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APRESENTAÇAO

O autor, padre Thomaz de. Aquino Lisbôa, que publtcou por e.ssa
editora Entre os :tndios Münkü - A Resistência de um povo, oferece
ao públtco um retrato do trabalho desenvolvido nos primetros encontros com os ENAUEN'l:-NAU2.
Esse povo alegre, brincalhtío e rezador, sempre mereceu refer~n
cia carinhosa e de respeito por parte do autor e de ou.t ros que visitaram esse povo e até conviveram certo perfodo com ele.
Jaúka subtrai boa parte de seu tempo de convivência direta com
os Münkil para átender ao serviço que vem prestando à 1greja Missionária no Brastz em nfvel mais ampló.
Este é o seu quarto ano de coordenador regional do CIMI-MT
(Conselho Indigenista Missionário - Mato Grosso).
Hoje, o que os povos indfgenas no Brasil e na América esperam é
a compreensão, o respeito e. principalmente a solidariedade. Na medida
em que esta cresce ·na consciência do povo brasUeiro e de toda Amerlndia, a vida dos ENAUENS-NAU'I: em sua terra e de seu modo é
garantida.
Solidariedade com os povos indfgenas foi o tema das palavras de
D. Erwin Kri:iutler, presidente atual do CIMI nacional, na missa de
encerramento por ocasião da V Assembléia Geral do CIMI, realizadlt
em Itaici (SP) em agosto de 1983.
A íntegra deste texto está na contracapa.

São P$ulo, 29-4-84
Dia do Encerramento da Semana do :tndio-84
PE.

EUG~NIO

WENZEL

Missionário entre os APIAKA-MT
9

UM POVO A VISTA

Em 1962 desci o rio Papagaio e o Juruena pela primeira
vez. Ia conhecer o povo rikbáktsa. Durante a viagem, alguns
seringueiros me disseram que nas imediações dos rios Camararé e Doze de Outubro, Juruena acima, portanto, moravam uns índios de índole pacífica, pois não hostilizavam os
trabalhadores. Mas esses índios trancavam os córregos, a fim
de que os brancos não se aproximassem de suas moradias.
Por isso, um daqueles córregos ficou até conhecido como
córrego dos índios.
Um tal goiano", encarregado do barracão do serfugal
da firma Régis, localizado um pouco abaixo da barra do rio
Papagaio com o rio Jurúena, arrematou as suas notícias
sobre esses índios, dizendo:
11

- "Não sei por que os padres ·_a inda não foram atrás
, d ios.
. ' . . ."
d esses in
Com o fim da extração· da borracha nessa região, não se
falou mais nesse grupo indígena, restando apenas a certeza
de que lá permaneciam.
·
Em 1971 contatei o povo myky (antiga grafia: Münkü)
com um método de total respeito à cultura, permitindo-me
levar a esse povo apenas um mínimo de material dos brancos.
Os primeiros anos de relacionamento com esse povo myky
mostrou a felicidade do método de profundo respeito, pois
em v·ez de problemas de doenças e mortes de outros contatos, os myky, muito ao contrário, aumentaram. Estava
dando os melhores resultados o novo tipo de presença mis10

sionária não-interferente na vida myky. 1 Senti, assim, um
desejo muito grande de realizar o mesmo tipo de contato e
o mesmo tipo qe relacionamento com o povo, ainda isolado,
de quem eu tivera notícias, fazia mais de dez anos.
Oscar Magalhães, piloto do avião que estava a serviço da
Missão Anchieta, comunica-nos ter sobrevoado uma aldeia
nas proximidades da margem esquerda do alto rio Juruena,
em 1973. Essa aldeia não distava muito da área nambikwára,
pois Magalhães disse que distava em ·linha reta apenas
60km de Utiariti. Eu supus então que esses índios novos
eram nambikwára (ver mapa 1) .
.No dia 23 de novembro do mesmo ano, realizamos um
sobrevôo com a finalidade de localizar com precisão a referida aldeia, a fim de podermos organizar uma possível expedição para a atração desse novo grupo indígena. Utilizamos o mesmo avião de serviço da Missão Anchieta. e o piloto
foi ainda o mesmo Oscar Magalhães. Os participantes do sobrevôo foram o Pe. Adalberto Holanda Pereira, o chefe An·
tônio, da tribo nambikwára alotezú, morador ·d e Tira-Catinga a 28km de Utiariti e eu. A . escolha do chefe alotezú se
deveu à suposição acima referida de que o novo grupo indígena fosse nambikwára.
Localizamos uma aldeia velha com várias casas e muita
capoeira à volta. Um pouco à frente, localizamos uma aldeia
nova, pequena, com derrubada recente, ainda não queimada,
situada na margem esquerda do rio Juruena. A aldeia situava-se acima da barra do rio Camararé, logo abaixo da barra
do· rio Juína. Divisamos uma grande lagoa nas adjacências
da aldeia nova e esses foram os pontos tomados como referência para uma futura expedição, por terra, para a atração
desse novo grupo indígena (Foto 1).
Continuamos a pensar que se tratava de um grupo nanibikwára e por isso achamos por bem levar três índios nambikwára alotezú, da aldeia Tira-Catinga, na primeira expedição de contato.
No dia 9 de julho de 1974, os índios nambikwára Roberto,
Zezinho e Baiario, o índio iránxe Tupxí, Vicente Caftas e eu
1. Cf. Thomaz de Aquino Lisbôa, Entre os índios Münkü - A
Resistência de um Povo, série Missão Aberta-!, 83 pp. Edições Loyola, São Paulo, 1979.
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FOTO 1
Na margem esquerda do rio Juruena, clareira pequena com· roça nova
e lagoa nas adjacências: referências para futura expedição por terra.

iniciamos a expedição, partindo de Porto Feliz, no rio Papagaio, em barco com motor de popa U22 (mapa 1).
Dia 12, por volta das 14 horas, atingimos uma grande lagoa, na margem esquerda do rio Juruena e reconheci que era
a mesma lagoa que, no sobrevôo, havíamos tomado como
ponto de referência para indicar a proximidade da aldeia.
Embicando o barco na entrada da lagoa, encontramos o
primeiro sinal evidente da presença de índios desconhecidos
nas imediações: ali vimos tapagem de pesca e um xire (cesto)
para recolher os peixes. Além disso, vimos rasto novo de
índio adulto. Com esses sinais, procuramos um lugar para
fazer o acampamento na margem oposta do rio. Logo para
cima, encostamos o barco.
Vimos, bem em frente, a barra de um córrego e logo
deduzimos que a aldeia ~.S.t-ava bem próxima.
Pela tardezinha, atravessamos o rio com a embarcaç.ã o
e fomos-ver o córrego. Verificamos que também no córrego
13

havia tapagem para pesca. Andamos pela beira do córrego
e logo achamos trilho bem batido, certamente o caminho
para a aldeia.
Sendo já 17 horas, deixamos no trilho dos índios desconhecidos um machado e um facão cravados em uma árvore, uma faca, uma batata-doce e alguns capuchos ·de urucu
sobre o galho de árvore tombada, e nos retiramos para o
acampamento.
No dia seguinte, pelas oito horas, vestidos só com calcão e pintados com urucu, fomos olhar a picada. Queríamos
atingir a aldeia. Cheios de surpresa, constatamos que os presentes, deixados no dia anterior, já haviam sido retirados
pelos donds da terra. Emocionados, seguimos andando pela
picada com muita cautela. Os três nambikwára iam à frente,
pois os novos índios poderiam ser patrícios seus e então seria mais fácil a comunicação.
Andados uns vinte minutos, em câmara lenta, chegamos
à clareira de uma pequena aldeia, formada por cinco casas, em silêncio e fechadas. Reconheci ser a aldeia vista no
sobrevôo. Logo verificamos que os moradores haviam~ partido pela madrugada, pois havia rasto bem novo, sE1guindo
pela picada, que ia rumo à cabeceira do córrego.
Entramos nas casas, para ver os objetos. Havia panela
de barro, alguns xires de pesca, feixes de urucu, e pouco
mais do que isso. As casas eram pequenas e mal-acabadas.
Logo deduzimos que era uma simples aldeia de caça e pesca,
uma aldeia de passagem, para onde os índios desconhecidos
vinham de tempos em tempos.
Raciocinamo~

assim: os índios desconhecidos, em pequeno número, pegaram os presentes do cami.nho, voltaram
a essa aldeia de passagem e, tendo percebido a presença de
outra gente em suas terras, seguiram para a aldeia grande,
indo avisar os demais.
Resolvemos deixar, agora no pátio daquela aldeia de
passagem, dois machados, dois facões e duas facas e aguardar a volta dos donos da terra. Voltamos em seguida para o
acampamento à margem do rio Juruena (foto 2).
Logo surgiu a primeira dúvida sobre a identidade do
novo grupo indígena. Foi encontrada uma flecha quebrada
e a amarração da pena era idêntica à dos índios rikbáktsa
14

FOTO 2

Da esquerda para a direita: o autor, Baiano, Tupxí, Zezinho e Roberto,
no pátio da aldeia de passagem, junto aos presentes ali deixados.

ou canoeiros de Mato Grosso. Além disso, era certo que os
índios em questão dormiam em redes, pois dentro das casas, vimos armadores. Não se tratava, pois, de um grupo
nambikwára, pois estes índios não dormem em redes. Mas
que grupo seria então? ...
Com essas prime~ras impressões, aguardamos a chegada
da · tarde.
As quinze horas, voltamos à aldeia de passagem e encontramos tudo como havíamos deixado. Os índios desco15

nhecidos não haviam retomado. Então decidimos que, no
dia seguinte, haveríamos de continuar pela picada por onde
os índios haviam se retirado, córrego acima.
Dia 14, domingo. As oito horas, iniciamos a caminhada, cheios de cautela, pois os índios poderiam estar por perto.
Os Nambikwára, vendo que não se tratava mais de patrícios seus, não tomaram a dianteira. Vicente e eu rompemos marcha.
As 15h30min chegamos ao pátio de uma aldeia grande,
mas abandonada, de oito casas grandes em péssimo estado.
Era aldeia de moradia, pois fora servida por imensas capoeiras de antigas roças. Reconheci nela a aldeia velha que vimos no sobrevôo.
Dentro das casas, enormes panelas de barro, pilões, cabaças. Mas uma coisa chamou a atenção: numa das casas
havia resto de fogo recente, fibras de tucum ainda verdes e
rasto novo de adultos, mulheres e crianças. Logo se deduziu
que os índios desconhecidos vieram da aldeia de passagem,
estiveram ali descansando e saíram.
Sendo já tarde, e não sabendo a que distância estaria a
aldeia de moradia dos novos índios, resolvemos voltar para
o acampamento.
A volta foi rápida, pois não era necessária tanta cautela.
Eram 19 horas, quando atingimos a aldeia de passagem e
logo depois o acampamento à beira do rio Juruena.
Com a possibilidade de os índios com os quais tentávamos entrar em contato serem Rikbáktsa, resolvemos dispensar dois dos Nambikwára e ir buscar dois Rikbáktsa.
Descemos ao Barranco Vermelho, aldeia dos Rikbáktsa.
Ali ficou acertado que o chefe Tapema e mais Ogudubá participariam da expedição. Zezinho e Baiano ficaram na reserva dos Rikbáktsa, aguardando uma oportunidade para serem
levados à aldeia Tira-Catinga (mapa 1) .
Dia 18, às 6,30h, reiniciamos a subida do Juruena, para
atingir o habitat dos novos índios.
Dia 20, às 10 horas, faltando apenas quatro horas de
viagem a motor para atingir o local do acampamento em
frente à aldeia de passagem, deu pane no motor. Infrutíferos
os esforços para consertá-lo.
16

Dia 21. Tapema, Ogudubá, Roberto e eu fomos a pé, para
atingir a aldeia de passagem. Tupxí e Vicente ficaram consertando o motor.
Julgando ser relativamente perto, não levamos nada,
nem rede, nem mantimento. Levamos sim, duas armas. Mas
não chegamos à aldeia de passagem.
Dia 22. Prosseguimos caminhando. Só ao meio-dia, atingimos a aldeia de passagem e com surpresa, verificamos que
os índios desconhecidos haviam voltado ali, recolhido os
presentes deixados e retribuído, deixando um beiju de farinha de mandioca, coberto com panela de barro. Isso nos
animou a prosseguir a caminhada, tentando atingir a aldeia. Comemos o beiju e reiniciamos a marcha.
Pousamos bem além da aldeia velha, já conhecida na
viagem anterior.
Dia 23. Cedo reiniciamos a andar na esperança de
atingir a aldeia. Mas, pelas dez horas, chegamos apenas a
outro acampamento d~s í~dios desconhecidos, o que dava
a entender que a aldeia ainda ficava distante.
Estando mal alimentados e não tendo provisão nenhuma para enfrentar a caminhada, voltamos até o barco e comunicamos o que havíamos verificado. Voltaríamos preparados para passar o tempo que fosse necessário, até atingirmo~ a aldeia e encontrarmos os índios desconhecidos.

17

O ENCONTRO E A FALA

Dia 25. Pela manhã, estávamos todos reunidos no local
onde o barco ficara. Descansamos todo o dia e preparamo-nos para iniciar a expedição definitiva no dia seguinte.
Dia 26. Devidamente preparados, nos deslocamos a pé,
até a aldeia abandonada. Tupxí, antes de chegar à aldeia de
passagem, voltou até o barco, por resolução nossa, à espera
de um possível socorro.
Dia 28. Reiniciamos a caminhada, esperançosos de atingir a aldeia principal e estabelecermos o contato.
As 12 horas chegamos ao acampamento, onde já havíamos chegado na expedição de dias atrás. Almoçamos, prosseguimos.
Logo começ\ram a aparecer os primeiros sinais da proximidade da aldeia: o sinal mais claro foi a fumaça de queimada.
Pelas 16 horas, atingimos uma grande clareira. Era uma
roça nova, só de mandioca. Escutando bem, pudemos ouvir
o socar do pilão. Tapema, adiantando-se ao grupo, verificou
que se tratava realmente de uma grande aldeia. E havia
muitos rastos bem recentes.
Tapema voltou e todo o grupo preparou-se para o encontro, ficando só de calção, e levando nas mãos os presentes: machados e facões.
Atravessamos as roças, o córrego, e saímos em estrada
bem larga, que levava da aldeia ao porto de banho, no
córrego.
18

Prosseguimos cautelosamente e ·chegamos a uns vinte
metros do pátio da aldeia. Escutamos perfeitamente que
uma criança chorava.
Tapema e Roberto escutaram fala de mulher, mas nada
entenderam. Assim, os novos índios não eram nambikwára e nem rikbáktsa.
Tão próximos de atingir a aldeia, ficamos indecisos
de como agir, pois parecia que na aldeia só havia mulheres
e crianças.
Estávamos assim, parados, quando uma menininha índia, saindo de uma das malocas, viu o grupo e correu. Incontinti, percebendo que já não adiantava ficarmos ali,
pois havíamos sido vistos, falei alto:
- Boa tarde!
Houve tal correria na aldeia, de mulheres e .crianças
para o mato, que ficamos receosos de haver algum ataque.
Porém, passados uns instantes de indecisão, prosseguimos
em direção ao pátio e só encontramos um índio aleijado, de
meia idade, que não conseguira fugir. Este, avistando-nos fez
sinal para que nos aproximássemos (foto da capa) .
.."-proximamo-nos e verificamos que ele estava muito
emocionado, tremendo de medo.
Para tirar dele a impressão de terror, sentamo-nos aos
pés dele, colocando no chão os facões e os machados.
Aos poucos, o índio foi voltando ao normal, maravilhado com os presentes. Falava muito e gesticulava. Então deduzi, por tudo o que fui observando, que o novo grupo indígena parecia ser ARUAK: estilo das malocas, a casà das
flautas, o sotaque.
Achamos já ser suficiente aquele primeiro contato e resolvemos deixar a aldeia, cruzar o córrego e po11sar na roça.
Prentendíamos voltar à aldeia pela manhã do dia seguinte.
Saímos.
O índio aleijado começou a gritar, chamando os companheiros que haviam fugido.
Pela noite, deitados em nossas redes, pudemos ouvir o
falatório dos índios na aldeia. Aos poucos foram voltando.
19

Talvez os que se achavam mais retirados houvessem sido
chamados.
No dia seguinte, 29, ainda não eram sete da manhã, e já
nos preparávamos para ir de novo à aldeia, quando fomos
surpreendidos pela iniciativa de três dos índios novos, que,
tendo saído da aldeia e passado o córrego, gritaram de longe.
Receberam resposta nossa com grito semelhante.
Os três índios aproximaram-se e chegaram até o local,
onde estávamos acampados. Traziam arcos e flechas, sendo
um deles mais idoso e os outros dois de meia-idade. Cabelos compridos caindo nas costas e aparados na região temporal, acima das orelhas. Boa estatura, mais brancos que
escuros, trazendo no peito adornos de algumas penas encastoadas em peças arredondadas e trabalhadas, de coco de
tucum, tendo tiras finas de algodão apertando o bíceps e a
barriga da perna e, nos tornozelos, fitas mais largas. O pênis
embutido em palhinha amarrada. Nas orelhas, traziam argolinhas pretas, também de tucum, nas quais estavam presas
conchas brancas de forma triangular (foto 3).
Logo receberam mais um facão e um machado, e mostraram-se muito emocionados, falando muito e g~sticulando . Ao
verem os colares que Ogudubá e Vicente levavam, não tiveram dúvida e os pegaram para si.
Então fizemos sinal de que estávamos com fome e fomos
levados para a aldeia.
Na aldeia, não havia ninguém. Contamos sete casas
grandes em círculo (foto 4). Só os três homens estavam ali
como "testas-de-ferro'' desse primeiro contato. Os três logo
nos trouxeram cabaças de chicha de mandioca e bebemos.
O contato foi se tornando espontâneo e consegui filmar,
sem que isso causasse estranheza (foto 5).
O índio mais idoso, a certo momento, retirou-se para o
mato. Depois de algum tempo voltou, trazendo três mulheres, mais dois homens e um menino de uns dez anos. Um
dos homens era velho, apoiava-se num bastão (foto 6). As mulheres tinham cabelos compridos, aparados acima das ore·
lhas, tal como os homens. Usavam cintos com muitas voltas,
feitos de tucum. Traziam mini-saias feitas de algodão e tingidas de urucu. Na barriga das pernas traziam argolas de
20

FOTO 3

Um dos três índios que vieram ao nosso encontro.
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FOTO 4

Casas grandes, em círculo.

FOTO 5

Vicente com a filmadora, no meio dos três "testas-de.Ferro".
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FOTO 6
Um .dos homens era velho; apoiava-se num bastão.
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FOTO 7

Mulheres: uma bem velha, a outra, jovem.

borracha. À altura do umbigo, tinham muitos traços desenhados, tatuagens. Como os homens, traziam tiras finas
de algodão apertando o bíceps. Nas orelhas, brincos iguais
aos dos homens. Uma era bem velha, a outra, de meia-idade
e a outra,. mais jovem (foto 7).
Com a presença das mulheres, estava ratificada a aproximação de mais esse grupo indígena.
Elas foram buscar beiju e trouxeram mais de dez bolos.
Mostraram-se muito expansivas, alegres e comunicativas.
24
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Aos poucos, fomos dando a entender aos donos da aldeia que iríamos embora. Uma das resoluções mais sérias
que nos propusemos era a de permanecermos só o tempo necessário nos primeiros contatos, sempre com a preocupação
de não sermos portadores de doenças.
Fazíamos com a boca - tu, tu, tu, tu. . . - indicando
que íamos descer o rio de barco a motor, e, apontando para
o céu com a mão em círculo, demos a entender que voltaríamos na outra lua. Isso foi repetido diversas vezes e, ao
que parece, foi entendid.o.
Bebemos mais chicha e, intencionalmente, pedimos as
cabaças e as cuias para levarmos, a fim de evitar possível
transmissão de germens prejudiciais aos índios recém-encontrados.
Assim, colocados os beijus em xires cedidos pelos índios, retiramo-nos para o acampamento da roça, onde estavam nossas poucas coisas. Fomos seguidos pelos três •'testas-de-ferro. Esses assistiram aos preparativos da viagem de
volta e caminharam, acompanhando-nos por algum tempo.
De repente, os três índios "testas-de-ferro" começaram
a gritar, para que parássemos. Vinham correndo dois jovens,
pintados de urucu na face, com arco e flechas e desejavam
conhecer-nos. Fortes, peitos largos, igualmente emocionados.
alegres, expansivos. Um deles dava pulos de contentamento.
Agora éramos seguidos por cinco dos índios novos.
Mais à frente, repetiu-se a cena, pois vieram correndo
mais três índios, homens maduros e fortes, que também desejavam conhecer os que tão pacificamente tinham chegado
à sua aldeia. As mesmas manifestações de alegria, explosão
de expansividade e muita eloqüência no falar e gesticular.
Ao que parece, os índios recém-encontrados queriam que
voltássemos para a aldeia. Mas repetimos, por sinais, que
iríamos voltar só na outra lua.
Agora caminhávamos bem acompanhados por oito novos
índios. Estes não paravam de falar, gesticular e sorrir.
Perto do primeiro córrego, tendo-nos afastado uns seis
quilômetros da aldeia, eles pararam de seguir-nos. Despediram-se e retornaram à aldeia.
Prosseguimos durante um dia e meio de caminhada até
o acampamento do rio Juruena, impressionados com a recepção que havíamos tido daquele povo.
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OS SALUMA

Em fins de agosto e inicio d.e setembro de 1974, nova
expedição foi preparada, para cumprir a promessa da lua,
feita aos índios novos no primeiro con~tó.
Dia 3 de setembro. As 11 horas partimos do Porto Feliz,
no rio Papagaio: Tapema, Xama e Mainkatá, motorista do
barco, índios rikbáktsa; Mozoiuané, sua mulher Mahitiarelo e
três meninos, índios paresi - pois tudo indicava que os
novos índios eram ARUAK -; Luís Carlos Longo, da OPAN
(Operação Anchieta); Vicente Canas e eu.
Dia 5. Com dois dias de viagem de barco a motor, atingimos o acampamento no Juruena. Deixando o barco, nos
pusemos a caminho em direção da aldeia.
Nessa mesma tarde, chegamos ao local da aldeia velha
e pousamos.
Dia 6. Pelas 15 horas, estávamos entrando no pátio da
aldeia. Vicente ia na frente com Tapema, integrante da expedição anterior, seguidos da família paresi e dos demais.
Uma índia andava pelo pátio e Vicente lhe disse:
- Estamos chegando!
Ela não mostra nenhum temor. Pára e acena para que
acabemos de chegar. Incontinenti, ela chama em voz alta
os patrícios. É como se tivessem ouvido uma notícia desde
há muit~o esperada, pois no mesmo instante, saem dezenas
de homens, mulheres e crianças ao encontro dos recém-chegados.
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Temos nas mãos facas, machados e facões. Tudo é ar·
rancado sem cerimónia pelos índios novos que, imediatamente, cercam-nos. Os índios riovos falam alto, gesticulam e
demonstram muita alegria. Logo trazem cabaças com chicha
de ·m andioca, mel, beiju, peixe assado, feijão-fava. Comemos, .
bebemos e sentimo·nos inteiramente à vontade, admirados
com o grande número de índios novos e mais ainda com a
hospitalidade com que fomos recebidos.
O casal de índios paresi entendem com dificuldade
o que os outros dizem. Arriscam falar e são entendidos. Estabelece·se então uma intercomunicação mais por sinais do
que por expressão verbal, pois essa não é perfeitamente possível, devido às variantes da língua.
A mulher paresi é logo colocada na roda das mulheres
recém·contatadas, que lhe cortam o cabelo à moda delas e
pintam-lhe o corpo de urucu. O mesmo fazem com os três
meninos paresi, que são logo cercados de muito carinho.
Um grupo de homens, de tanta alegria, iniciou uma
dança e Luís Carlos Longo e eu tivemos que participar.
A essa altura, todos nós, visitantes, estávamos marcados
com sinais tribais: riscos de urucu no rosto e no corpo, colares, braçadeiras, brincos. Os três índios rikbáktsa, alvo de
muita atenção, retribuem com gestos de muita cordialidade
entre risos, abraços e expressão de radiante alegria.
Por mais de uma vez eu procuro filmar algumas cenas
do contato, mas os índios mostram-se desconfiados e dão
mostras de que não querem. Guardo a máquina e largo a
idéia de filmar.
É muito difícil (!escrever esse encontro. Os pormenores
escapam. A alegria e o movimento roubaram a capacidade de
fixar tanta notícia e riqueza: tudo rápido e fugaz.
Mozoiuané vinha com a certeza de que os índios novos
se autodenominam Salumã, pois assim julgavam seus patrícios Paresi. com base nas notícias que tinham desses
índios.
Reparamos que vários índios e índias do primeiro contato não estão presentes.
Depois de mais de uma hora de convívio, sendo já tarde,
damos a entender que vamos passar o córrego, para fazer o
pouso no local das roças.
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Pegando os bolos de beiju, cabaças com chicha, seguimos para lá e somos acompanhados por bom número de
índios salumã.
Armamos as redes, acendemos o fogo e quer~mos dor·
mir. Mas os Salumã conversam, riem e examinam tudo.
Noite já adiantada, é que os Salumã, pegando os tições
acesos, despedem-se e voltam para a aldeia, sabendo que, no
outro dia bem cedo, os seus amigos vão embora.
Ao clarear do dia, Mozoiuané com sua família e Mainkatá
recolheram os seus pertences e iniciaram a viagem de volta,
antes que os Salumã aparecessem.
Logo depois, em bom número, homens e mulheres salumã, ainda molhados do banho matinal, chegaram ao acampamento e sentiram falta da família paresi e de Mainkatá.
Explicamos que era longa a caminhada e por isso já tinham ido.
Alguns dos Salumã carregavam xires com redes e alimentos. Deram a entender que também iriam acompanhar
até o porto, aos da expedição. O interesse deles era trazerem
os machados e facões que haviam ficado no barco.
Assim, feitas as despedidas, sete índios salumã nos
acompanharam. Andando muito depressa, eles ultrapassaram
a família paresi e pelas 17 horas chegaram ao porto do rio
Juruena, juntamente com Vicente e Mainkatá. Estes deram
aos Salumã os machados e facões e puderam perceber
a grande alegria deles com as ferramentas na mão.
Logo os Salumã puseram-se de volta para a aldeia, sem
mais delongas.
· As 17 horas, todos havíamos chegado ao acampamento
na margem direita do rio Juruena. Pousamos ali.
Com mais dois dias de viagem, de barco a motor, estávamos de volta ao Porto Feliz.
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SOBREVOO

Os Salumã mostravam-se admirados do fato de chegarmos ao Juruena e termos de andar a pé uma grande cami·
nhada, para atingirmos a aldeia. Faziam - tu, tu, tu, tu ...
- e com gestos, indicavam que era para chegarmos de barco
até perto · da aldeia, subindo por um córrego, afluente da
margem esquerda do Juruena.
No sobrevôo, antes da primeira expedição, apenas conhecemos a aldeia de passagem dos Salumã e a aldeia velha.
Largando a margem esquerda do Juruena e atravessando o
espigão, atingíamos a aldeia, perto do córrego, tributário de
um rio também grande, que julgávamos ser o Camararé.
Para nos orientarmos sobre a geografia da aldeia e acharmos
uma via mais rápida de acesso a ela, decidimos fazer outro
sobrevôo.
Dia 10 de outubro de 1974. No avião da Missão Anchieta,
pilotado por Oscar Magalhães, Vicente e eu partimos de
Utiariti às 10 horas para r~alizar o sobrevôo. Magalhães levou o avião até sobre a ald~ia de passagem: Dali fomos indicando o rumo para a aldeia abandonada, até encontrá-la.
Daí pegamos o suposto rumo da aldeia atual. Derivamos porém muito para sudoeste. Depois de quase meia hora de vôo,
não conseguindo localizar a aldeia, voltamos para o Juruena,
a fim de recomeçarmos pela aldeia de passagem.
Chegamos novamente à aldeia abandonada, verificamos
bem a posição das casas e dos caminhos e conseguimos acertar com o rumo noroeste, que logo nos levou à aldeia atual.
Apareceram Salumã em bom número fora das malocas.
Demos várias voltas sobre a aldeia. (foto 8).
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FOTO 8

Vista aérea da aldeia.

Completado o sobrevôo, ainda tínhamos um conhecimento imperfeito: supúnhamos que a aldeia ficava na margem direita de um pequeno córrego e que esse pequeno córrego era afluente de um outro maior. Na falta de informação, denominamos esse córrego maior de córrego Salumã.
Verificamos, depois, que esse suposto córrego era o próprio
rio Camararé.
Entretanto encontráramos uma via mais rápida de acesso
à aldeia.
Chegamos a Utiariti às 12h20min.
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PEW RIO CAMARARI!:

·Era a primeira tentativa de subida pelo rio Camararé.
Vicente, o indio paresi conhecido por Gigi e eu, éramos os
participantes desta viagem. Gigi é mudo, mas muito disponível e prático.
15 de julho de 1975. Saindo do Tibúrcio (mapa 1) pelo
meio-dia, viajamos até quase escurecer e escolhemos uma
praia para o pouso. Vicente pegou dois robafos e um pacu.
l&de julho. As 8h30min iniciamos viagem e com uma hora de subida entramos pelo rio Camararé, ainda desconhecido para nós.
Depois de quatro horas e meia de subida, atingimos a
barra do rio Doze de Outubro, afluente do rio Camararé pela
margem esquerda. Prosseguimos Camararé acima e logo deu
pane no motor. Lutamos para consertá-lo, mas · não consegúimos pô-lo em funcionamento. Rodamos até uma praia que
está na barra com o Doze de Outubro e ali pousamos.
Fez friagem e ventou forte durante toda a noite. Dormimos no barco.
17 de julho. Continuamos a viagem só às 11 horas, após
esforço do Vicente para consertar o motor. Prosseguimos
pelo Cama.raré acima até as 15h30min, quando o pino
quebrou.
Luta para fazer funcionar o motor e nada. Pouso no
mato.
18 de julho. Só às 9h30min é que conseguimos reiniciar a
subida e depois de uma hora resolvemos voltar, pois jul31

gamos que já havíamos passado a barra do correguinho, que
leva à aldeia.
·
Descemos uma hora e meia, mais ou menos, e fomos
surpreendidos por um índio salumã que, vendo-nos, gritou
da margem direita do Camararé.
Encostamos o barco e iogo estabelecemos o contato. Foi
logo pegando duas caixas de facas que havíamos trazido para
eles. Vicente resolveu aceitar o convite dele para ir até a
aldeia que, pelos nossos cálculos, devia estar bem perto.
Gigi e eu ficamos no barco.
Fiz uma sopa magra e um café. Tomamos. Logo ouvimos .
o tropel dos índios que vinham até nós, Vicente com eles.
Realmente, o acesso até a aldeia, por aqui, é bem perto: um
pouco mais de uma hora apenas de caminhada. Pelo lado do
J11n1ena. e-astávamos um dia todo de caminhada, e andando
rápido (mapa 1).
Depois de repartir alguns anzóis, resolvi subir para a
aldeia e fui acompanhado por dois Salumã. Chegando, receberam-me com alegria e chicha. Fui tomar banho e pintei-me
de urucu.
Yanaylili levou-me para sua maloca e assentei-me perto
do fogo e comi beiju, feijão-fava e bebi chicha. Apresentaram-se mocinhas descontraídas e risonhas.
Deram-me machado e tive que fazer lenha e carregá-la
para· dentro da casa. Saindo dancei e cantei como os Xavantes e os Beiços-de-Pau. Um menino, pegando-me pelo braço,
levou-me para o meio do pátio e ali tive que repetir a cena
dos cantos e danças.
Foi escurecendo e chegaram os outros Salumã trazendo Gigi, o paresi. Este trouxe a minha moc·h ila e deu-me um
abraço efusivo ao ver-me, pois se sentia meio perdido entre
os Salumã, que, sem mais, se apoderaram de alguns pertences dele. A essa altura ele já estava sem a correntinha go
isqueiro, sem o sapato, sem o fumo, sem o chapéu e, por
isso, sentia-se um tanto frustrado. Um velho salumã, de cabelo branco, veio com uma bela mocinha e apresentqu-a a
ele. Gigi fez gestos de que não podia.
Perguntei onde dormir e K.awairi, o que sempre nos pareceu ser o chefe (foto 9), mostrou-nos a casa das flautas.
Fomos para lá.
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FOTO 9

Kawairf, o que

sempr~

.-os pareceu ser o chefe.

Minhas cordas de rede, feitas de tucum, não as tinha
mais; é que os Salumã têm-nas de embira, bem mais fracas,
e algum deles achou por bem pegar as minhas. Kaw~ri arrumou outras, de embira. Gigi ganhou uma esteirinha para
dormir, pois não havia trazido rede.
;Dali para frente, foi Gigi quem comandou o espetáculo:
mudo,_comunicou-se só por gestos com os Salumã, contando-lhes . histórias. Ao seu lado, sentados no chão ou de pé,
muitos homens, mulheres e crianças davam-lhe atenção, riam,
falavam e gesticulavam, comunicando-se através duma linguagem de profunda confiança e amizade.
Deitei-me e Kawairi também armou sua rede perto da
minha.
Duas mocinhas permaneceram tempo ao pé da minha
rede, olhando-me, rindo, cochichando, pegando nos meus pés.
·
Adormeci.
A altas horas da noite, a mulher de Kawairi trouxe chicha
quentinha e bebemos. Ela colocou brasas sob minha rede,
para aliviar-me do frio . Que delicadeza! . . .
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19 de julho. Durante a madrugada, fizeram com que nos
levantássemos e fôssemos para o pátio, participar do ritual.
Os Salumã se adornavam com belos enfeites .. Só os homens
(foto 10) dançaram e cantaram até o amantíecer.
As 6 horas, já tudo pronto, depois de certa insistência
para que ficássemos, partimos. Pensei que ninguém iria

FOTO 10

Os homens Salumã com seus belos enfeites para o ritual.

até o porto, pois fazia frio, mas vieram 7 homens, 4 mulheres e alguns meninos. As vezes, detinham-nos na marcha, faziam fogo para se . aquecerem e logo prosseguíamos. Chega.
mos às 7h45min, Vicente já havia preparado o motor e, logo
que chegamos, fomos partindo.
Sete homens vieram conosco: Kawairi, Kaioekase, Waritere, Lonese, Kokore, Atayna e outro (foto 11). Sem nenhuma cerimônia, fizeram um foguinho na proa do b::l.rco,
para se aquecerem. Ficamos perplexos, pensando no tambor de gasolina! ...
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FOTO 11
Da esquerda para a direita: Kaioekase, Atayna e Kokore, três dos
que vieram conosco.
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Ao chegarmos onde estava a primeira canoa deles (foto
12), pediram para parar. Descuidamo-nos, a hélice bateu num
pau e quebrou o pino. O conserto demorou.
Ao pararmos na praia para pegarmos os pertences que
havíamos deixado lá, os Salumã pegaram alguns objetos. O

FOTO 12

Canoa construída com casca de jatobá. .

que mais lhes interessou foram dois sacos de castanha-do-pará, que também pegaram e deixaram num acampamento
deles, à margem direita do Camararé.
Mais abaixo, à margem esquerda do Camararé, vimos
um acampamento de gente da cidade, talvez medidores de
terra. Os Salumã pediram e insistiram para encostarmos ali.
Não o fizemos, pois seria totalmente contraproducente um
contato com gente despreparada para entender as reações
·
dos Salumã.
Com mais 45 minutos de descida, chegamos ao lugar que
os Salumã haviam escolhido para ficar, à margem direita
do Camararé. Desceram com tudo o que lhes pertencia.
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Vicente ainda ficou conversando um pouco com os Salumã. Alertei-o de que deveríamos partir logo, antes que resolvessem embarcar novamente. Dito e feito: subiram novamente, com todos os pertences, e pediram que voltássemos
até o acampamento dos homens da cidade.
Difícil explicar-lhes que o contato com gente da cidade
não era coisa boa.
Eu saí do barco e fiz um foguinho e fiquei a esquentar-me, pois já estava cansado de esperar pela decisão de nos,
deixarem partir. Lonese foi o primeiro a sair do barco e vir
para perto do .. .fogo.
Depois de algum tempo, percebendo que não íamos mesmo ao encontro dos brancos, saíram do barco. Mas ainda
tentaram-nos com o último recurso: ofereceram-nos arcos e ,
flechas para que voltássemos até oride eles queriam. Se bém
que estivéssemos com muito desejo de obter algum arco e
flecha deles, pois até então não o tínhamos conseguido, não
aceitamos. Vicente, com toda calma e paciência foi dizendo
como pôde, que depois voltaríamos, que isso, que aquilo . . .
e desamarrou o barco, livrando-o da margem.
Partimos e viajamos mais uma hora e chegou a noite.
Queríamos alcançar a praia, abaixo da barra do Camararé,
mas não deu para chegar até lá, pois o motor apagou-se e
não c9nseguimos fazê-lo funcionar.
Pouso. Dormi no assoalho do barco.
Nessa visita deixamos 4 caixas de facas e muitos anzóis
grandes para os Salumã. Por iniciativa particular, pegaram
2 chapéus, 1 bota de borracha, 1 espingarda 22, 2 sacos
de castanha, cordas de rede,- pratos, sapato e fumo. Ficamos
convencidos de que o melhor é chegarmos até eles só com
o absolutamente necessário, deixando tudo o que possa aguçar
a curiosidade deles.
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AI,DEIA NAO ATINGIDA

Vicente ia para ficar com os Salumã, para conviver com
eles. TupXí e eu íamos levá-lo.
21 de novembro de 1975, sexta-feira. Partimos cedo da
barra do rio Papagaio e paramos na ponta da ilha, boca do
Caixão-de-Pedra. Vicente fez o café e o boião. Choveu um
pouco. Almoçamos e prosseguimos.
Depois de um tempo, apagou-se o motor e demorou cerca
de dez minutos para pegar. Parada na praia do pouso e almoço. Vicente lubrificou o motor.
Reiniciamos e com uma hora de viagem, mais ou menos,
entramos pelo Camararé. Ao notarmos um bom lugar para
o pouso, na margem esquerda do rio, paramos. Era local de
acampamento salumã e lá vimos muitos xires enormes, ainda
bem conservados. Vicente fez leite, café e requentou o arroz
com feijão e foi depois tentar pescar.
22 de novembro. De madrugada, iniciou-se a chuva e recolhemo-nos para dentro do barco. Vicente fez fogueirão.
Logo dormimos novamente.
Clareou o dia. Vicente fez café com leite e requentou o
boião. Comemos, bebemos e iniciamos a subida.
Paramos numa praia, à margem esquerda do Camararé
e lá deixamos tudo o que não íamos usar. Prosseguimos.
Mais adiante, num lugar onde há um barranco vermelho,
na margem direita do rio, vimos duas canoas dos Salumã
encostadas. Logo ouvimos gritos. Era Kokore que gritava e
acenava para que encostássemos o barco. Encostamos.
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Estava só, mas logo apareceram duas mulheres, cada
qual com uma criança no braço. Ali havia um pequeno rancho, só para defesa da chuva.
Kokore foi logo pegando o que lhe interessou: foices,
enxadas e mais coisas. Desci do barco e acompanhado por
Tupxí fui até o acampamento dos Salumã, distante uns 1.000
metros dali. Havia quatro ranchos. As crianças choraram ao
ver-nos. Lá estava mais uma mulher com uma criança, além
das duas e mais uma que já víramos. Ao me assentar no
chão, logo uma das mulheres começou a cortar o meu cabelo.
Veio chuva. Tupxí e eu entramos numa das casas e as
mulheres foram para outra. Observamos belos cestinhos.
A chuva parou e outra mulher cortou um pouco mais
meu cabelo. Voltei para o barco, já com chuva novamente.
Duas mulheres com suas crianças acompanharam-me. Tupxí,
Vicente e Kokore lá estavam. Tomamos chicha de mel e esperamos. Chegou Oritaka, remando numa canoa menor. Também ele fez suas pesquisas no barco, procurando alguma
coisa para si, mas nada pegou.
A essas alturas, um que outro já havia chegado, vindo do
mato. Por fim, chegou mais um homem, acompanhado de um
menino, e remando em canoa bem grande. Também fez suas
pesquisas no barco e levou o coador plástico, colheres e
mais coisas.
- Deitei-me na rede e rebucei-me. Vicente e Tupxí entrevistaram-se com os Salumã. Veio a noite e os Salumã se retiraram para o acampamento. Comemos peixe moqueado
por eles.
23 de novembro. Os Salumã vieram cedo, trazendo-nos
chicha de mel. Depois de alguma insistência, deixaram-nos
desamarrar o barco e prosseguir viagem. Kokore e Oritaka
vieram conosco.
Mais para cima, na barra de um c6rrego da margem direita do Camararé, fizeram embicar o barco. Um deles subiu
por um trilho e voltou logo mais com Ma.wroete e um menino
simpático, descontraído, com cabelos compridos.
Logo mais chegou uma mulher com uma criança no braço. Depois de pouco tempo ali, fomos desamarrando o barco
para seguirmos viagem. Mawroete ficou e o menino veio co39

nosco. Subimos mais uns 15 minutos e fizeram-nos embicar
novamente o barco em outra barra de córrego com tapagem.
Ali ficaram os três. Kokore quase levou minha rede e tive
que bancar o sério para que ele me devolvesse.
Prosseguimos e com mais vinte minutos entramos pelo
Camararé, acima da barra com o Doze de Outubro. Armei a
rede, deitei-me e dormi um pouco. Seguimos. Quebrou o
pino num pau. Logo trocaram e seguimos.
Por volta das 13h30min, paramos num lugar onde havia
um rancho não muito velho. Vicente fez arroz com kitut e
café. Comemos, bebemos e prosseguimos.
Mais à frente, começamos a não mais reconhecer o
córrego, até que surgiu outro córrego de bom volume d'água,
à nossa esquerda. Então acabamos de tirar nossa dúvida:
havíamos passado do local por onde havíamos entrado para
a aldeia na última vez. Resolvemos voltar devagar.
Ora descemos de bubuia, ora com o motor ligado, olhando bem. Logo estávámos abaixo do lugar um tanto limpo
para passarmos a noite. Vicente fez arroz e café. Comemos,
bebemos e fumamos. Armei a rede no barco e Tupxí também. Não achei meu cobertor e só o capote me defendeu. Vicente armou a rede fora. Descanso.
24 de novembro. Ventou de madrugada e ameaçou chuva.
Vicente veio para dentro do barco. Choveu.
Pela manhã, Tupxí requentou o arroz e fez café. Vicente
engraxou o motor. Chovia fino. Comemos, bebemos e continuamos a descer, olhando os lugares que se assemelhavam
a um porto. Numa enseada grande, com derrubada na margem, paramos. Vicente e ',fupxí foram ver. Tupxí voltou afirmando que aquela era batida que ia até a aldeia e chamou-me para ir ver . Fui até a capoeira e me convenci de que
era o caminho por onde havíamos subido para a aldeia.
A chuva prosseguia. Vicente voltou todo molhado.
Resolvemos voltar, sem mesmo chegar até a aldeia, pois
havia perigo de o Vicente pegar uma gripe com esse tempo.
Deste modo fomos descendo e examinando mais alguns lugares, a fim de verificarmos o local onde encostamos na última viagem. Não conseguimos. Fomos descendo. Veio a
barra do rio Doze de Outubro e "subimos uns minutos por
ele a .fim de verificarmos o rio.
40

No local onde encontramos os Salumã, estavam eles à
nossa espera, alguns na canoa, outros fora e pintados de
urucu, menos um. Kokore, dentro da canoa, fazia gestos
insistentes para que parássemos.
Passamos por eles, em câmara lenta. Fizemos a volta e
tornamos a passar por eles, abanando a mão. Parece que
havia mais um homem além dos que encontramos na subida.
Ao notar que nos afastávamos, fizeram gestos mais insistentes. Eu disse:
- Vão ficar brabos!
Quando demos fé e olhamos para trás, lá vinham eles
remando a toda velocidade em nosso encalço. Aceleramos e
aos poucos ganhamos distância até os perdermos de vista.
Onde deixamos os nossos pertences, paramos. Recolhemos tudo e seguimos. -No local do barranco alto e branco,
embicamos para verificar e encontramos um grande acampamento deles. Seguimos.
No local dos xires grandes, paramos e recolhemos alguns. O sol estava de fora, ao contrário da manhã, quando
apanhamos muita chuva e vento.
Logo veio a barra do Camararé, o Caixão de Pedra e
mais lugares. Então, foi-se fazendo noite. Deitei-me na rede
e adormeci. Quando acordei, era noite escura, com muito
vento e amea.ç as de chuva. Com mais uma hora de viagem,
embicamos no porto da barra do Papagaio; bem, graças a
Deus.
Fomos bem recebidos pelos moradores, mas Vicente
tinha que esperar outra ocasião para ficar entre os Salumã.
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UM GRANDE SUSTO

29 de dezembro de 1975, segunda-feira. Partimos do Escondido, porto dos Myky, Vicente, Tapurá, Tapurasí, Ximiuí,
Jafia.xi, índios Myicy, e eu (mapa 1).
No Tibúrcio encontramos três canoas e uma voadeira
sem motor, todas cheias de índios rikbáktsa que iam
buscar taquara para flecha. Convidamos para aproveitarem
o nosso barco e aceitaram.
Pousamos pouco antes do local onde cortam as taquaras.
30 de dezembro. Chegamos onde tiram as taquaras e lá
ficaram os Rikbáktsa. Três deles pediram para ir conosco
até os Salumã e aceitamos: Ogudubá, Xama e Domutsa. Ler
vamos a voadeira ajoujada.
No acampamento dos Salumã, pouco acima da barra do
Camararé, deixamos o barco grande e colocamos o motor
U22 na voadeira (barco de alumínio) e prosseguimos a subida até pouco mais para cima, pois ia escurecendo e iniciou a chuviscar. Eram 18 horas. A chuva engrossou e logo
armamos o plástico. Parou a chuva e fizemos boião: arroz
com kitut e farinha, regando tudo a café. Descanso. Dormi
no chão.
31 de dezembro, quarta-feira. Amanheu. Café com leite.
Ali também deixamos tudo o que pudesse ser novidade para
os Salumã e partimos só com o estritamente necessário, os
myky pintaram-se de urucu. Eram sete horas.
As 8h40min, estávamos no barranco alto e vermelho,

lugar do encontro anterior.
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Era coisa de 10h40min, quando encontramos dois
Salumã: Kokore e Oritaka, de pé na canoa, tendo peixe na
mão, pedindo para pararmos. Paramos e logo entraram na
voadeira e foram pegando o que acharam: arco e flechas
myky, facões . Consegui esconder, por um tempo, as caixas
de machados e de facas, sentando-me sobre elas. Mas vieram a descobri-las e tivemos que abri-las. Dei só uma faca
para cada um e consegui segurar as outras, fazendo sinal
de que eram para os outros. Pegaram oito machados, deixando
alguns na canoa. Pegaram também alguns facões. Depois,
amarraram a canoa e vieram conosco.
Dali subimos mais meia hora e fizeram-nos parar em
local onde possuem acampamento. Ali guardaram os outros
machados e facões. Prosseguimos. Mais para cima apareceu,
gritando na margem direita, o jovem Kaioekase, pedindo
para parar. Fizemos sinal de que íamos para a aldeia e não
paramos, pois a voadeira já estava cheia.
Logo mais para cima, Waritere, trepado numa árvore e
com um peixe na mão, acenava e gritava para pararmos,
mas fizemos como no caso anterior.
As 12h30min, embicamos no córrego da aldeia. Vicente
resolveu ficar, fazendo companhia a Odomutsa, que estava
um pouco gripado. Subimos para a aldeia e com uma hora
e dez minutos de caminhada, chegamos.
Pouco antes de chegarmos, encontramos um grupo de
meninos, que vinha em nossa direção. Dei as três facas que
tinha, uma para cada um. Os outros companheiros tinham
machados e a recomendação era a de que não dessem dois
presentes para o mesmo índio e que as facas, de preferência, fossem dadas às mulheres.
Na entrada da aldeia houve correria para apanhar as
ferramentas. Vi Tapurasi quase brigar com Kuxihi, não querendo dar-lhe a faca, porque queria dá-la a uma mulher.
Fomos muito bem recebidos, com admiração, pelos índios que chegavam pela primeira vez. Logo trouxeram chicha
de milho e de mel, beiju, peixe.
Enquanto passava a primeira emoção, pedi que nos levassem à casa das flautas e levaram-nos. Mostraram as flautas e dancei, pegando dois meninos pela mão. Sai e fui tomar banho no córrego, sendo acompanhado por três me43

ni11os. Voltamos logo e espontaneamente dois deles me pegaram pelas mãos, um de cada lado, para que dançássemos,
imitando Xavante. Falavam e riam à vontade.
Ao chegar à aldeia, entrei numa das casas e logo vieram
os outros e Tapurá convidou-me a ir embora. · Aceitei o
convite, mas os Salumã perceberam que queríamos ir e nos
impediram, . segurando-nos dentro da casa. Custou até que
conseguimos sair. Ao sair, logo outro índio pegou-me pelo
braço e levou-me para outra casa.
Era coisa de 15h30min~ quando, apesar da insistência dos
Salumã, Tapurasi e eu iniciamos a volta. Não vi os outros,
a não ser os Rikbáktsa, que vinham logo atrás de nós.
Muitas mulheres, moços e homens acompanharam-nos até o porto. Chegamos às 17 horas. Ali já nos esperavam os myky Jánãxi e Tapurá. Kaioekase e mais dois
haviam trazido xire com rede e tudo, a fim de descerem conosco. Os que nos haviam acompanhado, olhavam tudo com
curiosidade. Logo notei a ausência do velho myky Ximiuí e
perguntei por ele. Ninguém sabia dizer nada. Só Vicente
falou:
- Deve vir por ai ...
Mas logo previ que não havia saído e voltei sozinho até
a aldeia, a fim de saber dele. Corri e em 45 minutos cheguei.
Os Salumã assustaram-se com a minha volta. Por sinais
consegui fazer com que entendessem que eu procurava o
velho myky. Logo as mulheres apontaram um caminho, que
saía do lado da casa das flautas, dizendo que havia saído por
ali. E, de fato, ainda vimos rasto por ali, apesar do chuvisco
que caíra.
Dois Salumã foram seguindo o rasto e eu me dei por
satisfeito, vendo que eles haviam se interessado em ir atrás.
Então resolvi ficar na aldeia, pois já ia escurecendo. Deram-me beiju, chicha, peixe. Deram-me ainda machado e cortei
lenha, sempre cercado por muitas mulheres, moços, crianças, homens, que não cessavam de observar tudo, comentar
e rir à vontade.
Sinto-me em casa, pois noto que já me têm uma amizade grande. A confiança é tão grande, que as mães trazem
seus bebês para que eu os conheça de perto.
44

Parei de cortar lenha. Assentei-me e comi mais beiju,
piqui, peixe. Ficou escuro. Voltaram os Salumã que tinham
ido procurar o myky. Nisso, vi movimento em direção à estrada que vai ao porto, onde estava o barco. Eram os três
rikbáktsa, que chegavam à luz de tochas, feitas com taquara
seca.
Logo fui saber que notícias traziam e disseram que Ximiuí não havia aparecido e que haviam vindo ao meu encontro, achando que eu estava voltando com o velho. Disseram que os que haviam ficado no barco não tinham fósforo e desejavam voltar ainda naquela noite. Resolvi ir com
eles. Foi difícil aos Salumã entenderem nossa resolução, mas
deixaram-nos partir depois de alguma insistência.
Andamos à luz de tochas .até o porto. Dois salumã nos
acompanharam um trecho e depois voltaram.
No acampamento, encontramos os companheiros deitados à volta de um fogo feito com os paus de fazer fogo,
dados pelos Salumã. Logo iniciou a chover e armamos o
plástico. Foi difícil manter o fogo aceso, pois a lenha estava
molhadai
Assim, embalados pelo cansaço e pela incerteza do paradeiro de Ximiui, adormecemos sobre o chão.
1.0 de janeiro de 1976, quinta-feira. Cedo acordamos e

mastigamos milho assado. Logo apareceram três salumã: Waritere e mais dois. Resolvemos subir até a aldeia, a fim de
procurar o velho. Aproveitei para ir buscar o relógio que
havia ficado lá. Tapurá, Jánãxi e os três rikbáktsa· também
foram. Lá chegando, peguei ó relógio, que estava com um
salumã e presenciei o esforço de Tapurá para desvendar o
roteiro do velho. Chegou a concluir, com certeza, que Ximiuí
havia saído por trás da e.a sa das flat1tas, saindo pelo caminho
certo e lá na frente pegou outra estrada que levava ao acampamento, onde haviam deixado os machados. Assim, pro. punha que descêssemos com a voadeira até lá, a fim de exa•
mmarmos.
Optamos pela idéia de Tapurá e voltamos até a voadeira.
Acompanharam-nos Yunari, um velho, um menino e um rapaz. Antes de descermos, pedi ao Vicente para subirmos um
pouco, pois poderia ser que Ximiuí tivesse pegado a estrada
que dava mais para cima. ·
45

Subimos uma hora aproximadamente. Tapurá não entendeu e logo descemos até o lugar onde haviam escondido os
machados. Ali descobrimos um machado para Yunari, o único
que viera conosco até ali. Os outros ficaram na barra do córrego e voltaram para a aldeia. O índio pegou os machados
e facões e voltou para a aldeia.
Examinamos o lugar. Ali havia várias.casas de caça, aparentando serem bem freqüentadas. Mas, de Ximiuí não havia sinal. Tapurá não estava animado pa.r a andar e os outros
também não mostravam coragem.
Então Vicente falou sério com Tapurá, obrigando-o a
procurar o velho, pois ele era myky. Falou que não íamos
sair dali, enquanto não soubéssemos o paradeiro do velho,
ainda que tivéssemos que morrer todos por ali, buscando-o!
Tapurá, Jánãxi e eu resolvemos ir. Xama também nos
acompanhou. Meus pés estavam feridos, pois estava descalço.
Pedi emprestado o chinelo do tipo bambolê do Vicente e fui.
Saímos por volta das 15 horas e chegamos às 18. Yunari
levava os machados e facões, antes escondidos. Kaioekase e
outro só faltaram nos engolir de raiva, porque havíamos mostrado o lugar onde os machados e facões haviam sido escondidos, pois eram para eles. Quem nos tirou do apuro foi Yunari que, pegando-nos pelo braço, levou-nos para o centro da
aldeia e pediu chicha, beiju e mais coisas. Logo trouxeram.
Assentamo-nos e comemos. Escureceu.
Trouxeram fogo e fizeram fogueirinha no pátio, levando-nos para perto dele. Logo trouxeram uma flauta e deram-na para Tapurá tocar. Este, com muito desembaraço, tocou
e dançou e os Salumã ficaram muito admirados e contentes,
gostando muito. Logo correram e trouxeram chocalho de
piqui e deram para Tapurá colocar no tornozelo. Tapurá colocou e prosseguiu tocando e dançando com muito sucesso.
Fiz menção de pegar um pouco de fogo para mim e Daduiare pegou para mim. Pedi que fizessem fogo dentro da
casa das flautas, dirigindo-me para lá.
Assim que o fogo ficou pronto lá dentro, entrei e me
sentei. Jánãxi, depois Xama e Tapurá imitaram-me e vieram
para dentro da casa onde iríamos pousar. Os Salumã vieram em grande número e cercaram-nos, conversando e rindo
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muito. Trouxeram mais o que comer. Tapurá continuou a
tocar e a dançar e os Salumã sempre apreciando muito.
Deitei-me no chão e observei o que pude. Jánãxi entretinha-se com os meninos, mulheres e outros. Xama sempre
meio encabulado, alvo das mulheres e homens, que não se
cansavam de olhar, pegar e brincar com as rodelas de pau
das orelhas dele. Os meninos aproximavam-se de mim e
mostravam muita familiaridade. O sono foi chegando e os
Salumã foram se retirando. Adormeci.
2 de janeiro. Era madrugada. Tapurá iniciou novamente
o show de flauta e os Salumã foram chegando. Não demorou, Tapurá entregou a flauta para um velho. Esse insistiu
para que Tapurá prosseguisse. Como Tapurá se negasse, o
velho mesmo tirou alguns sons da flauta. Tapurá falou-me:
- Agora gripe pegá!
Resolvemos sair imediatamente. Deram-nos milho, beiju.
Tomamos o caminho por trás das casas, que nos levaria
ao porto, o mesmo caminho por onde chegamos da primeira
vez, vindo pelo Camararé.
Andamos pouco mais de um quilômetro e encontramos
sete homens e moços salumã que, até então estavam fora,
pescando. Com esse encontro, resolvemos voltar, pois se o
velho tivesse ido por aquele caminho, os sete homens o teriam encontrado.
1

Resolvemos agora voltar pelo mesmo caminho, por onde
havíamos chegado, indo até onde estava a voadeira, Tapurá
e Jánãxi à frente. Xama e eu ficamos atrás·, tentando evitar
que os Salumã seguissem conosco, pois se Tapurá estivesse
com início de gripe de verdade, seria um desastre. Depois
de muita insistência, gestos etc., conseguimos que uma turminha de meninos, moços e homens desistissem de seguir
conosco. Somente quatro dos que chegaram hoje da pesca
acompanharam: Kawairi, Lonese, Ataina e um mocinho.
Chegamos ao porto da voadeira por volta das 10h30min.
Lá tivemos noticia de que alguns Salumã já haviam estado
ali mais cedo e que haviam ido buscar a canoa.
Logo mais vieram com a canoa Kokore, Oritaka e Daduiare, que ganhou um facão e se mostrava muito alegre.
Detam um peixe, que logo foi ao fogo. Estava meio podre,
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mas assim mesmo os Salumã comeram. A piava que Vicente
ganhou também foi assada e essa nós comemos.
Kawairi, Lonese e Oritaka insistiam para que subíssemos
com a voadeira até a beira do córrego. Ao perceberem nossa
negativa, foram embora para a aldeia. Os outros persistiram
àli, mexendo no motor e mais coisas. Ficamos assentados,
esperando que fossem embora. As 14 horas, olharam para o
sol e perceberam que já era tarde e foram-se.
Esperamos ainda um pouco e resolvemos descer. Combinamos que eu e Jánãxi _ficaríamos esperando pelos que
iriam levar os rikbáktsa até o barco grande e depois subir
com mais gasolina e mantimento. Por fim, resolvemos seguir
junto.
Era coisa de 14h30min quando largamos. A gasolina era
pouca, mas deu para chegar até o local onde havíamos pousado e deixado álgumas coisas. Aproximavam-se as 17 horas e
resolvemos pousar ali mesmo. No dia seguinte chegaríamos
oob~o.

1

(

Minha rede estava muito molhada e usei a rede do velho
Ximiuí. A rede parecia me dizer que Ximiuí não haveria de
aparecer mais . . . Conformei-me com a lembrança de que
Deus é Pai . . . Mas martirizava-me o pensamento da incompreensão dos Iránxe do Cravari, que não aceitariam o desaparecimento do velho. Nem podia tirar da cabeça a tristeza
dos Myky, que lá no Escondido se consumiriam de tristeza.
Tapurá tossia e conversava com Tapurasi, os.dois desolados.
Eu experimentava na carne e no espírito as conseqüências
de viver indigenamente. Agora era muito clara para mim a
encarnação na vida indígena: perfeita quando, assume a tristeza e o sofrimento indígena.
Por fim a sonolência cobriu a agonia de espírito e
adormeci.
3 de janeiro, sábado. Acordei agoniado com o desaparecimento de X.imiuf.
Era bem cedo ainda, quando Vicente deu o ·s inal e nos
preparamos para sair. Com cinco minutos de motor acabou
a gasolina. Pegamos nos remos.
Remamos durante duas horas e chegamos ao barco por
volta das 7h30min. Colocamos o motor no barco grande e
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preparamos tudo para subirmos novamente. Os Rikbáktsa
iriam descer o rio a remo, na voadeira. Comó Tapurá e Tapurasi estivessem um tanto gripados, resolvemos que eles
fossem com os rikbáktsa e nos esperassem no taquaral,
aproveitando para tirar muita taquara para flechas.
Eram 9 horas quando partimos, nós subindo e eles descendo. As 10h50min passamos por onde havíamos pousado.
As llh30min passamos o barranco vermelho e às 12 horas embicamos na praia onde, na nossa última expedição, havíamos
deixado nosso material. Ali mesmo deixamos novamente o
que não era bom levar até os Salumã. Fizemos café e bebemos com bolacha.
As 13 horas reiniciamos a subida. Eu ia muito pensativo,
disposto a andar muito à procura de Ximiuí, tanto assim
que havia pedido emprestado o par de botas de Tapurasi e
com ele não tinha medo de enfrentar os matos durante dias.
Jánãxi, com meu capote e ainda com o cobertor, dormia no
assoalho do barco. Vicente firme no motor. Fazia tempo
brusco e o frio era fprte. E eu na agonia de um momento de
esperança em Deus e outro momento -de desesperança . ..
quando Vicente gritou bem alto:
-

H W. .. . E 1' .I . ..

Vi na margem direita do rio Camararé, como se fosse
t1ma visão, o velho Ximiuí, no alto de uma árvore, que caía
para o rio, gritando e fazendo sinais. Como criança, corri
para a proa do barco, peguei o remo para embicar o barco
para onde o velho estava. Eu cantarolava, cheio de alegria e
agradecimentos a Deus.
Recolhemos o velho com mostras de mil simpatias, cuidados. . . Ximiuí sorria e não se mostrava tão abatido como
esperávamos, pois passara três noites ao relento, sem fogo,
no chão e andara um dia e meio sem comer.
Logo armamos a rede para ele e demos-lhe algo para
comer e beber.
Não demorou, continuamos a viagem de volta com alegria indizível e um profundo reconhecimento a Deus. Eram
13h30min quando recolhemos o velho. Vicente disse:
- Eu sabia que íamos encontrá-lo: faz dez minutos eu
me concentrei e tive uma profunda convicção de que ele ia
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aparecer a qualquer momento, no alto de uma árvore, por
isso vim olhando sempre.
Dali para a frente, como que ruíram as negras muralhas
dos sentimentos anteriores e pensei em tudo o que poderia
ter agradado a Deus para que Ele nos concedesse aquela
graça: eu havia caminhado mais de doze horas, com muitos
sofrimentos, mas ofereci isso para que o velho fosse encontrado.
14 horas. Chegamos à praia e recolhemos os pertences.
14hl0min saída. 14h25min barranco vermelho. 14h50min
acampamento do xire. 16 horas barra do Camararé. 16h25min
praia do almoço. 16h45min encontro com os companheiros.
As 17h00 prosseguimos. 17h35min Caixão de Pedra. 18h00
taquaral e encontro com os Rikbáktsa, todos bem de saúde
e com muita taquara tirada.
Fizemos um café com leite. Vicente foi pescar com
Koigma: voltaram sem nada. Então Vicente ficou pescando
por ali mesmo e pegou um grande robafo. Era já o começo
do dia seguinte. Fritou bons pedaços e todos comemos.
Descanso.
,.
Choveu. Jánãxi e Ximiuí vieram dormir no barco.
4 de janeiro, domingo. Prosseguimos a volta e chegamos
ao Escondido por volta das 18h20min.
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VICENTE, KIWXI

Vicente Canas, irmão jesuíta, espanhol e brasileiro naturalizado, veio para o Brasil a fim de se dedicar ao trabalho
de convivência com os povos indígenas.
Sua primeira experiência aconteceu de modo imprevisto
e foi um batismo· de fogo. Em 1969, um contato mal efetuado
pela FUNAI levou uma verdadeira catástrofe ao povo indígena apelidado "Beiço-de-Pau", moradores entre os rios
Sangue e Arinos, ao norte do Estado de Mato Grosso: de
mais de 600 que eram, ficaram reduzidos a 41, em poucos
meses de contato com o mundo dos brancos; a gripe levada
por um dos jornalistas que fazia parte da equipe de atração
da FUNAI tomou conta daquele povo puro, sem resistência
às doenças do branco!
O Pe. Ad~lberto Holanda Pereira e o Pe. Antônio Iasi, ·
ambos jesuítas, haviam tentado um contato pacífico com o
mesmo povo, durante anos. Sentiram toda a dificuldade de
conseguir isso, devido aos maus tratos que as frentes pioneiras dispensaram aos Beiços-de-Pau, principalmente atra·
vés de envenenamento, colocando arsênico misturado em açúcar e deixando em lugares freqüentados pelos índios. 2 Pe.
Iasi foi chamado às pressas, pela FUNAI, a fim de ajudar a
salvar os 41 restantes! Ele não se recusou a isso. Havia se
recusado, sim, a fazer parte da expedição que a FUNAI preparou para entrar em contato com os Beiços-de-Pau, pois
conhecia muito bem a política alienígena desse órgão.
2 . Cf. Adalberto .H olanda Pereira, Revista de Antropologia Vol. 15 e 16 - (1967-1968), pp. 216 a 227.
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Pe. Iasi sentiu-se sozinho e convidou Vicente para ficar
com o restinho de um grande povo, cuidando da saúde muito
precária dos que haviam resistido à catástrofe. Além de Vicente, dois índios paresi, Ricardo e Ramiro, irmãos entre si,
se dispuseram a ficar com esse resto de povo, enquanto o
Pe. Iasi foi tratar da transferência desses poucos índios Beiços-de-Pau para o Parque do Xingu. Lá estavam os Tapayuna,
parentes dos apelidados Beiços-de-Pau, que se dispuseram a
receber os que restaram dos seus parentes.
De outubro de 1969 a abril de 1970, Vicente esteve em
íntima convivência com os 41 Beiços-de-Pau. De janeiro de
1970 a abril do mesmo ano, eu também tive a alegria de conviver com os índios e com Vicente, preparando tudo para
a transferência deles para o Xingu. Isso aconteceu no dia 2 de
maio de 1970, quando os índios foram levados por um avião
DC-3 da FAB. Vicente e eu fomos juntos, deixamos os Beiços-de-Pau entregues aos seus irmãos Tapayuna, e voltamos,
no mesmo dia e no mesmo avião, para iniciarmos o trabalho
de convivência junto a outros povos indígenas. Aquela experiência amarga de ver um ·povo destroçado e, ao mesmo
tempo, poder experimentar a verdade d._a vida desse mesmo
povo, nos marcou profundamente. Eu me senti, desde então,
convertido à vida indígena e o Vicente também. Só sentimos
aquela transferência para o Xingu, que para nós foi uma
deportação. As terras que os Beiços-de-Pau ocupavam, logo
foram entregues aos grandes fazendeiros que, desde o início,
esperavam a morte daquele povo para se apossarem das
terras!
Depois, Vicente dedicou-se durante 5 anos à total convivência e ·dedicação ao povo Paresi, localizado no chapadão
dos Paresi, a noroeste do Mato Grosso.
No dia 13 de junho de 1971, era um dos componentes do
grupo que entrou em contato com os Myky. 3
•
Em fins de 1975, Vicente se colocou à disposição para
iniciar sua convivência com os Salumã, ·pois achamos muito
necessário que alguém acompanhasse esse povo, orientando-o no contato com a população envolvente, preocupando-se
em garantir a terra e cuidando da saúde dos índios, preventiva e curativa, tornando-os mais resistentes às doenças do
branco. Somente em 1977 foi possível, a Vicente estabele-

·----

3 . T. de A. Lisbôa, op. cit.
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FOTO 13

Kawairl e Vicente Ktwxi. Um compromisso de vida e morte com os
Sa111mã.

cer-se definitivamente entre. os Salwnã. Enquanto espe!'ava
o momento oportuno, ficou comigo entre os Myky e lá recebeu deles o nome de Kiwxi.
Durante 5 anos, de junho. de 1979 a junho de 1983,
Kiwxi não arredou o pé de junto dos Salwnã (foto 13).
Terezinha Weber, enfermeira leiga da OPAN (Operação
Anchieta), esteve de 1979 a 1981 ajudando Kiwxi no atendimento à saúde dos Salwnã (foto 14). Wanda Barbosa, também da OPAN, realizoµ os primeiros tratamentos dentários
entre os Salwnã (foto 15). O Pe. Bartolomé Meliá, jesuíta,
marcou presença intermitente, durante o mesmo períQdo, fazendo levantamentos lingüísticos e etnográficos. Chamou os
Salwnã de "Beneditinos da Selva", tal a intensidade do ritualismo que marca a vida deles (foto 16).
Desde 1982, Kiwxi está só entre os Salwnã. Tomou-se
um deles: participa de seus rituais, pescarias, trabalhos de
roça, busca de mel, faz cestaria, artesanato e utensílios próprios dos homens Salwnã, e, cada dia mais, se familiariza
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FOTO 14

Terezinha Terezinha Weber, da OPAN, enfermeira leiga.

FOTO 15

Wanda Barbosa, da OPAN, fez os primeiros tratamentos dentários.
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FOTO 16

Pe. Bartolomé Meliá, impressionado com a intensidade do ritualismo
dos Salumã, chamou-os de "Beneditinos da Selva".

com a língua desse _povo. Torna-se cada dia mais conhecedor
da história e da cuitura dele, anotando com fidelidade o habitat tradicional, as amizades e inimizades dos Salumã com
os povos indígenas vizinhos.
Assim, através dele, encaminhamos o pedido de demarcação de uma área de terra que seja apta e suficiente para
o crescimento demográfico adequado à realidade ecológica
e sócio-econõmica desse povo. Contudo, ainda não foi medida,
nem demarcada,_nem sequer decretada essa área, apesar de
9 anos de tratativas com a FUNAI!
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OS ENAUEN2-NAU2

Em 1983, os até então chamados Salumã, .chegaram a
entender o que sempre quisemos saber deles: qual era sua
autodenominação, como se chamavam?! Era mesmo Salumã?!
- "Auita, auita Salumã"! = "Não, não Salumã"!
E batiam no peito dizendo:
- "Enauenê-nauê"!

-

Então Kiwxi soube que Salumã é o nome próprio de
um dos homens da aldeia, aquele que chamam familiarmente
de Kokore, que quer dizer tio (foto 17).
Quando da visita de Mozoiuané, índio paresi que nos
acompanhou com sua mulher e filhos na segunda visita que
fizemós aos Enauenê-nauê, como este os chamasse Salumã,
eles aceitaram o "apelido" e assim os chamamos durante
9 anos.
Agora, entenderam o equívoco e fazem questão de serem
chamados por sua autodenominação: ENAUENl!:-NAUl!:.
Kiwxi já tem muita coisa para transmitir sobre a riqueza ·
cultural desse .povo maravilhoso . e, em tempo oportuno,
fará isso.
Quis registrar esses primeiros contatos com mais um
povo indígena que foi contatado com respeito e numa "missão calada''. Já se passaram 9 anos desde o primeiro contato. Os Enauenê-nauê eram pouco mais de 100 pessoas em
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FOTO 17

Salumi, chamado familiarmente de Kokore

= tio.
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FOTO 18
E' auenê-nauê, 1984, são 156 com sua vida

,
plen~.

1974, quando se deu o primeiro contato. Hoje eles são mais
de 150 e continuam com sua vida plena (foto 18).
Kiwxi diz que entre os cristãos tradicionais é que se deve
tentar, ainda, descobrir algumas sementes do Verbo ...
Entre os Enauenê-nauê, verdadeiro restinho de Javé, essas
sementes, ali depositadas, já produzem vida de bem-aventurança.
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A LUTA PELA TERRA

Para os povos indígenas, "Terra é Vida" . O habitat tradicional, o território histórico desses povos é o nicho ecológico, é o espaço sagrado onde eles vivem como povos organizados com sua cultura milenar. Tirar-lhes esse espaço é
destruí-los como povos.
A partir de 1975, numa perspectiva tot~lmente nova e
com uma atitude de profunda conversão, a Igreja Católica,
através do CIMI (Conselho Indigenista Missionário) , deu
aos agentes de pastoral junto aos povos indígenas, como primeira linha de ação, "o apoiar decidida e eficazmente, em
todos os níveis, o direito que têm os povos indígenas de recuperar e garantir o dQmínio de sua terra, nos termos do art.
11 da Convenção 107 da OIT, uma vez que eles são os proprietários originários e parte integrante da mesma terra.
Terra apta e suficiente para um crescimento demográfico
adequado à sua realidade ecológica e sócio-econômica".
Com os Enauenê-nauê, a luta pela garantia do domínio
de sua terra teve início desde o primeiro contato com esse
povo. Eles foram encontrados vivendo numa área que já estava garantida como parte do território do povo Nambikwára. Porém, seu território histórico ultrapassava os limites do mesmo e era necessário saber dos Enauenê-nauê qual
era o seu espaço histórico para que fosse garantido, antes
que a sociedade nacional, cada vez mais envolvente, o ocupasse. Para isso era necessário saber bem a língua dos Enauenê-nauê, dando tempo ao tempo.
Contudo, a maioria dos setores da sociedade nacional
desconhece propositadamente a realidade da presença desses
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povos no Brasil. E, se chega a saber dela, julga que são empecilho ao progresso. Todo o Brasil já está vendido e loteado, independentemente da existência dos povos indígenas.
Aqui no Mato Grosso, ainda nicho ecológico de pelo menos 32 povos indígenas, foi e está sendo trágica a sorte dos
povos indígenas. Só de 1970 para cá, quando os espaços do
norte foram abertos para a implantação de latifúndios, para
a exploração de minérios e para o desordenado assentamento
dos migrantes desalojados das mais variadas partes do Brasil, praticamente foram lesados todos os espaços históricos
· das populações indígenas com a conseqüente destruição física e cultural delas: Beiço-de-Pau, Cinta-Larga, Kreenaka~
rore, Suruí, Gavião, Arara, Nambikwára do vale do Guaporé
foram frontalmente desrespeitados e mortos sem escrúpulos.
A terra que para eles sempre foi vida, tornou-se morte, através da exploração imobiliária.
As conquistas de outros povos indígenas, nessa mesma
década, assegurando, recuperando ou mantendo os seus espaços de vida só foram possíveis através de denúncias a nível internacional, realizadas por entidades de apoio aos povos
indígenas e, principalmente, pela corajosa decisão desses
povos que, com armas na mão, desimpediram os seus territórios, mostrando à sociedade nacional que o direito deles
à sua terra é realmente inalienável, e não só um direito assinalado na Constituição. Foi e está sendo o caso dos Xavante,' Rikbáktsa, Myky, Kayabi, Apiaka, Nambikwára da
Serra Azul, Bororo, Bakairi e povos xinguanos do Parque· do
Xingu.
A burocracia e a morosidade para a efetivação da definiÇão, demarcação e decretação das áreas indígenas demonstram a má vontade e o desinteresse dos órgãos responsáveis
em dar uma real solução a esta questão tão importante·
para os povos indígenas.
No caso dos Enauenê-nauê, por incrível que pareça, essa
burocracia e morosidade vieram, por felicidade, a favorecê-los. A primeira área pedida para ser interditada, por desconhecimento nosso, não era o território que os Enauenê-nauê
queriam. Agora, passados dez anos desde o primeiro contato, eles se fizeram entender e apontaram o seu território
histórico. Contudo, para serem acreditados, tiveram que barrar o avanço das picadas de medição, já presentes até no
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córrego Olouiná, sagrado para eles, matando um topógrafo
e seu auxiliar e ferindo outros dois auxiliares no dia 4 de
setembro de 1984.
Foi por causa dessas duas mortes, que a publicação deste
livro, que já estava na gráfica, foi retardada. Era importante
deniais o ocorrido em 4 de setembro de 1984, após oito anos
de tratativas
sobre a definição da área para o povo Enauenê...
-naue.
Se o decreto de interdição da área realmente não existe
até hoje, contudo a partir de 1980, em todos os bons mapas
do Mato Grosso consta a "Area Interditada SALUMA". Pelo
menos 5 placas indicativas dessa área estão colocadas nos
principais pontos de acesso. Ninguém, na região, pode dizer-se ignorante dessa realidade.
O topógrafo João Batista dos Santos e o seu auxiliar,
Osvaldo Vargas, mortos no dia 4 de setembro de 1984 pelos
Enauenê-nauê, Nerino Rodrigties de Camargo e Manoel Oliveira Costa e Silva, gravemente feridos por eles na mesma
ocasião, são alguns dos que pagaram com o seu sangue a dí·
vida quatro vezes secular da nossa sociedade que se faz cada
dia mais invasora dentro deste país-continente.
O povo Enauenê-nauê é o primeiro povo indígena do
Brasil que, após seus primeiros contatos com a sociedade
nacional, teve a cha.nce de dizer, alto e bom som, qual a sua
terra de origem, exigindo a demarcação dela e não de outra.
Isso deve ser, daqui por diante, o modo correto de proceder
com vistas à demarcação de áreas indígenas.
Esse fato histórico aconteceu, sem dúvida, devido à nova
mentalidade trazida pelo CIMI e por todas as entidades que
apóiam de verdade o índio. A não ser isso, os Enauenê-nauê
já estariam sendo minados pela morte lenta, física e cultural,
como aconteeeu a centenas de povos aqui no Brasil.
Em 1974, quando chegamos a eles, eram cem pessoas, hoje somam mais de cento e cinqüenta. Superaram as
primeiras investidas da gripe, tendo pouquíssimas baixas.
Continuam a viver no esplendor da sua cultura, diferente da
nossa, mas não inferior.
Realmente eles precisam de um território próprio, aquele
que já é de posse milenar dos seus antepassados, onde con61

t.inuem a ser um exemplo vivo para a nossa sociedade, pois
a vida deles espelha o que desejamos no sentido de termos
uma nova sociedade: comunitária e de partilha dos bens.
A história da luta pela terra dos Enauenê-nauê está documentada. Vamos transcrever aqui os documentos, pois
eles confirmam o que afirmamos anteriormente.
O primeiro deles é uma notícia do primeiro contato,
saída. ein "O Estado de São Paulo", em 24 de agosto de 1974,
27 dias depois do acontecido:
DOCUMENTO 1
índios isolados recebem expedição
(0 Estado de São Paulo, 24 .de agosto de 1974)

Um grupo de índios isolados, provavelmente da família Aruak
entrou em contato com uma expedição chefiada por padres da Missão
Anchieta, ao Norte do Ma.to Grosso, às margens do médio Juruena. Os
índios, cuja existência era conhecida desde 1962, receberam a expedição com festas e danças, demonstrando que há muito desejavam um
contato amistoso.
Segundo o missionário Thomaz de Aquino Lisboa, que ontem .
apresentou um relatório ao presidente da Funai, os índios - mais de
100 - vivem dentro dos limites da reserva indígena nhambiquara e
por este motivo não será necessário interditar a área para consolidar
o contato. Inicialmente, os missionárias pensaram que se tratavam
de nhambiquara arredios, mas os índios que acompanhavam a expedição não conseguiram entender sett idioma. ·Os intérpretes pareeis
identificaram algumas palavras, dando a explicação para a origem
Aruak do grupo.
No início, medo

Para o padre Thomaz de Aquino, que participou de várias expedições de atração, este foi o contato mais festejado que presencia. Em
menos de um mês, a aldeia foi localizada, os índios aceitaram e retribuíram os presentes deixados em seu acampamento e finalmente
fizeram a aproximação, sem hostilidades.
"Reconheço que foi um contato bastante ousado. Ao sentirmos
que os índios estavam apenas assustados, nossa expedição dirigiu-se
para a aldeia; os índios mais jovens estavam ausentes, caçando, e as
mulheres, crianças e velhos fugiram para a mata ao notarem nossa
presença. A sorte foi que um índio aleijado não conseguiu fugir. Chegamos perto dele e vimos que o índio tremia de medo. Para demonstrar a nossa atitude amistosa sentamos em círculo e distribuímos os
presentes: machados, pás, facas e facões. Aos poucqs, o índio ficou
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mais confiante e então retomamos ao nosso acampamento". "Durante
a. noite - continua o padr~ Aquino - ouvimos o índio gritar para os
seus companheiros escondidos na mata, chamando-os para a confraternização, que ocorreu no dia seguinte, quando três guerreiros nos
procuraram, amedrontados, mas decididos a manter o contato".
Agora, vacinas
O padre Thomaz de Aquino Lisboa acredita que este grupo indí-

gena, no passado, deve ter tido encontros nem sempre pacíficos com
seringueiros da região, dai a explicação do uso de metal em alguns de
seus instrumentos de trabalho.
De acordo com o programa de atração e pacificação de índios da
Funai, a próxima etapa agora será o deslocamento para a região de
um antropólogo, que estudará o grupo, levantando suas condições de
vida e de saúde. Paralelamente, será desenvolvido uni programa de
vacinação a fim de imunizá-los contra as principais doenças transmissíveis. No futuro, poderá ser estudada uma área especial para eles,
j á que a região que habitam faz parte da reserva criada para os índios
nhambiquara, que estão sendo gradativamente transferidos do Vale
do Guaporé para este local.

Passaram-se três anos. Veio a primeira abertura de fazenda, abrindo e derrubando em cima de um território que
era possivelmente extensão do território Enauenê-nauê. Avisamos os trabalhadores sobre toda a realidade.
Os Enauenê-nauê, após o primeiro contato amistoso, já
se arriscavam a descer pelo rio Juruena e, numa dessas descidas, topam com essa grande área desmatada, barraco e
uma família marcando presença ali, naquele fim de mundo,
em situação precária.
Os Enauenê-nauê encostam ali, sem hostilidade, pegam o
que acham bom e partem. Escrevo para o dono da fazenda:
DOCUMENTO 2
Fontanillas, 24 de fevereiro de 1978
Sr. Albano Guimaro
Saudações.
Em conversa com o responsável pela sua benfeitoria. localizada à
margem esquerda do rio Juruena, Mato Grosso, o Sr. Clisinei Esteva,
portador desta, achamos por bem que ele fosse nté Presidente Venceslau a· fim de tratar pessoalmente com o senhor.

1

Uma semana depois que o Sr. Clisinei assumiu .o c<;>mpromisso de
cuidar de suas benfeitorias, os índios Salumã, recém-contactados, estiveram ali e levaram muitas coisas, inclusive quase todo o mantimento disponível. Clisinei logo enviou aviso para o senhor, relatando
o fato e crê que o senhor esteja ciente das coisas. Ora, isso ocorreu na
2.ª quinzena de outubro passado, e já estamos em fins . de fevereiro
e. já são passados 4 meses. A situação do Sr. Clisinei é precaríssima,
uma vez que ficou quase sem mantimento, sem combustfvel etc. Nós
já procuramos remediar essa situação, empre~tando o seguinte:
- 50 litros de gasolina
- 2 litros de óleo 2-T
- Cr$ 250,00 para compras diversas de algum mantimento
- Cr$ 500,00 para que o senhor Clisinei pudesse viajar para lá.
O senhor Clisinei, além disso, teve que pecij.r favores a diversos
outros vizinhos, a fim de poder se manter ali, como responsável,
aguardando a sua vinda prevista para início de janeiro. Chegando
já o fim de fevereiro e não havendo notícias, achamos por bem dar
condições para que Clisinei fosse até ai, saber o que ocorre. Por duas
vezes tentei contato telefônico, sendo que numa das vezes deixei recado e o n.º do nosso telefone, em Cuiabá.
Bem, era só o que tinha a comunicar.
Espero poder conhecê-lo pessoalmente:
Pe. Thomaz de Aquino Lisbôa

Segue a resposta desta carta -

Documento 3

DOCUMENTO 3
Pres. Venceslau (SP), 28 de fevereiro de 1978
Ao
Padre Tomaz de Aquino Lisboa
Fontanillas (M'I')
Prezado Senhor :
Em primeiro lugar só me resta agradecer-lhe o gesto humanitário
feito ao empregado desta firma.
·
· Espero, em ocasião oportuna retribuir-lhe esse gesto tão raro nos
ciias de hoje, juntando a esta o cheque correspondente ao seu dispêndio com o respectivo empregado.
Desejo ainda adiantar-lhe que em virtude da modificação na administração desta firma, resolveu a mesma por tempo indeterminado
suspender todos os gastos com admissão de empregados, portanto, o
portador desta continuará trabalhando, não para a nossa firma, mas
para o proprietário da fazenda Londrina, sr. Pedro Chiquete, o qual
ficará responsável de ora em diante, respondendo por ordenados etc.
do empregado aqui mencionado.
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Mais uma vez apresento-lhe os meus mais sinceros agradecimentos, colocando-me à disposição do amigo e colaborador, não só em Venceslau como também em S. Paulo para quaisquer serviços a seu favor,
que estejam ao nosso alcance.
Abraço do amigo
Albano Guimaro

O Sr. Pedro Chiquetti, proprietário da fazenda Londrina,
inicia negociações com a FUNAI, pedindo a certidão negativa
da área. A certidão negativa, iria desimpedir a área, afirmando a inexistência de índios nas terras da fazenda.
Noraldino Vieira Cruvinel, da FUNAI-Brasília e mais
outros servidores do DGPC-DEP vieram consultar-nos. Não
tínhamos condição de adiantar nada em definitivo, pois era
pouquíssimo o tempo de contato com os Enauenê-nauê.
Em ofício, fizemos o primeiro pedido de Interdição da
área, _para efeito de estudo. Depois indicaríamos uma área
definitiva para os Enauenê-nauê.
Nesse pedido de interdição, por fraqueza, com uma mentalidade muito de "branco" ainda, não estendemos o pedido
de interdição, ao território da fazenda Londrina, o que deveríamos ter feito com intransigência.
DOCUMENTO 4
Diamantino, 20 de junho de 1978
limo Sr.
Ismarth de Araújo
Presidente da FUNAI
Brasília - DF
Saudações.
No dia 9 de junho, próximo passado, o funcionário da FUNAI,
Noraldino Vieira Gruvinal, do DGPC-DEP, veio coll$ultar-nos sobre
a área prevista para os Salumã, e isto em vista a ser dada ou não a
certidão negativa para os proprietários da fazenda Londrina, localizada na margem esquerda do médio rio Juruena, ao norte do MT.
Como o grupo indigena Salumã tem parte de seu habitat na área
reservada para os Nanbikwára, vieram também os atuais responsáveis por êstes índios, Fritz e Ariovaldo, da FUNAI.
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Demos todos os elementos pedidos e insistimos na necessidade.
'
urgente de que seja IN~'l'IT:'IERDITADA
uma área que abranja os atuais
territórios de andanças dos Salumã.
No dia 28 de julho próximo, completar-se-á o quarto ano de contato
com os Salwnã. O grupo permanece. intacto, mas é necessário
que
.
se estabeleça, em definitivo, a área para ele.
Aconselhados pelo funcionário Noraldino, estamos oficializando,
por meio deste ofício, o pedido de que seja INTERDITADA com U&Gl!:NCIA, a área abaixo discriminada :
1. A área compreendida entre a margem esquerda do rio 12 de
Outubro até. a margem direita do rio Iquê, desde as nascentes dos
mencionados rios até a barra do Iquê com o 12 de Outubro.
2. A área compreendida- . entre o primeiro córrego abaixo
da barra
.
do rio Camararé com o rio Juruena (afluente .deste pela margem esquerda). desde as suas nascentes, e daí, por uma linha seca, que parte
de sua margem direita, tt.té encostar no rio Iquê, em sua margem esquerda; daí, descendo pelo mesma rio até a sua barra com o 12 de
Outubro; daí, descendo pélo rio Camararé, em sua margem esquerda,
até a barra com o rio Juruena e prosseguindo por este até a barra
do referido córrego.
3. Toda a área compreendida entre os rios Juruena e Papagaio a
partir da barra dêste rio com o Juruena até a barra do rio Sapezal
com o rio Papagaio; daí, a área compreendida entre os rios Juruena
e Sapezal até a altura da linha telegráfica levantada por Rondon.
4. A área compreendida entre os rios Juruena e Jufna a partir
da linha telegráfica até a barra do rio Jufna com o rio. Juruena (Ver
'
mapa na p. 67).
Com esse território estaremos assegurando para os Salumã a possibilidade de uma sobrevivência digna. Qualq~er restrição nesse território seria condenar os Salu:tnã à impossibilidade de sobrevivência como povo, pois as terras dessa área, na sua grande maioria, são
fracas e a maior fonte de sobrevivência deles são os peixes que retiram com abundância dos muitos córregos afluentes do Camararé e
Juruena.
Pedimos pois, com URGl!:NCIA, que seja INTERDITADA a área
acima mencionada.
Será de importância que este ofício seja também encaminhado
ao sr. Noraldino Vieira Cruvinel, do OOPC-DEP, que poderá dar
outras informações e reforçar a necessidade de que seja interditada,
com URGl!:NCIA, a referida área.
Sendo somente isso o que tínhamos a comunicar no momento,
despedimo-nos com respeitosas saudações:
Vicente Canhas, sj
Thomaz Aquino Llsbôa, sj
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Em 4 de maio de 1979, a FUNAI, através da sua 5.ª DR·Cuiabá, solicita esclarecimentos sobre a área pretendida para
os Salumã, mostr~do total desconhecimento do ofício
que enviamos com todos os esclarecimentos possíveis.
Nossa resposta foi curta: Documento 5.
DÓCUMENTO 5
CUiabá, 2 de junho de 1979
Ilmo. Sr.
Rubetis Pinho de Castro Silva
Delegado da Funai./5.ª DR.
Saudações:
Os esclarecimentos solicitados por essa 5.ª DR através do Encaminhamento 15 com data de 04 de abril de 1979, foram dados pessoalmente pelo Pe. Thomaz de Aquino Lisbôa ao antropólogo Noraldino
Vieira Cruvinel, do DGPC, Funai/ Brasília, no dia 31 de maio de 1979.
Os esclarecimentos foram no sentido de que em data de 20 de
junho de 1978 o acima referido enviou um oficio à presidência
da Funai com todos os dados sôbre a área para os índios Salumã,
incluindo mapa. O referido ofício foi localizado e está arquivado na
Funai/ Brasilia como: Processo n .º 2887 / 79.
Pé. Thomaz Aquino Lisbôa, sj
Responsável

Surgiu outro impasse para a interdição da área: pelo
menos 11 °10 (56.000 ha) das terras pleiteadas como objeto
de interdição estavam fazendo parte da área de 266.000 ha
que o governo do Estado de Mato Grosso doou à União Federal, para a criação de uma Estação Ecológica da SEMA
<Secretaria do Meio Ambiente), através do Decreto n.º 1.452,
de l.º de agosto de 1978.
Em ofício de 10 de outubro de 1979, o então presidente
da FUNAI, Gal. Ismarth de Araújo Oliveira, se dirige ao governador do Mato Grosso, Cássio Leite de Barros, colocando-o a par do impasse, e alerta que aquelas terras em questão deverão ser devidamente demarcadas pela FUNAI, garantindo assim o Art. 198 da Constituição, que reza serem
terras inalienáveis não podendo ser objeto de qualquer ato
jurídico que restrinja a posse silvícola.
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Em 22 de outubro de 1979, a FUNAI ·e xpede a portaria
630 / E, criando uma equipe ou Grupo de Trabalho para:
a) rever os limites da área indígena salumã com os da
Estação Ecológica Iquê-Juruena, Mato Grosso,
b) avaliar a proposta de intedição da referida área, elaborada por nós.
Vieram à área: Ana Maria Ribeiro Lange - DEP/ DGPC,
antropóloga e Ariovaldo dos Santos - chefe do Posto Indígena Nambikwára - 5.ª DR-FUNAI, Luiz Alberto dos Reis
Gonçalves - engenheiro cartógrafo da SEMA, Hélio Yassurride Ono - engenheiro agrônomo da SEMA.
O trabalho desse GT foi muito positivo e bem feito.
Além da captação de informações, . realizaram um sob:revôo
sobre toda a área, para verificação de ocupação real dos
Salumã, bem como realizaram inspeção por terra, utilizando a via fluvial que possibilitava o acesso às áreas em
estudo.
O mapa, resultado do trabalho de campo do GT, assinala
a área requerida anteriormente por nós e acrescenta um
bom espaço ao norte, empurrando os limites com a fazenda
Londrina, pois eram evidentes os sinais da presença indígena
naquela área, após essa verificação (mapa 2).
Também a SEMA, devido à evidência dos fatos, concordou em abrir mão de parte das terras que já haviam sido
doadas para o estabelecimento de uma Estação Ecológica,
pois era terra dos Salumã.
Em 18 de abril de 1980, recebemos oficialmente da FUNAI o mapa pretensamente definitivo. Nele, estranhamente,
diminuíra-se consideravelmente o limite norte da área. Ana
Maria Ribeiro Lange, através de quem recebemos o mapa,
também estranhou esse fato, em carta anexa ao mapa.
DOCUMENTO 7

Vicente
Esse é o mapa " definitivo" da área Salumã. Quando o DGPI plotou
a Fazenda. Londrina fiquei surpresa, pois o seu limite fica aproximadamente Skm do Aloiná.
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Pelo mapa anterior, aquele feito no campo, nos parecia, ao car·
tógrafo e eu, que ficaria a uma distância de mais ou menos 20km,
entre a divisa da fazenda e o rio. Mas tudo bem, 5km já é uma boa
distância para preservação da vegetação ribeirinha.
Minha demora para escrever se justifica pelo fato de ter ficado
fevereiro e março nos Nhambiquara fazendo eleição de área. Passe!
pela missão em Cuiabá onde tive noticias suas através de Darcy e
Ivar. Soube por eles que você não pretende sair logo de sua toca.
Isso a meu ver não é muito bom. As vezes, é importante discutir nosso
trabalho com alguém, trocar experiências para podermos avaliar o
que está sendo feito. No meu caso, acabo perdendo o referencial critico, quando sozinha muito tempo.
Longe de mim a pretensão de querer comparar a sua experiência
com a minha, a sua tranqtiilidade, sua segurança, sua paz. Para mim
as coisas se colocam em termos de questão, de ansiec!ade, de inter·
rogação.
Gosto muito de vocês. Um abraço muito grande.
Ana Maria
18-04-80
- Fundamos a Sociedade Brasileira de Indigenistas, durante a
semana santa.
- Xará é funcionário da FUNAI, trabalha no DGO.
- Vai ser muito bom vê-lo outra vez.

Em 21 de julho de 1980, o diretor-substituto da Missão
Anchieta, Darei Luis Pivetta, encaminha ao presidente da
Funai os esclarecimentos que fizemos à mesma, através de
ofício, alertando sobre o erro no limite norte, devolvendo o
mapa com as devidas correções.
DOCUMENTO 10
Cuiabá, 21 de julho de 1980
Uf.: 601/ II/ 80/DIR

Do: Diretor-substituto da Missão Anchieta
Ao: Presidente da FUNAI
Assunto: Esclarecimento (encaminha)
Senhor Presidente~
Por meio deste, encaminho a V. Sa. o esclarecimento do Pe. Thomaz Aquino Lisboa SJ, relativo ao estabelecimento dos dados para a
criação da Reserva Indígena da Nação Salumã.
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Sem mais para o momento, aproveito o ensejo para hipotecar os
mais elevados protestos de estima e apreço.
Darei Luiz Pivetta
Diretor-substituto da Missão Anchieta
DOCUMENTO 11
CUiabá, 21 de julho de 1980

Ilmo. Sr.
Cel. João Carlos Nobre da Veiga
Presidente da FUNAI
Brasflia-DF
Saudações
Recebemos o mapa da Reserva Indígena Salumã, municfpio de
Aripuanã, MT, que nos foi enviado por Ana Maria Lange, funcionária
da FUNAI, após a visita dos representantes da FUNAI e da SEMA,
realizada à área do referido grupo indígena em outubro de 1979,
para estudo da área a ser reservada aos Salumã.
No mapa que recebemos, observamos que os limites da referida
área indígena com o limite da fazenda Londrina não correspondem
às propostas feitas no campo por ocasião da vinda dos representantes dá FUNAI e da SEMA em outubro de 1979. Na proposta feita,
baseaçla em observações da ocupação efetiva dos índios Salumã
quanto ao seu território, o limite com a fazenda Londrina deve ser
o córrego ANASSEUINÃ, ao norte do paralelo 12, (vide mapa anexo).
No mapa que recebemos, esse limite com a fazenda Londrina está
assinalado nas imediações do rio ALOUINÃ, deixando fora toda uma
área de real ocupação dos fndios Salumã. Agora mesmo, por estes
dias, os Salumã estão fazendo as derrubadas para o plantio do
milho nas imediações do córrego ANASSEUINÃ.
Pesquisas históricas mais recentes confirmam que o habitat tradicional dos Salumã ia até, pelo menos, o rio Preto. Assim, insistimos que haja uma retificação da área indígena Salumã no que se
refere ao limite com a fazenda Londrina, conforme as propostas feitas
por ocasião da vinda dos representantes da FUNAI e da SEMA, em
outubro de 1979.
Estamos remetendo o mesmo mapa que recebemos; a linha com
tinta verde, assinalando o limite com a fazenda Londrina, veio no
mapa; a linha com tinta vermelha, assinalando o limite com a fa.zenda Londrina, foi feita por nós e esta deverá ser a real divisa
ou limite com a referida fazenda, caso contrário a comunidade indígena Salumã será lesada em parte importante do seu território.
Aguardamos uma resposta e esperamos que a nossa proposta seja
confirmada. Sem mais despeço-me com cordiais saudações.
Pe Thomaz de Aquino Lisbôa, sj
73

Em 29 de agosto de 1980, o diretor da Missão Anchieta,
Henrique Froehlich, enviou uma carta ao Dr. Olívio Beltrão, responsável em Cuiabá, respondendo questões envolvendo a fazenda Londrina, de propriedade do Sr. Pedro
Chiquetti.
A certidão negativa expedida anteriormente pela FUNAI
dava força de lei para que fosse feito o picadão da divisa,
que, após as verificações do GT, em outubro de 1979, adentrava demais. a área Salumã.
DOCUMENTO 12

Diamantino, 29 de agosto de 1980
Prezado Sr. Dr. Olivio Beltrão
Saudações cordiais!
O Ir. Vicente Canas nos transmitiu uma carta do Sr. Dr., de 27
de julho do corrente, na qual o Sr. mostra a pretensão de estabelecer
a divisa da fazenda Londrina com uma linha que o Sr. não deter1nina com exatidão e talvez o Sr. mesmo não conheça.
Achamo-nos na imperiosa necessidade de informar ao Sr. que o
limite da área dos fndios SAL'ÔMÃ é o córrego. Anasé-winã Ibem conhecido e utilizado pelos ditos indios, que aliás têm roças abertas
nesse . córrego.
A ocupação da área pelos fndios Salumã foi reconhecida pela
equipe conjunta de pesquisa FUNAI-SEMA ·em outubro. do ano passado.
A linha que o Sr. pretende abrir não vai evitar a perambulação
como o Sr. diz, porque é área de ocupação real dos índios Salumã.
I!: o que tínhamos a informar, esperando a sua colaboração.
Atenciosamente:
Dom Henrique Froehlich Diretor da MIA e bispo de Diamantino

Em 30 de julho de 1981, a FUNAI, através da portaria
n.º 1057/ E, compõe novo GT, para levantamento, "visando à
definição da área indígena salumã".
·
Artur Nobre Mendes, antropólogo do DGPI-FUNAI e
Kepler Pinheiro, antropólogo-FUNAI, estiveram na área em
agosto de 1981. Chegaram sem muito poder decisivo, como
se expressaram. Pedi que fizessem, da parte deles, o melhor
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pelo índio, isto é, que confirmassem no todo o resultado do
primeiro GT.
,
Nada soubemos dos resultados desse último GT. O certo
é que a Reserva Ecológica Iquê já tinha sua área decretada
oficialmente pelo decreto n.º 86.061 / 81 e o proprietário da fazenda Londrina estava de posse da certidão negativa!
Em carta sem data para o Delegado da 5.ª DR-FUNAI,
historiei toda a realidade. Pela primeira vez usamos e explicamos a autodenominação ENAUEN~-NAU~.
·oocUMENTO 13

Do: Responsável pelo Grupo "ENAUEN1:-NAU1:"
Ao: Delegado da 5.ª DR/ FUNAI
Saudações:
Cumpre-nos: o dev~r de informar que · é urgente definir, decretar,
delimitar e demarcar a área dos até agora chamados Salumã.
Este grupo indígena foi contatado no dia 28 de julho de 1974
por um grupo de missionários e índios pertencentes à Missão Anchieta.
O grupo indígena é ARUAK. Nos primeiros contatos com o referido grupo, índios paresi acompanharam a expedição e entenderam-se
com os recém-contatados. Os Paresi tinham informação de um grupo,
parente seu, que há muito tempo se haviam separado e teriam ido
para a região onde se encontravam os recém contatados índios.
Então, os Paresi disseram ser os "SALUMA" e assim ficaram sendo
chamados .
.Hoje, passados mais de 8 anos após o contato, já temos um
bom conhecimento da história e da culturà desse referido povo indígena. Agora sabemos que se autodenominam de : "ENAUEN:8!·NAm". Salumâ é nome próprio, masculino. Com isso queremos justificar a necessidade de, ora em diante, chamarmos o referido grupo
indígena pela sua autodenominação própria.
Desde o início do após · coritato, a Missão Anchieta vem se diri·
gindo ao DGPI formulando dados e informações, a fim de que o
referido órgão da FUNAI providencie a oficialização de uma área
para os Enauenê-nauê.
~á tivemos pelo menos três equipes da FUNAI aqui na área, com
a iné\imbência de realizar os estudos antropológicos e históricos do
povo indígena em questão, a fim de se processar a definição de uma
área de terra apta para a sobrevivência dos Enauenê-nauê.
Em outubro de 1980 esteve na área uma equipe conjunta. formada por elementos da FUNAI (uma antropóloga e um sertanista).
e por dois elementos ,.d a SEMA. 1:les permaneceram na área o tempo
•

1

'
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suficiente para olhar a realidade da área ocupada pelo grupo indf·
gena em questão. Isso foi feito com a ajuda do missionário e sertanista Vicente Canas que há cinco anos convive com esses índios. Antes, a referida equipe fez o sobrevoo da área, tendo em mãos um mapa
muito perfêito (mapa do RADAM) e foram assinalados todos ·os sinais da presença e ocupação efetiva da área pelos Enauenê-nauê.
Depois, elaboraram uma proposta de área que foi sugerida pelos
responsáveis da Missão Anchieta e totalmente aceita pelo grupo
FUNAI/ SEMA.
Em agosto de 1981, a FUNAI enviou outra equipe (um antropólogo e mais um>, com a finalidade de buscar argumentos antropoló·
gicos para melhor definir a área nece~ria ao grupo indígena.
Depois disso já escrevemos pedindo informações sobre o andamento do trabalho e a resposta foi de que estavam estudando, a fim
de decretar a interdição da área. Isso nos faz esc~ever novamente
para informar sobre a URG~NCIA de DEFINIR, DECRETAR, DELIMITAR e DEMARCAR a área para os Enauenê-nauê. A área proposta pelos responsáveis da Missão Anchi~ta e confirmada pelas
diversas equipes da FUNAI que estiveram na área já está mais do
que interditada; existem placas assinalando a área indígena. Por en·
quanto não há agropecuárias instaladas ou por se instalar, a não
ser a da fazenda Londrina a leste da área proposta (vide mapa) .
Já faz 2 anos que os proprietários pararam com a ação das derrubadas de qualquer movimento na área. Certamente a indefinição do
limite com a área indígena desestimulou o prosseguimento
dos tra,
balhos.
De, Juína para a .barra c;lo rio Papagaio está sendo construída uma
estrada que terá somente 60 km. Então, todo o sossego dos Enauenê-nauê poderá ficar ameaçado e, ainda mais, se a área deles não es·
tiver definida, decretada, delimitada e demarcada.
Anexos a este ofício estou enviando:
1. Cópia de documento nosso prestando escl~recimentos pedidos
pela 5.ª DR sôbre área Salumã, agora autodenominados Enauenê-nauê.
Z. Cópia de carta que enviamos ao dr. Olivio Beltrão, um dos
.responsáveis pela fazenda Londrina. Ela (a carta) manifesta a preocupação dos responsáveis pela Missão Anchieta de que a área dos índios seja respeitada. 1!: importante definir esse limite.
3. Mapa da área que deverá ser medida e demarcada para os
Enauenê-nauê, o mais rapidamente possível. O mapa ~oi feito pela
equipe FUNAI-SEMA. Estando muito apagada a cópia que tínhamos
tizemos um outro e estamos enviando os dois.
Creio que fomos claros e pedimos URG~NCIA para que a área
em questão seja atendida. Os Enauenê-nauê estão só com 8 anos de
contato e continuam vivendo o seu modo próprio .. de vida. A área
proposta é absolutamente necessária para a sua sobrevivência como
povo. Segue, também, uma referência dos rios e córregos e o uso
que os índios fazem deles e das áreas circunvizinhas.
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Sendo isso o que tínhamos a informar, despedimo-nos agr
cidos e com cordiais saudações:

ãe-e:-- - --

Pe. Thomaz de · Aquino Lisôa, sj
responsável
ANEXO :
OCUPAÇÃO DO HABITAT DOS ENAUEN1!-NAU:S: (SALUMÃ)

Rio Juruena : roças de milho, aldeamentos, barragens dos córregos, coleta de mel.
Rio Iquê: roças de milho, aldeamentos de pesca. Terra de origem: saíram de lá, com medo dos Cinta-Larga e estão voltando. Ali
buscam a casca de árvore para fazer as armadilhas de pesca.
Rio Oloiná: barragem para pesca, coleta de mel.
Rio Camararé: 2 aldeias temporárias, roças de mandioca, milho,
algodão, cará, araruta, feijão, pegam timbó para pescaria.
Rio Anasé-winá: casca para armadilha de pesca, barragens de
pesca, roças de milho, taquara para flechas.
Rio Papagaio: ligado ao mito de origem: de lá saíram; coleta de
mel, pesca com t.imbó.
Rio Sapesal: coleta de frutas e lugar de pesca.
Rio Preto: coleta de genipapo nas cabeceiras, barragens para
pesca, çoleta de mel.
~
Rio Mutum : aldeia de pesca, coleta de mel.
Rio :Primavera: barragens alternadas, roças de milho.
Rio 12 de Outubro: coleta de casca para armadilhas de pesca,
coleta de mel; taquaras para flechas.
ca.m ararezinho: barragens para pescaria, roças de milho.
Em toda essa região existem os seus cemitérios.
As muitas cachoeiras e corredeiras são as moradas dos bOns
espíritos.
A terra nessa região é bastante pobre e os Enauen&nauê são
obrigados a mudar freqüentemente o lugar de suas roças.
A presença desse povo indígena nessa região, ocupando respei·
t.o samente essas terras pobres e UStlfruindo das frutas nativas, do
mel, dos peixes Cesse povo indígena só come peixe e não come caça),
mudando sucessivamente os lugares de suas roças, de onde tiram o
milho, a mandioca, o cará, a ·b atata, feijão, araruta e outros tubérculos, constitui a melhor "guarda florestal" da ecologia.

Realmente, Vicente Canas, presente na área desde 1977,
convivendo com os Enauenê-nauê, já podia se comunicar melhor com eles, na língua deles. Aos poucos, os Enauenê-nauê
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vão entendendo o que na realidade queríamos saber sobre o
seu território tradicional.
Contam então que, forçados pelos índios Cinta-Larga e
Rikbáktsa, abandonaram o seu espaço tradicional, localizado
na Serra do . Norte, tendo como limite as cabeceiras dos
córregos Olouiná, Joaquim Rios e afluentes do rio Iquê pela
sua margem esquerda.
Onde foram encontrados e ainda estavam estabelecidos,
era terra dos Nambikwára e ficaram com a terra.
Agora, sabendo que os Cinta-Larga não eram mais hostis, resolveram ir voltando, por etapas, para a terra de origem, de onde foram obrigados a sair, há uns 40 anos atrás.
De fato, em novembro de 1981, para que os Enauenê-nauê
tivessem certeza de que os Cinta-Larga não eram mais hostis, levamos dois homens, uma mulher, um menino e uma
menina cinta-larga para visitar os Enauenê-nauê. Ficaram
mais de dois dias entre eles e foram muito bem recebidos.
A partir dessa visita, o movimento dos Enauenê-nauê
em direção ao seu território tradicional é cada vez maior.
Atualmente já possuem roças de milho e aldeias em córregos afluentes do rio Ique, pela margem esquerda.
Assim, em oficio para a FUNAI, com dada de 15 de
março de 1983, a diretoria da MIA presta informações sobre
a área pleiteada e ainda em estudo, fazendo referência à realidade acima citada.
DOCUMENTO .15
•.

Cuiabá, 15 de março de 1983

Da: Diretoria da Missão Anchieta - Diamantino, MT.
Ao: Presidente da Fundação Nacional do :tndio - FUNAI.
Assunto : Informações sobre limites da área Salumã (dá)
1

Em resposta ao oficio n.º 116 que solicita informações sobre limites da área Salumã, declaramos o seguinte, em ordens aos itens
pedidos :
1) não temos condições de plotar no mapa o limite área/ faz.
Londrina, pois o picadão do mesmo nunca foi feito.
2) outrossim, não temos condições de plotar no mapa a sede
da fazenda Londrina, pois não existe.
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3) os igarapés Alouinã e Olowiná são os mesmos, sendo que o
modo correto de escrever é Oloiná. Arimena é a designação
do mesmo córrego, feita pelos brancos (vide mapa).
Anasseuiná é outro córrego que foi escolhido para ser o
limite da área Salumã com a área da faz. Londrina (vide
mapa).
4 > sítios e ocupações Salwnã, próximos ao limite área/faz. Londrina (vide mapa).
5) Ficamos com a sugestão do 1.º G.T. - 1979: que parte do
limite sul da área Salumã, seja contigua a área indígena Pirineu de Souza e rião seja fixado mais ao norte, deixando um
vazio entre as duas áreas indígenas (vide mapa).
Um dado inteiramente novo sôbre a área de ocupação Salumã é
este: os Salwnã moravam também na margem direita do rio Iquê •
e lá estavam localizadas suas malocas, roças e território de perambulação. Foram diversas vezes atacados pelos Cinta-Larga e foram
obrigados a se deslocar em direção ao . rio Doze de Outubro e Camararé aonde estão atualmente.
Em novembro de 1981 um grupo de 5 índios Cinta-Larga (dois
homens, 1 mulher, 1 menino., e 1 meriina), foi levado até a aldeia
Salwnã, por muita insistência destes últimos, que desejavam cons·
tatar. por eles mesmos, o que nós lhes dizíamos: os Cinta~Larga
agora são amigos e não brigam mais. Foi tão positiva essa visita
em termos de aliança entre os dois ·po~os indígenas, que os Salumã
estão voltando para as suas terras. Neste ano farão a maloca nova
e roças novas entre os rios Iquê e Joaquim Rios (vide mapa).
Com estes esclarecimentos julgamos ter dado as ··informações solicitadas pelo DGPI.
Reiteramos o pedido urgente de que a área para os Salumã seja
decretada, delimitada, medida e demarcada.
Sendo somente isso o que tínhamos a ref'erir, despedimo-nos
agradecidos e com cordiais saudações.
Pe. Thomaz de Aquino Lisbôa, sj
pela Missão Anchieta.

Para reforçar essa realidade, citamos aqui uma referência histórica muito importante:
"Depois cita os Sarumás, 'um pouco mais ao Septentrião; e agora mesmo, em 1912, Rondon encontrou em plena
idade da pedra um grupo que lhe deu o nome nacional de
Salumás, vivendo porém, em· plena Serra do Norte, a mais
de 200 Km a Noroeste do ponto em que a linha telegráfica

·· - - - -

• No documento, o certo seria: "na margem esquerda do rio Iquê".
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atravessa o Juruena' " (Roquette Pinto, E. Rondonia, 4.a ed.
Brasiliana, Série 5.a, vol. 39, p. 49).
Em abril de 1983, Vicente Canas dá a notícia, através do
rádio da MIA da presença de um grupo de trabalhadores
dentro da área interditada, a fim de realizar trabalhos de
picada.
Envio ofício ao Delegado da 5.ª DR-FUNAI-Cuiabá, comunicando o fato e pedindo que a FUNAI envie oficio aos responsáveis pelo trabalho, informando-os da situação.
DOCUMENTO 16

CUiabá, 11 de abril de 1983
Ilmo. Sr.
Delegado da 5.ª DR.-FUNAI
Cuiabá - MT
Saudações:
Por meio deste ofício queremos informar que na área interditada para fins de demarcação para os tndios Salumã, chegou recen·
temente um grupo de trabalhadores a fim de realizar trabalhos de
picada.
As informações foram dadas pelo responsável na área, Vicente
Canas, através do rádio da Missão Anchieta.
Os trabalhadores subiram uns 8 a 10 km acima da barra do
córre-go Anasseuiná onde está colocada uma placa da FUNAI assinalando o limite da área Salumã.
Dois senhores que a.p arentam ter alguma responsabilidade junto
aos homens que vão realizar os trabalhos, não são claros em referir
as coisas. Então, não sabemos se o dono do serviço .é o mesmo Pedro
Chiquetti com quem já se conversou bastante a respeito dos limites
da área indígena com os limites da terra dele, ou se agora trata-se
de outro proprietário. De fato, fala-se de u·m tal Camilo. Contudo, o
que é certo é que o empreiteiro do serviço é Ramom Paraguaio.
Achamos urgente que. a FUNAI envie um ofício aos responsáveis
por esse trabalho que está para ser iniciado dentro da área prevista
para os Salumã.
Juntamente com o ofício, deverá s:er remetido um mapa da área
Salumã a fipi de que não haja dúvida a respeito da 19...localização
da
.,
interferência.
Sendo somente isso o que tinhamos a referir, despedimo-nos com
saudações cordiais:
Pe. Thomaz de Aquino Lisbôa, sj
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O oficio da FUNAI chegou às mãos dos trabalhadores
que, incontinenti, deixaram a área.
Estando em Cuiabá, no dia 4 de maio de 1983, marquei
um encontro com o Sr. Pedro Chiquetti, a fim de referir o
ocorrido, não sabendo quem eram os mandantes. Eu queria
apenas torná-lo ciente de uma possível invasão de suas terras.
Isso se deu em nossa residência, nos fundos da igreja de
Nossa Senl1ora do Rosário, igreja também chamada de São
Benedito em Cuiabá. Resumi no meu diário a conversa, que
passo a transcrever:
"Voltei para o Rosário e às llh20min, chegou Pedro Chiquetti e mostrei-lhe o mapa da área Salumã e ele não quis
aceitar a marca do picadão. Por diversas vezes apelou, dizendo que eu já havia dito que lá não havia índio e que ganhara a certidão negativa da FUNAI. Isto foi quando da ida do
Noraldino. Reconheci meu erro e disse que ainda não conhecia bem a área usada pelos Salumã. Contudo, aquilo era
área interditada para estudo e acerto da área a ser decretada.
Não adiantava falar. Disse que eu havia pedido um pedaço ae terra para os Salumã para que eles pudessem plantar milho. . . Quase bati nele.
- O que vocês produzem? Eu produzo gado, arroz .. .
Vocês estão ganhando à custa dos índios. A terra é do governo. Vocês já estão me prejudicando muito e se continuar
assim vou processá-lo. Você colocou a placa da Funai em
propriedade particular .. . Vou arrancá-la e jogá-la no rio;
só não fiz isso porque até agora não me atrapalhou. O padre
lá mandou os índios flechar. Ele criou caso com
que está
..
um peao meu . ..
Isso foi na sala do Rosário. Deusa e Zé Maria estavam lá.
Saiu e não quis aceitar o convite do Vicente para que fosse
até a fazenda Juruena para conversar.
- índio não paga imposto, então a terra não é dele.
Pediu que o Vicente escrevesse o que tinha para comuni1 . ." .
car-lhe..
No dia seguinte, enviei ofício para o Delegado da 5.ª DRFUNAI-Cuiabá, informando sobre a necessidade de que fosse
solicitada a presença do Sr. Pedro Chiquetti, a fim de informar-lhe oficialmente sobre as medidas com referência à área
dos Enauenê-nauê.
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DOCUMENTO 17
Cuiabá, 5 de maio de 1983
Ilmo Sr.
Cel. Cunha
Delegado da 5.ª DR-FUNAI-CUIABÁ
Saudações:
Venho por meio deste oficio dizer da necessidade de que essa
5." DR solicite a presença do Sr. Pedro Chiquetti, morador à rua
da Fé, com o telefone n.º 322-6038, Cuiabá,. a fim de informar-lhe oficialmente sobre as medidas com referência à area dos Salumã, com
s. nual a fazenda Londrina, de propriedade do referido senhor, faz
limite.
Ontem. convidei-o a vir até a nossa casa a fim de termos um
diálogo e de podermos esclarecer a situação da área Salumã, ainda
em estudos, e o Sr. Pedro Chiquetti simplesmente não aceita as determinações que estão sendo o resultado dos estudos feitos pelo DGPI.
Queremos deixar bem claro que os índios Salumã só estão com 8
anos de contato e poderão reagir com violência caso verifiquem a
presença de trabalhadores em suas terras, isto é, já assinaladas com
as placas da FUNAI. O referido senhor disse que nós é quem estamos insuflando os índios a isso; porém, a verdade é que os índios
têm um profundo amor à sua terra e não irão abrir mão dela.
Sendo somente isso o que tínhamos a referir, despedimo-nos com
cordiais saudações.
PS. : Queremos ainda dizer que o Sr. Pedro Chiquetti recusou um
convite do Irmão Vicente Canas, responsável na área Salumã, para
ir até lá, a fim de tirar dúvidas e conversar a respeito de possíveis
impasses. Pediu, simplesmente, que o Irmão Vicente Canas escrevesse ...
Pe. Thomaz de Aquino Lisbôa, sj
pela Missão · Anchieta.

Estando em Brasília no dia 7 de outubro de 1983, estive na FUNAI, para saber do andamento dos trabalhos de
definição da área para os Enauenê-nauê. Soube, então, que
tudo estava parado, devido a um expediente da SEMA de·
nunciando invasão da área Salumã.
Era necessário verificar ''in loco" a veracidade de tal
informação! Então, na tarde do mesmo dia, mantive contato
com o coordenador de Estações Ecológicas da SEMA em
Brasília, Dr. Eloiso Bueno Figueiredo, acompanhado pelo
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Eng.º Reinaldo Florindo do DPI-FUNAI, por determinação
da mesma.
Referi que desconhecíamos, por completo, a realidade
das referidas invasões. Pedimos que a SEMA informasse
com mais detalhes sobre a invasão da área indígena Salumã.
Em resposta, o coordenador Eloiso disse que isso só seria
possível após a viagem que ele iria realizar três dias depois,
dia 10, à área da Estação Ecológica Iquê. Informei também
que os Enauenê-nauê estavam num processo de volta ao seu
território tradicional, que coincida com a área da SEMA,
fato esse que só ultimamente ficou claro para nós. Então, o
coordenador Eloiso se expressou dizendo ser possível manter o acesso dos índios Salumã à área da Estação Ecológica,
para caça, pesca e perambulação, sem fixação de aldeias e
derrubadas para plantios, e cuja formalização poderia ser
estudada pelos técnicos da FUNAI-SEMA-MIA.
Esse discurso, pensei comigo mesmo, reflete o total E)tnocentrismo da nossa sociedade: os donos da terra deveriam
respeitar as regras do jogo, agora estabelecidas pela SEMA,
ocupante, por decreto, do território dos Enauenê-nauê.
Em todo caso, fiquei menos pessimista, verificando que,
pelo menos, os Enauenê-nauê não seriam corridos da área
da Estação Ecológica e que, mais dia menos dia, estariam
lá dentro, no seu território tradicional, sendo os verdadeiros
guardas daquela ecologia.
Voltei a Cuiabá e no dia 10, dia da viagem do coordenador Eloiso, consegui contato telefónico com o pessoal da
SEMA em Brasília, comunicando que Vicente Canas ficaria
lá na barra do rio Juruena com o rio Papagaio à espera dos
que iriam de avião para a Estação Ecológica, pois iria acompanhar a verificação da existência de invasão.
Realizaram o sobrevôo e verificaram a ausência de invasão.
Em janeiro de 1984, enviei ofício à Sra. Dolores Cornélia
Pierson, assessora do DPI-FUNAI-Brasília, que com muito
interesse estava encaminhando as marchas e demarchas do
processo da área Enauenê-nauê.
Atendendo ao pedido da FUNAI, enviei os dados demográficos dos Enauenê-nauê e aproveitei para urgir a concretização da demarcação da área.
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OOCUMENTO 18

Cuiabá, 9 de janeiro de 1984
Ilma. Sra.
Dolores Cornélia Pierson
Assessora do DPI
FUNAI - Brasilia
Saudações:
Aguardamos comuni~ação sobre as providências que estão sendo
tomadas para que seja logo decretada a área indígena Salumã para
fi!"..s de demarcação da mesma.
Queremos urgir a necessidade de que a FUNAI~ através do DPI,
apresse a demarcação da referida área. Os Salumã estão com 9 anos
de contato e vivem sua vida própria porque, até agora, o seu território não foi invadido. Contudo, se essa área não for demarcada
COJ:ll urgência, poderemos ter sérios problemas.
Estamos enviando .os dados demográficos do povo Salumã e, esperamos, esse quadro que espelha a vitalidade dele, possa ser o argumento mais eloqüente da necessidade que o referido povo tem de
uma terra apta e suficiente para um crescimento demográfico adequado à sua realidade ecológica e sócio-econômica.
Desde já agradecemos, em nome do povo Salumã, tudo o que
está sendo feito para a concretização da demarcação da ár~ que a
ele pertence.
Despedimo-nos com cordiais saudações :
Pe. Thomaz de Aquino Lisbôa, sj
Dados demográficos do povo· Salumã ( Enauenê-nauê) Famílias

Homens

1.

Kawaili

Mulheres

Kawerosê
Kawetalohi
Kutirú
2.

3.

Taluyáre

Mentalerokuasê
Menakalocê

Lolawenakuá

7

4
15
2
28

14

Kamairf

84

50
45

30

Marikerosê

'

Idade

21

Kayokuasê

Awasá
Xfwiru
Makuriarê
Horereté

1983

12

10
8

5
1

Famtlias

Mulheres

Homens

Idade

Lalerosê (viúva>

56

Orttaka netu
Kawerosê
Mentalerosê

50
49
11
7
10 meses

Oritaka enê

4.

Harereete
.

17
15
9 meses

Yotosi

5.

Atolohi
Kamamê

6.

Yanalrilf

7.

Koxihi

.

.

26
20
13
9 meses

,

Oritaka
Menakalosê
Ialówinahi-auro

.

Tiholosê
Kawerosê (mãe solteira)
Lolauena

47
45
14
9 meses
9 meses
44

Marikerosê-netu
Marikerosê

40
32
12
8
4

Tewenakuá
Lalorê
.

Ataina

8.

Kalaina
Yaliarnasê
Uadakôré
Kayoekuá

9.

Kauaili

10 .

2

2 meses

Kodalonerô
Marikerokuá-netu
Marikerokuá
Kaualinerô
Waliterô
Malalakuá
-

1

'
1

1
1

'

-··

Koirosê
Tiholosê

1

12 .

4
2

,,
1/2

19
24
3 1/2
2

•

Xiuiru

39
37
13
7

'

-

Toalikixi
.

11 .

'

Koxairi
Ialouinace
Tanana (viúva>
,Tokonêro <neta>
Laloalosê (neta>

1

l

16
15
1/ 2

60

10
9
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Famflias

13.

Homens

Mulheres

Idade

Yuinare

44
42
14
11
5

Mayoiri-netu
Toali
Lalerosê
Mayoiri
Menerorê

14.

4:

Salokuá
Watulirú
Ohúataite

15.

.

Anaurili
Makakuiarê-netu
Makakuirarê
Tolohaetê

16.

Wallterê

Dadówalohi
Kaioalose enê
Kaioalose-netu
Kaioalosê

LalOê
Kodalonero
Lonesê

57

Waliterê
Yalouiasê
Mentalerosê
Tatahero (viúva)
Yalounãsê

48
16

Kayoko
K&yoeta

50

Laloetalo-netu
Laloetalo

86

52
11
46
39
17
10
3
42

Yuinarésê

22.

24
21
6
2 1/ 2
2 meses

Tiholosê enê

Yuinaresê-netu

21 . .

47
19
6
2
4 meses

Arêkoto
Tiholose-netu
LaloalO

20.

20

31
18
2
1

Tiholosê
Marikerokuá
19.

.

3

Xiralisê

18.

22
6

Kawalokuá
Mentaliroli

17.

18
17
9 meses

49
14

Famflias

23 .

Mulheres

Homens

Idade
22

Ataina

Koirose-netu
Koirose

21
7

2 lf2

Waliterê
Anawlili

24.

9 meses

Salumã

Salumã-nerô
Salumã-nerô

25 .

38
30
6

Anáure
Lalomê

4
1

Sosoairi

40

Kaiolokua-netu
Kaioalokua

29
12

Kanawárekua

9

7.

:Mentalerosê
2

Kauaili

Xirihéro

26.

Waliterê
Wayako

Watuliru
Mentalerose

Lolauena-netu

26
23

Dalokuarece
Lolauena-enê
Lolauena

9

Atolohi
Xíuiru
Deoloce
Takaká-netu
Takaká
Yololô

29 .

Ataina

Kayokuasê-netu
Kayokuasê
Marikerosê
Kaualokuaihi
LalOê
Yunaresê

31 .

7
. 2
10

1/2

me~s

47
1
8

52
47
14
1
8
6
3

Talokuaresê
Inárece
Lalawená

8

23
22
3
4 meses

Anáure
.;

30 .

50

11
Mena kalosê

28 .

2 meses
52

Kaxairi-netu

27 .

1/ 2

.

Kakuatalo

18
19
3
9 meses
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Famílias

Hom~

Mulheres

Xináua

32 .

37
Lolauena-netu
Lolauena
Alaue
Kakuatale

32

Idade
33
11

8
2 e 8
meses

~anúlias:

80 mulheres
~homens

148 do povo Salumã (Enauenê-nauê)

As coisas se precipitaram de um momento para outro.
Os Enauenê-nauê, desde fins de 1982, haviarh feito suas
roças de milho junto a um córrego, afluente do rio !quê, pela
margem esquerda, efetivando os primeiros passos para a
volta gradativa ao seu território histórico.
Em agosto de 1984, depois de terem plantado o milho
nos mesmos locais, resolveram explorar a sua terra de origem. Sobem com as canoas pelo rio !quê e vão verificando
a terra pela margem esquerda.
Encontram picadão com cerca que desce até o rio. Alarmados, sobem, andando pelo picadão que ladeia a cerca e vão
cortando a mesma, aqui e ali, não compreendendo o porquê
dela.
Encontram o acampamento dos trabalhadores, sem a
presença de ninguém naquele dia. Encontram ali um trator
de esteiras Fiat. Danificam o que podem do trator e acabam
com o acampamento. Alguns mais afoitos chegam até o fim
da cerca e, mais adiante, até a casa-sede da Estação Ecológica, próxima à BR que liga Vilhena a Juína.
Vicente Canas comunica-me o ocorrido, através do rádio
e sigo com urgência para Brasília no dia 21 de agosto, levando
ofício urgindo um reestudo da área e propondo a vinda Qe
uma equipe com elementos da FUNAI e da SEMA.
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DOCUMENTO 19
Cuiabá, 20 de agosto de 1984
Ilmo. Sr.
Diretor do DPI
FUNAI - BRAStLIA
Saudações:
Venho por meio deste oficio urgir a necessidade de um reestudo
da área pleiteada para o povo indígena até agora denominado por
nós de SALUMA.
A autodenominação do refendo povo é: · "ENAUEN1.:-NAm", e
pedimos que a FUNAI passe a denominá-los assim.
Contatados no dia 28 de julho de 1974, por elementos da Missão
Anchieta, ainda estão sem sua área delimitada, medida e demarcada.
Os estudos que até agora foram feitos e que Já havíamos dado por
encerrados, deverão ser revistos, pois entra em questão uma realidade que só ultimamente ficou clara para nós: o território tradicionai dos ENAUENJ!:-NAU1: e do qual eles não abrirão mão, está fora
da área até então pleiteada para eles.
Os ENAUEN1:-NAU1: foram obrigados a sair do seu território,
empurrados pelos CINTA-LARGA, há uns 25 anos atrás. No documento, o certo seria: "há uns 40 anos atrás". Hoje, sabendo que
os CINTA-LARGA já não são hostis e já não fazem mais incursões
11aquele território, os ENAUEN1:-NAU1: estão retomando ao seu lugar
de origem, terra melhor e território dos seus antepassados.
Dias atrás, foram visitar os seus lugares e encontraram cerca
de fazenda, acampamento de trabalhadores e um trator de esteiras;
não havia ninguém no local. Os índios arrebentaram a cerca, queimaram o barraco do acampamento e quebraram o que puderam do
trator.
O responsável pelos ENAU1EN~·NAUJ!:, Vicente Ca:fías, missionário da Missão Anchieta, passou essas informações para mim que,
desde o inicio estou tratando com a FUNAI sobre a área a ser demarcada para o referido povo.
O volume de documentos referentes ao estudo da área já é
bastante grande. Ultimamente tivemos informação de que já está
para ser decretada a área em questão.
Essa nova realidade deve ser levada em consideração, com muita
urgência, já que ainda não foi oficialmente dec·r etada a área para
' os ENAUENJ!:-NAU1:.
Nossas proposta concreta é que a FUNAI desloque para a área
uma equipe composta de elementos da FUNAI e da SEMA, pois o
território tradicional dos ENAUEN1:-NAU1: está dentro da área requerida pela SEMA.
. Queremos enfatizar a urgência da presença de uma equipe na
área, para reestudo da mesma.
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Para os deslocamentos na área, a Missão poderá colocar sua
intra-estrutura de barcos e veiculo, sendo que a FUNAI ajudará com
o combustfvel.
Sendo isso . o que tínhamos para comunicar,. despedimo-nos com
cordiais saudações:
Pe. Thomaz de Aquino Lisbõa, sj

Depois de ter conversado com o Sr. Aureo Faleiro, do
DPI-FUNAI, sobre.,.a . urgência de uma equipe para reestudo
da área, pedi a ele que se comunicasse, por telefone, com o
Delegado da 5.ª-DR-Cuiabá, Sr. Amilton de Figueiredo, colocando-o ao par dos acontecimentos, pois eu havia passado de
raspão por Cuiabá, não tendo tempo de falar com ele. O
Sr. Aureo Faleiro conseguiu a ligação telefônica, mas o Sr.
Amilton não estava, naquele momento, na Delegacia.
No dia seguinte, vou falar com o coordenador das Estações Ecológicas da SEMA, Sr. Eloiso Bueno e entrego-lhe
cópia do oficio que passei para a FUNAI. Ele me comunica
que a SEMA estava preparando uma equipe para ir à Estação Ecológica Iquê, entre os diac 10 e 15 de setembro próximo e que, então, os elementos da FUNAI, que fossem destacados para irem até a área, poderiam seguir juntos. Enfatizei a seriedade dos acontecimentos.
No dia 27 de agosto, à noite, eu já estava de volta à
aldeia Myky, onde moro.
No dia 7 de setembro, através de noticias da rádio Nacional, fiquei sabendo da -morte de um topógrafo e de um
auxiliar seu, vitimas de índios desconhecidos.
No dia 8, pela manhã, através de nosso rádio, Vicente
Canas comunica-me que os Enauenê-nauê tinham matado
duas pessoas e ferido outras duas, encontradas em picada
de medição, dentro da área Enauenê-nauê.
No mesmo dia desloquei-me para onde Vicente estava,
a fim de saber melhor dos fatos.
No dia 9, à noite, Vicente e eu comunicamos os fatos,
pelo nosso rádio, a Ivar Luiz Busatto, coordenador da
OPAN (Operação Anchieta), pedindo-lhe que levasse as notícias para o Delegado da 5.ª DR-FUNAI-Cuiabá.
Enquanto isso, foram veiculadas as mais diversas noticiq,s
pela imprensa.
-
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DOCUMENTO 20
Diário de Cuiabá -

07-09-84

índios invadem fazenda em Juína e cometem um verdadeiro
massacre
Foi verificado um violento massacre no município de Juína, quando, na oportunidade, 17 índios de tribo desconhecida atacaram uma
equipe de topógrafos que estava fazendo levantamento de uma área
de uma fazenda naquele município.. Dois foram trucidados, enquanto
que outros dois estão em estado gravíssimo no hospital de Juina.
.Por volta das 11 horas da manhã do cinco desse mês, uma equipe
de topógrafos realizava seus serviços para a fazenda de propriedade
de Eloi Xavier, município de Juina, quando apareceram, de uma hora
para outra, 17 índios, de tribo desconhecida, totalmente nus, usando
brinco de madeir.a, armados de facão, fiexa e tacape, cometendo um
violento massacre contra os referidos topógrafos.
Segundo informações que chegaram ao conhecimento do secretário de ·S egurança Pública, Oscar Travassos, dois topógrafos foram
trucidados no próprio local, enquanto que outros dois estão em estado
gravíssimo no hospital de Jufna.
Por outro lado o delegado da FUNAI, Amilton Figueiredo, informou ao secretário de Segurança Pública, que na área não existe
nenhuma reserva indígena. Como também pela descrição. os índios
não são de tribos conhecidas, devendo provavelmente não serem civilizados.
Após tomar conhecimento dos fatos, o delegado da FUNAI comunicou-se imediatamente com Brasília e seguiu' na mesma hora para
o local. Devido à gravidade dos acontecimentos, o presidente ~ .
FUNAI, prometeu que estaria na área nas próximas horas.
Oscar' Travassos informou que ontem mesmo seguiram para a
região policiais, visando resgatar os corpos que ainda se encontra~
va:µi no local e ninguém se arrisca ir até a referida fazenda.
A Secretaria de Segurança Pública tomou todas as medidas que
lhe cabiam. Agora, a FUNAI deve tomar a frente do caso e já tomou
as primeiras providências. Como é difícil manter comunicação com
aquela cidade ainda são desconhecidos os nomes dos topógrafos.
DOCUMENTO 21
O Globo -

10-09-84

Identificada a

t~bo

que assassinou topógrafos

CUIABA - Os índios que mataram dois topógrafos e feriram
dois picadeiros, terça-feira passada, no município de Juina, norte de
Mato Grosso, são da tribo Salomá. A informação é do coordenador
da Operação Anchieta (Opan) em Mato Grosso, Ivar Busatto, que
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conseguiu entrar em contato po~ rádio com Vicente Canhas, da Missão
Anchieta: Canhas vive eom es8es índios desde 1976.
Os topógrafos mortos são Jorge Araújo e Orlan~o Vargas, da
cidade de Juína. Os nomes dos dois sobreviventes serio revelados
hoje pelo delegado qa Funai Amilton Monteiro.
Segundo as versões que chagaram a Cuiabá, o ataque dos Salomá
teria ocorrido a 30 quilómetros da margem esquerda do Rio Juruena,
nas proximidades ·do seu afluente Ri9 Preto, próximo também do
local onde os indios Cinta-Larga sofreram um massacre anos atrás.
Os Salomá ficaram irritados coiµ as sucessivas incursões de
brancos em seu território.
.

,·

Correio Brasiliense -

I

11-09-84

Só dois escapam de ataque Salumã
LUCKY DE OLIVEIRA
Correspondente
Cuiabá - O delegado da 5.ª Delegacia Regional da Funai em
Mato Grosso, Amilton Fig'ueiredo Monteiro, que desloca-se hoje para
a área dos Saluma, para fazer um levantamento superficial dos problemas enfrentados pela comunidade, anunciou ontem o nome dos
dois sobre.viventes do ataque dos índios na terça-feira no município
de Juina: São os picadeiras (homens encarregados de abrir caminhos
na mata) Nerino Rodrigues de Camargo e Manuel de Oliiveira Costa
e Silva, que foram agredidos a bordunas, golpes de facão e pauladas
em todo o corpo, mas conseguiram sair com vida. Os dois mortos,
João Batista dos Santos, único topógrafo, e outro picadeiro Oswalclo
Vargas, foram resgatados pel~ Policia Militar e voluntários. Eles
foram enterrados em Jufna.
Versões
Segundo Amilton Monteiro, que colheu os depoimentos dos dois
sobreviventes, a equipe de trab~lhadores foi contratada pelo fazen.
deiro Eloy Monteiro de Carvalho, para demarcar terras que foram
tituladas pelo Governo do Estado de Mato Grosso. Nas imediações
do Rio Aluina, afluente do Rio Juruena, eles toparam com um grupo
de 15 índios e ali mesmo sofreram o ataque.
Mas antes, relata o delegado da Funai, os índios conversaram
com eles (falaram muitas palavras em português), ofereceram-lhe mel,
pediram que tirassem a roupa, tomaram uma espingarda e um re·
vólver 38, além de facões e equipamentos de topografia. Depois,
o chefe do grupo ordenou-lhes que sentassem no chão e ai começou
a pancadaria. ~ei:ino e Manuel, mesmo fer.idos; conseguiram escapar
com vida do ataque, e o topógrafo João Batista e o picadeiro Os·
waldo Vargas sucumbiram a golpes de borduna e facão.
1
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Mas o missionário Vicente Canhas, que trabalha com a comunidade Saluma desde 1976, relatou por rádio ao coordenador da Operação Anchieta, Ivar BU$atto, que os índios já haviam descoberto.
várias picadas no seu território, inclusive chegaram a (\estruir um
acampamento que tinha até um trator de esteira. No dia do ataque,
os índios haviam saído para pescar e, certamente já nervosos e
irritados com as sucessivas invasões de suas terras, acabaram matando os trabalhadores.
Entrosamento
O del~gado Amilton Monteiro alegou que há. falta de relacionamento da 'Missão Anchieta com sua delegacia, e que não foi avisado
dos incidentes anteriores com aqueles índios, embora o padre Tomáz
de Aquino Lisboa, um dos pacificadores do grupo, tivesse escrito
uma carta ao Departamento de Patrimônio Indígena ( DPI) de Brasí·
lia alertando sobre os problemas. "Hierarquicamente, a missão teria
que primeiro avisar a 5.ª delegacia. Se eu soubesse que estavam acontecendo essas coisas na região, certamente essas mortes teriam sido
evitadas", ponderou Monteiro.
Segundo ele, desde 1975, a Missão Anéhieta não renova seu contrato com a Funai, razão pela qual reverá toda a documentação, para
depois se posicionar sobre o fato.
Visita

Nos dez anos de pacificação dos índios Saluma, do grupo Aruak,
que habitam as margens do Rio Juruena, a 80 quilômetros da cidade de Juina até as proximdiades da divisa com Rondônia, apenas 4
equipes da Funai estiveram na área, sem no entanto apresentar solução para demarcação da área, que até hoje nem interditada foi.
E, neste sábado, dia 15, uma grande equipe da Funai · e da Secretaria do Meio-Ambiente (Sema) se deslocará para a ái'ea, para
efetuar outro levantamento. A presença dos técnicos da Sema é explicada pelo fato de que na região há ~ reserva ecológica. Até
ontem à tarde, Brasilia não havia confirmado se a equipe viajaria
para Mato Grosso.

O Delegado da 5.a DR-Funai-Cuiabá, Amilton, com as primeiras informações muito precárias, esteve meio perdido,
indo de lá para cá, em avião do SUMER, para clarear as
idéias. Depois de Gertificar-se de que as ocorrências haviam
acontecido na área dos Enauenê-nauê, que estão sob a responsabilidade direta da MIA, procurou efetivar uma reunião
comigo e com .Vicente Cafias.
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Eu, através do rádio, respondi que não aceitávamos uma
reunião só com elementos da 5.ª DR-Funai-Cuiabá e esperávamos a prometida' equipe da 'FUNAI de Brasília e da SEMA.
As coisas já se arrastavam por oito anos e agora, depois
das duas mortes há pouco ocorridas, era necessário dar
uma solução definitiva.
Contudo, o Delegado Amilton conseguiu sinal verde da
FUNAI-Brasília e no dia 11 de setembro, às 14 horas, desceu
no campo da fazenda Juruena, utilizando um avião do
SUMER. Vicente Cafias, Dorotéa F. de Paula (enfermeira da
OPAN que havia pouco iniciara o seu trabalho com os
Enauenê-nauê) e eu já estávamos ali, no campo, à espera da
5.ª DR.
Ninguém se apresentou. Reconheci o Delegado Amilton
Figueiredo, João Garimpeiro (índio paresi) e o chefe de
posto dos índios bakairí, Orlando Graça Leite. Não havia
dificuldade em distinguir o piloto do SUMER, que disparava
a torto e a direito a máquina fotográfica, qual emissário da
CIA. Indaguei aos outros dois quem eram e me disseram serem novatos na 5.ª DR-Funai-Cuiabá. Na verdade eram dois
policiais que mantinham as armas no toyota da fazenda, que
nos conduziu do campo de pouso até ali e por isso não deixavam as crianças chegarem perto do carro, conforme me contou depois o sr. António, gerente da fazenda Juruena.
Na mesa da casa-sede da fazenda Juruena, Vicente Cafias
abriu o mapa da área Enauenê-nauê e explicou ao Delegado
todo o ocorrido. As picadas de medição, recentíssimas, haviam atingido o córrego Olouiná, sagrado para os Enauenê·nauê e não houve como impedi-los de irem atrás dos picadeiras e matar dois e ferir outros dois.
Além do Delegado, nenhum outro da equipe acompanhou
a explicação, porque estavam fora da mesa, conversando.
O Delegado prometeu agilizar a vinda da equipe FUNAI-SEMA-INCRA-INTERMAT para resolver a questão da terra
Enauenê-nauê.
Já pelas 16 horas, satisfeito com as informações, o Delegado comanda a volta para Vilhena, onde deverão pousar,
abastecer o avião e seguir de volta a Cuiabá no dia seguinte.
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Vicente, deixou no seu diário o seguinte:
" ... o Delegado, interessando-se mais pelas terras dos
índios que pelo ocorrido, foi uma conversa descontraída e
sempre de olho nos limites das terras, e certo medo de se
tinha morrido algum índio. Boa impressão do Delegado em
ãefesa das terras e fará todo o possível para este ano decretar e marcar.
O Delegado, uma vez esclarecido tudo, fala que virá uma
eq'l1ipe SEMA-INCRA-FUNAI para resolver o problema das
terras, dentro de alguns dias.
Aliás, o Delegado também queria saber se não havia riscos de vida do pessoal que vai vir, pois não queria vir com
medo dos índios. Por volta das 16 horas, o Delegado vai embora com sua comitiva para Vilhena .. . ".
O coordenador da OPAN, Iva.r Luiz Busatto, me enviou,
pelo avião, um bilhete dizendo para eu ir a Cuiabá com um
relatório da reunião, porqu,e as coisas na cidade não eram
favoráveis aos Enauenê-nauê.
Mas diante da atenção e estudo do Delegado, não vi necessidade de ir a Cuiabá e redigir um relatório . Julguei que
o Delegado ia resolver mesmo a situação Enauenê-nauê. Fiquei sabendo depois que o Delegado enviou à FUNAI-Brasília
um relatório desmanchando a nossa boa impressão por sua
atitude, pois desfazia das informações de Vicente.
Com data de 19 de setembro de 1984, saiu a Portaria n.º
1766 /E, estabelecendo a equipe para a realização dos trabalhos:
DOCUMENTO 22
PORTARIA N.º 1766/ E, DE 19 DE SETEMBRO DE 1984
O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO NACIONAL DO :tNDIO NAI, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto,

FU·

RESOLVE:
I . Determinar o deslocamento à Área Indígena SALUMÃ, município de Diamantino, Estado de Mato Grosso, do servidor MANOEL
BARBOSA FILHO - Engenheiro Cartógrafo/ DPI, acompanhado de
REINALDO SÉRGIO DE ARRUDA VIEIRA Antropólogo/ PUC,
PAULO CESAR RABELLO MENDES DE OLIVEIRA - Engenh~iro/
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IN.CRA, lotado no projeto fundiário do VAI.E DO GUAPORJ!:, DAL
BERSON M. DA SILVA - Engenheiro Cartógrafo/ INTERMAT, H'Jf:LIO
YASSURRIDE ONO - Engenheiro Agrônomo/SEMA e, Padre THOMAZ DE AQUINO LISBOA e Irmão VICE·N TE CA:RAS da Missão An·
chieta procederam os estudos visando à definição dos limites da área
indígena acima mencionada, bem como o respectivo levantamento fundiário, conforme determina o artigo 2.º do Decreto n.º 88.118/83.
II . O levantamento fundiário, juntamente com a proposta para
definição da área indígena a ser apresentada ao Grupo de Trabalho
instituído pelo Decreto n.º 88.118/ 83, visará à natur~ de ocupação
populacional, à data da ocupação, ·b em como aos conflitos existentes,
mediante a identificação de posses, dominios, pesquisa documentai em
Cartórios das Certidões de '..Registro, com respectiva · cadeia sucessória.
III. Determinar o prazo de 15 (quize) dias para a execução dos
trabalhos, a contar do dia 25-09-84.
IV. Determinar o prazo para a . entrega dos relatórios correspondentes em 30 (trinta) dias, após o término dos trabalhos de campo.
V. As despesas deverão correr à contà dos recursos do. POIONOROES'N:/ DEMAT.
Jurandy Marcos da Fonseca
Presidente

,

O clima de revolta, promessas de revanche contra os
índios, em Juma, era tenso. Era necessário esclarecer cada
vez mais o ocorrido.
Agora o local escolhido para a reunião foi a sede da
5.ª DR-FUNAI-Cuiabá e não mais a sede da fazenda Juruena,
como anteriormente tinha sido combinado. Depois se deslocariam para a sede da fazenda Juruena somente os elementos que fariam o trabalho de campo.
Vicente Canas e eu fomos chamados a Cuiabá, através
do rádio.
No dia 20 de setembro, saí da aldeia Myky com o toyota
e me dirigi à sede da fazenda Juruena para buscar o Vicente
Canas, quando encontrei-o já a meio caminho, tendo se ser·
vido de uma carona.
Relato então a ele o clima de revanchismo em Juína,
com promessas concretas contra a pessoa dele e contra os
Enauenê-nauê. Então, com muita coerência, Vicente disse:
-

"Eu não vou mais a Cuiabá, não vou sair da área, dei-

xando os Enauenê-nauê ameaçados, nem a Dorotéa vai sair
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da ~Ideia. Vamos assumir as coisas até o fim. Se tiver que
morrer, vamos morrer todos! E é mais uma razão, Jaúka
(meu nome indígena myky), para que você urja a necessidade
de se resolver em definitivo essa questão da área, pois a
insegurança agora envolve muita gente".
Concordei com Vicente. Transcrevi o essencial do diário
dele, com os ricos pormenores dos fatos narrados pelos
Enauenê-nauê, despedi-me dele e parti para Brasnorte. Vicente voltou para a área muito preocupado com as ameaças.
Deixei o toyot.a numa serraria, a 15km da Brasnorte e
no dia 21 de setembro iniciei a viagem para Cuiabá, viajando
de carona num caminhão . .As 20h30min chegamos em Tangará da Serra. No dia seguinte peguei o ônibus e pelas 10
horas estava em Cuiabá.
A reunião teve início no dia 25 de setembro na sede da
5.ª DR-FUNAI, das 14:00 às 19:00 horas. Na ocasião, forneci o
mapa da área, localizando a recente invasão e o provável
local das mortes - (Mapa 3). A reunião continuou no dia seguinte das 9:00 às 12:00 horas e ficou encerrada com a assinatura de um acordo preliminar.
DOCUMENTO 23
ACORDO PRELIMINAR
Em reunião com representantes da INTERMAT, SEMA, INCRA,
FUNAI e MISSAO ANCHIETA, abaixo-assinados, realizada nos dias 25
e 26 de setembro de 1984, chegou-se ao seguinte acordo preliminar,
corri relação aos limites de área da nação Eilauenê-Nauê (Salumã):
1 . Área destinada a integrar a Estação Ecológica Iquê-Juruena,
da SEMA, remanescente do Dec. n.º 86.061/81.
2 . Território destinado aos índios Enauenê-nauê (Salumã).
3 . Área destinada a integrar a Estação Ecológica da SEMA,
objeto de estudos e levantamentos fundiários.
4. Area questionada com referência à fronteira leste.
5. Faixa de proteção antropológica em estudo.
O Grupo de Trabalho criado pela Portaria FUNAI N .º 1766/ E de
19-08-84 (anexa), se deslocárá para as áreas-objeto de estudos conforme mapa anexo, e acima citadas, a fim de cumprir as determinações contidas na Portaria retromencionada.
Dauberson M. da Silva
IN'l'ERMAT
.

João Baptista A. Monsá
Assessor da SEMA
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Manoel Barbosa Filho
FUNAI-BSB

Hélio Yassuride Ono
SEMA

Rinaldo Sergio Vieira Arruda
FUNAI-BSB

Pe. Thomaz de ,Aquino Lisbõa
Missão Anchieta

Paulo Ectiberto Resende
SEMA-MT

Darei Luiz Pivetta
Missão Anchieta

Paulo Jorge Ribeiro
CNCRA-MT

Amilton Gerônimo· de Figueiredo
FUNAI-MT

Dos elementos citados na portaria para. constituírem a
equipe de estudo, não compareceram Paulo Cesar Rabello
Mendes de Oliveira (INCRA), que foi substituído por Paulo
Jorge Ribeiro (INCRA-MT); Vicente Canas (MIA), substituído por Darei Ltt.iz Pivetta, antropólogo da UFMT, a convite da MIA. Além desses, compareceram Paulo Ediberto Rezende, diretor da SEMA em Mato Grosso, João Baptista A.
Monsá, assessor da SEMA-Brasília e o delegado da 5.ª DR·FUNAI-Cuiabá, Amilton Gerônimo de Figueiredo.
No dia 28 de setembro, às 4h15min da manhã, duas viaturas da 5.ª DR-FUNAI partem, levando os elementos da equipe para ultimar os estudos da área Enauenê-nauê. São eles:
Rinaldo Sérgio Vieira Arruda CFUNAI-BSB), Manoel Barbosa
Filpo, engenheiro e cartógrafo (DPI-FUNA) , Hélio Yassurride
Ono (SEMA). Paulo Jorge Ribeiro (INCRA-MT), Dauberson
M. da Silva (INTERMAT) e eu. O Delegado Amilton se dispôs a acompanhar-nos até o início dos trabalhos.
No dia 29 de setembro, chegamos à sede da fazenda Juruena, onde ficaria a base para as operações.
. Estranhamos que Vicente Canas ainda não se encontrasse ali, a nossa espera. Ele havia combinado comigo,
quando nos despedimos na última vez que nos encontramos,
que se faria anunciar através do rádio, por volta do dia 26 de
setembro.
Ora, ele não havia mais se comunicado por rádio e até
julgamos que o rádio estivesse estragado e que ele estivesse
esperando na sede da fazenda Juruena. Ele era a peça principaJ para a realização dos trabalhos. Então resolvemos ir
procurá-lo, subindo o rio Juruena até o barranco dele, onde
deixa o rádio, a meio caminho da aldeia Enauenê-nauê. se ·
ali não estivesse, iríamos até a aldeia procurá-lo.
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Pedi emprestado o motor Johnson de 25 HP com voadeira ao Sr. Antônio Zanardi, gerente da fazenda Juruena e
ele acedeu com gentileza. O antropólogo Rinaldo e o delegado Amilton se dispuseram a companhar-me. Com toda
aquela onda de ameaças de revanchismo, vinda de Juína, nós
já estávamos pensando no pior.
Começamos a subir o rio Juruena às 13 horas e com
pouco mais de uma hora de navegação apareceu a barra do
córrego Anasseuiná, onde havia placa da FUNAI, assinalando
o limite norte da área Enauenê-nauê.
Desacelerei o motor a fim de mostrar e explicar aquele
limite. O Johnson apagou. Dei as informações e quando puxei a corda para acender o motor, o motor não pegou. Trabalhei mais de uma hora, puxando a corda, limpando as
velas, pouco mais do que isso, pois não trazia ferramenta.
Enquanto isso, Amilton e Rinaldo tentavam pegar algum
peixe.
Achei melhor desistir da viagem. Soltamos o barco para
descer de bubuia, ou seja à mercê da · corrente. Cansado,
adormeci no fundo do barco.
Anoiteceu. No último trecho, já descansado, peguei no
remo para apressar a chegada, que aconteceu depois da
meia-noite.
Os colegas que tinham ficado na fazenda acordaram assustados com os latidos dos cachorros e vendo chegar gente
sem fazer barulho. Pensavam até que eram os revanchistas
de Juína ...
Explicamos o porquê da nossa chegada silenciosa e se
acalmaram.
Resolvi ganhar tempo e falei com o delegado Amilton que
eu iria imediatamente até a aldeia myky, distante 60km
dali, a fim de me comunicar pelo rádio sobre a nossa chegada e a ausência de Vicente.
João Benedito tomou uma das viaturas da FUNAI e levou-me até a -aldeia myky, juntamente com Paulo Jorge, do
INCRA.
Eram 4 da manhã quando chegamos e conversamos com
alguns myky, com a Irmã Elizabeth Rondon e com Angela
Bianqueti que convivem comigo entre os myky. Então comu101

nicam a apreensão de todos por Vicente, ainda mais sabendo que ele não estava na fazenda Juruena. Contam que,
dois dias antes, durante o horário das nossas comunicações
pelo rádio, uma voz estranha havia chamado o prefixo do
rádio do Vicente: PRZ 2026. A voz insistia, mas Vicente não
entrou em rádio. Inclusive, acharam muito providencial que
o motor Johnson desse pane, pois era arriscado subir o Juruena, desavisados, com tantas promessas de revanchismo.
As 6h30min, comunicamo-nos por rádio com os colegas
de Cuiabá e Utiariti e todos confirmam a presença da estranha voz no rádio dias atrás. O que poderíamos supor, então?! algum estranho estaria no barraco do Vicente e o Vicente mesmo, onde estaria?!
O clima ficou pesado e resolvi pedir um horário especial
para as 8h30min, dando tempo a que João Benedito fosse
buscar o delegado para vir ao rádio e tomar providências
mais concretas no sentido de averiguar. a presença ou não de
estranhos na área.
João Benedito partiu com o toyota para buscar o delegado e às 8h30min não havia chegado com ele. Pedimos aos
colegas para que entrassem em rádio às 9 horas. Também
naquela hora Benedito não havia chegado com o delegado.
Marcamos outro horário para .as 10h30min.
,

As 10 horas chegou o toyota dirigido por João Benedito
e trazendo o delegado Amilton. Amilton contou que o Sr.
Antônio conseguiu acender o motor na primeira correada!
O problema nosso foi o fechamento demasiado da tampa do
tanque, ocasionando o corte da gasolina. Amilton achou que
eu fizera a pane de caso pensado, para impedi-lo de chegar
ao barracão de Vicente! .. .
·
Esse clima de desconfiança é o fim da picada e é sempre
o índio que sai perdendo.
O delegado Amilton conseguiu comunicar-se com a sua
secretária em Cuiabá, Zulmira, através de ligação rádio-telefônica conseguida pela Central de Diamantino. Pede a vinda
de avião trazendo a polícia federal e marca novo horário
para saber a resposta.
Paulo Jorge e eu deixamos o delegado ali na aldeia myky
e em uma hora e quarenta minutos a pé, chegamos ao porto
Escondido, no rio Papagaio, onde eu tinha motor de popa e
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voadeira para o serviço dos myky. Tomamos o barco, rio
Papagaio abaixo e com uma hora de viagem chegamos à
fazenda Juruena, ba~e das operações da e,quipe. Logo depois
chegou João Benedito com o toyota, trazendo o delegado
Amilton.
Amilton nos comunica que iria imediatamente a Cuiabá,
para agilizar a vinda do avião com a polícia federal. Partiu
às 15 horas com o toyota, tendo agora Atanásio como motorista.
Os outros, curtimos uma tarde de domingo ainda muito
preocupados, tendo à nossa frente as águas correntes do
Juruena.
De noite, após a ceia, ainda conversávamos, quando escuto longe o urro de motor de popa, descendo o rio Juruena.
Corro para fora da casa para certificar-me e o urro se tornou evidente.
É o Vicente que está vindo! gritei.
Momentos depois a iancha Marajó com um Mercury
40 HP encosta suavemente no porto da fazenda. Vicente desce
tranqüilo e até se assusta com as saudações nervosas e efusivas, ao mesmo tempo, de todo~ nós. Para mim ele havia
ressuscitado . ..
Vicente contou que deu tempo ao tempo e demorou na
aldeia, tentando convencer os Enauenê-nauê a não irem
longe para pescaria e coleta de mel nas circunstâncias de.
então.
Logo resolvemos que na madrugada do dia seguinte, Vicente iria até à aldeia myky para se comunicar pelo rádio
com os colegas e com o delegado Amilton.
Na madrugada, então 1.º de outubro, Vicente segue para
a aldeia myky, acompanhad.o pelo antropólogo Rinaldo, por
Dauberson do INTERMAT e pelo motorista João Benedito.
.
Irmã Elizabeth, Angela Bianchetti, enfermeira da OPAN
e os myky se alegraram muito com o reaparecimento de
Vicente. Ele se comunicou com os colegas de Cuiabá e
pediu para que se comunicassem com o delegado Amilton, enfatizando a · urgência de um avião para o sobrevôo da área e
cancelando o pedido da polícia federal.
De noite, pela escuta de nosso rádio, soubemos que o
avião viria no dia seguinte.
'·
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·Manoel Barbosa, engenheiro e cartógrafo da FUNAI,
completou os seus quarenta anos em meio à alegria simples dos colegas de equipe, tranqüilos agora com a continuidade dos trabalhos.
No dia 2 de outubro, às llh30min desceu no campo
da fazenda Juruena o avião do Estado PP EUP, pilotado por
Thomé. Vinha com a missão de realizar os sobrevôos de
toda a área para verüicar incidências ou não de invasão. Era
só o piloto.
Re~olvi voltar para a aldeia myky, deixando Vicente
Cafias para realizar os sobrevôos. A tarde, assistimos à
decolagem do PP EUP, levando Vicente Cafias, Rinaldo, Dauberson e Hélio para a primeira parte do sobrevôo. Depois
João Benedito, Paulo, Manoel e eu seguimos no toyota até a
aldeia myky, para comunicação pelo rádio.
Lá, decidi ficar para, no dia seguinte cedo, voltar à fazenda Juruena, com nosso toyota, levando a Irmã Elizabeth
Rondon, que aceitou o oferecimento da carena de avião de
volta a Cuiabá. João Benedito, Paulo e Manoel retornaram
com o toyota de noitinha à fazenda Juruena.
Comunicamos aos colegas as notícias pelo rádio.
No dia seguinte, 3 de outubro, saí com o nosso toyota
para a fazenda Juruena, acompanhado de Beth, Angela e 7
homens myky. Lá chegando, só encontramos o motorista
João Benedito e Hélio que não foram na segunda parte do
sobrevôo.
Dos 7 myky, 4 deles logo subiram Papagaio acima, levando de volta o motor de popa e voadeira que eu trouxera
dias atrás . Os outros ficaram para retornar com o toyota.
O aviador voltou às 12 horas. Todos foram unânimes
em afirmar que os sobrevôos foram muito bons e que já
.podiam dar por encerrados os trabalhos de campo. A verificação por terra, acharam, era desnecessária. Com isso,
decidem voltar para Cuiabá ainda naquela tarde.
O piloto Thomé achou melhor decolar no dia seguinte,
pois ia ter que abastecer a meio caminho. Vicente Cafias e
Irmã Beth iriam com ele. Os outros, com exceção de Paulo,
que já havia ficado em Vilhena, quando o avião desceu lá
para abastecer, pois tinha que fazer algumas verüicações por
terra, saíram com o toyota da FUNAI, rumo a Utiariti. Agradecemos muito a gentileza do Sr. Antônio Zanardi e familia,
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que nos deixaram à vontade, ocupando dependências da sede
da fazenda Juruena e fizeram questão de preparar a comida
para todos nós.
Voltamos para a aldeia myky, eu, Angela e os 3 myky.
Ficou acertado que no sábado, dia 6 de outubro, toda
a equipe estaria reunida cedo, na sede da 5.a DR-FUNAICuiabá, para elaborar o relatório dos trabalhos realizados.
Assim foi e segue o relatório:
"Relatório sobre a área de estudos do GT, criado pela
portaria da FUNAI n.º 1776 de 19-09-84, para identificação da
área indígena Salumã. Essa área de estudos foi definida em
reuniões nos dias 25 e 26-09-84, na sede da 5.ª DR-FUNAI em
Cuiabá da qual participaram representantes da FUNAI, da
Missão Anchieta, da SEMA, do INCRA e INTERMAT, onde
se chegou a um acordo preliminar registrado em documento
anexo. Cumprindo as determinações dessa Portaria, nos deslocamos para a área em questão, tomando a fazenda Juruena como base de operações. No entanto, uma série de
circunstâncias adversas impediram o reconhecimento da área
por terra. Entre elas, o clima de grande tensão resultante
de boatos e notícias sobre a preparação de uma expedição
punitiva por parte dos fazendeiros de Juína e o fato de que
nessa ·época do ano as águas estão baixas, impedindo a penetração pelo rio Iquê.
Nesse contexto, tudo o que pudemos fazer foi um sobrevôo cuidadoso da área, em duas etapas:
l.ª etapa: saindo da fazenda Juruena, seguindo o rio
Papagaio, a montante até encontrar a linha telegráfica. Nesse
trecho, não encontramos nenhum sinal de ocupação da área.
Seguindo a linha telegráfica, até encontrar o rio Juruena
pudemos constatar ocupação ao sul e ao norte da linha. Ao
norte, dentro da área de estudo, localizamos em sucessão:.
1> Uma casa, com trator ao lado e uma queimada; 2) Uma
estrada, quase perpendicular à linha telegráfica, levando à
sede de outra fazenda, com outras construções ao lado e
vários caminhões, onde se avistava um extensa derrubada;
3) Em seguida ainda outra casa.
Seguindo o rio Juruena no sentido jusante, avistamos
pouco antes da barra do rio Juína, uma capoeira nova de
aproximadamente dois anos, indicando local de roça dos ín105

dios, na margem esquerda do rio Juruena. Continuando na
mesma direção, avistamos na barra do rio Camararé uma
aldeia com várias casas e roças recentes dos índios. Seguindo
ainda pelo rio Juruena, avistamos a barra do rio Oloiná e,
logo após a ilha Ceei, o barraco do Ir. Vicente. Cafias. No
mesmo rumo, logo após a barra do córrego Anassuiná avista-se a jusante desse córrego, e a aproximadamente 2km uma
capoeira nova, de cerca de dois anos, indicando local de roça
dos índios. Próximo à barra do rio Papagaio avistamos uma
antiga derrubada da fazenda Londrina, abandonada sem nenhum aproveitamento da área. Logo apó·s avistamos um picadão da mesma fazenda, perpendicular ao rio Juruena.
No dia seguinte, saímos pela manhã, voando baixo, seguindo o rio Juruena a montante, avistando pouco antes da
barra do rio Olouinã uma pequena clareira na margem esquerda do rio Juruena de onde partia uma picada, feita por
civilizados, a qual, segundo testemunho do Ir. Vicente, foi a
que deu origem à morte de dois indivíduos no início do mês
de setembro. Seguindo ainda o rio Juruena até a ba:r,-ranca do
rio Camararé e daí até a barra do rio Iquê. Seguindo por
ele, a montante, visualizamos uma aldeia com 12 casas e várias roças ao redor, próxima a um dos braços do rio Joaquim Rios. Seguindo ainda pelo Iquê, a montante, logo após
o salto Joaquim Rios, localizamos, já fora da área em estudo,
uma estrada e um posto de fiscalização interestadual. Daí
seguimos sobre a rodovia AR-1 em direção a Juína até encontrar os limites da área ecológica !quê, identificando o
picadão que marca os limites e sua casa-sede. Neste trecho
visualizamos, em sucessão, na faixa de terra que acompanha
a estrada, dentro da área estudada·: 1) Uma queimada logo
após o limite interestadual; 2) Uma entrada para cascalheira; 3) Uma derrubada; 4) Uma cascalheira; 5) Uma derrubada e uma casa; 6) Uma cascalheira; 7 Uma derrubada e
uma casa; 8) Uma cascalheira; 8) Um conjunto de 6 casas
e uma derrubada.
Essa ocupação se limitava a uma faixa contígua à estrada, não se aprofundando · na área.
Voltando por esse trecho até o salto Joaquim Rios, de
lá em linha reta até o rio 12 de Outubro, não se avistando
nenhum vestígio de ocupação neste trecho. Descendo pelo
rio 12 de Outubro até a barra com o rio Camararé, seguindo
por este rio a jusante avistamos à sua direita outra aldeia,
com 9 casas e muitas roças ao redor.
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De lá, voltando a seguir pelo rio Camararé a jusante,

· seguindo por ela até o córrego Anasseuiná, acompanhando
esse córrego em direção à sua cabeceira e de lá até alcançar .
e cabeceira do rio Preto.
No trecho compreendido entre o córrego Cauiíiara, o
córrego Anasseuiná e o ·rio P~eto não se avistaram sinais de
ocupação.
.
Do rio Preto voltamos à f~nda Juruena finalizando
o reconhecimento da área.
Com as informações de pesquisas na área realizadas pelo
GT criado pela Portaria n.º 630/ E de 22 de outubro de 1979,
pelo GT criado pela Portaria n.º 357 /P de 09 de julho de
1981, e pela avaliação da área indígena Salumã realizada pela
Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas - FIPE -,
dentro do Projeto de Avaliação de Areas Indígenas do Programa de Apoio às Comunidades Indígenas na Area de Influência do Projeto Pró-Noroeste, realizada em julho de 1984,
a Funai propõe que seja decretada como área indígena o
território assinalado em mapa anexo, conforme definição da
comunidade indígena Enauenê-nauê (Salumã) apresentada
pela Missão. Anchieta.
O Memorial Descritivo e o Relatório Antropológico descrevendo e fundamentando os limites da área seguirão posteriormente, no prazo de 30 dias previsto pela Portaria que
criou este Grupo de Trabalho.
Finalizando, queríamos ressaltar que esta proposta de
definição da área indígena é de responsabilidade exclusiva
do antropólogo Rinaldo S. V. Arruda, designado pela Funai,
secundado pela 5.ª D.R. e da Missão Anchieta, que exerce a
tutela direta dessa comunidade. Os demais participantes do
grupo de trabalho apenas confirmam a descrição do início
deste relatório de campo.
Assinaturas:
Rinaldo S. V. Arruda - Antropólogo - Funai
Dauberson M. da Silva - INTERMAT
Manoel Barbosa Filho - FUNAI
Paulo Jorge Ribeiro - INCRA
Hélio y. Ono - SEMA
Darei L. Pivetta - Assessor antropológico - MIA
Vicente Canas - missionário - MIA
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Vicente Canas chega à Brasnorte na madrugada do dia
9 de outubro e eu o esperava ali com o toyota. De sentido oposto chega também Ivar, do Aripuanã. Coordenador da OPAN, Ivar Busatto vem visitar Dorotéa, elemento
dessa organização, vivendo com os Enauenê-nauê. Na tarde
desse mesmo dia, chegamos à fazenda Juruena onde pousamos.
No dia seguinte, despedimo-nos e volto para a aldeia
myky, enquanto Vicente e Ivar vão para a aldeia Enauenê-nauê.
Dois dias depqis, avisam-nos pelo rádio que o Vicente e
eu deveríamos ir até Cuiabá, a fim de assinar o mapa definido pela equipe, com a proposta de área definitiva para os
Enauenê-nauê.
Comuniquei a notícia ao Vicente e ele achou uma coisa
totalmente descabida esse vaivém desgastante e propôs
que o mapa fosse enviado para a fazenda Juruena, de avião,
para assinarmos. Contudo, ponderando as coisas, achamos
melhor fazer mais essa viagem a Cuiabá para assinar o mapa
e findar a questão.
A convocação para a assinatura do mapa vem com a data
de 09-10-84:
"MEMO. n.º 055/ DDF/ 84

Em 09-10-84

Do: Eng.º Cartógrafo - Manoel B. Filho
Ao: Sr. Chefe Substituto DDF.
Assunto: Encaminhamento Mapa
Estamos encaminhando a V. Sa. mapa referente à delimitação da
Area Indígena ENAUEN:€-NAU~. confeccionado quando da reunião
final realizada na 5.ª DR., com a presença dos representantes da
FUNAI, S1EMA, INTERMAT, INCRA e MISSÃO ANCHIETA que constam da Portaria 1766/ E de 19 de setembro de 1984.
Sugerimos que o referido mapa, seja encaminhado à 5.ª DR. para
que sejam providenciadas as assinaturas do Pe. THOMAS DE AQUINO LIS·BOA, do IRMÃO· VICENTE CA:&AS e do Antropólogo DARCI
LUIZ PIVE'l*l'A, que se apresentou como membro da Missão Anchieta
nas reuniões realizadas naquela Delegacia Regional.
(Ass.)
Manoel Barbosa Filho
Eng.º Cartógrafo-DDF/ DDP
CREA - 19.079-D

108

DE ACORDO:
Encaminhe-se à 5.11 DR. (Ass.)
Aureo Ara.újo Faleiros
Diretor /DPI
MBF / DD·F /DPI/ hsb.

9-10-84

Vicente Canas, Darei Luiz Pivetta e eu no dia 22 de outubro, às
10 :30 hs. da manhã, assinamos o mapa no gaibinete do delegado
Amilton (mapa 4).

Para acabar esta história, queremO$ enfatizar que esse
assunto de terras, tão importante para os povos indígenas,
tem que receber outro tratamento e não pode ficar à mercê
dos burocratas. Só no governo do presidente João B. Figueiredo já passaram seis (6) presidentes pela FUNAI e três · (3)
delegados da 5.ª DR-FUNAI-CUIABA. É incontável o número
dos funcionários que a cada ano mudam ...
Os povos indígenas é que devem definir o seu território, como está acontecendo agora com os Enauenê-nauê, pela
primeira vez na história da Ameríndia.
Cabe terminarmos este livro com a declaração solene
dos povos indígenas do mundo:

Biblioteca Digital Curt Nimuendajú - Coleção Nicolai
www.etnolinguistica.org
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DECLARAÇÃO SOLENE DOS POVOS INDIGENAS DO MUNDO

"Nós, os povos indígenas do mundo, unidos nesta parte
da terra mãe, numa grande Assembléia de homens sábios,
declaramos a todas as Nações:
Nós exaltamos o nosso honrado passado.
Quando a terra mãe era nosso alimento,
Quando a noite escura formava nosso abrigo,
Quando o céu e a lua eram nossos pais
Quando todos eram irmãos e irmãs,
Quando nossa vasta civilização crescia debaixo do sol
Quando nossos caciques e anciãos eram grandes líderes
Quando a justiça governava a lei e suas ordens.
Então outras civilizações chegaram:
Com sede de sangue, de ouro, da terra e de
todas as suas riquezas,
I~vando numa mão a cruz, na outra a espada,
Sem conhecer ou esperar, sem aprender os costumes
de nossos mundos
Nos consideraram inferiores aos animais,
Roubaram nossas terras e nos conduziram para longe delas,
E transformaram os filhos do sol em escravos.
Porém não conseguiram nos eliminar,
Nem nos fazer esquecer o que somos,
Porque somos a cultura da terra e do céu.
Somos de descendência antiga e somos milhões,
Ainda que nosso universo inteiro seja destruído,
Nossa gente viverá por mais tempo que o Império da Morte.
Agora, viemos dos quatro cantos da terra,
Protestamos diante de todas as nações:
Que somos os povos indígenas,
Nós que temos um conhecimento de cultura e .nacionalidade
E sabemos onde a cidadania e fronteira de cada país termina,
E levantando-nos depois de séculos de opressão,
Evocando a grandeza de nossos antepassados,
Em memória de nossos mártires indígenas,
E em homenagem ao conselho de nossos anciãos sábios:
Nós prometemos solenemente controlar, de novo, o
nosso destino,
E recuperar nossa humanidade completa
E nosso orgulho de ser gente indígena"
Equador, 14 de abril de 1984. Transcrito do Jornal Amanhecer tndio.
Mato de 1984.

•

•
COMPOSTO E IMPRESSO NAS OFICINAS DA EDIÇÕES LOYOLA
RUA 1822 N .0 347 TELEFONE : 914-1922 SAO PAULO

..,
as

~

SOLIDARIEDADE COM OS POVOS INDfGENAS
"Quando nosso irmão Pataxó falou, ontem, nesta Assembléia,
disse uma palavra que quase me corta o coração: TEM PENA DA
GENTE! É o povo indígena representado por esse nosso irmão, que
há milhares de anos está vivendo nessas plagas, de forma marginalizada.
Eu me lembrei, então, da Segunda C.onferência dos bispos em
M edellín, em que a Igreja assumiu a opção preferencial solidária
pelos pobres. A palavra. solidária!
A gente fala muito em opção preferencial, na opção preferencial
não .exclusiva, e se detém nessas idéias - se é excludente ou não.
E se esquece a palavra qu•e eu acho importante: solidária! Não é
nossa obrigação simplesmente ter pena, numa atitude de misericórdia,
talvez sentimental. A nossa caminhada deve ser de profunda solidariedade com esses nossos povos. E solidariedade, antes de tudo,
não é dizer palavras de consolação, de conforto, de incentivo. Não!
Solidariedade exige doar a própria vida. Isso o Evangelho nos fala
de forma muito clara. Ser solidário é entrar realmente no meio,
encarnar-se na sua luta, também dentro dos conflitos. Encarnar-se
deve ser participar de suas festas e de seus ritos. Assumir, querer ser
um deles. Isso exige muito da Igreja, mas é por esse caminho que
devemos andar.
E certamente a conseqüência será a mesma que o Evangelho
nos indica. Por nós sermos perseguidos, muitos de nossos irmãos
têm medo. Um medo, talvez até existencial; um medo tão profundo
que leva a recuar. Mas é bom pensar: por que ter medo? Medo do
quê? Medo de quem? Podem nos espancar, humilhar. E mesmo
se forem atingidos o nosso sangue, a nossa vida. . . milhares vão
falar nos nossos nomes. Jamais a nossa voz será calada.
Já nos diz Puebla a respeito dos indígenas: são os mais pobres
entre os pobres. Pobres e não mortos! São pobres porque nós, os
cristãos, há século~ os condenamos. Esta é a maior tristeza: ainda
hoje, nós os acusamos em nome de uma cultura ou de uma civilização ocidental. Queríamos a transculturação dos povos indígenas.
Para assumirem, para aceitarem a boa nova, teriam que se tornar
brancos, que assumir a cultura européia.
Creio que o sopro do Espírito Santo, nesta Ameríndia, nos faz
descobrir cada vez mais os valores autóctones, os valores culturais
dos nossos povos indígenas. Há uma profunda comunhão e participação no meio desses povos - e a palavra-chave de Puebla é comunhão e participação.
Irmãs e irmãos, temos que aprender, e muito! desses povos.
Que Deus nos abençoe e nos guie. E que o Espírito Santo seja
verdadeiro assistente e assessor nosso, nessa caminhada que vale a
pena, mesmo que o preço seja perseguição, interpretações errôneas,
deturpações de má fé e, talvez, até um ou outro seja escolhido para
dar a sua vida pela causa dos nossos povos indígenas."
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