jaciparaná, a noroeste da área dos uruéus-au-aus, ~eguinclo pelo norte o Candeias e o Jatnari, passatido a leste pelas nascentes dos afluentes do J.iparaná para
os do Guaporé, cotno o Sao Miguel e o Cautário, ao sul, até o Pacaás Novos,
afluente do Matnoré, a oeste. Acotnpanha-se as trilhas dos próprios índios,
refugiando-se nas serras onde tocias estas nascentes se encontratn. Enfin1, o que
segue é un1a viagen1 por terras desconhecidas, pelos ríos, no rurno dos seringais,
cuja reabertura setentava a cada safra, ou período seco, e ta111bé1n pelo tetnpo,
pela história da ocupac;ao, pelas duas grandes vagas, no início dq século e no
pós-guen·a.
A pesquisaclora Maria Elizabeth Bréa Monteiro nao teve tnelhor sorte,
face aprecariedade dos docun1entos referentes aos índio~ da regiao:
[ ... ]durante os primciros trinla anos de atua\'.ao do SPI, os índios que viviam 110 antigo territóriodo
Guaporé {atual Estado de Rondóni;:1) cram assistidos pela Inspctoria Regional do Amazonas (IRI)
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que, devido a vaslidao da área a ela confiada, nao tiuha condiiróes de prestar um acompanhrunento
muito próximo, e w11a inspetoría para Roudónia só fo¡ criada na década de 40... (1984:7].

Ou seja, as infonna~oes sobre os índios de Rondotúa, setnpre precárias,
aumentatn no segundo surto do extrativisrno da borracha, acompanhado das
estradas e da cassiterita no pós-guerra, como se constata pelos documentos
resgatados por Moreira Neto, apesar do criJninoso incendio provocado nos
arquivos do SPI, no Rio de Janeiro, após o go]pemilitar. Recuperou-selústórias
nem sernpre agradáveis, corno os massacres promovidos pelos seringalistas
Lucino e Chaves.
A Cornissao Rondon deixou várias referencias sobre ít1dios nao identificados, a partir de ataques as equipes de levantatnento, info'n na90es ou sinais
de sua presen9a. Apesar de 111uitos destes dados seretn também fragn1entados e
vagos, sao úteis por localizar, ªº tnenos geograficatnente, e datar regioes
ocupadas lio inicio do século. Na maioria <lestes pontos, Ron.don e suas equipes
antecederatn os tnigrantes.

,

-

O POSTO MOVEL DE PACIF/CA<;AO NO RJO LA.RANJINHAS
(1918-1922)

No Jaciparaná, por exetnplo, en11909, utna das canoas foi violenta1nente
atacada por u111a tocaia de tres índios na 1nargen1 [Pinheiro, 1949: 117]. Utn dos
expedicionários de Rondon descreveu-os '' ...pintados de vennelho, de estatura
tnédia, enfeitados con1 cocares e tangas de penas·'. Deixaran1 utn morto e um
ferido a flechadas. O capitao Pinheiro escreveu: "Há dúvida quanto a tribo a
que pertencern tais índios, dizendo o prático seretn caripunas, tapaiúnas, acangas-pirangas Oll caritianas". Tal ataque deu-se nao muito distante da foz,
indicando que, etn 191 O, eratn senhores do río e seus afluentes, como o Fonnoso.
.. En1 todo o Jaciparaná [diz o relatório do oficial] existian1, quando por lá
passatnos, 204 hotnens sen1icivilizados ... ", e nao iatn além da " ... cachoeira
Vai-Quetn-Quer, onde existe o últin10 tnorador... '' Cita, alétn das deno1nina90es
referidas, ''nas cabeceiras dorio a tribo dos gan1elas. Essas tribos vivetn etn luta
pennanente con1 os seringueiros e só se aproxitnarn das margens ou de algutn
barracño para ton1ar un1a represália" [Pinheiro, 1949:18 e 19].
Os confrontos entre índios e tnigrantes na regiao do Jaciparaná, Candeias e Jatnari nao eram novidade e sempre preocuparatn as autoridades. E1n
1918 o SPI criaría ali un1 posto de pacifica9ao. Ern 1919, trabalhadores, que
tentavatn abrir utna clareira no rio das Cinzas, a tnenos de tres horas a cavalo
da vil a de Santo Antonio, hoje Porto Velho, '' ... forarn assaltados e mortos pelos
índios annados de arco e flecha" . O posto do SPI fora aberto a pedido dos
povoadores, e foi '' ...instalado no interior da floresta longe dos últi1nos estabeleci111entos ou 111oradias dos civilizados''. Menos de tres anos depois a presen9a
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do SPI, antes exigida, incotnodou os seringalistas, a ponto de o prefeito de Santo
Antonio escrever ao Ministério da Agricultura pedindo a sua extin9ao.
Em carta ao ministro, cujo rascunho encontra-se no arquivo do Museu
do indio, utn funcionário do SPI responde aos argutnentos do prefeito. Defende-se dizendo que o posto pennitira:
l. a suprcssao dos as.saltos a Jruio annada e dos conseqüeutes morticúúos de civilizados e

indios; 2. a abertura de lavourns e a instalar;iio de moradores e civilizados cm Jugares que antes da
ar;ao do scrvir;o só emm frcqüentados pelos silvicolas; 3. a colonizar;l.io das lcrras, que encontraram,
desde o ano passado [1921], quemas compre por cem mil réis o alqueire.

Eis o que se passara segundo a acurada descri9ao do tnanuscrito de um
funcionário local do SPI:
[...] os mesmos intercssados na abertura daquele sertao dirigiram-se ao Govcm o da República
pedindo-lhe que fizcsse, cm beneficio deles, o 1nesm o que já tinha fcito cm beneficio do scrtao
paulisla da Noroeste, do catarinense de Blumenau, e de outros, onde a pacificar;ao das tribos
indígenas que os ocupavam, as dos coroados, botocudos cte. ha viatu feíto desaparecer as }utas entre
os índios e os civilizados, os morticútios delas dccorrcntes, e detennjnado o r;ípido povoamento de
vastas regié'>cs que logo se cobriram de grandes lavouras de café, de cana-de-ar;ucar, de currais e de
centros fabris e populosos.

Ingrata tnissao a do SPI. Era pri111eiro convidado a pacificar, e, depois,
relata o nlestno autor, o
[... ] inesperado: o aparecimento de pcssoas que se cmpcnham por suprimir o Scrvir;o, apenas alcanr;a
ele os primeiros resultados de sua a¡yao pacificadora. Jsso.vem de que uma das primciras conseqüencias de toda pacificar;iio é a colo1tiza9iio das tcrras correspondentcs; surgcm cntao os cálculos
mnbiciosos dos que csperam enriquecer pelo afastamento de concorreutes que só se animam a entrar
no sertiio á sombra protetora do servir;o de pacificar;iio.

O prefeito fez o que póde para retirar dali o SPI. Os índios, o grupo
arara/cavaíba que será pacificado tnais tarde, visitou várias vezes o posto .
.. Atnansados" os índios, alguns funcionários do ·SPI ainda tentan1 conter a
expansao da conquista de suas terras. O prefeito argutnenta contra gastos inúteis.
O SPI defende-se, tnostrando trabalhar cotn •·di aristas, setn utn único funcionário, netn 1101neado; sin1ples jon1aleiros, adtnitidos atnedida dos trabalhos e das
necessidades etnergentes e dos recursos de cada dota9ao or~atnentária ••. O posto
custava ao goven10 utna ninharia, e constava,
(...] em rcstuno, de algtulS ranchos de macleira lascada, cobertos mis de folhas de coqueiros, outros
de palha surrada, de uma dermbada, cm volta dos ranchos, na qua! plantarn currais, fo1Tagcm para
os animais de transporte, mandioca, cana, abóbora, niilho, destínados principalri1cnte aos índios,
que, por cncontrarcm facilidade de se abastecerem nessas plimta<;Oes, insti1lam-sc nas suas imediar;ócs e abstém-sc de cxcursócs ma~s longínquas, para eles jéí desnocesscirias e scmprc perigosas.
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A clefesa do· SPI, fe ita por este seu f uncionário, revela as contradi9oes
etn que sossobrava o servi90. Carente de recursos, de profissionais con1petentes,
lúnitava-se ao papel de bombeiro, atuando a posteriori. ..Pacificando.. os
índios, num esfor90 de protnover a sedentariza9ao, a brindo espas:os aconquista.
Triste sina para os que, dentre eles, forain tao abnegados atnigos dos índios. O
SPI sabia que era insuficiente un1 único posto, para a ••tao vasta mesopotarnia'',
con10 charnavatn os entre-ríos, no caso as nascentes do Jaciparaná, Cándeias e
Ja1nari. Por isto, instalou utn •• ...posto essenciahnente n1óvel e provisório; as
circunstancias do n101nento, e o tnovi1nento que vai tendo o avans:o dos ocupantes civilizados do sertao e a.conseqüente retra9ao da área habitada pelos índios,
sao o que cletenninatn o ponto etn que ele se eleve instalar". [MI~ pi. 501, 1922].
Ve-se que o SPI debatía-se entre o controle do avan90 da conquista e a pressao
dos colotúzadores interessados nas terras el~ índios. O goven10 colaborava cotn
os povoaclores, ao enfraquecer a capacidade de interven9ao do SPI.

,

NO MUTUMPARANA
Apesar de registros anteriores de extem1ínio de grupos araras no Capivari, a regiao das nascentes do Ouro Preto, Pacaás Novos, Mututnparaná,
Capivari, Fonnoso e Jaciparaná continuava bloqueada aos povoadores nas
pri1neiras décadas do século, devido a resistencia dos índios. IIoje é possível
identificar os que a ocupava1n: a oeste, os pacaás novos (orouaris); no centro e
no norte, os cavaíbas ou uruéus-au-aus, entao generica1nente denon1inados de
araras ou caripunas; e a noroeste, os caritianas. Por vários tnétodos, e abrindo
sucessivos postos, tentou o SPI pacificá-Jos. No Mutun1paraná houve utn posto,
talvez un1 dos chan1ados itinerantes de 1918. Trinta anos depois envía-se utn
auxiliar de setiao, Paulo de Altneida Serra, para que tente reabrí-lo. Sua carta
de Mutu111paraná relata recla1na9óes dos seringueiros contra os índios, que
haviatn passado e ateado fogo nas instala9óes. E o auxiliar nao conseguía ne111
urna e111barca9ao de aluguel, pedía u1n barco aos seus superiores e hospeda va-se
nun1a barraca e1nprestada pela EFMM [MI, 10.08.1948, pi. 482]. A cada surto
de colonizadores, valoriza9ao da borracha ou obra pública, correspondia un1
posto da institui9ao indigenista endocolonial.
Que a regiao tinha índios, ningué1n duviclava. Assi1n mestno, Manoel
Laurentino de Souza insistiu, junto ao governador do TetTitório Federal do
Guaporé, a través do diretor da Divisao de Produ9ao, Terras e Coloniza9ao, para
abrir mna .. indústria extrativa de gotna elástica" no rio Mutun1paraná, vizinho
ao seringal Ceará [MI, 2.2.1949, pi. 485]. Pretendía, etn terras que julgava
devolutas, u111 lote, • 'tnedindo aproxitnadatnente 5 tnil nietros de frente por 2
1nil 1netTos de fundos para cada lado do referido do". Até hojea coloniza9ao,
na prática, nao necessita de autoriza9ao da Funai, 1nenos ainda a do SPI. No
entanto, rnn funcionário 1nais zeloso surpreendera o edita! de doa9ao na vi la de
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Mutun1paraná, e o chefe da 9! Inspetoria Regional, Alvaro Soares da Silva,
resolveu embargar as pretens0es do seringalista [MI, 17.3.1949]. Em oficio ao
govemador do território, intitulado "Protesto", de fato protesta:
Trata-se, inicialmente, de terras pahrulhadas e consideradas habitar de indios arredios, da
tribo caripuna, que, de modo algum, podem ou deve111 ser classificadas de DEVOLUTAS, sendo
obriga9ao e dcvcr precipuo do SPI impedir a aliena9ao das mesmas.

Era reinar contra a corrente. Ainda citou o Decreto n. 736, de 7 de abril
de 1936, e o 10652, de 16 de outubro de 1942, dispositivos etn vigor, responsabilizando o SPI pela protes:ao do patrir11onio indígena. Laurentino era velho
conhecido do SPI. E1n 4 de n1aio de 1948, havia proposto, em docun1ento
assinado: "Que se tiver orden1, totna conta dos índios para protege-los e
trabalhar no seu seringal; que aceita cotn a conclis:ao do governo lhe dar ordem
escrita para ficar cotn os indios para si, cotn direito sobre eles•·, con1 a tranqüila
mentalidade daqueles ten1pos.
Mas a abnegada resistencia do inspetor regional da 9! IR-SPI durou
pouco. Tres n1eses depois, já ordena ao encarregado do recé111-instalado Posto
Indígena Caripuna, no Mutumparaná, que' 'o portador <leste, Manuel Laurentino, acon1panhado de 4 (quatro) pessoas de sua responsabilidade, está autorizado
por esta chefia a passar pelas terras.indígenas até as cabeceiras do Rio Mutmnparaná, para onde se destina en1 servic;os de interesse do território". Devendo
o encarregado, "nao só pennitir a passagetn, cotno ainda prestar-lhes assistencia, dando-lhes utn guia, a fim de evitar que haja qualquer vexan1e aos índios
da regiao, inclusive cedendo-lhes a nossa canoa para a viagen1 que realizatn..
[MI, 21.6.1949, pl 513]. Nao se sabe co1n que argutnentos Laurentino quebrara
as resistencias do f uncionário. É fato que o SPI defendia tnais o posto de atra9ao,
onde se instalavan1 os funcionários, do que a regiao efetivatnente ocupada pelos
índios, e necessária ao seu tnodo de produzir e sobreviver. Talvez tenhatn
pensado que 1nais para as nascentes, Jonge do posto, poder-sé-ia instalar o
Laurentino.
'
Dois anos depois, a Divisao de Seguran~a e Guarda do Território Federal
do Guaporé detennina a abertura de inquérito, '' ..,a fim de apurar os responsáveis por un1 incendio no seri11gal denon1inado Laurentino, no vale do Mutu1nparaná, propriedade do queixoso ... ", e, "como existía a yresun~ao de que os
índios que habitava1n aquetas itnedia9oes tenha1n sido os autores do fato
denunciado, pede averiguas:ao in loco, cotn a participa9ao de funcionários do
. SPI'' (MI, 17.5.1951, pl. 486]. O inquérito concluí: "Ficou positivado que o
autor ou autores' do incendio no seringa} de Manoel Laurentino foi praticado
pelos silvícolas que habita111 velas iJnediac;óes do referido seringal" (MI,
24.5.1951, pi. 486). Supoe-se que o SPI voltea sua posi9ao inicial de intransi-'
géncia na defesa das terras indígenas e retire os invasores que autorizara. Ao
contrário, o funcionário do SPI encarregado das investigas:oes, Sebastiao de
Souza Catnpos, aconselha~ ''Toma-se necessária un1a itnediat.a providencia do
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SPI para tnelhor tranqüilidade e garantia dos que labutatn na extra~ao de

borracha naquele recanto do territÓrio, a fi.tn de evitar que os seringueiros
abandonetn as suas coloca~oes ••. Talvez nao se enganasse: o SPI mais estava
para dar tranqüilidade a seringalistas, do que prote~ao as terras e as vidas dos
índios.
Confirma esta distor~ao um documento do próprio inspetor etn Porto
Velho. Dois anos antes, afirmara ser Laurentino invasor de terra indígena, e
"proponente de utna espécie de escravatura ao índio'' [MI, 17.3.1949, pl. 485].
Tres n1eses clepois o autorizou a invadir terra indígena. Dois anos e tres tneses
depois, afi11naria:
Porquanto nao podímnos duvidar das afinna~oes do sr. Manuel Laurentino, homem rnuito
sério, lutador, e, sobretudo, amigo do SPI, nao deixanc;lo nunca de nos visitar as vezes que vem a
Porto VeUto. Es~'ls visitas tem sido semprc dcsintcressadas e as convcrsa~óes geralmente abordam
assunto da pacifica~iio, costumes dos indios etc.

O SPI até se preocupa cotn un1 concorrente de Laurentino, que pretendía
totnar seus .. fregueses", seringueiros, recrutaildo-os a1nesn1a vida 1niserável,
tnas etn local se1.n índios. Laurentino já atnpliara seu lote, inicialmente de cinco
n1i l 1netros por do is n1il, e ficara cotn o vizinho sedngal Ceará, abandonado por
tetnor ao índio [MI, 8.6.1951, pi. 523].
Os índios serven1 de álibi para justificar atrasos de débitos con1 o BCA,
que pediu providencias ao SPI, etn defesa do seringa lista invasor. Este relata etn
carta ao banco que, entre dezen1bro de 1950 e n1aio de 1951, os índios
queitnaratn dez coloca~oes, destruindo bens e tnercadorias, paralisando seus
e111pregados. Conta que o gerente do sering·aJ, Felinto Herrera, e o seringueiro
Moacyr Silva havian1 sido flechados pelos índios. E acrescenta:
Surge agora, cm ple1ia época dos trabalhos de extra9ao da borracha, novo ataque. Flcchanun
mais quatro homens, o mateiro e outros. O pessoal que se achava colocado, abanclonaram tuda,
corrcram rn1s para o barracao e outros sem se saber do paracleiro [Mr, 17.9.1951, pl. 487].

Laurentino ainda pretendía recolocar ..... trinta extratores paralisados
setn poder trabal.bar etn noventa estradas de seringa••. A ninguén1 ocorre
tratar-se de terra indígena. O chefe da 9'! IR-SPI responde ao banco: "Serao
totnadas as providencias, apesar dos poucos recursos nossos, tendo já ido para
o local dois tnissionários que se oferecera1n para ajudar a aproxiJna9ao dos
silvícolas e ta1nbén1 logo que haja navegabilidade no Mutun1paraná, tnanclarei
auxiliares para tentar a seguran9a dos seringueiros dessa regiao ••. [MI,
· 1.10.1951, pi. 487]. Hoje o seringal e o rio Mutun1paraná pertencetn aos
invasores neobrasílicos, vencidos os indios, pela doen9a ou bala. O SPI tentava
oferecer tranqiiilidade a explora9ao da borracha extraída de terra indígena. o
chefe da 9ª IR-SPI, Fen1ando Claro de Can1pos, pede para inspecionar pessoaltnente tna)ocas próxitnas ao local de atra9ao dos cari punas [MI, 22.3.1950, pl.
486].
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Dez anos depois, nutna nova tentativa de contato, surgiu utna voz
dissonante, a de José Maria da Gama Malcher, entao diretor do SOA-SPI,
ironizando:
Nao vemos motivos para nao concordar coma solicita9ao, desde que cstcja essa IR-9 em
condi96cs de levar a bom tenno a atra9ao da tribo cm causa, isto é, que possa garantir a vida, a
propriedade e a tcrra dos indios da cobi9a dos' 'civilizados'', emboca scja cssa pacificai;ao a ''maior
aspira9ao popull19ao território' ·...

Alétn de jo1nalistas dos Diários Associados, Malcher obtétn a integra9ao
de un1 tnédico na equipe [MI, 3.11.1959, pl. 486]. E o aviao sai por contados
seringalistas, tudo setn onus para o goven10. Nao há n1ais notícias da tentativa:
os detnais docutnentos desapareceratn no incendio, provaveltnente os indios
ta111bé1n.
Alguns caripunas por lá continuavan1. O juiz de direito de Guajará-Mirin1, ao arquivar o inquérito do assassinato de Francisco Gonc;alves, alcunhado
.. Chico Massa Bruta .. , ad verte ao SPI de que testetnunhas viratn vinte índios
etn 28 de dezetnbro de 1951, no igarapé Branco, afluente do Taquaras. Outro
depoitnento refere-se a flechas n1ais estreitas encontradas na barraca da vítitna.
Caripuna, grupo uruéu-au-au/cavaíba assitn batizado, ou pacacá novo-oroin
(orouari), ou arnbos, o fato é que, nove anos depois, a 9;i IR-SPI é procurada pelo
s~ringalista Expedito Gon9alves Oliveira, do seringa! Nova Olinda, no rio
Mutu1nparaná, relatando a tnorte de utn seringueiro e o feritnento de outro.
Cerca de duzentos índios passaratn pelo barracao da gerencia [MI 22.3.1960, pi.
491]. O atTendatário, e todos os seringueiros abandonaratn o seringal, assitn
cotno os detnais povoadores do Mututnparaná. O seringalista explicou que nao
pretendia netn ·polícia, netn hnprensa, senao espantaría os prováveis futuros
seringueiros da próxitna esta~ao, reclatnanclo ele pesados prejuízos. A 9ª IR
dizia-se itnpotente, setn recursos e setn pessoal. E prosseguia o cerco nas terras
consideradas de ningué1n. Os c~ripunas do Mututn-paraná continuara111, por
tnais alguns anos; nas listas da Funai - postos a serern criados-, elaborada por
Cícero Cavalcanti, entao chefe da ajuclancia en1 Porto Velho [MI, 17 .1.1969, pl.
524].
.

PITANGA, HOMEM SEM GENTE (1947-1950)

A vila de Jaciparaná nasceu en1 volta da esta9ao da EFMM. Nut1ca foi
tnuito rnais que isto, urn entreposto de parada do tren1, onde os seringalistas
abasteciarn seus hotnens na tnata, recolhiatn e escoavatn a produ9ao. Juntou-se
lllna igreja católica, n1ais tarde urna protestante fundan1entalista, e a tnais
"pitoresca" das prisoes da Atnazónia: urna in1ensa gaiola de 'ferro, setn teto,
co111posta de restos de trilhos soldados da ferrovia. Estar ali preso equivale a
urna condena9ao an1orte por insola9ao.
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Subir o Jaciparaná, em dir~9ao as suas nascentes, é urna aventura
amazotúca, coin arraias, pássaros, e, na seca, urna ousadia, pois o rio quase
desaparece. E os índios até hoje amedrontam, famosos desde a bravura com que
enfrentaram a Madeira-Mamoré no século passado.
O novo surte..da borracha, etn 1945, mostra que ali continuavam, vivos
e senhores do terreno. É grande a pressao para que o SPI apare9a. O seri~galista
Cyrillo Rodrigues relatou ao SPI a morte, flechado, de seu seringueiro Manuel
Carlos e o pavor dos demais empregados, condenando o seu estabelecimento
pela clispersao dos vassalos [MI, 22.9.1945, pi. 483]. Regionais, adventícios e o
SPI atribuíratn o feíto a índios caripunas, referencia a um grupo pano, contatado
na constru9ao da ferrovia, vitimado pela doen9a e outras seqüelas do tráfico com
••civilizados'•. Esqueciarn-se dos acangas-pirangas, dos jaguares, dos terríveis
inin1igos da fe_rrovia, que ••transfonnavam ení. flauta os ossos de suas vítiJnas .. ,
con10 dizi.atn os pioneiros, ''os que tocam ta boca••, como os chamavam os seus
vizinhos pacaás novos (orouaris).
Foi grande o alivio quando o SPI instalou o Posto Coronel Tibúrcio, para
atender as nascentes do Jaciparaná e as de seus afluentes, o Capivari e o
Fonnoso. Maior a euforia quando o auxiliar de sertao José Rodrigues de Oliveira
apareceu na vila cotn os primeiros quinze índios araras (cavaíbas), pacificados
no Capivari [MI, 26.12.1947, pi. 506]. A ben1-sucedida expecli9ao nao fora fácil.
Menos de seis tneses antes, a principal empresa da regiao, a Jaciparaná Ltda.,
negou-se a colaborar, talvez por tetner a perda de parte de sua frente de expansao
etn favor dos índios [MI, 21.6.1947, pi. 506, f. 44]. Acalmou-se tneses depois,
passando a colaborar. O tnestno Luís Accioly Lopes, entao chefe da 9~ IR-SPI,
que reclatnara da tná vontade da empresa, por cobrar o transporte dos funcionários etn trabalho bra9al nas embarca9oes, pede agora sua ajuda no transporte
de tnercadorias para os recétn-pacificados [MI, 18.10.1947, pl. 506].
Os relatórios tnensais dos encarregados do posto des·c revem um rittno
n1enos feliz para os índios. En1 novetnbro, tres deles, acompanhados por cinco
tnulheres, visita111 as instala9oes, e o auxiliar de sertao os acon1panha atnaloca,
tres días de catninhada. Identifica cinco aldeias, num total de oito n1alocas [MI,
30.12.1947]. O auxiliar de sertao impressiona-se cotn as numerosas trilhas
batidas, indicando tnais índios. O SPI calculou-os, dois anos depois, em cerca
de trezentos nesta aldeia, tnas 111uitos tinhatn tnorrido [MI, 30.10.1950, pi. 486).
Etn dezen1bro, n1ais doze índios, curiosos, visitaran1 o posto de pacifica~ao. Os
relatórios seguintes sao necrológios. Seis indios tnortos, em menos de um n1es,
de gripe, e o restante da prin1eira tnaloca graven1ente enfennos [MI, 20.1.1948].
Mais cinco mortos em fevereiro, mais um tnorto em abril, e catorze órfaos de
dois a doze anos [MI, 15.4.1948]. Os indios transferidos nao tfan melhor sorte.
É o caso do recétn-batizado Manuel Caripuna, transferido para· o Posto Major
An1arante, destinado a pacifica9ao dos pacaás novos. Chegou doente e ali
n1orreu. Sua esposa é transferida para un1hospita1 en1 Potio Velho, nao se tendo
tnais noticias dela [MI, 25.5.1949, pi. 448].
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Nova visita de oito índios, da primeira maloca [MI, 15.7.1948]. O
encarregado esfor'ra-se por entender quem sao, com gestos e mímica. O funcionário visita a segunda maloca, cerca de oito dias de caminh.ada. Descobre o
nome dos dois índios da segunda maloca, que considera chefes, os tuxauas
Pitanga e Ucucá. Outro índiomorre [MI, 7.2.1948, pi. 484]. O da primeiramaloca
seria Manqui [MI, 31.7.1948]. Um ano depois, amortandade continua. Muda-se
o encarregado, Abílio Caetano de Souza. Tres óbitos nos primeiros tres meses
de 1949 [MI, 30.3.1949] . Os sobreviventes come9am a ficar no posto, mortos
chefes e parentes, vítimas de gripe "catarrao... A cada maloca que se aproximava do posto, un1a epidemia fatal. Dos que chegaram em fevereiro de 1949,
restavatn nove em abril de 1950. Dos 28 da segunda maloca em agosto de 1950,
sobravam dezoito em dezembro, quatro meses depois. A doen~a exterminou as
duas ou tres malocas que aceitaratn o contato.
A malária e a gripe continuaram. O encarregado desespera-se e quer
transferir o posto de lugar [MI, 30.4.1950]. Chegou a passar sete meses isolado
entre os rios Jaciparaná, Branco, Capivari e Formoso. Inicia a constru~ao de um
varadouro do Capivari ao Formoso. Os índios vao e voltatn; alguns pennanecem
no posto, ali contaminan1-se, levando a morte as tnalocas [MI, 26.8.1950, pl.
486].
Mas há um núcleo que nao se rende. Matan1 os tres burros do posto ·e
nao aceitatn britides [MI, 30.3-30.4.1950]. Um dos auxiliares é dispensado, por
tráfico com seringueiros. E a vida no posto continua, agora comos sobreviventes
indígenas: ro9ado para os '' arredios' ', varadouro e mortes. Vinte e oito índios,
seis deles já doentes, finalmente se aproximam, temerosos, dos ro~ados, de onde
roubam comida [MI, 31.10.1950]. No final do segundo ano, o encarregado
informa a Porto Velho que ''já se pode considerar que os caripunas sao amigos,
nao se verificou este ano nenhum ataque". Os indios vinham, abasteciam-se,
"farinha, tnel e apitos" , e iam-se contatninados. Na volta ainda· pegavam
objetos de seringueiros, tnas já 1?ªº os matavarn. Estavarn "pacificados", a
catninho do extermínio [MI, 31.12.1950].
O encarregado Abílio Caetano de Souza denunciou o responsável pela
9ª IR, Luís Accioly Lopes, ' 'por morte de indios, po.r falta de qualquer assistencia
no Posto Coronel Tibúrcio " ~ O juiz de di~eito da comarca de Porto Velho,
Theodoro Vaz e Abreu de Assum~ao, solicita ao SPI o inquérito administrativo
[MI, 24.7.1950]. Mais urna das querelas internas entre os funcionários, ligadas
a disputas políticas pelo controle da institui~ao, encobrindo o desprezo com que
era contemplado o servi'ro por sucessivos govemos.
A verdade é que o acusado Accioly comemorou· "pode-se dizer que
estao completamente pacificados'' os araras (cavaíbas) do río Capivari, do Posto
Coronel Tibúrcio [MI, 31.1.1948, pi. 520]. No mesmo relatório, reclama da falta
de apoio da diretoria, no Río de Janeiro. Informa que a EFMM estava armando
seus trabalhadores contra os índios, e necessitava pacificar também os vizinhos
pacaás novos. Urna sernana depois, escrevendo a mesma ''s~ao de orienta9ao
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e assistencia" do SPI, fa la da "situa~ao angustiosa.,, cita "o caso dos araras,
que, certamente, a estas horas, restan1 bem poucos" [MI, 7.2.1948, pi. 484].
Cotno os hospitais da.¡egiao nao recebiam tuberculosos, soHcitou a transferencia
de tres índios para Manaus, e de tnais outro, que estourara a própria mao cotn
urna espingarda. Reclamava de dificuldades burocráticas, de nao poder dispor
do patritnonio indígena, e netn poder fazer despesas sobre o or~amento futuro.
Tres 1neses depois, responde a pedidos de infonna9óes, já acossado, cotn
testetnunhos de dois funcionários, Pedro Silva e Álvaro, alegando "falta de
condi9oes" para a "situa9ao gravíssi1na", citando o exen1plo dos araras e
bocas-negras, todos cavaíbas [MI, 18.5.1948, pi. 484].
No co1ne90 do ano, quando o diretor do SPI questionava Accioly sobre
a n1orte dos seis pri1neiros índios no Posto Coronel Tibúrcio, este responden que
pedira providencias ao encarregado, apoio ab Rio de Janeiro, tnas nem sequer
conseguira vérba para o envio de u1n enfenneiro, cedido pelo govemo do
Território. Federal do Guaporé [MI, 31.1.1948, pi. 506]. Entrementes, Abílio
Caetano de Souza, no novo Posto do Médio Capivari, através da tnesma empresa
Jaciparaná Ltda., que o vinha tnantendo, pedía generos, roupas e funcionários.
Utna espiral sen1 solrn;ao. O encatregado do posto, no tnato, que reclarna para
a inspetoria, que recla1na para a diretoria no Rio de Janeiro; o tnes1no círculo
vicioso, que tertnina nos corredores dos 1ninistérios con1 utn silencioso "virese". Nao havia, e nao há, vontade política de resolver a questao indígena,
garantir suas terras, ou agir contra a doen~a, o tnassacre e a espolia9ao [MI,
21.12.1950, pl. 486].
Quanto aos chatnados araras do Capivari e Fom1oso, contatados em
1948, encontrare1nos seu úrúco sobrevivente, Pitanga, en1 1983, no Posto
Caripuna, no Jaciparaná, protagonista de novo desastre: foi o intérprete cavaíba
da Funai para a atra9ao dos caripunas.

JACIPARANÁ

Mas a presen9a indígena na regiao do Jaciparaná, Mututnparaná, Capivari, Fonnoso, continuava a in1pedir a expansao dos colonizadores. Os tnais
ousados atreviatn-se. É o caso de utn seringalista, Marcos da Luz, rnateiro
experiente, 1nais tarde convertido ao garimpo [MI, 23.7.1953, pl. 487]. Já fora
atacado co1n seus ho1ne11s, provavelrnente pelos cintas-largas, ou outros tupis1nondés, nas i111edia~oes dorio Roosevelt, etn 1nar90 de 1952. Acusava-os, ern
carta ao governador do Território Federal do Guaporé, de antropofagia. Nmn
ataque perdera doze bois, dois cavalos, e dois empregados, utn dos quais,
segundo ele, teria siclo co1nido pelos indios.
E1n n1aio do n1es1no ano, aventura-se pelo Jaciparaná e descreve:
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Fui de uovo surprccndido pelos mesmos silvícolas, sendo que fizeram a mesma facanha,
tendo desbaratado uma das tropas, matando cinco amares, um rapaz e ferindo dois gravemente,
carregando o material constante na carga, como seja, pecas de escafandros e penciras. Ncslc íntcrim,
o pcssoal que eslava para trás correu cm socorro, tendo encontrado os feridos e rnn morto, ordenei
levarcm os feridos ao pouso que fica va a tres quilómetros do acidente e, ao vir depois jtmtar a tropa,
qual foi a nossa surpresa de volta em ver o arranco de cima da vítima, como se f ossem urubus,
quando chegamos só rcstava a cabcca, os bracos com as costelas já desmanchadas e o intestino
grosso furado já cscorrido e montuado.

E nao ocorria, nem ao clestinatário da carta, goven1ador do Território
Jesus Burlatnaque Hosannah, nen1 ao SPI, repositório das reclamac;oes, netn aos
aventureiros, que eratn apenas invasores de terras indígenas, contra os quais
havia que proteger os índios, e nao o inverso. Esqueciam-se de que a alegada,
pelo invasor, ''zona diamantífera'' do J aci paraná tinha dono.
Os ataques continuaram no rio Fom1oso. O jon1al O Guaporé, na edi9ao
de 16 de janeiro de 1960, relata o ataque as coloca.croes do seringa} Rio Fonnoso,
de Pedro Fen1andes, onde' 'os silvícolas tnataratn e esquartejaratn o seringueiro
Antonio Miguel e flechararn o seringueiro Ciro Belo de Araújo e un1a 1no9a de
notne Edna Furtado ' '. A 9ª IR-SPI, pritneiro duvída do incidente, para adn1iti-lo
dois días depois e latnentar "nao dispor de eletnentos para inquérito in loco"
[MI, 9.2-11.2.1960, pi. 491].
Utn ano depois, novo ataque, un1 tnorto, a noventa quilometros de Porto
Velho, no Jaciparaná; itnediatamente a regiiio foi abandonada. O diretor do SPI
pretende rnaior entrosan1ento cotn o BCA, a SPVEA e o goven10 do Território.
O SPI conseguira a aprovac;ao pessoal do presidente da República para que a
SPVEA e o BCA financiassen1 a atrac;ao de indios. O renon1ado inspetor Francisco Furtado Soares de Meireles é enviado especiabnente a regiao [MI,
30.6. 1961, pi. 492] .
Mas nada desanima os n1a is afoitos. Mi guel Pinheíro Borges era utna
espécie de etnpreiteiro da EFMM. Entendía-se sen1 dificuldacles cotn o SPI, para
destnatar terras indígenas, obtendo do1111entes. Argutnenta ter experi encia no
trato con1 os indios, corno tnostrara durante o des1natan1ento do Posto Indígena
Ricardo Franco. Propoe-se a ir, cotn quínze hotnens, desn1atar o Jaciparaná, e
quer que o SPI lhe en1preste intérpretes para c9ntato atnistoso. Para ele, os índios
seríatn pacaás novos [MI, 30.10.1963, pi. 495]. O SPI nega-lhe os intérpretes,
un1a vez que, afirma textualn1ente, a regíao era habitada pelos índios araras,
cavaíbas, e nao pacaás novos, como infom1a-lhe urn telegratna. Mas autoriza
sua expedi9ao, para estudo de recursos n1inerais e florestais etn terra indígena
[MI, 31.10.1963, pl. 508].
Após os ataques, os seringais esvazíavatn-se, e;_s boatos dissuadiatn
futuros recrutas. Passavatn-se alguns anos os seringalistas conseguiatn novos
incautos, ou te1111inava1n por organizar expedi9óes punitivas para li111par a tnata.
Seis anos depois, voltan1 os índios e fl echatn utna 1no9a no 1nesn10 rio Fonnoso,
afluente do rio Jaciparaná, nos seringaís Vertente e Cajazeira . Outro ataque
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ocorrera antes, no seringal Sao Francisco, no igarapé do Encentro, no qual
morreu urna mulher e cinco crian~as. O funcionário destacado para o inquérito
recebeu a noticia da preparas:ao de urna expedi~ao punitiva. O SPI pede apoio
-....
a polícia federal, que o nega, por falta de pessoal, embora aceite percorrer as
casas de venda de armas e tnunis:oes, pedindo que se anote o nome de compradores para averiguas:óes [MI, 6.2-12.2.1969, pi. 524].
Desde o trágico episódio dos araras no Capivari, o SPI vai consolidando
a certeza de que há outro grupo tupi nas imedias:óes do Jaciparaná, ou aldeias
rernanescentes que nao fizeratn cpntato cotn o Posto Coronel Tibúrcio, e nao
deran1 resposta as expedi~oes pela regiao do Fonnoso, Capivari, Mutumparaná,
Cotia e Jacu. Francisco Meirelles aceita a participa9ao do.n1issionário Royal
Taylor, da seita New Tribes, que se oferecia, cotno lingüista, para acompanhá-lo
na expedi9ao de janeiro de 1952, etn que _pretendeu ir ••das cabeceiras do
Ribeirao, passando pelo Mutumparaná e daí alcan9a11do o Jaciparaná pelo
Fonnoso'" [MI, 10.12.1951, pl. 487]. Sua secretária cotntuúca que o .. inspetor
Meirelles seguiu dia cinco encals:o índios presutne Capivari, fizeran1 últitno
ataque quilotnetro 266 ferrovia Madeira-Mamoré, ocasionando a morte de um
seringueiro" [MI, 8.1.1952, pi. 487].
No tnesrno período, entre 1945 e 1960, dá-se o contato comos pacaás
novos (orouaris), n1ais próxitnos ao rio Mamoré. Ataques e tnassacres, oco~idos
cotn freqüencia para lá do quilometro duzentos da EFMM, ou nas proxinúdades
de Vila Murtinho ou Guajará-Mirim, confundiatn ostnais experimentados. Mas
a presen9a destes araras ou caripunas, dos cavaíbas, a oeste, era conhecida.
Tanto que o chefe da Ajudancia de Guajará-Miritn, Cícero Cavalcanti de
Albuquerque, aconselha Franci~co Meirelles a recusar pesquisas de tninérios na
área dos caripunas [MI, 12.11.1970, pl. 530]. E isto mesmo depois que o
sertanista avisara Cuiabá da pacifica9ao dos últitnos urubonis (pacaás novos,
orouaris), a qi.tetn considerava autores de un1 dos ataques no Jaciparaná, en1bora
precise que seu hábitat situava-se entre os igarapés Ouro Preto e Lage [MI,
21.5.1969, pi. 524].
Os próprios pacaás novos é que insistirao quanto a presen9a de outros
índios, que conheciatn por diferentes denomina9oes. O indio Thimae, do Posto
Indígena Ribeirao, nu1na pescaria, a seis quilotnetros da sede, ouve um assobio
e ve utn vulto estranho. Foge e volta com outros orouaris, vendo vestígios de
índios arredios, que chan1am uatracomos [MI, 15.1.1973]. Nen.huma iniciativa
foi to1nada, apesar da sugestao do chefe do posto. Quase dois anos depois, no
castanhal do Posto Indígena Ribeirao, repete-se a cena. Desta vez, o encarregado
conta que os ú1dios acharatn urna ponta de flecha dos urutacotnos em um porco
n1orto. Urn dos indios, Pane Katnbrerne, oferece-se para conduzir a Funai,
herdeira do SPI, as tnalocas <lestes indios ''arredios. '. Nada foi feito, aparente1nente, para a felicidade dos indios [MI, 25.11.1974, pi. 536].
1
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A GENOCIDA EXPEDI(:AO CARIPUNA
Ali nos entre-ríos da hacia do Jaciparaná, a letargia amazonica era
silnples aparencia. Na verdade, seringalistas e mineradores travavam urna
guerra surda cotn os índios. Os regionais o saben1. Conta un1 barqueiro que é
con1entada até hoje a expedi9ao punitiva organizada pelo seringalista Pedro
Fen1andes, que, cotn cerca de cinqüenta hotnens, tnatara trinta <lestes caripunas,
en1 represália ao ataque en1 que os índios n1ataram dois de seus seringueiros e
utna tnulher [MI, 11.2.1960, pl. 491; Leonel & Mindlin 11.1983].
A história tnais famosa do Jaciparaná, no entanto, foi o rapto de Maria
Ines Rodrigues, suas duas filhas, Sandra Neli, ele quatro anos, e Auxiliadora, de
sete, e da sobrinha Dora, de onze anos, pelos índios, no seringal Sao Francisco.
Nao foram encontradas entre os "terríveis" caripunas. O marido, Ruy Rodrigues, recrutou os seringueiros José Can1eiro e Lino Matos da Silva para buscar
os índios. Teriatn encontrado roupas rasgadas, sinais de sangue, tnas nao as
reféns [O Globo, 26.9.1976].
A boataria era tao grande quanto o pavor da resistencia dos índios.
Durante cinco anos, foram • 'muitos índios n1ortos injustatnente nas expedi90es
de procura''. Até que o topógrafo Oswaldo, da etnpresa n1ineradora Laminasa,
conta ter visto urna mulher branca~ grávida, entre un1 grupo de índios que se
banhava nutn rio, e que esta lhe gritara em portugues, pretendendo acon1panhálo na fuga. Assustado, nao a esperou. Rubens Rodrigues, innao da raptada, conta
que tais boatos reanitnavam as buscas, e confessa: "Até 1974 procurei estes
indios para tnatar, depois 1ne convertí''. Rodrigues é •'acusado de ter provocado
n1uitos massacres dos índios caripunas, deixando-os quase etn extin9ao' '. Mais
tarde, procurou a Funai e acompanhou a expedi9ao de atra~ao chefiacla pelo
sertanista Benatnour Fontes [OESP, 9.9.1976; O Globo, 26.9.1976]. Urna das
expedi9oes punitivas havia encontrado as nlalocas vazias. A Funai as localizara
nutn voo e depois tentou o contatq.
O sertanista fizera-se acotnpanhar de dezessete hotnens annados, entre
eles oito índios pa9aás novos e um tupi. Era Pitanga, o único sobrevivente do
grupo pacificado nos ríos Capivari e Fonnoso, e~ 1948, no desastrado Posto
Coronel Tibúrcio. Pude conhece-lo em 1983, entre os que a Funai chatna até
hoje caripunas,já cotn mais de sessenta anos. Durante décadas vivera acompanhando expedi~oes da Funai, secundando sertanistas, sobrevivendo mais ou
tnenos conforme a sorte. Em todos estes anos nao aprenclera o portugues
suficienternente, cotno se a lú1gua o tnantivesse próximo aos seus.
Os 38 índios ditas caripunas renderam-se a expedi~ao, e nao tinham
op~ao. Conheciatn as armas daqueles dezessete hotnens, contra seus arcos e
flechas, n1achados de pedra, alguns de ferro, e urn facao setn cabo, tomado aos
seringueiros na mata. Assim mesmo, relatou Benamour, nos prirneiros días nao
deixaratn sertanistas e índios estranhos aproximaren1-se das mulheres e crian~as
protegidas na tnaloca central. Pitanga integrou-se a eles, embora nao os tenha
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reconhecido. Tanto ele quanto os sobreviventes caripunas referem-se a outras
aldeias, pelo 1henos duas, de seus parentes ainda "arredios" na regiao do Jaci
e Fonnoso. Os caripunas auxiliararn 1nais tarde na atra9ao dos uruéus-au-aus,
todos tupis-cavaíbas, con10 Pitanga.
Melhor fora para os índios ficaretn na tnata. A Funai já os contatou
pensando etn concentrá-los e transferí-los, cotno o fará, para urna colo~a9ao de
seringueiros desativada, n1ais confortável aos funcionários, por ser nas n1argens
do Jaciparaná. Seu destino será trágico, cotno o dos índios araras do Capivari:
dos 38 contataclos, sobreviverarn apenas oito, e o velho Pitanga [JB, 19.9.1976].
Caticai, a ünica rnulher adulta a sobreviver, contou da sua tristeza e do
resultado de tanta 1norte. Casou-se cotn o único cotn quetn podía, e preocupa-se
co1n o destino dos solteiros:

Os homcns adultos soltciros caripunas [tres] sao portanto obrigados a procurar esposas em
outros grupos, como Tcnharin e Parintintin. Qucixam-se de discrimimu;ao por causa da tatuage111
que tcm no rosto. Poderiam, em tese, casar com mulhcrcs uruéus-au-aus, cuja língua é liluito
sc1nclhantc. O problema é que pouco tém a ofcreccr cm troca. Dois homens adultos caripunas tem
pennanecido forn da 1í1w1, trnbaUiando na frente de atrn~ao uruéu-au-au. Criaram, através do
trí1balho, la~os com 111cmbros de outras tribos que lhcs pennitem talvez arranjar casmncntos. A
desva11tage111 dcssa pcnnanéncia fora é de nao se fixarem na própria :lrea [Leonel & Mindlin,
1983:70].

Mais tarde, etn 1984, un1 dos solteiros casou-se com urna arara (caro)
que conhecera na Casa do indio en1 Porto Velho. Separaratn-se logo por
diferen9as de costutnes e Iíngua (tupi-cavaíba e tupi-ra1nara1na), e a n109a voltou
a Área Indígena do Lourdes. O probleina pe1111anece, estao ansiosos por resolve-lo. Un1, pelo tnenos, parece ern paz, casou-se cotn Rita, de un1 grupo cavaíba
isolado do Macleirinha, antes prisioneira e hun1ilhada por utn grupo de jagun9os,
liberada en1 un1a das viagens da avalia9ao do Polonoroeste. Caticai e os seus
ainda son·ietn, cantan1 e contan1. Desde o contato ern 1976, experitnentaratn
quase todas as doen9as dos brancos, da gripe apneun1onia e tnalária. Ainda nao
entendetn essa gente, os recén1-chegados cotn quetn várias vezes tentaram o
contato, aceitaran1 trabalhar en1 sua ro9as, no seringa!, contra presentes. Tetnia.111
suas annas, os ataques e roubo de B1l1lheres.
Cotn os caripunas, etn 1976, a Funai repetiría a tnesrna desastrada
pacifica9ao de 1948 dos araras do Capivari, do SPI. Irá subjugá-Jos, para
extenniná-los pela cloen9a. Ao contrário do que pensatn alguns críticos da Funai,
no entanto, nao podetn ser responsabiJizados funcionários isoladatnente. No
arquivo da institui9ao, há utna desesperada correspondencia do sertanista Benatnour Fontes, pedindo socorro e descrevendo a n1ortandade á que assistia. A
Funai, dotninada por rnilitares ligados a "con1unidade de infon11a9oes", lhes
negou recursos e apoio tnédico. Os índios até hoje le1nbran1-se, co111 rancor, de
funcionários que os atnea9avan1 [Funai, 81!. DR, 1976].

DUAS VAGAS EXTRATIVISTAS: 1900 E 19.J5

67

O Posto Caripuna no Jaciparaná é de difícil acesso. Nao é exatamente o
local do contato, está a 190 quilómetros de Porto Velho e a trinta da cidade de
Jaciparaná. Mas Jaci paraná está a noventa quilótnetros de Porto Velho, e o posto
a doze horas de barco pelo rio, viagem que ton1a dois ou tres días, durante os
seis 111eses de seca, chegando as vezes a tomar-se inavegável. No início, os
n1issionários da seita norte-an1ericana Wicliffe Bible Translators, chan1ada, para
exporta9ao, Sun11ner Institute of Linguistics (Instituto Lingüístico de Verao),
abasteciatn o posto cotn un1 hidroaviao, depois transferido para outro das
dezenas de países onde exercetn suas atividades etnocentricas.
E111 1984 aprontava-se utna pista de pouso e o atendi111ento de enfennagetn parecía n1elhorar, ou pelo tnenos nao houve novas n1011es entre os oito
sobreviventes deste trágico extennínio. Hoje sao cerca de vinte, segundo a
Funai. Durante seis anos, até 1984, un1 grupo de vinte caritianas (tupis-ariquetnes) conviveu cornos poucos caripunas (tupis-cavaíbas). Tratava-se do filho
do pajé e chefe Piouan, ali exilado pela Funai, ern conseqüencia de dissensoes
internas, que a ad1ninistra9ao interferente do Posto Indígena Caritiana provocara, criando chefias artificiais e prornovendo trabalhos cornpulsórios e produtivistas. Os caritianas voltararn a suas novas terras, no río das Gar9as, que nao
sao n1ais as originais no Candeias.
E ali vivetn, etn volta do Posto Caripuna, Pitanga e estes oito sobreviventes, que tiveratn alguns filhos nos últi111os anos. Aguardan1 a visita dos seus
que, acreditarn, as vezes os espiatn nas proxi1nidades. De fato, urn barqueiro
afi1111a que, junto co111 u1n an1igo, dos poucos que ousarn desceras nascentes do
Jaciparaná e do Fo11noso, viu índios. Os regionais o dao cotno seguro. Caticai
dizque sao outros clas que nao o tnututn e o tucano, dizitnados pela desastrosa
atra9ao cari puna, cotn quetn nao se davarn n1uito bern e viatn-se frregulannente,
as vezes guerreava111, en1bora já tivessetn andado todos juntos, cotno contavarn
os tnais velhos.
Resta saber que rela9ao n~anterao estes cavaíbas-caripunas, mutuns e
tucanos, corn seus parentes uruétfs-au-aus. Foratn betn recebidos. Nao se tetn
dados etnográfi cos. suficientes para estabe]ecer rela9oes cornparativas entre os
dois grupos. A tradi9ao oral dos caripunas refere-se a estarernjuntos no passado.
No contato, vestiam-se con1 os 1nes1nos cin~os de ernbira ern ton10 a barriga,
colares con1 dentes, e as 1nesn1as tatua gens no rosto, de tres riscos ern cada face,
a partir da boca. A língua parece ser a n1esn1a, co1nunica1n-se cotn facilidade,
con10 cotn Pitanga, do grupo dos araras, e os parintintins e tenharins, todos
tupis-cavaíbas. Nao há iniciativa da Funai para localizar e proteger seus patentes, que dizern encontraretn-se na tnata, salvo algutnas curtas expedi9oes setn
continuidade, tao custosas e cinernatográficas quanto ineficazes.
A Funai rnantétn, nas n1argens do Jaciparaná, interditados, 202 n1il
hectares para os sobreviventes caripunas, n1as nao os clen1arcou e nao consegue
protege-los. Há gari1npeiros entrando, de várias dire9óes~ e ultin1a1nente colonos,. de a1nplia9óes irregulares de projetos do Incrt,l, alén1 de assentatnentos
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particulares, estimulados por urna p~efeitura vizinha. A interdi9ao prolonga-se
por causa dos .. arredios", que perambulam pelos rios Capivari, Fortaleza,
Fonnoso e Trinidad. Mesmo excluídos os ainda sem contato, a demora na
entrega desta terra aos sobreviventes
significa a ¡:>erda do território, cuja manutern;iio deve ser defendida, até co1no urna espéde de
rcpara~ao mú1ima a sobrcvivcntcs de guerra, num caso flagrante de extennínio de um povo [Lconel
& Mindlin, 1983:71).

A área dos caripunas. está bastante amea9ada. Sao poucos índios contra
vizinhos poderosos, coino o seri.ngal Boa Esperan9a, coin duzentos mil hectares,
e o de I. B. Sabá, con1 lOl mil hectares, na gleba Capitao Sílvio. O Incra promove
loteatnentos nas proxitnidades, e o govemo do Estado de Rondotúa planeja tres
estradas, as de números 421, 257 e 370, que passam nas proximidades, separando os caripunas dos uruéus-au-aus, ao sul, e dos orouaris, a sudoeste. As estradas
257 e 370 já contavatn cotn um parecer favorável da Funai, en1bora ela ainda
nao tenha localizado os remanescentes, prática rotineira de desastrosa interven9ao de obras públicas etn terra de índios.

,

O SPI PROCURA OS CAVAIBAS
O SPI procurava pacificar os cavaíbas, bocas-pretas e bocas-negras,
denotnina90es genéricas para diversos grupos tupis mal conhecidos .pelos
colonizadores, que ocupavam o sul do An1azonas, Rondonja e o norte do Mato
Grosso. O ajudante Francisco Pereira Barroncas foi instruído pelo major Eugenio Chauvin, inspetor do SPI para o An1azonas e Acre, a percorrer toda a regiao
do Madeira, chefiando urna expedi9ao de informa9ao e reorganiza9ao dos
servi9os. O n1jnucioso relatório de Barroncas sobre sua viagem, de 5 de janeiro
a 22 de mar90 de 1941 , contém raras infonna9oes sobre os:
Cavaibas - Ocupando a área geográfica que abrange as cabeceiras e médios cursos dos ríos
Manr1clos, Maicy, lpixuna e Machado, é, além de numeroso, o mais importante gmpo étnico do
baixo Madeirn. De origc1n tupi, subdividem-se CHl vários gmpos, dos qua is os dos mutuns e cuandus,
j1i se cncontram pacificados e, infelizmente, sofrcndo as conscqüéncias de tun estabeleci1nenlo de
paz comos civilizados, a qucm chaman1 de tapuintins, e que tanto lhes lem custado, pelo abandono
cm que tem vivido. Os diam1s ou aparandes somente agora estao se aproxi1nando, assim como os
bocas-pretas, assim denom inados por pintarem com gcnipapo os lábios em derredor da boca
(1941:3].

Descreve os dois grupos parintintins já pacificados, um em Tres Casas,
con1 o coronel Manoel Lobo, e o outro con1 José García de Freitas, em Maici,
a quem acusa de explorar e maltratar índios [Barroncas, 1941; Funai, 1ª IR]. E
acrescenta:
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A área de ocupa9ao dos cavaíbas se estendc desde o Vale do Man11clos ao do Machado, na
rcgiao compreendida, ao norte, entre o paralelo 62 e 7 2, e ao s ul o de 92, bcm como a zona do vale
do Riozinho, nas cabeceiras do Rio Branco do Aripuana, tendo ao sul Pimenta Bueno, onde dominam
os Tacauíbas, scus afins.

Quanto aos grupos "arredios", o SPI, co1110 o testernunha Barroncas,
conhecia 1nais os que circunvizinhavatn o rio Madeira, transito obrigatório,
pouco se conhecendo a regiao que ora nos ocupa, as nascentes en1 tomo da serra
dos Pacaás Novos. Mas refere-se a
[...] g111pos ainda niio pacificados dos diarrns ou aparnndés, dos afluentes do curso superior do
Marmelos, a montante da cachoeira do Paricá, també1n de origcm tupicá, da tribo cavaíbas. Estes
indígenas tem por várias vezes procurado enten<limento com civilizados, ha vendo alguns buscando
o convívio de seus parentes, os parinlintins do Maicy de Calama . 7 2 - O gmpo dos bocas-prctas,
também da tribo dos cavaíbas, que vivemno Vale do .tvfachado, em alguns de scus afluentes. Falando
o mesmo <lialcto de seus pa rentes, os parintintins do Maicy e Jpixuna, vivem contudo deles
separados, com os DiamJS cm estado de serem fa cilmeute pacificados. [... ] No vale do Madcira,
além dcstas tribos, te m ainda a dos Stanhoaris, que habitmu as tercas comprecndidas e ntre as
cal>eceiras do Ma nnclos e as dos afluentes do Aripuanii.

A descri9ao de Barroncas parece chegar a distinguir os tupi dos tupisruondés, ou os cavaíbas do Madeirinha dos uruéus-au-aus.
A estrutura de a~ao geográfica do SPI, explica Barroncas, dividía-se
entre o inspetor Francisco Furtado Meirelles, que se ocupava do Marnoré e do
sul do Madeira, no PI Ribeirao, e Joao Freire de Riveredo, do Guaporé até Vila
Bela. Na lista dos "chis indígenas" dos setores de Meirelles e Riveredo,
Barroncas identifica os uariuaiuns (orouaris) no Marnoré e afluentes, e os
diversos grupos tupis já conhecidos no Guaporé e seus afluentes. Mas indica~
na regiao dos uruéus-au-aus:
2 - No Río Caut:írio, os do mesm~ nome; 3 - No Siio Miguel, os miguelinos e porciboras,
onde cxistiu o anligo Posta 'Tres de Mai<i ; 4 - No Cautarinho, h:ibitam ncstlj vale os Miguelinos.

A viagetn de BarroncasJez parte de un1 esf?r90 de reorganiza9ao do SPI,
a partir de sua volta ao Ministério da Agricultura, depois das desastrosas
experiencias de sua passagem pelos Ministérios do Traball10 e da Guerra. Pelo
Decreto n. 17 684 de 26 de janeiro de 1945, cria-se a 9! IR, responsável pela
prote9ao aos índios no Território Federal do Guaporé. No prirneiro relatório do
chefe da 9ª IR, veern-se quatro eixos de preocupa9ao do SPI COlll grupos
•'arredios' ' . Utn é a parte superior do Jatnari, inferior do Jiparaná e o rio Anari
(bocas-negras-cavaíbas). Outro, os indios dos ríos Ribeidio, Bananeiras e Lage
(pacaás novos-orouaris). Aincla os indios do alto Fo1n1oso e Capivari (cavaíbas),
e, finaln1ente, os do Candeias [MI, 29.5.1945, f. 43].
o relatório refere-se VOO de estuclos feítos nos Catalina 33 303 e 33
304, de 26 de abril de 1943 e 28 ele abril de 1944", e especifica:
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Este mesmo vóo localizou tres malocas no Alto Pacaás Novos, entre este rio e os mais altos
fonnadorcs do Ouro Preto. (...]Pelo que se saoo, desde 1932, índios, provavelmcnte do alto Fonnoso
e Capivari, transilam nas serras que dividcm o Jaciparami pelo meio, um pouco ao norte do
Acampruncnto de Campo Grande, do Capitao Pinheiro, em 1909 [Co1russao Rondon]. Tem por
diversas vczcs fl echado barracas de seringueiros, como brincadcira, derrrunaudo mesmo o látex das
tigclinhas. Mas nunca houvc mortcs, pelo menos na zona do Jaci, propriam cnte dita. Os ú1dios da
scrra da d ivis;io do Jaci devcm ser os mesmos do Fonnoso, o que niio crcio, ou entao índios de
alguma maloca situada cutre o divisor do Alto Capivari e o Fonnador mais oriental do Ouro Preto.
Os indios das flechadas de Porto Franco, no Alto Candcias, podcriio ser os mesmos que atravcssrun
o Jacipararni cm suas ca<;adas de agosto, ou rcmanesccntcs dos ariqucmcs, que, já en119 l 7 ou 1918,
brigarnm com gente de Eduardo Vilar, ao tempo do Major .Emmanucl Amarante. [...]No nuno de
Porto Franco, na Ponla de Norte da Serra de Tracuá, que me parece é o grande refügio dos restos
·
dos ariqucmcs.

A COLÓN/A RODOLFO MIRANDA, UMA BABEL

Nu111 histó rico da as;ao do SPI e1n Rondonia , o inspetor Alberico Soares
Perei ra re le1nbra "o estado lastitnável do Posto Rodolfo Miranda, do Jatnari,
próxi1no a Arique1nes, criado ao tetnpo da Cotnissao Rondon' ', e inco rporado
tnais tarde a achninistras;ao da F IR, COlll sede en1 M anaus [MI, 16.5.1961, pl.
52 J ] . A situas;ao nunca foi tne]hor para os sobreviventes de vários grupos
contatados pela Con1issao Ronclon, reunidos na Colonia Rodolfo Miranda,
próxitna a antiga aldeia indígena dos ariquetnes, transfonuada etn estas;ao
telegráfica, hoje un1a das tnaiores cidades de Rondónia. Ern 1941, Barroncas ali
encontrou apenas "vinte e cinco (25) aln1as, e de várias procedencias, tais como
Corurnbiara, Kipiti-Roats, Pacanova, Arara, Pin1enteira e Arique1nes" [SPI, 1ª
DR, 31.3.1941].
Barroncas dizque o Posto Rodolfo Miranda
estaria fora a umn rnelhor so11e, nao fossem motivos out ros que i111plicarn111110 seu desaparccirnento,
tal ~o estado de abandono cm que se cncontm. Quasc c111 co111plcta mina, o estabclecimcnto jaz
1111111 estado de dccadc11cia tal que causa dcsalento vé-Jo, tant11s e tao superiores condi<;óes de
trabalho, entregues ao abm1dono naquela triste silua<;ao de retrocesso a primitivas condi<;óes de
matas. As 111aqui11nrias, ainda cm bom estado de uso, estavam sob o barrnciio, que mira.

No arquivo da Funai encontra-se urn longo estudo anonitno, de 1945,
sobre o Posto Indígena Nacional Rodolfo Miranda, con1 propostas para sua
recupera9ao, concluinclo:
E cntilo cslaní o dilo Poslo em condi¡;ócs de servir de base aos trabalhos do SPI na regiao,
a comc~·ar pelo Posto Indígena de Atra<;iio, a ser fundado 110 lgarapé Flon:sta., para atra<;iio dos indios
da tribo boca-prcla, l~ permitir a explon19flo da scringn , na vasta zona adjaccutc. Outras tribos
cspalhadas pelos divison.:s dos rios Jamari , .Machadinlto, Branco e Prcto e Jamari-Massangana e
·
Candcias ¡x>dcriio ser trabalhados combase no aludido Posto.
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No igarapé Floresta encontrava-se urna aldeia uruéu-au-au, expulsa tnais
tarde por utn projeto do Incra, por garin1peiros e tnineradoras.
o autor anonitno historia a decadencia do posto:
[...] sofrcu ele, e mdemente, as conscqüéncias do abandono a que se viu relegado este scrvi~o [SPI],
desde 1931 a 1939, primeiro no Ministério do Trabalho, e cm seguida no da Guerra, até que nesse
úllimo ano regrcssou ao Ministério da Agricultura. Ncsse Ministério, temos tido, desde sua
rcinclusao, grande trabalho para reconduzir o dilo scrvi~o ao pé c111 que se encoutrava quando se
iniciou cm 1930 o dcsmoronamcnto a que o Departamento Nacional de Povoamcnto o conduziu,
tirando-lhe, primciro, o pessoal especializado e habituado ao convívio dos indios, e, cm seguida, as
verbas, dcixando de tomar as providencias adtninistralivas mais elcmcntarcs para que odito Scrvi~o
pudcssc funcionar. Os res ultados foram o abandono dos indios, que, cm muitas regioos, se tornaram
nov:unente arrcdios e hostis. [ ... ] Foi isso tudo o que sofrcu cm larga escala o Posto Rodolfo Miranda.

O posto, cotn o nome do n1inistro da Agricultura que fundara o SPI no

goven10 Afonso Pena, Rodolfo Miranda, fora instalado pessoalJnente pelo
general Rondon, cotn 4 118 hectares, tnais tarde atnpliados para noventa tnil,
devido aos bocas-pretas '' an-edios'' nas itnediayoes. Rondon •'fez recolher ao
seu abrigo todos os índios escravizados ou desprotegidos e sujeitos a tnaus
tratos. [... ] Era gente que passava dos trabaJhos for\:ados dos barracoes para os
trabalhos suaves de utn Posto Indígena, onde cada índio trabalha o que pode, e
quer, e goza do produto integral de seu trabalho". Apesar da visao idílica de
nosso anonitno, talvez a vida dos indios fosse, as vezes, tnelhor nestes postos
que na subtnissao dos seringais. Mas revelatn os postos a incapacidade do SPI
etn defender os indios onde estao, ou seja, etn suas próprias terras, e etn seu
próprio tnodo de vida. O resultado <lestes postos foi setnpre, la111entavel111ente,
a abertura das terras dos índios aconquista do colonjzador. No caso do Rodolfo
Miranda, sabe-se que os indios o deixararn aos poucos, violentados por utn rittno
de trabalho que nao !hes pertencia, e pela prepotencia dos pequenos suseranos
que o goven10 lhes irnpingia, alétn da tnaioria que ali nlorreu desassistida, nun1
centro de contágio de doenyas ' 'civilizadas''.
Etn 1945 o posto é transfoÍ1nado en1 colonia indígena, após ter passado
dezesseis anos en1. tnaos de utn encarregado, "setn a rnenor orienta\:ªº ou
assistencia" [MI, 19.9.1945, pi. 483]. O novo fundonário passou os pritneiros
n1eses consertando a sede e tratando a tnalária de seus ajudantes recén1-chegados, e suplicava a seus superiores un1a tnodesta canoa. Urn ano depois, utn
telegratna do SPI perguntava: "Esta diretoria solicita esclarecitnentos situa~ao
posto índios Rodolfo Miranda, segundo consta, acha-se etn abandono" [MI,
23. 11.1946, pi. l 946]. Ton1ou-se utna fi c\:ao, presente etn todos os relatórios,
etnbora nao passasse de un1 posto abandonado, reativado a cada ataque dos
bocas-pretas ou negras, corno eratn entao chatnados os cavaíbas/uruéus-au-aus
[MI, 14.10.1948, pi. 420].
O inspetor Pedro Silva, do SPI, é para lá enviado:
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[... ]de acordo coma situa~ao que enfrentamos, de procurannos concentrar mm1 posto adcquado os
ú1dios bocas-negras, V.S. observará se o referido posto está em condi<yoos de, passando por wna
rcfonna, possmn ser localizados os referidos índios, procurnndo infonncs seguros da possibilidade
de uma liga<yao como Rio Prelo lwbitat presumido dos oocas-ncgras. No caso afinnalivo, qual a
dislfü1cia do Posto citado rio, a situa<yao do terreno, se alagadi'YO ou terra finne. Possibilidade de
amplia<yao de campos para pastagens e planlios vários. Se o terreno é adequado ao cultivo de
cana-de-a<yúcar... [MI, 26.4.1948, pl. 510]

Enfhn, os índios nao havian1 sido subjugados e já o SPI se preparava
para retirá-los de suas terras e transfonná-los eni. criadores de gado e cortadores
de cana!
·
Dois 1neses depois, pede-se cotnbustível, etn uni. telegratna, para transportar os bocas-negras ao Posto Rodolfo Miranda [MI, 15.6.1948, f. 44]. Pelo
visto, os ú1di<?S nao gostaraJn da idéia. Dois nÍeses depois o eticarregado do posto
escreve a. Porto Velho: ''Co1nunico-vos que, ao decorrer deste n1es, os índios
bocas-negras fizeratn uní ataque en1 um dos fregueses do sr. seringalista Luis
Avelino de Paulo, e cujo este seringueiro, que se chan1a Francisco Abílio, n1atou
quatro caboclos" [MI, 24.8.1948, f. 44]. Antes que os índios abandonassetn o
posto, a chefia regional aproveitou para dizer: "Deveis trazer caso possível
algutnas tabocas usadas bocas-negras para prote¡yao ni.en1bro. Agríndios chefia", confonne telegra1na de 11 de abril de 1949 [MI, f. 44].
E o posto continuou a sua sorte. Já que os índios nao iatn a ele o SPI
resolve transferi-lo para o alto rio Jamad [MI, 12.6.1954, f. 43]. Seis tneses
depois, transfere1n-no novan1ente, desta vez para o Jiparaná. O Rio de Janeiro
preocupa-se co1n as n1aquinarias e as benfeitorias lá existentes, nu1nerosas, pois
pretendera ser u111 posto 1nodelo, justa1nente de produtivisn10 indígena [MI,
27.1.1955, pi. 519).
Dizin1ados os bocas-negras, ou en1purrados a bala para as nascentes do
Jan1ari, o SPI pron1ove o loteamento das te1-ras onde se avizi11havan1, apenas há
a)gu111as décadas, ariquen1es e cavaíbas. O pritneiro candidato é
o senhor Antonio Rocha que, tendo solicitado pcnnissiio do Govcmo <leste Território para um lote
de lerrns a margem esqucrda do Rio Jamari, com 4 000 metros de frente por 5 000 dilos de fundos,
e declarando qw.: as lerras pretendidas fazem parte da a111iga Colóuia Rodolfo Miranda e que se
achmn abandonadas desde o m10 de 1948,

segundo pedido de concessao do Servi¡yo de Terras e Coloniza¡yao ao SPI [MI,
11.4.1957, f. 44]. E111 seguida será a vez de Railnundo Queiroz Xitnenes
<reivindicar o segundo lote [MI, 13.12.1957, pl 510].
O que fora terra de ú1dios e colonia indígena transfonnar-se-ia nutn dos
principais bairros da prornjssora Ariquen1es, constn1ída asua volta, paulatinan1ente
ocupada por pioneiros e grileiros. Mais tarde a diretoria do SPI pretende transferir
o posto para o igarapé Floresta, onde fora encontrada outra aldeia uruéu-au-au. O
parecer de un1 funcionário desaconselha a n1edida, arguinentando que
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no Igarapé Floresta, no Alt.o Jamari, como dctcnn.ina a orclem de setvi~o, ficará a uma distancia de
45 d.ias de viagem ele Porto Velho, em um rio que lk'io é setvido por embarca~óes do goven10. As
terras do Rio Jamari estao en1 sua totalidade requeridas e.ocupadas, e na certa os proprietários das
mesmas porno obstáculos quanlo acessao de uma área que pennita ao posto trabalhar dcsafogado.
[...]Os indios da regiao do Igarnpé Floresta nao sao hostis.

Conclui propendo a reinstala~ao do posto nas proxitnidades de Guajará-Mirirn, a centenas de quilometros. Outro funcionário dá parecersemelhante, .
alegando que ''a transferencia do posto Rodolfo Miranda para o alto rio Jan1ari,
no igarapé Floresta, vem beneficiar unicatnente utn seringalista da regiao, que
é a finna Almeida e Filhos, e o transporte de Porto Velho nao se faz, em viagem
direta, etn tnenos de 8 a 10 dias e, se depender de passagetn etn etnbarca~oes
patiiculares, será de 25 a 30 días" [MI, 17.3-2.5.1959, pl. 465]. O posto foi
transferido para quarenta quilotnetros da EFMM, na regiao dos pacaás novos
[MI, 17-26.11-6.12.1960, pl. 510]. De fato, rnais utna vez, nao se pretendía
proteger o indio onde ele se encontrava, e sirn atraí-Jo para onde fosse tnais
con1odo.
Algun1as das propostas de concessao vinhatn cotn o apoio do próprio
chefe da 9ª IR:
Diante da iJnpossipilidade de explora~ao por esta Inspetoria, se há inconveniéncia da referida
gleba ser posta á disposi~ao do proponente, considerando tratar-se de cidadao brasileiro, norclestrno,
que aliJnenta o clesejo de desenvolver naquele setor v{lrias atividades agwpecuárias, soba fiscaliZa\:ao di reta do SPI, em beneficio dos ú1dios e da popula\:iío ribeirinha. E considerando também que
se compromete a devolver as terras mediante indcniza~ao; a qualqucr época que lile seja solicitada...
[~11, 25. 7.1963, pl. 510].

En1 longo docun1ento, o próprio candidato a arrendatário, Adalberto
Alencar Benevides~ explica que, por voha de 1951, ajudou o SPI a desmontar
as tnáquinas da Colonia Rodolfo Miranda e transportou-as a cachoeira de
Satnuel, de onde foram levadas ao ;I>osto Indígena do Ribeirao, etn Guajará-Miri1n. E1n troca de favores,. pediu u'ma autotiza~ao escrita para ocupar as terras
entao abandonadas) o que nao obteve. Propunha-se a regularizar cotn o SPI urna
situa~ao de fato, uma vez que ''vem sendo consta~ada com larga perspectiva a
existencia de tninérios, principabnente cassi~erita" [MI, 22.7.1963, f. 43].
Haverá ainda utna últitna tentativa de recupera~ao das terras da Colonia
Rodolfo Miranda, já reduzida a pouquíssilnos índios, recorrendo-se amao-deobra assalariada de migrantes, através de financiatnento do Fundo Federal
Agropecuário [MI, 31.3.1964, pi. 465]. Apesar da insistencia de Porto Velho, a
diretoria do SPI tennina por optar pelo atTendatnento das terras ao senhor
Benevides [MI, 7-10.4-31.7.1964, f. 44]. Mais tarde, outra parcela dos nove mil
hectares é arrendada ao senhor Severino José Barbosa, e outra ele 1 600 hectares,
ao senhor Bento Sampaio [MI, 11.11.1960,-.pL 5_10]. Todos co1npron1etem-se ao
pre~o de arrendatnento de 6% ao ano do valor da área tio mercado de terras
regional.
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A verdade é que nen1 o SPI, netn a Funai, e muito menos os índios, jamais
viratn sequer· utna presta9ao <lestes arrendamentos. Etn 1984 encontravatn-se
nas itnedia9óes de Ariquemes duas famílias indígenas exploradas por seringalistas, setn ao tnenos utn lote, e pelo rnenos duas índias no prostíbulo da cidade.
A pista de pouso da colonia serviu de base para o transporte de cassiterita das
terras dos uruéus-au-aus, etnpurrados para as nascentes do Jan1ari. A antiga sede
do posto constituí hoje u111 próspero bairro de neobrasílicos, e abriga o aeroporto
da cidade. E os ariquetnes e bocas-pretas que ali viviam, os sobreviventes <;la
Babel ou can1po de concentrac;:ao do SPI? DestribaJizados, desaldeados, dispersos e n1ortos. As colónias agrícolas indígenas continuan1 sendo a platafom1a dos
tui litares, ainda poderosos na Funai, para resolver a ql.1estao indígena.

JAMARI E CANDE/AS: DOSERINGALA' CASSITERITA

Sobre os índios do Jatnari, ern 1911, registraran1 os expedicionários de
Rondon que: "Duas tribus allí existian1 a dos bocas-pretas e a dos Ariquemes;
os pri111eiros, localizados entre os ríos Branco e Preto, a inda viven1 perseguidos
pelos seringueiros invasores de seus dotnínios ·' [Magalhaes, 1941: 131]. Muito
pouco sabiatn sobre estes bocas-pretas, os hoje charnados uruéus-au-aus. Os
exploradores de Rondon no rio Ja1nari deixaran1 claratnente localizados os
urupás, nas cabeceiras do Canaa, transferidos para o seringal BoQ1 Futuro, em
1900, após o contato. Constataran1 a presenc;:a de utn grupo isolado, que
considerara1n ariquen1e, nas cabeceiras do Jatnari e do Candeias, mas por
infonna9óes de terceiros, nao confinnadas diretatnente pela Cotnissao Rondon.
Registraratn ainda que .. existetn nas cabeceiras dos rios Preto, Massangana e
Branco, índios pertencentes a outras tribus; as infon11a9oes a esse respeito sao
contraditórias e tnuito confusas quanto as denomina9óes e por isto nada podemos adiantar n1ais" [Silva, 1920:25].
Quanto aos
segundos, c¡uc na própria língua se denominam •' ahópóvo' ', e que clcvem ao vocabulário dos Úldios
1m1p:ís o nome de "ariquemcs", com que sao conhccidos, cslavam recluzidos a vcrdadciros
destr~os q11anclo o General Rondon os cnconlrou, e se niío exti11g11iram complct:uncntc, foi gra~as
i1 ac~iio l111111a11il ~iria com que este ilustre " scrlanisla" os protegc11. Remancscentcs de ambas as
tribus fom111 trazidos pelo general e incorporndos á pcquena Babel silvícola que elle erigiu (Colonia
Rodolpho de Miranda) cm lomo da esta~ao telegraphica de· 'ariqucmcs", última das tres banhadas
pcloJamary [Magalhaes, 194 1:131).

Tenninara1n extintos, como a Babel hutnanitária.
Do Madeira as nascentes do Jatnari, seu afluente, umas raras coloca9óes
de seringueiros e barracoes de entrepostos era o que se encontrava. As cachoeiras do Jan1ari nao facilitavatn a penetra9ao e, sobretudo, os índios nao a
pennitiatn. A própria aldeia "'civilizada" da foz dorio Jamari, no Madeira, nao
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passava de utna dezena de casas, local de parada para os navegantes e, neste
século, transporte da produ~ao da tnata, borracha etn particular. Chamou-se Sao
Joao do Crato, no Brasil colonia, depois Santo Antonio. A constru9ao da igreja
será etnpreendida etn 1939 e, etn 1943, cotn o notne de Sao Carlos, contará cotn
urna paróquia, entao "utn ponto intennediário entre Porto Velho e Hurnaitá"
[Hugo, 1959, v. II: 147].
As rela9oes entre seringalistas e o SPI erarn estreitas. É nada tnenos que
Benjatnin Rondon, topógrafo, un1 paren te do general, que é enviado a detnarcar
seringais no Jarnari. Escreve betn-hutnorada carta ao chefe da 9ª IR-SPI, Moacir
de Xeres, na qual reclan1a: "Estou na tninha viagen1 de cinco anos en1 balao
forado rnundo' ',e' 'a culpa cabe aos tnilionários da S.A. Alto Jan1ari que, desde
agosto do ano passado, ficaratn indecisos se eu prestava ou nao. Enfitn o Milton
Arruda acordou, tnas eu já tinha virado indio e estava tnorando na tnata'' [MI,
19.10.1945, pi. 483]. Depois de cornentários sobre a Segunda Guerra e a política
inte111a, diz a carta tnanuscrita: "Quero te le1nbrar o seguinte a tneu respeito:
tenho un1 contrato corn os innaos Arruda para dar-lhes denmrcado 22 posses
gratuitas de 49 000 hectares e excessos até petfazer 150 000 hectares, valor do
contrato 50 contos ele honorários e rnais 36 contos de despesas". Junto cotn a
carta envia utn desenho desses pretensos seringais do río Jan1ari, e pede
"quitac;ao cornplet.a ",inclusive pela " picada de divisores= 105 kn1, co1n este
servi90 estou desobrigado e nada devo. Falta de1narcar o lado do Albino
Henrique, Fundo de Montenegro e rio Nova Floresta, zona Antuérpia/Cajueiro
de Jaru, tenho os levanta1nentosjá feítos para Jaru", e conclui: "Mas isto será
outra história! É servi90 difícil e perigoso - zona de índios - , é para ser feíto
por engenheiro nmcho. Decide tu o que convé1n clizer, e fazer, e tne avisa".
Mais tarde abandonaría qualquer preocupa9ao pelos índios.
Que ali. havia indios, era coisa n1ais que sabida:
Em ;igosto ele 1942, wwi expedi<;ao de clcz ho111cns, acompanhaclos por lllll parintintim, foi
á maloca nas p roximidades do Rio Preto.: gastaram seis cl ias de viagem, lcva11do consigo pouco
ma11timento e as armas. Cheganclo de manhfl cedo, ho11ve púnico entre os ímlios; cstavam nus,
m orando cm pla11tac;ocs enormes. 1Iavia planta<;ocs de macaxcira, miU10, l>atntas , coco, amcndoim.
Logo foi fcita a111izade, po r n1cio de prcscut0s ele fazcndas e lcrc;ados. A comida naquek día foi
came assacla COlll milho. A uoitc, todos dan<;aram lllllÍIO [ ... r~ dcssa época que o veterano José
García de Freitas ¡)l)diu a M anocl Lobo, ck Trl:-s Casas, dois irmüos índios pari11ti11ti1L<;, para pacificar
os bocas-negras, e que fornm morar em duas boas casas, assoalhadas de paxiliba, na localidade
Fo11alcza [sede ele seringa!].

f

H·ugo cita rnna carta do padre Pucci , de 1948, sobre o destino <lestes
indios bocas-negras, após o contato co111 os seringalistas: .. Chegaratn a utn
entenditnento co1n eles [bocas-negras] e ro~avatn o Uniao [seringal], nlas depois
indispusera1n-se co111 os dois innaos parintintins, Paulo e Anízio, e abanclonara1n as duas casas, passando para Santo Antonio [seringal] corn o Sr. Joao
Clwves .. [Hugo, 1959, v ..II:234].

..
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Chaves faz parte integrante da história dos uruéus-au-aus, e como! O
juiz de direitó da comarca de Porto Velho escreve ao SPI, a pedido do protnotor,
infonnando sobre a abertura de inquérito na delegacia de policía, .. para a
apura9ao dos fatos de que sao acusados Joao Chaves e Moacir Melo com
referencia aos índios vitimados e outros fatos sofridos pelos silvícolas" [MI,
8.10.1947, pi. 484]. U1na se1nana depois depóe o ex-encarregado do Posto
Rodolfo Miranda, relatando que, emjulho de 1945, aportara, no posto citado,
Luis Castro, pilotando a lancha Só Futuro, da firma Benevides & Cia., de
Papagaios, dizendo que .. tinha ~abido em viagem que os senhores Chaves e
Mota, seringalistas no Río Preto, afluente do Jamari, haviam dado combate aos
indios bocas-negras, habitantes do divisor de águas Rio Preto e Machadinho,
onde, aco1npanhados de certo nú1nero de homens armados e municiados,
havia111 morto ú1dios até a punhal". Nest~ momento da conversa9ao, estava
presente o sénhor Adalberto Benevides, o arrendatário de terras da ex-colonia
Rodolfo Miranda,juiz de paz do distrito de Ariquen1es e sócio gerente da firma
Benevides & Cia., que disse: ''Queira Deus que o Chaves e o Moacir nao vao
se arrepender da brincadeira" [MI, 14.10.1945, f. 43].
Nao parecern ter se arrependido. Estes fatos foratn relatados ao delegado
de polícia de Porto Vell10, o coronel Joaquim Cesário da Silva, se1n tnaiores
conseqüencias. O seringalista Joao Chaves nunca escondeu seus feítos e sempre
desafiou sua itnpunidade. Declarou ao jon1alA Noite, do Rio, em 14 de setembro
de 1948, que .. nun1 encontro com índios a.b ateu, a tiros de rifle, cento e dezoito
(118)''. ' ' O processo Joao Chaves consta ter sido arquivado'', diz um telegratna
da~ IR-SPI, [MI, 20.09.1948, pi. 515]. Na interpreta9ao do chefe da~ IR-SPI,
Joao Chaves exacerbara seus conflitos con1 os índios, para justificar atraso na
quita9ao de suas dí vidas como Banco da Borracha, que chegou a soJicitar ao SPI
a prote9ao do seringal Sao Sebastiao, de Chaves, contra os índios, que eram cerca
de 1nil, segundo o seringalista. Para o SPI, os índios nao eratn tao nu1nerosos:
(...] sao cm número reduzi<lo, todos eles cscravizados pelo pseudoproprictário. (...] Chaves está em
débito com o aludido Banco, a sua derrapagcm fiu.m1ceira nao é, absolutamente, ocasionada pelos
ú1dios, ao contnírio, sao esscs cscravos que, colhcndo a seiva da seringa, ainda pcnnitem que seu
senhor se julguc como dircito etc criar comédias [... ) Estou esludando a possibilidadc de transferir o
Posto Rodolfo Miranda pam local bem próximo ao seringal Sao Scbasliiio. [MI, 28.7.1948, pi. 501)

Bravata que o SPI jamais teria coragem de executar, mesmo porque nao
era prática proteger o índio em seu habitat.

OTUXAUA TABARERANA

A custa pritneiro de punir os índios rebeldes, e depois con1 a ajuda dos
intérpretes parintintins, Joao Chaves subjugara parte dos bocas-negras. Quarenta deles, dois tuxauas, irao visitar Porto Velho;· en1 companhia de un1 dos
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intérpretes, o parintintitn Atúzio. O SPI os chatnava tatnbétn de diupás, ''citados
índios foran1 pacificados ano passado, quando o inspetor Pedro Silva fez
penetra9ao Barra Longa confonne relatório' '. A 9ª IR-SPI pedía asede no Rio
apoio para atender os quarenta que vieratn a Porto Velho e os seiscentos que
ficaratn no seringal de Joao Chaves [MI, 7.5.1948, f. 43).
A presen9a <lestes seiscentos índios bocas-negras na regiao invadida
pelo seringa! de Joao Chaves preocupava o SPI. A infonna9ao fora cotúinnada
por Anízio [MI, 7.5-26.5-2.6-4.6-2'1;7.1947, f. 43, pi. 483-484]. O SPI recebeu
tatnbétn a visita de quarenta bocas-negras e dos dois tuxauas etn Porto Velho.
Deu-lhes roupa, "27 ter9ados e 7 tnaxadecos" [MI, 12.5.1948, f. 43] . Os
funcionários tentatn, setn exito, itnpedir a vinda dos índios a Porto Velho [MI,
12.5.1948, pi. 484]. Os quarenta índios perrnaneceran1 depois, na volta, concentrados na cachoeira de San1t1el, a espera de un1 can1inhao. A doen9a os dizitnava,
atingindo Tabarerana, o tuxaua principal, e' 'os de1nais indios doentes e revoltados, querendo precipitar-se na Cachoeira, a fi1n de atravcssar e conduzir o
cadáver por ten·a asua aldeia'' [MI, 16.5.1948, pi. 484] .
Pedro Silva, etn telegran1a confidencial a diretoria do SPI, reclatna de
falta de a poi o, verbas e instrw;oes, desesperado con1 a doen~a dos bocas-negras,
''tendo a entidade silenciado como sen1pre e1n tais casos'·, letnbrando que
''sotnente a diretoria poderá assurnir responsabilidades que en1 absoluto nao me
cabetn, utna vez que bem conhecen1 a situa~ao identica ocorrida comos índios
do Capivari" [MI, 18.5.1948, pi. 484]. Conseguetn os funcionários, afina), o
enterro do tuxaua, mas pedetn verbas para alin1entar os índios, "que continuam
tnuito doentes" [MI, 22.5.1948, pl. 484]. Cercados pelos seringalistas, o que
ocorre aos funcionários é transferir os indios e o Posto Rodolfo Miranda para o
Posto Major Atnarante, a centenas de quilon1etros, e1n Guajará-Miritn, "antes
do ani.q uilatnento total dos indios bocas-negras" [MI, 15.6.1948, pl. 520]. O SPI
chega a pagar aos seringa listas invasores, por abasteceren1 etn genero~ os índios
durante as setnanas de indecisao [MI, 30.6.1948, f. 43] .

O DESDITOSO TENENTE FERNANDO E A EPIDEMIA DOS
· BOCAS-PRETAS
É o general Rondon etn pessoa quetn telegrafa em busca do tenente
Fernando Gotnes Oliveira,joven1 oficial de boa fan1ília carioca, da Con1panlúa
Rodoviária, que desaparecera as margens do Jatnari [MI, 14.11.1945, f. 45]. O
oficial participava de estudos para a constru~ao de utna estrada ligando Vilhena
a Porto Velho, a BR-29, depois BR-364; afastara-se do acarnpan1ento, e nunca
inais fora visto. Foi o que bastou para que a elite da capital federal atribuísse
aos indios da regiao, que desconhecian1, desde antropofagia até·a tnanchete ele
O Globo de 15.10.1957: "Indígenas teriatn raptado o Tenente Femando para
apurar a ra~a" [Hugo, 1959:235].
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Rondon ordena buscas .. pe)~ margen1 direita do Jan1ari , possivelmente
entre as cabeceiras dos ríos Verde e Preto, regiao ern que vivero os índios
bocas-pretas e onde terá que ser escolhido o lugar para a instala9ao do Posto
Doutor Tanajura' '. A n1ae e o innao - tan1bé1n oficial do exército - do tenente
desaparecido acotnpa11ha1n de perto as buscas, tnobilizando in1prensa e influencias. O SPI en1penha-se nas buscas, tetnendo represálias contra os indios. Entre
os infonnantes da família encontrava-se até tnestno o seringa lista Moacir Mota,
apresentando-se como víti1na de ataques dos 1nesmos índios (MI, 19.11.1945,
pi. 483] . Mota fora acusado, co1n Ch aves, de vários 1nassacres contra os índios,
e1n processo aberto pelo SPI etn Porto V elho.
A FAB ten11inou por etnprestar utn aviao para ajudarnas buscas, a pedido
de Rondon [MI, 5-24.12.1945, pi. 483/515]. Afinál, o sobrevoo identificou utna
tnaloca:
J

[... ) aos dcz graus e ses.<;c11ta e clois graus ci11qlic111a e dois minutos ocsle, la ! si111m;iio impossibilita
a hipólese formulada de que o i11fo11unado 1e11c11te Fernando Go111cs cfo Olivdrn csteja prisioneiro
clos í11clios ali localizados, porquauto é i111possívd c hcgar a aqm:k local scm c¡uc pas.c;asse pelos
núcleos civilizados entre a ponla da eslracla e a maloca localizada.

Foi o que bastou para que Joao Chaves surgisse con10 o ho1ne1n capaz
de dobrar os bocas-pretas. A 9ª IR-SPI tudo fez para evitar a expedi9ao [MI,
28.7-2 1.8. 1948, f. 43-44]. Alvaro Soares da Silva, chefe da inspetoria, inutiltnente disse:
Podcr-sc-ia argumentar que a prclcnsiio de Joiio Chavcs niío é cxpccli<;iio annada. Qucm
porém se aventura a penetrar na selva sem armas? E se os indios lc11tarem impedir a pcnc tra9ao cn1
scus domínios, jcí 1rntcrionnc ntc metraU.ados? [... ]Ese 11111 gmpo de indios entrasse cm Po110 Velho
e tcntasse invadir nossos lares, como procederíamos?

A revelía do SPI, n1as vi giada pela Igreja, partiu a expediyao etn dois
catninhóes, con1 os índios sobreviventes, dos quarenta que viajaran1 a Porto
Velho, 1nilitares e rnateiros. Devernos ao padre José Francisco Pucci a clescri9ao
dos acontecirnentos na fonna de un1diário [Hugo, 1959, v. !1:236-244]. A visita
a cidade fez corn que os índios, acon1panhados de dois intérpretes, "levassem
a gripe as rnalocas, e foi a n1ortandade entre eles''.
Conta o padre que a expedi9ao saiu de Porto Velho no dia 16 de julho
de 1948, desceu o Jan1ari e, etn 2 de agosto, dividiu-se etn dois grupos, u111 con1
Joao Cha ves a frente. Sernpre acorn panhados por avióes e radiotransrnissores,
que os orientavan1 perto do Machadinho, chegatn atnaloca do falecido Tabarerana, norne do tux aua boca-preta ou negra. Res ultado, relata o padre: "Muitos
índios prostrados de gripe, dos qua is cinco tinhatn 1110LTido naquela noite' ' - 15
de agosto de 1948. " A rnaloca de uns 40 x 50 tn, toda aberta de todos os lados,
con12 n1 de altura. Etn volta há 6 tapiris. As fatnílias 1nora1na vontade na rnaloca
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e nos tapiris" , diz o diário do padre, que aproveitou: .. Durante o dia batizei
n1ais de sessenta indios, entre grandes e pequenos in articulo mortis''.
Depois dirigiran1-se os expedicionários, soba batuta do experimentado
Chaves, para a tnaloca de Arecá e Iupau:

Tmnbém nesla maloca estavam cavando tuna sepultura para lllllt1 india que tinha morrido
naquela noite ( ... ] as redes estao cheias de docntcs graves e batizci durante odia 37 deles, co1n o
batismo simples cm artigo de morte. Dois 1norrcrmn no dia scguinle. [Dia 20] mas ao passar pcrto de
um tapiri nao encontrd a vclhinlk1 ago1úzante com seus trés filhinhos (...] os dois maiores cstava111
all1ís de um tronco. Ao passar por outro tapiri, onde havia um vclho com pncumo1úa, j<í nao eslava
mais ...

Segundo o relato do padre, Chaves percorreu a vizinha Serra Azul,
[ ...] mas nao apurou nada. Rcsolveram apc11ar os indios disfar<;ando amca<;as. As 5 h fizcram um
fingido ataque e fizcram alvo em redor das ca!Jc<;as dos indios! (...) Entflo o indio Arecií, Igwa e os
outros, mesmo cm intcrrogatório separado, afirmaram que o avó de Iupau tinha ido deixar muas
redes que a avó de Iupau tinha feíto, e viu um homcm branco que usava estrclas, na !ribo boca-preta,
que se acha a sudoeste dos bocas-negras. Disseram rnais, tratar-se de ú1dios perigosos ( ...) Ficou
combinado que tres indios desta maloca e tres da outra conduzissem a cxpcdiyao onde se achava o
homem branco.

O padre salesiano nao os acornpanhou.
No ülti1no diado salesiano entre os indios bocas-negras, o tuxaua Arecá
perdeu urn filho; Igwa perdeu a rnae; e, ainda, "passei perto de urn velho
aleijado, cuja tnulher tinha sido enterrada no dia anterior, días antes ~una filha,
e agora agoniza va, corno único filhinho de un1 ano ... " Dezenas 9e nlortos por
un1 tenente Fen1ando, que, seguf1do apurou a lingüista Wanda Hanke, "na
verdade, foi vítirna da vingan9a de certos brancos" . Padre Pucci já nao os
acornpanhou, pois· "se tomaran1 insuportáveis os 1naus tratos e havia grave
desuniao entre os expedicionários' '. Nao se sabe se Chaves chegou aos outros
bocas-pretas [Hugo, 1959, v. Il:236].
Mas a busca do desditoso tenente, corno chan1ava1n o desaparecido na
dita grande irnprensa, continuou. Etn 1955, dez anos depois, urn jon1al de
Guajará-Mirin1 noticia sua presen9a entre os pacaás novos [MI, 7.3.1955, pl.
488]. É organizada nova expedi9ao, soba chefia de Francisco Meirelles, doze
anos depois [MI, 12.9.1956, pi. 488] . O próprio exército organizaría outra
expediyao de busca, no alto Guaporé, entre os juritis, partindo de Guajará-Mirin1, con1 a colabora9ao do SPI, que enviou a·d rede nada tnais nada menos que
utn dos farnosos Vil las-Boas, criadores do Parque do Xingu, sem resultados [MI,
23.l l.1957, f. 44 e 15.10.1957, pi. 489].
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·N OS RIOS FLORESTA E CANDE/AS

Embora ac:umulando fracassos cotn seus postos de atrayao, o SPI nao
deixou de correr, corno barata tonta, atrás dos indios e dos acontecitnentos.
Ambos os postos, Tanajura e Rodolfo Miranda, reconverteratn-se, como denominayóes itinerantes, para a atrayao dos pacaás novos (orouaris), transferidos
para a regiao de Guajará-Mirim, nos igarapés Laje e Ribeirao, e nos rios Pacaás
Novos, Negro-Ocaia, Sotério e no médio Mutumparaná. Pedro Silva substituirla
García de Freitas. Cotneya pedindo a poi o para transfonnar o posto ••in nomine
que consta existir no Rio AJ'lari etn posto de atrayao indígena••, visto que ''esta
IR nao desconhece a situayao dos indios diupá que atualtnente tetn aparecido
no alto Machadinho" [MI, 9.6.1947, pi. 483].
Antes dele, o sertanista Don1ingos Áraújo tentara tÍtna frente do Posto
Rodolfo _Miranda etn Papagaio [MI, 21.11.1945, pi. 485]. Debatía-se coma
tnalária e pedia ampolas e latas de creolina asede da 9~ IR e anuncia a morte de
utn índio tnenor de idade [MI, 11.11.1945]. A confusao era grande. A pesar dos
contatos feítos cotn urna ou duas aldeias bocas-negras, os ataques continuavatn.
O próprio Rondon, durante a histórica tnissao que conduziu na regiao, tinha
recebiclo infonna9oes dos arique1nes sobre a existencia de u1n gn1po denotninado caritiana no alto Candeias. Enviou o índio Poró para ajudar na pacificayao
<lestes parentes dos ariquetnes [MI, 14.1.1947, pl. 483]. A 9~ IR agradece a ajuda
do general Rondon e a chegada de Poró, ''a fitn de solucionar constantes razzias
por parte dos índios ariquen1es no Alto Candeias" [MI, 14.1.1947, pl. 483]. Os
caritianas ten11i11an1 por ser contatados e transferidos para o rio das Garyas,
longe de suas tetTas originais, no inédio Candeias, extre1nan1ente tnais férteis,
abandonadas aos seringa listas e n1ineradores de cassiterita.
E os ataques prosseguiratn na regiao do Candeias. O SPI pede ao
funcionário José Rodrigues de Oliveira a elabora9ao de "un1 plano para a
situa9ao de dois postos de atrayao dos índios bocas-pretas" [MI, 23.4.1949, f.
43]. Utn deles a1nargen1 do alto rio Preto, "acitna do seringal Santo Antonio,
de propriedade do seringa lista Joao Cha ves'', e outro no alto rio Jan1ari, '·acin1a
do seringa! Santa Cruz, de propriedade do Banco da Bon·acha ••. Pede que os
postos sejatn abastecidos de janeiro a abril, porque nos detnais tneses o Jatnari
e seus afluentes já nao serao navegáveis. O SPI nao tinha condi9oes de interclitar
e proteger a área dos índios, e 1nenos ainda contra o Banco da Borracha, órgao
do governo.
Optou-se finahnente pelo subposto 19 de Abril, na "cachoeira Santa
Maria e tnalocas do Río Candeias" [MI, 21.1.1950, pi. 520]. Pretendía-se
"en1preender a pacifica9ao dos caripunas, cujas guen:as ao civilizado criaran1
u111 cJi1na de inseguranya para an1bos". Un1 ano depois, deviclo ao "apelo da
Federa9ao dos Seringalistas, en1penhada na reabertura e recuperayao dos ricos
seringais do Alto Jatnari' ', a 9ª IR pretende ••a criayao de un1 posto indígena no
Alto Jan1ari", onde se concentraratn várias en1presas seringa listas [MI,
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2.1.1950, pl. 520]. A Federa9ao propunha-se facilitarao SPI ''todo o transporte
de pessoal e tnaterial, alétn de bra9os e tnais ajudas que venharn a ser necessárias".
O objetivo era retirar o tetnor dos ''novos batalhoes de soldados da
botTacha, fonnados getaltnente por llOtclestinos que receiatn e fogem aos
trabalhos dos seringais, principabnente do Alto Jan1ari, onde o nún1ero de índios
e histórias de ataques sao vastos e contraproduce11tes ••, diz o chefe da 9ª IR,
Fernando Claro de Catnpos [MI, 6.4.1951, pl. 486]. Acrescenta o documento
que o tnédico desaconselhava transferir índios e instalar postos nas malocas,
sábio conselho que jarnais foi seguido, netn n1estno pela Funai., até hoje. Na
verdade, o SPI estava tnais preocupado e1n dar paz ao lucro dos seringalistas:
[ ... ] os indios do Aho Jamari, do gmpo arredio dos araras, 1ém realizado t0<los os anos várias
incursocs aos seringa is e povoados, geralmentc com resultados funestos, como a inda em novcmbro
[1949], quando esta inspctoria, ao tomar conhedmento do n1aque fatídico no scriugal Santa Cmz,
cnviou liqucla rcgilio, com base no igarapé FJorcsla, uma tunna de invcsliga<,:iio que apurou a
ocorrencia e pcrmaneccu no local até o fitn do fabrico da l>ormcha, que eslava sendo prcjudicado
como abandono dos servi<,:os pelos seringueiros. A presc1wa do pcssoal do SPl, fa zendo clistribui~ao
de brindes pelos loca is percorridos pelos índios, como atcstam os scringalislas Adalbcrto 13enevides
e Francisco Neves de Araújo, bastou para que os seringueiros tomasscm confian~a e voltasscm cm
paz aos l.rabalhos, o que cvitou que se pcrdessc grande parte da produ<,:ao de borracha daquelcs
seringa is.

Assitn, já nao se sabe a quetn protegí.a o SPI, se a índios, se a seringa listas.
Francisco Meirelles, de volta a Rondónja, insta]ará finabnente o posto
de atra9ao do alto Jatnari [MI, 18.7.1951]. Nova tentativa de contato será feíta
en11954, con1 a participa~ao do índio Mário Tupi,.da reg.iao do Jaciparaná, outro
sobrevivente de utn grupo cavaíba [MI, 24.4.1954, pi. 488]. Os seringalistas
continuatn resistindo apresen9a do SPI no Jatnari e no igarapé Floresta, como
é o caso do recétn-instalado Mar9al Conceiro, que teve seu seringal atacado em
1957, e aconselhava a instala9ao c!o posto de atra9ao no Jaru. Conceiro infom1ou
ao SPI que, ''pacificatnente'', teria obtido a transferencia dos índios do igarapé
Floresta para tnn afluente do Jaru, expandindo seu seringa l. O seringa lista teria
visitado utna aldeia etn con1panhia de
um casal de índios caritianas já civilizados - o índio é gullrda-fios da Esta~ao de Roi1dónia - antiga
Presidente Pena da Linha Tdcgr<ifica Rondon, quando Jocalizarnm o aldciamcnlo nas imcdia~ües
do igarapé Florcsla, 1nas qucsomente cncontrou mulhcrcs e criaru;as, de vez que os adultos cstavam
para a cús:ada. Que tendo o intérprete verberado o proccdimento do ataque, pro1netern111 clas falar
comos homcns q11a11do os scus rcgrcssasscm. Dcclarou ainda que dcpois de farta distribui<,:lio de
brindes e fcrramenlas, rcgressnra ú sede do sering::il, promelendo volt ar 0111ra vez. Quando a segunda
cxpcdi~i'io chcgou, nao enc<mlrou mais o pessoal, que tinlui en1igrado.

Mas os ataques continuaran1 no igarapé Floresta, pelo tnenos até 1983,
quando foratn contatados os uruéus-au-aus. O SPI instn1fra os sering~Ustas do
igara¡,~ Floresta: ''Ptóxin:1,o dos lugares n1ais visitados pelos índios, junto de suas
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aldeias e de suas ro~as, nao deve111 ca~ar ou dar tiros", e .. nao pegar objetos
dos índios", e aconselha-os a dar-lhes brindes [MI, 25.4.1966, pJ. 477]. Orienta
assitn os seringalistas etn con10 entrar nas terras constitucionahnente garantidas aos
ú1dios.

MASSANGANA E SANTA CRUZ
A Associa~ao dos Seringa listas do Guaporé escreve ao SPI comunicando
un1 ataque de nutneroso grupo de índios contra utn con1boio de transporte do
seringal Massangana [MI, 3.2.1949, f. 43]. Días antes, os índioshaviatntnataclo
a filha de un1 dos seringueiros, perto da sede do seringal denonlinado Oriente
Novo, hoje sede de utna itnportante lavra de.'c assiterita. Argutnentando seretn
proprietári.os das terras co111pradas ao Estado, exigetn providencias e n1ais a inda:
(...] rnua medida acautcladora dos nossos dircilos, que ve11ha asscgurar a tranqüilidadc dos produtores. [...] dcscjo adiantar-vos, desde j<í, que n:i o nos respo11sabilizaromos por qualqucr fato de
gravidadc que de futuro vcnha a ocorrer, se por ventura csscs traballinclores continucm a sofrer
hostilidadc dcssa natureza, pois o instinto natural ele co11sciva<;iio possivclmente os levará a urna
medida de legítima dcfcsa, aliíÍS nmito humana.

Os 1nesn1os protestos vinhatn dos dernais seringais que tentavatn instalar-se na regiao dos rios Jan1ari e Candeias; no pós-guerra. Ern 8 de noven1bro
de 1950, os índios 1natara1n o seringuefro André ele Souza, no seringal Santa
Cruz, entao propriedade do senhor Francisco Neves [MI, pl. 486]. O seringal
Santa Cruz oferece seu pessoal para a pacifica~ao, '' correndo todas as despesas
de abertura de estradas, constru9ao de barracas, transportes de viagetn, alitnenta~ao da tunna, tnedican1entos, brindes e outros objetos que se tonrnre1n
necessários aatrayao dos silvícolas, por nossa conta' '. O proprietário da Altneida & Cia . e do seringa) Santa Cruz explica por que pede a interven9ao do SPI:
.. A firn de evitar que os seringueiros e suas fatnílias abandonetn suas coloca~óes, e ainda tendo ern vista salvaguardar os proprietários de incalculáveis
prejuízos, betn cotno obstar queditos bens sejatn atacados e saqueados pelos
ú1dios .. .· · Resta saber se os bens e recursos natura is pertencentes aos índios eram
respeitados [MI, 10.3.1954, pl. 487].
Alguns 1neses depois, Fen1ando Claro de Carnpos, chefe da 9! IR-SPI,
pede 1nais u1na autoriza9ño para abrir utn posto indígena no alto Jarnari [MI,
6.4.1951, f. 43). Vé-se que o objetivo do órgao era proteger seringalistas, e nao
indios. O inspetor alías explica que, con1 o posto, "serao rernovidas as dificuldades de arregitnenta~ao de pessoal para os seringais [... ]e facilita a contingéncia etn que se ve o goven10 de organizar, ase1nelhan9a do que foi feíto na época
da guerra - a antiga SAVA - , novos batalhoes de soldados da borracha". Urn
rnés depois os ínclios a1nea9an1 a cachoeira de Santa Cruz, se111 vítirnas [MI,
29.5.1951, f. 43]. Periodican1ente voltarn a atacar o Santa Cruz, corno etn 18 de
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lnar90 ele 1953, niatando dois menores, segundo infonna9óes da AIJneida & Cia.
O SPI tennina por enviar nova expedi9ao financiada pela etnpresa [MI,
20.4.1954, f. 44]. Co1nunica o fato a diretoria e adtnite: "Setn que nada
possatnos fazer etn beneficio dos indios, que passa1n de vítimas a provocadores
de distúrbios, e dos seringa listas que se veen1 prej udicados nos seus trabalhos';.
O relatório de viage1n n. 1 do sertanista Dotningos C. Aralijo desvenda
u1n pouco a ocupa9ao dorio Jan1ari pelos índios e seringalistas (MI, 30.5.1954,
pi. 465]. Santa Cruz era o últitno ponto ate11dido por barco a tnotor. Resu1nia-se
a ··u1n depósito que fon1ece tnercadorias inensaltnente, en1 tropas, a centenas
de aln1as espalhadas no centro da mata, en1pregadas na extra9ao da borracha,
tendo coloca9oes cotn sete horas de viagetn". Passou con1 dificuldade a cachoeira de Santa Cruz, levando a canoa por terra. Passou a cachoeira Pedra
Rachada e naufragou na Boa Vista, no local onde hoje se encontra o núcleo
urbano de u1n projeto de coloniza9ao. Cotn apenas tres hotnens, nao conseguiu
ultrapassar por teJTa a cachoeira Sao Benedito ... e desistiu, pron1etendo voltar
após a vazante do Jan1ari. Seu principal infonnante foi o próprio seringalista
Francisco Neves de Araújo, que vivía na regiao já há 24 anos.
O sertanista infonna:
Julg:11nos ser a foz dorio Floresta um ¡x)nto importante para 11111 posta de atra9iio, visto ser,
segundo informai;óes, a passagcm constant.e dos indios bravíos que <lcscem o ígarapé Sao Gon9alo,
cm pescarías e ca9adas [ ... ] além de ficar acima de !odas as coloca9ócs, protcgcndo os scringueiros
do baixo rioeal1ucnles do Jamari. [...]O local 110 ano passado (1953] fora abandonado porque logo
que tcrminamm a co11stn.19ao da barraca, nolaram vestígios de indios bravos nas proximidades.

Esclarece tmnbétn que esta tnes1na regiao é acessível na seca por un1
vai·adouro que liga Santa Cruz a Antuérpia.
En1 1979, ao iniciar a atra9ao dos uruéus-au-aus, a Funai escolhe dois
pontos: a foz do Floresta e as coloca9óes Antuérpia e Cajueiro, abandonadas por
te1nor ao índio. Ou seja, quando Francisco Neves de Aralijo lá chegou etn 1930,
já entao os indios i1npedia1n que os recérn-chegados ultrapassassen1 o rio Floresta.
No entanto, e1n 1984, 54 .anos depois, tanto o Incra cotno especuladores e
1nineradores exigiatn a posse do Floresta, onde ja111ais sobreviveu hotnetn branco.
O seringa} Santa Cruz cont.inuou tentando. avan9ar para o tnédio Jatnari,
setn grandes resultados. Quase sete anos depois, a finna Ahneida & Cia. escreve
ao SPI relatando u1n ataque de índios, quando n1orreu flechado o seringueiro
Gregório Eleoitires Costa. Segundo o relato, trata va-se da terceira vez nun1 ano
que eran1 atacados pelos "índios que habitatn as águas do Jaru e do Jan1ari"
[MI, 16.8.1960, pi. 492].
•
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A GUERRA DO GARIMPO

A valoriza9ao da cassiterita e a abertura de estradas aumentaram a
a111ea9a as terras dos indios do Jatnari. Flodoaldo Pontes Pinto foi dos que
enriqueceratn no período. Etn 1964, cornprou o seringal Santa Cruz da Ahneida
& Cia. ''Tendo sido infonnado, por seringueiros, da existencia de campos gerais
na regiao dos can1pos do Jaru e Jatnari, etnnosso território, estamos organizando
urna expecli9ao ao local, para constatar a procedencia ou nao das infonna~0es,
visto tratar-se de assunto de interesse pata nlinha finn~", escreve F. P. Pinto
Indústria Extrativa e Co1nércio [MI, 6.10.1964, pi. 495]. O objetivo da carta era
pedir ao SPI que apoiasse a investida ao território indígena, enviando um
funcionário; obvian1ente o cotnerciante pagavá todas as des pesas. O SPI responde que nao terú hon1ens para acotnpanhar a expedi9ao, ''recomenda1nos muita
cautela e prudencia para evitar encontros ina1nistosos [... ] nas zonas habitadas
por indios hostis nas cabeceiras do Jana e do Jan1ari" [MI, 12.10.1966].
As rela9oes de Po.ntes Pinto con1 o SPI eran1 as tnais estreitas possíveis,
e bastante distantes da finalidade inicial da institui9ao etn 1910, cotnpletamente
desvirtuada após o golpe tnilitar de 1964. Para que se tenha u1na idéia dos
negócios do SPI na época, basta ver o docu1nento ''Proposta para Financia1nento
da Instala9ao de un1a Serraria da 9ª IR-SPI Apresentada a Flodoaldo Pontes
Pinto·· . Nele le-se que,' 'reconhecendo que a finna F. Pontes Pinto vai precisar
de 111adeira aparelhada para sua constru9ao", o SPI iria fomecer-lhe a madeira,
através de un1a serraría cuja instala9ao seria financiada pela firn1a de F. Pontes
Pinto; os indios ne1n 1nes1no tinhan1 sido contatados e vendía-se sua tnadeira,
serrada! (MI, 6.9.1965, pi. 505, f. 44]
Para caucionnr a ocupa9ao dos cainpos dos urupás, F. Pontes Pinto pede
o apoio de nada tnais, nada n1enos, que Benjan1i1n Rondon, o n1esn10 que vinte
anos antes escrevia ao SPI: "Falta denrnrcar o lago do Albino Henrique, Fundo
de Montenegro e rio Nova Floresta, zona de Antuérpia/Cajueiro do Jaru .. , e
concluía: "Mas isto será outra história! É servi90 difícil e perigoso - zona de
índios -, é para ser feito por engenheiro 1nacho", e entrega a decisao ao SPI,
que pede a interdi9ao da área [MI, 19.10.1945, pi. 483]. Vinte anos clepois, o
tnesn10 Benjan1itn Rondon ven1 etn apoio de F. Pontes Pinto, que caíra etn
desgra9a COlll o SPI [MI, 22.12.1965, f. 42]. Após un1a visita a' ·fa zenda •• ' a berta
e1n território indígena, B. Rondon, npresentando-se co1no explorador e agrin1ensor, escreve un1 "Men1orial Versando sobre as Possibilidades de Rendosa
Explora9ao das Terras dos Catnpos dos Urupás, Cabeceiras do Río Cautário ...
Infonna, exagerando, que o local pennitiria u1na fazenda de quarenta a cinqüenta tnil reses, .. para fornecer diatiatnente carne fresca a Porto.VeJho ... Propoe
do is acessos, un1 pelo can1po de pouso, por via aérea, e outro, '•pelo varadouro
Santa Cruz/Antuérpia/Ouro Negro, serra divisória e entrada nos campos pelo
Morro dos Araras, ou Panteon dos Urupás do Coronel Rondon, 1916". Exata-
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nJente onde os índios setnpre atacaram, onde a Funai e o S¡>I sempre procuraram
contatar os indios. Aliás, B. Rondon nao parece preocupar-se con1 eles:
Almejando para Alta Lídia um futuro identico ao de Rondonópolis, que de terra de bororo
se transfonnou em cidade da DR-29 (Rio Sao Loure1190-MT) entre os anos de minha entrada ein
1920 e a data atual, fecho este memorial comos cumprimcntos e os protestos de minha admira9ao
pela plruúfica9ao pioneira de Flodoaldo P. Pinto, nos campos dos mi.1p;is.

A sede da pretendida fazenda Alta Lídia será, etn 1979, o posto de atra9ao
dos uruéus-au-aus. Durou quase quatro anos, sempre atacada pelos índios, até
que o SPI é convidado pela polícia a ''identificar flechas trazidas do Alto Rio
Cautário, cabeceiras do Jaru, que tnataram cidadao José Rodrigues de Morais,
~O an:os, vaqueiro da fazenda Alta Lídia, propriedade de Flodoaldo Pontes
Pinto". O telegratna do responsável da Funai etn Polio Velho, J. Dantas,
prossegue:
Acomp<mhou-me o inspetor Meirelles que declarou sercm as mesmas dos indios caripunas.
Referido vaqueiro foi mot1o 23.09.1969. Diligencia sentido defender vidas indios, evitando represálias, estes indios sao mesmos que apareceram igarapé Floresta. Regiiío em questiío considerada
das mais ricas em cassiterita, razao porque estes índios vém sendo extenninados [MI, 1.10.1969, f.
45).

A cassiterita trouxe tensao aos rios Jan1ari, Candeias e Floresta. Co111élio
Cabral infonna ao SPI ter sabido por un1 gariJnpeiro, ligado ao 1ninerador senhor
Jucá, Mário Lin1a Castro, que, corn tres outros, fora aserrado Tracuá fazendo
tuna picada, quando encontraran1 rastros de índios e un1a trilha e retiraram-se,
nao setn antes atirarein para assustá-los. Estes hotnens estavatn fazendo utna
picada dorio Candeias ao Ja1nari, cortando as cabeceiras do Floresta, "onde
estao os acatnpamentos e tapiris dos índios, pois da l;>oca do Floresta consta que
é bastante freqüentada pelos índios ali nas cabeceiras", infonna C6n1élio [MI,
1.5.1966, f. 43]. Pede providenc!as, Ie1nbrando que o pessoal de F . Pinto anda
garitnpando na regiao. Na verdade, quatro empresas de garimpo manual, com
alian9as precárias e alternadas, a de F. Pontes Pinto, a do senhor Benfica, a do
senhor Jucá e a do senhor Chaves, todos ex-seringalistas, enfrentatn-se nas tetras
indígenas. O SPI, alén1 de desorientado, to1na as dores de Benfica. O jornal O
Guaporé ataca a interven~ao do SPI, cotn utn artigo espalhafatoso "Garitnpos
en1 Sobressalto" [MI, 4.5.1966, pl. 497].
O SPI pede a interven~ao do goven10 do Território, lembrando que os
indios já havian1 sido expulsos pelos garimpos da finna Jucá. Solicita novamente a interdi9ao da área do igarapé Floresta, reivindicada desde 1946 cotno área
indígena e outorgada etn 1964. Solicita .
[ ...]a imcdiata retirada dos dois grupos antagónicos, Flodoaldo Ponles Pinto, de um lado, e Plínio
Xavicr Bcnfica, de oulro, da gleba em litígio, para se evitar mn possÍvel choque annado e ainda
mais tcndo em vista que o ¡)ri1~1eiro gmpo citado está penetrando no habitat dos indios, com t.rés
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tunnas ele homcns cm várias direyóes, promovcndo tirotcios, tom ando assim o ú1dio hostil e mais
arrcdio, d ifi c111la11do conseqücnte sua pacifica~ao [MI, 5.5.1966, pi. 497, f. 43).

Pontes Pinto protesta contra a presen9a do SPI e a interdi~ao do igarapé
Floresta, dizendo que ' 'desde 7 de abril de 1966 sua finna está sendo perturbada
e prejudicada .. [MI, 8.5.1966, f. 43]. O SPI tennina por pedir a interven~ao do
5º Batalhao de Engenharia, visto que o grupo de Plínio Sebastiao Xavier-Benfica
estava construindo un1a pista de pouso para extra9ao de n1inério nas terras
indígenas, "confon11e contrato firmado co1n o SPI", enquanto F. Pontes Pinto
provocava tiroteio. Ou seja,_ era possível garin-lpar etn terra indígena, bastava
"contrato" COJll o SPI [MI, 10.5.1966, f. 43].
Muitos anos depois da expulsao dos bocas-pretas ou negras pretendeu
o SPI iniciar u1na expedi9ao ao seringal d~ Chaves, entao transfonnado etn
1nineradora de cassiterita. A expecli~ao pretendía percorrer as cabeceiras do
Candeias; Jatnari , Ricardo Franco, Urupá e Cautário, para deten11inar "a área
habitada pelos indios arredios e instalar postos de atra~ao" [MI, 30.3.1966, pi.
497, f. 43]. Apesar do aviso prévio a n1ineradora, pedindo o uso de sua pista de
pouso, e avisos ao govemador e a3ª Con1panhia de Fronteiras, a expedi~ao foi
apreendida pelos jagun9os de Joao Chaves de Mello Fi lho [MI, 5-6.4.1966, pl.
510, f. 43].
O aviao alugado pelo chefe da 9ª- IR-SPI, Alberico Soares Pereira, "foi
surpreendido por vários hotnens annados, chefiados pelo gerente da firma
referida, que exigiu a retirada itnediata, proíbindo a pennanencia ali". O SPI
buscou o apoio do governador do Território e do Departa1nento Federal de
Seguran9a Pliblica, nada conseguindo. Pe111rnnecera1n os uruéus-au-aus etn
confronto di reto con1 os garitnpeiros e tnineradores, cada vez rnais en1pun·ados
para as nascentes, para tnais longe do que se cha1nou província estanífera de
Rondónia.
O 5!2 Batalhao de Engenharia e Constrwrao tennina por proibir o transito
na área, salvo de alitnentos por via aérea [MI, 13.5.1966, f. 43]. Os índios ataca1n
novan1ente na regiao, e o SPI continua a protestar contra o avan~o das equipes
de F. Pontes Pinto [MI, 15.5.1966, f. 43]. Utn carpinteiro, Joaquitn Nunes
Sobrínho, relatou ao SPI que encontrou, juntatnente cotn a tum1a de Pedro
Fen1andes, ao fazer den1arca9oes para a en1presa Jucá, utn tapiri de índios, cotn
ros:as de 1nacacheira e tnilho, balaios e peneiras, próxi1nos ao igarapé Pon1bal,
e que utn deles ouviu o barulho dos índios. Contou ainda que há un1a sepultura
de wn indio próxitna a S. Don1ingos, cotn u111 tapiri etn ci1na, quei1nado por
gari1npeiros [MI, 20.5.1966, f. 43].
O chefe da expeclis:ao do SPI, Co111élio Cabra!, encontra utna capoeira de
indios, cotn urna planta~ao de bananas, do lado direito de que1n sobe, a cerca de 2
500111 da pista de pouso aberta por Benfica co1n a conivencia do SPI. Relata ainda
que os hotnens ele F. Pontes Pinto continuain a queitnat: tapir:is de indios e a entupir
suas picadas [MI, 27-31.5.1966, f. 43]. O próprio F. Pontes Pinto tenta protestar
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contra a a9ao do SPI, argutnentando ter cotnprado o seringal ''Canaa Central da
fin11a Ahneida & Cia., inclusive o igarapé Floresta'' [MI, 10.5.1966, f. 43].
A tensao aurnenta, e o SPI resol ve enviar pessoalrnente un1 alto funcionário, Nilo Veloso. Ern seu pritneiro telegrarna, este infon11a que detenninou a
paralisa9ao dos trabalhos do senhor Plínio Benfica, pediu a presen9a do Departan1ento Federal de Seguran9a Pública, e que nao tetn controle sobre os quinhentos ou seiscentos hotnens de Flodoaldo Pontes Pinto. Relata que estao sendo
abertas duas frentes de atra9ao, ''a fitnde dar cobertura aBR-29''. Concluí ainda,
setn tnaiores conseqüencias, tnais utna vez, que ''a área é indígena'', e relata:
"Fiz trinta e seis fotografias ..... , letnbrando que "a área do igarapé Floresta foi
requerida pelo SPI en1 29 de novetnbro de 1946 e deferida favorável etn 12 de
setetnbro de .1964, requisi9ao feíta: pelo servidor Moacir Xeres'' [MI, 13.6.1966,
pL 519. f. 45].
Nilo Vel.oso, en1 seguida, escreve a F. Pontes Pinto para que fon1e9a
ali1nenta9ao e as outras ajudas que prornetera a freilte de atra9ao [MI, 14.6.1966,
f. 45]. No día seguinte, o chefe da Inind-9, José de Mell.o Fiuza, ordena a retirada
da frente de atra9ao con1 apoio policial, para que os índios que a cotnpoetn nao
"sejatn expostos as can1inhadas pela floresta etn con1panhia de garitnpeiros".
E a1nea9a que o SPI responsabilizará "os invasores pelas futuras ocorrencias"
[MI, 15.6.1966, f. 43]. Un1 tnes depois, o seringueiro José de Azevedo Santos
declara ao SPI que havia abandonado oseringal Santa Cruz, de Flodoaldo Pontes
Pinto, no qual ocupara a coloca9ao Boa Sorte, no igarapé Floresta, porque os
índios fizerarn utna tapagem, fechando urna de suas estradas de seringa. Disse
ainda que urn dos en1pregados, auxiliar do gerente, declarou que "ia organizar
utna tunna para dar utn chute nos índi.os", e que .. o sr. Francisco Vieira, que
ta1nbén1 trabal ha na gerencia do seringal, afin11ou que iria preparar urna patrulha
para garantir a vida dos seringueiros" [MI, 29.7.1966, f. 43].
O chefe da Inind-9 acusa F. Pontes Pinto de invadir tan1bén1 o Posto
Indígena Ricardo Franco, cotn pesquisa e extra9ao de tninério [MI, 5.9.1966, pL
510]. Utn n1es n1ais tarde, cotn á hon1ologa9ao da pista de pouso, Nilo Veloso
recotnenda a funda9ao de un1 posto de atra9ao no igarapé Floresta [MI,
8.11.1966, pi. 519, f. 45]. Na verdade, toda a va~ila9ao do SPI etn proteger os
índios dos rios Jamari, Floresta e adjacencias, escondía u111a tenebrosa tratna
envolvendo acordos de explora9ao de 111inérios et.n área indígena, cujos docun1entos principais quei111aratn-se no incendio dos arquivos no Rio de Janeiro.
Por isto, os clas de sertanistas pendiatn hora en1 favor de F. Pontes Pinto, hora
de Xavier Benfica. Era a política indigenista do governon1ilitar. Nun1a troca de
telegra1nas, o SPI autoriza o senhor Plínio Sebastiao Xavier Benfica apesqnisa
e extra9ao de n1inérios nos postos indígenas Major A1narante e Tenente Lira
[MI, 3-5.11.1965]. Nao tendo sido betn-sucedi.do nas áreas de Guajará-Miritn,
Xavier Benfica recebe autoriza9ao para pesquisa e extra9ao na área dos indios
"arredios" do igarapé Floresta [MI, 22.8.1967, f. 43]. Uin instrun1ento particular de contrato é assinádo no Rio de Janeiro, en1 15 de 1nar90 de 1966, entre o
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diretor do SPI, o milita'r Luiz Vinhas Neves, e Plínio Sebastiao Xavier Benfica,
prometendo 10% dos lucros ao SPI [MI, f. 43]. É óbvio que os garitnpeiros do
concorrente Flodoaldo Pinto atrapalhavarn a negociata.
Quando a polícia interditou a pista de pouso, devido a evidencia de
confJitos entre Benfica e Flodoaldo Pontes Pinto, este último colocou os 54
homens que a construíarn e o aviao a disposi~ao do SPI, "setn onus para o
servi~o" [MI, 13.6.1966, f. 43]. Mais tarde, o próprio goven1adordo Território,
tenente-coronel Flávio de Assutnp~ao Cardoso, pede cópias dos expedientes do
SPI, autorizando Xavier Benfica a explorar tninérios nas áreas indígenas de
Rondonia [MI, 22.8.1967, f. 44].

OS BOCAS-,PRETAS OU NEGRAS NOS RÍOS ANARI E MACHADINHO

O levantan1ento do entao capitao Nicolau Bueno Horta Barbosa registrou: .. indios - Antigatnente eratn os jarus - tnoradores do Tran1ac - os ünicos
conhecedores do Anari, cujo nome indígena é Uaneri ou Uandri, do qual por
corruptela proveio aquele entre os civilizados" [Barbosa, 1945:12]. Descreve
ros:as encontradas etn 1915 na regiao, e acrescenta: .. Quase extintos osjarus, e
já decadente a indústria extrativa, foi quando apareceu no Anari un1a tunna de
índios tupis, cujo no1ne patticular ainda se desconhece. Vieram do Jatnari, ou,
n1ais precisatnente, do Alto Río Branco, fugindo as batidas dos seringueiros
desse rio • '. Barbosa descreve um ataque <lestes índios a urna coloca~ao, em
vingan~a por u1na •'armadi lha de rifles••, deixando utn ferido, e di z:
Por outro lado os indios tupis, recolhendo-sc ao Alto Anari, l:i se coll'>crvararn nos anos
scguintcs, scm maleficio algum, apesar dos seus frcqiientcs cncontros com os moradores do
Machadinho, do varadouro de Fortaleza para cima, por ocasiiio das temporadas de pescaria nos
lX>~os <los igarapés e nos igapós daquelc rio [ 1945: 13).

Nas cabeceiras do Anari e do Tocfone, Barbosa encontrou urna aldeia,
tnas foi repelido a flechadas, em un1a tentativa de contato pacífico. Soube
distinguir os orouaris dos cavaíbas, porque "en1 vao nos demorámos a tentar
cotnpreender os índios e a querer que nos con1preendessen1. O nosso cayador
Aranqui, indio jan1, declarou-nos nada entender, e tatnbérn eles nao o entendian1, tanto que niais e tnais redobraran1 suas atnea~as selvagens" [Barbosa,
1945: 18]. A Co1nissao Rondon classificou os jarus con10 índios de língua urupá
ou xapacura, e em 1915, segundo Barbosa, os índios das cabeceiras seguramente
nao falavatn este idioJna.
''Já en1 1925 eratn pacificados os parintintins do Machado, onde foi
instalado o Posto Doutor Tanajura, daquela Inspetoria Regional do SPI no
Atnazonas, hoje Rondonia", historiou o chefe da 9ª IR-SPI, Alberico Soares
Pereira [MI, 16.5.1961, pL 521]. O inspetor Barroncas descreve a vida <lestes
indios:
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[ ...]cm Maicy de C<1lama, do senhor José García de Frcitas. Este proprietário é um dos dctcntorcs
do extmordirnírio privilégio da explora~ao dos trnballlos dos índios parintintin, scm ter, todavia,
crcdcnciais que o habililassem a tamanha responsabilidade, por isso que o estado social daquclas
infelizcs criaturas ~ 0 pior possívcl. [... ] Fá-los. trabalhar, arra~oa-os mal e por fim, segundo
1
infonna~ócs gcrais, nao os paga e algumas vczcs os castiga, c¡nando nao os scvicia.

Barroncas partiu, tnas ''nao sem avisar aquele corredor de tnatas etn
persegui9ao ao índio selvagen1 de que voltaria e teria o cuidado de nao passar
por seu posto setn verificar suas atitudes e cotnportatnento daquela data em
diante" [Funai, 1ª DR, 31.3.1941].
José Garcia de Freitas havia participado cotn Curt Nitnuendajú, nos anos
20, da pacifica9ao dos parintintins do Madeira. ·Misto de seringalista e protetor
de ú1dios, o SPI vol ta a contatá-lo e111 sua reorganiza9ao de 1945, confonne seu
próprio relato:
Desde o més de abril finclo que vcnho iniciando o sc1vi~o de pacifica~ao dos índios
parintintins habitantes das cabeceiras dos ríos: Anary ou República e Machadinho e Prel.o e Jani,
todos a1luentcs da bacía dorio J i-Panmá, e também das cal>ccciras dos rios: DrJ.nco e Preto, anuentes
do río Jamari. Comos indios da tribo parinlintins (cavaíbas) pacificados (Maky) e mandados cm
cxpedi~iío aquelcs, chegamos acondusao qi,1esao lambém parinlintins pela mesma Jínguaquc falam
e pela rcligiiio. O sr. Ca}>itao Nicolau n. Ho11a Barbosa, quando em scrvi~o da Conússao Rondon,
lc':'c cncontro com aquclcs indios. Dala de longo tempo o ma11írio daquclcs infelizes patrícios-irmaos, que mio cncontram 110 fundo do sertao o terreno onde cstcjam seguros de sua própria vida, e
cada dia a pressao aumenta, pois as cxplora90cs dos seringa is e caucl1acs segucm nuno as suas lcrras
e estilo cercados cm todos os quadrnntcs [MJ, 30.9.1945, f. 43].

O seringa lista-indigenista pos avenda suas propriedades no Maici, onde
se ocupava dos sobreviventes do pritneiro grupo parintintin, e de parentes que
vinhatn visitá-los. Totnou utn grupo deles con10 intérpretes: "Tratei de iniciar
a aproxin1a<;ao dos índios do Ana.ry, con1binando a a9ao con1 o sr. Joaquin1 P.
da Rocha, da finüa Rocha & Costa, finna seringalista, cujos seringais sao
perturbados pelos índios citados". Anexou cinco docutnentos co1nprovando
ataques, que, infeliztnente, perderain-se. Note-se .que os índios perturbavam o
seringa le nao o inverso. Garcia ten to u tan1 b~tn ''serenar a exa lta9ao dos índios,
pelo que tive que refor9ar a expedi9ao por outro setor, 1nas infeliztnente nao
chegou a resultado satisfatório, devido a Juta aberta que o sr. Joao Chaves ve1n
tnantendo cotn os índios - o sr. Joao Cha ves é seringa lista no Rio Preto, afluente
do Jatnari". Explica que sua tentativa de pacifica9ao no rio Preto devera-se a
utn pedido por catta do govemador do Território, Jesus B. Hossanab. Participou
tatnbétn das buscas pelo tenente Fen1~ndo, setn resultados.
"Verifiquei que o Río Anary era utn colosso de seringal virgetn, pois
desde 1914 esta va relegado ao abandono devido aa9aodos índios'', co111entaria
tnais tarde García de Freitas [MI, 4.8.1947, pi. 483]. Sua ¡jritneira inten9ao fora
instalar o posto nas proxünidades dos ríos Preto e Anari,
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(...] podendo-se dcsta fonna cortar a expansao do senhor Joiio Cha ves, se apoderando das tcrras dos
indios, ficand o milis vigiado nos seus atos de' agressividadc. O rio Preto, que foi o primitivo be1"90
daquela nai;ao, e onde lites agrndaria a pcnnanéncia efectiva, por ser isolado e cstarmais de acordo
com sna índole [MI, 30.9.1945, f. 43]. [...)No Rio Anary, que fica afastadocosscusrecursos nalurais
cstao comprometidos como scri11gal S. Go1walo, quase semprc o SPI, na pcssoa de seus auxiliares,
é considerado um intmso ou hóspede indcsejável.

Dois anos depois, Garcia ainda nao entendía por que o SPI nao lhe
pen11itia instalar-se no rio Preto, n1ais perto dos índios e de Joao Chaves, "que
pron1ovia expedi9oes contra os índios' ' , e ''por divergencias emotivos de for9a
n1aior, o chefe tne autorizóu a f unda9ao do posto no lugar Niterói, no Rio
Machado'' [MI, 4.8.1947, pi. 483]. Sobre o custeio, esclarece Freitas no n1es1no
docutnento: "o ex-chefe dessa IR 1ne ofereceu porcentagen1 sobre a futura
prodm;ao do ,rio Anari , qu e, felizn1ente ou fr1feli z1nente, nao chegou a realizarse' ' . Quanto "ao setor de Barra Longa" - esclarece o seringa lista-indigenista,
"onde saíratn há pouco os indios bocas-negras que sao tupis e se autodenon1inan1 cavaíbas, foi custeado exclusivatnente pela finna Rocha & Costa, que
exploran1 o Machadinho, nao cabendo, e netn a esta chefia, a responsabilidade
das despesas, pois essa chefia 1ne instruiu que• essa chefia nao se responsabiliza
por nenhun1a dí vida que contraíres ' ''.
J

O SPI aclquire, e depois abandona, u1n certo seringa] Manca, no río Preto,
.. onde te1n un1a intransponível cachoeira do n1es1no non1e" [MI, 5.10.1945; pl.
483]. Neste local encontrava1n-se, trabalhanclo sob as ordens de García, 23
índios e clez seringueiros, fonnando a expedi~ao de atra\:ªº [MI, 8.10.1945, pl.
442, f. 4 l] . Ne1n 1nesn10 de um tnapa apropriado dispunha-se, o qual a 9ª IR
pedida ao governador do Território [MI, 9.9.1946, pi. 506]. M ais tarde, García
pede a inclusiío de seus seringais do Maici con10 un1 subposto auxiliar do Doutor
Tanajura, pois teve que• 'n1andar, por intennéclio de polícia, intilnar a desocupar
o castanhal dos indios por intrusos que, alétn de out ros nial precedentes, estava1n
lesando a boa fé dos tnestnos ... " [MI, 3. 1-6.2.194 7, pl. 506]. Faz u1n histórico
daquele grupo parintintitn do Maici, que " a inda faze1n visitas consecutivas aos
seus parentes nos ríos Ipi xuna, Maici-Mi rin1 e Maici-Grande". Conta con10 os
encontrou, hostilizados pela
[...] fi rma comercia l B. Levy & Cia., da prac;a de Manaus - extinta c m 1942 - que receben pcr divida
o lugar Maicy e co11tratou wna tunna de penianos e indios da mesma origem e soba chcfia ele Daniel
Dass:iios alojarn m-se cm Maici e fa ziam fost:i a scu modo, acirranclo o itnimo ele scus scquazcs para
a guerra, e assim houvc rnna grande carnificina nos parinlint i11s, que nlio '~spcravam tiio aguerridos
i11i111igos, ncm armas superiores as s11as, e assilll mcsmo l11tavam, pondo c111 dcbandacla os bandidos
facíuoras qm.~ foram cumprir a sua desdita 110 Rio Machado.

Pode-se concluir, sobretudo dos dados de Garcia de Freitas e de Barroncas, que o SPI sabia suficientetnente sobre os cavaíbas, seu nlin1ero e localiza9ao,
pelo 1nenos a partir da década de 40. Nos anos 60, no entanto, reaparecerao,
desta vez con1 a deno1nina9ao de uruéus-au-a us, si n1ples1nente porque eratn
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tnuitos. Afinal a 9ª IR-SPI perde a confianc;a em Garcia e pede sua apresenta9ao
para apurar irregularidades [MI, 14.7.1947, pl. 506]. Em tninucioso relatório,
separa seus bens dos que atribuí ao SPI, que entrega, tudo indica, noutra briga
de clas de funcionários [MI, 4.8.1947, pl. 483]. Nos dois anos de durac;ao da
gestao de García de Freitas, segundo descreve,
[... ] o Poslo Dr. Tanajura nao perdeu tempo quanto asua tarcfa cm rela~iio aos indios, cedendo indios
aos Srs. Rocha & Costa e dando instnu;óes quanto ao prosscguimento dos servi9os, inspirando-os
e compclindo-os nos moldes do SPI, dando o resultado a aproxima9áo dos bocas-negras, a pesar do
curto espa~o de tempo em que foram desapiedadmnenlc massacrados pelos invasores de suas lerras
[...] esla prova de congra9amento dos indios bravíos foi uma obra exclusiva do SPI.

E que aconteceu aos subjugados? Duas ele suas tnalocas foram as
visitadas pela expedi9ao de Cha ves, etn busca do tenente Fe111ando. A visita, já
descrita, a Porto Velho trouxe-lhes a doenc;a. É Vítor Hugo que1n conta (1959,
v. II:245] que Rocha os tnandou buscar (cotno seringueiros) por Anízio e
Atinando, os intérpretes, atnbos parintintins do Maici, en1prestados por García.
A gripe os impedia de fazer novas ro9as e carcciam assim do sustento necessário. Estavam
morrcndo a míngua ... [e) o sr. Rocha póde ainda salvar algumas daquelas vidas. Vestiu a todos
aquelcs útdios nus e os convidou para a localidadc Uniao, de sua propricdade. Desesperados pelos
sofrimcntos padecidos, os bocas-negras accitaram, se bem que perdendo algo de sua liberdade
sc.cular. Mas foi para o bem deles.
·

É a conclusao do botn salesiano, que esquece de explicar que o santo
senhor Rocha transfonnou-os etn seringueiros, que davatn born lucro, en1 suas
próprias terras.
Etn 1949, os salesianos fazern novas visitas, utna a cada dois ou tres
anos, para ve-los nlorrer de fotne e doenc;as, se1n terras den1arcadas. Hugo relata
que, e1n 1959, "os bocas-negras estao reduzidos a rnn tnínirno insignificante,
uns 25 ! ''. E •·1noravan1 todos en1 ~oís barracoes, chefiados pelos paríntintins' '.
Hugo dizque ''esses pou.cos ten1 ~ltna para salvar, utna ahna que vale toda utna
cliocese", talvez já desanimado, con10 confessou o bíspo Dom Joao B. Costa,
de Porto Velho, de salvar-lhes a vida, quer evítar-lhes o infen10. E acrescenta:
• •Atualtnente eles se encont.ratn etn outra lo.calid~cle, Jatuarana, onde a Cotnissao Ronclon já tinha encontrado sinais dos bocas-negras etn 1916. Os poucos
sobrevíventes sao duas fatnílias que viven1 cotn os solteiros, etn duas casas ben1
construídas, os órfaos estao na casa do senhor Costa e as órfas na do cunhado
Caetano Costa", evitando protniscuidade, talvez [Hugo, 1959, v. II:245].
Nao é a única .. pacificac;ao" de triste firn etn que tornou parte García
de Freitas.
Em 1927, sobos auspícios da inspetoria do,Amazonns e Acre, pacifiquei duas numerosas
tril.ros de índios parintinlins, que se autodenonünavam apairnndés e cuatiacatus, as quais, além de
g11erreare1n-se mutuamente, promoviam a guerra encarni<;ada com oulras fac<;oos ele indios da
mesma nn<;ao parinlinlim, e ao mesmo temp(> hostilizavam os brnucos nos rios Machado e Proto e
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Maicy, na regiao do Mannelos, assim pacificados, localizei-os no lugar Santa Helena, próximo ao
seringa! lago Verde, no Río Machado.
·

Em 1942, relata García de Freitas, o SPI evitou que fossem expulsos por
un1 seringalista, que adquirira o vizinho seringa! Independencia [MI, 11.6.1958,
pi. 491].
·•A morte vem ceifando impiedosan1ente aquela pobre gente'', e final111ente, "comutúco-vos o falecitnento dos índios Annando Kataruet e Joao
Parintintim, últitnos remanescentes de numerosa fan1ília parintintin localizados
nas margens do río Ji-Paraná, no local denotninado Santa Helena, restam apenas
quatro menores, incapazes de goven1aren1-se", duas meninas de dezessete e
doze anos, e dois tneninos com tnenos de dez. Garcia de Freitas pede ao SPI que
os proteja, letnbra que suas terras pertenc~ ao Patrin1onio Indígena, pelas
portarías n. 9 'e n. 10 do SPI de 2 de abril de 1951, en1 atnbas as margens do río
Machado; cotn tnais de cinco estradas de seringa. O seringalista vizinho,
Rainn1ndo de Moraes Santiago, pretendía tutelar as tetras e os menores, ad verte
García; nao consta que algutna itúciativa fosse totnada [MI, 11.6.1958, pi. 491].
Etn 1967, utn tnissionário do Sutnmer, Willetn Bontkes, trabalhando
para os tnilitares que govemavam a Funai, voJtou a procurar pelos parintintins.
Encontrou oito fatnílias, utn total de 48 indios etn Maici, sobrevivendo no tnato,
onde nao p&de chegar, por falta de guia. Quanto aos bocas-negras, encontrou
un1 sobrevivente etn Angustura, único, com sua tia, que mora, a oito horas a pé,
etn Jatuarana, no rio Machado. Encontrou en1 Porto Velho o senhor Rocha, que
confinnou seren1 os bocas-negras, parintintins, e que ele assitn os chat11ou ••pelo
costume de pintar ao derredor da boca'' [MI, 12.12.1967, pi. 522].
Morreratn todos, juntaratn-se os sobreviventes aos uruéus-au-aus no
igarapé Floresta, no Cautário, ou nas nascentes do Paccás Novos, ou do Jaci, ou
talvez voltaran1 an1ata? O fato é que, en1 4 de outubro de 1972, um gn1po de
sessenta indios flechou utna n1ulher e utna crian\a nutn seringal do Machadinho.
Apoena Meireles atribuiu o ataque aos caripunas [OESP, 9-10.10.1972; Veja,
18.10.1972]. Urna sen1ana depois, houve outroataque, namestna área, etn outro
seringal [OESP, 18.10.1972]. Há tnuitos anos os índiospareciatn ter abandonado
a regiao aos seringalistas, salvo as aldeias subjugadas, que, cotno se viu,
tnorreratn de gripe.

OS TAP/RJS DO MUQU/

Já sornavam nove tnortes no Muqui, nas proxirnidades da BR-29, todas
atribuídas a indios "arredios", etn 1965. Carente de quadro e recursos, o SPI
juntou-se ao BCA e a Associa~ao dos Seringalistas, para proceder a "pacifica~ao''. O SPI oferecia un1 funcionário e dois indios ··1nansos''; oBCA, mn fiscal;
e o seringalista José Milton Andrade Ríos en1prestou dez hotnens para a
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etnpreitada. O SPI .e o govemo do Estado dividiriam as despesas [MI, 2930.12.1965, f. 43]. A expedi~ao foi concluzida ao local onde fora tnorta a
flechadas Dona Maria da Costa e Silva, de sessenta anos. Lá encontraratn duas
tocaias an11adas pelos indios e outros vestigios. Concluíratn que o aldeatnento
ficava nas nascentes do río Muqui ou Ricardo Franco, e que os indios tinham
sido .atraídos pelas estrondosas derrubadas de caucho. Pretendiatn n1atar todos
os que se encontrava1n no local, quando fossetn de tnanha ao igarapé, n1as, por
coincidencia, apenas Dona Maria levantou cedo, e tnorreu.
O ataque provocou a debandada dos seringueiros. Depois reton1ara1n,
tranq üi 1iza dos pela expedi~ao do SPI: '' Seringueiros e caucheiros reanin1aramse a voltar as suas atividades na próxitna safra, cotn idéias de explorarem zonas
ainda nao trabal hadas, situadas nas cabeceiras daquele igarapé e de seus afluentes, pois, cotn os ínclios pacificados, aquelas regioes podia1n ser exploradas se1n
receio de ataques" [MI, 7.2.1966, f. 43]. O SPI protnetia tnais bras:os aos
seringa listas:
·'Os índios, que hoje de arco e flecha cm punho dcfendcm suas terras, scrao scringueiros
amauhil, a cxemplo dos pacaás novos e macurapcs que já estao produzindo borracha em pcrfcita
colabonu;ao comos civilizados no incremenlo da produ~iio regional".

No relatório da expedis:ao, o entao chefe da Inind-9, José de Mello Fiuza,
tnostra que o SPI distinguía os ín.dl.os ao norte da BR-29, na tnargem direita do
rio Machado, con10 sendo suruís, cintas-largas e retnanescentes bocas-pretas.
Ao sul, nas nascentes do Mu qui, na tnargetn esquerda dorio Machado, refere-se
{...] aos dissidcntes dos caripuuas alcleados nas nasccntcs dorio Caudcias, 011 remancscentcs dos
carilianas, bocas-prctas e de outras tribos que abandonaram a Colonia Indígena Rodolfo Miranda.
Admite-se haver índios civilizados orientando tais aldcamentos, hipótese esta confinnada coma
ocorrencia de alguns meses antes do ataque, quando nas proximidades do local do incidente, um
grupo de índios atirou flechas contra uma canoa tripulada com 1>essoal do scringal mn qucstiio, e
mn deles falou em portugucs, di zendo cm voz alta, "hí vai llecha" [MI, 7 .2.1966, f. 43].

Daí a in1portancia que a Inind-9 atribuía a instala~ao de utn posto de
atra~ao no Muqui, para no11nalizar a situas:ao até dos caripunas no distante rio
Candeias, pois
[... ] podcní agmpar os indios que abandona mm a colonia indígena Rodolfo Miranda, que também
habitam as zo1u1s ccntrais da mcsopotámia dos ríos 1'1achado, Jamari e Candcias, os quais,
provavclmcntc, estilo prcssionados por cerca de 600 gari111peiros do garimpo Juc:í, que cxtraem
cassitcrila na rcgiiío.

O funcionário do SPI nao deixa de enaltecer as potencialidades do
seringal Sao Joao do Muqui:
Tem capacidadc para colocar cerca de 110 seringuciros, scni incluir o scringal setenta,
contiguo ao mesmo, e que com\>orta francamente 60 (scssenla) homcns nos trabalhos de extra~ao
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da borracha[...) A floresta dcste seringal é abundante em madeiras de leí. Possui grandes seringais
nativos, alguns castanhais, cauchais e tambétn ipecacuanha (poaia), tudo em condi90es de ser
explorado comercialmente, podendo a produ9ao ser escoada dirctamente para os centros industriais
do sul do país através da BR-29 que serve aqucla propriedade.

Alguns días depois, esclareceu-se o porque da ferocidade dos ataques
indígenas na regiao [MI, 18.2.1966, f. 43]. O SPI recolheu o testemunho do
seringueiro Aluízio Martins da Silva, que, ao trabalhar no afluente Novo Mundo
do río Muquí, caminhou tres días em dire9ao as nascentes,
[...] cnconlmndo quatorzc tapiris feítos pelos Úldios na floresta, estando alguns deles queimados, e
outros ainda cm pé, eslavam todos abandonados, (co1n] vestigios de chrnnbo, cortes nas árvoros,
foitos pelo chumbo das atiradores, tendo sido encontrado no local duas caveiras hwna:nas, presumindo-sc screm de indios, tendo em vista a constru9ao e ,fcitio dos tapiris....

Após a descoberta, o novo chefe do SPI na regiao ordena o regresso da
expecli9ao. Etn 17 de 1nar90 de 1966, o jo111al Alto Madeira protesta contra a
retirada do SPI da área. Alberico Soares Pereira, chefe da Inind-9, responde no
día seguinte, clefenciendo os índios:
[... ]o que absolutamente nao concordo é como csbulho, o que se vem fazcndo, até mesmo a mao
annada, é a conquista dos últimos redutos dessa misenivel gente, onde ultimamente se conccntraram
nas nasccntcs da mesopotfurúa das graneles artérias fluviais: Machado, Jamari, Guaporé e seus
afluentes. Sabemos que poderosos garimpeiros, seuhores feuclais, que procuram cada vez máis
alargar os scus domínios, alravés de exploradores annados, tangerrun esses infelizes das aldeias
onde viviam cm tempos imcmoriais, leudo ultimamcnte se concentrado para defesa de suas vidas e
familias 11as uascentes do río Ricardo Franco, a que chamam Muqui, afluente do Ji-Paraná, de tun
lacio, e Siio Miguel, Conunbiara e outros do Guaporé. [... J Sim, o indio matou, aoque sabemos, no
Muqui, uma senhora, e pergunto: quem matou os ú1dios cujas caveiras j azem nos seus tapiris, bem
rnn pouco além das explorn<;ocs dos senhores José Milton e outros? Talvez o Departamento Federal
ele Seguran<;a Pública mais tarde procure saber.

Finalrnente, Soares Pereira condiciona a cría\:ªº de um posto no Muqui
a verbas, e diz: " .. .só será exeqüível con1: a séguran9a de sua Excia. o Sr.
Governador de interdi9ao da gleba apontada por nós, deli1nita9ao da área, estará
sua Excia. disposto a fazer isto?" [MI, 18.3. 1966, f. 43]. Tres dias depois, o SPI
pede ao goven1ador a interdi9ao do tnédio río Muquí até as nascentes, a mais
ou 1nenos quarenta quil6metros da foz. Tal interdi9ao nunca se tomou efetiva,
cotno as anteriores. Alguns m.eses depois, os ú1dios atacan1 no igarapé Mandí,
afluente do rio Urupá, em 26 de outubro de 1966, n1atando Lucíola Tico, seu
filho de utn ano e tneio, Sebastiao BezetTa, e ferindo sua filha Rain1unda Bezerra
de Oliveira, de cinco anos, com duas flechadas. A mttlher recebeu vinte
flechadas, identificadas cotno caripunas [MI, 31.10.1966, f. 43] . Alguns seringa listas telegrafatn ao SPI, pedindo seguran9a, oferecendo-se para auxiliar na
'' catequese' ', e reclatnando que os índios fechatn estradas de seringa.
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U1n ano depois a Inind-9 avisa a sede
, do SPI do Rio de Janeiro que, no
mestno rio Muquí, ' 'alguns seringalistas, para manter seus seringueiros em
atividades, sao obrigados a manter também urna turma de homens armados
vasculhando a floresta, nurna opera9ao de patru1hamento que denominam
'marinha' ". E exen1plifica com o seringa! Sao Joao Muqui, onde "o Sr. José
Milton de Andrade Rios, que movimenta seu seringal cotn 120 homens, mantém
utna patrulha de 14 homens vigiando a floresta ... "

RJO SAO MIGUEL

Rondon con1andou pessoalmente os trabalhos no rio Sao Miguel, em
1909, quando .. resultou a convic9ao de que a zona era habitada por selvícolas,
donde a resolu9ao do Coronel Rondon de fundar o posto de atra~ao 3 de Maio",
conta Botelho de Magalhaes. A expedi9ao atribuiu ao grupo da regiao o genérico
notne de cabixi, etnbora nao tivessem entrado en1 contato comos isolados. Os
índios nao apenas recolheram os brindes cotno deixaram "panelas, cestos,
arcos, flechas, estas com pontas quebradas". No rio Manuel Correia, utn bra~o
do Sao Miguel, Rondon encontrou utna tnaloca, que acreditou ser do chefe dos
que denotninou cabixis [Rondon, 1946: 122, 197, 198]. Estas serras, e o Manuel
Correia, sao próxitnas a algumas das aldeias dos hoje chan1ados uruéus-au-aus.
É claro tatnbém que estes isolados, resistindo ao contato, e mais próxitnos as nascentes nos sopés das serras, nao se confundetn con1 os puruborás do
n1édio río, de que encontramos sobreviventes em 1987, perto de Limoeiro,
convivendo com paltnelas e tniguelenos, nos lin1ites da Reserva Biológica do
Guaporé, no médio Sao Miguel. Estes puruborás, ou buruborás, estao identificados nos trabalhos e mapas de Roquette-Pinto [1975:33] Snethlage [Carlson,
1983:1], Caspar [1975:8], Becker-Donner [1954:297e1962:142] eNimuendajú
[1981]. A presen9a de isolados .n o n1édio e alto Sao Miguel foi corroborada
tan1bé1n por Haseman [.1912:335], e nao se confundetn con1 os grupos xapacuras
que se encontravatn no início do século 1nais próxirnos afoz, identificados por
Métraux [1948:398], corno os uanians, abitonas, ou pavumava [Haseman~
1912:337].
.
O general Candido Mariano da Silva Rondon interditou, no início do
século, mna área indígena nos rios Sao Miguel, Sao Francisco e Manoel Correia,
destinada aos índios puruborás e a outros grupos "arredios". O encarregado do
posto, denonunado Tres de Maio, José Felix Al ves do Nascimento, abandonado
pelo SPI, endividou-se coma en1presa comercial Massud & Kalil, casou-se com
urna índia e foi substituído por Arlindo de Souza Freitas [MI, i2.2 . .1952, pJ.
459/449]. Em resumo, a empresa e vários seringalistas foram aos poucos
invadindo a área, inclusive acotnpanhados dos próprios encarregados do SPI.
Etn 1952, urna comissao do SPI visita a regiao e recomenda seu arrendatnento aos próprios inv.as.ores, entre os quais a fim1a Massud & Kalil, so)u~ao
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que é referendada peta chefia da 9ª IR [MI, 26.10.1952, pi. 488]. Utn ano depois,
os herdeiros da ernpresa Massud & Kalil entram em litígio com o SPI, e
reivindicatn a posse da área por eles invadida e arrendada (MI, 30.3.1954, f. 43].
O SPI nao consegue nem tnesmo apresentar o mapa da área [MI, 9-10.3.1955,
pi. 488, f. 43]. Ten1úna-se por considerar que o índio Paulo Aporety estava
extraindo seringa fora da área, em terras particulares de Juarez Uchoa. O SPI
propóe que este último indenize Aporety pelas benfeitorias feítas e que volteo
índio aárea detnarcada [MI, 20.3.1956, pi. 488]. O SPI argun1enta que os dados
do processo que ten1 em seu poder mostrarn que J. Uchoa está fora da área [MI,
20.3.1956, pi. 489] . Tudo indica que os índios Paulo Aporety e Chuarrás nao
ficarain totaltnente satisfeitos. Em 20 de junho de 1956, a chefia da 9ª IR-SPI
considera que os dois .. índios civilizados, ilnplicados no presente litígio, nao
estao incluídos ern nenhurna das quatro cat~gorias dentro das quais gozam de
regalias da lei de exce9ao a que estao subordinados os índios em território", e
sugere que o conflito seja levado aautoridade policial [MI, pi. 489].
Etn seu depoilnento ao 6º Batalhao de Fronteiras, o seringa lista J. Uchoa
declara que, de fato, con1e9ou a trabalhar nas terras dos índios da farnília
.. Porety", pagando arrendatnento ao funcionário do SPI. Mais tarde situou-se
n1ais na periferia da área, onde cornprou as benfeitorias indígenas, pagando
parciahnente etn tnercadorias. Os indios arrependera1n-se logo do negócio e
passaratn a dificultar o ingresso dos seringueiros, tendo ocorrido trocas de
a1nea9as [MI, 3.1957, pl. 516, f. 44]. No _111es seguinte, mn parecer jurídico
recotnenda que se verifique se, de fato, os índios era1n en1ancipados na altura do
"negócio", se este foi feito por escritura pübJica em tabeliao [MI, 3.4.1957, f.
44].
Nada foi efetivamente feito e1n defesa destes indios. O fato é que os
índios puruborás continuaram desprotegidos, e outros, isolados, etn conflito
co1n os invasores de suas terras, os ex-arrendatários do SPI. Nao há infom1acroes
recentes na Funai sobre a situac;ao atual dos sobreviventes. A Funai tatnpouco
os procurou. En1 1968, foram visitados pelo 111issionário do Su111111er, Willetn
Bontkes, quando os 1nilitares dirigian1 a Funai. Segundo seu relatório de viagetn,
na localidade de Lin1oeiro, encontrou apenas cinco indios, quatro cabixis e um
puruborá [MI, 4.1968, pi. 522]. "Dizetn os cabixis que eles foran1 pacificados
e criados pelos Jniguelenos, e· é por isso que falatn n1igueleno. Estes índios de
Li1noeiro 111oratn e trabalhatn junto co1n os civilizados. Nao pode n1ais ser
chainada utna tribo. Sotnente sao uns índios soltos que n1ora1n entre os civilizados·', opina Bontkes. Tenninaratn assitn desconsiderados os cabixis e os
puruborás. Nao se sabe betn que fim levaran1, assirn como os miguelenos e as
terras que para eles reservara o general Ronden. Há algmnas fan1ílias etn
Li1noeiro, confundidas con1 as dos seringueiros, sem qualquer protec;ao da
Funai, até hoje. U1na índia, an1edrontada, info11nou-nos, en1 1987, que sao várias
as fatnílias de sobreviventes. O Ibatna os expulsou do local, desnecessariatnente
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e se1n qualquer indeniza<;ao, por situaren1-se nos Jin1ites da Reserva Biológica
doGuaporé.
Quanto aos Jndios sem contato, continuavam nas imedia~oes, segundo
o tnissionário: .. Tan1bén1 te1nos info.nna~0es defitútivas que existe urna tribo
•desconhecida' ou •braba' nas cabeceiras do río Sao Miguel. Há prova que eles
tnataram urna tnulher civilizada e1n 1967" [MI, 4.1968, pl. 522].
Cinco anos depois da visita de Bontkes, a Funai recebe a con1utúca<;ao
do assassinato de urn índio puruborá. Sua esposa foi até Guajará-Miriln exigir
providencias [MI, 28.3.1973, pl. 534]. A Funai pedia a presen<;a da polícia, tnas
nada foi feito. O telegrafista de Li1noeiro relatou a Funai que o índio fora
assassinado por utn policial em estado de·etnbriaguez. Salvo estes raros momentos, tais índios vivetn e desaparecetn, entregues a seu próprio destino. Talvez a
Igreja os tenha visitado, etn particular o hispo Dotn Francisco Xavier Rey, de
Guajará-Miritn, que pediu ao SPI ''licen9a para visitar os índios dos ríos Pacaás
Novos, Sao Miguel, Branco, Mequéns e Conunbiara, todos desassistidos• • [MI,
14.1.1961, pl. 515].
ArJindo Freitas continuou advert.indo o SPI, con10 ex-funcionário, de que
a finna Massud & Kalil ia requerer na justis:a o seringa} Fábrica Paraíso, que
pertencia aos índios [MI, 12.1963, f. 44]. Cotnunicou tatnbétn e1n telegratna que
"os indígenas bravos nestas terras estao querendo pacifica9óes, tneu pessoal
tetn estado nas tnalocas dos tnestnos, faltando sotnente quern fale a linguagem''.
Nao consta que algun1a iniciativa tenha sido totnada. Quatro anos clepois, o
tenente Henrique .~opes, chefe do Servic;o Policial Volante do Território de
Rondonia, escreve ao SPI: ''Totnei conhecitnento da presen<;a de silvícolas
hostis nao identificados, na regia.o do Rio Sao Miguel,. [MI, 11.4.1967, f. 44].
''Ton1ei iguahnente ciencia do fato de haver os ci.tados silvícolas tnassacrado
unla senhora de no1ne Ana da Costa Mourao, com 57 anos ele idade, no dia 22
de fevereiro de 1967, con113 flechas das quais encatninho quatro a V. Senhoria' ·, infon11a o tenente, que procu~ou dissuadir os seringueiros de organizarem
expedis:oes punitivas, na tentativa'de reinstalar coloca9oes.
Tres anos depois, novo ataque. A Etnpresa Cornércio In1portas:ao e
Exporta9ao Ltda., pertencente a Bader Massucl, do n1esn10 grupo que entrara
.e tn litigio coJn os puruborás, escreve a Funaj relatando que, após a seringa, os
aviados do seringa l Mundo Novo sa íran1 para a coleta ele castanha e ''di as depois
aparecerarn os silvícolas eJn massa atacando o barracao, levando ferramentas,
tnercad0rias etc., e.tn cuja oportunidade flecharatn 1nuares' '.E aincla: ''É digno
1nencionar que, n1uito antes desse acontecin1ento sernpre os seringueiros viam
vestigios pelas estradas, setn levaretn etn consideras:ao que estavam sendo
vigiados para un1 posterior ataque''. Enfin1, os seringa listas nern 1nesmo conseguiratn retirar a produs:ao. A polícia visitot1 a área, e descreveu a as:ao dos indios,
''fa zendo pontes suspensas de ci pós e trincheiras • '. Os seringueiros refugiaratnse en1 Litnoeiro, a ex-aldeia puruborá, a área indígena interditada por Rondon
[MI,,2.3.1970, f. 45].
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Esta fo_i a primeira vez que a.Funai os chamou, etn documento interno,
de uruéus-au-aus. A partir de infonna90es dos pacaás novos (orouaris). Comparando as flechas, o sertanista Cícero Cavalcanti, entao chefe da Ajudancia de
Guajará-Mirin1, concluiu que estes índios eran1 do mesmo grupo que atacara,
en1 1969, a fracassada fazenda Alta Lídia de Flodoaldo Pontes Pinto, nas
nascentes dos rios Cautário e Jaru [MI, 3.3.1970, pi. 259]. Cavalcanti constatou
tambén1 que as flechas das nascentes do Sao Miguel, Cautário e Jaru eram
identicas as da· 'nutnerosa aldeia situada na nascente dorio Pacaás Novos• •,os
uruéus-au-aus.
O delegado da 5ª DR-Funai, de Cuiabá, Hélio Bucher, aconselha a
Ajudancia de Guajará-Miritn a buscar "outros custeios", e especifica: "Angariar auxilio finnas interessadas pacifica9ao" [MI, 10.3.1970, pl. 529]. Afinal
tnontou-se a expedi9ao, para a qual foratn convocados dois índios •'mateiros' ',
José Cabi.xi e Roberto Mariano Monteiro [MI, 14.3.1970, f. 45]. Nao há registro
dos resultados. Tres anos depois, os índios atacatn novamente no·rio Sao Miguel,
no seringa! Palestina, de Valdon1iro Finnino da Silva, n1orrendo o seringueiro
Genésio Pereira, en1 sua coloca9ao [MI, 24.8.1973, pl. 534]. Na sernana seguinte, foi enviada nova expedi9ao, que nada encontrou [MI, 30.8.1973, pl. 534].
Un1 ano e tneio depois, Valdonúro Finnino da Silva telegrafa a polícia: "Con1unico vossa senhoria que índios continuan1 atacando tneu seringa], prejudicando servi9os pessoal" [MI, 20.1.1975, f. 4l]. A Funai havia deixado o
sertanista José Ferreira de Souza no rio Jaru, no seringa( Canarana, e também
no Palestina, e '•jatnais encontrou índio' ', o que for9a o envio de urna nova
equipe [MI, 23.11.1975, pi. 529]. No entanto, o Zé Moreno, apelido do sertatústa, escreveu em 1988 a Puttkan1er dizendo que nao entendeu por que foi
substituido, pois sua equipe havia encontrado un1 grupo de índios no Sao Miguel
e urna maloca en1 utn dos afluentes do Machado. Em abril do mesmo ano, um
ataque aos seringais dorio Mequéns é atribuído aos índios das cabeceiras dorio
Sao Miguel , supostan1ente chamados sirionos [MI, 7.4.1975, pl. 537). Enfin1,
até boje, a situa9ao é pouco clara no rio Sao Miguel, onde, segundo Djaí, uin
dos n1ais in1portantes chefes uruéus-au-aus, tinha algutnas de suas aldeias nas
nascentes.
I

O jon1alista Montezutna Cruz relata denúncias feítas ein 1980 pelo entao
deputado federal Jeronúno Santana (PMDB-RO), na Catnara Federal, afinnando ''que o grupo De Zorzi (utn dos 200 maiores do país) vigía a gleba Urupá n1ais de 100 nü] hectares - com utn sisten1a de jaguncistno e alertou a Funai
para o extennínio de índios na área Urupá-Itapirema (...] matando os índios
localizados no sul da área'' [Porantim, Manaus, 9.1981 :20].

No vcrao de 1958 [rdala Costa) as coloca<;ócs no Seringa! Canarana, no rio Jam, fonun
saqueadas por indios que gostavam de femunc111as, como facao, faca, machado, panelas etc. [...] rnna
grande cxpcdi<;iio punitiva foi organizada e a aklcia trai<;ocira111c11tc atacad:i . PéziJ1ho morreu l11tanclo.
Flccl1ando igu:il indio. Scu corpo flcouno tcn-ciro d¡1 aklcia, entre tantos outros, varnclo por balas ele 44.
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Este .. Pézinho" era um seringueiro que, cansado da vida e dos maus
tratos do seringa], foi tnorar comos índios. Seu nome era António, e reapareceu
várias vezes junto aos seus ex-colegas dos seringais do Jamari, pedindo tabaco.
Teria conseguido a atnizade dos índios, esperando-os nu e preparando urna
bebida na aldeia vazia. Viveu tnuitos anos com eles, segundo infonna9oes
recolhidas por Costa [1980:79-80]. Estes fatos teriam se passado nas d"écadas
de 40 e 50, quando estes índios cavaíbas eran1 chan1ados araras, bocas-negras
ou pretas. Djaí era careca e tit1ha barba, o que é inco1nu1n entre os uruéus-au-aus.
Teria algutna rela9ao de parentesco com Pezinho, ou fora raptado em seringais,
ou era filho de brancas? Prometeu-nos contar mais tarde sua história, mas
1norreu de doen9a, desassistido pela Funai, antes de resolver pela confian9a.
No rio Jaru n1ora tan1bén1 o seringalista Alfredo dos Santos, Alfredao,
casado co111 u111a índia uruéu-au-au, hoje chatnada Maria. Costa relata que
[.. .] cla vd o morn r corl1 Alfredao, quando tinha apenas 4 anos de idacle, j1111tan1enle comduas velllas
indias, falecidas dois meses depois que chegaram prisioneiras 110 seringa l. Das duas mulheres que
morreram, urna se chama va Tclúró e a outra Diacuí. A menina, que se chamava Therena, ao atingir
a ida de ele 14 anos casou-se com Alfredao. Eles já tcm trés fi lhos, de seis anos, quatro e dois meses,
rcspcctivnmc11tc. 111felizmente, ~1 aria nao lembra mais 11e11huma palavra da s ua gente. O scringalista
nao quis nos explicar como conseguiu pegar estas indias, mas out ros seringueiros nos confidcnciaram ter tudo acontecido durante trés expedi90es punitivas organizadas pelos seringais Canarana e
Santa Crnz, que atacarnm severamente aldeias e acmnpamcntos de cac;:adas dos urnéus-au-aus, duas
vczcs no ano de 1953 e urna vez no ano de 1962 (1980:85].

O gateiro Atanásio é tambétn utn personagen1 do relato de Costa:
Alfrcdao nos infonnou a inda da 1norte de rnua mull 1cr e de 1Uua crianc;a no scringal do Pedro
Sena, no verao de 1978. Este ataque ocorrora tres ou quatro dias dcpois que o gateiro Atanásio saíra
das cabcceims dorio Jarn e Jrumtri. Mas ficamos sabcndo, dcpois, pelo ctml tado da mulhcrque morreu,
que scu irmfio teria atirado mun uméu-au-au para tomar 1u11 v~do que este último ü~ carregando.
Alfrc<lao taml>ém rcsponsabiliz.ou Atamísio por ter provocado os uméus-au-aus en~ outubro de 1979
[...] segundo Alfrediio, os ataques realizados no rio Jamari pelos umi)us-au-aus tcriam sido urna
vinganc;:a conlm as diabrnras do gateiro Atanásio. Picamos sabcndo [...] que todos os anos os
uméus-:m-all'>passrun pelo rio Jaru, saqueando algwlS tapiris de scringueiros e caucheiros [ 1980:85).
¡

A abertura da BR-429; ligando Cost~ Marques a Presidente Médici na
BR-364, revelou a presen9a dos indios também no Urupá, onde Costa relata ter
encontrado, ''no ktn 98, a 1 km da beira de estrada, utn acampan1ento de ca~a
dos uruéus-au-aus. O acampamento era muito setnelhante aquele que visitamos
no alto rio Jatnari. Mais adiat1te, encontramos o local onde uma anta tinha sido
descaniada e sinal de fogo onde e]a havia sido defutnada' '. Un1 posseiro afinnou
a Costa ter visto seis uruéus-au-aus, .. cruzando cahna1nente o río, no últitno
vera o'' . Costa acrescenta: ''Mostrou-nos tatnbétn a triJha de ca9aclas dos índios
que passa dentro de sua futura fazerida' •. 'ÜS próprios trabalhadores, um topógrafo e un1 tratorista, na constru9ao da estrada, ouviran1 barulho e sinais dos
índios nas proxi1nidades do acan1pamento de trabalho [1980:89] .
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RJOCAUTÁRJO
Continua-se, até hoje, a desconhecer os índios do río Cautário. Nos
arquivos da antiga vila de Santo Antonio do Madeira, hoje Porto Velho, Vítor
Hugo encontrou o Oficio n. 154/13, de 23 de novembro de 1913, sobre as
pritneiras tentativas frustradas da Guaporé Rubber de ir pelo Cautário adentro,
afluente do río Guaporé, onde
[... ] cncontrnva-sc uma lribo gucrreira, no estado primitivo, fon nada de homcns altos, musculosos,
morenos, que usavam cabelos longos. Em tomo de suas malocas haviam planta~Oe.s de bananciras,
caca u e mandioca, da qual sabia.m preparar a farinha . Scu gnm de cultüm era superiora muitas lribos
· vizinhas, pois usavam potes de barro [Hugo, 1959, v. I:214].
·

O levanta1nento que fizeran1 os expedicionários de Rondon, no n1esmo
rio Cautário, ta1nbén1 pen11itiu a localizai;ao de índios, en1 1917, segundo o
relatório do capitao Manoel Teóphilo da Costa Pinheiro. Nao p0de identificálos, 1nas foi atacado na altura da liltitna cachoeira, no local denominado
Cojubins, onde até hoje há u1n grupo sem contato [Magalhaes, 1941:330]. E1n
seu relatório considera que' 'é e1n seu co1ne90, próxitno da liltiJna cachoeira, o
ltabitnt dos selvagens" (1941:336]. Trata-se da regiao hoje reivindicada pelos
Bennesby, a quetn San1ey deu crédito.
''Tres 111ortos e u111 feri.do no r¡o Cautário, aonde desde 1928 nao ·se
registra va nenhutn assalto' ', escreve ao apresentar-se, etn 1961, o sertanista
Afonso J. de AzevedoJúnior [MI, 10.5.1961, pi. 460]. Tres anos depois, pede-se
a verificai;ao de outro massacre no seringa! Sao To1né, hoje reivindicado pela
fa1nília Bennesby, poderosa en1 Guajará-Mi.rin1. Co1n estes confrontos, iniciouse a invasao. Os Bennesby pretendetnjustificar direitos sobre estas terras, por
tere1n adquirido pretensóes de posse destes pioneiros, rechai;ados pelos índios
[MI, 27.10.1964, f. 44] .
U111 dos ataques foi noticiado con10 sendo dos pacaás novos, pelo jon1al
O Globo [5 .6. 1964]. Rapidan1ente a 9'! IR-SPI eschÜe~ etn teÍegra111a que
"indios outra tribo haviam assassinado tres criani;as e utna 1nuU1er, nao tendo
o fato relai;ao indios pacaás novos" [MI, 9.6.1964, f. 43]. Os boatos de
expedi9óes punitivas contra os indios do alto Cautário, chatnados de ~ripunas,
levan1 o diretor Gatna Malcher a pedir dados a Porto Velho para a delin1ita~ao
de tuna área a ser interditada, "aproveitando-se ao n1áxi1no li1nites naturais,,.
A Reserva Florestal de Pedras Negras, criada pelo Decreto 5 024/961, nao
incluía a regiao do Cautário [MI, 8.10.1969, pi. 527).
Sentindo que o seringal Sao Totné era inseguro, a familia Bennesby passa
a investir n1ais na fazenda Estrela e no seringa} Sao Joao do Branco, mais
acessível, a alguns quilotnetros a nordeste do Sao Totné. Para fins de obten9ao
de financiatnentos junto ao Banco da An1azonia, Moisés Bennesby pergunta a
Funai ''se o seringa! Sao Joao do Branco pertence a área reservada ao Parque
Indígena", confinnando, portanto, que sabia, e nn1itó ben1, que invadía terra
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indígena, rnestno quando enviava en1pregados ao Sao Totné [MI, 2.5.1975, pi.
537].
Os índíos manífestaratn-se tatnbé1n no seringa} do senhor Miranda
Cunha, tatnbétn no rio Cautário. Tres seringueiros deixaram-Ihes presentes, utn
tnachado e un1 ter~ado, etn sua trilha. Receberan1 frutas silvestres em retribui~ao. Utn fiscal do Banco da Amazonia relatou a Funai que outros seringueiros
destruíatn am1adilhas para peixes "jiquís .. , feítas pelos índios no Cautário
[Funai, 7.12.1976, proc. 3 057/80].
Tais fatos provocaratn un1 sobrevoo feíto pelo chefe da Ajudancia de
Guajará-Midtn, Laércio Cerqueira de Alcantara, "constatando que entre as
cabeceiras do rio Branco do Cautário e Sotério, já próxitno aserra dos Pacaás
Novos ou Parecis, existen1 tres tnalocas e ainda rnna outra próxitna ao igarapé
Souza Coutínho, na cachoeira do Muturn". Segundo o chefe da Ajudancia,
{... ] na <írea onde o g11.1po perambula nao é convc11ic11te a criar;<io de uma reserva indígena , por ser
uma rcgi<io infes tada de seringa listas, e scus seringuciros, como também pelo fat o ele o lucra já estar
aclotanclo ns providencias para discriminar a iirca, prevista para o clcscnvolvimcnto do projcto
funcli<írio dc11omi11ado Costa Marques... [ ...] possivclmcntc cxistiréio outros gnipos tril>ais dentro
daqucla 1írca, conforme infonna\'.OcS que tcmos colhido entre pcssoas altai11c111c conhcccdoras da
rngiao. [Termina rcco111c11da11do] que seria co11ve11icntc providenciar o deslocamcnto de um scrtanista para a rcgiflo do rio Dranco do Caul•írio, tentando-se mantcr urn contato com o gnipo que
pcrrunlmla 11as 1irc:is dos scringais dos Srs. Dcnncsby e Miranda Cunita, evitando-se a iniciativa
daqueles scringal is tas de mantero contato inicia 1comos sil vícolas, para que no futuro nao se tomem
traballmdores escrnvos daquelcs ou de outros cidadiios, como ocorreu em épocas antepassadas nesta
regiiio [Fnnai, proc. 3 957/80].

Ilustrativo tan1bé1n é o relatório do atendente de enfennagetn José
Hurnberto Feítosa, que, juntatnente co1n o rnateíro Francisco de Assís Silva,
visita o seringa) Sao To111é, de propriedade de Moisés Bennesby. Con1e9a por
descrever a servilidade do pess?al da ajudancia coJn o senhor Bennesby,
inclusive do chefe, .. parecendo estar ao lado dos interesses da fim1a Rondobor
S/A", da fatnília Bennesby. Fora o próprío Moisés Bennesby quen1 infonnou
que índios desconllecidos havian1 atacado o seringal eJn 25 de sete1nbro de 1977,
1natando o seringueiro Rain1undo Nonato, corn trei.e flechadas; haviatn flechado
Francisco Torquato quatro días antes e feriélo con1 estrepe Fen1ado Ardaia, no
dia 2 do tnestno rnes.

·o gerente do seringal Sao Torné, Severino Ferreira Lin1a, ínfonnou aos
funcionários da Funaí que há 23 anos estava na regiao e que sernpre houve ali
notícias da presen~a de índios, e1nbora o senhor Bennesby negasse, pretendendo
que há n1ais ele quarenta anos nao se tinha noticias del.es. Relatou Severíno que,
ao contrário, o seringa} fora aberto e1n 1943, por Alquindo Brasil de Arouca, e
que sen1pre houve índios, ''tnas nunca procuravatn se aproxi1nar de suas
barracas, por Jnuíto tetnpo nenhutn seringueiro foi n1011o'por indios e nenhu1na
barraca claque) a foi saqueada•'.
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Foi "a partir de 1966, que o~ indios come9aram a hostilizar os seringueiros, colocando flechas cruzadas nas suas picadas e flechando, para que os
seringueiros nao transitassetn por aquelelugar'', cliz o relatório de viagen1. Etn
1966, no igarapé Azul, afluente do Cautário, próxin10 afazenda Alta Lídia, os
índios n1atara1n tres crian9as e flecharam a mae, e, na n1esma época, flecharam
o seringueiro Francisco Ratnos, no igarapé Laje, ta111bén1 afluente do Cautário.
Etn 1971, os innaos Ben11esby (Salotnao, Saul e Moisés) co1npraran1 o seringal
da viúva Arouca, sabendo da presen9a dos índios e das mortes de seringueiros,
e que, por esta razao, o seringa! se encontrava praticamente desativado. Em
1975, os índios come9ararn a·saquear barracas na ausencia dos seringueiros, em
particular no igarapé Tiradentes, onde n1ataran1 utn cachorro con1 sete flechadas,
etn 21 de outubro de 1976. De tempos en1 tetnpos, te.n taratn novas investidas.
O relatório c~nclui que os índios come9ara111 os ataques quando os seringais
avan9aran? detnais etn dire9ao as cabeceiras dos ríos, seu últitno recluto, e
aconselha a abertura de u1n posto de atrayao na fa zenda Alta Lídia, de onde saetn
várias cabeceiras de ríos usados pelos índios [Funai, 8~ DR, 11.11.1977].
Os índios ainda aparecetn cotn freqüencia no seringa! Parati, do senhor
Miranda Cunha. Etn 5 de agosto de 1978 [Funai, Proc. 3 057/80], o chefe do PI
Guaporé, Luís H enrique Días Ferreira, cotnunicou novatnente a Funai, en1 utn
relatório, as pera1nbula9óes dos índios pelo rio Cautário. No seringa! Parati
visitaratn as coloca9oes Pritneira Terra, Barracao Canindé e Esperan9a. Todas
as a9óes dos índios eratn pacíficas, e111bora derratnassetn tigelas de seringa e
fechassetn estradas indesejáveis, con1 cipós e árvores.
De alguns h;vavam as cscadas para corte cm madcira alta, na maioria das vezes dcixando
castanha e caca u :10 IK~ da 1írvorn. 1louvc vczcs cm que o scriuguciro passava cortando a madcira e
cmbutimlo as tigclas, quando rctomava, as mesmas estavana ao pé da <irvorc junto com f nilas.
Acontccia também de assoviarcm e gritar, atos accitos pe la 111aioria dos scringuciros como uma
brincadeirn, pois os mesmos niio se revdavam e 11iio ca11sarn111 prcjuízos, cxceto dernunar o lcitc de
18 tijclas, onde o morador f11gi11 amcdrontado. Out ro fato relatado pelo pcssoal foi 11iio lercm atacado
ni11gué.m, j<i que, se tc11cionassc111, tcria1n fcito Jogo quando aparcceram.

Diz ainda o relatório, concluindo, que os indios estavatn tnais concentrados no seringa), onde sua presen9a era n1ais freqüente.
En1 agosto de 1977, ataca in novarnente o 111esn10 seringa! Sao Torné,
tnatando duas pessoas e deixando utn ferido. Quinze di.as depois, no seringa!
Sao Luís, 111ataratn u1na n1u)her e feriratn un1a crian9a de tres anos. Tres 1neses
·antes, haviatn aparecido ern utn seringa! no rio Negro-Ocaia, segundo infonna
Benatnour Fontes, etn seu relatório de 23 de novernbro de 1977.
Etn 15 de junho de 1978, novo ataque dos índios ao seringal pretendido
pelos Bennesby, tnon·endo flechado o seringueiro Joaquin1 Mendes, que há
trinta anos trabalhava na regiao do Guaporé. A Associa9ao dos Seringalistas do
Guaporé, a través de seu presidente, Satnuel Garcia, protesta contra' 'a detenni-
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na9ao para que nao usem annas de fogo e a proibi9ao de cot·n pra de balas e
pólvora" [Alto Madeira, 26.6.1978].
Técnicos do IBDF, sobrevoando a regiao con1 un1 piloto do Incra,
verificaran1 .. a existencia de tres aldeat.nentos indígenas, cotn várias n1alocas,
cotn sete quilotnetros de distancia uns dos outros, na Jocaliza9ao 11 º30' de
latitude sul e 63°30' de longitude oeste" [Funai, 8ª DR-RO, 1984].

O MASSACRE DOS ORO/NS

"Os que andatn pintados". (oroins), eratn assitn con.hecidos os índios
que habitavatn a regiao das nascentes dorio Pacaás Novos e do igarapé Água
Branca. Oroins, na língua xapacura, cotno os chan1ava111, nao sen1 desprezo, os
_pr~uaris (pac~s ti.o~ seus vizinhos, que don1inava1n a tnargetn ocidental do
' rio Matnoré e o tnédio Pacaás Novos, seu tributário. Ernbora fronteiri9os,
litnitavatn a olhar-se de longe, con1 esporádicas escara1nu9as. Há décadas,
paralelan1ente, enfrentavatn os colonizadores, que, na virada do século, co1ne9ara1n a etnpurrá-los aos altos rios.
A guerra que os ocupava, no entanto, era tnenos a que travavatn entre
si, e tnais a que faziatn cada un1 por si contra o forasteiro. Ignoravatn, certatnente; que aqueJas centenas de hotnens vieran1 invadir suas terras, 1nas iJnbuídos
de altos ·'propósitos patrióticos''. Dentre eles, Manuel Lucino da Silva, alto e
fo1te potiguar, disposto a tudo para fazer fortuna, ·'no refon;o de guerra",
quatldo '•foratn tnobilizados dois exércitos, un1 para cotnbater na ltália, e outro,
os denodados ·soldados da Borracha' ", vindos para a An1azonia. '•As indústrias béli.cas exigian1 o au1nento da produ9ao de borracha e coube tuna gratlCle
parte ao Brasil", na expressao ele utna carta ao Congresso Nacional, de Paulo
Saldanha Sobrinho, presidente da Cfünara dos Vereadores de G~ajará-Mirhn,
datada de 1 de juJho de 1985, etn pefesa do seringa lista Lucino, acusado de ter
dizin1aclo tuna aldeia oroin, e de invadir tetTa indígena.
Para Lucino, con10 para seus vizinhos chegados no pós-guerra aregiao,
confrontos con1 índios eratn rotina. Os textos dos rádios da 9ª IR-SPI sao, co1110
etn toda a A111azonia, continuos necrológios [MI, f. 43]. O entao inspetor
Francisco Meirelles, etn cotnunica9ao ao Río de Janeiro, clescreve, "o quarto
tnassac~·e que sofre essa tribo nesses dois últitnos anos, tendo os cri1ninosos
ficado itnpunes" [25.1.1952]. O 111assacre, segundo Meirelles, dera-se contra
os pacaás no vos (orouads), no río O uro Preto, nao longe dos seringais de Lucino
e das tnalocas dos oroins. O seringalista José Pereira da Silva, infonna o
teJegratna,
( ... ] mandou seu mateiro, co1nmais quinzc homcns, extc1111i11ar a maloc~, a mesma que visitamos e
deixamos bri11des ocasiiio expcdi-;ao fizcmos procurar Padre Mauro. Matarnm vinle indios entre
homcns, mulhcrcs e crian-;as. Soubc que furaram olhos de menores indígenas e os deixaram depois
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abandonados 11a mala. Tais barbaridades tomam difíceis novos trabalhos de
rcfcriclos ínclios fkam cada vez mais rancoros0s.

pacifica~iio,

pois

Mefrelles pede inquérito e utn advogado; terá que esperar vinte anos.
Tres anos depois, o diretor do SPI pede ao govemador do entao Território
do Guaporé que incutnba autoridades de apurar as notícias, da tnesma regiao do
Ouro Preto, referentes a Manuel Manussakis, que .. empresou indivíduos para
atacar tnalocas indígenas cotn requintes de perversidade' ', tnerecendo '' puni~ao
exemplar os executores e mandantes" [MI, 2.12.1955, f. 43]. As sobras <lestes
tnassacres iatn para o SPI, <;orno comprova o rádio de 6 de agosto de 1956:
"Cotnunico-vos que chegou ontetn nesta [Guajará-Miritn] Salotnao Abiorana,
conduzindo utna índia pacaás novos cotn quatro fi lhos 1nenores capturados nas
n1atas do seringa} Floresta, no Ouro Preto.' Solicitatnos vossas providencias
sobre destino'da dita fatnília". Abiorana era funcionário do SPI. Nao esclarece
o telegran1a quetn · 'capturou" a "dita fatnília", e tnenos ainda etn que recantos
da tnata foratn enterrados os seus [MI, f. 42].
Vinte e quatro anos depois, etn 17 de n1aio de 1984, o n1estno Salotnao
Abiorana depóe en1 defesa de Manuel Lucino da Silva, na cotnarca de Guajará-Miritn [Funai, 8ª DR]. Explicou que os tnassacres eratn feítos por peruanos,
e que os co-acusados do massacre oroin trabalhavan1 co1n Fernando Cruz,
enviado pelo .. presidente Jfüúo Quadros para pacificar de qualquer fonna os
índios da regiao' '. Que' 'as falacias expedi~oes organizadas pelos seringalistas,
em sua tnaioria, eratn forjadas para dare1n seguran~a aos seringueiros' ' . Para
Abiorana, Lucino trouxera indios a sua propriedade para pacificá-los, en1
convívio co1n os tnansos, evitando atritos. Ainda e1n favor do acusado, len1brou
un1a frase de Lucino: '' Aqui t.ern rnuito índio, nias vai se levando''. Infonnou,
finahnente, etn seu favor, que Lucino vivera cotn urna india n1assacá, e que
'' chegou a ter filhos con1 ela' '.
Os indios nunca deixaran1 de revidar. En1 20 de setetnbro de 1957,
infortna ao Rio de Janeiro o encarregado do SPI e1n Guajará-Mirim: "Con1urúco-vos inten1ou-se hospital desta cidade .e1n estado grave seringueiro José
Pereira corn tres feritnentos no peito produzidos por flechas indios do Ouro
Preto" . E111 7 de janeiro de 1958, Salotnao Silva foi ferido no bra90 esquerdo
por'' índios guerreiros' ', quando baixava o tnestno rio [MI, f. 42]. O seringa! de
Lucino era o 1nais visado: · 'Con1unico-vos que chegararn ontern nesta cidade
os seringueiros José Costa e Francisco Leite, atnbos feridos por flechas de índios
nas colocac;óes Sao Luís e Abacateiro, a~to río Pacaás Novos. Referidos seringueiros esta~ intenrndos hospital etn estado considerado grave'', segundo outro
telegran1a do SPI de Guajará-Miritn [MI, 26.4.1958, pi. 474]. Cinco tneses
depois: ··cotnunico-vos que no seringa} Porto Novo, alto rio Pacaás Novos, foi
tnotto pelos indios seringueiro Francisco Mateus. Vítitna deixou viúva etn
estado interessante e tres filhos rnenores" [MI, 7.9.1958, f. 43].
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O Imparcial, semanário de Guajará-Mirin1, en1 sua edi9ao de 9 de
fevereiro de 1958, vilipendiava etn tnanchete:
Continuamos indios matando produtorcs e agricultores, mas o SPI mantém-sc indiferente.
[...] Nao tcmos mais palavras com que possamos cxprobrar a indiferc11<;a da lnspctoria do SPJ, cm
focc da atitudc hostil que continuam mantendo os silvícolas nesta regiao, sacrificando constantemente os produtorcs que, para garantire111 a subsisténcia de suas esposas e filhos, se veem na dura
conlingéncia de cmbrcnharcm nas matas, sem a menor garanlia. [ ... ] A matan~a impiedosa por parte
dcsses bugres [rcfcrindo-sc a mortc de seringueiros no alto Pacaás Novos e) aos prejuízos, nao
apenas para eles, como, e principalJnentc, aos seringa listas.

A 9;i IR pedía novarnente recursos para ''a cria9ao de urn posto ele atra9ao
no lugar denotninaelo Lago de La1na, referido posto poderá atender aludido
seringa! eoutrosda regiao" [MI, 13.9.1958, pi. 49 J]. Enquantoo pedido perdia-se
nas gavetas do Río de Janeiro, en124 de seten1bro de 1960, a 9;i IR resolve enviar
un1a tunna de seis homens ao alto Pacaás Novos, "cotn o objetivo pacificar
restantes dos selvagens estao vivendo dentro de utn cerco, espingardeados por
aventureiros desaltnados e gananciosos", confoane telegran1a [MI, pi. 492).
Manuel Lucino da Silva nao desanitnava. Self-made 111011, analfabeto,
chegara co1110 seri ngueiro vindo do Rio Grande do Norte, por volta de 1945.
Seis anos depois, após ser feitor, ton1ara-se dono do seringa! Sao Luís, por
descun1pri1nento de acordo por parte do proprietário Joao Dantas, seu ex-patrao,
de quetn cotnprou algutnas pequenas benfeitorias na regiao, abandonadas por
tetnor aos indios. No ano seguinte, 1952, consegue apoderar-se do vizinho
seringa{ Leozi, no igarapé Água Branca, passando sua propriedacle a sessenta
inil hectares, até ton1ar-se o plenipotenciário ele un1a sesn1aria n1al definida,
cujos Jirnites encontrarn-se ao sul corn os seus pares, os graneles seringalistas
Raitnundo Miranda Cunha e os Be1u1esby.
O servi90 de terras e co]oniza9ao do Território do Guaporé reconheceu
as posses de Lucino, ta1nbé1n acei_tas pelo Banco de Crédito da Arnazonia, e por
seus seringueiros e vizinhos: Ton1a-se utna personalidade etn Guajará-Miritn,
tnodelo de 1nigrante tenaz e ben1-sucedido. Há utn senao: os índios, que continuatn a incornodá~lo, e. riao se sabe por que! E1n 31 ele deze1nbro de 1960, utn
rádio ao Río de Jane iro infom1a que .. os índ~os guetTeiros atacaran1 etnbarca~ao
de Manuel Lucino que descia Rio Pacaás Novos, jogando várias flechas sendo
atingido sotnente un11nenor de dez anos que ficou ferido bra90 direito" [MI, pi.
507].
Gilberto Ga111a era utn sertanista apresentado a 9;i IR pelo n1ais prestigiado dos inspetores da regiao, Francisco Meirelles, sob cujas ordens trabalhara
na Expecli<;ao Caiapó, na regiao do Xingu. Trabalhou cotu o SPI inicial111ente
corno quadro extraordinário, recebendo depois pel;i própria Expecli9ao Pacaás
Novos, sobas or~ens de Fen1anclo Cruz [MI, 27.10.1961, pi. 475]. Un1a carta de
Gatna, publicada etn O Globo, na edi9ao de 5 ele junho de 1961, provocaría
grapde celeutna, envolvend? as expedi9oes punitivas organizadas por seringa-

106

ETNODICÉIA URUÉU-UAU-UAU

listas. O sertanista reporta-se a un1a aldeia, provavelmente dos pacaás novos,
encontrada no rio Ocaia pela expediyao de pacificayao, totahnente queimada, o
que atribuí a a9ao dos seringalistas. O jornal afinna que a carta denunciava a
posse de n1etralhadoras pelos organizadores, e atribuí as expedi9óes punitivas
de particulares o caráter ''de mais ou tnenos oficializadas•'. Em 13 de junho de
1961, a dire9ao do SPI pede maiores detalhes (MI, pi. 492]. A 9ª IR interroga
Gilberto Gama, que relata ter visto, em companhia de Femando Cruz, no quartel
da 6~ Cia. de Fronteiras, urna tnetralhadora portátil, apreendida ao próprio
Manuel Lucino da Silva, ao atrayessar a fronteira coma Bolivia. Nao consta
que o seringa lista tivesse outros inimigos que nao fossem os índios, imemoriais
ocupantes dos seringais ambicionados por Lucino [MI, 9.6.1961, f. 43].
O entao inspetor Alberico Soares, da 9ª IR, passa a defender-se, negando
a existencia de 1nassacres: .. Nao houve expediyao punitiva·aos índios, durante
tninha gestaó, sao fatos anteriores, ignorados, gestees anteriores.'' diz o inspetor, en1 telegrarna de 9 de junho de 1961 [MI, f. 43]. Apesar das suspeitas, e dos
indicios, o SPI, ou por falta de provas etn alguns casos, ou por conivencia etn
outros, tnantinha-se etn estreito contato corn Lucino. Inclusive porque era
freqüen.te receber apoio dos seringa listas para as •'pacifica9oes •', ou até porque,
ao SPI, faltava for9a política e moral para penetrar con1 autoridade nos locais
onde necessitava atuar. O próprio Gama, por exernplo, apesar de ter caído em
desgra~a, devido acarta denunciando 1nassacres, divulgada e1n O Globo, insistía
en1 obter autoriza9ao para colaborar cory1 Lucino. Em telegrama de 23 de
outubro de 1961, solicita a Alberico Soares: "Licen9a vossenhoria penetrar
igarapé Água Branca, propriedade seringa lista Manuel Lucino. Índios n1ataram
seringueiro. Pe~o licen9a, setn onus para o SPI, correndo despesa por conta
seringalista" (MI, f. 43]. No n1estno telegrarna, Garna infonna Alberico que,
pelas flechas, os índios nao eram pacaás novos, n1as siJn cari punas, cotno o SPI
cha1nava os índios que surgiam co1n mais freqüencia no Jaciparaná e Candeias.
E1n 23 de outubro de 1961, Garna volta a insistir. Alguns tneses antes,
em 20 de junho de 1961, Femando Cruz fora den1.itído da chefia da Expedi9ao
Pacaás Novos e e1n 20 de sete1nbro do n1es1no ano, já após a renúncia de seu
protetor Janio Quadros, o SPI proibia qualquer a9ao de Cruz, .. cabendo-lhe
aguardar nessa inspetoria providencias estao sendo tomadas seu respeito' ',
confom1e telegrarna [MI, pl. 475, 495]. As razóes da desgra9a de Cruz e Ga1na
nao ficam esclarecidas nos poucos documentos salvos da incúria e do incendio
de arquivos do SPI. Mas, ern 13 de junho de 1961, Gama é acusado pelo inspetor
Alberico Soares de passear índios recém-pacificados en1 Guajará-Mirun [MI,
pi. 492]. En1 15 de setembro de 1961, Cruz chega a n1es1na cidade com outros
dezoito índios recém-pacificados da regiao do Lago de Lama, no alto Pacaás
Novos, nao registrando o telegrama de que etnia se tratava, provavelmente
pacaás novos (orouaris) [MI, pi. 475]. En1 25 de outubro de 1961, fina1n1ente,
Gan1a é desautorizado a fazer pacifica~oes pela 9ª IR-SPI [MI, pl. 475]. Responde
que o '·n1otor destino seringalista sairá dentro de 4 días'·, e prossegue: ·'Solicito
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resposta urgente, e caso nao venha, seguirei seringal". E acrescenta: .. Prontifiquei-tne ajudar seringalista Manuel Lucino com devida autoriza9ao desta IR
ou diretoria SPI" .
No tnestno dia, a 9!! IR passa un1 telegrama ao capitao Duarte, da 6!! Cia.
de Fronteiras, sediada em Guajará-Mirim, pedindo sua colabora\:ªº para impedir a expedi9ao de Gama ao seringa! de Manuel Lucino, e explica: .. Diretoria
SPI nao permite atta\:ªº índios, antes de assegurada posse gleba onde permanentemente habitam acordo govemos, estados e territórios, e nao reconhece
Gilberto Gatna como funcionário'' [MI, pi. 512]. Nao há registros sobre se Gama
foi ou nao para o seringal. Fato é que Lucino continuou a ter conflitos con1 os
índios. Ein 17 de seten1bro de 1962, utn telegran1a de Guajará-Mirim avisa a 9!
IR de que, no alto Pacaás Novos, no seringal Sao Luís, de Manuel Lucino, "foi
tnorto pelos índios seringueiro Severino Moacir e ficaram feridos Antonio
Rocha e José Rocha, que se encontram nesta cidade" [MI, pi. 475]. Etn 10 de
outubro de 1962, dá-se novo incidente: " Grupo de índios desconhecidos habitatn contrafortes Serta Parecis, nascentes rio Pacaás Novos, atacaram garünpeiros pretendia1n trabalhar ali, ferindo dois e tnatando u111. Tendo etn vista
distancia e falta nieios, estatnos ilnpossibilitados quaisquer providencias".

CABIXI, FILHO DO SP/

Lucino prosseguia seus contatos, desta vez através do sertanista Cícero
Cavalcanti, entao notneado chefe do Posto Rio Negro, para onde foran1 transferidos e agrupados parte dos pacaás novos recétn-contatados. Alberico Soares
- substituído mais tarde, e1111963, por José de Mello Fiuza na chefia da 9!! IR-SPI
-, segundo relato de Cavalcanti, pro111etera a Lucino que utn grupo de índios
seria destacado ao seu seringal, na tentativa de contatar os que o hqstilizavam
[MI, 27.7.1963, pi. 444].
Valden1ar Cabixi, personagetn central <leste dran1a, e desta trama, é filho
de um casal vítitna das andan9as a que o SPI submetia os remanescentes,
subjugados nos seringa.is ou etn expedi9óes de "pacifica9ao". Nascera fora de
suas terras, nos tnédios rios Manoel Correia e Sao Miguel, afluentes do Guaporé
en1 Rondónia. Seus pais foram levados pará onde convinha ao SPI, en1 postos
provisórios para pacifica9ao, ou reagrupados em depósitos ele índios, como o
Pesto ~icardo Franco, na foz do Guaporé, última fronteira cotn a Bolívia.
Nascido no posto, aprendera o portugues e a viver com os funcionários.
Arranhava algumas outras línguas, de grupos cotn quem convivera, além do
xapacura, sua língua materna.
Seu pai foi o único indio que sobrou de um mas.sacre no rio Cabixi. Era menino, acabou ncm
se lcmbrando mais que lingua e que povo eramos seus. Foi levado para Manaus, para um patrao
muito malvado: conscguiu fugir, foi dar como SPI cm Porto Velho e' foi levado para o Ricardo
Fra1~co, a colónia agrícola e saco d_e gatos invenlado pelo SPI para jtmtar os restos e migalhas de
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ÍJlclios. A mac de Cabixi lambém nao leve a sorte de crcsccr com sua geule. Foi a tutica que
sobrcviveu de mn massacrc de tun grupo uari, pacaás novas, promovido pelo seringalista Manussakis. Tinha pan.mies no Rio Negro-Ocaia, nu1s foi criada por Domilila , india dorio Mcquéns ou
Massac~i. que a inda vive cm Porto Velho e é madrinha de Cabixi, [relato que foz Valdcmar Cabixi
a Dclly Mindlin 1987:2).

Este jovetn Cabixi fora extretnamente útil a Fen1ando Cruz nos contatos
inicia is cotn os orouaris ta1nbétn de Jíngua xapacura. Misto de bra~al, fáctótutn,
a uxi liar de paci fica~ao e seringueiro, já nao se reconhecia na vida de seus pais.
Quando Fen1ando Cruz f oí depos~o, Valden1ar perdeu as diárias que recebia do
SPI e andava sem n1mo ou fun~ao, no Posto Rio Negro-Ocaia, recém-criado.
Lucino propunha-lhe quinze n1il cruzeiros rnensais par~ que o ajudasse a
encontrar os índios que andava1n etn pé de guerra contra seu seringa!. Os outros
índios trabalhariatn contra cotnida.
.
Deve'ria, para tanto, comandar sete outros índios, selecionados entre os
orouaris recé111-contatados: Biairo Urudao, Aainkachincao Ukué, Machian1a
Urudao, Tren1endói Oroen, Touie Uruboni, Matian1á e Aochi Rorá. Apesar de
seus dezesseis anos, Cabixi pretendía saber 1nais que estes, cotn tudo que já
a prendera ele SPI e seringais.
Lucino explicou, segundo o testetnunho de Cabixi no processo contra
ele, que já nao conseguía seringueiros suficientetnente corajosos para aceitaren1
trabalhar con1 ele nas 1natas que pretendia desbravar. Cabixi iria ajudá-lo a
pacificar os indios que o incomodavam, cotn sua .. experiencia" [8ª DR, 1973].
Cavalcanti, o chefe do posto indígena, concordou, pois o inspetor Alberico já o
prornetera a Lucino. Até indicou utn experiente tnateiro-seringueiro, utn preto
cha1nado Joao Vitor, para acon1panhá-los. Ma is tarde, alegou Cavalcanti que
autorizara ''para possível contato co111 os indios hostis que, vez por outra, tnata1n
seringueiros di to seringal e, por outro lado, para ficar de vigilancia locahnente,
a fi1n de evitar choques" [MI, pi. 444, f. 41].
Durante a apura9ao sutnária feita pelo SPI sobre os prirneiros incidentes,
relatou Cavalcanti ter sabido que, algun1 ten1po antes, duas 1nulheres e dois
n1eninos deste grupo uruéu-au-au, teriatn passado quase un1 mes no barracao do
seringal de Lucino. Relata ainda a curiosidade de que, •'das duas índias, u1na
tinha tres pe itos • ', e acrescenta que ''fugiratn pela parte da n1anha. Quando a
índia fugiu, passou folhas no nariz do filho de Lucino, que adonneceu" [MI,
27 .7 .1963, pi. 444]. Nao fica claro que contato 1nanti11han1 os seringueiros e
estes índios, ora sendo 1nortos, ora n1atando e ainda hospedando tnulheres e
cri an9as. Ou estas foram traziclas pela for9a , 11u1n encontro casual ou após utn
confronto? Se fugia111, por que razao o fazian1 , se eratn hóspedes?
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Día 2 de tnaio partiu a expedic;ao cotn Lucino, que logo a deixou,
voltando a negócios. Andaratn vários dias, e por volta do clia 16 - relata
Cavalcanti - seguiatn guiados por um .. seringueiro-n1ateiro .. en1 clire~ao a
aldeia dos "oro-auaus .. . Quando viajava1n,já se aproxitnando da regiao don1inada por aqueles silvícolas, deparan1 cotn fortes vestígios dos mestnos. Ao
penetraretn pelas veredas '' oro-auaus'' - assitn chatnados pelos índios do Posto
Rio Negro - encontrara1n utna tnenina de uns dez anos, que subira nutna árvore
ele caca u, e pegaratn-na [MI, 5 .6.1963, pi. 413] .
Duas indias que acotnpanhavatn a tnen.ina fugiratn. A tnais idosa, cotn
o tetnpo, entregou-se. A tnae tentou fugir, tropec;ou nutn buraco e rendeu-se. As
reféns os guiaran1 a aldeia ou acan1pa111ento, onde chegaratn ao por-do-sol.
Cabixi acredita va nao seretn estes os 1nes1nos indios, cujos vestigios encontraran1 a11tes. Os indios, surpreendidos, correran1, e os atacantes apanharatn un1
deles. Soltaratn as rnulheres. Tres horas depois, voltara1n os outros que fugiratn
e vigiaran1 nas proxitnidades. Incapazes de con1unicar-se, deviclo acliferenc;a ele
línguas, Cabixi estnerou-se etn gestos e 1ní1nicas. Conseguiu convencer as
tnulheres a acaltnaretn os seus, que, niais tranqüilos, por coisas que a n1enor
gritava, foratn se aproxitnando uin a utn. Seguiu-se utna an1igável tentativa de
diálogo. Os recén1-chegados, hotnens de Lucino, gozaratn da tnelhor hospitalidade indígena, co1nera1n betn e alojaratn-se no tapiri principal, onde donniratn
con1 os anfitrióes.
Todos concordan1 etn que a prepotencia de Matia111á e Biairo é que p6s
tudo a perder. A tranqüilidade era tanta, que os hospedeiros a1narrara111 arcos e
flechas no teto. Os próprios hóspedes já iüio se agarravatn as espi11gardas calibre
16 e 20, de cac;a, que lhes fon1ecera o seringalista. Cabixi atribuiu a sua
.
experiencia, de neo-sertanista, o te-los convencido a aceit.aretn o convite para
un1a visita ao seringal. Cerca de dez os aco1npanharatn. Antes dá saída, o cJin1a
envenenou-se. Os orouaris, Biaíro etn particular, nao disfarc;aran1 gestos de
conquistadores. Quería levar galinhas e patos dos an.fitrióes, e até redes e panelas
que os oroins haviatn requisitaclo
dos seringueiros.. Cabixi aconselhou que nao o
.
fizesse.
Os sinais de desagrado crescia1n. Cabixi nao entendía por que os seus
co111andados orouaris nao se co1nportavan1 co1n a disciplina dos sertanistas nas
expedi·~oes de pacificac;ao. Desconhecia que Biairo há ten1pos gostaria de
sobrepor-se a estes que "andan1 pintados" e "tocan1 ta bocas". Para Matiatná,
Biairo e Aai havia utna nova superioridade, a ele senhores da ··pólvora echutnbo
das espingardas". Cabixi estranhou, .pois "nao atendiatn'', nao o obecleciatn.
Mas conseguiu atenuar o conflito.
Cabixi preocupava-se con1 Joao Vítor Duran, aca111paclo na tnata con1 o
abastecitnento que lhes fon1ecera o seringa lista. Pediu a seus subordinados que
o fosse111 buscar, parajúntar-se acotnitiva de volta, e aos dez hotnens, 1nulheres
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e crian9as que aceitaratn acompanh~-los etn visita de paz ao seringa!. Biairo
responcleu que era chefe, e que nao obedecía, e que já possuía os indios, para
que o outro sertanista? Cabixi foi buscá-lo sozinho, preocupado, e mais utna vez
aconselhou-os a prudencia.
Desistiu de levar as mercadorias, convocou Vítor as pressas e voltou.
No caminho, encontrou Tremendói, que viera avisá-lo de que a tensao era
grande, Biairo irrita va os oroins, discutiatn por gestos e, mais grave, nao queriam
prosseguir, e as mulheres haviam partido comas crian9as. Cabixi apressou-se.
Nun1a eleva9ao encontrou Biairo .degolado. Um pouco mais a frente, viram o
tnato batido, con10 nutna batalha, e sangue espalhaclo.
Cabixi correu ao seringa l. Encontrou Matiatná e Aai feridos. Utn na
nuca, na barriga das pernas e no bra90 esquerdo, na altura do cora9ao, outro na
testa, utn enonne talho, cujas cicatrizes A'ai conserva até hoje. Na 1nes111a
coloca9a~ de' seringueiros onde refugiaratn-se, Cabixi en1prestou uns burros e
transportou os orouaris até a sede do seringa!. Lá conseguiu utn barco e pos-se
a levar os feridos a Guajará. No carninho encontrou Lucino, que pron1eteu
vingan9a. Entregou o barco dos fericlos a seu filho e trouxe Cabixi e Tren1endói
ele volta ao seringa!. Haviatn descoberto que os desconheciclos eratn hábeis no
ter9ado, o facao de n1ato que mal conheciatn e que totnaratn aos seringueiros.
Nao puderan1 defender-se os orouaris com as espingardas, pois carregavam
objetos tornados aos seus hospedeiros.
Cavalcanti infonnou rapidarnente a Porto Velho, que telegrafou a Brasilia. Pedia Ulll posto de pacifica9ao: .. Já tetnos certeza que sao outros indios
cotn dialetos diferentes que habitam nas cabeceiras do Pacaás Novos. Pelo que
se verifica, nao há dificuldade etn se tnanter contato [...] Manuel Lucino se
declara pronto a cooperar, para quedito SPI fa9a a pacificayao desses silvícolas •·. Os orouaris e cabixis entenderatn que estes índios se autodenotninavam
jabutis. Para os orouaris, continuavam sendo os oroins e os grupos dos uruéusau-aus. •'Pelas infonna9oes dos indios do Posto Río Negro, que visitara111 os
jabutis, dizetn que sao várias aldeias", infot111a Cavalcanti [MI, 5.6.1963, pl.
473]. Fica claro, tanto nos docutnentos microfibnados, quanto no processo
judicial posterior, que se trata va de vários grupos nas nascentes do Pacaás Novos
e, pelo rnenos, de duas línguas diferentes [Funai, 8ª DR-1973].

A VINGAN<;A

Mas algo se soube no correr do processo que vale contar: sao histórias
contetnporaneas e repeten1-se nas invasoes de garin1pos. Cabixi relata que, con1
Tretnendói, acotnpanhou Lucino de volta ao seringa!. Utn dos filhos do seringalista encatninhou os feridos ao SPI e ao hospital.
Na viage111, Lucino falou como um furioso. Tretnendói era primo de
Biairo, patente e an1igo dos feridos. Lucino propui1ha-se a cotnandar urna
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segunda expecli9ao e anunciou que arrasaria o acampatnento jabuti. Nao ten1os
o clepoitnento de Tren1endói, que tnorreu de saran1po, desassistido, como .
seringueiro de Lucino. Tren1endói, orouari (pacaás novos), cultivava, con1 sua
gente, rus gas con1 os do n1ato e era sensível aprega~ao de Lucino. Cabixi conta
que insistiu etn tentar pacificá-los, e Lucino chegou a protneter vagamente que
faria urna tentativa, antes de atirar.
Algurn tempo depois, tal vez deis meses, Lucino considerou-se preparado. Convocou Tretnendói, con10 mateiro, Cabixi e cerca de dez seringueiros,
be1n n1uniciados e equipados. Urna curta catninhada e encontraratn o cadáver
de Biairo, o que nao contribuiu para acaltnar os anitnos de Tre1nendói, queria
vingan9a. Ao final da tarde, encontraratn a tnaloca, abandonada pelos oroins,
que te1nian1 represálias. Tretnendói nao teve dificuldades en1 encontrar nova
trilha, a distancia, n1uitos orouaris aventuravatn-se etn ca9adas no território de
seus vizinhos, e os conheciatn. No terceiro dia, encontrou u1na Jnaloca habitada,
grande, de utna só porta, cercada por alguns tapiris. No descatnpado da ro~a, já
gritou: ''Maloca está perto, seu Lucino! ".
Lucino fala e1n capturá-los, ''boa oportunidade' ', senao matá-los. Disse
que podimn abrir fogo, 1nerecian1, pelo que haviain feito! Cabixi insiste en1 que
os "civilizados" cheguetn de surpresa, os oroins correriatn assustados, e, ao
seren1 presos u1n ou dois, a pacifica9ao seria feíta: ele iria buscar os outros.
Lucino, aparente1nente concordou. Tren1endói e Cabixi avan9atn na frente e
vigian1, cuidadosos. Quatro ou cinco estao etn utn tronco, ritual oroin dos
enfennos, relatarian1 os sobreviventes. Muitos pescavan1 corn tin1bó, num
igarapé próxirno. Enquanto espreitava, Cabixi ouviu utn tiro, zunindo acitna
de sua cabe9a. Escondeu-se. Ten1ia ser confundido, "era índio", explicou.
Tren1endói acreditou ter visto o assassino de seu prin10 e deu-lhe utn tiro nas
costas. A balaceira seguiu-se. Cabixi nao sabe qual dos hornens de Lucino
atirou pritneiro. Muitos oroins fugirarn, alguns feridos. Sobraratn pelo menos
tres mulheres feridas e quatro crian9as. Utna tinha o bra~o quebrado de
chutnbo, utna n1,09a tinha chunJbo nas costas e no peito, outra um caro90 de
chutnbo nas nádegas, conta Cabixi.
Tretnendói ensandeceu e 111eteu fogo na grande tna1oca, de onde saiu
utna velha, que agarrou pelos cabelos e a rnatou.- E deu utn tiro de tnisericórdia
etn urn ferido, segundo confidencias feítas a seu parente orouari, Touie Uruboni.
Teria vingado Biairo. Nao se sabe ao ce1to quantos tnorreratn. Un1 relatório da
Funai, cotn testernunhos colhidos entre os índios atacantes e sobreviventes, pelo
funcionário Dídin10 Graciliano de Oliveira, acon1panhado de Valter Stosek,
refere-se a 31 índios n1ortos e estitna este grupo oroin etn 52 pessoas [8! DR,
28.4.1980]. Refere-se a cenas terríveis, corno "a de crian~as que escapavan1,
tnortas con1 te r~ado, n1uitas delas jogadas para cin1a e aparadas na ponta do
facao' '. No processo há referencias a u1na crian9a tnorta por Lucino, arrancada
do colo da n1ae.
·
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No 1neio da confusao, chega e~baforida a índia Michen Toe Oroin. Disse
e1njuízo que,
[...] c1n data a qual nao se rocorda, urna vez que era pequena, scu pai mandou que fossc ao mato
buscar milho, e quaudo se encontrava no mato ouviu muitos tiros e cutao, pensando que havirun
matado scus pais e seus inruios, foi para lá para também ser morta; que chegando ao local viu muita
gente ferida e que nao havia ncnlnun morto; que chcgaram a apontar a espiugarda para a ctepocnte,
porém niio atiraram porque Valdemar Cabixi nao dcixou.

Seguiu-se un1 curto diálogo entre Cabíxi e Lucíno. Perguntou o seríngalista sobre o risco de o SPI vira saber do ocorrido, pelo~ sobreviventes. Cabixi
disse que, assitn 1nes1no, era 1nelhor levá-los. '' Quen1 qui ser que·siga andando'',
respondeu Lucino. Mandou que as tres n1u lheres e as qnatro crian~as ficassetn
etn fila, senta~os no chao. Cabixi seguiu con1 t1n1 seringueiro e Michen Toe, sua
nova prot~gída, e urna velha. Ouviram tnuito~ tiros.

INCÓMODAS TESTEMUNIIAS

O inspetor da

9~

IR, José de Mello Fiuza, relata a ocorréncia adiretoria

no Rio:
A rcgiélo co111prccndida cnlrc os rios Pacmís Novos, Negro e Ocaia é habilada por diversas
rn11;ócs indígenas, senclo dominanle no médio río Pacaás Novos, río Ncgro-Ocaia a lril>o dos pacaás
uovos (orouaris), e indios da lribo jabuli (eles mesmos chamain-sc assim), grupo lupi, com vários
akkamcntos nns cabcccirns do río Pac;i;is Novos, de onde partcm grnpos como fon de levar a cfeilo
alaques aos seringa is viúnhos, e tendo, i1s vezes, cnconlros i11a111islosos com índios Paclliis Novos,
os qua is os cha111a111 "oro-auaus". [...] cnconlros sangrenlos entre seringuciros e indios jal>ulis, pois
a hostilizayiío do bmnco ao indio é fcita neste território J¡¡í várias décadas, notadamenle na época
da collleita da castanha (alimento natural do ú1dio), e out ros produtos da flora, ipecacrnmha (poaia),
caucho, sorva etc., como também agora o grande dcscuvolvimenlo da procum de m inérios (principalmente cassiterita).

A diretoria do SPI investiga o porqué da 111orte de Biairo (orouari),
inquire sobre quetn autorizou a expedi9ao de Cabixi, e, etn 11 de junho de 1963,
ordena: "Deveis sustar qualquer trabalho pacifica9ao e atra9ao índios jabutis,
até ulterior delibera~ao • ', por terner, co1n razao, novos incidentes [MI, f. 43].
Alíás, os boatos sobre un1 nrnssacre circulavarn na regiao e chegaratn
até Brasilia, onde o di retor do SPI con1unicou ao Gabinete Militar do presidente
Joao Goulart a "existencia de urna expedi9ao punitiva"- Diga-se, ern honra da
história, que o SPI, na gestao do incon1un1 doutor Noel Nutels, tudo fará para
que nao seja 1nais tuna violencia in1pune contra os índios. Talvez a pritneira,
ou, pelo tnen.os, a 1nais séria tentativa de levar esse tipo de critninosos aos
tribunais. O general Argerniro de Assis Brasil, e1n 31 de outubro de 1963, pede
infonna\Óes ao governador do Território, coronel Pinto Guecles [MI, pl. 495].
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O chefe da 9~ IR-SPI responde a Brasília: "Esta chefia desconhece existe tal
expedi9ao, e estarnos telegrafando postos indígenas dando instru9oes respeito ••.
Qual nao poderá ter sido a surpresa de José de Mello Fiuza, se houve, ao
receber o relatório do chefe do Posto Doutor Tanajura, atual PI Pacaás Novos,
Antonio de Batros, que vetn ''cientificar-lhes sobre pacifica~óes de índios' •.Relata
que perdera ten1po para unir dois depoünentos e, por razao de saúde e do atraso de
utna testetnunha, que se encontra no rio Negro, apenas agora advertía que
[ ...] baixou a Guajaní o pai da vítima, e um rapaz, para dardcpoimcnto na policia, o rapaz que vcio
era colega de quarto do que mataram, cntao o citado rapaz, cm conversa com mcu prin10, que é
guarda, disse que nao só este rapaz que mataram, como !ambón diversos indios, chefiados pelo
scnhor Lucino, que é o seringalista, e o mcu primo conlou-me... [MI, 22.11.1963, pi. 507).

Enfitn, confinna-se que algo ocorre·ra no itnpério de Manuel Lucino,
onde, segundo o depoin1ento~fon11al de Oziel Rotetnberg,
[ ... ] wna noitc, cstnndo cm scu quai10, no seringa! do scnhor Lucino, chegou o individuo conhccido
por Miltou, que !he pcdiu hospcdagem por uma 110itc, e nao sabendo o scnhor Oziel o que eslava
acontcccndo, ccdcu. A verdade é que ncsta mesmn noitc mntaram o rapaz. Enliio veio a saber que
o citado rapaz tinha chcgaclo da expcdii;iio dos indios, onde causaram divcrs;is mortes. ( ...} Que,
comandados por Lucino, eles ccrcaram a maloca lis nove horas do día, para a malani;a dos indios
(MI, 29. l l.1963, f. 43} .

Apenas porque Lucino resol vera desfazer-se de incon1oda testemunha é
que afinal pode-se reconstruir utn tnassacre, dentre tantos perdidos e1n boatos
e calados na tnata, onde a guerra é surda e desigual. O processo judicial tenninou
por fazer-se en1Guajará-Miritn,e27 anos depois Lucino continua itnpune e, até
hoje, invasor de te1Ta indígena, de onde nunca foi retirado.
Lucino guardou Cabixi e Tren1endói no seringal. Cabixi ali ficou cerca
de nove anos, nutna coloca9ao, afastado do ''barracao••. Todos os participantes
foratn adve11idos por Lucjno de que os tnataria, ou n1andaria n1atar, se falassen1.
Cabixi depos várias ve zes. No inicio falou pouco; quando soba prote\ao
da Funai, no Posto Río Negro-Ocaia, ganhou confian9a e denunciou os de1·n ais
participantes. Tetnia a vingan9a de Lucino, 1~1es1no quando trocou de seringa!,
indo para o vizinho Barbosa. Francisco Marinho, Raitnundo BezetTa e Marciano
Fonseca foratn assassinados, asshn como Pedro Corutnbá Pinto, que, cotn
Cabixi, se negara a tnatar os feridos oroins. Os outros estao foragiclos, co1no o
boliviano Alfredo Vilanuela, Vítor Duran, utn certo Baiano, un1 Luís e u1n
Afonso de tal, todos in1punes.
Quanto ao processo judicial contra Lucino, vai caducando, tnovido sen1
co111petencia, netn convic~ao, pelos órgaos tutores, Funai e SPI, transfonnaclo
eln farsa, pela leí da inércia, gra~as aincúria e aconivencia do aparelho policial
e judiciário, nun1a regiao aespera da leí. Durante a gestao'de Noel Nutels, tudo
se fez. Conu1nicou-se, etn 49 de novetnbro de 1963, cotn a policía e con1 o
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Batalhao de Frontéiras, pedindo providencias, assim que o massacre fora
confim1ado ein Porto Velho [MI, pi. 507]. En1 2 de dezembro do n1esn10 ano,
Fiuza pede a interven\:ªº do govemador. Nutels pede apoio para a retirada dos
invasores. O general Argemiro Assis Brasil, chefe do Gabinete Militar da
presidencia, insiste no apoio do goven1ador e do Ministério da Guerra para a
prisao dos assassinos. A delegada de polícia de Guajará-Mirim tennina por
tnover-se, protnetendo tnanter Lucino sob custódia, e pede aos seringalistas
vizinhos para colaborarem na prisao dos co-autores, alegando nao dispor de
n1eios para enviar a polícia ao alto Pacaás Novos. O SPI tenta deter Trernendói,
escondido no seringa), por ser testemunha fundatnenta1, n1as Lucino consegue
·
itnpedir [MI, 16. L 1964, f. 43].
Fiuza solicita o apoio da Protnotoria Pública de Porto Velho para o
acon1panhamento do inquérito, e pecle notítias de seu andatnento ao delegado
de policía, et1117 de abril de 1964 [MI, f. 43]. Apenas un1 ano clepois, a diretoria
do SPI recotnenda a verifica~ao in loco [MI, 27.10.1964, pi. 518] . No ano
seguinte, é enviado un1 · 'cletetive particular'' (sic), para col her infonna~oes no
Posto Major Atnarante, conj untarnente con1 utn policial [MI, 8-15.7.1965, pl.
505]. Os ínclios Cabixi e Tretnendói passan1 dez anos escondidos no seringa},
praticatnente seqüestrados por Lucino, setn que o SPI, ou depois a Funai,
di gnetn-se a ir ao local , a pesar da advertencia de funcionários. As declara\:oes
das testen1unhas na polícia de Guajará-Mirin1 serao fon11alizadas apenas cat?rze
anos depois, etn 1977 [Funai, 8ª DR]. Etn 1980, a Funai fará a tal vistoria in
loco. Quase trinta anos depois, Lucino continua in1pune e o processo <leve
redundar na prescri9ao, contribuindo para tanto a idade do réu, cotn tnais de
setenta anos. Cotn todos os testen1unhos, a Justi9a teve dificuldade em identificar responsáveis, porque, na prática, ali nao é critne invadir terras, inatar e
escravizar indios.
Etn 16 de abril de 1964, o chefe da 9ª IR-SPI propunha a diretoria em
Brasilia: ''Considerannos aquela regiao interditada, é tnedida que poderá salvaguardar nossa responsabi lidade etn caso de futuros conflitos ' '. O SPI ad verte
Lucino da i11terdi9ao, sern 1naiores conseqüencias práticas, lá se encontrando
até hoje, a pesar da decisao ter sido con1u1ücada ao goven10 do Território Federal
de Rondónia, etn 1964 [MI, f. 43] . A de1narca9ao, e1n 1984, nao poderia deixar
de fora as cabeceiras do Pacaás Novos e Água Branca, tanto pem1itindo a
reintegra9ao da posse indígena oroin, usurpada pela violencia, quanto a Hvre
circula~ao dos nao contatados, con1 provadan1ente ali habitantes. No entanto, a
sorte.dos seringais de Lucino levantou u1na teia de solidariedades etn GuajaráMiritn. Pessoaln1ente, contou-nos que buscava a alian9a de n1ineradores, etn
busca de cassiterita, e, se possível, outros n1inérios, con10 ouro e diatnantes.
Recentetnente utn de seus filhos instalou utn garin1po no Sao Luís. O Incra
pretendía parte destas ten·as para os projetos Satnautna e Soldados da Borracha,
e nao reconhecia ta1nbé1n os títulos precários de Lucino.
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O presidente da Camara dos Vereadores de Guajará-Mirim, Paulo
Saldanha Sobrinho, desdobrou-se etn telegratnas e cartas. As dezenas de seringueiros boJivianos, recrutados por Lucino, transfonnaratn-se em seiscentos,
para seus defensores. Em telegrama ao presidente da República, José San1ey, o
vereador pede que se ''assegure o direito de propriedade de quem, com tanto
sacrificio, conquistou''. O senador Galvao Modesto, convertido a Nova República, e antes eleito pela operayao eleitoreira da colonizayao itúcial de Rondonia
pelo Incra, do qual foi coordenador nos ten1pos do rninistro do Interior, Mário
Andreazza, escreve ao sucessor deste na pasta, Ronaldo Costa Couto, referindo-se a Lucino corno "pioneiro e desbravador" . O deputado Assis Canuto
(PDS-RO) pronuncia inflainado discurso na Carnara Federal, pedindo proteyao
a Lucino, "dos que trabalhan"\ intensatnente, desbravando a ten·a cotn dedica9ao".
O vereador Paulo Saldanha Sobrinho, etn 1 de julho de 1985, volta a
insistir junto a seus correligionários do PDS-RO, para que intervenharn, argutnentando que Lucino tetn 53 descendentes e pode oferecer e1nprego a tnais de
duzentos seringueiros. Sugere que a Funai tetn razoes escusas para pretender
ta is terras. Defende utn direito (?)de" conquista,. e .. desbravatnento ... Esquece-se de que apenas parte das terras invadidas por Lucino forarn atingidas pela
decisao da Funai, ou seja, tnesmo que a Funai efet ivasse a interdi9ao, Lucino
ainda teria terras. Mas prova, rnais tnna vez, que o endocolonialisrno é nosso
conternporaneo. Na verdade, a sanha de Lucino contra os oroins tinha corno
razao central o ten1or de que o SPI viesse a interditar as cabeceiras do Pacaás
Novos, corno o fará precarian1ente, nrnis tarde, após a tragédia, curnprindo
tardi atnente sua obriga9ao legal.

O EXÍLIO DOS OROINS E OS AINDA
!SOLADOS NO SERINGAL SAO
,
LUIS
Segundo Cavalcanti, "o pequeno grupo uruin foi viti111ado de gripe,
i1npaludisn10 e está reduzido a representantes coqvivendo no seringal Sao Luís,
de propriedade de Manuel Lticino, no alto rio Pacaás Novos'' [MI, 9.6.1970, pi.
529]. Seriatn dezessete etn 1970.
Michen Toe contou que estavarn na aldeia oroi n tnassacrada apenas
tnulheres, crianyas e doentes, corn doen9as "civili zadas", que desconhecian1.
Sua it111a, Piuan, relatou tnais tarde que, pelo n1enos, dois feridos, dos oroins
que fugiran1, 11101Teratn no mato flechados por outros indios, entre eles seu tío.
O grupo oroin desintegrou-se, sobraran1 alguns, pela fuga ou porque se encontravarn na ca9a ou pesca. O pai de Michen Toe, co1n Piuan, tentou acan1par na
beira de un1 grande río, tnas veio gente e continuou fugindo. Cabixi casou-se cotn
Piuan, irtna de Michen Toe, capturada por sua vez no seringa! de Miranda da
Cunha.
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Algutn te1npo depois, Lucin_o tnandou Tre1nendói saber dos que sobreviveran1. Tremendói queimou as malocas vazias que encontrou. Dizimados, já
nao tinhan1 para onde fugir ou voltar. A 1nae de Piuan foi 1norta por brancos, no
río Cautário, en1 terras totnadas pelos Betmesby. O seringalista Miranda Cunha
pedí u a c0Jabora9ao dos índios de Lucino, para capturar un1 pequeno grupo que
assustava seus seringueiros no rio Parati, ao sul. Lá Tren1endói capturou um
índio, batizado Salomao Oroin, que teria facilitado a subn1issao dos detnais
fugitivos sobreviventes.
Cunha enviou os índios subjugados ao seringal de Lucino, que quería
transfon1u\-los etn seringueiros. Lucino totnou para si a segunda 1nulher do pai
de Piuan e Michen Toe, cotn que1:n viveu, e que veio a tnolTer nao se sabe cotno.
O sara1npo tenninou de liquidá-los, con10 a Tre1nendói, setn que Lucino
levantasse un1 dedo.
'
Apenas e1n 1973, esfor9a-se a Funai por re1nover os indios se1ni-escravizados no seringal de Lucino, cotno Pauía, Voró, Bichentó, Salon1ao, Xiu-Xiu,
E1nbere, Irao, Curun1in, Matawan, todos oroins, e Moangadar Mequén e Pirague
Canoé [MI, pi. 528]. Etn 26 de setetnbro de 1975, a Funai retirou, co111 ajuda
policial, os indios Iuri e Iran dos oroins, ainda en1 poder de Lucino. Nao se
explica tan1bé111 co1110 indios canoés, mequéns e 111assacás do Guaporé, soba
proteyao do SPI, encontravatn-se sobas ordens do seringalista [MI, pi. 537].
O tratatnento de Lucino aos indios é o de un1 feitor, supretno rei· do
seringal. Depois de sua nrndrasta, que 1nó1Teu, a própria Piuan foi procurada
pelo seringa lista. Este vivera antes con1 un1a india 111assacá. Dispunha delas a
seus seringueiros, e seu filho Severino convivía con1 Matawan Canoé. Os índios
o te1niarn e sentia1n-se derrotados. A todos an1ea9ou de tnorte, etn caso de
denúnci.a. Seus filhos e capatazes seguiratn o exetnplo.
Sobrevivera1n ao tnassacre, ao sara1npo, e a gripe, oito adultos e doze
cria119as oroi ns, seus descendentes [Funai, 8ª DR, 28.4.1980]. Etn tnar90 de
1984, Vieira contou oito, .. tnas, con10 a descendencia é tnatrilinear, os filhos
da segunda fa n1ília (cabixi com oroin) sao considerados tatnbé1n oroins, subindo
seu nú1nero para treze indivíduos. Havia tan1bé1n outra tnulher oroin, viúva, que
atual111ente nao se encontra 111ais na reserva'' [Mindlin, 1987:6].

Co111a11clo as cria11r;as, tal vez scjam muas dcz pcssoas os rc111:mcscc11tcs do famoso massacre
de Ma1111d L11ci110, cm 1963 [cscrcvcu Mindli11 cm suas 1101as J Ainda lllí ourros oroins esparramados.
l l;i Pi11<i, 0111ra irmii das Marias, que Luci110 lcvou. Aos 9 anos, lü por 1965, pMece que Lucino a
dcu para ls:rnc Bc1111csby. para ser doméstica, com qucm esta ria até hojc cm Drasília. Tem um filho
de Scbasrilio L11ci110, filho do assassino. Sebastiiio continua vivc11clo pela rcgiao de Guajaní-Mirim
e 111Uilas vczcs vdo ao Rio Negro-Ocaia, ¡)oís era rcprcsc11tn11tc da Sccrclaria Municipal de
Educar;;io, 011 viuha simplcsmcnle olhar os índios ou buscar uuio-dc-obm. Finalmente, um funciornírio da F1111ai rcsolvcu proil>i-lo de entrar na :írca. Outra inuü das Marias, que se chama para os
bra11cos Marina e c11jo no111c é Tuaujinii on Atkon, vive 110 scri11gal ele L11ci110 com 11111 ¡>emano. Há
u111 filho de Salo111iio, fri, irmao de Maria, que o scri11galisla Miranda C1111ha lcvou para Drasília.
Ta111h(:111 1Ioló ll~lll 11111a inrni, Luzia, e um inniio que cstií 110 rio Ouro Prcto, e se chama Mokon.
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Agora J¡¡i co11trapare11tes: Domitila, innii de Cabixi, e Ncstor Ribciro, um índio Mcquém casado
com tuna innü de Cabixi. Querc1n juntar todos e vallar para o scringal [ 1987: l ].

No entanto, no reJatório confidencial de utn dos chefes da Ajudancia da
Funai etn Guajará-Miritn, le-se que,
[...]cm épocas passadas, mesmo antes da pcnetra~ao da civiliza\iio, o aldeamento dos oroins, era
onde hojc é a sede do scringal S. Luís que, por motivo <le desentendimc ntos intcn 10s, rcsolveran1
abandonar o local e se dividiram, uns foram habitar tl.1S cabcceiras do rio PaciHis Novos e outros nas
Jtascc11tcs do afluente rio Água Drnnca. Coma pcnetra~iio da civilizaciio, a famfüa Dantas e outros
tiraram esta iirea para seringais. Os índios comccarnm a se movimc11tar, porém cslcs rcsistiram:
nestc periodo o Sr. Manuel Lucino da Silva era scringuciro, rccém-chcgado do Rio Grande do Norte,
como passar do tempo, muito intcresseiro, tomou-se possciro, comprando bc11fcilorias. Com todo
este movirncnto, os oroins continuavam a lula pela libe rtacao de seus campos.

Urna segunda interdi9ao fom1al dos seringais de Lucino viria quinze
anos depois, con1 a Portada 508/N de 1978. No entanto, a Funai sernpre soube
da presen9a de índios isolados e a111ea~ados nesta regiao. Deno111inava-os, a
partir cfa década de 60, de uruéus-au-aus e urupains, na área das nascentes do
Pacaás Novos e Água Branca, con10 se ve na rela9ao das alcleias e postos da
Ajudancia, de 11 de setetnbro de 1970 [MI, pi. 530]. A Funai continuou setnpre
infonnada da presen9a dos índios uruéus-au-aus, .. no igarapé Branco do alto
rio Pacaás Novos' ', confonne o telegratna urgente do chefe da Ajudancia de
Porto Velho, Cícero Cavalcanti de Albuquerque, pedindo a cria~ao de novos
postos [MI, L7.1.1969, pi. 524].
Fatos recentes estao citados en1 trabalho anterior:
Na década de 70, o grnpo indígena vol ta a atacar o seringa! Sao Luís, e cm 1977 é mo.rta a
Sra. Maria Rosa da Concei9ao e scu filho. Nestc mesmo ano é fcrido Lnn scri11g11ciro. O sct1ruústa
Denamour Fontes pro¡>Oe a criai;ao de uma frente de atra¡;iio partindo de Siio Luís, e, e m 1979, o
próprio seringa lista Manuel Lucino pc<le providencias aFunai, alegando que sellS scr~1gueiros estao
abandonando as colocai;6cs, por medo dos ataques dos indios. Ao invés de sérem protegidos os
índios, é contra c k s que se pede a prc5c1wa da P1111ni, protcgendo invasores [lconel & Leao,
1984:49).

A cada contra-investida dos índios,.Lucino n1ontava novas represálias.
Utn docutnento cotn o tÍlnbre confidencial, assinado pelo entao delegado Délcio
Vieira, relata que,
[ ... ]dos seringalistas e seringuciros, apenas Manuel Lucino da Silva, proprict;irio do seringa( Sao
Luís, se rebelou, segundo informa96es colhidas na rcgiao, tinha o mesmo <lito que se a Funai nao
tonl.1sse provich~:ncias ele faria justii;a com suas próprias miios. Fomos tmnbém infonnaclos através
do Rclatório 066/EVS/77, datado de l l.11.1977, que o missiomírio Royal Taylor da MNTB tcria
visto no mesmo dia d11as canoas grandes com cerca de vinte homcns fortcme ntc annaclos, acampa·
nhados de rnn filho do Sr. Manuel Lucino da Sil v;i e o esposo da Sra. Rosa BC.mto, vítima fatal de
mu ataque dos ínclios na ñrea do seringa! Siio Luís, subindo em cli rcc;iio a este [Funai, gt DR,
2 l._12.1977).
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As decJara~oes tonitroantes de Lucino, a1nea9ando resistir a bala caso a
Funai pretendesse devolver aos índios os seringais .. conquistados", intimidam
os funcionários. A um tal ponto que um funcionário escreve: ''Segundo informa9oes, a 1nesma área uruéu-au-au foi estudada já visando deixar de fora os
seringais de Saul Bennesby & Cia. (seringal Sao Ton1é) no río Cautário e de
Manuel Lucino (seringal Sao Luís) no rio Pacaás Novos" [Funai, 8ªªDR,
17.4.1978]. De fato, o seringa! e inclusive a sua sede ficarao de fora da Portaria
508/N/ 1978, sendo apenas interditados, parcialtnente, na demarca9ao de 1985,
revogada por Samey.
Etn 1984, os próprios seringueiros de Lucino nos confirmaram, durante
o levantatnento fundiário para den1arca9ao, que índios isolados ainda circulan1
nas proxitnidades e coloca~oes, etnbora tenrntn e eviten1 a sede do seringal.
Encontratn sinais que demonstram a preser:i9a indígena na área, e que estes
itnagina1n existir urna aldeia bem próxin1a a sede do seringal. Os índios vem
espreitando a área, en1 séria a1nea9a aos seringueiros, que esperatn setnpre novas
investidas. O fato den1onstra que, apesar dos vários ataques contra suas aldeias,
os sobreviventes uruéus-au-aus ou oroins ainda tentatn recuperar e expulsar o
invasor dorio Pacaás Novos, en1 particular do seringa) Sao Luís.
A Funai, incapaz, como o SPI, de protege-los em suas terras, levou-os,
con10 refugiados, ao Posto Rio Negr~- Ocaia, entre seus inirnigos da véspera, os
orouaris. Jan1ais se pensou e1n retnover o invasor da terra dos oroins, ao
contrário, buscou-se protege-los longe de suas terras, deixando as terras oroíns
ao seringalista, cotno u1n pren1io. Os isolados continuam desprotegidos. Alétn
dos seringueiros, o filho de Lucino lá instalou garimpeiros e un1a draga, se111
que a Funai to1ne providencias.

3. A RENDI<;AO DOS SOBREVIVENTES

FINALMENTE, UMA EXPEDI<;AO
E A INTERDI<;AO PARCIAL

No final da década de 70, cotn a abertura da BR-364, trecho Cuiabá a
Porto Velho, inicialmente com melhorias para tráfego etn todas as esta9oes, e
posterior asfaltatnento, os conflitos agravaram-se. A Funai no1neou o sertanista
Benatnour Brandao Fontes para a atra9ao, sem, no entanto, atribuir-lhe os
recursos necessários ao empreendin1ento. Nos primeiros tneses de 1975, o
sertanista Fontes visita vários pontos atacados pelos uruéus-au-aus, cotn vistas
a propor solu9oes. Relata o ataque etn 1974 ao seringal Canarana, nas nascentes
do Jaru, em que morreu utn seringueiro. Mais utna vez recom.e nda Alta Lídia
cotno um ponto possível para o início da frente de atra9ao.
Fontes estitnou os índios entre setecentos e tnil. Cita o relatório do
capitao Luis Alberto Must Bemiz, que ha vi a feíto tremamento na área con1 a 3!
Companlúa de Fronteiras, quando viu sinais de presen9a indígena [Funai, Proc.
5 020/76]. Propos a abertura de um posto em Alta Lídia, com quatorze funcionários, dos quais quatro índios intérpretes, a utn custo total reduzido de quinze
mil cruzeiros. Nada foi feíto. Em nove1nbro de 1977, dois anos depois, o m.e smo
funcionário é encarregado de novo relatório, ou seja, falava-se tnuito nos
uruéus-au-aus, encotnendavatn-se relatórios, n1as nao se totnavatn nledidas, a
nao ser quando havia tnortes. E1n 1976, os indios matáram a flechadas o ca~ador
Vicente Marques da Silva, perto 9a mineradora Mibrasa, no igarapé Floresta
[OESP, 27.11.1976].
Em 23 de n9vembro de 1977, Benamour Fontes entrega novo relatório,
repetindo que os índios atacam sempre nos mesmos pontos, ao redor da serra
dos Parecis/Pacaás Novos. O sertanista cole~ou quatro flechas, todas do ''mesmo estilo e f eitio' ', e relata os acontecitnentos:
Nas imcdia~ócs do rio Jaru, este ano sairam no seringal Sao Francisco, e derrun sinal de
aproxinIB<;ao; posterionncnte saínun na barraca de um scringueiro, levaram todos os pertences e
deixara1n urna flecha fincada no interior da mesma; logo em seguida sairam cm tUl1 afluente dorio
Jamari e carregaram ludo de um grupo de seringueiros; prosscguindo, atacaram e mataram um
ca~ador, na margcm esqucrcla do iio Candeias, a 1O km. da Minera~iio Mi brasa. Pelo lado do rio
Guaporé, há tres meses, saíram em um seringa! dorio Negro. No més passado apareceram no seringal
Sao Tomé, matando duas pessoas, e deixando wn ferido; 15 días após, sairam nó seringa} Sao Luís,
no río Pacaás Novos, matando uma 1ntllher e ferindo wna crian<;a de tres anos, que, transportada
para .Guajará-Mirim, foi posta fora de perigo [Ftmai, 81 DR].
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Alguns nleses antes, Apoena Meirelles escreveu ao presidente da Funai,
general Isn1arth de Araújo Oliveira, dizenclo ter estado co1n
[...]o scrtanista Dc11amour Fontes, colocado adisposi<;ao da regional, para efctuar o resgate de tres
crian<;as, raptadas há nlguns anos, pelos indios uméus-au-aus, mna dissidencia do gn1po caripuna,
que até hojc pcn11anccc arred io entre as cabcceiras do rio Muqui e o Igarapé Pacaás Novos, perúnetro
no qual constantcmc11te incursionam [Flmai, 81 DR27.5. 1976].

Após tantos incidentes, em 26 de junho de 1978 é protnulgada a Portaria
508/N/78, interclitando parciahnente a área uruéu-au-au e urupain, cotn 878 núl
hectares. Etn utn dos pareceres do Processo 5 020/7 6, diz utn sertan.i.sta, algumas
setnanas antes da pron1ulga9ao da portaría:
I

Segund? infon na<;6cs, a mesma foi csludada já visando deixar de fora os seringa is Sao Tomé,
de Saul Dcnnesby & Cia., 110 rio Cautário, e o de Manuel Lucino (Seringal Sao Luís), no río Pacaás
Novos; peio oulro lado da scrra dos Parecis, ficou de forn as 11úncra1¡:0cs Mibrasa, Sao Domingos e
oulra, que nao me rccordo o nome, nas cabcceiras dos ríos Candcias e Jamari [Funai, 17.4.1978] .
.,

Ou seja, deliberadatnente, deixou-se de fora da detnarca'iªº terras de
cotnprovada presenc;a indígena, onde seringa listas ou tnineradoras tinhatn interesses.
Etn 6 de novetnbro ele 1978, Apoena Meirelles póe-se a disposic;ao do
presidente da Funai para a atrac;ao dos ur.uéus-au-aus, etn lugar de Benrunour
Fontes, que pedira transferencia, cansado da inércia da Funai, segundo explicou.
' ·Realtnente esses índios se constitue1n nutn dos tnais difíceis grupos a seretn
atraídos no Brasil, nao só pela sua incrível m.o bilidade, con10 tatnbétn pela técnica
de cotnbate que desenvolve111' ', afim1ou Apoena, di zendo que a expedic;ao seria
iniciada etnjaneiro de 1979. Na verdade, p6de con1e~ar apenas utn ano depois.
Enquanto se esperou a Funai, os confl itos continuaratn pipocando. En1
26 de outubro de L979, os índios atacan1 os filhos do seringueiro Francisco
Prestes Rosa. O tnais velho, Luis Prestes, de dezessete anos, tnorreu com cinco
flechadas. Ditnes Prestes, de nove anos, levou utna flechada e dois golpes de
facao, tnorrendo no hospital de Manaus, tres tneses depois. O 1nais novo, Fábio
Prestes, de seis anos, foi rapt~do pelos índios. A fan1ília tnorava na linha cinco,
lote 47, da gleba 33 do Projeto Burareiro do Incra, etn Ariquemes. Foran1 atacados
quando se preparavatn para desmatar o lote, recétn-recebido do Incra. O rapto do
tnenino en1ocionou a itnprensa e os n1ilhares ele 1njgrantes recétn-chegaclos a
Rondonia. Utn gn1po de cerca de dezesseis colonos e seringueiros, mobilizados
no Projeto Burareiro, cotn o pai do tnenor Fábio, tentou resgatá-lo. Tenninaratn
por desistir após alguns dias no n1ato: a pesar de betn annados, atnedrontaratn-se.
No final do n1estno ano de 1979, segundo o seringalista Cícero Fen1andes de Araújo, dezenas de seringueiros abastecidos por ele, tiveratn suas
colocac;oes saqueadas pelos índios, en1 parti cular no igarapé Floresta e perto da
cachoeira de Montenegro. Nestas 1nesn1as andan~as os índios n1ataratn, em 16
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de noven1bro de 1979, o seringueiro Daniel Castro da Silva, com catorze
flechadas e deixaran1 escapar, ferido cotn quatro flechas, Elifas Batista da Silva,
porque resistiu dando dois tiros e foi socorrido n1ais tarde por ca~adores [A
Tribuna, Porto Velho, 20.11.1979]. Algumas setnanas antes, a esposa de Daniel .
vira os índios rodeando o rancho. Note-se que este ataque ocorreu um n1es após
o seqüestro do filho do seringueiro Prestes, no n1es1no Projeto Burareiro do
Incra, na gleba 34, a oito quilon1etros do local onde foran1 atingidos os filhos
de Prestes, na altura do ktn 85 da BR-421. Daniel e Elifas tambétn trabalhavam
para o seringalista Cícero Femandes de Araújo, que teve vários de seus seringueiros saqueados na mesma época, mas nao atacados. Elifas contou que um
dos tiros que deu foi dirigido ao peito do tuxaua do grupo que matou Daniel
Castro.
Segundo o Citni de Rondonia, refetindo-se aos un1éus-au-aus, ''entre 1977
e 1979 foran1 dizitnados tocios os habitantes de urna akleia porum grupo comandado
pelo pistoleiro Joao dos Santos, vulgo 'Sapecado', e utn tal de •Azulao', a tnando
de fazendeiros" [OESP, 26.11.1981]. Tal denúncia nunca foi verificada pelas
autoridades. Sapecado é utn resultado típico da agressao endocolonial etn Rondotúa. Iniciou-se cotno mateiro na Funai, en1 frentes de atra~ao. Nao resistiu as
propostas de garitnpar en1 área indígena, e passou a trabalhar etn particular con1 o
famoso Raul, "o espanhol", tendo vários conflitos com os cintas-largas. Raul
especiaJizou-se etn garimpar no Parque Indígena do Aripuana. Quanto a Sapecado,
nao há provas cabais de sua presen9a entre os uruéus-au-aus, salvo insinua~Oes f~itas
etn conversas com seus ex-colegas da Funai. Era procurado por tocias as polícias
etn Rondonia, tnas; grande conhecedor das tnatas, pennaneceu setnpre foragido,
apesar de suspeito de tres assassinatos. Tenninou nlorto pelos cintas-largas, que
deixararn seu cadáver aos abutres, nao penuitindo que fosse levado pela polícia.
Algun1as setnanas: antes de sua morte Sapecado havia assassinado sua própria
1null1er, urna índia,cinta-larga grávida e queitnado seu corpo.
Os "trabalhos de atra9ao" quase foratn iniciados por Apoe,na Meirelles
no final de 1978. Havia trezentos;n1il cruzeiros etn caixa. Mas, etn carta ao
presidente da Funai, o sertanista explica:
[...]como ficou indefinida, até días atrás, a transferencia a pedido do sertanista Denamour Drandao
Ponles para a Frente de Atrai;ao A vá-Canoeiros, e, por conseguinte, somcnte agora dcfitúdo que cu
rcalizarei esse trnballio, fui cíentificado que as nonnas gernis para cnccrrnmenlo do exercicio
financciro nao permitein a aplicai;ao de recursos além do día 14 de dezembro [...] eml>ora pretendesse
iniciar os trabalhos en1 dezembro, nao vejo oulra altcmativa a nao ser janciro, quando até mar~o
disporei de prazo para a apl ica~ao dos recursos [Funai, 8ª DR, 7 .11.1978].

Cotn estese outros entraves burocráticos, a expedi9ao saitia apenas utn
ano depois.
No tneio tempo, os políticos de.Rot}donia atacavam a inércia da Funai.
O jon1al Alto Madeira, de 9 de outubro de 1979, divulgou un1a nota da 8!!
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DR-Funai, assinada pelo sertanista Apoena Meirelles, respondendo aacusa9ao
do vereador Osrnar Costa (Arena-RO):
Os scrtanistas da F1mai nao se cons titucm na guarda pretoriana dos inlcresses regionais,
políticos ou económicos de qucm quer que scja. [...] Enquanto pc nnanecerna Ftmai e na 81 Delegada
Regional, nenhum scrtatústa des ta <írea servirá de · 'Capitao do Mato.. , a scrvi~o daqucles que, direla
ou indirctamcntc, sao os responsáveis pelas invasücs das terras indígenas, como se as mysmas nao
livcssem donos.

A cada ataque, a admi1ústra9ao da Funai em Brasília aumentava seu
en1penho, pelo n1enos retórico, em •'pacificar'' os uruéus-au-aus, nunca pensou
ern frear os colonizadores. Prova é que, após os ataques contra os fi lhos do
seringueiro Prestes e contra Danjel Castro, a Funai de Brasília liberou utntnilhao
de cruzeiros para a ativa9ao dos trabalhos éle atra9ao desses índios, tnas nao
ton1ou n1~didas contra o Incra [OESP, 24.11.1979]. Dirigida por Apoena Meirelles, acotnpanhado pelos sertanistas José do Ca11no Santana (Zébel) e Hugo
Pedro da Silva, a Expedii;ao Uruéu-au-au saiu de Ariquernes (RO) etn 31 de
janeiro de 1980. Foi acotnpanhada por un1 pesquisador do IGPA-UCG, Mário
Arruda da Costa, autor de utn relato, e por un1a equipe independente da televisao
inglesa, a Central Television, dirigida por Adrian Cowell, diretor do itnportante
conjunto de filtnagens de A Década da Destruifiio, financiado pela BBC. No
total, nove funcionários da Funai e dezessete índios: dez suruís, cinco pacaás
novos, un1 parintintitn e utn cinta-larga .[Costa, 1980:76]. Inicialrnente etn
catninhao a expedi9ao foi ao seringa! Santa Cruz, e, de lá, ao igarapé Nova
Floresta, onde, na Cachoeira dos Araras, foi construído o pri1neiro posto de
atra9ao, a tres quilotnetros do local onde foram atacados os filhos de Prestes, e
a dezoito de onde os índios flecharatn Daniel Castro da Si.lva.
A viagern en1 barco a tnotor pelo Jarnari é bastante difícil. Nos pritneiros
dez dias a expedi9ao perdeu urn motor e un1 barco. Sobrecarregados,
[... ] após muita luta contra as cachociras e out ras advcrsidndcs, a equipe atingiu mn antigo scringal
chamado Antuérpia, onde um pasto de jaragrni <linda nao ti11ha s ido ele tocio re tomado pela floresta.
Apocna e Zél>cl dccidiram construir, imediatamente, uma pista de pous o por onde a expedi~ao seria
rcabastccidn. Nascia aí o Pos to de Alra~iio Antuérpin [Costa, 1980:79]. Na tarde do dia 22 de
fcvcrciro de 1980, foi localizado (no Jamari) o primeiro i1ca111pamcnto de cac;a dos uruéus-au-aus.
Eram 11 tapiris cspalhados por baixo das copas das graneles iÍrvorcs, q11c cc11amentc haviam sido
alm11do11ados coma chegada das chuvas. Na voila, a viole ncia das üguas tinha aumentado comas
úhimas chuvas. Os barcos afu11da ram por duas vezcs. Na segunda vez, os pilotos Apoc11a e Hugo
pc rdcram total111cntc o controle da situa~iio, e 111n dos barcos ficou imprcst¡ívd entre as ¡>edras de
uma cachooira [Cos ta, 1980:81].

Iniciahnente os índios quebravan1 os brindes deixados nos tapiris [FT,
6.8.1980]. Cinco vezes tentaratn atacar os expedicionários no Posto Alta Lídia.
"Os índios ficavarn escondidos nas rnoitas, pronunciando verdadeiros discursos", declarou a urn jo111al o pesquisador Mário Arruda da Costa. A Funai
insistía en1 pretender o contato através dos indios suruís, sen1 tnaiores resultados,
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utna vez que estes tupis-mondés nao con1preendiam os uruéus-au-aus, tupi-cava1bas. Etn 9 de novernbro de 1980, no terceiro posto de atra9ao aberto pela
expedi9ao, eJn Alta Lídia, "os uruéus-au-aus foran1 surpreendidos, por acaso,
observando-nos por trás de utnas moitas, a uns 150 nietros do posto de atra9ao' ',
segundo Costa [1980:89]. Um dos suruís assustou-se tanto coJn os uruéus-auaus que te11ninou por assustá-los tambén1. Outro escapou, correndo das flechadas. Os índios cercara1n o posto, noite e día, se1npre tentando atacare recusando
os brindes que lhes eram oferecidos pelos sertanistas. Pennaneceram em ataques
intennitentes até 28 de dezen1bro de 1980, quando recolherrun os brindes
deixados nos tapiris das imedia9oes. Até que, na Jnanha do dia 10de1nar90 de
1981, quatro tneses depois de instalado o posto de Alta Lidia, um líder pediu,
por gestos, n1ais fac6es a expedi9ao. Dois días depois vieram em par, cotn
tnulheres e crian9as. Retornaratn a inda seis días depois, oito guerreiros, quatro
1nulheres e dois Jneninos.
Abriu-se, segundo Costa, niais un1 posto de vigilancia, denotninado
Cajueiro, em un1seringal abandonado no rio Jaru, con1pletando asshn os quatro
postos instalados pela expedi9ao [1980:97). Estes pritneiros contatos a1nistosos
nao ilnpedira1n os uruéus-au-aus de prosseguiretn en1 seus confrontos comos
regionais ... Utn seringueiro e un1 colono do Incra foratn tnortos na n1anha de
ontem as tnargens dos ríos Sao Miguel e Muqui, no sudeste de Rondonia, no
Projeto Mundo Novo, por índios 't1rupains, possiveltnente tun subgrupo dos
uruéus-au-aus' ', divulgou a Funai de Brasília [OESP, 6.5.1981]. No mesmo día,
etn Porto Velho, Apoena MeireJles anunciava
(...]o ataque a um casal de agricultores na locnlidadc de Brasilfmdia, a 92 km de Cacoal, lambém
cm i{oudónia. O colono José Domingos Percira foi aliugido por lrés flechas atiradas por um gnipo
de indios ainda niio identificado, e morrcu na hora. Sua mulhcr, Francisca Pcreira, foi atingida duas
vezes, mas conseguiu arrastar-se por qua se dois quilómct ros, até chcgar a um lote, de onde foi levada
ao hospílal de Rolim ele Moura [OESP, 6.5.1981].

Ernjulho de 1981, o contáto parecia avan9ar: 34 indios, vinte homens,
oito tnulheres e seis crian9as foratn ao acampatnento de Alta Lidia,• ·nutn clima
atnistoso", segundo os sertanistas [OESP, 8.7.1981). O chefe da atra9ao, Joao
Maia, declarou ain1prensa que'' o final da atra9ao está próxilno' ',inclusive por
ter recebido u1n cocar, flechas e arcos, em retribui9ao aos brindes da Funai.
Segundo Maia, ''os con tatos co1n a tribo estao esbarrando nutna dificuldade: os
ínclios falatn utn dialeto desconhecido no território •• [OESP, 21.8.1981]. O posto
localizado no igarapé Floresta nao teve tanta sorte. Lá cluas índias pacaás novos
(orouaris), esposas de índios contratados pela Funai con10 ajud~ntes, foran1
atacadas, un1a delas ferida con1 duas flechas no bra90 direito. As mulheres
lavavatn roupa, e forarn flechadas do outro lado do río [OESP, 24.10.1981].
O sertanista Joao Maia Brito enganava-se sobre a .. pacifica9ao". Pelo
1nenos um grupo dentre os uruéus-au-aus resistia ao contato. Urna rnanha o
sertatústa foi atingido p0r utna flecha na otnoplata, enquanto escovava os dentes,
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e os demais funcionários de Alta Lídi,a ainda donniam. Foram acordados pelos
gritos de Maia [OESP, 11.3.1982]. Foi um dos raros ataques dos indios no
período das chuvas, feito por um grupo uruéu-au-au insatisfeito coro os contatos
itúciados por outros aldeamentos. Urna semana tnais tarde, um outro grupo, cotn
seis crian9as, vinte mulheres e dezoito hotnens, visitou pacíficamente os funcionários [OESP, 17. 3.1982]. O Posto Alta Lidia foi rebatizado coro o nome do
piloto Ary D 'Altoé, tragicamente falecido, na queda de seu aviao na própria
pista de pouso, freqüentemente fretado para abastecimento do posto de atra9ao.
Um tnes depois tres índios ·pediram para donnir na sede, aumentando a
amizade con1 os sertanistas~ apesar das dificuldades com o idioma [OESP,
20.4.1982]. Os contatos foram multiplicando-se. Cerca de quarenta índios
chegaram em junho de 1982 e a comunica~ao aumentou através de um indio
tenharin1, inc~rporado na .. atra~ao" [OESP: 1.6.1982]. Por este intérprete a
Funai soul;>e que outros grupos uruéus-au-aus desejavatn visitar o acampamento.
As visitas foratn se fazendo cada vez nlais freqüentes e duradouras. Benamour
Fontes, já de volta, con1unicou a itnprensa que cerca de cinqi.ienta índios
pennaneceram utna semana no posto [Jornal de Brasília, 8.7.1983]. Nessa
época, a Funai tinha levado catorze caripuna para visitar os uruéus-au-aus, além
de ter verificado que os tenharins e parintintins eram perfeitos intérpretes.
Alguns tneses antes tres índios foratn levados a Po1to Velho, de aviao, tnuito
assustados, para tratamento tnédico, mas seus parentes tenninaram por exigir
sua vol ta. Um auxiliar de indigenista discutiu con1 un1 índio e foi ferido na coxa
[Estado de Minas, 14/1/1983].

,

O CONTATO E DJAI

A partir de 1983, o contato foi-se intensificando, ent particular como
grupo de parentesco de Djaí, que estava cotn tnais de sessenta anos. ltúcialtnente
seu nome era Rarica, tnas de tempos en1 ten1pos, en1 acontecirnentos mareantes,
tnudatn de notne. Djaí e sua gente tenninaram por deixar a regiao do igarapé
Floresta, onde eratn pennanentetnente hostilizados pelos invasores, agora vao
até lá apenas para ca~ar, ernbora seja seu lugar predileto, expJicou Djaí. Por
volta de 1984, veio n1orar a un1a hora a pé do posto central da Funai, o Alta
Lídia ou Con1andante Ary, bem no centro da área, nun1a garganta de tnontanhas
onde foran1 construídas tres malocas.
· Djaí é careca, e sua fisiono1nia indica, entre os ascendentes, algun1a
tnescla de seringueiros con1 índios, mas nao fala urna palavra de portugues, e
odiava os invasores coro a mesn1a decisao dos demais uruéus-au-aus, ''nao
respeitan1 nada, ne1n os barreiros de anta e loca is de pesca•', explicou. Foi quem
estitnulou os contatos pacíficos, cansado das guerras e confiando na Funai. O
grupo que o aco1npanha teve várias mortes após o contato, em sua maioria por
doen9as. A pesar de seus companheiros tnostrarem amizade comos funcionários
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do posto da Funai, continuaram confrontando-se comos seringueiros e garimpeiros na mata e sua aldeia está en1 permanente estado de guerra. Um de seus
filhos, chan1ado Boacara pelos funcionários, parece ter grande lideran~a entre
os mais jovens. Na verdade, chama-se Uacáia [Puttkamer, 1987:6].
Contou Djaí que faz parte da memória dos mais velhos terem vindo, há
muito e tnuito tempo, da regiao dorio Madeira e que suas malocas numerosas,
há alguns anos atrás, situavam-se na regiao do Candeias, Jamari, Floresta,
Pacaás Novos, Cautário, Sao Miguel, Muqui, Jaru e Urupá. A última grande
aldeia do grupo de parentesco de Djaí era no igarapé Floresta, de onde foram
expulsos pelos garimpeiros e pelo Projeto Burareiro do Incra. Insistem, em
particular, na cachóeira de Montenegro, no río Jamari, na altura do Floresta,
onde há antepassados enterrados, de uma grande aldeia do passado.
Mocoxi, um índio suruí que trabalhou urna década na "atra~ao", conta
que os uruéus-a\.1-aus já nao faziam 1naloca há 1nuitos anos, por temerem os
ataques contínuos, ''andavatn cotno ciganos' '. Depois os indios que trabalhavam
na Funai passaram a andar com eles, mas eram mais rápidos. Tiraram mais de
dois núl invasores. Urna vez tiraram cinqüenta garimpeiros, morreram dois.
Ficou aterrorizado ao ver cotno os indios morriam de doen~as e os remédios nao
chegavam. O enfermeiro ficou pouco tempo, cansou e foi en1bora e os indios
ficara1n muito tempo setn médico ou enferm.eiro, n1orreram muitos. Mocoxi
cpnta que o próprio Nilson, superintendente da Funai etn Cuiabá, lhe prop&s
negócios com madeira, dizendo que assim pocleria pagar seu trabalho e comprar
viaturas.
Manguetá, chamado pela Funai de Verruga, é outro chefe de um grupo
de parentes. Suas malocas també111 se situavatn ao norte do posto de Alta Lidia.
Mantén1 forte rela9ao como grupo de Djaí. Urn dos grupos tnais resistentes ao
contato é o de utnjovetn guerreiro chatnado Canindé, ligado a Manguetá e a um
outro chefe, Taroba. Mora longe, a noroeste do Posto Jamari, mas n.inguém
visitou suas malocas, a nao ser mais recenten1ente, e nao se sabiá quantos eram.
Detnonstra un1 imenso ódio a qtÍen1 nao é índio, e parece ter muita razao para
tanto. Em seu próprio corpo ten1 feritnentos de chutnbo de espingardas de ca9a.
Dizque poderia acahnar-se caso encontrasse sua inna e sua mae que foram
raptadas após um massacre pelo seringaJista Alfredao, do rio Jaru. Sua mae
faleceu e sua irma ainda mora cotn Alfredao, com quem tem filhos, e praticatnente só fal¡ o portugués, mas se dispoe a voltar, para visitar o irmao. A Funai,
ernbora saiba onde está Alfredao, nunca to.mou providencias. Canindé, pelo
n1enos no inicio, viveu tenso, revistava os objetos dos funcionários, sempre
am1ado e an1ea9ador. Djaí o acaltnava, pedindo que tivesse mais urna vez
paciencia comos brancos. Ficava pouco nos postos da Funai. No início quebrava
tudo. Talvez por influencia de Djaí, passou a enviar sua gente para ser atendida
no posto do Jamari, quando contraíam .. doen9-a de brarico". No início de 1988,
acompanhou pessoalmente dezoito pessoas, com gripe e pneumonia, para serem
atendidas. Nos últimos anos suas rela9oes, ao Jnenos coma Funai, m.elhoraram.
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Um dos maiores grupos era o ~e Mondaua. A Funai, a pesar de convidada, nunca foi a sua aldeia, nem a qualquer das mais distantes, como as do
Cautário, Sao Miguel, Serra do Tracuá, Pacaás Novos ou Muquí. A primeira
vez que visitaram o posto, eram mais de sessenta, bastante agressivos, arrombaram os depósitos e serviram-se dos brindes que lhes eram destinados. No
início de 1986, n1ais de 180 índios dos mondauas passaram cerca de urn~es no
aca1npan1ento. Etn 1987, 46 deles apareceram etn Alta Lídia. Onde estao os
outros 140? Nao se sabe. Diz-se que urna parte ficou nas malocas, parte nas
nascentes dorio Sao Miguel, parte.nas nascentes do Cautário. Quantos morreratn? Dois jovens, por perderem todos os seus patentes nas epidemias, ficaram
vivenclo no posto, cotn o pessoal da Funai, desde 1neninos.. Utn deles tentou
conduzir un1 dos funcionários até a aldeia 1nondaua. Após cinco días de
can1in.hada, regressaratn. O menino andava níuito rápido, e seu acon1panhante
nao agüentou. '
Os tnondauas explicaran1 a Funai que estavatn cercados por invasores,
após a construt;ao da BR-429 e do Projeto Botn Princípio do Incra, ao sul da área.
Esta infonnat;ao ainda nao permite localizar suas rnalocas, porque a estrada
trouxe invasores ao Cautário, mas tan1bém ao Sao Miguel. Outro grupo é o de
Iguai;ara, cerca de cinqiienta pessoas.
Ao norte, nao muito longe da fazenda Marechal Rondon, pertencente a
núneradora Brutnadinho, nas proxin1idades de utna de suas lavras, vive o grupo
de Arin1a: ta1nbén1 nao se sabia quantos eratn exatarnente. A Funai descobriu
urna fa111ília, a de Mamoá, que trabalhava contra presentes para os seringueiros,
a noroeste da área. Há urn outro grupo, cha1nado pelos de111ais de jururei. Estes
índios sao os que 111oram fora da área demarcada, nos rios Muquí e Ricardo
Franco, na setTa de Moreira Cabra], regiao que vetn sendo ocupada em alta
velocidade, e onde há projetos do Incra. Colocara111 estrepes, dos quais pelo
n1enos qua renta foran1 encontrados, contra colonos e madeireiras. Dois colonos
foran1 fericlos no setor Novo Destino do Projeto de Colonizat;ao Alvorada do
Oeste. Etn 1990, segundo um funcionário do Incra, teriatn tnatado dois colonos
na regiao dos ríos Muquí e Ricardo Franco, larn;ando os cadáveres para o outro
lado do rio, co1no a indicar ao Incra e aos colonos utn litnite a nao ultrapassar.
O presidente da Camara Municipal de Jiparaná escreveu aFunai pedindo
providencias: "Vale salientar que estas terras ficam a 4 km da lateral do setor
cotn as terras da Funai, sendo que os indios invasores avant;aratn 4 km adentro
das terras da Uniao, a inda mais, estao perseguindo os lavradores ... " [Funai, 8ª
DR, 9 .5 .1986]. Novatnente os índios é que sao os invasores, na versao do edil.
A Funai conseguiu, em novembro de 1986, un1 contato con1 um casal na regiao
dos jurureis. Estavatn etn urna rede, quando foratn surpreendidos. O homem
tremeu, de tnedo e raiva, porque nao conseguia alcant;ar seu arco. A mulher,
tnais acessível, disse ao intérprete parintintirn (cavaíba) que eram n1ais de
cinqüenta neste grupo. Marcaram utn encontr~, tnas a Funai nao compareceu
por falta de recursos. Um funcionário, intérprete parintintirn, estimou o grupo
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jururei eJn n1ais de uma centena, pelas info11na9óes dos de1nais uruéus-au-aus.
Nenhun1a medida foi ton1ada e o contato, iniciado, desfez-se. Os índios contam
que os Jnondaúas atacaratn os jururei recentetnente, por causa de desentenditnentos nutna troca de casatnentos e tnataratn vários deles. Dizetn ainda que
outros hotnens, provavehnente seringueiros ou gari1npeiros, tatnbém os atacaratn. Os jurureis tiveran1, durante algun1 tempo, contato com utn seringueiro da
regiao e viveratn tnuito perto de sua coloca9ao. Enfitn nao sao tao difíceis de
encontrar, cotno alega a Funai. En11986 o Incra iniciou o loteamento das terras
deste grupo, que ficaratn fora da área detnarcada.
Há, tal vez, outros grupos nao cavaíbas na área indígena uruéu-au-au, no
Parque Nacional de Pacaás Novos e i1nedia9óes. O n1ais conhecido é o grupo
oroin, etn parte já contatado e refugiado no Posto Rio Negro-Ocaia, aguardando.
A Funai tarda etn retirar os invasores e reinstalá-los en1 suas terras. Nao se sabe
se há n1ais sobreviventes na tnata. Os caripunas, assin1 chatnados pela Funai,
apesar de cavaíbas e nao de língua pano con10 os caripunas do passado,
refere1n-se a utn outro grupo, entre a área caripuna interditada e os uruéus-auaus, no Jacíparaná, Capivari e Fonnoso. A Funai fez urna visita a regiao, urna
excursao de apenas quinze días. Ouviu lá falar de índios, tnas nao os encontrou.
Entre os ríos Candeias e Jan1ari haveria un1 grupo caritiana que recusou o
contato, segundo infom1a9óes de índios e sertanistas.
Os uruéus-au-aus referen1-se ainda a clois grupos presentes na regiao,
qúe falariatn outro idiotna. A un1 deles chan1an1 araraparaquara. Estariatn nas
itnedia9óes das nascentes do río Pacaás Novos, ou e1n outro ponto, a oeste e
noroeste da área, seriatn "brancos" e nao teriatn Jnalocas fixas, donnindo no
chao. O outro grupo estaria entre o Sotério, o Cautário e o Guaporé, e tnoraria
nutna ilba durante as cheias, peran1bulando pela regiao na seca.
A Funai, inicialn1ente, fez contato tnais pennanente cotn o grupo de
Djaí. Cotn vários outros grupos tnantinha contato intennitente, qua1_1do visitavatn o posto. Calculou en1 350 os índios que vieratn pacificatnet)te, até 1988 e
estitnou que pode1n chegar a tnil óu n1ais na regiao, ainda desconhecidos.

A POLÍTICA INDIGENISTA DA NOVA REPÚBLICA
A atua9ao da Funai na área deixa tnuito a desejar, corno sen1pre. Apesar
de existirern f uncionários dedicados, a tonica da institui9~io oficial é a otnissao,
inclusive nos dois ten1as chaves: a defesa das terras e da saúde dos indios. Sem
dúvida, a responsabilidade tnaior é da tná vontade da burocracia de Brasilia,
apesar de ter contado, de 1983 a 1988, con1 recutsos extraordinários do cotnponente indígena e ambiental do Pol.onoroeste.
A própria de1narca9ao, etn 1985, deveu-se mais aos confl.itos e as n1ortes,
que aa9ao preventiva da Funai. O Polonoroeste foi, contraclitoriamente, un1 dos
grandes responsáveis pelo agravan1ento da situa9ao destes indios, devido ao
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asfaltamento da BR~364, a abertura de vicinais, aos projetos de coloniza9ao,
estitnulando a ocupa.yao e as madeireiras. Mas deveu-se a existencia dos
nlecanismos corretivos do programa, coJno a avaliai;ao, a demarca.yao e os
poucos recursos coJn que a Funai contou para atuar na regiao.
Apenas um conjunto de circunstancias permitiu a urna área de índios,
ainda em fase de contato, possuir terras demarcadas. Neste sentido, urna
experiencia pioneira, apesar de que desde o inicio temía-se que nao sobreviveria,
devido aos interesses envolvidos; mas mostrou que é possível. O mais importante fator de pressao para a demarca~ao da área f oi a violencia com que os
indios a defendiatn. Contaram além disso coJn u1n conjunto de fatores, alguns
circunstanciais con10 a baixa fertilidade dos solos, nas serras, em sua tnaior parte
e a coincidencia cotn urna área de prote~ao a1nbiental conveniada. Foi iJnportante, ainda, apresen.ya de urna orienta~ao me;tis favorável aos indios, na pruneira
fase da transi'9ao detnocrática, logo após a queda do goven10 militar, em alguns
órgaos do goven10, inclusive na Funai e no Mirad, em 1985; lamentavelmente
de curta dura~ao. Acrescente-se a pressao de grupos hun1anitários etn defesa
dos direitos das tninorias e do tneio atnbiente, dentro e fora do país, sobre o
Banco Mundial e o goven10 brasileiro, responsáveis pelo Polonoroeste.
No entanto, a pressa em realizar o contato, gerahnente acotnpanhando
o avan90 da fronteira económica e da expansao endocolon.ial, ten1 levado a
tnortandade aos grupos recém-contatados. Tuclo leva a crer que os uruéus-au-aus
nao escaparatn a esta triste sina. Apesar d~ existir ern Porto VeU10, episodicatnente, utn tnédico dedicado nos últimos anos e algmnas enfenneiras na área, o
atendin1ento tnédico é precário e eventual, o que é ainda mais grave nos
pritneiros con.tatos. Numa visita e1n que coincidiu estaretn cerca de cetn ín.dios
no posto, o tnédico pode constatar que 90% tinhatn algutn tipo ele infec9ao das
vías respiratórias, a rnaioria pneutnonia. Os índios contarn que houve saran1po
nun1a maloca, con1 pelo n1enos doze mortes, sem nenhun1. at~ndimento. Nao há
dúvida de que foratn reduzidos, con1 o contato, a menos de um ter90 e continuam
a tnorrer, como ocorreu com todos os grupos contatados recentemente em
Rondonia e no norte do Mato Grosso.
Alén1 de ter financiado a den1arca9ao, o Polonoroeste itnpulsionou as
poucas tentativas para sua defesa. Planejou a abertura de postos de vigilancia,
u111a dezena, nunca instalados, porque os recursos perdiarn-se na burocracia.
Co1n o IBDF, PM-RO e IEF, houve a9óes conjuntas de levanta1nento e retirada
ele invasores, tnas raramente chegavan1 a bo1n ten110, devido afalta de recursos,
pressao política e cornip9ao de funcionários. As equipes chegararn a contarcon1.
o apoio eventual de un1 helicóptero, alugado pelo Polonoroeste, e nen1 assim os
invasores foratn efetivamente retirados, ern particular a nordeste da área conveniada. Ern 1988 a Funai obteve un1a decisao judicial favoráv~l a retirada dos
invasores, quando cerca de trezentos garimpeiros entraratn ilegalmente na área.
Mas argutnentava com a dificuldade de acesso ao local, no Jamari, onde a

A RENDl<;AO DOS SOBRE VJVENTES

129

invasao era n1ais nutnerosa e os garimpeiros tardaram a ser retirados, sendo
finaltnente expulsos pelos próprios índios. Tudo é feíto pela metade.
A tensao das últin1as décadas de conflitos e em particular das invas0es,
tnarcou profundamente os índios. Evitavam aldeias fixas, viviam em estado de
alerta e cotnbate. Em toda a área há tapiris, acatnpamentos de ca9a. Deixam
royas em vários pontos diferentes. Annazenam produtos em jiraus, para nao
serem cotnidos pelos animais e terem como abastecer-se nas caminhadas. Os
po11tos onde há maior disponibilidade de recursos naturais sao, coincidentemente, os tnais inseguros e disputados pelos colonos.
A Funai quase nunca pode responder a seus a pelos para retirar invasores, ou atender a sua saúde, en1 pontos distantes dos postos. Assim, estes
tenninan1 por atrair os índios, por serem tnais seguros e contaretn com algum
abastecin1ento e atendimento a saúde. O resultado, corno ern tantos outros
casos, parece ser a tendencia a penúciosa concentra~ao dos índios nos postos,
onde tenninatn .. integrados., e "nacionalizados", abandonando a área extensa que ocupavatn. Oito índios foran1 surpreendidos tomando bebidas alcoólicas
co1n colonos, en1 Mirante da Serra, apesar de nao falarern tuna palavra de
portugues, exatan1ente urna das localidades de onde saetn numerosos invasores, etn sua maioria garimpeiros. Outros apareceram em Guajará-Mirim, no rio
Matnoré, a passeio, segundo explicaram.
Assirn 1nesn10 continuain resistindo. Etn 1986 n1ataran1 dez invasores e em
1988 outros dois garirnpeiros, para falar dos conflitos de que a Funai tomou
conhecitnento. Un1 ú1dio suruí e sua tnulher doente, arnbos trabalhando para a
Funai, foram serian1ente an1ea~ados de linchatnento por tnoradores de Mirante da
Serra. Quando as elei~óes se aproxiJnatn, os políticos esti1nulatn novarnente invasoes.

Enfin1, urna sucessao, uma espiral de incúria do poder público. Seu ponto
alto é a ad1ninistra9ao de Romero Jucá na presidencia da Funai. ·Com ele
instalou-se u1n gn1po sem qualquer experiencia indigenista anterior e aliado a
interesses que sao estranhos aos íhdios. Nao cabe fazer aqui, porque longa, a
análise desta fase, ¡:io nível nacional sernelhante ao período de degrada9ao do
SPI, que o levou asua extin9ao em 1967, por desn1andos e corrup9ao.
Quanto aos uruéus-au-aus, Jucá e sua equipe assinaran1 dois contratos
de venda de tnadeira de lei, ern troca de trabalhos na área, en1 particular a
abertura de urna estrada inten1a e pistas para helicópteros. Em 1985, a Funai,
em opera9ao conjunta cotn a PM-RO e o ex-IBDF, havia conseguido paralisar os
trabalhos das n1adeireiras Urupá e Con1eta, nas proximidades de Jaru, dentro da
Al Uruéu-au-au e do Parque Nacional de Pacaás Novos. A a9ao deveu-se ao
Acordo Interinstitucional para Defesa da Fauna e Flora de Rondonia, criado por
tnecarúsmos corretivos do programa Polonoroeste, numa tentativa de brecar o
in1pressionante destnatamento no Estado, através da a9ao conjunta de órgaos
estaduais e federais. Na n1esma interven-;ao, o ex-IBDF, a Funai e a PM-RO
apreenderatn onze n1il nietros cúbicos derrubados pela tnadeireira Urupá, tres
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tnil pe]a n1adeireira Con1eta e vária,s máquinas e equipamentos. Apenas em
1nadeira nobre, estimou-se em cerca de oito miJhoes de dólares os prejuízos aos
ú1dios. Ao son1ar-se as invasoes de co]onos, agropecuárias, garitnpos, mineradoras, os ú1dios perderam utna fortuna em recursos naturais, centenas de milhé>es
de dólares.
A Funai abriu licita~ao para a venda da madeira apreendida. A pr;esidencia da Funai, curiosatnente, anuJou a concorrencia, 111ostrando disposi~ao en1
negociar com as próprias madeireiras invasoras, ern resutno, premiando-as pelo
esbuJho, para •'regularizar un1a situa~ao de fato ''.· segundo urn responsável pelo
patritnonio indígena da adrninistra~ao Jucá. Etn 28 de seten1bro de 1987, o
próprio presidente da Funai, Rotnero Jucá, assinou, con1 a Corneta, utn contrato
de a1iena9ao de 9 322 1netros cúbicos de tnadeira,
etn toras de cerejeira, ipe,
,
tnogno, angel,in1 e cedro. Trata-se de un1a •'-pennuta' ', contra a constrm;ao de
45 quilónJetros ele estradas de acesso aos postos da Funai no interior da área,
u111 Toyota e u111a enfennaria equipada. Etn 5 de dezetnbro de 1987 é assinado,
con1 a Unitnar, un1 segundo contrato de aliena9ao de duas 1nil árvores desvitalizadas, etn troca ele 25 quilometros de estradas, dois postos de vigilancia com
heliportos, ou seja, utn terreiro terraplanado. O governo dispunha de recursos
do Polonoroeste, o que ton1a n1ais suspeitos os contratos feítos pela Funai. As
obras nunca foran1 realizadas.
A prática"Clos contratos de n1adeira ton1ou -se corriqueira na Funai, coJno
já o fora no SPI, con1 os donnentes da EFMM. Jucá chegou a abrir uJn escritório
especial etn urn dos edificios con1erciais de Brasilia. Sabedora das Ji1nita9oes
lega is para negociar madeira dos índios, a es perta equipe de Rotnero Jucá optou
pela pennuta, que dispensa Jicita~ao . Houve dezenas de contratos deste tipo
apenas ern Rondonia. Nao é necessário insistir na grave lesao aos índios que
representa1n os negócios da ad1ninjstra~ao Jucá, co1n a aliena9ao de recursos
naturais de suas terras, a n1adeira e1n particular, quando a lei lhes garante o
exclusivo usufruto. No caso de grupos isolados, a situa9ao é ainda mais delicada.
A i111prensa chan1ou aten9ao a questao, en1 partic ular a revista Senhor, cotn o
artigo ··indio Dá Dinheiro'' [Senhor, 27 .10.1987]. Antes disto, a avalia~ao do
Polonoroeste havia revelado a corrup9ao de altos funcionários da Funai , envolvendo inclus ive jovens Jideran9as indígenas, etn detrünento das cotnuniclades,
en1 particular no Parque do Aripuana [Mindlin, 1987:5].
O ex-IBDF/Ibama constatou ta is abusos, segundo relatório da divisao de
fiscaliza9ao [JB, 5.8.1987]. O procurador geral da República, Sepülveda Pertence, pediu a abertura de inquérito "a caráter urgente" [JB, 6.11.1987]. Um
procurador da República, Gilmar Ferreira Mendes, disse, por sua vez, que a
"procuradoria tem motivos para desconfiar da lisura dos contratos porque, ao
adotar a pertnuta, que é un1 instituto legal, a Funai estaria fugindo da licita9ao
pública, o que nao ocorreria no caso de contrato de co1npra e venda'' [JB,
7 .1.1987]. Esclareceu que, Jnesmo nao sendo crirne con1provado, há tnatéria
suficiente para un1 processo adtninist,rativo, que poderia determi nar o afasta-
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tnento de Jucá. Os contratos de aliena9ao de madeira, feitos na área dos
uruéus-au-aus, tenninaram por provocar a abertura de un1a Cotnissao Parlrunentar de Inquérito·na Assetnbléia Legislativa de Roncl&nia, infelizmente corroída
por litigios entre fac9óes políticas.
Finahnente, o Tribunal ele Contas da Uniao decidiu, por unanimidade,
pedi~,interven9ao na Funai [JB, 1.8.1987]. Ro1nero Jucá confinnou, entao, que
tais contratos existia1n para ''colocar utn pouco de ordetn numa situa9ao de
fato'', e que a Funai precisava de recursos. O TCU voltou a dar um prazo de
trinta dias para que a Funai prestasse esclarecünento sobre os ''contratos
sigilosos' para extra9ao de tnadeira en1 áreas indígenas en1 Rondonia cot.n
en1presas sJesconhecidas na regiao'' [JB, 13.11.1987]. Enfin1, onde havia tnatéria, e escandalo, para derrubar un1 goven10, as dent.'1ncias tnal chegaratn a
arranhar a sen1-ceritn&nia da adn1itústra9ao Jucá. Iniciativas poderia1n ter sido
tornadas, por exe1nplo, pelo Legistativo, n1as o Congresso se ocupava da
Constituinte. Qua.rito ao Executivo, orientado pelos tnilitares do bunker da
''seguran9a nacional'', envolvidos, pela política indigetústa da Nova República
e controlando-a, nao fez senao solidarizar-se con1 a adtninistra9ao Jucá. A
in1pu1údade levaría Jucá, e seu grupo, cada vez tnais longe: pretniado cotn o
governo de Roraitna, por no1nea9ao de Sa1ney, foi o responsável pela invasao
dos gariJnpeiros nas áreas ianon1fünis.

A SEM-CERJMÓNIA DA COLONIZA<;AO OFICIAL

Podia-se supor que a chegada do Incra aRondonia evitasse repetiretn-se
as desastrosas incidencias de coloniza9óes privadas en1 área indígena. Na
década de 60, colonizadoras particulares vendiatn lotes avontade. A colonizadora Itaporanga, por exetnplo, vendeu as tetras surut (paiter), provocando
conflitos e tnortes, sen1jatnais regularizar a situa~ao dos con1pradores [Mindlin,
1985: 133].
Incapaz de protnover a refotma agrária no sudeste do país, onde se
davarn os confrontos, e encontravam-se os setn~terra, o reghne autoritário
decidiu exportar n1ao-de-obra para a Atnazónia. Após o fracasso das agrovilas,
e da Transatnazonica, foi a vez do sudoeste atnazonico. O Incra de Rondonia,
entao Território etn vias de ton1ar-se Estado, contou cotn privilégios ín1pares.
Ton1ou-se a principal institui9ao do futuro Estado, confundindo-se con1 o
govemo do Território e hnpondo-se a ele. Cerca de tnil funcionários, avioes,
helicópteros, ar co11dicio11ado, nada faltava para resolver, de tnaneira fácil, a
guerra fundiária que pipocava no país, através do estúnulo a migra~ao dos
tniseráveis setn-terra, pela distribui9ao de lotes etn terras públicas devolutas,
etnbora infé1teis.
O Projeto Burareiro constituí, seJn dúvida, utn dos 'tnelhores exen1plos.
Tetras pouco fé11eis, todas,p(oibidas de ocupa~ao e des1natamento, por seretn
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nascentes e en~ostas: Situado nas pr~ximidades de Ariquemes, avan~a sobre o
.igarapé Floresta, que, como revelam numerosos documentos, é um dos pontos
mais tenaz1nente defendidos pelos índios nas últimas décadas. Foi neste projeto
do Incra que saíram vitimados, entre outros, os filhos do seringueiro Prestes e
Daniel Castro. Em nota divulgada pelo jon1al Alto Madeira, em 9 de outubro
de 1979, Apoena Meirelles, entao delegado da 8ª DR-Funai, dizia:
A Funai nao pode ser responsabilizada pelas vidas de inocentes que, sem nenhwna orienta~ªº• sao assentados cm área de ú1dios nao contatados, como é o caso dos uruéus-au-aus.

Os contatos entre o Incra e a Funai eratn pratican1ente inexistentes. Nao
havia, por parte do Incra, urna sisten1ática de consulta prévia a Funai, em caso
de assentamento. O Incra litnitava-se a dlvulgar proclan1as de arrecada~ao
fundiária e a' Funai podía manifestar-se, ou nao, em seis meses, caso lesse o
jon1al apropriado, como qualquer particular interessado. Quanto a Funai,jamais
acotnpanhou de perto os projetos do Incra. É curioso que, para obten~ao de
certos créditos goven1amentais, ou isen~ao fiscal, exige-se urna certidao negativa de presen~a indígena. O Incra, no entanto, atuava como se nao pertencesse
ao n1esmo govemo que a Funai, e vice-versa.
O sertanista Benamour Fontes relatou, após o ataque afatnília Prestes:
No lncra, estivc com o cxecutor do Projeto Durarciro, o qual dcpois de eu ter entregue a
cópia da Porta ria 508/N, de 26.6.1978, que delimita a área para os indios uruéus-au-aus, e mu mapa
da regi:'io com os limites, fomos conferir como projeto do lncra, e vcrificrunos que o mesmo tinha
penetrado na reserva pela margcm direita do igarapé Nova Floresta, e margcm esqucrda do río
Jamari, inclusive jií loteado e distribuido a colonos pelo lncrn. Como mesmo exccutor, confinnamos
a inda <¡uc o projeto da loca1idade de Ja m cntrou 11a mesma reserva, tiram.lo parte da marge1 n esquerda
dorio Jam, nas proximidades da foz do igarapé U:í-Aami, saindo nas imedia~ócs do Morro da Piroca.
Dilas pcnctra<;ocs foram assinaladas pelo cxccutor, cm vista dos mapas existentes na sede do Incra
de Ariqucmes [Funai, 8ª DR, 7.11.1979].

Apesar das cleclara~oes etn contrário, o Incra, cotno o setor privado,
procurava avan~ar pri1neiro nas terras indígenas, para resolver o probletna
depois. Un1 de seus responsáveis adn1itiu utn recuo parcial no vizinho Projeto
Adolpho Rohl, no Jaru, evitando ainda mais conflitos [Alto Madeira,
24.7.1979]. Mas está claro que o Incra nao respeitou a interdi~ao de 1978. Os
lotes do Projeto Burareiro estavam sendo discriminados no 1nesmo ano de 1979,
e111 que se deram as mortes no igarapé Floresta. A família Prestes, por exemplo,
foi atacada exatamente quando destnatava seu lote, recétn-recebido do Incra.
Os seringueiros das vizinhan~as, mais antigos na regiao, atribuíram os ataques
as picadas demarcatórias feítas pelo Incra, que enfurecera1n os índios.
As 1nortes convenceram o Incra, pelo tnenos provisoríamente, a desaconselhar, e até a proibir, a ocupa~ao dos lotes pelas 113 fatnílias, entao previstas
para serem instaladas entre as linhas C-0 e C-15 do PAD-Burareiro. Os jon1ais
relatararn que .. a medida foi tomada apenas para dar seguran~a aos colonos .. ,
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segundo infonna9ao do hiera. O próprio coordenador do Incra, Reinaldo Galvao
Modesto, diz que o órgao ''pretende assentar mais duzentas famílias na zona
agora interditada" [O Liberal (PA), 26.2.1980]. Nao se fizeram esperar. Em 15
de dezembro de 1980, a Coordenadoria Especial no Território de Rondonia do
Incra, pelo rádio n. 252,
"comtmica que lodos os parceleiros das linhas co, es, c 10 e c1s do PAD-Durarciro estao liberados
para reiniciarcm suas atividades agrícolas" [sos Cf:fR/G, Juera].

ltnediatamente, os executores do PAD-Burareiro reconvocaram os 113
interessados a aptese11tare1n-se na sede adrninistrativa do projeto, até 14 de
outubro de 1980. Note-se que a decisao do Incra de ocupar as terras, a revelia
da prese119a indígena, é evidente. Está docun1entada nos processos do PAD-Burareiro. A n1orte dos filhos de Prestes dera-se en1 27 de outubro de 1979. Os
pretendentes do PAD-Burareiro receberatn sua LO, do Incra, após o ataque. Por
exen1plo, a LO de Henrique Ahneida Ratnos, para o lote n. 52, gleba 33, foi
publicada etn Brasília, com·o n. 48, en1 26 de novetnbro de 1979. A de Dorival
Gon9alves de Carvalho, para o lote 53, da gleba 33, foi publicada pelo Incra em
Brasilia em 10 de dezen1bro de 1979. Ou seja, u111 tnes após as 1nortes, o Incra
expedía documentos para ocupa9ao de lotes no n1es1no local, e vizinhan9as,
apesar das solicita9óes em contrário da Funai.
Mais grave: utn ano depois, o Incra, entre 8 e 18 de novetnbro de 1980,
regularizava co1no título definitivo estas l 13 licen9as, .. para ocupar e explorar
efetivan1ente os lotes". A ausencia de benfeitorias, exigidas por lei para a
regulariza9ao da ocupa~ao, foi escan1oteada, perdoada e atribuída pelo Incra a
Funai, que detem1inara ·'a paralisa~ao ten1porária de qualquer atividade agrícola nas áreas respectivas, face ao trabalho de atra9ao pro1novido pela Funai,
aos litnites da área indígena uruéu-au-au' ' , confonne a folha circular itnpressa
para a regulariza9ao dos 113 ass~ntados na faixa do PAD-Burareiro, onde os
índios atacara1n [CETR, locra].
Nao há dú~ida de que o Incra pretendía assentar colonos, deliberadatnente, en1 área indígena, contra o parecer da Funai. O relato de Costa mostra
que alguns colonos tatnbétn agiam de 1ná-fé:
·
Í'inalmente, entrevistamos vários colonos, que cslño mornndo nas margcns da rodovia 421.
Estcs colonos haviam sido retirndos dos scus lotes, :is margcns do rio Jamari e do igarapé Nova
Florcst;i, c¡uando a equipe da Fumü interditou a área no inicio da Ex1x.~di9iio uniéu-au·au. Quase
todos cstcs colonos livcrmn suas ca banas saqueadas no vcrilo de 1979. Muitos deles niio comunicaram o fato ao lucra e a Funai, com medo de pcrdcrem seus lotes. A imprcssflo que ti vemos é qt!C,
cstcs colonos, prctenclcm voltar assim que ocorrerem os primciros conlntos pacíficos com os
urnéu-au-au, o que causará um grave problema para todos, cm especial para o indio, que inclui estas
tcrras dentro do seu tcrritório de cai;adas [Costa, 1984:84).

Utn relatório do Cinü-RO, de 1981, vai no niestno sentido:
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[...] o lucra está cortando [...] todas as lerras, também aquelas onde é por lo<.los reconhecida a
prcscn~a de ú1dios. O mesmo fiscal do lncra, ho día em que culrcgou os lotes aos colonos, no setor
onde se dcu o ataque, tcria afinnado - "tenhain muito cuidado porque aquí deve ter índios... " [OESP,
26.11.1981 ].

A Funai , devido aos repetidos ataques exteriores a área interditada pela
Portaria 508/N/ 1978, de 879 900 hectares, propóe ao Incra urna nova interdi9ao,
na fonna de u1n polígono, co1n 1840000 hectares. O Incra [17.6.1980] responde
a8ª DR, exagera, dizendoque a nova interdi9ao ''prejudicará, sensivelmente, 996
fatnílias já assentadas, das_ quais· 50% possue1n docu1nentos de terras, e a
de1narca9ao de 2 921 parcelas en1 fase final de execm;ao, e cotn elevado investitnento aplicado pelo Incra". O Incra confundía sua vontade de ocupar coin
ocupa9ao de fato. O polígono, proposto pela F:unai, continha a.penas índios, salvo
alguns seringl:1eiros tolerados e incursóes de gari1npeiros. Apesar disto, a Funai
de Brasilia recua. Apoena Meirelles ainda pede que ''se evite assentar colonos
nas proxinúdades da confluéncia dos rios Ja1nari e Floresta", e concluí: "Fica
liberado o restante da área, nao obstante os riscos que os colonos correrao ao
habitarern en1 área de perambula9ao de indios arredios" [Funai, 8! DR,
20.6.1980].
Posteriom1ente, etn negocia9ao direta entre Apoena Meirelles e o coordenador do Incra e111 Rondonia, Reinaldo Galvao Modesto, a área interditada é
atnpliada, di1ninuindo os prejuízos aos p~anos do Incra, tnas excluindo da _
coloniza9ao o igarapé Floresta, confom1e o parecer de José do Canno Santana,
o set1anista Zébel, entao dirigindo a frente de atra9ao. No entanto, a Funaija1nais
efetivaria a nova interdi9ao, recotnendada pelos sertanistas, pennitindo, tnais
u1na vez por ornissao, a ocupa9ao do igarapé Floresta pelo Incra, apesar da
oposi9ao dos índios e do parecer contrário de seus funcionários.
A reocupa9ao pelos colonos foi lenta - os titulados tetnendo os indios
-, nunca chegaria a con1pletar-se. Quando se iniciou, na seca de 1983, a resposta
nao se fez esperar. Etn dezen1bro do 111es1no ano, os índios, na 1nesn1a gleba 33
do Projeto Burareiro, onde etn 1979 os uruéus-au-aus haviarn tnorto os filhos
de Francisco Prestes, tnataratn, co1n 34 flechadas, o colono Braulino. Alén1 de
provar a detennina9ao dos índios, dernonstra a critninosa a9ao endocolonial de
espolia9ao deliberada. Lernbre-se que o outro tnorto de 1979, Daniel Castro,
fora fl echad o nas vizinhan9as da gleba 34, no 111es1no iga rapé Floresta.
Resu1nindo, tern-se que, etn 1980, o Incra, 1nes1110 após as n1ortes e o
rapto dos filhos do colono Prestes, e de Daniel Castro, nas glebas 27 a 33 entao
itnobilizadas, tinha distribuído 113 lotes no PAD-Burareiro. Apesar de ocorrer
ainda a n1011e de Braulino, em 1983, o Incra nao desistiu de ocupar a ponta sul
do PAD-Burareiro. A Funai tem1ina por insistir apenas ntuna estreita faixa em
torno aos rios Floresta e Jatnari, cortando 17 600 hectares do PAD-Burareiro,
con10 detenninado pela den1atca9ao. Etn 1985, finahnente, quando a Funai pede
a interdi9ao parcial do PAD-Burareiro, até a cachoeira de Montenegro, no rio
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Jarnari, a regional do Incra en1 Rondonia afinna que tal decisao atingiria 176
parcelas já atribuídas a colonos, na n1arra [Incra, DR-17, 30.4.1985]. Etn levantatnento feito lla sede da DR-17, Incra-RO, a pedido do Mirad, encontran1os
expedidos, de fato, e irregulannente, apenas 113 títulos definitivos [Incra, DFT,
4.6.1985].
Outro levantan1ento feito pela Funai, en1 1984, co111 o executor do
projeto, verificou apenas cinqüenta pretendentes [Funai, Processo 0030/1985,
pp.150-152]. Destes, quinze nao dispunhan1 de título definitivo. Ou seja, o Incra
passa a entregar un1a grande quantidade de lotes, e expedirá as pressas 73 títulos
definitivos, apesar de conhecer a intenc;ao da Funai de interditar a área do
igarapé Nova Floresta, até a cachoeira citada. O pior é que, dos 113 titulados,
nenlu1111 ocupava os lotes. Segundo o sertanista I-Iugo Pedro da Silva, ex-chefe
da frente de atracrao uruéu-au-au, apenas tres seringueiros persistiatn na área
após a tnorte de Braulino. Os índios tinhatn convencido os colonos a saíretn,
n1as o Incrase rect1sava a abandonar a ponta su) do PAD-Burareiro. Os colonos
tenninararn por revender seus lotes etn contratos privados a grupos econotnicos
de Arique1nes e Jiparaná, agropecuárias, n1adeireiras e lllineradoras, enfitn, aos
senhores que 111anipulava1n o Incra.
Apesar de reconhecer que, "face a ausencia de estradas de acesso,
acredita...,se que a atual ocupac;ao desses lotes é precária ·',o Incra pede ao Mirad
no,va verifica9ao in loco, pretendendo tan1bén1 recuar a interdic;ao da Funai até
o igarapé Floresta, obstaculizando e procrastinando a interdic;ao da área [Incra,
DFT, 4.6.1985]. A Funai fez o levantatnento, e os funcionários do Incra ten1ian1
ir ao local, confi11nar as infonnac;oes da Funai. A Funai pretendeu, etn 1984,
interditar parte da gleba Rio Alto, atravessada pelo igarapé Nova Floresta. O
lncra de Rondónia (30.4.1985] afi1111a ter detnarcado 288 parcelas no local, etn
1982. Vet:ificac;ao feita, a pedido do Mirad [Incra, 4.6.1985], constatou-se que,
"segundo os eletnentos disponíveis na sede da DR- 17/lncra, nao se confi11nou
a expedic;ao de docun1entos de ~itulac;ao para esta área. Face-ao sobrevoo
realizado, identificatnos que essa 'área nao dispoe de estradas de acesso, e nao
foi possível identificar desn1ata1nentos" . Eis cotno o ex-presidente do Incra,
Paulo Yokota, pretendeu anunciar ao país, ao final do goven10 Figueiredo, o
111iJionésin10 título da refonT1a agrária, colonizando ''na tnarTa' •, confrontando
colonos e índios. A on1issao da Funai tinha seu paralelo na a9ao descontrolada
e critninosa do Incra.
A área interditada para os uruéus-au-aus, etn quase tocio o seu conto1110,
lhnita-se con1 projetos do Incra. O PAD-Burareiro é utn desdobratnento do
PAD-Marechal Dutra. Esperava-se, no Incra, apenas utna solu9ao para os ú1dios
e o Burareiro seria atnpliado etn centenas de 1nilhares de hectares, cotn a gleba
Rio Alto. Indo de norte a leste, ten1os os projetos Adolpho Rohl, Urupá e Ouro
Preto, e as glebas Novo Destino e Jaru, que pen11itia1n novas a1nplia9oes. A
abe.rtura da BR-429, que setenta asfaltar, pe11nitiu a atnplia9ao dos projetos do
lncra a sudeste e sul da área, etn pa11icular con1 o projeto Botn Principio e outros,
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ditos de· 'assentamento rápido'', ou seja, improvisos eleitoreiros irresponsáveis.
Mestno para o sudoeste, oeste e noroeste da área, em dire~ao a Bolívia, havia
planos de ocupa~ao, como aqueles para as glebas Terra Finne, Satnaúma e o
Borracha. No afa de ocupar, nada tnais interessava. Esta
projeto Soldados
regiao de Rondónia, no início da década, ainda era lugar de índios e seringais.
Questóes corno a prote~ao das nascentes, ou a qualidade dos solos, eram
consideradas irrelevantes diante do interesse de assentar colonos, mesmo em
terras improdutivas.
Para tal avan~o o Incra di.spunha de recursos de toda ordem, ou do
Polonoreste, ou do Finsocial, ou or~an1entários. O·que interessava, etn particular
no goven10 111ili.tar, era colonizar, tentando escatnotear os t_etnas de fundo da
questao fundiária, co1110 a refon11a agrária. A fragilidade, a irnprecisao, enfirn,
a inconsistencia dos títulos dos seringais pe1711itia ao Incra considerar a nlaior
parte das terra·s corno devolutas e disponiveis, salvo raros acordos adn1inistrativos COlll seringa listas decadentes, etn virtude de proceSSOS judiciais, em que O
Incra estava sen1pre etn posi~ao de for~a. Quando os títulos dos seringalistas
eratn revendidos a agropecuárias, n1adeireiras e n1ineradoras, com melhores
advogados, o Incra enfrentava tnaiores dificuldades judiciais.
O outro etnpecilho, ou o único, eramos índios, no que colaborava a on1issao
e a incon1petencia da Funai. A tática era ir avan~ando e den101ir os obstáculos a
111edida que se apresentavrun. Con1 cerca de duzentos n1il colonos chegando a
Rondónia anuahnente, ean 1984 e 1985, o In~ra tentava arnnentar sua capacidaéle
de assentaanento, restrita a cerca de tres a quatro 1nil fanúlias por ano. Daí os
disparates provocados pelo PAD-Burareiro. Pertencia a categoria dos nlelhores
projetos. Quanto tnais distantes dos centros urbanos, tnaior o descontrole, a corrup~ao, a indústria cartorial e das "n1arca9óes", objetivando posse. O posseiro,
necessitado ou profissional, antecipava-se ao próprio Incra, urna vez sabedor de utn
futuro projeto, etn particular os chamados de •'assentan1ento rápido''.
No Projeto Burareiro acotnpanhou-se o Incra avan~ando, apesar de
conflitos de 1norte entre colonos e índios, e da presen~a de utn posto da Funai
no igarapé Floresta. A Funai de Brasília, por seu lado, conciliando por 0111issao,
nunca procedeu a interdi9ao do igarapé Floresta, pedida peJos sertanistas da
área, corno Apoena Meirelles, José do Canno Santa na (Zébel) e Hugo Pedro da
Silva. Sao necessárias novas n1ortes para que se fa~a a interdi~ao, an1pliando a
Pot1aria 508/N/1978, en1 1985. Antes da interdi9ao de parte do Floresta, a
pedido dos outros rneanbros do grupo de trabalho de 1984, Apoena encarrega
Hugo, ainda n1ais urna vez, de perguntar aos índios sobre a possibilidade de
ceder a ponta sul do Burareiro, evitando desentenditnentos como lncra, recebendo un1 nao decidido de Djaí, por causa da cachoeira de Montenegro e da
antiga aldeia.

da
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A DEMARCA<;AO E O INCRA
O Decreto n. 91 416, de 9 dejulho de 1985, atnpliou a área uruéu-au-au,
respeitando linhas-lituites do Incra, e confrontando-se cotn elas, particulanuente
a norte e leste, etnbora litnites naturais fossetn tnais apropriados para tetras
indígenas, por seretn 111ais faciltnente identificáveis. O avanc;o dos projetos de
colon.izac;ao já nao pem1itia o uso dos ríos ou encostas corno limites. Caso fosse
respeitada a lei, o Incra teria reassentado itnediatatnente pequena parte dos 113
titulados indevidatnente, por razóes sociais, ao 1nenos os tnais desfavorecidos,
havendo na altura tetras e recursos disponíveis para este fitn. A tnaioria <lestes
113 titulados nunca ocupou seus lotes no Burareiro, condic;ao para a titulac;ao
definitiva, que o Incra crhninosatnente havia desconsiderado. Para o conjunto
dos pontos atingidos pela interdic;ao, onde houve sobreposic;ao a projetos do
Incra, con1 634 parcelas progratnadas no papel para sere1n distribuidas, nutn
total de 56 100 hectares, a Funai identificou, en1 levanta111entos fundiários,
apenas quinze ocupantes de fato, en1 sua n1aiori.a seringueiros tolerados pelos
indios.
Tal situac;ao é surpreendente. Em 1 832 000 hectares, onde se encontran1
sobrepostos o Parque Nacional de Pacaás Novos e a Área Indígena Uruéu-au-au,
havia, en1 1985, apenas quinze ocupantes, na n1aioria cotn n1enos de utn ano
[J:unai, Proc. 00030/85: 134]. Acrescente1n-se os 45 seringueiros de Lucino, nao
residentes, contratados sazonais para. a safra, e urna fatnília de etnpregaclos do
seringal Sao Totné. Esta situac;ao detnonstt·a a alta tnobilidade e a grande
co1nbatividade dos uruéus-au-aus, que surgian1 inclusive fora da área interditada, já itnensa etn si tnestna. Mas de1nonstra ta1nbén1 os obstáculos de acesso a
utna regiao pouco fértil, montanhosa e encachoeirada.
O grupo de trabalho da Funai, dadas as evidencias da presenc;a indígena,
chegou a estudar mais 55 mil hectares, tendo con1o litnite sudeste a própria
BR-429. O levantatnento fundiári9, no entanto, identificou ali desn1atamento e
ocupac;ao praticatnente irreversíveis. Os colonos ocuparan1 as margens da
estrada> valorizadas e a escólha da rodovia corno lin1ite obrigaria ao reassentatuento de cerca de 1nil fatnílias de colonos sen1 terra. A opera9ao exigiría
in1ensos recursos, 1nil novos reassentainen~os e i1111a desgastante operac;ao de
tipo 1nilitar. A ocupac;ao, feita por· 'tnarcac;oes' ',ditas espontaneas, estitnuladas
por funcionários do Incra e políticos locais, deu-se antes de un1a interdic;ao, o
que cotnplicaria a questao, con1 o alegado desconhecin1ento anterior de presen~a
indígena. O grupo de trabalho resolveu pela libera9ao do Projeto Botn Princípio,
devido a ausencia de infonnac;oes recentes de presenc;a indígena e nutnerosa
quantidade de invasores vindos pela BR-429, as ilnedia9oes do río Sao Miguel.
Foran1 liberados en.tao os 55 tnil hectares da tnargen1 direita da BR-429. O Incra
tenninou dispondo das n1argens da estrada.
Nao é o caso do Projeto Burareiro, apesar dos títulos de "ocupa~ao",
ne1n da gleba Rio Alto, Urna vez que nao passavatn d~ projetos de assentatnento
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no papel, seus lotes, etn sua absoluta tnaioria, nao estavatn efetivan1ente
ocupados, nem 1nestno havia estradas de acesso. No Botn Princfpio, na beira da
· BR-429, a ocupac;:ao fez-se a revelia de utn projeto oficial do Incra, em tnenos
de u111 ano, pem1itida pela estrada, inexistente no Burareiro. Apesar deste recuo,
etn área onde os índios seguran1ente nao sobreviveran1, raramente a Funai
tnanteve tatnanha finneza contra interesses políticos e econotnicos de tnonta. É
óbvio que funcionários capazes de tatnanha pertinácia tem1inaran1 detnitidos,
marginalizados ou transferidos, acusados de rotnantisn10 e irrealismo político,
apenas por tentaretn cumprir sua~ func;:oes. Deixaram den1arcada urna área de
preservac;:ao das n1ais itnpoi;tantes do país.
Parecía que tal tnedida poderia dar utn itnpulso decisivo adefesa da área.
O Incra de Rondonia calculou a perda real etn terras colonizáveis etn cerca de
trezentos tnil hectares, la111entando, etn particular, partes das glebas Bom
Princípio, Nova Fronteira e Samaú111a, que. se ton1ara111 indispotúveis, e onde
planejava assentar colonos, apesar de tnuitos de seus técnicos adtnitirem a
presenc;:a indígena e a baixa qualidade dos solos, confit1nada pelos estudos de
. Fearnside (1986:229]. Ditninuíratn, pelo tnenos, as pretensoes de lotear o
conjunto das glebas Rio Alto, Conceic;:ao, Terra Fi1111e, Samaúma, irnpedindo,
en1 parte, planos de novos projetos de assentatnento etn outros loca is de presenc;:a
indígena con1provada, alé111 de solos pobres.
A Funai liberou tatnbétn tnais de cetn 111il hectares do Projeto Soldados
da Borracha, na gleba Sa1naú1na, interditados na Portaría 508/N/1978 e libérados pelo Decreto 91 416, por nao ter all notícias recentes dos índios. Utna
pequena ponta do setor Evandro Cunha, do Proj eto Soldados da Borracha,
pennaneceu interditada, onde havia dezoito licenc;:as de ocupac;:ao, tan1bé1n sem
acesso ou residentes. Todos estes seringueiros podian1 ser reassentados faciltnente nos 155 tnil hectares liberados, etnbora nao tivessetn ocupado seus lotes,
oque lhes acarreta perda dos direitos, tnas, por razoes hutnanitárias, pelo tnenos
os desfavorecidos tnereciam algutna co1npensa9ao pelos erros do lncra, que
dispunha de recursos e terras para isto.
Na altura da de1narca9ao, os seringueiros erani. a ültitna prioridacle do
Incra de Rondonia, ou terian1 siclo reinstalados etn reservas extrativistas. A
niaioria dos soldados da borracha conten1plados já se encontrava inativa, con1
idade avan9ada, e receberatn os lotes praticatnente para revender, con10 un1a
indeni za9ao.
A Funai obteve da Justi9a Federal, etn 1988, tuna litninar etn favor da
reintegrac;:ao de posse aos uruéus-au-aus, e procedeu a retirada de 42 fanúlias
que aguardavatn reassentatnento na regiao do Jaru. Mas o Incra-Mirad continuava procrastinando a retirada dos invasores do Burareiro, onde há interesses
tna1ores.
O levantan1ento da área uruéu-au-au identificou outros graneles invasores, con10 descreve utn dos advogados do Incra:

A RENDl9A0 DOS SOBREVJVENTES

139

Pelos contatos nu'1l1lidos, ti vemos ciéncia de propósitos de tercciros para o estabclccimento
de possc, para postular futuro reconhecimento pelo Poder Público, destacando-se personalidades
notáveis da cidade de Ji-Paraná, e, cm particular, o empreendimento denominado "Thrcc Boys",
em que se denuncia inclusive proccsso de escravidiio branca. Pace ao sobrevóo realizado, confirmrunos a existéncia de vários focos de desmatamcntos no ámbito da gleba Bom Principio, algtulS
de relativa expressao. Recomenda-se um posiciona.mento do Poder P1.'iblico contra essas pretensóes
[Incra, 4 .6.1985].

As tetras atnargem da BR-429 alcanc;aran1 urna tal valorizac;ao que sua
ocupa~ao se clava na tnedida do avan~o da constru~ao da própria estrada.
Após tantos incidentes o Incra procurou, algutnas vezes, infonnar-se
com antecedencia da presenc;a indígena etn áreas de futuros projetos, nas
itnediac;oes. Consultas foratn feítas, por exemplo, para o Projeto Tetra Firme,
en1 solos péssitnos, e1n volta da setra dos Uopianes [Incra, 5.9.1984]. Nonnaltnente a Funai tinha dificuldades etn responder, e o Incra o sabia; trata va-se n1ais
de utn novo desencargo burocrático. Neste caso, por exetnplo, foi un1a circunstancia que ajudou os indios. Apesar de a presenc;a dos índios nesta gleba constar
num estudo para interdic;ao feíto por Benamour Fontes, em 1977, a área nao foi
interditada pela Portaria 508/N/ 1978. Mas, en1 1984, utn técnico do IBDF, cotn
o aviao e piloto do próprio Incra, durante utn sobrevoo, verificou a existencia
de tres aldeatnentos indígenas, "na localiza~ao 11°30' S e 63º30' W", o que
obrigou sua inclusao na interdic;ao· de 1985 e in1pediu o loteamento da gleba
pelo lacra. Trata-se das cachoeiras do Cautário, onde todos os relatos históricos
referian1-se a presen~a indígena [Funai, 8ª DR, 12.9.1984].

NA A VENIDA PA ULISTA

Ao tnestno tempo en1 que o Incra ten ta avanc;ar sobre as terras indígenas,
pen11anece1n cautelosos, tnas prontos a aproveitar qualquer deixa, poderosos
interesses privados ligados átninérac;ao e aespeculac;ao fundiária.
Em conferencia pronunciada en1 1916, Rondon comentava:
Scrtócs onde nunca pisou homem civilizado já figu.ram nos registros públicos como
pcrtencenles aos cidadaos A ou D; mais larde ou mais cedo, confonnc lhcs sopear o vento dos
inl.cresses pcssoaes, esses proprielários - cara Dcum sobolcs - expclliriío daUi os ú1dios que, por
uma invcrsao monslmosa da moral, scnio cntao considerados e tratados como se fosscm eles os
intrusos, sahcadores e ladrócs (1916:45].

Os anos passaran1, e tais títulos chegaran1 as tnaos de empresas tnodernas, co111 advogados e u1na espiral de conexoes, em particular durante os
gove111os da clitadura rniJitar. A regiao do igarapé Floresta foi sen1pre disputada
pelos índios e seringalistas, e, no pós-guetra, pelas 1nin~radoras. A regiao é
limítrofe areserva estan~fera de Rondonia. Já foratn relatados os choques entre
os índios e as etnpresas Atruda & Cia. (1917 a 1952), até que, endividados, os
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innaos Arruda perdem os seringais ,Santa cruz e Canaa Central para o BANCO
DE CRÉDITO DA AMAZÓNIA S.A.
A verdade. é que estes seringais, no Jan1ari, jan1ais foram ocupados
integralmente, e eram disputados a bala, a cada safra, aos índios. Foram
registrados con10 posses na Delegacia Fiscal de Mato Grosso, em Manaus. Em
1936, tinham o prazo de doze meses para serem demarcados. Recorde~se como
Benjamim Rondon relatou o quanto era difícil a tarefa, devido aos "índios
bravos ... Em 3 de outubro de 1941, o presidente da República autorizou, por
despacho, a revalida9ao dos lotes requeridos, lotes que, novamente, nao foram
demarcados, nem ocupados: Curiosamente, erani cedidos aos seringalistas e nao
aos seringueiros que efetivamente os ocupavam, e sem· prévia vistoria ou
co1nprova9ao de ocupa9ao.
Os Arruda sempre atribuíram aos írÍdios as dificuldades para pagaretn
seus débjtos cotn o BCA. Em 1953, o banco obteve o ini.óvel por execu9ao
judiciária, e o revendeu aAltneida & Cia., e esta a Flodoaldo Pontes Pinto, todos
repelidos pelos índios. Flodoaldo Pontes Pinto vendeu os seringais Santa Cruz
e Canaa Central a Joao Arantes Júnior, estimados em 314 mil hectares, em 21
de dezetnbro de 1973, parcialmente incidentes na área indígena. Na mesma
semana, por escritura pública de doa9ao ~m pagatnento e quita9ao, entregou
mais 74 140 hectares dos tnesmos seringais aParanapanema S.A., Minera9ao e
Constru9ao. Joao Aran.tes Júnior e outros registraram no lncra, apenas nesta
regiao de Rondonja, 422 882 hectares. Apesar de apareceretn no cadastro do
Incra cotno pessoas físicas, todos os detentores das catorze parcelas tetn con10
endere90 a Avenida Paulista, nº 1765, 9º andar, conjunto 92. Numa rápida
verifica9ao, pode-se descobrir que o endere90 é a sede da Gainsa Agropecuária
S.A. Dos catorze hnóveis, doze ton1aratn-se pretensóes de posse de Joao Arantes
Júnior e de sua fatnília.
Este grupo economico, urna espécie de hidra do mundo dos negócios,
con1 bra9os na Bolívia e Paraguai, tinhajá, antes da defini9ao da área un1éu-auau, utn litígio con1 o Incra. O Projeto Burareiro ocupou 55 800 hectares da
Gainsa Agropecuária S.A., pretendendo assentar 830 fatnílias. A Portada 508/N,
de 1978, interditava igualmente parte da área. O Incra buscava um acordo
adnunistrati~o cotn os proprietários da Gainsa. A interdi9ao da área uruéu-auau, pelo Decreto 91 416, de 9 de julho de 1985, da Presidencia da República,
excluía as sedes, tnas con1preendia toda a parte pretendida pelos seringais Santa
Cruz e Canaa, situada ao sul da cachoeira de Montenegro, aliás, antes já na mira
do Incra, para clesapropria9ao. Esperava-se apenas a a9ao da Funai, devido aos
repetidos ataques dos indios na área.
Notável a articula9ao desses interesses co1n personalidades do govemo
tnilitar. En1 13 de julho de 1984, o presidente do Incra, Paulo Yokota, pede a
Funai a cria9ao de u1na co1nissao mista para realizar um
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[... ] levantamcnto, o qual pennitiria identificar as áreas n¿\ocomprometidas comocupa~ao indígena(...]
aléin de oferecer elementos seguros para uma composi~ao como proprietário do romanescente dos
imóveis referidos (Santa Cmz e Canaa) ... [além de] possibilitar a defini~ao, cm tennos dcfmitivos,
da área neccssária para os silvícolas que habitam a regiao, os quais, convém observar, nao ocupam
toda a área indicada na Portarla 508/N, de 26/6/1978, já mencionada [Funai, Proc. 5020/77].

,

O Incra tinha desapropriado parcialJnente os títulos da Gainsa e lhe havia
prometido centenas de milhares de hectares da área interditada para os índios,
como con1pensa9ao, como se pudesse dispor dela. O Incra havia perdido para
os proprietários dos títulos un1a den1anda judicial etn primeira instancia e
procurava un1 acordo adtninistrativo, menos desgastante e arriscado que a
decisao final do processo judicial. Na verdade, protnetia aterra indígena, sobre
a qual nao tinhajurisdi9ao. Os proprietários, por sua vez, sabiarn-se detentores
de títulos precários, sobre terras nunca detnarcadas, sen1pre disputadas aos
índios, portanto contestáveis. Tais títulos refletian1 os desejos e tentativas de
expansao de seringais durante a safra, com freqüencia setn li1nites claros, de rio
a rio, dezenas ou centenas de miU1ares de hectares, verdadeiras sesmarias. O
Incra nao reconhecia tais títulos, apenas procurava evitar conflitos judiciais
desgastantes.
Cotn a interdi9ao definitiva, pelo Decreto 91 416, tanto o Incra quanto
os detentores dos títulos do Santa Cruz e Canaa viram prejudicadas suas
pretensóes sobre a regiao das nascentes do Jatnari. Curiosa é a sirnbiose entre
os interesses privados da Gainsa e a cúpula do governo nlilitar. Quando realiza va
os estudos para a interdi9ao definitiva, em seten1bro de 1984, a equipe da Funai
visitou o Incra de Rondonia. Dois días depois, de volta a Brasília, a cúpula da
Funai recebia pressoes de dois influentes tninistros, buscando evitar a interdi~ao
dos seringais Santa Cruz e Canaa. Na n1esn1a tarde, apresentara1n-se na sede da
Funai os advogados da Gainsa/Arantes.
Em 7 de novembro de 1985, os niesmos proprietários dos pretensos títulos
dos seringais Santa Cruz e Canaa entraram cotn un1 mandado de s~guran~a contra
o decreto da Presidencia da República que den1arcava a área uruéu-au-au. O
inandaclo de segurat19a é pedido em favor de Walter Arantes e José Arantes
Júnior, que reivi11dica1n 362 750 hectares_dos seringais Santa Cruz e Canaa, e de
apenas vinte dentre os 113 colonos que¿· Incra .pretendeu assentar no Projeto
Burareiro, estes ültitnos reivindicando, no total, cinco 1nil hectares. Note-se que
os Arantes tinhatn desistido de protestar contra o Incra e o Projeto Burareiro e
voltan1 oferecendo seus préstitnos e advogados aos poucos colonos ainda interessad.os etn ocupar terras dos índios, para utna a9ao judicial conjunta. A presen9a
dos colonos no processo judicial apenas oferece cobertura aos grandes interesses
da Gainsa/Arantes, pois podem ser facil.Jnente reassentados, e sao apenas vinte.
A despropor9ao fala por si: os Arantes pretende1n quase quatrocentos tnil
hectares; os vinte colonos, cinco n1il. Que111 estimulou e pagou advogados e
custos do processo?
·
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A situa9ao é uma heran9a da ocupa9ao de Rondonia no inicio do século.
Os seringais Canaa e Santa Cruz apenas existiran1 etn suas sedes e nos papéis
cartoriais de capitais distantes, como Manaus e Cuiabá. Na mata, o terreno era
dos indios. J ustatnente as sedes dos seringais já havian1 sido desapropriadas pelo
Incra para o Projeto Burareiro. O interior refere-se as terras cedidas pelo govemo
do Estado do Mato Grosso, etn 1918, "direitos e conven9oes de terras no rio
Jatnari, afluente do rio Madeira". Nada 1nais vago. Foram concedidas aos
irn1aos Arn1da, depois a Ahneida & Cia., depois a Flodoaldo Pontes Pinto e,
finahnente, a Gainsa, parcialme~te desapropriada pelo Incra. Sen1pre que tentaratn aprofundar-se pelo J~tnari, chocaram-se con1 os Jndios, como se viu e se
"
ve.
O pedido de tnandado de seguran9a argun1enta que a ocupa9ao imetnorial é de seringueiros, procurando responde.V COlll cinisn10 aFunai' que pedira a
interdi9ao e1n face do a1tigo 198 da Constitui9ao, que garantía aos indios a posse
das terras que ocupan1 in1en1oriahnente. Nada n1ais capcioso. Chegatn a citar a
Con1issao Rondon, que efetivamente encontrou seringais, esquecendo-se de
alertar que fora1n os expedicionários ali atacados pelos indios, e que as sedes
dos seringa is ficaran1 fora da área indígena, nas terras já ocupadas pelo Incra.
As entradas de seringueiros eran1 sazonais, e nao legitimatn posse de seringalistas sobre terras, até hoje, ocupadas por sobreviventes indios.
Etn suas conferencias de 1915, de fato, o próprio Rondon refere-se a
seringalistas no Jatnari, Canaa e Massangana, tnas fora da área uruéu-au-au,
antes das cachoeiras. Cita os in11aos Arruda, os prin1eiros detentores da cadeia
dotninial apresentada pela Gainsa, n1as fora da área, na foz do Jamari, e nao
onde pretenden1 hoje se instalar cartoriahnente as tnineradoras. Relata o n1assacre de u111a aldeia inteira etn 1911, nas nascentes do Massangana ..Ein 1913
voltou Rondon aregiao, a fitn de devolver crian9as dos arique1nes, raptadas para
ado9ao, algu111as recuperadas por ele em Manaus, e deixou a crónica do seu
extennínio:
A final , chcgámos as aldcias. O cslado de miséria cm que as cnconlrci era de fazer sangrar
os cora~ócs, mcsmo os mais empcdentidos. Muilas haviam s ido clcslniídas pelo fogo; as r~as e os
paiócs ele 111antimentos meltidos a saque e roubaclos; as mullieres raptadas e violadas; as criarn;as,
arrebatadas e levadas para longe; doon~as até enlño dcsconhccid11s haviam surgido e iam causando
n1ortandacles nunca vistas; cnfim a tribu, que, no 111ome11lo de cntrnr cm rcl:u;ócs comos scringueiros,
seria pelo menos de 600 almas, agora dificilmcntc p0<lcria reunir 60 individuos! [Magalh..'ies,
1941 : 134).

Os sessenta restantes foratn para a Colonia Rodolfo Miranda, hoje
cidade de Arique1nes. Ainda ficaran1 os bocas-pretas, no Floresta, confonne os
docun1entos citados no capítulo anterior.
A Procuracloria Geral da Repüblica preferiu nao contestar a pretensao
de posse dos innaos Arantes, ou Gainsa Agropecuária, sobre as terras dos indios,
supostatnente ocupada pelos seringais. Afin11ou apenas que é tnatéria contro-
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versa, nao podendo ser decidida em mandado de segurarn;:a, e defendeu a decisao
presidencial, pela de1narcayao. Os pretensos proprietários nao obtivera1n, desta
vez, a prote9ao do Suprerno Tribunal Federal, tnas será aindajulgada a questao
substantiva, de fundo, etn que os índios poderao perder, apenas porque a Funai
nao tetn demonstrado co1npetencia jurídica para anular estes títulos sobrepostos,
de pretensos seringais. A reconhece-los, nao haveria urna só área indígena na
An1azónia, titulados na fortna descrita por Ronclon. Eis por que as constitui~óes
brasileiras consideram nulos os pretensos títulos e1nitidos sobre terra indígena.

DO TÍTULO Á POSSE DAS SESMARIAS

Para coloniza~ao, o Incra sin1plesn1ente desconsiderou tais títulos, salvo
quanclo perdeu na Justi9a. É pública a precarieclade e inconsistencia clestas
pretensoes aposse, geraltnente corn fins especulativos, cotno é o caso da Gainsa,
que nunca pos lá os pés. A verdade é que jarnais o colonizador conseguiu
estabelecer-se, en1 particular na regiao da cachoeira de Montenegro, no Ja1nari,
onde os indios tivera1n u1na grande aldeia. É co1nun1 estes antigos títulos ele
seringa is estaren1 hoje nas n1aos das grandes en1presas de especula9ao fundiária,
de agropecuárias, tnadeireiras e tnineradoras.
I-lá outros seringalistas na área dos uruéus-au-aus, todos há décadas
tentando avan9ar, e batendo-se con1 a resistencia dos índios. Neste caso, estao os
seringais Perseveran9a, ou Branco, e Sao To1né. Estes seringais foram adquiridos
etn 1971 pelos Bennesby, poderosa fan1ília de Guajará-Miritn. Claro está que já
sabiatn da presenc;:a dos índios no seringa], ao adquirire1n o título. Esperavam,
assitn 1nes1110, tudo resolver através de influencia nas capitais, e pelo en1prego
da for9a no seringal. Dotninatn a seringa, a castanha, os jomais, os hotéis,
indústrias de ceratnica, enfi1n, sao os senhores de Guajará-Miritn e .da fronteira
do Matnoré. Utn deles era atnigo ~lo ex-presidente Joao Batista Figueiredo. Outro
é suplente de senador, candidato a deputado co11stituinte, eventualn1ente, prefeito
da cidade; outro secretário do goven10 de Rondónia, e assitn por diante.
En1 trabaiho anterior já se co1nentou que• 'esta pretensao se refere a 232
tnil hectares, dos qua is cercada 1netade encon.tra1i1-se en1 área con1provadrunente indígena. A sede do seringa] Perseveran9.a, hoje deno1ninada Fazenda Estrela,
ficou fora da área delin1itada pela Funai e nao dispoe de benfeitorias dentro da
área indígena. A sede do seringa! Sao To1né encontra-se no interior da área
indígena. Consiste e1n utn cercado para gado, abandonado, e tres coloca~oes.
Os conflitos deste seringal con1 os indios re1nonta111 a 1916. Recapitule1nos os
últimos incidentes: 1960, 1964, 1970, 1976, 1977 e 1978, todos cotn n1ortes.
En1 1983 o gerente do seringa! atirou etn un1 índio, sendo flechado alguns 1neses
depois. Neste ano de 1985, en1 l n de fevereiro, o jonial O Estado de S. Paulo
noticiava a tnorte de um geólogo e de u1n topógrafo, alétn de feri1nentos e1n u111
seu aco1npanhante, que entraratn na área indígena por este seringa), etn setetnbro

144

ETNODICÉIA URUÉU-UAU-UAU ,

de 1984. Apesar de advertidos pela Funai, lá pennaneceram a servi90 da
Minera9ao Pon1péia. Os próprios pretendentes, os herdeiros de Saul Bennesby,
· Isaac, Moisés e Salomao Bennesby, pediratn a presen9a da Funai, urna vez que
nao conseguiatn estabelecer-se na área, devido aos ataques repetidos dos uruéusau-aus. Por tres vezes nestes úhiinos anos, estes pretendentes tentaratn construir
a sede de sua agropecuária etn território indígena, enfrentando a resistencia de
seus legítitnos detentores, os un1éus-au-aus. Finaltnente, estabelecera~1-se na
sede atual, a fazenda Estrela, fora dos linlites, parecendo nao tnais seretn
n1olestaclos. A verdade é que, a al~uns quilornetros do Sao Totné, há un1a aldeia
uruéu-au-au, na altura da cachoeira do Cojubim, no igarapé do Vovo. Esta aldeia
fora identificada, etn 1916, pela Conlissao Rondon, e etn 19~5 foi vista de aviao,
etn voos diferentes, por técnicos da Funai, do, ex-IBDF, pela avaliac;ao do
Polonoroeste e pelo piloto do Incra.
Nao cabe dúvida ele que os interesses do grupo Bennesby estao preservados, no caso da Fazenda Estrela, que ficou fora da área delirnitada. Apenas
nao pode a Funai garantir a presenc;a desta etnpresa en1 ten·itório indígena
porque, ao contrário, a obrigac;ao legal deste órgao é a prote9ao dos índios. Tudo
indica que os próprios índios afastaratn estes invasores ao ponto ele tolerancia
que a Funai reconheceu como o atual li1nite. Se esta n1edida nao for ton1ada,
pode-se prever aincla n1aiores incidentes.
Os técnicos e trabalhadores da Minerac;ao Potnpéja diziatn-se autori.zados pelo senhor Bennesby para pesquisaretn na área. Nestes días, a Polícia
Federal e a Funai verificatn denúncia de tnorte de dois índios por invasores, no
rio Cautarinho, o que agrava a urgencia da retirada dos invasores da área. O
seringal Sao Torné encontra-se desalivado por forc;a desses conflitos. Se aí se
conservou, tentando instalar-se, foi a custo de nmnerosas n1ortes de seringueiros
e índios. A regiao fora concessao da Guaporé Rubber Con1pany, no início do
século, que tatnbétn nao conseguira instalar-se, e nao repassou a ninguém os
seus direitos" [LeoneJ, 1985:1].
Alé1n dos Bennesby, que in1peclira1n o levantatnento fundiário no seringal Sao Torné, no sul da área interditada, há urna pretensao da etnpresa Cotnércio
Irnportac;ao e Exportac;ao (Cimex), que con1prou títulos de ocupa9ao do seringa!
Miranda Cunha. Co1110 no caso dos Bennesby, o Incra estuclava a possibilidade
de desapropriá-los, para colonizac;ao. Estas glebas seriatn loteadas, caso a Funai
nao as reivindicasse, o que era esperado, por ser pública a presenc;a ali dos índios.
A sede do seringal ficou fora da área de1.n arcada.
O caso do seringal Sao Luís, de Manuel Lucino, conquistado a bala, é
. niai.s con1pJexo. Lucino vivía ali cotn o grupo de índios que tnantinha em
setni-escravidao. A Funai transferiu patte deles, talvez a tnaioria dos oroins,
para o río Negro-Ocaia. Sem n1ao-de-obra, Luci110 cotnec;ou a recrutar bolivianos, cerca de sessenta, en1 Guajará-Mirim: Apesar de seretn dependentes de
Lucino, o técnico do Incra, que acon1panhou o levantatnento fundiário, encontrou ali ••45 ocupac;oes, ou seja, foi constatada a presenc;a de 45 posseiros' '.Na
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verdade, eran1 ocupantes de coloca9oes para un1a safra, o que nao caracteriza
direito ele posse.
Durante nosso tnibal.ho, conversamos com todos csscs posseiros e pergunlamos quanto a
ataques indígeuas e coisas do genero; nos foi respondido que apcJias rnu deles, h<i lcmpos. viu
indio. indio e branco se assus tarnm e cada qua l foi para seu lado. Nnda existindo portanto que possa
ser dito 110 sentido de complica~ao entre posseiros e indios [Incra, DR-17, 16.1 .1985].

utn

Apesar de pretender o contrário, confin11a a presen9a de índios nas
i1nedia9óes.
A inexistencia de conflitos recentes, apesar de constatada a presen9a
indígena, para o Incra, foi suficiente para tentar contestar o direito indígena, etn
favor do seringalista [Incra, DFf, 3.5 .1985]. Refere-se ainda a quarenta outras
posses, "sen1 a presenc;a dos respectivos interessados", ou seja, coloca9óes
abandonadas. Há 1ni lhares delas etn tetTa indígena, que chegatn a instalar-se até
o pri1neiro ataque. Nao sao posseiros, tnas seringueiros, ou seja, etnpregados de
Lucino, pretenso proprietário do seringa!, sendo que nada disto aparece nos
''levantatnentos'' do Incra.
A verdade é que, desde 1963, após o tnassacre, a área fora interditada
pelo SPI. Desde 1973, Lucino desistira de obter a legititnac;ao do seringal, pois
sabia que a Funai iria opor-se. Con10 se viu, Lucino responde a un1 processo de
genocídio, con1etido na tnestna área do seringa!. Os oroins deveriatn poder
voltar as suas terras, e os indios .. arredios" que por ali peran1bula1n deveriarn
poder andar sen1 a atnea~adora presen9a de Lucí no, seus seringueiros e jagun~os, e recente1nente garitnpeiros, caso se pretenda respeitar a legisla9ao etn
vigor.
Diga-se etn favor do Incra que, após tnuita pressao, e con1 a Nova
República, ele passou etn alguns casos a defender, cotn forte espírito corporativo, 1nais seus projetos de assentatnento do que os títulos absurdos.dos seringalistas. Pelo lnenos foi o caso dos
, uruéus-au-aus, etn que, no párecer final de
u1n ele seus altos funcionários, diz-se o seguinte:
'

'

No que se refcrc n ;ircas particulnrcs loc<ilizadas no poi ígono (uméu-au-au), foi iclcntificado
que as mesmas se fnrnlam cm preicnsócs ele scring;11islns 011 ele ccssiomirios de lílulos que
Jegitimavam a cxplora~iio ele scringais. Em aprccia~ao velo lncrn, temosos processos ele intcrcssc
de Moisés J3c1111csby, de Saul Benncsby & Cia., de Corn¿rcio I111po11a'-iio e Expo11a~fio Llda., de
Jrnio Arn1_11es Jlmior e out ros de !'vfanud Lucino, os quais u;lo contam com dccisiio de mérito, para
os qua is o Juera obscrvaní dns prctensóes da Funai [Incrn. 4.6.1985).

Etn processo achninistrativo interno, vários pareceres técnicos tnanifestan1-se contrários avalidade de tais pretensoes a posse.
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O LOBBY ANTIINDIGENA
A an1plia9ao da interdi9ao da área indígena uruéu-au-au, seguida de sua
den1arca9ao, registros en1 cartório e no SPU, desencadeou utna itnportante
pressao de interesses econotnicos pela sua revisao. O Decreto-leí 91 416, de 9
de julho de 1985, passou a ser contestado pela únprensa local, por via judicial,
no Congresso Nacional, nos ministérios e até no Palácio do Planalto. Os
posseiros, que nao puderarn instalar-se no Projeto Burareiro, embota titulados,
servira111 de escudo para as núneradoras, agropecuárias, etnpresas de especula9ao fundiária e n1adeireiras, interessadas na abertura da área a coloniza9ao
predatória.
Corn a colabora9ao de técnicos do Incra, agindo con1 notória tná-fé alguns 1nais, tarde afastados do órgao pór erivolvin1ento etn processos de
corrup9a.o -, iniciou-se urna complexa con1posi9ao de alian9as. Sistematica1nente, o Incra refería-se aos rnilhares ele colonos que pretendía ali colocar, netn
sequer selecionados, con10 tendo sido prejudicados pelo decreto. No entanto,
cotno foi n1ostrado, forarn atingidos vagos títulos de seringais, considerados
inconsistentes pelo próprio Incra, e quinze colonos efetivamente instalados,
dentre os 113 ilegahnente titulados, todos cotn co11di9óes de reassentamento
itnediato. Destes atingidos, apenas vinte interessados participaratn do tnandado
de seguran9a contra o decreto, rejeitado pelo STF, e assitn 1nesn10 in1pulsiona.d os
e financiados por un1a grande etnpresa. Os poucos que 111erecian1 urn pronto
reassentarnento por parte do govemo, os seringueiros, nao foratn conten1plados,
netn n1esn10 nas preocupa9óes do lobby, e poderiam ter contado com áreas
disponíveis nas itnedia9óes, inclusive co1n reservas extrativistas e estradas de
seringa.
Os protagonistas desta ofensiva contra os direitos indígenas ein Rondonia foratn os parlatnentares eleitos através da distribui9ao de lotes, pelo Incra,
nos projetos de assentan1ento do início da década de 80. Estes parlan1entares
resultaratn de utna opera9ao eleitoral ben1-sucedida, cotn as vagas legislativas
decorrentes da passagern de Rondonia, antes utn Territ.ório Federal, para Estado
da República Federativa. O objetivo foi autnentar o nütnero de parlatnentares,
con1 a inclusao de n1ais tres senadores, todos votando nos candidatos a presidencia do regitne n1ilitar anterior, cotno 1ne1nbros irnprovisados do colégio
eleitoral indireto. Este plano explica, ern parte, o i1nenso volun1e de recursos
despendidos etn Rondónia no início da década, o incren1ento dado ao asfaltaJnento da BR-364, e os projetos de assentan1ento financiados pelo Polonoroeste,
abrangendo Rondonia e noroeste de Mato Grosso.
O.senador Reinaldo Galvao Modesto, por exen1plo, eleito etn 1982, era,
na época, diretor do Incra etn Rondónia. Foi quen1 assinou os docun1entos que
pe1111itia1n a instala9ao de colonos perto do igarapé Floresta, arevelía da posi9ao
dos sertanistas da 8~ DR-Funai, etn 1980. O senador aparece, ern seternbro de
1985, liderando dois deputados federais do PMDB-RO, Francisco Sales e Assis
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Canuto, acotnpanhando alguns dos titulados do Projeto Burareiro e um representante do Incra, e1n audiencia con1 o goven1ador non1eado, Ángelo Angelin
(ex-PMDB). O govemador "pron1eteu o seu apoio, e aconselhou que os agricultores pennanecessem em suas terras' '. Anunciou ainda que encaminharia correspondencia ao presidente da Funai
[ ...]solicitando que qualqucr medida relacionada as reservas indígenas cm Rondfüúa somcnle scja
tomada dcpois que o govcmo cstadual proceda snas avalia<;ócs e manifcstc scu conscntimcnto'' [O
Esradao (RO), 5.9.1985].

Apesar disto, Ángelo Angelín ainda parecia u1n dos 1nais 1noderados
goven1adores da Atnazonia. Ouvia-se na época, por exen1plo, utn J úlio Campos,
ex-goven1ador de Mato Grosso (PDS), dizer, nun1a conferencia a e1npresários,
que .. índio é um caso de polícia" [OESP, 31. L 1985]. Acusou a Funai de ser
dirigida "pelos barbudinhos da vida", e acrescentou: "Nao ad1nito tnais esse
desrespeito ao meu Estado'', concluindo que os índios eratn proprietários de
n1uita terra, porque '·atguém'' buscava '•perturbar a orde1n empresarial e social
do Estado'', referindo-se ao Mato Grosso.
Gilberto Mestrinho, entao goven1ador do Alnazonas, falando a estagiários da Escola Superior de Guerra, denunciou os '' gigolos de índios, que só te1n
turnultuado o entenditnento indígena-branco' ', e posicionou-se contra a de1narca9ao de reservas que se pretendía fazer en1 Roraitna e no A111azonas, advertindo
que isto nao acontecería cotn a sua concordancia [A Crítica, 8.5.1985].
Por que nao explorar a riqueza mineral nas reservas indígenas, já que o subsolo é da Utúiio,
nao é do indio, e nem do branco, dando ao indio participa<;ao, trabalho'l Porque h<í medo. Regiócs
ilnerisas, riquíssimas, ti."io sao exploradas por causa do medo dos indios, que muitas vczes só vivcm
no Brasil melade do ano, pois a outra mclade vivcm na outrn fronteira. Os indios tem que ter tcrra,
sim, cu defendo isso, mas devemos linúlar as reservas de acorclo coma popula\:iiO ind.ígcna cfetiva.

Ángelo Ange1in tenn.indu por recorrer cliretatnente ao presidente da
República, José ~amey . Inicia o docutnento calculando as reservas indígenas
de Rondonia etn 4 484 141 hectares. Para chegar a tal resultado, si1nples1nente,
incluiu áreas fronteiri9as situadas parciabnepte no Mato Grosso, cotno Aripuana
e Roosevelt (cintas-largas), e no Atnazonas, os caxarari. Alétn disso, en1pastelou, nutn 1nes1no bloco, áreas interditadas, de1narcadas e/ou hotnologadas, como
se nao fossen1 diferentes entre si. Incluiu até utna área entao registrada como
propriedade da Igreja Católica, Sagarana, até hoje nao den1arcada pelo govemo
[Aviso n. 196/G-GO, 6.11.1985] .
Na verdade, apenas 1 438 480 hectares encontrava1n-se realn1ente homologados con10 te1Ta indígena no Estado de Roncl&nia, e, se todas as identificadas fossem efetivan1ente homologadas, acrescentar-se-iam mais 550 575
hectares, nunca alcan9ando o nün1ero propositaln1ente ·e xageradq, duplicado,
pelo govemo estadual. Ressalte-se tatnbén1 que .o s 1 832 300 hectares dos
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uruéus-au-aus, estao·excluídos deste cálculo, porque t&tn sobrepostos, em 764
801 hectares, ó Parque·Nacional de Pacaás Novos, sendo o restante conveniado
con1 o ex-IBDF/Iba1na, ou seja, trata-se, na totalidade, de u1na área excepcional,
pois, a um mesmo ten1po, terra indígena e área de preserva9ao a1nbiental.
Em seu docutnento, o goven1ador de Rondónia mostra-se totaln1ente
conivente, ou intoxicado, pelo lobby antiindígena. Repete que o govemo de
Rondónia nao foi consultado, habitual cantilena dos govemadores da Atnazonia.
De fato a defini9ao das áreas indígenas jatnais poderia ser entregue aos govemos
estaduais, detnasiado vulneráveis aos interesses econotnicos locais e regionais,
contrários aos da tninoria indígena, en1bora o goven10 ~an1ey e os tnilitares do
CSN tenhatn o objetivo, h.oje en1 prática, de passar aos Estados a responsabilidacle pela defini9ao das áreas indígenas.
Argutnentou o entao goven1ador qi.1e há '·centenas·' de colonos a
reassenta~, etnbora o levantatnento fundiário da Funai identificasse apenas
quinze. Refere-se, exagerando, aos projetos Burareiro e Adolpho Rohl corno se
ti vessetn sido atingidos etn bloco, prejudicando 554 parcelas e tres n1il pessoas,
quando o Incra reconheceu que havia apenas 113 titulados do Burareiro, na
ponta norte da Área Indígena Uruéu-au-au. Finahnente, o goven10 estadual
defende os seringalistas: ''Produzir n1enos borracha significa i111portar tnais
borracha.,, afi1111ou, confundindo títulos de seri ngais con1 produ9ao de bo1Tacha, pratican1ente inexistente nas parcelas dos seringais atingidos, cotno .os
Santa Cruz, Canaa , Sao Totné e Miranda Cunha, cujas sedes estao fora da área
indígena ou foratn conquistadas aos indios há décadas, e nao estao sendo
reivindicadas.
Vários parlatnentares de Rondónia insistira1n na revisao do perítnetro
detnarcado, que queriatn ver ditninuído. Mas a ofensiva de peso ficou a cargo
do chefe da representac;ao do goven10 de Rondonia em Brasília, u111 coronel.
Sua pressao deu -se junto as figuras tnais conservadoras do 1ninistério, con10
Rubens Bayma Denys, do Gabinete Militar [Alto Madeira, 5.7. 1986]. Além de
divulgar pareceres técnicos do Incra, obviatnente contrários ainterdi9ao da área
uruéu-au-au, o coronel Godoy exclatnava:
[...J cm 1985, por 111do de u111 ato injusto, aquelcs migrnntcs que fcrlilizaram e irrigaram a tcrra com
scu suor e scu sangue vl'.:em-sc, de uma hora para 0 111ra, despojados daquilo que constntíram com
trabalho rirduo e honesto. 1l ojl~ vécm suas terrns invadidas por demarcadores <la Fu11ai, scus títulos
de propriedadc ignorados e s uas plantar;ocs qucimadas.

Refere-se aos titulados do Burareiro, que nunca ocuparatn seus lotes
devido aos ataques indígenas. Mais adiante, di z:
[...]a considerar v<ílido o raciocinio da Funai, só o aterro do Flamengo, ürca retirada do mar, nao é
tcrra indígena.[... ] O Dccrcto-lci n. l 164, de 1.4.1971 , declara indispens<iveis á scguranr;a e ao
dcsenvolvimcnto nacionais, na rcgiiio da Amazonia legal, as tcrras dcvolutas situadas nas faixas de
100 km de largura das rodovias federais. Ora, a ampliar;iio da reserva engloba terrns situadas na
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faixa, e hli lugares onde a distancia dos limites da reserva é inferior a 50 km, o que, por certo, no
futuro, proporcionani i11ciclcntes entre moradores da DR-429, viajantes e índios.

O decreto citado foi revogado por San1ey.
Este é utn argu1nento inusitado, e por várias razóes. Pritneiro, nao há
pratican1ente reservas indígenas no país, tnas áreas imemorialmente habitadas
por indígenas, que foram reconhecidas con10 suas, para usufruto dos sobreviventes, tnas integradas ao patriJnónio da Uniao, por se trataretn de terras con1unitárias
inalienáveis. Segundo, porque nao sao os indios que deve111 adaptar-se as estradas, tnas as estradas aos ínclios, que lá já estavatn. Terceiro, nao há con10 dizer
que o índio fosse a1nea9a aseguran9a nacional, na proxin1idade de estradas cotno
a BR-429, que foi construída sob protestos dos indigenistas e ecologistas, exatatnente pela a1nea9a que representava aos indios setn contato, e as áreas ainda
desocupadas de Rondonia, que, ao contrário, cabía proteger face a devasta9ao
etn curso, cotno o Vale do Guaporé, das raras regióes relativatnente preservadas
no país.

NOVO GOVERNO, VELHA POLÍTICA

A Ángelo Angelin, goven1~dor de Rondonia, non1eaclo pela Nova República, sucedeu, eleito en1 noven1bro de 1986, Jeronitno Santana (PMDB).
Podia-se supor que, sendo n1orador de Rondonia há 1nais tetnpo que o anterior,
ex-advogado de posseiros e favelados, tivesse u1na postura tnais favorável a
tninoria indígena. Jeronitno Santana. havia chegado a denunciar, quanclo deputado federal, n1assacres contra os índios, atribuídos ao grupo De Zorzi, perto do
rio Urupá, en11980, exatatnente na regiao dos uruéu-au-au.
Seu progratna de goven10 ia no sentido de utn tnaior interesse pela
questao indígena. Chegou a convi~ar a equipe de avalia9ao do Polonoroeste, da
Fi pe-USP, bastante crítica acoloníza9ao desenfreada, para colaborar na reda9ao
dos princípios ind_igetústas de seu governo, incluindo suas recon1enda9oes.
Relativan1ente as questóes an1bientais, tatnbétn parecia ter-se virado un1a página, a acreditar no progratna de governo. M~s, nos pritneiros passos, vé-se já
sinais de atnbigüidade. Etn 13 de fevereiro de 1987, a coluna Painel, da Folha
de S. Paulo, infon11ava que o novo govenrnclor "está reivindicando a reclu9ao
das atuais reservas indígenas, argutnentando que elas ocupan1 utna área incompatível cotn a densidade de111ográfica daquelas popula90es" . Procura, efetiva111ente, etn tnar90 de 1987, o presidente da Funai, Rotnero Jucá, no sentido de
obter a redu9ao de áreas indígenas.
Afinal, os bons propósitos de seu prograrna de governo eratn dest.inados
a ton1ar-se letra tnorta. De fato, nada tnais difícil qüe interesses locais ou
regionais na Atnazonia venhatn a to111ar-se favoráveis aos direitos indígenas. A
política rondoniense é don1inada por utna elite ele sulistas adventicios, interes-
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sados na fortuna fácil, perfeitamente articulados com a visao desenvolvhnentista e predatória das mineradoras e madeireiras. Parte deles construiu sua
recente carreira política, e fortuna, con1 o t1ovo Estado, baseado no poder
clientelístico que lhes clava atribuir lotes a colonos e o controle do crédito
agrícola. Controlavam, para tanto, o Incra, a Sudan1, a Codaron e o Beron.
Faziatn parte da articula~ao já referida, que pretendeu eleger o coronel Mário
Andreazza, entao tninistro do Interior, a Presidencia da República. ·c otno os
instrutnentos de tnanuten9ao de sua clientela estao ligados ao aparelho de
Estado, confinnando sua voca9a_o oficialista, tnudaratn-se para o PFL, convertendo-se aNova República, e, finabnente, ao PMDB, franco favorito nas elei9oes
de 1986 ao Congresso Constituinte.
Há perfeita articula9ao entre estes poJíticos e os interessados no lobby
do Burareiro, sediado etn Ariquetnes e Jfparaná, hoje prósperas ciclades de
Ronclónia. Querern por for9a din1inuir a área do Ibama/ex-IBDF e dos uruéusau-aus, iio local onde foram sobrepostos lotes do Incra. E1n 1986, co1no se viu,
o governo Angelinestitnulou a invadir a área. Conseguiratn tambén1 protnessas
en1 Brasília, gra9as aos bons oficios do coronel Carlos Godoy, ele tl'lestno cotn
interesses eleitorais em Ariquetnes.
Utn funcionário da Funai fez, em 1988, utn levantatnento sutnário dos
que a inda persistiatn en1 ocupar as tnargens do Jarnari, entre o rio Nova Floresta
e a cachoeira de Montenegro. Apenas u1.n ocupava pessoah11ente seu lote, qnde
pl.antou algutn café. Os detnais contratatn.peóes ou seringueiros para aparentar
ocupa9ao, através de desn1ata1nentos in1produtivos. O Incra te111 por prática
reconhecer des1nates corno benfeitoria; sin1bolizando posse e ocupa9ao.
Os que insistem nesse tipo de posse sao os 111esn1os co-autores do
tnandado de seguran9a contra o reconhecitnento da área, esthnulados pelos
Arantes, da Gainsa Agropecuária. Vinha1n sendo liderados por utn dos assessores do ex-prefeito ele Ariquen1es, un1 ex-funcionário do lucra, que os representa
nas articula9oes políticas que Jhes dao sustenta9ao para continuaretn investindo
na área. Urn deles é n1édico ben1-s~1cedido etn Ariquen1es; outro tetn urna
tnecanica para consertos de autotnóveis; outro tetn un1 segundo lote en1 Jiparaná; outro é dono de utn cinema; outro é proprietário de un1 hotel e de u1n
restaurante. Vé-se corno os projetos de coloniza9ao do início da década orientava1n-se n1ais por critérios eleitoreiros, pois apenas mn plantava na área. Os
que mais insistian1 estavatn aliados a utna 111adeireira, que se instalou ilegaltnente na área indígena. Os verdadeiros colonos revenderatn seus lotes, por
n1edo dos índios.
Pedro Sena, seringalista e garin1peiro na cidade de Jaru, com un1 antigo
contencioso co1n a Funai, é outro atívista. Seu seringal é ticlo na regiao corno
palco de várias expedi9oes punitivas contra os índios no passado. Foi várias vezes
retirado da área cotno invasor, e atacado pelos indios, que fizeran1 duas tnortes
no verao de 1978 [Costa, 1981:25]. Nun1a delas, havia instalado un1a pista de
pouso con1 vistas a abrir un1 garitnpo, Jigado a utna tnineradora. Sena organizou
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utna associa9ao de seringueiros, mas que nao é reconJ1ecida peJo Movin1ento
.Nacional dos Seringueiros, por ser dirigida por seringa listas e n1an.ipulada por
tnineradoras.
Esses interesses tentam dissuadir qualquer a9ao oficial de reintegra~ao
de posse aos índios, gra~as as conexoes políticas locais, regionais e nacionais
que cultivatn. Tudo convergiu para utna tática de ganhar tetnpo, enquanto se
aprofundou a ocupa9ao da área. O estúnulo que recebetn os invasores etn
Brasilia, através dos contatos feítos pelo coronel Carlos Godoy, no Ministério
do Interior, Funai e Incra, 1evou-os, em condornínio, a abrirem tuna picada de
acesso ao interior da área.
Aco1npanhan1 passo a passo a legaliza9ao da área. Quando a Funai foi
registrar a Al Uruéu-au-au, combase no Decreto Presidencial n. 91 417/85, que
a instituiu, este gn1po movimentou-se, conseguindo que o cartório de registros
itnobiliári.o s de Ariquemes nao procedesse ao registro. Tal negativa, acletnais de
ferir direitos indígenas líquidos e certos, garantidos entao pelo artigo 198 da
Constítui9ao, procrastina va utn decreto-leí presidencial.
A 1ná vontade das ínstitui90es oficiais envolvidas tende a ton1ar a
situa9ao em tot1lO dorio Nova Floresta cada vez 1nais explosiva. Etn dezetnbro
de 1986, o Incra e o Mirad celebraran1 un1 ajuste para o'' levantan1ento fundiário
de 650 (seiscentos e cinqüenta) fatnílias a seren1 deslocadas da área indígena
uryéu-au-au, localizada no Estado de Rondonia' ',no quadro do Plano Nacional
de Refonna Agrária [DOU, 19.12.1986:19 355] . O acordo previa utn levantatnento, n1as, de saída, já se diz seretn 650 familias. O Incra sabe serem os
titulados cerca de urna centena no PAD-Burareiro. Tres deles ocuparam efetivatnente o lote, apenas Ul11 ficou, quinze destnataratn. Quetn sao os 650? Sem
dúvida, todos os que o Incra pretendeu assentar em área indígena. Assim n1esmo,
nen1 o levantan1ento das inten90es de ocupa9ao chegou a realizar-se. O ajuste
previa o prazo de 160 días. Esgotou-se, setn que nenhu1na iniciativa fosse
totnada.
O Incra de Rondonia escudou-se no parágrafo 2!2 do ajuste, que previa
.. equipan1entos e instala9oes", ou seja, os recursos do Mirad nao podian1 ser
gastos no levanta1nento. No entanto, o ajuste fala explicita1nente na retirada dos
invasores, e, na cláusula 411, entre as obriga~~es do 'Mirad, prevé: ••fon1ecer ao
Incra nom1as e instru9oes para a presta9ao de contas dos recursos financeiros a
ele repassados ' ' . As falsas divergencias burocráticas pretendiam apenas, e
nova1nente, ganhar te1npo. Prova é que o Incra foi extinto, e o Mirad continuou
procrastinando o reassentatnento dos invasores do Burareiro. Hojeo Mirad foi
extinto, e se continua sem dar solu~ao aos poucos colonos que insistetn nos lotes.
De todos os tnodos, o Incra de Rondonia nen1 1nes1no necessitava de
verba extraorclinária. A itnprensa local divuJgou declara~oes do superintendente
do órgao, Odair Martine, anunciando' or~an1ento de 6,8 bilhoes de cruzados,
para instalar 6 800 fan1ílias etn 1987. Nao seriatn os ehtraves dos 160 mil
cruzados, do ajuste Incra-Mirad, que os itnpediriatn de trabalhar, quando é
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sabido tratar-se de uina d~s superint~ndencias n1elhor equipadas do Incra [Alto
Madeira, 6.2.1987].
Ainda havia terras disponíveis na regiao de Ariquemes, no rio Candeias,
por exen1plo, para o reassentamento dos invasores. Utna voz corajosa, e rara
entre os colonos, o declarou ao jornal Imparcial (2.11.1986], em entrevista
recolhida por Egon Heck, do CúnL Trata-se de Álvaro Ranconi, administrador
do Nuar de Boa Vista, distrito do município de Ariquemes, vizinho da área
indígena, situado na parte do PAD-Burareiro litnítrofe, tnas nao incidente em
área indígena. Ranconi afinnou que• •vai rnorrer n1ais gente. Penso que o colono
te111 o direito dele, de estar brigando. O Incra é que tinha de resolver esse
probletna de itnediato". Disse ainda que havia tei-ra para reassentatnenta nas
proxitnidades, no río Candeias, e advertiu:
O pcssoál tá tcimando, é tuna leima que nao tcm como se defender, o pcssoal acha que nao
lcm indio. Eu falo que tcm, porque quem lirou as ¡>essoas mortas aí dentro fui cu. T odos. Passaram
nas miuhas miios, cm cima dos lombos dos mcus arúma is. [... ] Porque o pcssoal da Punai nao vai
ficar sem invasáo aí 111111ca. Colonos.tein demais, o povo chcga c naonuersabcr, acham que os indios
se afastam.

A inco1nun1 lucidez de Ranconi sobre o conflito, nmna regiao onde o
indio é visto corno obstáculo a ocupa~ao, eleve-se ao fato de ser n1orador há
décadas, con10 seringueiro, seringa lista e agricultor. O adventicio, ao contrário,
até ocorreretn tnortes, considera o confronto longíquo e utn risco que está
disposto a correr, e1n particular na difícil situa9ao dos setn-terra. Ranconi
acrescentou ainda:
lsto vai ficar cada vez mais sério. Ela [a 1írca] é muito pcrto, e as estradas chegariio mais
perto. Vocé veja essa balsa, vai ficar bem pertinho, vai rodar ónibus aí, vao abrir a li11ha C- 10 [do
lncra] até na 1írea, a G-5 também ...

.

A ofensiva contra esta grande área de preserva9ao pe11nanente, no centro
de Rondonia, arnnenta etn volutne quando se aprox in1atn as elei9óes 1nunicipais.
É o caso de nova tentativa do goven10 do Estado, juntatnente con1 a Delegacia
Regional de Rondoni a do Mirad, as prefeituras de Ariquen1es e Ouro Preto do
Oeste, e o sindicato dos proprietários rurais da regiao. No final de 1987, o
goven10 de Rondonia envía ao Mirad urn pedido para o "redi1nensiona111ento
da reserva .. , e que "seja liberada a parcela situada entre os Projetos de
Coloniza~ao Marechal Dutra, Padre Adolph Rohl, gleba Río Alto e Alta Lídia,
confonne sugerido pela Delegacia do Mirad ... ' ' [Mirad, 13.11 . 1987].
Ressalta do docun1ento a decisao do goven10 estadual etn deixar invadir,
por .. inevitável ",a área do convenio Ibatna (ex-IBDF)-Funai:
Pode-se afirmar que a gleba, envoltn pelos projctos de coloniza~i'io, e pela DR-421, será
i11exoravcl.J11c111c invadida, vis to tratar-se de solos fé11cis e servidos por co1Lsidcnívcl infra-estrntura,
estradas coletoras e vicinais. Vislumbra-se, cm co1 L'>C<J i°l~11cia, nma expansao natural e cspo11tfü1ca
do proccsso colo11izatório, verso prolongamcnto das linlias c¡ue tocamos limites do polígono ern
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epígrafe, como resultado da pressao irrcsistível dos colonos chcgados alravés de vigoroso fluxo
migralório...
.

.

O aviso n. 224, assinado pelo goven1ador Jeronirno Santana, deixa claro
sua meta: '' ...visando, etn sú1tese, a redu9ao do polígono dos índios uruéus-au-aus' '.
Apesar de os docutnentos rondonienses entregues ao Mirad procla.tnaretn respeito aos direitos indígenas e anecessidade ele preserva9ao atnbiental, e
seretn de utn to1n geral con1parativatnente tnais tnoderado do que os do govemo
anterior, o conteúdo é o 111esmo. Continuatn a tentar ignorar tratar-se de urna
área conveniada entre a Funai e o ex-IBDF/lbatna, ao tnes1110 tetnpo terra
indígena uruéu-au-au, e Parque Nacional de Pacaás Novos. De novo o govemo
de Rondonia exagera a extensao das áreas indígenas no Estado, sornando terras
situadas etn Estados litnítrofes, e 01nitindo que esta área conveniada é tan1bém
de preserva9ao.
Os argutnentos nao tnudatn: ''As áreas indígenas deverao guardar
estreita rela9ao entre o nútnero de indivíduos e a extensao ... É a fonna atuali- .
zada, e betn-educada, de ''tnuita terra para pouco índio' '. Pouca novidade,
quando considera as áreas indígenas cotno "vazios detnográficos, alvo fácil e
inenne a cobi9a dos aventureiros", otnitindo que apenas aos indios eleve-se o
fato de áreas de tais dhnensóes nao teren1 sido ocupadas. Os docutnentos
i~noratn ainda que as terras indígenas sao dos silvícolas de direito, e nao reservas
cotnpensatórias, cotno pretende o goven10 esta.dual.
O tnais grave é que se pretende clesn1e1nbrar toda a parte noroeste, até
Alta Lidia, onde estao inclusive os cinco postes da Funai, a 111aioria dos índios já
contatados e itnpotiante cobertura floresta!, por se tratar dos vales dos rios e
encostas, alétn de a.1gw1S can1pos e regióes de pura peclra, 1nas con1 cassiterita. O
gove1110 estaclual e a delegada do Mirad apresenta111 estas terras co1no "produtivas", quando é sabido que nao o sao. Refere-se ta1nbé111 a notável migra9ao
para o novo Estado, n1as on1ite qu~ se dirige fundan1entaltnente as novas ciclades,
e que os projetos de coloniza9ao fracassaran1 ern sua tnaior parte, utna vez que
as raras terras reahnente férteis foratn ressubtnetidas aconcentra9ao fundiária.
Esta ofensiva mo~tra, clara111ente, que a procrastina9ao do reassentarnento de u1na dezena, dentre.os 113 titulados do Burareiro, objetiva apodrecer
a situa9ao, resultando em desmetnbramento da área. Fala-se atuahnente etn
quatrocentos invasores nao docutnentados, e etn centenas que estariatn invadinclo a área espontaneamente. Ern resutno, pretende-se un1a situa9ao ele fato e un1
ponto de nao retomo, urn direito de conquista. En1 1985 era n1ais fácil reassentar
utna dezena ele colonos~ de 1988 ao final da década, foi-se tentando ton1ar
i11·eversível a coloniza9ao do noroeste da área, a tnais rica e1n 111adeira e
cassiterita, nutna tnanobra etn favor da Gainsa S.A., Paranapanetna e outros
pretenden tes.
A protela9ao deliberada explica por que o Mirad nao reinstala a dezena
de assentados, e a centena de titulados, fora da área indígena, e ne1n 111esn10
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procede a utn _levantamento f undiário adequado. Seguran1ente a inda restatn
poucos, a maioria é de nao residentes na área e desn1atam apenas nas secas. Mas
se pretende estimular a invasao de outros, numerosos, que tomatn insustentável
o noroeste da unidade de preservac;ao e área indígena.

OBRAS PÚBLICAS, ESTRADAS E HIDRELÉTRICAS
Das entradas, as tnais fatais aos índios sao sempre as estradas, ao
viabilizaren1 toda a classe de invasoes, desde as obras pt.'1blicas as iniciativas
privadas. As relac;oes entre estradas e danos aos índios e ao atnbiente 1nerecen1
estudo a parte [Leonel, 1991]. No caso dos uruéus-au-aus, ten1-se o precedente
da EFMM, caracterizada por enfrentar indios a cada quilon1etro. O n1on1ento
alto, no en.tanto, para sessenta outros grupos indígenas da regiao, foi a abertura
e asfaltatnento do trecho Cuiabá-Porto Velho, da BR-364.
A valorizac;ao da cassiterita, sotnada a pressao do lobby das grandes
construtoras, determinou as políticas públicas na regiao nas últimas décadas. A
estrada, a partir dos anos 60, pennitiu a presenc;a em território dos uruéus-au-aus
dos garin1pos e 111ineradoras. Pen11aneceram inconclusos, na época da BR-029,
cerca de cloze quilotnetros no igarapé Muquí, vindo a natureza etn defesa dos
índios isolados que até hoje ali persisten1. O projeto viabilizou-se finahnente
con1 o Polonoroeste,já BR-364, consun1indo oitocentos n1ilhoes, dos l,5 bilhao
de dólares do progra1na. E111 sete1nbro de 1984 o presidente Joao Batista
Figueiredo inaugurou os 1 438 quilo111etros deste trecho da BR-364, pavitnentados etn alta velociclade, a grande obra de seu goven10.
Quanto aos uruéus-au-aus é flagrante a coincidencia das estradas nas
proxitnidades de suas terras cotn o amnento dos conflitos. Coincidente, tan1béln,
a intensificac;:ao das expedic;:óes de "atrac;:ao" e "pacificac;:ao", corno se viu
desastrosas, em particular asaúde. A EFMM coincide cotn os postos de atrac;ao
do início do século, nos ríos Jaciparaná e Muturnparaná. A BR-029 coincidecon1
os aconteciinentos ligados ao desaparecitnento do tenente Femando e as operac;oes de busca, fatais a nun1erosos índios, entao chan1ados bocas-pretas ou
negras, na regiao do Ja1nari. ABR-364 asfaltada, se1n prévia protec;:ao aos grupos
indígenas, en1 particular aos isolados, traz consigo a ocupac;:ao pennanente.
Provocou o crescirnento ve1.1iginoso das vil as por onde passou, transfon11andoas nas cidades de Ariquen1es, Ouro Preto, Jaru, nas proxiJnidades das n1alocas
dos uruéus-au-aus. Outras estao se fo11nando, con10 Mirante da Serra, Alvorada
do Oeste, Sao Miguel e Bo1n Princípio. Estas cidades, passando a tnunicípios,
depois de teretn sido, etn rnuitos casos, aldeias indígenas, postos do SPI, sedes
de seringais, originatn-se hoje dos núcleos urbanos de projetos "de colonizac;ao.
Se a tnalha viária oficial foi planejada setn nenhutna atenc;ao as áreas
indígenas, itnagine-se a rede irregular incontrolável, cotno os carreadores que
pern1itira1n a entrada das rnadeireiras Co1neta e Urupá, sen1 falar nos linhóes
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setn controle do Incra. Para os uruéus-au-aus o impacto destas iniciativas
ren1onta a estrada da cassiterita, a chamada R0-1, que ligava Ariquemes a
BR-029, até as lavras de cassiterita do río Candeias, na década de 60, regiao de
onde foram expulsos os indios, depois os garimpeiros e encontra-se hoje
ocupada por utna mineradora. Costa descreve como esta estrada, em 1980,
pretendía atravessar o Parque Nacional de Pacaás Novos e as terras dos uruéusau-aus (1981:89], Os indios andavam ao redor do acatnpamento dos trabalhadores que construiam a estrada. No quilometro 83, na altura dorio Urupá, em
sua margem esquerda, um colono mostrou a Costa a trilha de cac;a que atravessava a "sua futura fazenda", onde vira seis indios atravessando o río. No
quilotnetro 98, encontrou um acampa1nento de cac;a e, mais adiante, "o local
onde un1a anta tinha sido descan1ada e sinal de fogo onde ela havia sido
defumada' '.
As infonnac;oes recolhidas pela expedic;ao de atrac;ao, dirigida por
Apoena Meirelles, levariatn ainterdi9ao da BR-429, na altura do quilometro 106
[Costa, 1981:90]. O grupo conseguiu o cotnprotnisso do Incra de nao assentar
colonos na margem direita dorio Urupá. Tais n1edidas e compromissos foram
de curta dura~ao. Alguns meses depois, o Incra continuarla a distribuir e
legalizar áreas nas imedia9oes. A BR-429, com tnodificac;oes de trac;ado, ficou
pronta en11986. Sua pavilnentac;ao está próxhna, com trechos iniciais concluídos, nas proxim.idades da BR-364. A BR-429 liga Presidente Médici a Costa
Marques, ou seja, a BR-364 rio Guaporé, afronteira COIU a Bolívia. o govemo
de Rondonia vetn colocando todo o etnpenho nesta pavitnentac;ao. O Banco
Mundial condicionou o co-financiatnento da obra, através do Polonoroeste, a
tnedidas prévias de protec;ao aos índios e ao tneioatnbiente, confonne suas
normas atuais.

ªº

A l~gislac;ao an1biental cotnpromete tatnbém o goven10 de Rondonia a
elaborar o Ritna prévio aconstru9ao da obra. Chegou a encon1endar.u111 projeto
lamentável. Diante de tais obstáculos, o govemo estadual tratou, e trata, de obter
o financiamento da pavitnentac;ao diretainente na Seplan, contornando as exigencias do Banco Mundial. As verbas podedam sair de outras rubricas especia.is
do or9a1nento federal, como PIN ou o FinsociaJ. As grandes interessadas, além
de tnineradoras e tnadeireiras, sao as próprias construtoras, como a Camargo
Correia que Kubitschektrouxe a Rondonia, em 1960, para a BR-029. A presenc;a
das máquinas na regiao, como as da Mendes Júnior, toma n1ais rentável usá-las
ali, do _que transportá-las a outros locais.
O ilnpacto ambiental da BR-429 e sua interferencia nas áreas indígenas
vizinhas já sao passíveis de serem avaliados, un1a vez que a estrada funciona
durante o verao. Foi construída para ser pavimentada rapidamente, com um
acabatnento acima da média das estradas da regiao. A BR-429, devido aos
conflitos e distorc;oes que já criou, depóe.contra sua própria pavimenta~ao sem
tnedidas prévias, tnesmo funcionando plenatnente apenas na seca. Esta obra é
tn~is que utn sitnples rai:nal da BR-364. É a herde~ra e o escoa'd ouro de suas
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distor~oes, é sua válvula de escape. É a via de penetra~ao de todas as i11vasóes,

a leste e sul dos uruéus-au-aus e do Parque Nacional de Pacaás Novos~ e para
várias outras áreas indígenas, de seringueiros e de preserva~ao no sul de
Rondonia. Atravessou terras dos uruéus-au-aus, e de outros índios isolados,
como os jurureis, até hoje mal conhecidos. Estimulou a coloniza~ao oficial e a
incontrolável, assitn como a a~ao de inadeireiras e tnineradoras.
A BR-421, cercando a área pelo norte em dire~ao noroeste, está sendo
aberta corno urna estrada particular de madeireiras e mineradoras. Foi inicialmente interditada por Apoena Meirelles, em 1978, na altura dorio Candeias,
devido as tnortes ali ocorridas. Dúrante alguns anos foi possível impedir sua
constr~1~ao, até o contato con1 os índios das in1edia~oes. Em 1980, quando Costa
a visitou, na regiao de Catnpo Novo, onde se encontra a 1nii1eradora Mibrasa,
os garitnpeiros cotnentavam a presen~a de íncJios na área [1981:84]. Dali saíam
vários grupos-de garimpeiros, gateiros e serihgueiros, multiplicando conflitos
com os índios. A estrada interessava sobretudo as grandes mineradoras de
cassiterita, atuando ao norte dos uruéus-au-aus.
Em 1986, várias madeireiras, como a Estil, associadas aos interesses
locais de tnineradoras, agropecuárias e colonos, resolveram abrir a estrada fora
de qualquer programa~ao do DER-RO. Alén1 de representar um risco aos
uruéus-au-aus, que até hoje circulatn pela estrada, a BR-421 deverá provavelmente atravessar terras interditadas do grupo caripuna, que em parte recusou o
contato, o 1nesn10 ocorrendo com un1 grupo caritiana, cuja localiza~ao nao
n1ereceu qualquer esfor~o da Funai nos últhnos anos.
As madeireiras estabeleceram contatos oficiosos com o govemo de
Rondonia, antes de iniciar tal empreitada. Contam com o beneplácito das
autoridades estaduais, e nao foram advertidas das conseqüencias de sua iniciativa. Tan1pouco recotnendou-se aFunai que realizasse levantamentos.prévios.
Como obra particular, n1enor ainda será o controle de seu tra~ado, alterado em
fun~ao dos interesses locais, segundo técnicos da Seplan-RO.
Dez estradas oficia is programadas deverao atravessar oito áreas indígenas en1 Rondonia. As dos caripunas e un1éus-au-aus deverao ser cortadas duas
vezes cada. A dos uruéus-au-aus pela prevista BR-370, a oeste, e pela BR-010 ao
norte. Difíceis de controlar sao as estradas irregulares a que as grandes coletoras
oficiais dao origetn. Essas estradas irregulares, ou oficiosas, esta.o na origem das
mais itnportantes invasoes na Al Uruéu-au-au e no Parque Nacional de Pacaás
Novos. Os exetnplos sao as estradas da Brun1adinho, através de um prolongatnento da linha 641 do Incra; a estrada aberta pelos invasores ~iti~os do Projeto
Burareiro, e as linhas C-10, G-5, C-39, B-24, na regiao do río Candeias, a partir
da BR-421 e da R0-1 ; prolongamentos irregulares das linhas 82, 74 e 78 do
Projeto Sao Miguel, do Incra; prolongamento irregular da linha 10 do Projeto
Bon1 Princípio; prolongamentos do Projeto Jaru, que pennitiram a entrada das
tnadeireiras Urupá e Cotneta na área, e assim por <liante. Monótona repeti9ao
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dos antecedentes do Polonoroeste nas tetras dos gavioes, zoró~, cfntas-]argas
etc.
Urna área extensa, como a ocupada pelos uruéus-au-aus e pelo Parque
Nacional de Pacaás Novos (IBDF), a ela parcialn1ente sobreposto, encontra-se
bastante vulnerável a obras públicas e privadas. A óptica do1ninante é a de que·
se trata de terras subaproveitadas.
O setor de energía elétrica, assin1 con10 o DNER e o DNPM, nao dispóem
de un1a sistemática de preven9ao ao itnpacto ou a interferencia de suas obras
sobre as terras indígenas, áreas de preserva~ao, ou ao ambiente en1 geral. Os
critérios de decisao sao restritos apotencialidade de aproveita1nento do local da
obra. Totnados pelo gigantismo e pelo segredo, planeja-se unilateral111ente as
outras itnplica~óes de ordem social e apiante delas. A ausencia de n1ecanistnos
de1nocráticos ton1a o setor elétrico, o ~NER e o DNPM vulneráveis a pressóes
de grandes construtoras, fon1ecedoras e' consultora.s, nun1a tnalha de conexoes
tnanipuladas e en1 prejuízo de seu papel social.
Os grupos existentes na Al Uruéu-au-au, salvo corre~ao dos projetos,
poderao ser atingidos por vários etnpreenditnentos do setor elétrico, alétn de
estradas, antes mesmo da consolida9ao do contato etn curso. O rio Ja1nari tetn
lá suas nascentes, e a de seus principais afluentes. Foi neste rio construída a
Usina Hidrelétrica de Satnuel, da Eletronorte. Desde o prirneiro levantatnento,
feíto en1 conjunto com o Museu En1ílio Goeldi, a Eletronorte sabia que esta
barragetn poderia atingir grupos "arredios", entre os rios Jan1ari e o Candeias.
Latnentaveltnente, o conceito de itnpacto do setor elétrico tenta reduzir
a intron1issao etn área indígena apenas quando chega a rea locar índios. No caso
de indios setn contato, con10 nunca suas terras estao interditadas ou protegidas,
nao sao levados etn conta. Etn utn relatório da Eletronorte-Funai de 1981, le-se
que ·'os grupos indígenas urupains e uruéus-au-aus, embora se localizem as
tnargens do Jan1ari, desconhece-se o número deles e a localiza9ao de suas
aldeias, daí nao se prever o ati ngitnento de suas áreas''.
De fato, as aldeias estao fora da área de alagatnento. Aliás a barragem
se encontra distante dos lin1ites da Al Un1éu-au-au. No entanto, jatnais foram
realizados expedi9óes para verificar-se a presen9a de índios nas itnedia~oes.
Sabe-se que há indios desaldeados parintintins e ariquemes nas margens do
Jatnari. Entre este rio e o Candeias há tatnbétn un1 grupo caritiana, que recusou
o contato na década de 60.
A interferencia de urna obra na vida dos índios <leve ser rnedida tambérn
en1 tem1os de suas conseqüencias índiretas. A n1ais grave delas é provocar a
pressao dos regionais sobre os indios, seja pela valoriza9ao de suas terras, seja
pelos numerosos reassentatnentos, cotno ocorreu etn Itaipu~ Tucuruí e Itaparica.
Mas há ainda efeitos a seren1 estudados sobre o regitne dos ríos, as conseqüen·>eias na ictiofauna, e, portanto, na alitnent~~ao dos uruéus-au-at~s, que pescan1 a
n1ontante da Hidrelétrica de Samuel. Sao questóes tnal estudadas, e ainda nao
se sabe totahnente o que ocorre, por exen1plo, con1 os peixes de piracema.
•
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En1 qualquer lúpótese, e no tnínirno, se.ria do interesse da Hidrelétrica
de Samuel que as nascentes dorio Jamari fossetn conveniente1nente protegidas.
Bastaría utn convenio como Ibatna e con1 a Funai. Nenhuma iniciativa foi
totnada, etnbora fosse do interesse da prote9ao indígena e do Parque Nacional
de Pacaás Novos que a Eletronorte, por dispor de recursos superiores a estes
órgaos, colaborasse na defesa do norte da área, um dos pontos mais amea9ados,
exatan1ente na cachoeira do Montenegro do río Jan1ari.
A Eletronorte tetn ainda, a tnédio prazo, outro projeto que interferirá
co111 os uruéus-au-aus. Trata-se da hidrelétrica a ser construída no rio Ji paraná
ou Machado. Esta obra atingirá gravernente os araras (caros) e os gavioes
(icoleis) da Al do Lourdes, e outros indios desa)deados e ··arredios' ', irnpJicando
o reassenta1nento de centenas de colonos. Estao previstos, aJén1 <leste, denon1inado Jiparaná 14 (JP-14), outro aproveitatnento, o JP-04, que poderá atingir duas
áreas tenharins. Há um terceiro aproveitamento, ainda nao descartado, no rio
Jaru, JR-13, cujos resultados sobre a Al Uruéu-au-au, onde estao as nascentes
do Jaru, nao foratn estudados. O JP-14 tambétn atinge o rio Jaru.
Os grandes barran1entos construídos pelas subsidiárias da E.letrobrás,
co1no a Eletronorte, nao sao estudados relativarnente aos índios desde o n101nento do inventário das potencialidades das bacias. Os índios apenas entratnna
lista dos indetúzáveis, e se nao houver outra saída. In1agine-se o clesgoven10 das
pequenas concessionárias estaduais e regionais. Encontra-se, neste caso, a
Ceron. Seu Plano de Aproveitamentos Hidráulicos de Pequeno e Médio Porte
foi elaborado se1n nenhmna preocupa9ao co1n in1pactos sócio-atnbientais. As
centrais estaduais estao totaln1ente subordinadas a interesses locais e in1ediatistas.
Dos possíveis aproveitan1entos da Ceron, dois seguran1ente tetn interfe.rencias sobre áreas indígenas. A Hidrelétrica de Ávila deverá atingir a Al
Tubarao-Latunde. O aproveitamento de Paulo Saldanha, no río Bra~co, dá-se
etn regiao de índios .. arredios", bastante perto da Al Uruéu-au-au e da Al Rio
Branco. Há tres outros projetos btJstante an1ea9adores para a Al Uruéu-au-au.
Trata-se da UHE Boca do Pompeu, no rio Ouro Preto, de outro aproveitarnento
en1 estudo nas nascentes do río Pacaás Novos, e o aproveitarnento do rio Sao
Miguel, que seguramente interferirá nas aldeias de grupos indígenas da área
ainda nao contatados.
Nenhutn <lestes aproveitatnentos chegou, netn ao 111enos, a ser plotado
cartografican1ente, para verificar sua sobreposi9ao ou proxin1idade cotn áreas
indígenás. Tatnpouco foram consideradas outras conseqüencias sócio-atnbientais sobre as popula90es ribeirinhas. O planejan1ento é orientado por critérios
especifican1ente técnicos, sem a medida de seus custos sociais. Nao há na Funai,
n.em no setor energético, no DNER, ou no DNPM, qua]quer sistetnática de
preven9ao de interferencia das obras, c()mo estradas, lúdre]étrica~ ou n1inera\:ªº
nas áreas indígenas, en1 caráter preventivo ou corretivo. É a grita do índio, ou dos
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que lhe sao solidários·, que poderá corrigir ou atenuar os efeitos, tnas a posteriori,
se ainda for possíveL Na tnaioria dos· casos, seria fácil evitá-los a priori.

MINERADORAS E GARIMPEIROS

Situadas, etn sua parte norte, na chan1ada Província Estanífera de
Rondonia, as terras :dos uruéus-au-aus e do Parque Nacional de Pacaás Novas,
constituen1 um dos centros desta .disputa de Davi contra Golias, mineradoras
versus índios e prote~ao an1biental. E o é desde a valoriza9ao da cassiterita no
pós-guerra. Nutnerosos docutnentos referetn-se a .. guerra dos garhnpos", ao
norte da área. Os índios foratn etnpurrados nlais para o sul, inicialn1ente por
garin1peiros, depois por empreendedores, ex~seringalistas, como Pontes Pinto e
Benfica, ~té advento das grandes en1presas que exploran1 até hojea área e suas
vizinhan9as definitivatnente conquistadas.
Utn dos principais chefes uruéus-au-aus, Djaí, descreveu tatnbétn a
chegada destas centenas de pessoas que os en1purraran1, tomando inabitável e
intransitável a regiao do rio Candeias, por exen1plo. A entrada das tnineradoras,
através dos títulos dos seringalistas, deu-se pelo truque do arrendatnento. O SPI,
já decadente, trocou a defesa dos índios pela rentabiliza9ao de suas terras. O
caso tnais flagrante é o de docu1nentos entregando terras clesses cavaíb~s
uruéus-au-aus, entao sen1 contato, a nlineradoras, con1 urna porcentagetn de
10% para o SPI. Nunca os valores previstos nesses contratos de arrendamento
chegararn a ser pagos. Por si só financiariam os índios durante séculos. A
1naioria clestes contratos foratn queimados e1n 1967, no critninoso incendio dos
arquivos do SPI, exata1nente para que nao ficasse1n docu1nentadas situa9oes
deste tipo. Na altura, otninistro do Interior, general Albuquerque Lima, tnandara
investigar os destnandos do SPI, en1 franca decadencia.
Un1 dos relatórios do SPI-Inspetoria de Porto Velho, explica a situa9ao:

o

Consideramos a instala~iio dos l)()Stos de atra~iio pre tendidos, c111111'.1111cro niio infcriorn sete,
como medida urgc11te a ser tomada cm defesa dos indígenas <les te tcr(ilório, e nao só pelo gnmde
dcsenvolvimc nto que cstiio sofrcndo as pesquisas de minérios, principalmente cassitcrita, nas zonas
habitadas por indios hostis ou arredios, como lambém as expl ora~ócs de produtos da flora, aliados
ao transito pcnna nentc da rodovia BR-29, Brasilia-Acre, que arnncnla diariamente o contigente
daquclcs que procuram este tcrrilório ávidos de lucros fáceis, fazcndo com que dia a dia aumente
osconflilos entre os indios e bnmcos [MI, 13.10. 1964, pi. 495).

Urn ano depois, o recém-notneado chefe da 9ª Irúnd-SPI, em Porto Velho,
Alberico Soares Pereira, escrevia adiretoria que os índios atacavam porque foram
[...) acossados e banidos de scu antigo habi1t11 nos baixos e m t'.dios rios, onde se conccntravmn, se
agn1pava11111os di visores de liguas dos tributários das grandes artérias lluvia is, de maisdifícil acesso,
Madeira-Guaporé-Ji-Paramí, cabeceiras dos rios dessa imcnsa mcsopotfünia: Jam, Umpá, Ricardo
Franco, fonnadores do Ji-Paraná, Cautário, Sao Miguel, Sao Simao e Conunbiara, do Guaporé,
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Candcias e Jamari, do Madeira, t0<los eles convergentes nas nascentes do planallo. Nao cogitavam,
até pouco rnais de um lustro atrás, seringueiros e garimpeiros, noladamenlc esles últimos, da cata e
pesquisa de cassilerita; penetraram nesse recluto, especialmente porque eram poucos; entretanto,
agora, cstao pesquisando em todos os quadrantcs, vasculhando t0<las as nascentcs, no rccesso das
matas, fraldas de morros, empurrando os índios, que, cm correrías, atacavam, ou simplesmente, se .
defendem dos intrusos, pelo que praticam, praticaram. Siio levas de homens que procurnm e operam
nos garimpos, todos cm busca do minério, quem nao quer ficar rico? Que importa matar n1ais ou
menos ú1dios, acabar coma ra-;a? [MI, 31.1.1966, f. 43).

O substituto de Alberico Soares Pereira na chefia da 9ª Inspetoria do SPI,
José de Mello Fiuza, logo após o golpe de estado de 1964,já pensava diferente.
Escreveu a diretoria, dizendo dispor de duas propostas de .. contrato para
pesquisa e extra~ao de minérios' •, em todas as áreas indígenas de Rondonia,
sendo a prüneira de Luiz Tourinho [MI, 3.11.1965, f. 43]. Fiuza defende a
segunda proposta, de Plínio Xavier Benfica, •'pessoa idonea, do111iciliado nesta
cidade... ", que " ... se compro111ete a iniciar itnediatatnente os trabalhos de
pesquisa e possível extra~ao ... ' • E argumenta: ''nao vernos por que perder esta
oportunidade de explorar as jazidas porventura existentes nas áreas dos postos
indígenas pretendidos ... '' Alguns n1eses depois, o diretor do SPI, n1ajor-aviador
Luis Vinhas Neves, assinou um acordo cotn Benfica, ern que' ·cede e transfere
ao outorgado o direito de preferencia para pesquisa, lavra e explorayao de
1ninério de qualquer tipo", contra ."um royalty de 10% pagáveis ao SPI, em
Porto Velho". A área do contrato era o igarapé Floresta, onde se encontravam
várias n1alocas dos hoje charnados uruéus-au-aus. Con10 a Funai, o SPI, antes
mestno de contatar os índios, já dispunha de seus recursos, o que era, durante
os pritneiros anos do goven10 n1ilitar, prática corrente.
As terras dos uruéus-au-aus estavam no centro da disputa em Rondon.ia,
entre garimpeiros e mineradoras. Os gari1npeiros foran1 os pritneiros a chegar,
fa zendo acordos cotn seringa listas. O próprio CPRM chegou a f azer pesquisas na
área. Seus relatórios confinnatn a presen9a indígena. Os técnicos foratn acotnpanhados por sertanistas da Fun~i e nülitares. Após conflitos, ·con1 tnortes,
próxitnos a Arique1nes, a .Funai exigiu sua retirada da área [Funai, 8ª DR-RO,
21.11.1979]. É curioso que a ·incidencia tnineral no interior da Al Uruéu-au-au,
confinnada pelos técnicos do CPRM, é inferior a existente etn outros pontos da
Provincia Estanífera de Rondónia, e, no entarito, as grandes en1presas insiste1n
etn explorá-la prioritarian1ente. Durante tnuitas décadas buscou-se etn Rondonia
un1a espécie de Eldorado, as chan1adas Minas de Urucutnacua, que, segundo o
general Rondon, situavam-se nas únedia~oes do Cormnbiara, tnas, segundo os
regionais, esta.riatn na regiao das serras dos un1éus-au-aus.
No entanto, parece difícil que en1presas <leste porte anclem atrás de fantasías
regionais. Dispóem de toda a infonna~ao oficial, corno os dados ele pesquisa do
CPRM, e as anteriores, do Radam. Continuatn pesquisando a área, etúrentando os
índios a bala. Sabe-se que o levantarnetito geológico é ainda precário para fins de
extrayao. A outra explica~ao seria que é 1nais fácil, e barato, especular sobre as áreas
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indígenas. Ainda mais quando há pouca, ou nenhuma, decisao de resistencia da
Funai para o cumprimento da Constituic;ao Federal, que garante aos índios o
pleno e exclusivo usufruto dos recursos de suas terras itnemoriais.
O fato é que foi em áreas outrora indígenas que se consolidou o
oligopólio da cassiterita em Rondónia, sem que seus habitantes ganhassem com
isso. Em 1984 a contribuic;ao desta regiao foi de 50,32% do total de cassiterita
extraída no país. A extrac;ao cresce a urna taxa média de 13% ao ano, ao ponto
de ameac;ar as reservas de Rondónia de esgotamento, pelo menos as reservas
expostas, de extrac;ao mais barata, por nao exigir tnuita maquinaria, nem
profunda escavac;ao. As áreas indígenas sao, assim, o obstáculo que as grandes
etnpresas do estanho tudo farao para ultrapassar. As áreas indígenas de Rondónia foratn atingidas por 155 alvarás e 124 requerirnentos de pesquisa.
As gr~ndes fortunas, das quatro maióres empresas de cassiterita, ditas
nacionais, foram ern boa parte extraídas das terras disputadas aos índios, muitos
cavaíbas. Os principais setores de minerac;ao estao ligados, até nos notnes das
lavras, a conflitos cotn os índios. A Paranapanen1a, n1aior tnineradora privada
do país, ten1 suas lavras etn locais cotno Massangana, que foi a sede de um
seringal disputado aos indios. Extraiu, e 1nantén1 instala~óes ainda hoje, nas
terras nao dernarcadas dos tenharins, do igarapé Preto, onde subtneteu os índios,
e as transfonnou nurna imensa cratera. É conhecida a fonna cotno usurpou as
terras dos uain1iris-atroaris para suas fan1osas minas do río Pitinga, as tnaio~es
do inundo a céu aberto. Esta etnpresa, além de ser a n1aior na explorac;ao de
núnerais metálicos, através de un1a de suas.controladas, a Minerac;ao Taboca, é
a segunda empresa no setor dos minerais nao metálicos. Seu interesse na área
etn estudo foi manifesto coma compra dos pretensos títulos de Flodoaldo Pontes
Pinto [Visao, l986:52].
O segundo grupo privado do país com interesse n1ineral na Atnazónia é
o conglotnerado de 35 en1presas liderado pela Brumadinho. A pista de urn de
seus principais empreenditnentos, Sao Domingos, foi construída pelo SPI, cotn
o nome de Angelita, para a atra9ao dos uruéus-au-aus. No local de urna antiga
aldeia encentra-se hoje urna fazenda do grupo, denon1inada Rondon. O grupo
Brascan/BP está no rio Candeias, e o grupo Best no rio Branco do Jan1ari, locais
de presen~a indígena há poucos anos.
Esses quatro grupos dominan1 95% da cassiterita de Rondonia, e estao
entre os dez tnaiores grupos privados com interesse mineral na Amazonia
[Rocha, 1986:22]. A Paranapanerna, ao que tudo indica, tinha voltado seus
interesses para o sul do Arnazonas. Recente111ente voltou a con1petir con1 as
outras tres grandes, insistindo na Al Uruéu-au-au, cotno se pode verificar na
tabela extraída da pesquisa Cedi-Conage [1986:44-6]. Na mestna tabela, que
lista os alvarás de pesquisa, encontramos ainda os gn1pos: Usina Metalúrgica
Itaguara Ltda., as associadas Anglo-An1erican/B, Si1nonsen, através da Minerac;ao Vale do Sao Joao, a Ceriumbrás Minera~ao e Metais, e a CPRM. Na
listagem do Cedi/Conage localizam-se 26 alvarás já concedidos sobre a Al
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Uruéu-au-au, nutn total de 185 572,8 hectares. Identificam-se neles, son1ados
pedidos e concedidos, interesses de mineradoras sobre pelo tnenos 307 771,89
hectares da Al Uruéu-au-au [1986:8].
No mapa anexo ao estudo Cedt-Conage, identificou-se, etn abril de
1986, na Al Uruéu-au-au, que, entre os "interesses de ernpresas de tninera~ao
incidentes em terras indígenas no Polonoroeste' ', há os seguintes alvarás (com
os núrneros do 1napa): dois alvarás do grupo Brmnadinho (S); utn alvará da
CPRM (2); dois alvarás da South/AP (l); utnda Best (4); e outros da Ceriutnbrás
(3). Quanto aos requerimentos, há dois da Serra da Alvorada (8); utn da
Minera~ao Pon1péia (9); utn da Vale da Muralha (7); e outro da Minera~ao
Rondon (10). Ao norte há outro requerimento do grupo Brasean (6).
Outro estudo tnostra igualmente a interferencia de interesses de 1nineradoras na Al Uruéu-au-au: o n1apa elaborado pela Secretaria do Planejamento
do Gove1110 de Rondotúa, que plota os interesses 1ninerais no Estado. O DER-RO
vem utilizando-o para melhorar os acessos da tnalha viária secundária as
reservas tninerais potenciais. Tal estudo nao levou em conta, até o 1non1ento,
nemas reservas indígenas ou florestais, netn outras questoes arnbientais. Mais
un1a vez, planejou-se ás cegas, corn recursos do Polonoroeste. O n1apa elaborado
pela Seplan-RO, etnbora metios detalhado que o estudo Cedí-Cona ge, esclarece
alguns pontos: a noroeste aparece o_grupo Totoli (2). Confinna os interesses do
gr.u po Brun1adinho, através das subsidiárias Oriente Novo e Sao Dorningos (4),
e do grupo Brasean, a través das subsidiárias Mi brasa e Candeias (3). A leste da
Al Uruéu-au-au, o estudo da Seplan-RO tnostra interesses, ern urna grande
extensao, do grupo Best, exatamente nas proxinúdades da sede do seringa! Sao
Luís, totnado aos oroins através do n1assacre de 1963 (1). Recentetnente
instalou-se ali u111a draga.
A tentativa de ocupar estas áreas indígenas n1anifesta-se insistentetnente
de duas fo11rias: pressao sobre o terreno e articula9oes do tipo lobby junto ao
poder público. Pedro Sena, antigo.seringalista e garirnpeiro da regiao de Jaru, é
un1 dos pontas-de-lanya no terrenó. A regiao, por ele siste1natican1ente invadida,
é a requerida pela Minera9ao Vale da Muralha. Chegou a abrir na área utna pista
de pouso inlprovisada e iniciou pesquisas. Conseguiu fazer contatos atnistosos
cotn os índios do grupo de Djaí. Cornpetindo. cotn o indigenistno oficial, etn sua
n1esn1a tática, encheu-os de presentes. Etn 1983 as relayoes se deterioraratn e
os índios exigira1n da Funai a retirada dos invasores.
·Outra presen~a insistente de invasores localiza-se nas áreas pelas quais
as et.npresas Best e South/AP den1onstra1n interesse. As ofensivas dao-se a partir
da sede do Projeto Botn Princípio do Incra. É neste local que se abriu o n1aior
prolongatnento in·egular de linhas do Incra, confo1n1e se verifica pelas Íl'nagens
do Landsat.
Por carta, o hispo de Guajará-Miriin, dotn Gerald~ Verdíer, advertiu ter
recolhido pessoabnente infonna9oes, na vila de Bon1 Principio. Lá soube que
utn ·grupo de cerca de dez índios visitou pacifica1nente a vi la, dortniu na sede
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do Incra e deixou oito flechas de presente. Seis di as depois, na mesma vila,
apareceram oito gari1npeiros, •'todos armados cotn grande nú1nero de espingardas e revólveres, declarando ter, alé1n disso, duzentos quilos de bombas! Pois
estavan1 decididos a matar todos os índios que se opusessem a seus trabalhos,
caso encontrassetn ouro na regiao ... Utn outro grupo de garimpeiros chegou
días depois, e esperou o protnetido regresso de um dos prirneiros, que nao se
verificou [Funai, 8ª DR-RO, 26.11.1985].
O hispo pediu providencias e investiga\:Oes aFunai, e nada foi feíto, por
falta de recursos, alegou-se. Recon1endou a abertura de um posto de vigilancia,
o que tatnbém nao aconteceu: Que fatos incontrolados ocorrem na regiao de Bom
Princípio já nao cabe duvidar. U1n delegado da Polícia Federal' de Porto Velho
relatou que prendeu un1 suspeito de tráfico de entorpecentes. Este negou ser
traficante, nia$, durante os interrogatórios, contou ter participado de um grupo
de garimpeiros que, nas proximidades dorio Manuel Correia, entrou en1 choque
co1n ú1dios, que os seguian1 há algun1 ten1po. Dois indios, que usavam cintos de
ci pó, co1no os chamados uruéus-au-aus, foran1 111ortos. Na pressa, foran1 estes
índios 1nalenterrados, cotn os pés de fora. Disse ainda que teve que fugir, urna
vez que o capataz, alén1de1naltratá-los e pagar nial, os atnea9ava de 111orte caso
relatassetn tais fatos. Apesar de solto, a testetnunha continuou etn contato co1n a
Funai e a PF, protnetendo aco1npanhar os funcionários ao local. Por falta de
recursos a expedi9ao foi sucessivatnente postergada, até o desaparecirnento da
testenumha.
I

E1n setetnbro de 1984 o grupo de trabalho da Funai que procedeu ao
levantarnento da área encontrou-se, no seringal Sao To111é, con1 a equipe de
pesquisa 1nineral con.tratada pela Minera9ao Potnpéia, que pretendia explorar o
sudoeste da área. Foi explicado o perigo que co1Tia1n. Apoena Meirelles, entao
responsável pela Funai na regiao, pediu-lhes pronta retirada. Concordaratn. Ao
abrir un1a picada para recolher an1ostras, havian1 encontrado, na volta, utna
árvore caída, barrando o cmninho, e un1a flecha fincada no chao. Co1n este fato,
sonrndo as dezenas de 1nortes ocorridas na sede do seringa), estavatn n1ais que
avisados.
Assi1n 1nes1no, persistiran1. A represe11ta9ao da etnpresa, intennediada
pelos Bennesby e1n Guajará-Mirin1, nao os deixava retirar-se, e dependiatn do
sa lário, ex plicou u1n deles. A lguns 1neses passados, os jon1ais relataran1 a tnorte
de dois garin1peiros, e ferin1entos graves no jovetn geólogo da Minera~ao
Pon1péia. Este te ve sorte: os índios retirara in-se setn verificar se estavatn tnortos
[OESP; 2.2.1985]. Tanto o seringal onde se encontravatn, no río Cautário, cotno
o local do ataque, no río Cautarinho, estao fora da área do alvará de pesquisa
qne lhes foi arbitraria111ente concedí.do. Apesar clisso, un1a expedi9ao punitiva
contra os índios chegou a ser organizada e111 Guajará-Mirirn, ao que se pode
saber, setn resultados. Os índios que 1noran1 ao sul da área apree11deran1 utn
barco de rnetal, talvez neste ou en1 outro incidente. A Funai ainda nao foi
buscá-lo, ou verifi car.
'
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Ve-se que,
cotn as madeireiras
.
. e os projetos de coloniza~ao, sao hoje os
garimpeiros e tnineradoras fontes de conflito com os uruéus-au-aus. Esta
realidade vetn-se afirmando desde 1958. Mesmo depois que as mineradoras
conseguiram itnpor-se sobre os garitnpeiros, assegurando a exclusividade da
lavra de cassiterita, o conflito prosseguiu. Urna grande onda de invasóes deu-se
etn n1ar~o de 1988, quando cerca de trezentos a quinhentos garimpeiros penetraran1 na área a partir de Mirante da Serra. Segundo a imprensa, urna opera9ao
conjunta das policías federal e tnilitar teria conseguido retirá-los [OESP, 15 e
26.3.1988; JB, 14.3.1988]. Há notícias de que os índios mataran1dois invasores.
No final de 1987 as invasoes aproximaram-se ·d os postos da Funai, que, por
decisao de Apoena Meírelles, situavam-se no noroeste da área, un1 dos pontos
tnais atnea9aclos. O nt'1mero de garimpeiros continua a autnentar.
J

'

Até hoje os índios confrontatn-se também com as tnineradoras. Costa
relata que a expedi~ao de atra9ao de 1980
[... )se dcslocou de Ariqucmcs, pela rodovia 421 , até O unpo Novo, onde existe rnna finna chmnada

Mibrasa, cxplomndo as minas de cassiteaita daqucla regiao. Esta rodovia, que devcria ligar Ariquemes
a Guajani-Mirim, foi i11tcrditada por Apocna Meirelks, cm 1978, mis proximidades dorio Candeias,
qrnmdo rnu t.rnbalh:1dor foi mo110 pelas flechadas dos uméus-au-aus. [...] O gerente daqucla finna nos
gar<l11tiu que, todos os anos, os tm1-cu-wau-wau cmzam a rodovia 42 l pcrto de Ounpo Novo.

Na regiao, Costa encontrou-se tatnbém con1 u1n grupo de garitnpeiros
clandestinos, que se encontratn todos os anos cotn índios na regiao do Floresta.
Seu relato prossegue da seguinte fonna:
[...) mostrnmm-nos o local onclc os indios mata mm nm garimpciro 110 vcrao de 1978. Mas explicara1n
c.-.1a mortc como rnn l:ncontro incsperaclo. Algmis dias dcpois, falaudo sobre esta morte com o
gcrnnle cla Mibrnsa, co11fidc11cio11-11os de que esse garimpciro foi morto porque havia participado
1111 11111 t{nipn 1111 11tm:Í11~rn1irn1t q1111 1n11lm1 1tll\t11l1> 1tr1k:111>·1111-1111.-., q11a111lo tivcrnm suns b11rmcas
Kl:'l 11~ 111_la:i pnr ~1~ti.:~ 11111lc.Jf;. l !11cn11lnt1mlt;, cm r.cg11ida, o gatcíro Cícero [ ... ]FaIon-nos també1n de
scu socio Ata11as10 que, nom10 de 1979, tcria fcito algo de errado contra os uméus-au-aus [1980:83).

Mais discreta, tnas nao tnenos nociva, é a "atra~ao .. que o grupo
Bnnnadiaho desenvolve, a partir de sua Fazencla Marechal Rondon, onde
existiu, até recentetnente, un1a aldeia indígena, expulsa pelo garin1po e pelas
111ineradoras. Os índios ali vao, recebetn presentes, trocatn brindes, passeiatn de
ca111inhño, enfin1, sao benvindos. A Funai, durante aJguns n1eses, deixou lá un1
intérprete. Para os índios, entre a fazenda e a Funai, é tudo tnais ou menos a
. lnes1na coisa, brancos en1 suas tetras que evitatn espingardeá-los. Alegando falta
de recursos, a Funai nao chegou a abrir um posto na área, e desistiu de por orde1n
neste contato i1Tegular. Nao há düvidas de que a tnineradora pretende, a n1édio
prazo, un1 acorde de explora~ao envolvendo os próprios ú1dios. Utna familia
pennaneceu ali quase dois anos, a 1nulher servindo de etnpregada.
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O dircito é um só. Quem, a pretexto de civilizar, csmaga tribos e na~óes, que sempre viverarn
independcntes, pratica política pcrigosa para si mesmo, porque a moral dos conquistadores nunca
tcve outra razao. E o dominador de hojc poclcrá ser abatido anumhii por um tercciro que invoque os
mesmos principios.
Ainda mais. Qucm pretender govemá-los cairá no erro flmesto e secular; na melhor das
inten~óes, deturpará os Úldios. O programa será ¡>roteger sem dirigir, para mio conturbar sua
evolu~ao espontanea.
Na economia nacional, do ponto de vista republicano, a questao indígena deveserescriturada
unicamentenos livros da Despesa [...)
E, assim, dará lucro [Roquette-Pinto, 1975:236].
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URUEU-A U-A U/PARQUE NACIONAL DE PACAAS NO VOS:
UMA SOLU<;AO DE COMPROMISSO
Foram numerosas as tentativas de interdi9ao e demarca9ao das terras
dos índios, por longo tempo, e até hoje, parcialmente desconhecidos, que
circundam as encostas e nascentes das serras de Pacaás Novos e Uopianes. A
penúltima delas deu-se coma portaria do presidente da Funai, 508/N, de 26 de
junho de 1978, interdi tando 879 800 hectares para '' atra9ao'' dos índios uruéusau-aus e urupains. Quinze meses depois, através do Decreto 84 819, de 21 de
setetnbro de 1979, con1 764 801 hectares, criava-se o Parque Nacional de Pacaás
Novos, do ex-IBDF, hoje Ibatna. As duas áreas foram sitnplestnente sobrepostas,
em sua maior parte. A portaría da Funai estende-se tnais para o norte e oeste, e
o decreto do ex-IBDF, mais para crsul.
Sin1ples coincidencia, ou algo detidatnente planejado? Difícil responder. Fato é que o decreto da presidencia da República, instn1mento jurídico mais
poderoso, em favor do ex-IBDF/Ibatna, é posterior, enquanto a iniciativa da
Funai, e1nbora anterior, deu-se inicialmente por sitnples portaria. Nutn documento oficial relata-se, historiando a cria9ao do parque, que decorreu de um
convenio do ex-IBDF coma ex-Sudeco, firmado em 1978, como objetivo de
realizar '' estudo de viabilidade de cria9ao de unidades de conserva9a? no Estado
de Rondonia" [IBDF, 1982:59]. Na mestn~ página, há referencia,aos progran1ados recursos do Banco Mundial,;ou seja, do Polonoroeste, ''para implanta9ao
do Parque, que deverá ocorrer no período de 1981 a 1985' '.
É sintomático que a citada publica9ao do IBDF, apesar de divulgada
quatro anos após a portaría de interdi9ao da Funai; ainda nao fa9a referencia aos
índios. O mesmo ocorre em outro estudo, elaborado seis anos depois, no qual
se diz que .. sua terra é de voluta", referindo-se ao Parque Nacional de Pacaás
Novos, nao aparecendo o direito de usufruto dos mdios [Pádua, 1985: 19]. Em
qualquer das lúpóteses, a lacuna é de monta. Talvez o ex-IBDF e a Funai agissem
de modo totalmente descoordenado, o que é grave em duas institui90es federais
afins, e de um mesmo govemo.
A outra explica9ao para a cria9ao do parque do ex-IBDF/Ibama, em área
de índios é que fosse estudada, nao apenas pelos técnicos competentes, mas em
''círculos restritos' ', com pleno conhecimento da presen9.a indígena. Un1 exemplo, con1provando esta possibilidade, é o telex existente nos arquivos da Funai,
cotn urna consulta feíta pelo chefe de gabinete e secretário geral do Conselho
de Seguran9a Nacional, o entao todo-poderoso coronel Rubem Carlos Ludwig
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- figura importante· do govem.o militar-, sobre a presen9a indígena na antiga
Reserva Floresta! de Pedras Negras, hoje parcialmente sobrep~sta a Reserva
Biológica do Guaporé e Al Rio Branco [Proc. 3057/80, fls. 26]. Nao seria
despropositado concluir-se que o CSN acompanhava de perto as áreas florestais
e indígenas, nao se importando em sobrepor urna a outra, e1n particular nos casos
de indios sem contato. Nao é fácil verificar tais hipóteses, no cinzento bunker
da comutúdade de informa90es.
Se a inten9ao fosse resguardar áreas de presen9a indígena sem contato,
através dos parques do ex-IBDF, haveria, no mítúmo, que considerar sua área
nlaior que a do Parque Nacional de Pacaás Novos. ~ao seria tná idéia, apesar
de seus nlecatúsmos tortuosos. Neste caso, teria que sornar os sobrepostos 764
801 hectares do parque, mais os 879 800 da portarla de interdi9ao, mesmo
ficando abaixo do polígono de 1 840 000, ptoposto pelo Incra aFunai, em 1980.
Os documentos e propostas de interdi9ao existentes na Funai, numerosos,
detnonstravam a amplitude da área de ocupa9ao indígena.
Como Parque Nacional de Pacaás Novos, controlado pelo ex-IBDF,
poderiam estar os indios parcialmente protegidos, un1a vez que parte de suas
aldeias e recursos ali se encontram. Seria se1npre tnelhor que solos pouco férteis
fosse1n entregues aos loteamentos do Incra, neste caso netn produtivos nem
socialtnente úteis, ou a a9ao de madeireiras ou tnineradoras. Mas nao estaría,
assin1, garantida a '' posse permanente'', netn ficaria ''reconhecido o seu direito
ao usufruto exclusivo das riquezas naturais e de todas as utilidades nelas
existentes", nos tennos do artigo 198 da Constitui9ao Federal de 1967, entao
em vigor. Tomar-se-iam apenas tolerados por urna área de preserva9ao, eleita
pelo colonizador e administrada pelo ex-IBDF/lbama. Haveria que aprimorar a
legisla9ao, prevendo áreas de preserva9ao com vida hun1ana, ampliando a
estreita visao anglo-saxotúca, que restringe a prote9ao aos nichos e santuários
intocáveis, quando se pode promover um zoneamento interno, se o perímetro o
permite.
O decreto de cria9ao do Parque Nacional de Pacaás Novos, apesar de
seus 764 801 hectares, deixava de fora cerca de um milhao de hectares de área
de presen9a indígena co1nprovada, como, por exemplo~ a regiao do rio Nova
Floresta, e partes das nascentes dos ríos Ouro Preto, Pacaás Novos, Cautário,
Sao Miguel e outros, onde os conflitos con1 os indios eratn recentes. Etn alguns
casos, como i1a regiao do Floresta, Cautário, Sao Miguel e Jaru, deram-se
confrontos, mesmo após o decreto criando o parque, e fora de seu perímetro.
Tal situa9ao e a existencia da sobreposiyao parcial entre a área anteriormente
interditada pela Funai, e o decreto posterior en1 favor do ex-IBDF, careciam de
urna solu9ao. O parque deixou de fora ta1nbén1 numerosas nascentes de decisiva
hnportáncia para a preserva9ao.
Esta viria através de outro decreto presidencial, o den. 91 416, de 9 de
julho de 1985, declarando "de ocupa9ao dos indígenas para os efeitos dos
artigos 4, IV, e 198 da Constitui9ao" 1 832 300 hectares. Trata-se de utn dos
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maiores acertos do govemo de transi9ao da Nova República, infelizmente' 'para
ingles ver'', pois nao foi garantido localmente, o proprio govemo continuou a
invadir e o próprio Samey se encarregaria de revogá-lo. Quanto ao Parque
Nacional de Pacaás Novos, o decreto presidencial de 1985 o n1antém, com seus
atuais litnites, etn seu artigo 22 , detenninando que a Funai e o entao IBDF,
''firmariio convenio, objetivando a preservayao das terras indígenas e da área
do aludido Parque''.
Parecía que tal medida poderia dar Ull1 itnpulso decisi VO adefesa da área.
Mas houve convulsoes: o ex-IBDF, ao chegar a um impasse coma Funai, por
pretender a exclusao do Parque Nacional de Pacaás Novos da Al Uruéu-au-au,
apelou diretatnente a seu ministro. De fato, em junho de 1985, o tninistro da
Agricultura, Pedro Simon, escreve ao presidente da República, José Samey,
pedindo que intervenha junto a Funai para utn melhor acordo como IBDF,
considerando a i111portancia do parque, ''para o próprio Estado de Rondonia,
cuja cobertura ve111 sendo rapidamente devastada, o elevado montante de
recursos já investidos na área, e a total ausencia de consultas ou entenditnentos
prévios cotn este tninistério por parte da Funai [... ] ". Diz ainda que "foi
constatada, posterionnente asua cria9ao, a presen9a de alguns grupos indígenas
no interior do Parque Nacional[... ]", revelando-se, tnais urna vez, a descoordena~ao entre os órgaos federais e a fragilidade das infonnayoes do ex-IBDF
sobre as áreas de preservayao que ·pretendeu criar.
O tninistro chefe do Gabinete Civil, José Rugo Castelo Branco, em 19
de junho de 1985, escreve ao ministro do Interior, Ronaldo Costa Couto, "de
ordetn do Sr. Presidente da República", pedindo o reestudo da proposta da
Funai. O proble111a é que a Funai preparava um decreto, no qual reconhecia o
parque, garantía a presen~a indígena, e o transfonnava nu111a área conveniada
cotn o IBDF, onde havia índios isolados. O IBDF nao aceita va tal soluyao. Exigía
que o perín1etro do Parque Nacional de Pacaás Novos fosse expressamente
excluído da área indígena. A pretensao do ex-IBDF nao podia ser satisfeita pela
Funai. A presen~a de várias alde,ias, já identificadas, na parte da área reivindicada pelo ex-IBDF, i111pedia o desconhecin1ento dos direitos constitucionais de
usufruto, sen1 falar na existencia dos descon.hecidos nas n1atas. Pos-se a possibilidade de o ex-IBDF ficar com utna faixa etn ton10 a área indígena, soluyao
tatnbém recusada pelo ex-IBDF, que parecí a·pretender exorcizar os índios e seus
direitos.
Enfin1, encontrou-se urna soluyao de compron1isso: reconhecer os direitos indígenas, onde se encontrassetn, no perímetro da área, 1nantendo-se o
parque, e obrigando o ex-IBDF/Iban1a e a Funai a utn convenio. Na verdade,
adiou-se o problen1a, buscando-se u1na tnelhor solu~ao a longo prazo, nas
negocia9óes interinstitucionais e cotn os índios, para utn zonea1nento interno.
O IBDF interpretou o decreto co1no se fosse soberano sobre a área do parque,
pretendendo isolá-lo do restante. No entanto, o decreto ~econhece ali ta1nbétn
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direitos quando há presenc;a indígena, e o convenio previsto ent.r e o IBDF e a
Funai deveria dar-se sobre o conjunto da área, entendida como de preserva~ao.

O EX-IBDF//BAMA VERSUS FUNAI

Tal soluc;ao, de oportunidade e compromisso, foi a melhor possível.
Evitou um atraso maior na protec;ao da área. Enquanto o ex-IBDF e a Funai
disputavam-na, a frente colonizadora a destruía. Poderia abrir-se uin precedente
de peso: as áreas indígenas entendidas, na prática, como de preservac;ao permanente, soba responsabilidade dos dois órgaos, convidados a entenderetn-se.
Tres obstáculos dificultam u1na figura jurídica de área comum de
preservac;ao ~x-IBDF/Ibama-Funai. O priméiro é o corporativismo que domina
os órgao~ da esfera federal, aditícios a diferentes rninistérios. O segundo é a
inexistencia de filosofia e Jegislac;ao apropriada para áreas de preservac;ao cotn
vida hurnana. A terceira é a fragilidade <lestes órgaos: a Funai protnove des1nata1nentos etn terras indígenas e a maioria das áreas soba responsabilidade do
ex-IBDF/lba1na continuam urna farsa , apesar do e1npenho de seus melhores
funcionários. A Funai encontrava-se tnal situada no Ministério do Interior, cujo
objetivo de desenvolvi1nento regional opoe-se, cotn freqüencia, aprotec;ao das
tnhiorias. O ex-IBDF convivía mal cotn um tninistério que pron1ove prioritatian1ente o autnento da prodrn;ao agrícola. As duas instituic;oes necessitavan1 de
tnaior autonotnia de ac;ao. Hojea Funai está e1n sua fase Ministério da Justic;a,
o ex-IBDF encontra-se integrado ao Ibatna, este com autonomía, e nada mudou,
porque nao tnudaram as tnentalidades, o que é ta1nbé1n imprescindível.
O corporativisn10 manifesta-se na preocupac;ao destas instituic;oes etn
lidar apenas cotn áreas sob sua única responsabilidade. A exclusividade institucional na gestao de urna área autnenta o poder de manipulac;ao de recursos
públicos, mestno freqüenten1ente escassos. Masé tnenos a finalidade de protec;ao e preservac;ao que anitna as burocracias, e 111ais o poder in1ediato o que
buscatn. A flagrante descoordenac;ao destás instituiyoes, e de suas políticas, o
testetnunha.
O desamparo legal para que un1a área indígena tome-se, de fato, urna
área de preservac;ao pennanente é total. O Código Florestal estabelece que se
••consideran1, ainda, de preservac;ao pennanente, quando assitn declaradas por
ato do Poder Público, as florestas de vegetayao natural destinadas [... ] a tnanter
o a1nbiente necessário avida das popula9oes silvícolas" [A:3Q Al:G, Lei 4.771,
15.9.1965]. Tal dispositivo, en1 acordo con1 o artigo 198 da Constituic;ao entao
e1n vigor, e pela atua), anula-se pela Leí 6 001/1973, o Estatuto do indio, que,
etn seu artigo 46, estabelece: "O corte de tnadeira nas florestas indígenas,
consideradas e1n regitne de preservac;ao pennanente, está condicionado a progratnas ou projetos para o aproveitamento das terras respectivas na explorac;ao
agropecuária, na indústria ou no refloresta1nento' '.
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O Código Floresta!, assitn, ve-se anulado pelo Estatuto do Índio. É típico
das nossas leis anularem-se mutuatnente. O artigo 46do Estatuto do Índio é urna
das brechas que o regime n1Hitar, que o protnulgou e outorgou, deixou a
burocracia da Funai para o esbulho dos recursos dos índios. É obvio que o
ex-IBDF/Iban1a poderia, assim mesn10, coibir os des1nata1nentos que nao pertencem aos projetos de tnanejo autorizados. Nao molestando os índios, mas
coihindo as madeireiras que atuam etn suas tetras coma conivencia da Funai.
O Iban1a poderia ainda controlar, e recorrer na justi~a, contra "projetos"
ad1nitidos pela Funai, quando incompatíveis cotn a renova9ao dos recursos
naturais existentes na área. Nao o faz, e difícilmente o fará. Recentemente, o
Ibatna tentou agir contra a Funai, 1nas desistiu. Apesar de estas burocracias
seretn competitivas entre si, nao se an·iscrun a confrontos que possatn vira ser
desgastantes.
É nesse quadro que urna área conveniada de grande extensao, assegurando os direitos de um grupo hutnano que a manteve protegida através de um
penoso confronto, etn desigualdade de for9as, sobreposta a uma unidade de
conserva9ao, poderia tomar-se uina experiencia de grande interesse e utn
exet"'nplo. Para tanto, bastaria conseguir a vontade política da sociedade e de seu
govemo. Tanto o convenio, que aguarda decisao judicial no que diz respeito a
revoga9ao de San1ey, con10 a área estao entregues hoje asua serte.
Há pontos de vista ainda menos otitnistas. U111 dos analistas das quest0es
ainbientais em Rondonia, co1n f onna9ao etn engenharia florestal, na altura
consultor do Banco Mundial, chega a pór en1 dúvida o futuro do Parque Nacional
de Pacaás Novos cotno unidade de conserva9ao [Dourojeanni, 1985:45). Argutnenta, que
[...) uao h¡i virtualmente nenhtun caminho para compatibilizar os objetivos de longo prazo destas
duas categorias. Numa reserva indígena os indios podem utilizar, como quciram, toe.los os recursos
naturais dispo.11íveis. Jsto nao poo problcrnas enquanto rnantcm scu estilo tradicional de vida, mas
apenas quando cxpostos a diforentcs altc1:11ativas, como qualquer dono ele terraS', podendo prnticar
a agricultura inlensiva, cria~ap de animms, aproveitamcnto floresta), ou qualquer out.rn alividade
sem restri~oes. Considerando as rápidas mudaiwas observadas cm oulros gmpos tribais cm Rondónia, a preserva~ao da ·nalureza, em seu alual cslaclo, scní de curta dura~ao. Acrescente-se que a
história das reservas indígenas 1nostra que estas áreas nao tém sido cfotivamente defendidas, entram
invasores de lodo lipo, ao contrario do que o.corre com.os parques nacionais e calegorias similares.
Mesmo que mn com1>romisso técnico fosse encontrado, para salvaguardar os recursos naturais,
continuaiia a existir um obstáculo definitivo, de ordemjurídica: um parque nacional e uma reserva
indígcn~, assim como um parque indígena, nao podem ser sobrepostos um ao outro.

Estas considera~óes demonstratn, tnais u1na vez, o desencoraja1nento de
que se pode ser to1nado quanto a possibilidade de proteger áreas indígenas, ou
co1n vida hu1nana e1n geral. Fundarnenta-se ern nurnerosas, e inegáveis, razoes.
Há ele fato um passivo de destrui~ao dos r~cursos naturais indígenas promovido
pela Funai, estitnulando invasores, e os próprios indios, a a~ao predatória
in1~diatista. Há, no entan~o, excessivo oti1nis1no quanto acapacidade de prote-
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de parques e reservas florestais. Basta ver a destrui~ao promovida pelas
mineradoras de cassiterita na reserva do Jamari, para concluir-se que também
contam com precária prote~ao.
Faltou considerar alternativas: a de um progran1a especial de uso e
defesa da área, como o previsto no artigo 2º do Decreto 91 4l6/1985, ao manter
a sobreposi~ao do parque, sob responsabiJidade do ex-IBDF/lbama, reconhecendo os direitos indígenas. Tal programa, se nao fosse revogado por Sarney, estava
previsto no decreto de 1985, através da Funai e do ex-IBDF/lbama, que ''firmarao convenio objetivando a preservayao das terras indígenas e da área do aludido
Parque". Quanto a lei, é feita, e pode ser refeita, pelos hotnens.
O obstáculo é menos de antecedentes históricos, técnicos ou jurídicos,
do que conceituais. Se, de fato, as áreas indígenas tornatn-se vulneráveis, as
unidades de conservayao tetn sido igualmente urna verdadeira farsa. Nao devem,
nem podení, ser confundidas as duas categorías. Há interesse etn Jnanter
santuários, corno há en1 respeitar e proteger, pelo diálogo, culturas capazes de
uso n1ais adequado dos recursos naturais. Sao categorias diferentes. Há que
aprimorar e precisar as distintas categorias de unidade de conservayao os meios
de efetivan1ente protege-las. Mais in1portante e decisivo do que classificá-las
juridicatnente, seria elaborar, eJn conjunto e através d<? diálogo cotn os índios,
seringueiros, ribeirinhos ou caiyaras, o uso adequado e a preservayao. O primeiro passo é defende-la. O segundo é conhecer o tnodo de apropriayao que ali
pratica1n e aco1npanhar as tnudanyas sugeridas pelo contato e o tnercado. Sem
dúvida será mais con1plexa a administrayao e o zoneamento interno de áreas de
preserva~ao absoluta e áreas envolvendo gente, do que áreas vazias a que o
ex-IBDF/lbatna se habituou. Aliás, há turisn10 e manejo nas áreas do ex-IBDF,
a resistencia nao se dá no tráfico co1n etnpresas, n1as co1n cornunidades.
Tal processo, urna vez que pretende, etn qualquer hipótese, resguardar
os direitos e a autonomia indígena, seria melhor conduzido se o convenio
ex-IBDF/Ibama-Funai previsse o apoio de pessoal adequado, antropólogos,
lingüistas, botanicos e biólogos. Alétn da preservayao dos indios, e de seus
recursos, promover-se-ia ali un1a experiencia e un1a troca de conhecimentos
inestimável, quanto a etnoecologia, a etnobotanica, etnobiologia, a etnociencia
e1n geral, abrindo-se, enfu11, u111 campo de possibilidades. Tal precedente
poderia oferecer abertura a de1narcayaO de áreas de preservas:ao desta categoría,
contribuindo decisivatnente para a protes:ao an1biental e do tnodo de vida e dos
conhecimentos das tninorias étnicas e de culturas tradicionais. Inclusive porque
os nichos e santuários sao raros, e a preservayao pode, e <leve, se dar nao apenas
contra o homem, fantástico predador, rnas come para o ho1ne1n, vía articulayao
de interesses.
Tal experiencia poderia advertir os índios quanto aos riscos que correm
na ado~ao se111 critério da prática predatória do colonizador, e introduzi-los ao
contato con1 o tnercado de fonna apropriada. Esti1nularia a Funai a preservar, e
o ex-IBDF/Ibama a pensar a conservayao, nao apenas corno urna questao
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policial, técnica ou jurídica, mas cotno exercício da persuasao e do respeito a
sabedoria dos tnilenares habitantes sobre a fauna e flora que se quer preservar,
freqüentemente sem as conhecer. A pensar a conserva~ao como urna questao
taanbéan cultural: o modo de dar-se o uso indígena, o zoneamento interno da
área conveniada, nao poderá restringir-se a defini9ao técnica, a priori, provavel111ente arbitrária, mas decorrer da inter-rela9ao privilegiada que ali se abriría
con1 os indios. Após o contato, a questao para os índios é a nlesma que para os
colonos, apenas os primeiros levam vantagen1, cotn a tradi9ao e o conhecimento
do uso adequado dos recursos naturais.
O processo de cria9ao do Parque Nacional de Pacaás Novos, pelo
ex-IBDF, den1onstra o quanto é arriscado entregar a política a1nbiental a uma
prática pseudoprofissionalista e tecnocrática, da qual o tnínimo que se pode
constataré seu caráter atnadorístico. Apesar do parque ter sido criado etn 1979,
etn 1985 o ex-IBDF ainda reconhecia que' 'pouco conhecin1ento se tetn da fauna
do Parque" [Páclua, 1985: 19]. A presen9a indígena foi ignorada, e as tertas eram
consideradas devolutas. Quanto a regulariza9ao fundiária, o ex-IBDF jatnais
ton1ou qualquer iniciativa. Limitou-se a adquirir equipamentos, no que n1uito
se assen1elha novatnente aFunai, institui9oes débeis, esvaziadas de seu conteúdo social.
A justificativa técnica de sua cria9ao, assim como para seu perímetro,
teria levado em conta a variedade das ''áreas transicionais cotn diversas amosttas representativas de ecossisten1as • '. Nao se considerou, no entanto, a itnportancia das nascentes ali localizadas para as princi país bacias da regiao, vertentes
das serras, das raras eleva9oes da Atnazonia. Por isso o perímetro do parque
deixou de fota várias nascentes e a serra de Uopianes, apesar do lnpa e do Radam
contaretn na época, 1979, com estudos sobre a tnestna regiao. Este aparente
.. detalhe" aparecerá apenas no Plano de Ma11ejo de 1984.
Na prática de defesa da área, a a9ao do ex-IBDF, como de seu ~ucedaneo,
o Ibaina, é quase inexistente. A presenc;a da institui~ao se fez se!1tir apenas por
utn curto período, quando dispunha de un1 diretor coinpetente para o parque,
que foi den1issionado, setn·nenhum apoio de Brasília, ou de Porto Velho. As
tnaiores invasoes dao-se nas cercanías das instala9oes da sede do parque,
construídas pelo ex-IBDF, nao conseguindo controlar sequer as itnediac;oes.
Cotn os desentendin1entos das burocracias centrais da Funai e do ex-IBDF/lbatna, etn Brasília, este últin10 órgao esvaziou seu cotnpronússo con1 a clefesa da
área, e~nbora os funcionários locais fossetn entusiastas da ac;ao conjunta, diante
da a1nplitude de invasoes, itnpulsionadas etn particular pela construc;ao da
BR-429.

A presenc;a indígena nunca deveria ter levado o ex-:IBDF/Iban1a a desanin1ar na defesa do parque. SirnpJesrnente porque a 111aioria das unidades de
conservac;ao etn Rondonia contatn cotn presenc;a indígena. Na .Atnazotúa, esta
situac;ao é a 1nais freqüente. Nao deveriatn, os atnbientalistas, acreditar na visao
desenvolvimentista dos "espac;os vazios" da An1azonia, tao decantados pela
.
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ditadura no goven10 Médici, durante a constru9ao da Transamazonica. O
ex-IBDF/Ibama nao apenas poderia ter dado un1a maior contribui~ao, decisiva,
na defesa da área, como pocleria te-la estudado convenientetnente. Até hoje nao
pooe refazer netn seu Plano de Manejo, feito etn escritório, nem o convenio com
a Funai, que previa renova9ao periódica, sitnplesn1ente porque a presen9a da
institui~ao na área é decorativa.
O seu Plano de Manejo é inviável e inadequado. Etnbora elaborado em
1984, cotn pleno conhecimento da presen9a indígena, previa um "subprograma
de turismo ... Pretendía-se atrair turistas por "sinaliza9ao ao longo da BR-364,
próximo as principais cidades, e na altura do entroncamento desta rodovia com
a vicinal-linha 81 (Ouro Preto do Oeste), con1 o notne, a dire~ao e a distancia
do Parque .. [IBDF, 1984: 115]- Queria .. divulgar a disponihilidade do parque,
para observa90es e estudos práticos por estuclantes' '. Previa-se ainda o Parque
de Ca~a e Floresta Nacional, como .. reservas de recursos", e para "fotnentar
o uso racional dos recursos naturais através de áreas de uso n1últiplo". Con1
tantas áreas para fomento, por que protnove-lo etn áreas nobres de preserva9ao
corno un1 Parque Nacional?
Enfitn, iriatn expor os turistas e pesquisadores a un1a visita arriscada:
apenas nos últin1os anos, os índios n1ataran1 cerca de duas dezenas de invasores,
sendo a principal razao a defesa de territórios de ca9a_O Plano de Manejo previa
a reinstalai;.ao dos ú1dios, apesar de juridicatnente in1possível, ao afinnar que,
•·alétn das características já enun1eradas, o Parque guarda etn si um grande
patritnonio cultural indígena, representado pelas tribos uruéus-au-aus e urupains, etn estágio de contata9ao. Muito etnbora essa coexistencia seja tetnporária, setnpre restarao tra9os desta cultura naquela área, que poderao entao ser
apreciados .. [IBDF, 1984:68]. Pensava-se tatnbétn etn áreas de uso ••intensivo
e extensivo .. , .. passeios a pé, piquenique, camping", .. incentivar a inclusao do
Parque etn roteiros turísticos regionais e nacionais' ',e' 'abrir pistas de pouso' '.
No subprograma de protei;ao, o Plano de Manejo pretendía .. providenciar junto a Funai a regulariza~ao da área interditada pela portaria, para estudo
de grupos indígenas, no trecho etn que a n1estna se sobrepoe aos litnites do
Parque" [Funai, 508/N, 26.6.1978]. Ou seja, etnbora o IBDF/Ibatna adtnita
con vi ver cotn etnpresas tnadeireiras, nas áreas de ''reservas de recursos'', con1
planos de fotnento, de explora9ao intensiva e extensiva, resiste a conviver cotn
con1unidades tnenos predatórias. Prefere a convivencia cotn n1adeireiras e
n1ineradoras aconvivencia com índios, etnbora aliados potenciais.

UM SANTUÁRJO CERCADO PELA DEVASTA{:AO

Ao considerar-se a onda predatória que devastou etn u1na década o norte
de Mato Grosso e Rondonia, etn particular cotn a pavimenta9ao da BR-364, de
Cuiabá a Porto Velho, tnais se destaca a itnportancia da defini9ao e prote9ao
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das áreas de uso adequado, e reservadas a grupos humanos culturalmente em
harmonía com o meio ambiente. Sobressaem, sem dúvida, as áreas indígenas,
e, dentre elas, a área uruéu-au-au, em convenio como ex-IBDF/Ibama, que aqui
se estuda. Se a estas se somassem as áreas definfrlas corno parques nacionais,
reservas biológicas, reservas florestais, esta9oes ecológicas, e utn zoneamento
adequado dos ríos Guaporé e Mamoré, alé1n ele reservas extrativistas, ter-se-ia
fortalecido a frágil contracorrente a degrada9ao, quando nao a desertifica9ao,
boje amea9as concretas e globais aregiao. Resta ainda o apoio as comunidades,
para a transi9ao do 1nodo tradicional ao uso adequado e sustentável na economía
de tnercado [Goodland e Irwin, 1975; Meggers, 1977; Posey et alii, 1984; Sioli,
1985].
As altera9oes da cobertura vegetal de Rondonia, iclentificáveis pelas
itnagens do satélite Landsat, n1ostrarri utna tendencia ao desn1ata1nento, em
propor9oes nunca vistas na Atnazonia [Banco Mundial, 1985]. O Estado de
Rond&nia tetn 24 304 300 hectares. Etn 1975 constatava-se un1 des1nata1nento
de 121 650 hectares. Em 1984 o desn1atan1ento era de cerca de dois tnilhóes de
hectares. En1 1987 o IEF-RO considerava n1etade das florestas do novo Estado
con1pro1netida, o que se deu en1 un1a década. Os estudos do Inpa de Manaus vao
no niestno sentido:
[... ]cm Ro11dónia, porcxemplo, 11 % da ma:ta jét foi extirpada, cnquanto 35% está cm fase adiantada
de destmi~ao. Dianlc clesses dados, o Inpa prevé que a selva cslii com scus días contados. Em mn
de seus cstudos, foi elaborada urna sinistra cronología: até 1988 as matas de Goiás e Rondónia
cstarlio esgotadas; em 1989, as de ~1ato Grosso scrao dizimadas ... [lstoÉ, 10.9.1986].

O pesquisador Philip M . Fean1side concluí na 1nes1na dire9ao: "Os
resultados [... ] indicatn utn desn1ata111ento explosivo, aparente1nente exponencial, en1 Rondonia, Mato Grosso e Acre. Caso a tendencia atual se tnantenha,
estes Estados ficarao desprovidos de florestas etn 1990, 1989 e 1993, respectivatnente" [Ciéncia Hoje, 2(10):46,jan.-fev. 1984]. Apesar de á velocidade do
destnatan1ento ter ditninuído, devido a sua flagrante ineficácia econotnica, o
risco continua presente.
I

A coincidencia revela un1a tendencia: onde foram abertas estradas, a
incidencia de desn1atan1ento é maior. Diz Fean1side:

Os focos de dcsmatamcnto esta o concentrados ao longo da rodovia Delém-Drasília, que corta
o Paní, o Mam11hi'io e Goi;ís, nos Estados de Mato Grosso, Ro11dóuia e Acre, e em Meas menores,
ao longo da Tnl11samazónica no Pani e na zona ngropccuária da S11pcri11tcndcncia da Zona Franca
ele Ma11a11s (Suframa), no Amazonas,[ ...] a constm~ao da Cui:1b;í-J>orto Vclho (BR-364). cm 1965,
i11icio11 outro foco, e o seu asfaltamento programado para 1984 pode levar a mn aumento a inda mais
nípido da ürca afotada ... [E] removerá um grande impcdi111c11to ao flux o mais acelerado de popula~ao
para a Amazonia Ocidental, aumentando assim a probabilidadc de qlfc as 1írcas próximas ao alto
Sol!m6cs e ao rio Negro dcixe1~1 de ser a extcnsao mais i11tocada ele floresta [ 1984:46] .
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De fato, an1bas as previsoes confinnam-se: a BR-364 aumentou o destnatamento, e o Projeto Calha Norte ·e stá levando a devasta~ao ao alto Solimoes
e ao rio Negro.
Se comparannos a área abrangida pelo convenio Funai-IBDF, o conjunto
da Al Uruéu-au-au/Parque Nacional de Pacaás Novos, teretnos a medida da
ilnportancia dessa unidade de conset·va~ao no conjunto das áreas possíveis de
serem protegidas a longo prazo, ou que pelo menos contam com garantías legais.
Com seus 1 830 000 hectares, é, isoladamente, quase o dobro das reservas
biológicas do Jaru e Guaporé, roa.is a Esta~ao Ecológica da Cunia, perfazendo,
as tres unidades juntas, 968 150 hectares. É também maior que a sorna das
reservas florestais e reservas etn bloco, previstas nos proje.tos de coloniza~ao,
nutn total planejado, nunca itnpletnentado, de 1 215 000 hectares [Dourojeanni,
1985: 18]. Na verdade, as reservas em bloco ~stao invadidas e nao chegam a cem
tni l hect ares:
A in1portancia da Al Uruéu-au-au/Parque Nacional de Pacaás Novos, no
conjunto das possibilidades de preserva~ao en1 Rondónia aun1enta, se considerannos a pouca itnplementa~ao e a quase nula defesa real, e no local, das
unidades de preserva~ao como un1 conjunto. Feamside e Ferreira mostraram a
.. farsa das reservas etn Rondónia". Pratican1ente todas estao amea~adas pelo
plano rodoviário [1985:90].
Por un1a coincidencia, constante na Amazonia, quase todas as reseryas
do ex-IBDF/Ibatna en1 Rondonia contatn coma presen~a de ú1dios. No caso da
Reserva Biológica do Guaporé, encontram-se grupos isolados denominados
aruás, de língua tupi-tnondé. Há ali tan1bén1 urna aldeia tupari, a do Palhal, que,
por desacertos da Funai, do Incra e do ex-IBDF, ficou fora da Al Rio Branco. O
tnestno ocorre cotn a Reserva do Jaru, onde há un1a aldeia e coloca~oes de
seringa dos gavióes (icoleis), da Al Lourdes. Até na Floresta Nacio11al do Jatnari
há referencias sobre fatnílias de índios desaldeados e sern prote~ao da Funai, e
nao está excluída a possibilidade de um grupo isolado encontrar-se nas i1nedia<;oes. Essa coincidencia nao in1pede, ao contrário, pode to111ar-se un1 fator de
preserva9ao, desde que se elaboretn convenios apropriados entre os índios, a
Funai e o Ibarna, no interesse do usufrut.o e da garantía da renovabilidade dos
recursos naturais, e para a viabiliza~ao das unidades de conserva9ao.
O exen1plo de Rondonia virá 111ostrar que nao será fácil encontrar áreas
relat.ivatnente resguardadas na Atnazónia onde nao estejatn indios. Tal fato nao
in1pede que se vá e1n dire~ao apreserva~ao, so1nando-se santuários e áreas de
vicia hun1ana con1 uso adequado. Afinal está hoje patente que o desflorestan1ento
ern Rondonia é obra de interesses econórnicos itnediatistas, 1nes1no quando feito
pelo pequeno colono.
A Al Uruéu-au-au/Parque Nacional de Pacaás Novos é maior que a son1a
de todas as reservas da ex-Se1na (Cunia) e do ex-IBDF (Guaporé, Jaru e Ja111ari)
juntas. Trata-se da tnais hnportante área de preserva9ao de Rondónia, indubitavehnente, urna vez que a outra área de grandes dimensóes, o Parque do
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Aripuana, encontra-se, em sua maior parte, no Estado de Mato Grosso. É maior
que a soma de todas as outras áreas indígenas de Rondonia já homologadas, 1
438 480 hectares.
A importancia da defesa da área do convenio IBDF-Funai nao advétr1
apenas de sua extensao. Quanto aocupa'1ªº indígena, aliás, a extensao é apenas
um acidente. Deve-se menos ao número de indios, do que asua mobilidade e a
escassez de recursos. Ocorre que cerca de 50% da área é 1nontanhosa e rochosa.
Para os indios, é n1ais urna defesa, urna fortaleza natural, compritnidos como
fora1n nas escarpas das serras, do que propriatnente área de uso contínuo. A
maior parte do território é relativamente pouco útil aos indios, como o é a
colo1úza'1ªº· A nao ser que se pretenda entregar aos colonos as 1nontanhas e
pedras das setTas de Pacaás Novos; Uopianes e Moreira Cabral. Coincidem estar
os interesses dos índios exatamente onde se pretenqe invadir: as nascentes dos
rios, florestadas. O uso dado pelos indios nos últirnos séculos está bem mais em
acordo con1 a legisla9ao, que protege as nascentes e encostas, do que a a-;ao
colonizadora que entra devastando. Entre nascentes e encostas, e u1na 1netade
da área de rochas e can1pos, nao há nada a ocupar, a nao ser pelos índios.
Mestno que todas as dernais áreas indígenas de Rondónia já identificadas
fossem den1arcadas e homologadas, sornando-se com as já homologadas, cerca
de 3 318 848 hectares, a área de convenio continuará sendo a n1aior unidade d~
conserva'1ªº do Estado, e a tnaior área indígena, e1nbora constituida con1 a dupla
situa9ao, nun1 estatuto especial. As áreas indígenas, coma Al Uruéu-au-au/Parque Nacional de Pacaás Novos, sotnadas as reservas em bloco e extrativistas,
as áreas do ex-IBDF e ex-Serna, hoje Ibama, ou seja, o conjunto das terras que
co~1ta1n com algutna prote9ao legal, pe11nitirian1 a prote9ao de cerca de 25% do
novo Estado. Mais de 50% das áreas protegidas hoje sao indígenas. Diante da
velocidade do desflorestatnento, ton1ou-se indispensável protege-las. Tal defesa, no entanto, nao será efetiva se nao houver, entre os an1bientalistas,, e tatnbétn
nas institui9oes govematnentais envolvidas, n1udan9a de tnentaLidades.
A área do convenio ex-IBDF/lbama-Funai constituí tatnbém a terceira
unidade de conserva9ao do país, em extensao, logo após o Parque Nacional do
Jaú (2 272 000 ha) e o Parque Nacional do Pico da Neblina (2 200 000 ha). É,
portanto, área de preserva9ao de importancia decisiva para a Amazonia, e
Rondonia em particular, por ser a regiao mais amea9ada. Esperava-se, no quadro
do Polonoroeste, que 5 % do território de Rondónia fossetn destinados a reservas
florestais, alén1 das unidades de conserva9ao [Dourojearuú, 1985:18]. Na prática, estas reservas nao existem. As reservas etn bloco do lncra constituen1
apenas tra.yos etn tnapas. A n1aior parte delas, corno a Urupá, vern sendo
devastada por tnadeireiras. A prevista Reserva Gon~alves Dias ainda nao foi
criada. A Floresta Nacional do Jan1ari, co1n 215 n1il hectares, a ünica a ser
oficiahnente criada, ven1 sendo destruí~a. A esta9ao de Cunia terá que se
cotnpatibilizar com unm comutúdade de pescadores. Na réalidade, dos 1 215
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000 hectares de florestas sob prote9~0 previstos, quase nada está sendo preservado.
A área do convenio.é urna unidade de conserva9ao duplamente definida,
enquadrada em duas diferentes categorías. Mas se a ]egisla9ao fosse aplicada,
seria preservada de qualquer modo, inclusive em seus cerca de 50% de áreas de
florestas, por tratar-se de regiao de numerosas nascentes e margens de ríos, e
encostas de solos fracos, protegida nonnaltnente pela lei. É verdade que, assim
como a legisla~ao indígena, as leis ambientais no Brasil existem apenas no
papel.
Alérn da in1portancia como unidade de conserva9ao, num quadro de
devasta9ao, a área do convenio foi parciabnente proposta no Plano do Sisten1a
de Unidades de Conserva9ao do Brasil, ''por
a presentar potencial repre, esta
.
sentatividady do ecossistetna do cerrado transicional a Floresta Amazonica,
guardanqo etn si todas as particularidades próprias de tal situa9ao • • [IBDF,
1982:59]. Esta mesma regiao, classificada pelo Projeto Radatn Brasil (PIN)
corno "Pediplano Centro-Ocidental Brasileiro" e "Planaltos Residuais do
Guaporé", fora proposta como área de preserva9ao pennanente etn 242 ktn2 ,
em tomo a serra de Uopianes [Radam Brasil, Mapa-Folha SC 20, 1978].
Os estudos do Radam relembravatn que, já em 1975, o Polamazónia
considerava que o
(...) sistema de platafonna da scrra de Pacaás Novos, nao dcvcr ser utilizado. [...] O top9 das
eleva~Oes que forma.tu a scrra dos Pacaás Novos apresenta vegcta~ao com fisiononúa de cerrado,
mas com uma flora que nao é típica dessa fonna~ao vegetal... [... ] Na serra do Uopiane parece
situar-se mna das melhorcs :írcas para estabclccimento de uma reserva de cerrado. Até o ano de
1976, quando o Projeto Radam Drnsil fez opcra~ao de campo no local, ela eslava totalmente
desabilada [Radam Brasil, 1978:583).

Segundo o depoitnento do sertanista Aymoré Cunha da Silva, que
acon1panhou os técnicos do CPRM no mestno ano, ao contrário, foran1 pennanentetnente seguidos por índios, e encontravam vestigios etn toda parte, no sopé
das serras.
Na parte leste da serra dos Pacaás Novos, constatou ainda o Radam
Brasil, etn meio ao Domínio Morfoclimático em Planaltos Residuais e Área
Aplainada, destaca-se urna terceira área tida tatnbétn como faixa de transi9ao.
O relevo é composto por cristas e colinas, aléin de abranger um trecho de
superficie pedí planada. O tnapeatnento pedológico revelou a presen9a de solos
litólicos etn tneio a aflora1nentos rochosos [ L978:219]. E concluí que, na
[... ) flores la da serrn dos Pacaiís Novos, a agricultura niio é recomendada de vi do ao relevo escarpado
e i1 prcdominimcía de solos litólicos [l 978:652].

Enfitn, apesar de o Polamazonia, o Radan1 Brasil, o Inpa, e o SPI, desde
a Missao Rondon, e o ex-IBDF/Ibama, a partir de 1978, sempre terem insistido
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na necessidade de prote9ao desta área, as medidas vieram apenas na última
década. Mas, alétn do interesse de preserva9ao da área em si, de sua fauna e
flora, da di veciidade dos ecossisten1as, da debilidade dos solos, há .a indispensável garantía das nascen.tes dos principais rios do sul amazonico. O ex-IBDF
n1enciona que ••o Parque Nacional de Pacaás Novos engloba as tres principais
bacías do Estado de Rondónia: Guaporé, Madeíra e Man1oré • • (1982:60]. A área
inicial do IBDF protegía a]gumas nascentes, tnas a área do convenio é ~astante
tnais abrangente, por incluir a serra de Uopianes.
.
Mesn10 urna itnprovisada listagem indicativa, antes da necessária e
decisiva contribui9ao de especialistas, num estudo tnultidísciplinar, podemostrar a importancia da preserva9ao, e de pesquisas maís profundas sobre as
nascentes das serras de Uopianes, Pacaás Novos e Moreira Cabra!, simplesmente por seren1 índispensáveís ao equilibrio das bacías hídricas do sul do Atnazonas. A prote9ao desse verdadeiro centro nervoso da hacia an1azonica, é indispensável ao equilíbrio da regiao. Tal fenomeno dá-se por este conjunto de serras
ser utna das raras eleva9oes, fonna9óes de exce9ao na Atnazonia. Tenninatn
por representar, devido a seu próprio relevo, un1 verdadeiro centro de capta9ao
das chuvas na regiao, constituindo o tnanancial decisivo do sísteina hídrico do
sul atnazónico, e1n território brasileiro.
Há que se conhecer melhor o risco que poderá advir de seu destnatamento, ou degrada9ao, para o conjunto das bacías do Guaporé, Man1oré, Madeira,
Jaciparaná, Candeias, Jamari e Jiparaná. Sua preserva9ao, se éde interesse vital
asobrevivencia indígena, é condi9ao tatnbétn para as centenas de tnilhares de
adventicios no novo Estado. E para as novas cidades que se vao fonnando, as
que tnais crescetn ultimatnente no país, onde se concentratn dois ter9os da
popula9ao atraída a Rondónia. E para o rio An1azonas, que tetn no Madeira seu
principal fonnador brasileiro, e os 1nilhoes que dele dependetn.
Esses afluentes sao ríos de chuvas, pouco profundos, verdadei.ros enxurradoes. O desmatamento de suas margens e ,de suas nascentes ,poderá trazer
graves conseqüencias. Prejudicadas estas vertentes, seriatn atingidos os rios que
serven1 todos os grandes centros urbanos do novo Estado, e todas as atividades
produtivas. Sen1 os ríos, que baixam e perdetn volutne enom1emente, conservando-se cotn a vazao das zonas alagadas, poderao alten1ar-se seca e inunda90es, in1previsíveis. As águas das chuvas já n·a o encontrarao os Jeitos, ainda hoje
mal cavados. Essas conseqüencias deverian1 ser adequadamente estudadas por
especiaJistas. Hidrelétricas, cotno a de San1l1el no Jat.nari, outras planejadas,
con10 Jíparaná, poderao ser co1npro1netidas, assin1 con10 o abasteci1nento de
água das enon11es cidades en1 que se vetn transfonnando as vi las de Rondonia.
Porque dest.as serras fonnatn-se as nascentes, fonnadoras, por sua vez,
dos grandes ríos de quatro bacías funda1nentais. U1na vez protegida, a Al
Uruéu-au-au/Parque Nacional de Pacaá~ Novos garantiría as nascetites das
bacías do Guaporé, que deságua no Matnoré, indo fonna.r o Madeira, que te1n
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ainda, nestasredes de nascentes, afluentes i1nportantes, como o Jiparaná, todos
f onnando o A1nazonas.
,
Alguns exemplos dentre as nascentes a preservar na área:
l. Afluentes dorio Guaporé:
do rio Sao Miguel e seus principais contribuintes, corno o Jurupari, Bananeiras,
Cabixi, 22 de Outubro, Cigarras, Caio Espindola, Manoel Correia, Sao Francisco e
outros;
dorio Cautarinho e seus a.fluentes: Sao Pedro, Concei~ao e outros;
do río Cautário e seus afluentes: Sumidor, Cmnitaí, Crnnitripanp, Rucw1itarú, Joao
Camara, 17 de Fevereiro, Branco, Sao Joao do Branco e outros;
do rio Sao Domingos e seus afluentes.
II. Afluentes dorio Mamoré:

do rio Sotério e Pacaás Novos e seus afluentes: Água Branca, Sao Joao, Taboca,
Novo, Anta, Negro, Boa Vista;
do rio Ouro Preto e seus tributários: Reparti~ao, do Deserto e Concórdia.

111. Afluentes dorio Madeira:
do río Jaciparaná, suas nascent.es e seus afluentes, corno o Formoso, Vertente,
Capivari, Oriente, Divisa e outros;
dorio Candeias, bra~o direito e bra~o esquerdo, assim con10 vários de seus afluentes
e nascentes;
do rio Jamari, suas nascentes e primeiros fonnadores, como o Nova Floresta, Sao
Rainnmdo, Canaa e outros.
IV. Afluentes dorio Jiparaná:
do rio Jaru, seu afluente Cmnituque e outros;
dorio Urupá e seus afluentes Cumitaí, Apita, Trincheira e outros.

O clesinteresse do entao IBDF por estas nascentes foi transferido ao

Ibatna.

A DESMARCA<;AO: A MEJA VITÓRIA DO LOBBY,
NA TERRA DE NINGUÉM

Nao há dúvida de que a cria~ao de u1na área indígena, sobretudo de
ú1dios isolados en1 fase de contato, converuada co1no área de prote~ao an1biental, nao se dará a nao ser como enfrenta1nento, levando a u1na n1udan~a de
mentalidades. Mais difícil ainda será mante-Ja. A visao endocolonial dominante,
adireita e aesquerda, nao Se confonna com espayOS que considera subutilizados,
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n1esmo quando os solos sao pobres, os direitos das minorias líquidos e certos,
e a importancia para a preservacrao comprovada.
Cotno se conseguí u levar o ex-presidente San1ey a revogar o decreto de
detnarca~ao dos uruéus-au-aus, e o convetúo ex-IBDF/Ibama-Funai, por ele
próprio anterionnente assinado, revogando-se a si 1nes1no? Apesar de se tratar
de utna personalidade titubeante, cotno publicatnente ficou conhecido, sua
decisao pela demarca~ao, em 1985, vinha atnaclurecida por utn processo de
décadas, através do SPI, Radam, Funai e ex-IBDF, passando pelos ministérios
do Interior, Refonna Agrária, Agricultura, envolvendo centenas de técnicos e
institui9oes, como, na últilna década, a Sudeco, o IGPA, a Avalia9ao do Polonoroeste e .o .Banco Mundial. Nao é fácil responder aquestao de fora dos locais
onde se tratnou a opera9ao, tnas há pontas identificáveis do iceberg, alé1n das
interven90es de Bennesby e Saulo Ran1os, descritas a seguir.
A pritneira pista é a non1ea9ao do grupo Ron1ero Jucá-Nilson Can1pos
Moreira para uma opera~ao pretneditada na Funai. Atnbos respondetn na Justicra
Federal por envolvi1nento en1 transa9óes 1nadeireiras, inclusive na área en1
questao. O sucessor de Jucá na Funai, Íris Pedro de Oliveira, declarou a Folha
de S. Paulo, referindo-se ainvasao dos ianotnáJnis: ••É utn ato de desespero do
goven1ador Jucá. A garitnpage1n na área indígena é ilegal". Pouco depois,
Nilson Campos Moreira seda transferido da Funai ele Cuiabá, para adn1itustrar
a .retirada dos garin1peiros dos territórios ianon1arnis, que, curiosatnente, nao
Jevou a tem10 e, ao contrário, emperrou. Que1n os protege no Planalto? No início
de 1991, Nilson Catnpos era ainda cotado cotno forte candidato a secretário da
Agricultura de Rondonia.
Jucá e Nilson defendiam abertatnente a venda de tnadeira indígena. Nutn
setninário sobre questoes ambientais, realizado pela Sucleco en1 1988, Nilson
reconheceu que a área uruéu-au-au tinha si.do invadida por tnadeireiras trinta
vezes, eJn poucos anos, e que retiraratn u1n total estitnado de .. pelo menos 50
000 rn 3 de tnadeira' '. Argument9u que os índios devetn ser preparados para
produzir excedente, e que a socieélade deve optar pela explorayao das madeiras
indígenas, porque nao poderá defende-las, devido .. afatalidade do processo ...
Era o lobo cuidando dos cordeiros.
·
Nilson era funcionário do In.era, quanclo foran1 preparados, en1 Porto
Velho, os pritneiros documentos contra a área, que alegava, etn resun10, haver
pouco espa90 para assentar colonos etn Rondonia, e necessitavan1 dispor de
parte das áreas indígenas. Deste teof é o Aviso n. 244/GG, de 13 de novetnbro
de 1987, enviado ao govemo federal por Jeróni1no Santana, goven1ador de
Rondonia, pedindo a din1inuiyao da área. E1n 10 de junho de 1988, Jucá
responde, tranqüilizando-o, con1 a Portaría n. 0630 de 8 de junho de 1988,
notneando Nilson Ca1npos Moreira para representar a Funai em un1 Grupo de
Trabalho Especial, composto ainda por tm1 representante do góven1ador e um
do Mirad, para .. estudar soluyao pennanente dos conflitos". Os técnicos que
conheciam a questao, obv.i amente, nem mesn10 foratn consultados. Falta va un1

'
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antropólogo cartorário que assinasse a ditninui~ao da área, na medida em que
. nenhun1 dos metnbros do GTE tinha qualquer experiencia indigenista anterior,
sendo apenas agronomos, experientes em coloniza9ao.
O govemo de Rondonia pediu um parecer antropológico a professora da
Universidade Federal de Rondónia, Maria Lt"tcia de Macedo Cardoso, que
concluiu, após sua pesquisa, pela "evidente n1anuten9ao dos atuais lin1ites da
Área Indígena Uruéu-au-au'' (1989:34]. Reanalisou, sobretudo, os documentos,
fontes e infonna9óes, a que teve detalhado acesso, reunidos pelos integrantes
do grupo de trabalho de 1984, in~lusive os dados da continua9ao da pesquisa,
iniciada em 1983, para este trabalho e para sua versao preliminar de 1988.
Antevendo que nao teria Utn parecer antropológico favoráve], Nilson
Can1pos Moreira nao a esperou, concluindo, em sessenta dias, no sistema blitz,
após aJguns voos, pela "supressao de exces$os" na de1narca9ao da área, como
a poi o do~ representantes do Mirad e do goven10 de Rondonia. Os excessos seriatn
os 218 n1il hectares a nordeste, que o mapa preparado pelo GTE supritnia, onde
estao as principais incidencias de cassiterita, duas aldeias indígenas e os postos
da Funai contra invasores, na zona de tnaior nt"trnero de conflitos cotn os
un1éus-au-aus. Feliztnente, por pressao da Procuradoria Geral da República, do
Banco Mundial e de grupos brasileiros de defesa dos direitos indígenas, a Funai
vo]tou a interditar o nordeste da área, através da Portarían. 319 de 4 de abril de
1990.
Faltava-lhe, a inda, u1n antropólogo. Percebendo, seis meses depois, que
lhe seria inclispensável, recorreu a um de seus funcionários, o ''sociólogo
09-A", asshn~classificado pela Funai de Cuiabá, que, prontamente, aceitou,
ratificando as decisóes do GTE, segundo sua expressao adtnirada, "con1posto
por Gradu.aclos representantes[ ... ] visando equalizar a situa9ao etn efervescencia" [sic, Santos, 1989:34, 61-62]. Nutn texto en1 que o pedantis1no e a
pretensao nao chegam a disfar9ar a fragilidade dos conceitos, o sociólogo da
Funai propóe novos estudos, e apenas concorda, etnpoladatnente, co1n seu
chefe, sobre ··un1a Rela9ao Equável, entre Terras e Coletivos", .. equa9ao
espa90-popula~ao • ', ''un1a solu~ao política de an1plo respaldo, poderia estabeJecer medidas de ressarcin1ento exeqüíveis, afinadas com os interesses indígenas''.
Enfitn, con1 palavras minúsculas, artificialn1ente grafadas etn tnaiúsculas,
concorda com desn1arcar a área, pulverizá-la en1 tomo da atual localiza9ao das
instáveis aldeias, hoje todas constn1ídas rnais pela a9ao da Funai, do que pelo tnodo
de ser indígena. Por ciencia e razao, retoma as surradas teses da colonia indígena,
1noda dotninante na política indigenista do bunkertnilitar, há décadas. Atribui ainda
ciencia a ignorancia sobre a fragilidade dos ecossiste111as da área eªº desconhecimento de sua h1uti lidade aos colonos, a quem pretende fazer justi~a as expensas dos
ú1dios, quando há zonas de assentan1ento clisponíveis etn Rondonia.
Recorre, esta pretensa sociologia inovadora, cujo centro é o desprezo
pe,lo universo da cultura e da n1e1nória dos que lhe sao culturaln1ente diferentes,
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ao critério quantitativo, hotnemfhectare. Ignora que a ciencia do direito nao
permite fazer justi~a aos colonos em prejuízo dos índios e das áreas de prote~ao
atnbiental. Evitou verificar quantos sao efetivatnente os colonos instalados no
Burareiro. Ignorou o leva11ta1nento fundiário enco1nendado pelo Mirad-Incra.
É notável corno urna certa sociología esconde-se atrás de un1a pretensa neutraJidade, canu1flando seu ideológico, e interessado, pavor de enfrentar a identifica9ao científica dos interesses que cornpóem u111a det~nninada correla~ao de
for9as. Tennina apelando para a retórica vazia, a partir da surrada e tnilenar tese
colonial do tipo ..tnuita terra para pouco índio itnprodutivo", ou "terra já
clesn1atada pelo invasor nao interessa ªº índio •• ' •• eviternos conílitos rotnanticos .. , as habituais "ilhas .. , ou "colónias .. indígenas, que hoje levam os
guaranis ao suicídio no Mato Grosso do Sul. Nao percebeu a sociología que era
tnais fácil reassentar os seis ou sete colonos que, en1 1989, efetivamente
ganhararn direitos devido as irregularidades do Incra, por ocuparen1 seus lotes
no Burareiro e inclenizá-los, confo11ne a últirna verifica~ao fei.ta por Cardoso
[1989:31].
Tanto nos textos de Nilson Can1pos, corno de seu acólito sociólogo, como
no aviso de Jeronimo Santana de 14 de setembro de 1988, há outras insinua90es
que, apesar de infundadas, necessitatn ser respondidas. Pretenden1 que a área foi
definida sem o parecer dos sertanistas que a conheciatn cotidianmnente. Basta
l~r a assinatura de Apoena Meirelles no relatório ele detnarca~ao, e reletnbrar que
Hugo Pedro da Silva foi quem concluziu o grupo de trabalho de 1984. Hugo e
Benatnour co-assinaram o texto do sociólogo, pensando que se tratava de estudos
para postos de vigilancia, nao de desrnarca~ao, con1 a qual nao concorda1n. Ao
contrário, quando, etn 1984, os dernais queriatn retirar a faixa do Burareiro, foratn
os que n1ais insistiratn etn sua 1nanuten9ao, co1no antes os sertanistas Zébe), Hugo
e Arnauri Vieira, no itúcio da década, devido aos conflitos no Nova Floresta.
Referen1-se, sociólogo e chefe, a ·•ideologia••, tnas nao há nada n1ais ·ideológico
que a defesa do direito de conqui_sta, n1esmo quando etn notne da ciencia e da
razao, ali palavras vazias, adjetivádas para urna apología da tradic;ao colonial.
Procuratn .tarnbén1 lan9ar clúvidas sobre o 1nétodo utilizado para a
demarca9ao, a localizac;ao dos pontos de conflito, ~<lentificando uso, pela defesa
intransigente. Nao havia outro, pois na altur~ o contato nao estava consolidado.
A dificuldade encontrada pelo sociólogo, cotno pelo seu •'Graduado•• superior,
é cotnpreender que locais de pesca, ca9a e roc;as anti gas sao terras legiti1nan1ente
ocupadas, n1uito 1nais do que os rnapas do Incra, cotn intenc;ao de ocupar, ou
vagos títulos de seringais nas tnaos de especuladores. Quanto a distin9ao entre
cavaíbas e orouaris, ficou perfeitan1ente estabelecicla, etn 1984, e na pritneira
versao <leste trabalho, de 1988, ocasioes en1 que se voltou a recotnendar a pronta
reinstala9ao dos oroins, em suas tetTas invadidas pelo seringal Sao Luís, que o
sociólogo ignorou en1 seu censo, corno no conjunto de seü palavreado encotnendado. Trata-se de mna sociología venal, que avilta o parecer da ciencia social,
red\)zindo-o a fun9ao de ca~ório de políticas tnotnentaneas.
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Outra insinua9ao refere-se. ao número dos índios: a Funai chegou a
manter contato com cerca de quatrocentos, confonne o memorando da Frente
de Atra9ao de 1984. Os mesmos sertatústas estimaram, pelos dados dos intérpretes, que os outros grupos poderiam chegar a mais de mil. A Funai deixou
morrer sem assistencia centenas, inclusive o chefe Djaí. Hoje, em nome da
ciencia, pretende-se diminuir os direitos dos sobreviventes do contato, ignorando-se os ainda isolados. Nao se referem nen1 mesmo aos índios jurureis isolados
do Muquí, em seu afa de abrir espa9os a colonos, ou a cassiterita.
Tentarn atribuir a detnatca9ao ao Ban~o Mundial, que, de fato, exigía
urna solu9ao, urna vez que o convetúo assinado para o Polonoroeste previa
prot~ao aos índios e ao ambiente, conforme a conven9ao da OIT, ratificada pelo
Brasil. No entanto, a solu9ao encontrada foi proposta por técnicos brasileiros,
da Funai, Mirad, ex-IBDF, e pela avalia9ao·do Polonoroeste, encotnendada pelo
Ministério do Interior, ao contrário do que supóe1n. Quanto ao técnico do Incra,
que deveria fazer o levantamento fundiário no Burareiro, ficou com medo dos
índios, o que obrigou o Mirad e a Funai a refazerem novos levantamentos,
anexados ao processo.
Urna esperan9a vem do judiciário. Já em 1986, o STF havia se oposto a
proteger os interesses do Grupo Gainsa/Arantes, mesmo camuflado por vinte
colonos dentre uma centena, irregularmente titulados pelo Incra. Na altura, o
tninistro Osear Correa, como Rondon no passado, manifestou
J

.

•

[...] a perplcxidade que me causa a i1úmdávcl sucessao <le pleitos, que se ferem entre os que
reivindic;im a propric<lade - que dizcm legilimruncnte adquirida - e o órgao encarregado da defesa
dos silvícolas, que quase sempre leve conhccimcnto antecipaclo das situa~óes que se crianun e a elas
nao obviou, quando tlc'io acontece que lhes cleu causa.(...) Até quando terá a Uniao de arcar con1os
ónus dessa irresponsabilidade, a auséncia de política séria que lhe de solu~ao e paradeiro?

E ai11da, referindo-se a indústria cartorial de títulos e indetúza90es,
concluiu: "Pois os interesses que a ela [Corte] aportam, vestidos do manto da
legalidade, amparados na letra da lei, nao lhe permitetn senao declarar-lhes a
confonnidade ao texto, ainda que sob eles grite, clame e venha a explodir
suspeita da fraude, do conluio e da irresponsabilidade • ' . Eis urna pesada
advertencia a carente defesa dos interesses indígenas feita pela Funai, que se
espera venha a ser an1parada pela Procuradoria Geral da República, nesta e em
outras causas, até o dia em que deixem de ser in1punes.
Duas semanas após a decisao de Samey de revoga9ao, o procurador da
República, Wagner Gon9alves, entrou corn a9ao de reconhecitnento de direitos,
nulidade de ato jurídico e medida cautelar, na Justi9a Federal, en1 Brasilia,
contra a Utúao e a Funai. A urgencia do pedido devia-se ao fato de o decreto de
San1ey e a Portada n. 127 da Funai, de nova interdi9ao, deixaren1 fora da área
218 mil hectares a nordeste, a n1ais cobi9ada devido a cassiterita, além das
invasoes que a revoga9ao passou a estin1ular. A Procuradoria demonstrou que
a detnarca9ao era um ato jurídico perfe ito, precedido dos tramites exigidos pela
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lei na altura, já registrado em cartórios e no Patrimonio da Uniao, tomando a
medida de revoga9ao inconstitucional.
Os pareceres oficiais da Funai, salvo o especial preparado por Jucá e
Nilson, explican1 por que nao se pode dar satisfa9ao ao suplente Benitesby . .
Infonnam sobre o desaparecimento do processo dos uruéus-au-aus e advertem
que apenas o Congresso Nacional, através de lei, poderia revogar a demarca9ao,
e após concluir todas as detnais de1narca9oes, como previsto na legisla9ao
vigente [Mancin, J. J., n. 003/DIF/90]. Outro parecer, da superintendencia
fundiária da Funai, tnanifesta aberta estranheza pelo fato de o relatório do GTE,
preparado por Jucá e Nilson, ter sido autenticado em Sao Paulo, no 16º
Tabelionato, e confirma que houve levantamento fundiário, concluído por
Altamir Wohnan, chefe do DFr-Incra, etn 4 de junho de 1985, utn superior
hierárquico de Nilson [Oliveira, C., n. Suaf/031/89]. Por que em Sao Paulo, na
sede da Gainsa/Arantes e da Paranapanema? Vale perguntar.
Da elite local de Ariquemes sairá a pritneira ofensiva, estimulada pelos
mestnos interesses madeireiros, agropecuários e mineradores. Desde o início da
demarca~ao, um dos técnicos mais ben1 preparados da Seplan-RO, o geomorfólogo Emanuel Fulton Casara, rondoniense, advertía para as dificuldades que
serian1 criadas por interessados nas importantes incidencias de cassiterita na
área, embota existissen1 outros pontos fora dela, possíveis de seretn utilizados
pelas grandes mineradoras. As pesquisas feitas pela Minera9ao Pompéia, em
1984, que levaran1 amorte de pelo menos dois índios, dois mateiros e feritnentos
no geólogo, procuravam dian1antes. Etn 1988, segundo o Cin1i, a e1npresa
Metalcon come9ou a transportar trabalhadores etn helicóptero, cotn o tnestno
objetivo [Zero Hora (PR), 11.8.1988; Diário Popular (SP), 11.8.88).
Olitro interesse, poderoso, é o da Paranapa11e1na. San1ey nunc.a teve
dúvidas em privilegiá-la: ficou cotn o pritneiro trecho da Ferrovia Norte-Sul,
coma privatiza9ao dos minerais estratégicos para extra9ao e exporta9.ao, e com
a maior reserva de cassiterita, do Pitinga. Segundo o geólogo Airton Nogueira
de Oliveira, do Núcleo de..Tecnologia Mineral de Rondótúa, na área Uruéu-auau/Parque Nacional de Pacaás Novos, foram encontradas jazidas de torita e
torianita. Nao revelou quem as encontrou [OESP, 20.2.1990]. Os interesses
dessa empresa, e de c;>utras, pela cassiterita na área já se n1anifestaram há
décadas, quando da compra pela Paranapanetna dos pretensos títulos de Flodoaldo Pontes Pinto, junto cotn o grupo Arantes/Gainsa.
O clitna, contrário aos índios e a preserva9ao an1biental, estitnulou os
garin1peiros a invadir. A morte de dois deles, dentre os quinhentos que se
encontravatn na área, no início de 1988, agita va as vitas das vizinhan9as. A Funai
e a Polícia Federal investigaram o envolvimento do prefeito de Mirante da Serra
na distribui9ao de armas a garimpeiros contra os índios. A base de penetra9ao era
a linha 81, do projeto do Incra etn Mirante, ~01no acesso as cabeceiras do Jamari.
Montaram u1na opera9ao de retirada de invasores, cumprindo urna liminar de
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reintegra9ao·de posse da Justi9a Federal. Dezenas chegavatn a cada día, estimulados pelas autoridades estaduais, chegando a quinhentos garim.peiros.
A segunda grande ofensiva dos garimpeiros e nlineradoras deu-se com
a revoga9ao da demarca9ao feíta por Sarney, bastando chegar a seca de 1990.
Em dezembro, a Folha de S. Paulo anunciou que outros duzentos garimpeiros,
vindos de Roraima, expulsos da área ianomami, invadiram a área Uruéu-auau/Parque Nacional de Pacaás Novos. Os índios mataram pelo menos um,
identificado como Am1ando. Os_invasores, vindos sobretudo de Bom Princípio,
cotne9aram a mudar os 111arcos da área, para que seus liJnites ficassem nao
localizáveis no terreno. Chegara1n a setecentos, un1a centenajá trabalhando com
tnáquinas manuais, e a Funai dizia nao ter recursos para tima expedi9ao, assim
como a Polícia Federal, etn recesso de ano,novo e exigindo o equivalente a sete
n1iJ dólaresadiantados da Funai, para o pagamento de diárias para oito agentes,
prática ·corrente, embota condenada pelo TCU.
Segundo informa9oes que chegaran1 aProcura doria Geral da República,
o ex-suplente de deputado Moisés Bennesby estaria por trás das invasoes, o
mesmo que conseguiu a revoga9ao junto a Sarney. Os garimpeiros continuavam
tan1bém nas proxitnidades dorio Sao Joao do Branco, próximo a fazenda dos
Bennesby, que ficou fora da área, corno tambétn no seringal Sao Luís, de Lucino.
Outras áreas cotne9ara1n a ser invadidas, co1no a dos caripunas, mais ao norte,
apesar de interditada. A imprensa especulou que verbas para a Funai poderiam
ser liberadas pela Secretaria de Desenvolvitnento Regional, da Presidencia da
República, mas, apesar das reuruoes em Brasília e Cuiabá, nada foi feito. Em
janeiro, um funcionário da Funai infonnou a in1prensa que já eram mais de mil
garin1peiros, e que funcionários do órgao estariam compron1etidos con1a invasao.
Con1 os garin1peiros, vierarn os colonos, cerca de trezentos, na altura de
Jaru, etn parte retirados etn 1988. O protagonista era o senador O]avo Pires,
assassinado, após ter sido eleito goven1ador no pritneiro tun10, em 1990,
segundo a itnprensa 1, por envolvi1nento con1 o tráfico de cocaína. A cada
elei9ao, apareciam outros políticos, pescando etn águas turvas, em particular
deputados estaduais: Oda isa Fen1andes (PMDB), Luis Gonzaga (PDS), e até um,
José do Prado (PMDB), que pretendía ter um lote na área 1•
Mas o escudo predileto desses interesses, que setnpre evitaran1 tnostrar
frontalmente seu rosto, foi a centena de títulos irregularmente emiti~os pelo
Incra no Burareiro, contra o parecer da 8ª- DR-Funai e apesar das nutnerosas e
recentes tnortes no local, cotno na familia Prestes, Daniel Castro, Braulino etc.
Etn Arique1nes, promoveu-se a mobiliza~ao de agricultores, como propósito de
estitnulá-los a ocupar. Os sen1 lote, que aguardavatn na lista do Incra, eram

l.

O Globo (RJ), 13/3/88. Alto Madeirn (RO), 12/2/87, 14/5/87, 11/8/88, 26/8/88, 28/9/88. A Trib1111n (RO), 5/5/87,
17/3/88, 11/8/88. O &tadiio (RO), 12/2/87, 9/5/87, 7/6/87, 17/3/88, 22/3/88, 1l/8/88. ODIA (PI), 5/5/87. OG11aporé,
14/ 5/87. Fo/ha de S. Pauio, 22/7/89, J/2/90, 9/2/90, 21/2/90, J/3/90, 21/ 12/90, 27/12/90, 30/12/90, 2/1/91, 3/1/91,
4/1/91, 8/1/91, 14/1/91. Joma/ do Brasil, 8/ 1/91. OESP, 21/2/90. Pora11ri111, 6/86, 1/90.
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apresentados como se fossem todos titulados, e como se residissem nos lotes do
Burareiro. Era a salvairao dos políticos locais nas vésperas de eleiirao, do próprio
Incra e do goven10 do Estado, que passaratn a responsabilizar a Funai pelos seus
fracassos em assentar os dezenas de milhares de tnigrantes que chegavam. No
entanto, em anúncio publicado nos jon1ais, a prefeitura de Ariquemes anunciava
a existencia de cinco mil lotes ainda desocupados no tnunicípio.
O próprio Incra continuou estimulando, inclusive através de novos
projetos fronteiri~os, como é o caso do denominado Colina Verde, na linha 432
do Projeto Jaru, com 23 400 hectares. Tambétn dentro do programa de reforma
agrária, o Incra criou outro projeto limítrofe, o denon1inado Nova Floresta, nos
tnunicípios de Jaru e Porto Velho, con1 92 lotes, totalizando 4 500 hectares. o~
editais dos projetos foram publicados pela imprensa rondotuense. A CPT enviou
denúncia ao Ibama, chamando a atenirao para o fato de estes assentamentos
darem-se etn solos pobres, desobedecendo ao zoneamento ecológico previsto
para Rondonia. Tao grave quanto, é clarem-se exatatnente nas zonas de litígio
comos índios, como o Nova Floresta e o Projeto Jaru.
Há urna verdadeira geopolítica de invasoes na área. As mineradoras,
atrás do Incra, estitnulam pela parte norte, pretendendo adquirir os títulos
conseguidos pelos colonos. O canal é a BR-421, aberta etn colaborairao con1
n1adeireiras. Há pressóes, tan1bém estitnuladas por madeireiras, no leste da área.
No sudeste e sudoeste, sao os garin1pos, algun1as vezes esthnulados por tnineradoras, e o canal é a BR-429 e prolongan1entos do Projeto Botn Princípio.
Etnbora, a longo prazo, todas estas invasóes constituatn graves riscos,
de imediato, a tnais perigosa é a que se faz en1 terras do grupo isolado jururei,
nos ríos Muquí e Ricardo Franco, nos projetos do Incra. Nao foram levados en1
considerairao os diversos pedidos da avaliairao do Polonoroeste-Fipe, ele que se
evitasse assentamentos na área, cuja interdi~ao foi exigida com insistencia,
cotno é de direito. Ali se cría utna situa~ao extretna. Alétn de ocasionarem
feritnentos por estrepes, am1aclilhas de tres pontas, os índios teriatn.recentetnente lan~ado dois cadáveres de colonos para a outra margen1 do Muqui, inostrando,
tnais un1a vez, seus limites. Sao dos últimos fora da área detnarcada. Nada há
de novo debaixo do ·s ol, nem para os indios visitados por Lévi-Strauss.
O pior fica,' cotno setnpre, para os índios. As últin1as pesquisas nada
acrescentaran1 fundatnentalmente a sua compreensao, ainda restritas as fontes,
documentos e relatos <leste trabalho, em particular os reunidos con1 o grupo de
trabalho de 1984. U1na pesquisa etnológica continua necessária. Cardoso identificou entre os índios sobreviventes ao contato seis subgrupos, ''liderados por
Djaí, Paiju, Tari, Memó, Taroba e Bawá (mondaua)" (1989:21]. Santos ensaiou
um censo, a través das anota~oes de urna excelente enfenneira, mas está longe
de ser cotnpleto. Teria encontrado os uruéus-au-aus, já contatados, recluzidos a
99 individuos, etn tres n1alocas: os tauacaparanhas, das tnalocas taunaparanás,
com 31 sobreviventes, e tacleroruas, com 30, e os amondauas, con1 uma só
maloca
Trincheira,
perto do posto. da Funai. Suas tnalocas
. provisória, com 38, no
'
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sao no Sao Miguel e no Cautário, onde invasores e doenyas os levaram a
rendiyao aFunai. Esqueceu dos oroins, da nascente do Pacaás Novos, refugiados
no río Negro-Ocaia, e nada acrescentou sobre os isolados, que desconsiderou,
parecendo que, para ter direitos, os fndios precisam ser contados por urna certa
sociología encomendada, para serem transfonnados etn hectares. Se olhasse
mais de perto as características físicas da área, vería por que centenas de indios,
seguramente de duas etnias, ocupavam tanto espa~o, num certo modo de vida,
num detennínado quadro de cerco [1989:52-60).
Triste destino o de Djaf, como o de todos os uruéus-au-aus. Tres vezes
levado a Porto Velho, com pneumonia e agravantes, estava reduzido a ossos,
cobertos de pele. Verdadeiro assassinatÓ por omissao de socorro. Puttkamer
fotografou e descreveu a um norte-americano o diálogo cantado, com Canindé,
que respondía pedindo licen~a para matar, vingar-se, e Djaf tentando convence-lo que os da Funai poderiam ser aliados, eram tal vez bons, ajudariam contra
garin1peiros e invasores [1988:813]. Foi o estadista da rendiyao,jánao podendo
com urna guerra de décadas, sem tnalocas fixas, tendo urna imensa fortaleza de
serras, sem wn lugar tranqüilo, vi vendo do provisório, tapiris, e recursos naturais
longe dos refúgios, pondo-se a andar con1 sua gente, en1 particular na seca. Sua
casa era urna etapa, utna r~a deixada na última passagem, os lugares dos frutos,
peixes e da anta, seu prato predileto. Urna vez cayou um veado: durante horas
cantou, enquanto cozinhava, a acalmar os seres, prece, agradecimento. Com ele
nlorreu sua lústória no detalhe, a imensidao que sabia dos recursos naturais de
sua ünensa trincheira. Iria contá-la, esperava urna maior confian~a, que morreu
setn ter, nos caras-pálidas, que o traíram comas doen~as, levando-o, com sua
gente, com seu 1nodo de vida, atúquilando-o.
Tout bien considéré, e 'est done la seconde versio11 du mil/ie de Pa11dore que semble itre
la vraie: l 'esptfrauce est le seul bien qui soit resté aux hommes, et qui bien que 11 'ay0111pas
e11core porté des fruits, 11 'esrpas 11011 plus reduit neant.

a

En1estDloch [1976:400],

UM CAFÉ DA MANHA DE FIM
. , DE GOVERNO
E OS DIREITOS INDIGENAS

Pode o presidente da República totnar um café da manha com um
ex-suplente de deputado, representando interesses particulares e de mineradoras, e revogar a lei que garantía urna das mais importantes áreas indígenas e de
preserva9ao an1biental do país? Se nao pode, aqui, nesta sociedade, acontece, e
recentemente. Como? É simples. En1 11 de Janeiro de 1990, José Samey passa
um bilhe6nho tnanuscrito ao seu minist.ro da Justi~a, Saulo Ramos: ''pe90 ouvir
o dep. Moisés Bennesby e encontrar solu~ao para o assur1to ··,que nem mesmo
se dá ao trabalho de especificar.
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Na mesma manha, Saulo escreve ao ministro do Interior, Joao Alves
Filho, "atendendo recomenda9ao do presidente Samey, rogo-lhe apressar o
reestudo dos limites da área indígena uruéu-au-au ... " Enfatiza que "há empenho do govemo em corrigir as distor90es apontadas pelo Grupo de Trabalho
Especial criado pela Funai. .. '' E explica ... o fundamental: '•O deputado Moisés
Bennesby, cujas propriedades foram envolvidas pelos limites demarcatórios
assinalados no Decreto n. 91 416 de 85, aguarda a nova delimita9ao da área para
ter liberadas suas terras, que vem sofrendo a a9ao predatória de terceiros,
segundo infonnou ao presidente, ~m audiencia que lhe foi concedida" 2 • "A9ao
predatória de terceiros' ',eufemismo para os garimpeiros que invadem o sudeste
da área uruéu-au-au, onde os Bennesby compraram um título de seringal, nao
reconhecido como posse. pelo Incra devido a .sua inconsistencia, onde há
comprovada presen9a indígena imemorial, inclusive conflitos sangren.tos com
seripgueiros ,e peoes de mineradoras ligadas ao pretendente.
Dezenove dias depois, pouco antes de deixar a presidencia, Samey
assina o Decreto n. 98 894 de 30 de janeiro de 1990, revogando o Decreto-leí
n. 91 416 de 9 de julho de 1985, que reconhecia os direitos dos indios uruéusau-aus, e detenninava um convenio entre o lbama (ex-IBDF) e a Funai, para a
defesa dos 1 867 117 hectares demarcados, onde incide parcialmente o Parque
Nacional de Pacaás Novos, em 765 801 hectares. O Iban1a nao protestou contra
a revoga9ao do convenio. Os· pareceres contrários de técnicos da Funai foram
desprezados, os que conheciam a questao ~ao foram º"!-lvidos. Samey autorizou
também a Funai a redetnarcara área, em convenio como govemo de Rondonia,
que, em várias ocasioes, combateu o reconhecimento das áreas indígenas e de
preserva9ao ambiental, nao tendo, portanto, detnonstrado isen~ao necessária
para a tarefa, a nao ser cotno lobos cuidando de cordeiros. A presen9a do
goven10 de Rondonia na demarcacrao foi censurada pela Superintendencia
Fundiária da Funai.
A redu9ao da área Uruéu-au-au/Parque Nacional de Pacaás Novos é um
tenaz objetivo de interesses etn minera9ao, madeireiras, especula9ao fundiária
e coloniza9ao, nos últimos trinta anos, em particular desde seu reconhecimento,
em 1985, como se verá com detalhes nos capítulos 3 e 4. A demarcacrao da área,
feita pelo exército e bastante dispendiosa aos cofres públicos, constituí urna
tentativa inédita na história do país de protecrao, inclusive com a efetiva
den1arca9ao, de um grupo indígena em fase de contato. Pela primeira vez se
tentou ainda que urna área, com presencra indígena, fosse também uma área de
preserva9ao atnbiental. Durou pouco e bastou um café da manha de fim de
govemo.
Para chegar a este resultado, o lobby das n1ineradoras escudou-se em alguns
auxiliares tnenores, um gn1po de ex-funcionários do In.era, colocados em postos-

2. M. J. C/GM/SAA/00011-A/11/1/1990.

PRESERVAR PARA E COMO SER /JUMANO

195

chaves da Funai por Ron1ero Jucá, etn particular Nilson Moreira Catnpos,
ex-superintendente e1i.1 Cuiabá, principal autor do texto que pedía a redu9ao da área.
Deve~se a este grupo, também, o itnpulso inicial ainvasao das madeireiras nas áreas
indígenas de Rondonia, e dos garitnpeiros nas terras dos ianotnamis, etn Roraitua.
Faltou-lh.es utn antropólogo descartável, ou equivalente, que aceitasse
fornecer u1n parecer favorável a redu9ao da área, já viabilizada. A prüneira
tentativa frustrou-se: un1a antropóloga da Un.iversidade de Rondonia, Maria
Lúcia de Macedo Cardoso, deu, ao contrário, n1ais un1 parecer antropológico
favorável aos direitos indígenas e a preserva9ao atnbiental, saindo o tiro pela
culatra. Finahnente, após a decisao de Sarney, para caucionar a redu9ao,
conseguiran:1 recrutar un1 funcionário da Funai, que se prestou a utnas confusas
lucubra9oes .. científicas", etn torno de sutTada tese colotúal, tipo .. tnuita terra
para pouco índio' '. T.on1ou-se, solitário, o grupo de trabalho especial que faltava
as rnineradoras para tentar justificar utna redu9~io da área.
Resta o judiciário, relativa111ente fortalecido pela Constitui9ao. O grupo
Aran.tes, con1 sede na avenida Paulista, viu indeferido, já e.tn 1986, un1 n1andado
pretendendo o des1ne1nbran1ento da área uruéu-au-au, e.tn sua parte nordeste,
onde há cassiterita. Utn dos técnicos da Funai, o engenheiro José Jaime Mancin,
advertira, previatnente a decisa.o de San1ey, sobre a falta de etnbasan1ento
jurídico para a revoga~ao e o reestuclo da área, •·pois contraria a Constitui9ao
Federal e, ainda, se concretizada, depende de aprova~ao pelo Congresso Nacionál' ', alé1n de se tratarein de terras da U niao, devidatnente registradas, citando
os artigos 48 e 225 (inciso III), o artigo 51 das Disposi9oes Transitórias da
Co11stitui9ao etn vigore o artigo 7 2 do Decreto-leí n. 94 945 de 1987, que in1pede
a altera9ao de linútes até que as áreas indígenas esteja111 todas den1arcadas [In.f.
003/Funai-DIF-90].
.
O Ministério ~úblico Federal, através do procurador da Repüblica
Wagner Gon9alves, propós a Justi9a Federal utna tnedida cautelar contra a
decisao de San1ey, alétn da 1nanu~en9ao dos direitos indígenas assegurados e.m
1985, den1onstrando que a anula~ao do .. ato jurídico perfeito" da de1narca9ao
deixava as tetras indígenas ex postas as invasoes. Aguarda-se a decisao da j usti~a
[1990: 131-139].
Cudosan1ente, a Funaí, ao proceder~ novas interdi9oes na área, através
da Portarían. 127 de 14 de fevereiro de 1990, deixou ele fora 218 tnil hectares
ao nordeste, que nao coinciden1 con1 os pretensos títulos de sedngais reivindicados pelos Bennesby, situados a s11doeste, e nao reconhecidos pelo Incra.
Segundó fontes seguras, o próprio Bennesby explicou que a ponta nordesteé a
de h1teresse da tnineradora Paranapanen1a, a que111 servira, etn troca de pron1essas nao cutnpridas de coopera9ao e1n garin1pos, que tnantét:n no sul de Rondon.ia.
A Funai, a través da Portarían. 119 de 4 de abril de 1990, tenninou por interditar
novatnente o conjunto da área de 1985, inclusive a porita nordeste, onde est.ao
as duas aldeias, retinindo os poucos índios que sobreviveran1 ao contato, e os
postos da Funai. Voltoü-$e ~ssirn aposi9áo inicial de 1985, sendo que, atual-
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mente, a área se encontra mais vulnerável a invasóes, pois, embora interditada,
encontra-se pendente de decisao judicial. A interdi~ao é, obviamente, um
instrumento jurídico incomparavelmente mais frágil que a demarca~º- O
resultado sao as numerosas invasóes, principalmente as de garimpeiros.
Santa Branca, 29 de dezembro de 1990.

UM QUADRO SÍNTESE

Quantas vezes aparecemna História, aotnenos nas fontes a que ti vemos
acesso, infonna~óes sobre índios isolados desconhecidos, ou sobre os cavaíbas,
os chamados uruéus-au-au em particular, e correlatos? E os xapacuras, os oroins
em particular? E os detnais grupos da regiao, do sul do Amazonas, Bolívia e
Rondonia? Quando as referencias inciclem nas serras e nascentes do cora~ao de
Rondonia, ou em suas imedia~óes? Qual a providéncia tomada? Quantas vezes
foram interditadas, e posteriormente ignoradas, áreas indígenas na regiao? A
tnaioria absoluta das referencías diz respeito a confrontos com mortes dos dois
lados. Urna listagetn-resumo deverá ser útil a justi~a, a Funai, aos próprios
índios, e a seus raros aliados, mostrando que apenas neste século os índios
cotne~an1 a ser identificados, com ocupa~ao colonizadora.

'l'

GRUPO

A

LOCALJZA~ÁO

PROVIDENCIA

ANO

FONTE

indio

Gruta Arahi/nasc. Cautário

arqueología

12 mil anos

IGPA

iruri/tupi

sul Amazonas

missóes

1688

Hu e0 o

parapanxana

sul Amazonas

missoes

1688

Hugo

aripuana

sul Amazonas

rnissücs

1688

Hugo

onicoré

sul Amazonas

missbes

1688

Hue o

torerise

sul Amazonas

missocs

1688

Hugo

guarinamá

Rondonia/sul Amazonas

missoes

1714

Huo0 o

-

0

'

~

'

indios

Canurna/Andirás/Acuriatós

missóes

1714

Huoo
o

32 tribos

Madeira

missoes

17 14

Hugo

índios

Camararé/Jamari/Cormnbiara

missoes

1714

Huo0 o

indios

Madeira

1723/1725

Souza

pama/sará/torá

Madeira

1725

Amazonas

.16 aldeias

Rondonia/Boli via

missóes

1728

Hue0 o

torá(xapacura)

Rondonia/Bolí via

missoes

1728

Hugo

pama (pano)

Rondonia/Boli via

missoes

1728

Huoo
e

mura

Madeira/Jamari

missbes

1728

Huoo
o

mequé/guajarata

Guaporé

missóes

1728

Hugo

mura

Madeira/Aripuana/Jiparaná

guerra justa

1738

U. A.

'

GRUPO

LOCALIZA<;AO

PROVIDENCIA

FONTE

ANO

1741

índios

Guaporé/Mamoré

índios/pama

Madeira

missóes

1771

mura

alto Amazonas

pacifica9ao

1786

Moreira Neto

ancuroso

Cautário

1769

Ferreira

anicoré/afX)nariá/caruzxiá/arara/
ariquenafbaeta/bari/catuxi/
caruaxiá/itatapírá/juma/mura/
orupa/mmducuru

Madeira/Maués/Canomá

séc. XIX

Spix

.

juma/arara

Madeira/Maués/Canomá

llntpá

Canaá/Jamari

.

,· .

Mádeira/Maués/Canomá

parentintim

Sá

· séc. XIX
.

-

Hugo

.

'

Spix

..

séc. XIX

Spix

séc. XIX

Métraux

.

~

J3fU

Jaru/Anari

séc. XIX

cavaiba

alto Tapajós

1800

juma

Jama.ti

missoes

1802

Hugo

. anicoré/onicoré

Madeíra

missües

1802

Hugo

mura (60mil)

Madeira

1816

Moreira Neto

anga-turama/mura/torá

Madeira/RO

missé>es

1827

Hugo

mundurucu/arara/urupá

Madeira/RO

missé>es

1827

Hugo

pacaá-novo

margem direita Pacaás-novos

1843

Macerata

Métraux
-·

Nimuendajú

GRUPO

PROVIDENCIA

LOCALIZA<;AO

ANO

FONTE

cut.ria

Sao Simao

1843

Macerata

canpuna

Madeira

1843

Macerata

cenabó

Mamoré/Madeira

1843

Macerata

guacia-pama

Madeira até o Salto Teotonio

'1843

Macerata

cabixi

Guaporé/Galera/Sararé

1843

Mace rata

aJu.run

Jamari e Subí.na

1843

Macerata

cautário

Cautário

1843

Macerata

cabixi

20 léguas s. Vicente

1847

Steinen

arara

Madeira/Salto Girao/Jamari

1847

Steinen

Cautário

1847

Steinen

.

.

cautário

'

.

.

paceá

leste do Mamoré/Guaporé

1847

Steinen

cenabó

oeste do Mamoré/até cachoeiras

1847

Steinen

jacaré

oeste cachoeiras
Mamoré/Madeira

1847

Steinen

cabi xi-u-ajururi

cabeceiras Jamari e Jaíra

1851

Moraes

1852

Nimuendajú ·

1857

Hugo

1857

Menendez

'

parintintin

Madeira/Mannelos/M~chado

arara/mura

Aripuana/Machado

acanga-piranga/canga-piranga

foz Ari puana

missóes

•

•

GRUPO

LOCALIZA<;AO

PROVIDENCIA

arara/hiauareti-tapué/ancra-tapui/
matanaú-aripuana

ANO

FONTE

1861

Souz.a

'

cabixi-u-ajururi

Jamari e Juina

18{)5

Serra

cautários/travessües/uaj urutes

Cautário

1865

Scrra

cautáriey:,/cautaruz/cattniás/cutrias/
sarumos

cabeceiras Jamari

1867

Martius

caripuna/arara

Abuna

missoes

1869

Hugo

torá/arara

Machado

missocs

1871

Hugo

parintintim

Preto/Jamari

missocs

1871

Huoo
o

jarufcruari/parintintim

Machado

missóes

1871

Huoo
o

urutiqix/urup{\/1nanac{\/tm1turucu

Jamari

missoes ·

187.1 ~

Huo0 o

nhacanga-piranga

Jamari

missoes

1871

Huoo
o

torá/matanavi/piraai/jaru

Mannelos

missóes

1871

Hugo

arara

Machado/Mannelos

1873

Souza

parintintis/amará-piranga/
morucoJu

Machado

1878

Fonseca

murá/morucuju

Madeira/Jamari/Uarapiara/
Ji-paraná

1878

Fonseca

pabnela

Guaporé

1878

Fónseca

arara/cari puna

alto Madeira

1878

Fonseca

-

..

GRUPO

PROVIDENCIA

LOCALIZA<;ÁO

ANO

FONTE

1878

Fonseca

alto Madeira

1878

Fonseca

pama

Salto do Teotónio

1878

Fonseca

acanga-piranga

Machado ·

1878

Menendez

acanga-piranga

Madeira

1879

Menendez

índíos

Jamari

1875

Souza

parintinti

Ja1nari/parte superior

1875

Souza

turá

Jmnari/parte inferior

1875

Sou za

parintinti

Urupiara/Machado/Jamari

1875

Souza

parintintim

altq Madeira

1878

Brown/
Lidstone

Guaporé e interior

1884

Melga90

''schacarés/sannavo''

Mamoré

1885

Natterer

umpá (xapacura)

Jrunari/Umpá

1886

Nimuendajú

acanga-piraugens

Jamari/Jaciparaná

1887

Pinkas

tura/arara

Madeira/Jiparaná

jacaré/cenabó/pacaché/cautário

'

· cabixi

(cabe9a-vennelha)

missóes

,

'

can puna

Jaciparaná/Tres Innaos

1887

Pinkas

pacaguara

Tres Innaos até Bananeiras

1887

Pinkas

.

•

GRUPO

PROVIDÉNCIA

LOCALJZA<;AO

ANO

FONTE

guara

Bananeiras até foz do Guaporé

1887

Pinkas

torá/mw1durucu

Madeira

1887

Pinkas

'

parintintim

Machado/Madei ra

parintintim

Jaciparaná/Jainari/Madeira
...

'

-

.. ,

1887

Pinkas

1907

Craioe

-

can puna

sul do Jaciparaná

1907

Craig

acanga-piranga
(cabe9a-vennelhas)

Jamari

1907

Craig

boca-preta

Ja1nari

1911

Maoalhaes
e
.

cabixi

Guaporé

1914

Nordenskiold

jaru (xapacura)

médioJaru

Ni1nuendajú

pacaá-novo (xapacura)

Pacaás-novos

1915
1909/1915

Rondon

indios isolados

Pacaás-novos

1909/1915

Rondon

indios/caripuna/tapai úna/
aranga-piranga/caritina/gamela

Jaciparaná

19()<)

Pinheiro

tupi

Brarieo/Preto/Jamari

1909/1915

Rondon/
Barbosa

índios/macurape/aruá

Colorado

1909/1915

Rondon

-

ataque

. ,

indiosfboca-negra

Machadinho

1909/1915

Rondon

indios

Urupá/Jaru nascentes

1909/1915

Rondon

1.

LOCALIZA~ÁO

GRUPO

PROVIDENCIA

ANO

FONTE

tupi/índios/cavai ba?

Anari/Machadinho

1909/1915

Nimuendajú

indios/boca-negra

Anari

1909/1915

Rondon

indios/aruá

Sao Miguel

1909/1915

Rondon

índios/itanga

rio Preto ·

1909/1915

Rondon

cabixi/urupá (xapacura)

Manuel _Corrcia

1909/1915

Rondon

uomo/migueleno (xapacura)

S. Miguel/M. Correia

1909

Rondon

,
urupa

Urupá

1909/1915

Rondon

.

~

intcrdiiyao

.

indios isolados

Anari

1909/1915

Rondon

anqueme

cabeceiras Jamari/Candeias

1909/1915

Rondon

imaru/uaiao/uairi/xai (xapacura)

Ouro Preto

1909/1915

Ronden

majubim-tupi

Ricardo Franco

1909/1915

Ronden

indios

Sao Miguel

1912

Haseman

indios

Cautário

1913

Hu oo o

tacauatip-cavaiba

Igarapé Leitao/Machado

1915/38L

Strauss/
Ronden

i poti uat-i poteauate-tupi-cavaíba
-tamuripa-pauate-tacuatepe

alto Machado/C01ne1nora9ao

1915/38L

Strauss/
Ronden

-

-·

.

.

.

•

LOCALIZA<;AO

GRUPO

PROVIDENCIA

ANO

FONTE

jabotifet

T runuri pa/J garapé Cacoal

1915/38L

Strauss/
Ronden

í ndios-cavaiba

Machado mais ao norte

1915/38L

Strauss/
Rondon

paranawat-cavaíba

vale do Muquí

1915/38L

Strauss/
Rondon

í ndios-cavaíba

pouco ao sul do Muqui/ltapici

1915/38L

Strauss/
Rondon

cavaíba

Pimenta Bueno

1915/38L

Strauss/
Ronden

indios

Cautári o/Cojubi ns

ataque

1917

Magalhaes

arara/cavaíba

río das Cinzas/Jaci

pacifica9ao/ataque

191.811919

MI

cavaíba-tupi-paranvád-tacauatib-uirafed

Riozinho/alto Machado

1921

Nimuendajú

parintintim/aparairandé/odiabuibé

Machado

1925

Freitas

arara

Pacaás-Novos/Mutumparaná

1937

Snethlage

cabixi

Sao Miguel

1937

Snethlage

tapoaia/isolados

nasc. Jamari/Cautário

1937

Snethlage

cavaíba-parintintim

Maici

1940

Nimuendajú

~

GRUPO

PROVIDÉNCIA

LOCALIZA\:ÁO

ANO

FONTE

cavaíba/muttnn/cuandu/diarru
ou aparandé/isol ados/tacauíba

Maici
Maramelos/Ipixuna/Machado
Pimenta Bueno

1941

Barroneas

-cawahibs/bocas-prctas

Machado

1941

Barroncas

cautários/miguelenol/porcibora

Cautário/Cautarinho/S. Miguel/
Rio Sao Miguel

1941

Barroncas

corumbiara/quipiti-root/pacanovo{

Colonia Rodolfo Miranda

1941

Barroncas

pacifíca9ao

1942

Hu<to
;;>

ataque

1945

MI

ar~ra/pimcnteira/ariqucme

boca-negra e prcta

río Preto Jamari
'

.

canpuna

Muttm1paraná

cavaíba-isolados: boca-negra

Jamari/Candeias/Anari/Jiparan.1

cavaíba-isolado:

Alto Fonnoso/Capivari

1945

MI

boca-prcta/outros

Ig. Floresta/Jamari/Candcias

1945

MI

1945

MI

,

boca-preta

amplia9ao R. Miranda 94 118 ha

boca-pre.ta

rio Prcto Jamari

massacres Chavcs

1945

MI

indios

nasc./Urupá/Jamari/Montcncgro/Nova Floresta(Ant uérpia/
Cajueiro/Jaru

interdi9ao B. Rondon

1946

MI-Funai

índios

Baia Ig. Nova Floresta/Jaman

interdi9ao

1946

MI-Funai

arara/cavaíbafboca-ncgra

Capivari

pacificados 300 mortos/gri pe

1947/1950

MI

•

GRUPO

PROVID~NCIA

LOCALIZA~ÁO

ANO

FONTE

boca-ncgra/diupá/cavaiba

600 indios seringa! Chaves

1947

MI

cauahib/boca-negra/tupi

Barra Longa

1947

MI

'

uaniam/cumana/uomo/a bitana/
ca.bixi (xapacura)

Guaporé

extintos

1948

Nimeundajú

torá

Madeira

missócs

1948

Métrnux

can puna

MutLDnparaná

posto pacifica9ao

1948/1949

M1

boca-prcta/boca-negra

próximos R. Miranda/Prcto

1948

MI

boca-negra

rio Preto Jamari

ataques e contato

1948

MI

indios

Jan1ari/Massangana

ataques

1949

MI

caripuna

Mutlnnparaná

ataques

1950/1951

MI

.

:,..:

! "'

'

..

arara

alto Jamari/Florcsta

ataques

1950

MI

caripuna

Muttnnparalltí /Branco/Taqu<1ras

ataques

1951

MI

indios

Pacaás-Novos

n1assacres

1952

MI

can puna

Jaciparaná

ataques

1953

MI

indios

Jamari/Santa Cruz

ataques

1953

MI

uruéu-uau-uau

Jam~ri/Santa Cruz/Canarana

massacres

1953

Costa

arara

alto Jrunari/Floresta

ataques

1954

MI

Pacaás-Novos

massacres

1955

MI

indios
'

.

~

LOCALIZA~ÁO

GRUPO
uruéu-uau-uau

Jaru

indios

Pacaás-Novos
Muttnnparaná

. caripuna

PROVIDENCIA
massacre

ANO

FONTE

1958

Costa

. ataques

1958

MI

atrat;:ao

1959

MI

1959

Hugo

cavaíba-boca-negra

esquerda.Machadinho

can puna

MutlDUparaná

ataque 200 indios

1960

MI

catipuna

Jaciparaná

ataque

1960/1961

MI-O Guaporé

indios

Jamari/Santa Cruz/Jaru

ataques

1960

MI

ataques

1961

MI

.

indios

Cautário/Pacaás Novos

arara/tupi

Jaciparaná

1962

BeckerDonncr

índios/isolados/desconhecidos

nasc. Jamari

1962

BeckerDonner

ararafboca-negra/tapoajá

Al Uruéu-uau-uau

1962

BeckerDonncr

uruéu-uau-uau

Jamari/S. Cruz/Canara.na

massacrcs

1962

Costa

indios

Pacáas Novos

ataque

1962

MI

ararafcauaíba

Jaciparaná

1963

MI

oro-auau/jabuti

rio Pacaás Novos

massacre

1963

· J.\.fl-Cavalcanti

oroin

rio Pacaás Novos

massacre

1963

MI-Cavalcanti

'

-

e::
....

GRUPO

PROVIDENCIA

LOCALIZA<;AO

ANO

FONTE

oro in

rio Pacaás Novos

intcrd. Seringal-S. Luís

1964

Ml-Funai

indios

lg. Floresta

Interdi9ao

12.8.1964

Ml-Funai

í ndios/cari puna

Cauuhio

Massacrc

1964

MI

indios

rio Muquí

ataques sol. interdi9ao

1965/1966

MI

indios

Ig. Floresta/Jamari

ataques

1966

MI Funai

can puna

lg. Mandi/Urupá

ataques

1966

MI

indios

Muquí/Ricardo Franco

massacre

1966

MI

indios

Cautário/Ig. Azul

ataques

1966

Funai

ataque

1967

MI

indios

. Sao Miguel

arara/cavaiba

Fonnoso/Jaciparaná

expedi9ao

1969

MI

oro-auau

Jaru/Cautário/Alta Lidia

ataque

23.9.69

l\1I- Cavalcanti

oro-auau

Sao Miguel

ataque

1970

l\1I- Cavalcanti

oro-auau

Jurupari

ataque

1970

l\1I -Cavalcanti

urupam

Pacaás-Novos/Jaciparaná/aldeia
paralelos 63°30'/64°00
meridianos 10°30'/11°00

. 1970

l\1I -Cavalcanti

. uruéu-uau-uau

Ca utá río/ Jamari/Jaru/Novo
Destino

. pedido interdi9ao conjunta: serra
Pacaás-Novos/nascentes:
Mamoré¡Guaporé/Madeira/Ji-paraná
pedido de interdi~o: sena
Pacaás-Novos

,

i

GRUPO

PROVIDENCIA

LOCALIZA<;ÁO
aldcia paralelos 63°30'/63°00
meridianos 11°30'/ 11°00

canP.una

' Machadinho

uruéu-uau-uau/uru-pain

scrra/nasc. Pacaás-Novos/Jamari

uatrac01no/umtacomo

Ig. Ribeirao

indios

Sao Miguel ·

índios

Jaru/Urupá

-

.

~

'

nascentes: Ji-paraná/Guaporé/
Mamoré/Madeira

ANO
1970

FONTE
· tv11- Cavalcanti

. ataque

1972

OESP

solicita a intcrdis:ao Benamour
. Portaría 508-26.6.1978

1973

Funai

1973/1974

MI

ataques

1973/1975

MI

J. Ferreira Souza localiza maloca

1975

Puttkamer

urueu-uau-uau

Jaru/Canarana

ataque

1975

BenamourFunai

caripuna/cavaíba

Jaciparaná

pacifica9ao

1976

:MI

urueu-uau-uau

I. FJoresta

at/Vicente Marques Silva

1976

OESP

.

indios

Cautilrio

ataques

1977

Funai

indios

Cautário/Pacaás Novos

at/ 2 rnortos S. Luís

1977

Funai

indios

Igarapé Río Branco afl. Cautilrio

3.5.1977

Funai

uruéu-uau-uaufuru-mauin

Cauuirio

Funai p. Incra

11.10.1977

Ftmai

uruéu-uau-uau/uru-mauin

Cautário

Funai p. Incra

19.10.1977

Ftmai

indios

Cautário/Pacaás Novos/Sotério/
afl. Guaporé

plano atra9ao Benamour

23.11.1977

Funai

'

....

.

LOCALIZA~ÁO

GRUPO

PROVIDENCIA

FONTE

ANO

uruéu-uau-uau

paralelos 11°/12°
meridianos 63°/64°

2il proposta Benamour-retira
Jamari/inclui Branco

24.11.1977

Funai

uruéu-uau-uau

Jaru/Jamari/Cautário

ataques

19-78

Funai/Costa

uruéu-uau-uau

Floresta

at. familia de colonos Prestes

1979

Funai

uruéu-uau-uau

Ig. Floresta

at. morto Daniel Castro S.

1979

A Tribuna

indios

Sotério/Cautário/Souza
Coutinho/3 malocas

1980

Funai

8! DR-Funai

.

urueu-uau-uau

Floresta/Jamari

ataque

11.2.1980

uruéu-uau-uau

Floresta/Jamari

sol. interdi9ao

15.2.1980

'
urueu-uau-uau

sol. interdi9ao perambula9ao 1
840 000 ha

7.4.1980

8í! DR-Funai

uruéu-uau-uau

sol. intcrdi9ao 15 kmmargens
Jamari

198(f

8! DR-Fu~1i

Incra retira norte: 1660000 ha

17.6.1980

Incra

uruéu-uau-uau

.

8í! DR-Funai

-

indios

Urupá/Itapirema

massacre

1980

Porantim

'
urueu-uau-uau

Ig. Floresta

ataque/morte Braulíno

1980

Funai

uruéu-uau-uau

S. Miguel/Muquí

ataque 2 mortos

1981

OESP

indios

Brasilandia

ataque

1981

OESP

uruéu-uau-uau

l. Floresta

ataque contra Funai

1981

OESP

'
urueu-uau-uau

alta Lidia

ataque contra Funai

. 1982

OESP

-

LOCALI ZA~ÁO

GRUPO

PROVIDÉNCIA

ANO

FONTE

uruéu-uau-uau

Funai estima 400 indios

6.9.1984

Funai

uruéu-uau-uau

IBDF/Incra localizam tres
aldeias distanciadas 7 km entre
si 11°30' latitude S 63° 30'
longitude WGR

12.9.1984

Funai

uruéll-Uélu-uau

Lcvantarnento Fundiário

10.12.1984

Funai

uruéu-uau-uau

PM

ataque

4.2.1985

Funai

convenio IBDF/Funai

1985

Funai

levantamento fundiúrio Mirad/
Incra

1985

Wolrnann/ Leonel

5.7.1985

Funai

1986

Funai/Lconel

1986

Djai/Lconel

GTE/Nilson p/ diminui\iio da área

19.8.1988

Funai

ataque contra garimpciros

1988

Leonel

urueu-uau-uau

San1ey/Saulo/desmarcam a área

30.1.1990

Funai

uruéu-uau-uau

port. 127 interdita 218 mil ha
norte

14.2.1990

Funai

'
urueu-uau-uau

Medida cautelar/reconhec.
direitos

16.2.1990

Proc. Geral

uruéu-uau-uau .

Port. 119 reinterdita toda a área

4.4. 1990

Funai

>

~

.

uruéu-uau-uau
~.

urueu-uau-uau
uruéu-uau-1,Jau

.

.

GT-Intenninisterial-aprova9ao

JUntre1

lg. Muquí

araparaquara

oeste da
. úrea

uméu-uau-uau
urueu-uau-uau

Jamari

est repes/contato
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'
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O registro da história Uruéu inclui todos

os ataques que sofreram, no século XX, por
parte de seringalistas e outros invasores, dos
quais por vezes tambérn se vingaram matando,
para tomar claro que, em vida, nao cederiam
um palmo de terra.
A história envolve episódios tenebrosos,
aqui muito bem descritos, como se fossem um
romance de horror. É o caso do massacre dos
Uruéus por Manuel Lucindo, em 1963 - o
mesmo ano do famoso massacre dos Cintas
Largas no paralelo 11. O genocida, até 1989,
continuava a viver dentro da terra indígena,
com várias concubinas, algumas das quais
remanescentes da matan\:a. testemunhas e narradoras do massacre.
Através deste pequeno grupo (seriam 1.000
nos anos 70, hoje talvez sejam 300, alguns ainda
isolados), Mauro Leonel, com um sabor éle
denúncia e indigna~ao, vai desv_endando as tramas da degrada~ao ambiental e das políticas
públicas da chamada integrai;ao nacional: a ai;áo
de mineradoras, das madeireiras, os 6 projetos
de colonizai;ao que avani;ain sobre a área, a
política energética pondo em risco a sobrevivencia de parentes dos Uruéus. Delineiam-se . os
misteriosos interesses de proprietários de terra
sediados a Av. Paulista, ou os de políticos da
esfera federal e local, que ao primeiro sinal de
medidas em favor dos índios, como este estudo
- mera obediencia a ConstitUÍ\:aO Federal protestavam veementemente junto a FUNAI e
ao Governo Federal.
Ao final do livro o leitor sai convencido de
que para conhecer os índios e contJibuir para a sua
defesa, é indispensável entender o modelo
económico brasileiro e descrever sem ingenuidade
os passos concretos das políticas públicas.
Carmen Junqueira

