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Nao se trata de nenhum trabalho com pretensao cientffica ou academi·
ca, trata-se de depoimentos pessoais sobre fatos que testemunhei e de resumo
sobre o resultado de exaustiva pesquisa bibliogratica e documental.
Por isto, ao escrever este trabalho, nao sigo nenhum chavao estetico comumente usado, escrevo e narro os epis6dios de forma como o pesquisei
e da maneira que costumo cont~r est6rias.

"Eu nunca quis saber porque os Indios mataram ou deixaram de matar ...
Tenho-os como meus fi lhos, considero-os o prolongamento de minha famflia.
Ando armado na f loresta, mas nao atiro nos Indios em caso de ataque.
Se me matarem um dia, pac1enc1a .. ."
"Gilberto Pinto Figueiredo", lndigenista morto em servic;o, na floresta,no
Posto lndfgena de Atrac;ao Abonari em 29 de dezembro de 1974.
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OS WAIMIR I ATROARI

Todas as noticias que encontrei nos documentos 1~esquisados sabre os
indios denominados Waimiri Atroari e os cantatas manudo~ com aqu~le grupo tribal, nao garantem que eles se auto-denominern coma sao conheudos.
Sabe-se que OS Indios que habitam a area de influencia d? ri.o Camanau,
Jauaperi o Santo Antonio do Abonar i,quando s:_ refer em aos 1nd10~. que ha.~_r
tam a area de influencia dos 1ios Alalau e Uatuma. chamam·lt1es de A.tr oari .
E aqueles quando fazem referencia aos Indio~ d?.Camanau e Ja~aper1. Santo
Antonio do Abonari, denominam-lhes de Wa1m1r1. Entietanto sao P.~ucos os
historiadores que fazem referencias aos Indios habitantes na reg1ao comp reendida pelos rios Jauaperi, Camanau: Ua_turna •. S~~to Ant~nio do Abonari, Alalau e seus afluentes, com a denorninac;:ao Wa1m1ri Atroa11.
As primeiras notlcias que se tern dos Indios habitantes na. margem esquerda do Rio Negro, compreendendo a area que se estende do r10 Jatapu ao
Rio Branco (vide mapa n9 01). datam do seculo XVI I.
Barbosa Rodrigues. famoso etn61ogo brasileirr~, .f~i um d?s primeiros
que manteve cantatas amistosos com os 1ndios Wa1m1r1 Atroar1. que ele na
ocasiao, denominou-os de Crichanas.
Sobre os contatos com, Indios. Barbosa Rodrigues. publicou urn trabalho em forma de livrn intitulado "Jauape1 i. Pacificac;:ao dos Cr 1chanas"

( 1885).
Sabe-se tambem que o missionario Frei Teodoro das Merces. um. d?s
primeiros exploradores do Rio Negro, manteve cantata c.om os Wa1m1r1
Atroari, denominando-os entretanto de "Aroaquis".
Os Waimiri Atroari. e1am tambem conhecidos corn 3 denominacao de
Tarurnas. Cariµunns. Cericunas, Crichanas Alalaus. Jauaperi e Wauterniri.
O relacionarnento entre os 1ndios Warrniri Atroari com os segmentos da
sociedade coloni1adora man teve-se sern maiores problemas are o in icio do
seculo XIX. quando o cornercio ea explorac;:ao dos castanhais a'.in~1_ram eco:
nomicamente grande importancia. As terras ocupadas pelos Wa1m1~1 Atroari
sao ricas em p1orlutos vegetais, destacando-se a Casta~ha do Bras.II, Balata,
Pau Rosa (3) e outros a1 tigos de grande procuia comerc1al naquela epoca.
Foram criadas nas margens do Rio Negro. pequenJs vi las corno Moura.
Carvoeiro e Air ao sern que fosse 1egistrado nenhuma resistcncia por parte dos
Indios afixac;:ao daqueles povocJdo5 d0ntr o do lei rit6rio ocupaclos par elcs.
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Ap6s a ida para a reg1ao (area de influencia dos rios Jauaperi e Rio
Branco) do Major Manoel Ribeiro de Vasconcelos, nomeado pelo Presidente
da Provincia do Amazonas, Dr. Joao Pedro Dias Vieira. em 1856, iniciou-se
uma verdadeira guerra , aberta e desigual, contra os Indios Waimiri Atroari.
.Para "pacific.ar" os Indios Waimiri Atroari, o Major Vasconcelos, seguiu
no d1a 29 de abnl de 1856, levando consigo, ao Rio Jauaperi, 50 guardas
bem ar.mados pron.tos para entrarem em a<;ao contra os Indios. A pacificac;:ao
entend1da pelo Ma1or Vasconcelos, era de forc;:ar bala o rendimento dos Indios, para que os comerciantes exploradores de Castanha pudessem realizar
suas coletas sem que fossem molestados.

a

Majo~ Vasconc~los, subin~o o rio Jauaper i, entrou com seus guardas
no lgarape Uatupura, onde fo1 encontrado uma grande aldeia de indios
Waimiri e al I foi travado um combate entre os prac;:as e os Ind ios, que colhidos de s~r~resa e pela desigualdade de armas fugi ram apavorados, deixando
nas prox1m1dades da maloca um grande numero de mortos.
Os comandados do Major Vasconcelos, saquearan;i as casas dos indios,
lanc;:aram fogo em toda a maloca, chegando a morrerem dentro varias crianc;:as e velhos que nao conseguiram fugir.
'
Segundo relat6rios da expedic;:ao, devem ter morrido mais de 300 Indios
entre adultos, crianc;:as e velhos.
Depois do ataque. o Major Vasconcelos retornou a Manaus para relatar
o fato, e a seu pedido foi instalado na foz do pequeno lgarape chamado
Macucuaua, um destacamento militar para garantir aos coletores de castanha
seguranc;:a necessaria aos seus trabalhos.
'
Muitos dos castanheiros atraldos pela presenc;:a do destacamento militar,
foram estabelecendo-se nas margens dos rios Jauaperi e Alalau , dando continu1dade a explorac;:ao das matas, dentro do territ6rio dos Indios Waim iri
Atroari.
Nao custou muito, os Indios passaram a tentar afastar os invasores de
seus domlnios. Fuao Jordao, um dos moradores que se estabelecera na margem esquerda do rio Jauaperi, no local mais tarde conhecido coma Mahaua,
foi atacado pelos indios a flechadas, juntamente com as pessoas que residiam
com ele e estavam participando da coleta de castanha.
Na foz do igarape Tunuau, afluente do rio Jauaperi. os indios saquearam a casa de D. Catarina que se encontrava ausente, fazendo com que depois disto todos os que se aventuraram a subir o rio Jauaperi abandonassem
de vez suas residencias.
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lniciou-se entao, urna guerra sem treguas, entre os exploradores de pro·
dutos naturais e os indios Waimir1 Atroari.
Toda vez que um dos invasores das terras dos Waimin Atroari avistava
um rndio, fazia-lhe fogo. 0 Indio par sua vez e quando era possivel, revidava.
o "crime" dos indios aparecia, mas as vitimas 1ndlgenas nunca tornavam-se
conhecidas. Nessa guerra desigual o Indio, sempre levava o pior e isto fatal·
mente provocava nos Indios maior ira contra os colonizadores.

a

Em 1867, Frei Samuel Luciani. vigario da par6quia de Moura, vila_
margem direita do Rio Negro, estabelecid~ _nas prox_im_idades _da_ f_oz do ~'.?
Jauaperi, elaborou um projeto para "Pac1f1car os Indio~ Wa1m1r1 Atroan .
Foi entao Presid1:!nte da Provincia do Amazonas, Epam1nondas de Melo e
conseguiu os meios para levar adiante o seu projeto.

Entretanto, Frei Samuel nao saiu de Moura Enviou ao rio Jauap,eri _em
missao de "Pacificac;:ao", guardas armadas para manter cantatas com ind1os.
O grupo de guardas ao encontrar·se com ~s indios, par falta de conhecime::1·
to e meios de lidar com eles, fo1 hostll1zado e retornaram a Moura, tao
logo foi posslvel.

uma forc;:a do 39 Regimento de Artilharia e outra do Corpo Provis6rio sob 0
comando do Brigadeiro Joao de Barros Falca'o, a bordo de duas landhas de
artilharia.
Ouando as fon;;as atingiram Moura, os Indios ja tinham se afastado.

0 Brigadeiro Comandante, dividiu a forc;a em duas frentes de combate
e sairam a procura dos indios.
, . Subindo o_ rio Jauaperi, ~ma das lanchas encontrou-se com um grupo de
1nd1os que segu1am em 11 Ubas de retorno as suas malocas.
, A~ Ubas for~n: alvejadas com tiros de artilharia e todas metidas a pique.
Os ind1os_ ~ue v1aJava~ _ nas embarcac;:oes morreram quase todos e segundo o relatono da exped1c;:ao, foram mais de uma centena.
A segunda lancha, tendo no seu cornando o Tenente Pastana, encostou
na margem esquerda do Rio Jauaperi, acima do local onde as Ubas foram
pastas a pique, tendo seguido com seus comandados por terra. Ao encontrar·
se ~om um grupo de indios foi feito uma intensa fuzilaria que durou "ate a
no1 te chegar".

Frei Lucianni, escreveu ao Presidente da Provincia comunicando o ocor·
rico e pediu reforc;os de mais guardas armadas para levar adiante sua desas
trosa missao.

_ Seguindo pelo rio Curiau, partindo de Tauapessassu, saiu outra expedic;:ao armada contra os indios.

O Presidente da Provinc1a do Amazonas, Epaminondas de Melo, negou
o pedido do Frei, rescindindo em seguida o contrato firmado com o padrn
para "Paci ficar os 1·nd ios".

Pr6xim~ a _foz_ do Cur_iau, a expedic;:~io encontrou-se com um grupo de
cerca de_ 80 1nd1os, que apos a fuzilaria dos expeuicionarios, poucos escaparam, fug1ndo mata a dentro.

Os atritos entre Indios e castanheiros cont1nuaram toda vez, que dentro
do territ6rio dos Waimiri Atroari, encontravam-se

Nesse revide a presenc;:a dos indios na vila de Moura, mais de 400 Indios
morreram alvo das balas dos colonizadores.

No dia 12 de Janeiro de 1879, a vila de Moura, foi atacada pelos Indios
Waimiri. Os moradores ao notarem a presenc;:a dos indios nas proximidades,
tiveram tempo de refug1ar·se numa !Iha existeme na frente da vila (a ilha era
conhecida com a denominac;:ao de llha Curupiar i ou Sabia). Os moradores de
Moura depois do ataque dos indios, passaram a denominar a ilha onde esca·
param 'dos fnd10~•. de ilha da Salvac;;ao. name pela qual ainda e conhecida .

Depois do retorno das expedic;:oes, em Moura ficou sediada uma Lancha
de Guerra, destinada ao combate sistematic:o aos indios Waimiri Atroari.

O ataque dos indios a vila de Moura, limitou-se quase a danos materiais,
apenas dais dos rnoradores morreram,isto porque reag1ram,
bala, a prE!senc;:a dos Indios.

a

Ouando a notlcia da presenc;:a dos Indios em Moura. chegou a capital d.a
Provincia do Amazonas (cl1as depoi s). o Presidente fez segu1r para Moura
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No mes de outubro de 1874, o Tenente Antonio de Oliveira Horta, comandante do destacamento militar da vila de Moura,flagrou nas proximidades do povoado, um grupo de cerca de 200 Indios Waimiri Atroari, que fa.
ran: -~ortos a ?ala pelos prac;:as sob seu comando. Apenas o prac;:a de name
Ou1tll1ano Jose Ferreira ficou ferido entm os guardas da guarnicao militar
de Moura.
·
No dia 9 de novembro do mesmo ano, o Tenente Horta, comandando
20 prac;:as armadas. a bordo da lancha de guerra que se achava estacionada
em Moura, segu iu ao rio Jauaperi a cac;:a dos indios Waimiri Atroari.
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No dia 12 do mesmo rnes, por vol ta das 10 horas. a expedic;:ao, ainda
no rio Jauaperi, encontrou aparentemente abandonadas 5 Ubas. que po~
01 dem do Comandan te Hor ta forarn destru idas. Os fnd1os,possive1s passage1ros daquelas embarcac;:oes nao apareceram.

0 Comandante Horta era sempre auxiliado em suas missoes contra os
ind1os pelos "civis" de name Manoel Gonc;:alves. vulgo Bicudinho, Herm6genes Rodrigues Pastana, Hermenegildo Rodrigues Pastana e alguns outros
com menos frequencia.

Em seguida. um pouco ma1s acima. encontraram ma1s 2 Ubas. tambem
aparentemente abandonadas. Estas, o Comandante Horta resolveu leva-las
para Moura. como se fossem trofeus de guerra.

Em 1875, o Presidente da Provincia do Amazonas, Dr. Domingos Jaci
Monteiro, em seu relat6rio anual, comentando os atos do Tenente Ho rta com
relac;:ao aos (ndios Waimiri Atroari frizava. "fez-se neles(nos Indios) uma
grande mortandade, ja quando o perigo ja estava passado e eles retiravam-se.
Deste modo dificulta-se a conciliac;:ao com aqueles selvagens, em que cresce
o esp(rito de vinganc;:a com repetic;:ao das ofensas".

No d1a 21 de novembro. o sentinela do destacamento rnili1ar, ao av1star um incl10 nas p1oximidades do povoamento. deu um l1ro matando-o.
alertnndo a populac;:ao e o pr6prio destacarnento
lniciou -se entao ma1s um sangrento combate, tendo o Tenente Horta,
usado sua forc<.J rn1l1 tar ajudado pelos moradores da vila

Apesar de tudo. os indios continuaram aparecendo nas cercan ias da
vila de Moura, ora no Parana da Desgrac;:a. ora no Parana do Limao, nas ilhas
Urupunan e na ilha do Cureru, sendo sempre recebidos a tiros de fuzil.

Morreram mu1tos ind1os " lncon1ave1s" segundo notic1as dos jornais da
epoca.

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

Mu11os i11d1us entretClnto conseguirarn fug11. l"vc111do cons1go dlguns
morlos e fe11dos

No dia·15 de dezembro de 1876, o Tenente Malaquias em"viagem de
inspec;:ao" dirigiu-se ao rio Jauaper1, a bordo da lancha de guerraque fazia
parte de seu destacamento.

Ap6s o CJtuque, o Tenente Ho1 ta orgCJrntou um<.1 µau ulha e sa1u ern perse9u1c;:ao aos indios que consegui1am escaµCJ1
Novo encont10 deu-se entre ind1os e os comanclados µelo Tem~nte Horta e mais umCJ ve1 d rno11andade ocorieu. A1nda dss1rn alguns feridos conseguiram refugia1em se nas ma las pr6ximas ds md1gens du r10 Jauaperi.
No clia segu in 1e co11 t inuou a µersegu 1950 aos inclios fe11dos
Escondidos entre a folhagem das arvo1es "onde estavam trepados e si
le11c1osos" enconlravam se cerca de 23 indios feridos
Os gu,irdc1-; clr mCJc.los ao encon tr ar e111 us incJ1us escondidos e trepados
nos g<.1ll10s dt15 {11 vo1es f1ci:Jrc1m eu f611cos "corno cac;:adores entus1asmados
ante um grupo de gua11bas" Cad;:i um dos expedic1onaiios procuravadestacar-se em ~ua pon1011a "ApontCJvarn a arma e, ao d1sparar, o pobre fndiocala
de on de se enc:on travel abr 1gaclo. no me10 de ga1 galhadas gerais e gri tos de
sat1sfd<;:dO "Ass1111 c.a11cHn toclos. a excessao de Ulll que f1cou preso a um
gal ho"
No cJu 1r o d 1CJ, os prc1cu~ vol ld r<11n ao lou:JI da c hac..1na e ap6s empil harem
os corpos. l<mr,d1 c1m !0~10
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Ja no rio Jauapen, ao encontrar uma Uba aparentemente abandonada
numa praia, pr6ximo ao Tanau. mandou encostar a lancha para averiguac;:oes.
Ao aproximar-se da margem onde se encontrava encostada a Uba, a
lancha encalhou nos bancos de areia formados no leito do rio. De repente
surgiram varios Indios atacando a lancha flechadas.

a

Houve fogo cerrado de artilhana "querendo os indios tomar a lancha,
cobriram-na de flechas, pelo que a tripulac;:ao fugiu para os poroes. depois
de dar um tiro de metralha com rodiz10 de proa que, nao estando preso pelo
vergueiro. saltou ao conves. F1caram alguns marinheiros e indios feridos,
morrendo muitos desses" (Jornal "Amazonas" - 28 de abril de 1878).
Em 1878, o entao Presidente da Provlncia do Amazonas, Barao de Maracaju. convidou o padre Jose Maria Vila, para assumir a missao de catequisar
os Indios Waimiri Atroari, chamados na epoca de Crichanas.
Ao tentar aproximar-se dos indios, o Padre Jose Maria Vila, foi hostil1
bala, entretanto nao se registrou
zado e seus acompanhantes reagiram
nenhuma morte.

a
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Com o insucesso do primeiro contato, o Padre Jose Maria desistiu de
ua missao.

0 destacamento policial sediado em Moura, continuou com regularidae e insistencia a ca<;:ada aos Indios habitantes no rio Jauaperi e seus afluentes.
Em 08 de junho de 1886, o Presidente da Provlncia do Amazonas, desi gnou o Frade Jesualdo Machetti para, com os Padres que vieram da Europa
em sua companhia, organizar e dirigir o servi<;:o de catequese aos Indios Cri chanas (Waimiri Atroari).
Frade Jesualdo, achando-se sem condi9oes para desempenhar a catequese dos Indios, nao chegou a iniciar o trabalho para o qual fora designado
pelo Presidente da Provlncia.
Diante da recusa do Frei Jesualdo, o Presidente da Provlncia nomeou
o Frei Venancio Zelochi, que chegou a ir as cabe<;:eiras do Rio Branco (hoje
Territ6rio Federal de Roraima) a procura de interpretes entre os Indios
Macuxi, que pertencem ao mesmo grupo ligulstico dos Waimiri Atroari.
Como nao conseguiu trazer para o rio Jauaperi, os interpretes que necessitava para o seu trabalho, Frei Venancio tambem desistiu de catequisar
os Waimiri Atroari.
Com mais esta desistencia de religiosos para a catequese dos Indios
Waimiri Atroari, o Presidente da Provlncia do Amazonas, Coronel Conrado,
determinou a instala9ao na foz do Rio Branco e rio acima de Pestos Militares, visando a protec;:ao dos segmentos da sociedade colonizadora que ja
invadiam 0 territ6rio indlgena a procura das riquezas naturais.
Em 1889, retorna o Tenente Horta ao comando do Destacamento Policial encarregado de proteger a vila de Moura. E tambem volta a persegui9ao implacavel e sistematica aos Indios Waimiri Atroari.
A bordo da lancha de guerra, sediada em Moura. e acompanhado do
sub-delegado daquela vila, o elemento conhecido pela alcunha de Flato, o
Tenente Horta volta ao rio Jauaperi e no lugar conhecido como Maracaca
encontrou-se com os Indios Waimiri Atroari. ocorrendo intensa fuzilaria,
onde mais de uma centena de Indios tombou sem vida.
Moura foi o local, de onde, no seculo passado, partiram a maioria das
expedi<;:oes de cac;:a ao Indios Waimiri Atroari.
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BARBOSA RODRIGUES E OS CRICHANAS
Em 29 de mar90 de 1884, o Diretor do Jardim Botanico do Amazonas
etn61ogo e botanico, Barbosa Rodrigues a bordo de uma lancha da Marinh~
de Guerra, comandada pelo Tenente Jose de Almeida Bessa, acompanhado
ainda do alferes Manoel Ferreira da Silva e do Conde Ermano Stradel i, partiu de Manaus com destine ao Rio Jauaperi p<lra tentar um contato am istoso
com Indios habitantes daquela reg ao.

a

Na vila de Moura, incorporou·se exped19ao OS Srs. Manoel Gon9alves,
Zeferino Jararaca e o Indio Macuxi, Petro Ferreira Marques Brasil,que participava na condic;:ao de interprete, pois tudo indicava que o 1dioma dos Indios
Crichanas (Waimiri Atroari) como denominava o etn61ogo Barbosa Rod rigues, pertencia ao mesmo grupo lingu lstico dos Indios Macux1, habitantes no
alto Rio Branco (hoje regiao do Terri•6ric Federal de Roraima).
A expedi<;:ao partiu da vild de Moura, no dia 01 de Abrrl de 1884, a bor
do da lancha da Marinha, que foi ced1da Barbosa Rodrigues pelo Presidente
da Provlncia do Amazonas, 6Xc 1u:s1vdrnente para a missao.

a

Na boca do Parana Calango, que une o Rio Negro ao Rio Jauaperi. a
lanch? f icou fundeada e os exped1c,1onarios. seguiram a viagem daquele ponto
em d1ante em uma canoa, levando cl reboque mais duas que transportavam
brindes e art igos para alimentac;:ao
Numa das ilhas do Iago denon iradu Mahaua foram avistadas 4 Ubas,
tripuladas por ccrca de 40 Indios.
Foi o primeiro con ta to dos ex pt;;~ onar os chef1ados par
drigues com os Indios. "Urn alarrci h >rrlw I P qri• JS ar ea<;.arjo
ram pela floresta. Ero de faLer est•L:r
d
u µc
arvores que se quebravam e i:.l vULl r
p
bosa Rodrigues ao narrar em s,
dios.

Barbo ,a Ro
cc; .Jr iba
,;; gaihos das
•.,..,ot... <;c BJr
.:. in

Bar bosa Rodrigues, mu1to rece10.,o,• roc,urou se vprox1mc.r lo grupo de
Ind ios que gest1culava e ciceri<lvd o
1

A tr aves do in terprcte, o Ind 1•
convidou-os a irem ate a Cdnou,
Os outros expedicior a >
qua lquer momento o ataque dos 1rd t>'>

x1 qt...e a1...omµd11h,..va a expcdic;:ao,
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Os indios cercaram Barbosa Rodrigues e depo1s de muito insistir, aceitaam a acompanha lo ate onde encontravam-se as canoas com os objetos desinados a presentes.

, . Na foz do igarape Chichinau, a el<pedic;:ao encontrou um nova grupo de
1.nd1os, tendo, Barbosa Rodrigues, mantido contatbs amistosos com eles, real1zando tambem troca de presentes.

Mas, os companheiros de Barbosa Rodrigues. ao verem o grupo de inios se aproximando das canoas, remaram com pressa, se afastando da praia,
deixando sozinho com os Indios. "De repente, escreveu Barbosa Rodrigues.
s selvagens. me envolveram, me agarraram e me levaram a forc;:a para um
6rrego que dividia a ilha na parte coberta de vegetac;:ao. 0 c6rrego era bem
rofundo. Nao me atrevi a atravessa-lo porque tornava-se necessario nadar e
u nao podia por estar doente e vesticlo".

. Todos os cantatas mantidos par Barbosa Rodrigues e os Indios foram am1s~o~os e c?roados de exitos. Os Indios pareciam confiar no cientista. A exped1c;:ao c~ef1ada par Barbosa Rodrigues, contou com a ajuda do alferes Manoel ~e.rrerr~ da s,rlv~. Tenente Bessa e o Conde Stradeli, destacando-se ainda
a partrcrpac;:ao ~o 1~d10 Macuxi, Pedro FEmeira Marques Brasil, que serviu de interprete nos pnmerros cantatas com os Indios Crichanas (Waimir i Atroari).

Procurando canter OS Indios, fazendo gestos com as maos. demonstran0 que nao sabia nadar, conseguiu Barbosa Rodrigues, acalma-los. Depois de
andar distribuir aos Indios os presentes que tinha levado na expedic;:ao. ia
ecebendo deles. em troca, as suas pr6prias flechas e areas, deixando-os
or consegu in te desarmados.
Procurando sempre demonstrar o uso dos presentes entregues aos lnios, Barbosa Rodrigues, aparentemente conquistara naquele primeiro conato, a confianc;:a dos Crrchanas (Waimiri Atroari). Os brindes "trocados" foam principalmente - Machados, Ten;;ados, Facas, Tesouras, Agulhas, Calc;:as,
amisas e Chapeus.
Os Indios, par sua vez gostaram dos 6culos e do bigode de Barbosa Rorigues. Oueriam que Ihes dessem o bigode. E coma logicamente nao era poslvel, demonstravam certa tristeza par nao o possu !rem, porque segundo o
pr6prio Barbosa Rodrigues, os Indios passavam os dedos pelo lado superior
o labia e fazendo gestos. comparando com o seu bigode.
Enfim, terminaram fazendo Barbosa Rodrigeus darn;:ar com eles, coloando-o no meio de uma grande roda de danc;:arinos indios.
Mais de uma semana, conviveu Barbosa Rodrigues com os fndios. Guano os viveres acabaram, a expedic;:ao retornou a Moura para reabastecimento.
No dia 12 de abril do mesmo ano. a expedrc;:ao novamente entrou no rio
auaperi. Nas proximidades do lugar conhecido coma Sapa. encontraram
Ubas com varies indios a bordo. Barbosa Rodrigues, fazendo sinais,coneguiu que as embarcac;:5es dos indios aproximassem das que viajava, e ele
passou dai em diante a viajar numa das canoas dos Indios, que seguiam com
destine ao lugar conhecido coma Mahaua.
Depois de t1oca de presentes, a expedic;:ao seguiu viagem rumo as cabec;:eiras do rio Jauaperi.
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Acompanhado .de sua esposa e fililla, Barbosa Rodrigues, em 3 de junho
do mesmo ano, partra de Manaus em nova expedic;:ao ao Rio Jauaperi.

~ eopulac;:ao de vila de Moura, criou varias dificuldades para a salda da
expedrc;:ao de, Barbosa .Rodrigues, que passara naquele povoado, para reabastecer-se de v r~eres, pars, sabedores de sua missao pacifista, a populac;:ao desaprova~a _a ac;:ao. ~o etnologo, preferindo a ac;:ao do "Tenente Horta" e suas
expedrc;:oes punrt1vas.
.
Enfre~rando toda' sorte de dificuldades, Barbosa Rodrigues retornou ao
no Jauapen, chegan.do a 26 de julho ao lugar denominado coma Tauaquera
que ao chegar_rebatr~ou-o com a denominac;:ao de Teoduret6polis, em home~
n~g:m ao entao Pres1dente da Provlncia do Amazonas, patrono de suas expedrc;:oes.

~epois de dais dias de espera pelos indios, eles nao apareceram. Barbosa
Rodrigues •. resolveu se~uir viagem rio acima. No lugar denominado par Barbo~ Rodngues, de Tnunfo, local onde na expedic;:ao anterior teve cantata
amrstosos com os indios, as embarcac;:6es foram encostadas para pernoite Ao
~m~nhecer, Barbo.sa Rodrigues, acompanhado pelo alferes Ferreira, ~ do
1nd10 Pedro ~erre1ra Marques Brasil, e ainda de mais cinco indios da nac;:ao
Tucan?, segu1u por terra a procura da rnaloca dos indios Crichinas (Waimiri
Atroar1).
.
Encontra~a a poucas horas da margem do rio, uma maloca vazia, com
srnal de que arnda estava habitada. Deixaram no local os brindes que traziam
e reto:n~ram ao lugar onde se encontravam acampados seus companheiros de
expedrc;:ao.
Um dia

de~o~s

da visita a maloca, surgiu nas proximidades do acampa-

me~to ~a exped1c;:ao, um numeroso grupo de indios que tizeram um "enorme
alarrdo ao aproxrmar-se. Uns vieram par terra e outros em suas canoas vindos de pontos diferentes.
·
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Btirbosa Roclr iguu:;. ciw que, aquele grupo de incJros era chetiado µelo
TuxcJua "Ap.rr1.ir,1cci" que manteve cont<Jtos anrn;tosos com eles. realrzando
ali. rroca de presentes
Ocipu1s lt1 troc<J ch~ presentes, a expedrc,:<lo ret~rn~~r a Tauuquera ou
Teocluret6polis. como rebatinJra o lugar BCJrboS<J RocJr rgur~:>.

Lil llavr J f rcado urn grupo cle expedicionarios. enC'drregados de construr
rern urnn pe;uenci casa. onde ma is tar de poderia servrr de ab~~g~ aos e~ped1
cion,ir ros. Foi crguido naquele lugar. tambern, .~rn "Cruterro • par a srmbu·
lizm n paz. a uniao. entre crvilizndos e selvagens
Barbosa Rodrigues. no ano seguin1.e. ~etornou ao rio Jauaperi e semprn
rnantemJo contatos amistosos com os 111d1os. Ele pa.ssou c1 levar ncJs: pecJ1
eram
obietos cle adrnrracao pCJrd
coes,
sem pre a sua esposa e f rlha. as quais
.
.
indios, devido a tcz branca ea cabelerra 101ra
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No per iodo ern que Barbosci Rodrigues. esteve no r 10 Jauaperi, cessaram
as hos1ilidaclcs entre "c1v1l1zados" e rndros.
No dia 28 de outubro de 1884. qu<Jndo Bwbosa Rodrigues e11contrava
se nc1 vila de Moura, la dpurecerarn uns indros, que vrncJos dCJS rnarns. aproxr
maram·se das ct.1sas dos nior adores, que assustados tentararn reagrr. Enrretan·
10 Barbosa Rodrigues for de enconuo aos in?ros e depo~s d.a troca de presen
tes realiLacla nr1queli.l hora, sem nenhum 111c1derHe. os 1nd1os retornaram de
oncJe vierarn rumo <is suas malocas.
"Este acontecirnento for o rnais notavel dos fatos da vrla de Moura"
Barbosa Rodrigues, entretanto nao pode conuriuur s~us trabalhos ~ac1f1stas
jun to aos Indios. p 01 mouvos de ordem particular. f?1 ob~1gado cJ de.rxar a ta
refa a que se propos "de conduLir ao convlvro da crvrlrzac;:ao os aborrgenes do
Jauaperi".
Ja em 1900. depois da sa ida de Barbosa Rodrigues. do rio Jauap?ri. e d<J
desistencia da continuidade da missao. o Coronel Conrad~ J Nremerr. Pres1dente da Provincia clo Amazonas, determinou CJ ~nstalac;:ao nas margens ~o
Rio Br,mco. de Pestos Mrlitares. visando a "prowc;:ao dos segment~s da socrc
dacle irwasora dentro do terrrt6rio rn lrgrna. abrangendo toda a area do no
Jauaperr e de seus afluentes.
E

u

'lo o nao se demorou mu1to na v1s1ta, entretc1nto. evou
que pelo que se sabe toi recolhrdo ao
Mu .,,u de Hrst6ria Nutural de V1ena.

~~~s~g~r.~~~~~a:.r,~t=~~~ einograirco e
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E Ill 1905, por causa cle um rncendio nurn bdr r uuio de u 1n clos rnor.rdo
res de norne An tunes, que se eswbelecer<.J no 110 J..,uapPr r e reltJcioncJdo car
o 1ssas rnato de um indio, o Gover no do AmotOrlCJS, envrou mais urna fore;:
policiCJI ao rro Jauaperi.
A forc;:a Polic ial era chefrada pelo C.1p11ao Ct1t111gueira, que seguru rnata
a dentro ate as malocas dos indios. rcaliznnclo al1. d rnars 1rag1CiJ l1eca1ombe
que se pode imaginar acontecer a um povo.

0 grupo policial destruiu todas as rnalocas que t.!IH.;Ontrou, 1ncendr<.Jndo·
as e matando os Indios bala. Nuquela horr Ivel carnrficrna pereceram cerca
de 283 Indios, alguns mar tos dentro das pr6prws mdlocas rnce11d1adas

a

Os pra<;:as for<;:avam.a bdla. os incJ1os perrnanecerem dentro cJas malocas
e depors ateavam fogo. Os Que 1en tavarn rnesmo ass1m fugir do fogo erarn recebidos fora da maloca r1or in tensa fuLrluria. Morrerarn na ocasid'o rnuitas e;rran<:ns jun to corn suas rnaes. no inrerror das •nalocas incen fiadas

0 cap1 tao Ca unguer ra. p<Jra cornprovar o seu fcrto cJ1a11 re de seus uue·
r rures. levou para Manaus. 18 indros coma pm.ioneir os
Em Manaus us indios for am t.1lvu (JCJ

t..ur1os1dad1~

pCibl1c.,, quu v1r1 rirJ

•1

1

lo do CCJpitJo Cat111gue1ra urn ato du b1avurd e corag!ml
Os 18 1ndios Wa1mi1 i Atroarr I rcurcllll pn•sos nu entcio Ouartel de 111 f,m.
taria da Policia do Amazon.i:;. Forarn ot>r lf.JcJdos <.J vesllrem as r oupas los :-.ol
dc1do:-. enquanto perrnanecicJTn presos Desses 18 ind1os, c,e1s m 1 rt:r Qrn cJ tr
15
leLJ e rm1I tratos dentro da prisao DoLe delr.:!:i, g1oc;:.is (I rr11erven~Jo do Coro
nel Euclrdes Nazare, que cundoicJo dulcs. os lr.:vou r 011s1qo, cJre J vr'o cJ 1 M u
ra t de la rnandou os levar ao Jauaper 1
Em 23 de novembro de 1911, o C.1p1tJo cle lnhrH011,i, Alrp10 Ban<JPrrd
subru o rro Jauaperr, partindo da vrlil de tviour i, com urna
m trva ,
pasta de 12 pessoas. entre as qua1s encor1t1 JV~ :-.e o Coronel Eu 11 Jes '.J 0 1ur
para tenrar novamente um contato rHn1s1osu com os l!l I os Wdrrnrr 1 Atroarr

1901 o etn61ogo Rrcmdo Payer cons1;gu1u v1s1Li.J1 por alguns cJ.ias os

~d~~s :J.~~~ 1 ~~:.~~~~~ohi~~~i~~:, ~·~;:~~~: i~~1:,' Q~~l~~~~r.~~:~~~::,~
a

Desse traf>alho de pt:squisa tor elul>ornclo u111 re urnido vucdbul,ir10 I
1d1oma clos indios habrtdntes no r1u Jaur1pe11 (VCJn Kot..k
GurenE;r<r Die
Jr1uape1y, G. Huber - EinteitungJ.

Em 29 de novembro. a exped1c5'0 desembarcou no lugar c.onhec.rc!o c..o
rno Mahaua, e na ocasiao forarn avrstaclos qucJ1ro i11d1os ~Va1rn11r A1roar1 O
. Cap'. ta~ Al lp10 Banderra fez s1na1saos ind1os conv1da11do os a se aprornnar,.rn
Os indros com certo recero e gesticulando mu110 se aproximar arn das, rnbarca<;:oes que compunham a frota da expedic5o. D0po1s cle rr urtQ<; hr
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rem, as Indios saltaram em rerra. pr6ximo onrJe
Jcionarios.

ia se encuntrava os exµedi-

c

i

Al fpio Bandeira. fez entrega aos Indios dos presentes que traLia. mantendo rapido cantata com aquele grupo tribal. Destac?u-se nesse_ contat.o ~
Indio identificado coma Mepri. que segundo relarou Al 1p10 ~andeira, ele 1m~
tava passaros e "alguns quadrupedes e com isto chegou a d1vcrtir os exped1cionarios durance algum tempo"

l

Depois deste cantata com as Indios. a expedic;;5o. ainda ~entou 1r ma1s
alem daquele local, entretanto, par nao encontrarem ind1os no ac1ma,retor-

A DEFESA DOS INDIOS WAIMIRI ATROARI
PELO SERVl<;:O DE PROTE<;;AO AOS fN DIOS = SPI

A Castanha do Brasil. na prirneira decada do seculo. era procurada po
prec;:os faniasticos, mmivando que novas segmentos da sociedade nacional,
tentassem penetrar nos dominios temtoriais dos Waimiri Atroari. As areas
dos rios Jauaperi e Alalau. sao riqulssimas em Castanha do Brasil. e segundo
a visao dos civil izados. "nao tinham donas", foram as mais visadas na regiao
pelos co letores de castanha, que viam naquelas terras a oportunidade para
riqueza fcici l.

naram.
Al lpio Bandeira, foi nomeado o primeiro lnspetor do Serv1c;:o de Protec;;ao aos 1·ndios = SPI.
Em 1912, 0 pr6prio Alipio Bande1ra, fundou _no ilha_ conhec1?a como
Mahaua, no rio Jauaperi,o Prime1ro Posto de Atrac;:ao aos lnd1os.ho1e conhecidos coma Waimiri e Atroari
Entretanto. nao obstante a presenc;:a no rio Jauaperi de funciona~ios du
Servico de Protec;:ao aos indios. novas fates. colocavam·se contra os Indios.
dand~ continuidade a escalada de ex term inio daquele povo

Os governos do Estado do Amazonas, sempre visando a "economia do
estado e de grupos pol lticos dominantes, permitiam e ate mesmo determinavam a invasao das terras dos Indios Waimiri Atroari", provocando assim series atritos entre os coletores de castanha e Indios.

0 primeiro encarregado do Posto lndlgena de Atrac;:ao do Servic;:o de
Protecao aos 1·ndios - SPI, foi o Sr. Gregorio Horta, cuja unidade administrativa, foi instalada no rio Jauaperi, no lugar denominado Mahaua
0 Sr. Gregorio tao logo assumiu suas func;:oes. procurou impedir por todos os meios posslveis, a invasao do territorio indlgena Waimiri Atroari. Entretanto pouco pode fazer, pois os comerciantes apoiados pelos politicos de
Manaus, burlavam as ordens de nao invad1rem a te rra dos Indios.
Par iniciat1va da 1~ lnspetoria do Servic;:o de Protecao aos i"nd1os- SPI,
o Governo do Estado do Amazonas. atravesda Lei nQ941de16deoutubro
de 1917, concedeu aos Ind ios Wautemiris (Waimiri Atroari) as terras situadas
a 50 quilometros a jusante das cachoeiras dos r ios Jauaperi e Camanau

Mesmo com o arnparo legal. a 1? lnspetoria do SPI nao conseguia impe
dir a invasao do territorio dos Indios Waimiri Atroari. face a falta de pessoal
e meios para melhor vigilancia Com rsto, a s1tuac;:ao de confl1to enrre ind1os I
e invasores continuava. Toda vez Que o cole tor de castanha encontrava o in- I
dio, este era abatido a tires.
Em Manaus, existia uma empresa sob a razao social de Penha & Sessa.
sob a d1rec;:ao de seu principal socio, o ind1viduo de name Edgar Penha, cuja
atividade comercial era de f1nanciar e promover a coleta de Castanha do Brasi I e ex trac;:ao de borracha.
Par ordem de Edgar Penha, os seus funcionarios toda vez que iam ao
Jauaperi e Camanau, realizar seus trabalhos de coleta , ao encontrarem malo
16
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r<.cl"> c 1oc,:ddos c.los incJios. ateuvarn fogo e ruubavdrn us generos de suas roc,:as.
cTudo 1sto builando a vigilancia do Posto lndigena Mahaua. que passou a ser
cheficJdo pelo indigenistCJ Luis Jose da Silva. onde v1nha prestando bons ser. v1c,;os iJ causa indigena.

Edga1 Penha. por diversas veLes wntou tira1 da chefia do Posto lndigena Mahaua,o S1. Luis Jose da Stlva,pois acusava-o de arbitrario e de que estava entravando o desenvolvirnento da economia do Estado, quando proibia
1
CJ enr1adti ell' coletorcs de castanha no territ6rio dos fndios_
A l':l lnspetoria clo SPI sempre cJefendia o serv1dor das acusacoes de
Edgur Penhu. dando conhccirnento as <JutoncJades de enrao. da seriedade do
trabalho c.Jr.senvolvido pelo Sr. Luis Jose dd Silva. Em marc,:o de 1926, os
i1~d1os Wa1miri Atrnari. surgi1arn em vcirias partes do rio Jauaperi e numa
dessCJs saidils rnanuve1arn dialogo com cJuas mulheres que se encontravam em
urn acarnpamento de castanheiros. de name Maria e Antonieta. que haviam
sub1do au 1io Jauapc11 corn seus mar idos para trabalharem na coleta de castanha. Na ocasiao os indios deixararn transparecer o descontentamento e o
clesejo cle vig,mca conua os invasores de seu territ6no.
A ma1oria dos coletores de castanha que se encon trava trabalhando na
are.i do rio Jauaperi, ao tomar conhecimento do posicionamento dos indios,
abanclona1am aquele rio. Os func.ionarios da firma Penha & Bessa, ao contrario, passaram a real1zar,quando de suas penetra9oes na mata a procura de casrnnha. cer1ados tiroteios. tentando "espantar" os ind1os.
Um dia quando o pessoal da firma Penha & Bessa, encontrava-se no'local conhec1do coma Mijacao, foram surpreendidos pelos indios, travando ali
umo batalha que terminou com a morte de todos os coletores de castanha
coinponentes da expedi9ao.
"Os ind1os cairam sabre o pessoal, matando e trucidando. As canoas
dos exped1c1onarios f1caram encharcadas de sangue e a terra ficou toda em
clesordem, as bagagens espalhadas, volumes de mercadorias esparsas, rifles
e espingardas encostados a um pau. sem que nenhuma dessas armas fosse utiliLadas. Toda o pessoal fo1 vit1mado pelos indios. que arrastaram alguns cadaveres para o centro da mara. entre eles um dos s6cios da firma Penha & Bessa, o Sr. Candido Bessa.
Os corpos estavam molhados, parecendo que tinham sido retirados de
dentro d'agua 0 de Jose Candido Bessa. tinha ao lado direito um profundo
golpe, por onde se via o flgado e o cora<;:ao. 0 de Francisco Eliseu apresentava ferimento de flecha em cima do peito esquerdo, os punhos cortados e um
forte cip6 amarrado no pescoc;:o
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Dois rnolhos de cabelos de mulher apareciam pendurados em uma arvore. Os cabelos eram de Maria Eugenia, que para ali fora em companhia de
Francisco Mariano, um dos funcionarios e expedicionarios coletores de castanha da firma Penha & Bessa". (Relat6rio da l~ lnspetona do Servi<;:o de
Protec;:ao aos 1·ndios no Amazonas. anode 1926)
O servidor do SPI de nome Sebastiao Gomes de Lima. lotado no Posto
l ndfgena Mahaua, chegou ao local. m1nutos depois do ataque dos indios aos
invasores de suas terras, pois se encontrava exatamen tea procura dos 1nvasores de suas terras, para afasta-los do territ6rio indigena.
Edgar Penha, principal socio da firma Penha & Bessa. depois do ocorr i
do, aumentou sua perseguic;:ao aos iuncionarios do Servi90 de Protec;:ao aos
(ndios. acusando-os de insufladores dos ataques dos ind1os. Usando de seu
prestigio politico, Edgar Penha. procurou por todos os modos, afastar da
chefia do Posto lndigena Mahaua, o Sr. Luis Jose da Silva.
As autoridades do Estado do Amazonas. acatavam as denunc1as do Sr
Edgar Penha e por ma is que a 1? I nspetoria do SPI em Manaus, desmentisse
as acusa96es infundadas contra os seus denodados tuncionarios, a palavra final sempre era do invasor das terras dos indios.
Na tentativa de evitar maiores problemas, a l? lnspetoria do SPI. mandou vir a Manaus. o chefe do Posto lndigena Mahaua, alvo das acusac;:oes do
Sr. Edgar Penha. para pessoalmente explicar as 'a utoridades o que rea lmente
ocorria la no rio Jauaperi.
Luis Jose da Silva, tudo explicou e como nada das acusa<;oes do Sr.
Edgar Penha ficou provado, retornou ao Posto, dando conunuidade ao seu
trabalho. Entretanto quando tudo parecia ter ficado explicado, Edgar Penha,
tramava uma grande invasao a area dos l°ndios Wa1mir1 Atroari.
Ao retorna1 ao Posto lndigena Mahaua. a bo1clo de lancha de sua propriedade particula1. o Sr. Lu Is Jose da Silva, acompanhado de seus famil1ares, mulher e quatro indios menores Waimir1, forarn assaltac.Jos por Edgar Pe
nha e cerca de 30 bandoleiros sob seu comando.
Lu is Jose da Silva, f oi preso e sev1ciado den tro de sua pr6pria lancha ,
as vistas de sua esposa e fi Ihos adot1vos.
Edga1 Penha, ap6s o assalto, levando a reboque a lancha RIO Andira .
onde se encontrava preso o servidor do SPI Luis Jose da Silva. sua esposa D
Candida Pastana e 4 Indios menores. de names Abrahao. Bere. Muxupi e
Maria, seguiu ate o Posto lndigena Mahaua para que fosse 1et1rado daquele
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local, todos os pertences do Sr . Luis· Jose da Silva. Oueria Edgar Penha, que
com a re ti rada dos pertences de Lu is, e as sev lcias que estava sendo submetido, ele nao retornasse mais para a chefia do Posto lndigena, como a l':l lnspetoria do Servic;o de Prote<;;ao aos l°ndios, insist1a em conserva-lo.
A famllia de Lu is Jose da Silva, assistia tudo aquilo com pavor, destacando-se os indios menores,que tudo viam com muito medo e estranheza.Depois de retirado os principais pertences do Sr. Luis de dentro da sede do
Posto lndigena, Edgar Penha, com seus homens armadas, destruiram tudo
no Posto. Ate a pr6pria casa que servia de sede adrninistrativa ao 1C? Posto
de Atrac;ao do Servic;o de Protec;ao aos l°ndios, foi demolida naquela ocasiao
Nada restou inteiro do material e das instalac;oes daquele Posto.
Depois de tudo quebrado e demolido, Edgar Penha, que conse rvava preso em sua pr6pria embarcac;::ao, o Chefe do Posto lndigena Mahaua, Sr. Luis
Jose da Silva, e sua familia, retornou ao lugar denominado Nova Vitoria , as
margens do Rio Negro, sede de seus neg6cios. E ali, desatracou a em barcacao
Rio Andira de pro priedade do Sr. Lu is Jose da Silva. que estava servindo de
presidia a ele pr6prio, pois estava confinado no car:narote sem poder sarr.
sendo v igiado constantemente por dois homens armadas de rifles.
E,dgar Penha ao desatracar a lancha, fez ameac;::as a Luis Jose da Silva,
dizendo que quern mandava naquelas paragens era ele e nao 1a admitir que
Lu is retornasse ao Posto Ind igena.
Lu is Jose da Silva, bastante doente em consequenc1a das agressoes
sicas que sofrera, continuou a sua viagem com dest ino a Manaus.

r1-

a

Chegando a Manaus, tudo relatou Chefia da 1<:3 I nspetoria do Servi co
de Protec;::ao aos 1·ndios, que por sua vez levou ao conhecimento das autorid.a·
des estaduais, sem conseguir que fosse tornado qualquer providencia para
punir Edgar Penha e seu bando,ou mesmo co1bir que fates semelhantesvoltassem a acontecer.
Lu_is Jose da Silva, poucos dias depois de sua chegada a Manaus, faleceu
em consequencia dos maus tra tos e agressoes de Edgar Penha. A 1<:3 I nspe10na
do Servic;::o de Protec;::ao aos l°nd ios - SPI, em seu relat6rio anual de 1940, faz
as seguintes referencias sobre os fatos
"Ate a presente data nao teve esta lnspetoria nenhurna notlcia de qualquer providencia tomada,em relac;ao ao assunto, pelas autoridades policiais
que, forc;a e confessar, em todos os dema1s assunros. sempre fo1 sol 1citada em
prestar todo 6 apoio a ac;ao desta lnspetoria, dificuldades de alta monra certamente impedira ate agora as providenc1as sob re os fatos verif 1cados em epo
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ca anormal, embora praricados por quern, logo em seguida ao ataque do Pos·
to lndigena Mahaua deveria assumir as func;~es de Pre~eir_o M~nic~pal {Edgar
Penha) onde havia saqueado um estabelec1mento publ1co a mao armada,
condu;inclo preso ate esta capital. o encarregado do Posto lndigena , que ve10
a falecer em consequencia dos rnaus tratos recebidos".
Com a morte de Luis Jose da Silva, chefe do Posto lnd igena Mahaua, e
a depredac;ao das lnstala_c;oes do Posto, os trabalhos da primeira l nsP._etoria do
Servic;:o de Protec;:ao ao Indio, foram pratrcamente suspenses na reg1ao.
Com a destruic;ao do Posto Mahaua, os invasores tomaram conta do rio,
Jauaperi. Tudo sob comando do Sr Edga r Penha, que voltou a organizar expedic;oes de cac;a aos Indios Waimi ri Atroari.
Centenas de indios eram mortos toda vez que os encontravarn. Sabia-se
apenas em Manaus, que os fnd1os "nao mais aborreciam~'. E que os coletores
de castanha e balateiros. estavam trazendo suas produc;oes para Manaus, v1ndas do rio Jauaperi e Camanau.
A 1':3 lnspetoria do Servic;;o de Protec;ao ao fndio, nao mais retornou ao
ri o Jauaperi. Procurou mudar o local da instalac;ao dos Postos de Atrac;ao aos
Indios.
Assim, procurando evitar o relacionamento entre os invasores do rio
Jauaperi com os servidores do SPI , foi 1nstalado no rio Camanau, um Posto
l ndfgena com a denominac;::ao de Posto l ndigena :'Manoel M1rand~"· _para
voltar a tentar atrair os indios e defende las da ac;:ao predadora e crim1nosa
dos invasores.
Na epoca, pelo rio Jauaperi, tres foragidos da Policia de Manaus, conhe·
cidos coma Pedro Guerreiro, Casemiro e Lauriano. penetraram na area dos
ind1os e tudo indica que passaram a vrver corn eles e ate ajudando-os na defesa de seu territ6rio
lnclusive,se sabe que nurnci dessas exped1c;;6es de cac;a aos lnd ros, organizada pelos invasores,quando os fndios foram irnpiedosamente massacrados, um dos feridos. ped1a clemencia em portugues. se d1zendo ser Pedro
Guerreiro e nao Indio. Entretanto,nunca ma1s teve-se not(cias dos outros. Pode ser que tenham vivido ate os ultirnos dias com os indios, pacificamente,
ou tenham morrido em conflito, confund1dos ou com os invasores ou com os
fndios Waimiri Atroari.
Somente,ja nos anos 40.a l? lnspetoria do Servic;:o de Prqtec;:ao ao 1·ndio,voltou a tentar cantata com os Indios Wairnir1 Atroarr Abandonan do o
ri o Jauaperi, se instalou no r10 Carnanau
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Sob a orienta<;:ao dos irmaos, Humberto e Luiz Briglia, foi tundado no
alto do rio Camanau, o Posto lndlgena de Atra<;:ao denominado Manoel Miranda.
. ~ntretamo, .ap6s perlodo docontatos amistosos, em dezembro de 1942
~s ind1os Wa1m1ri A troari, cer tan:ente por confudir os denodados funciona'.
rios do .serv1<;:0 de Protec;:ao aos Indios, com aqueles criminosos que os vinha
persegu1ndo por dezenas de anos, atacaram o Posto Manoel Miranda matando todos os que ali se encontravam.
'

0 ~ervi<;:~ ~e Prote<;:ao aos 1·ndios - SPI. atraves da 1a ln spetoria de Manaus: nao des1st1u do contato com os Indios Waimiri Atroari . Tao logo foi
poss1v:1 o .Posto Manoel Miranda. fo i reaberto. em outro local e com denomina<;:ao d1ferente - Posto lrmaos Briglia, em homenagem aos irmaos indigenistas H~r:iberto e Luiz ~riblia que tombaram sem vida, na missao de contatar pac1f1camente os Indios Waimiri Atroari.
Os irmaos, quando em servic;:o no Posto lndlgena Manoel Miranda en~re .outro~ r.r~ba l hos relevantes, escreveram um vocabu lario da lingua· dos
1nd1os Wa 1m1r1 Atroari.

A_ morte _do irmaos Briglia. provocou entre os 1dealistas do Service de
Prote<;:ao aos Indios, mais amor causa que abrac;:aram por opc;:ao, ser.:.indo
come exemplo de trabalho a ser seguido por todos.

a

OS WAIMIRI ATROARI "VERSUS"
4 TH PHOTO CHART ING SQUADRON
Nos pr imeiros dias do mes de setembro de 1944, a Primeira l nspetoria
do Servi<;:o de Prote<;:ao aos i"ndios em Manaus.recebeu a visita do Tenente Wa l ter Willianson, do 4 TH Photo Charting Squadron. do Exercito Norte
Americana, que pretendia realizar uma expedi<;:ao pelos rios Jauaperi e Alalau , ate nas proximidades da cachoeira conhecida como Cachoeira Criminosa
(no Rio Ala lau). com a finalidade de real izar naquela regiao observa96es astronomicas, atendendo acordos celebrados entre o governo brasileiro e o governo dos Estados Unidos da America.
Os funcionarios da 1a lnsperoria do Servi<;:o de Prote<;:ao aos 1·ndios, em
Manaus, procuraram explicar ao Tenente Walter, que a regiao onde pretendia
fazer as observa<;:oes astronomicas. nos rios Jauaperi e Ala lau, eram habitadas
por Indios ainda arredios. que face ao comportamento dos invasores de seus
territ6rios, estes poderiam reagir com atitudes belicosas
presenc;;a de sua
equ1pe de trabalho. Advertiram ainda os funcionarios da 19 lnspeto ria do
Servi<;:o de Prote<;:ao aos i'ndios. para as dificuldades que a expedic;:ao iria encontrar quanta a navega9ao, atraves do rio Alalau, pois este rio na epoca.
encontrava-se com suas cachoeiras e corredeiras, com pouca agua, dificultando seriamente a navega<;:ao de canoas.

a

Po r mais que os funcionarios do SPI procurassem cientificar das dificuldades que a expedic;:ao iria encontrar, o Tenente Wal ter. demonstrava ind iferen<;:a aos problemas que iria fatalmente enfrentar. Decidido seguir viagem ao
Ri o Jauaperi e Rio Alalau, o Tenente Walter, solicitou a 1? lnspetoria do Servi<;:o de Prote<;:ao aos 1·ndios. em Manaus. que lhe fosse cedido para a expedic;;ao, funcionari os experimentados e um dos bateloes pertencente ao SPI. para
transporte de seu pessoal e material.
A 1? lnspetoria do Servi<;:o. de Prote<;:ao aos 1·ndios - SP I, emprestou ao
Tenente Walter o batelao, denominado de Tenente Lira. e segu iram acompanhado a expedic;;ao alguns funciona r ios experimentados e conhecedores da
regiao.
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Antes da partida da exped i<;:ao, a chefia da 1? l nspetoria do SP I recomendou veementemente ao Tenente Wa lter, que tivesse muito cu idado no
rel acionamento com os Indios Wa1miri Atroari, poisesteseram tides come perigosos, em virtude de sua fndole muito desconfiada diante da presenc;;a de estranhos em seu temt6rio, isto em consequencia do sofrimento secu lar que Ihes
.tinham infrigido os civilizados. Entre as recomenda<;:oes estava a de que o
Tenente Walter, levasse na exped i<;:ao bri ndes para serem trocados quando do
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encontro que fatalmente teriam com os Indios Wa1miri Atr oari, o que poderia ajudar no relacionamento pacifico entre os exped1cionarios e aquele povo
habitante na regiao dos rios Jauaperi e Alalau.
Em se~uida a visita do Tenente Walter a 1~ lnspetoria do Servic;:o de Protec;:ao aos Indios, a expedic;:ao part1u com dest1no a area dos Indios Waimiri
Atroari.
Em menos de uma semana ap6s a partida, a expedic;:ao re10rnou a Manaus, face a uma pane no motor da embarcac;:ao.
Os funcionarios da 1~ l nspetoria do Servic;o de Protec;:ao aos fndios, que
segui ram fazendo parte da expedic;ao do Tenente Walter, depots de consertado o motor da embarcac;:ao, recusaram-se a seguir acompanhando o Tenente
Walter para dar continuidade a viagem interrompida pela pane do motor.
Alegaram que o Tenente Walter, nao teria seguido os conselhos oferecidos pelo pessoal do SPI que eram conhecedores nao s6 da regiao coma da forma de Iida~ pacif1camente com os silv1'colas, e que a forma de agir do oficial
norte amerrcano, fatalmente provocaria nos Indios. uma atitude hostil
A chefia da 1<? Inspe torr a do Servic;:o de Protecao aos 1·nd ios acatou
plenamente a opin1ao do seu pessoal espec1alizad~. principalme~te porque aquela chefia tomou conhecimento de que o Tenente Walter, nao acolhera as sugestoes daquela d1rec;ao. para levar consigo bnndes como machados
faeces, etc. e em seu lugar levou aper1as carte1ras de cigan os. que os Indio~
pouco caso fariam para aquele tipo de brinde.
Mesmo sem mandar os funcionarios do SPI seguir acompanhando o Tenente Walter, a chefia da 1~ lnspetoria do Servic;:o de Protecao aos 1·nd1os sugeri~ aquele o:icial que procurasse na vila de Moura. pe~soal que pod.eria
servir-lhe de gu1a na espedic;:ao que iria empreender aos rios Jauaperi e Alalau.
0 comerc1ame da Vila de Moura, de nome Raul Vtlhena,cedeu ao Tenente Walter, quatro ho mens conhecedores da reg1ao e ate com certa pratica
no refac1onamento com Indios hab1tantes na regiao dos riosJauaperi eAlafau.
A expedic;:ao part1u da vila de Moura, em 28 de setenibro de 1944 chPfiada pelo Tenente Walter Williamson, com destino C:JO rio Alalau tend.a cc;.
mo principal objetivo ating1rem a Cachoe1ra conhec1da pela de~ominacao
de Crrm1nosa.
·
No dia 17 de Outubro, Raul Vilhena, que tinha ced1do ao Tenente Wafter Williamson, 04 homens para servirem de guia a expedic;ao, apreensivo
pela demora do seu re torn a, enviou correspondencia a chefia da 1<,l I nspe-

24

toria do Servic;:o de Protec;:ao aos fndios, em Manaus, informando que ate
aquela data nao tinham retornado, comunicando a sua apreensao pela sorte
dos expedicionarios e sugerindo que fossem tomadas medidas no sentido de
enviar com maior urgencia passive! , uma equipe de socorro ao rio Alalau, de
preferencia par via aerea. Comunicou ainda Raul Vilhena, que naquela ocasiao estava enviando ao rio Alalau, par via fluvial uma equipe de funciona rios seus, para subir o rio Alalau a procura dos expedicionarios.
A Primeira lnspetoria do Servic;:o de Protec;:ao aos 1-ndios em Manaus, ao
tomar conhecimento dos dizeres da carta enviada por Raul Vilhena, atraves
de seu chefe, entrou em conta to com o consulado norte a_mericano, comunicando o ocorrido.
Na noite do mesmo dia o interventor do Estado do Amazonas convidou a chefia da 1<? Inspetoria do Servic;:o de Protec;:ao aos 1·ndios, para comparecer em Palac io no dia seguinte as 8:00 horas, para tratar do assunto.
No outro dia, no horario estipulado, o pr6prio lnterventor do Estado
do Amazonas, Alvaro Maia, acertou com a chefia da 1<;1 lnspetoria de Servic;:o de Protec;:ao aos 1-ndios, que serra formada uma nova expedic;:§o que
seguiria com destine ao Rio Alalau, em busca dos expedicionarios chefiados
pelo Tenente Walter Williamson.
A chefia da 1fl lnspetoria do Servic;:o de Protec;:ao aos fndios,ainda
na reuniao realizada no Palacio do Governo do Amazonas, quando soube que
a expedic;:ao seria composta tambem com tropas do Exercito Brasileiro, firmou posic;:ao,e que ficasse bem claro, que o verdadeiro car<Her da expedic;ao
solicitada pelos norte americanos,seria apenas de buscas e resgates e,em nenhuma hip6tese seria de carater punitivo, sob pena de nao acompanhar a expedic;:ao.
0 pr6prio interventor do Estado do Amazonas, interpelou o Consul
norte americano, quanta as intenc;:oes da expedic;:ao, e na presenc;:a do Capitao Dubois, do Exercito norte americano, tendo recebido coma resposta
que a expedic;:ao tinha apenas ci objetivo de recolher as corpos dos norte
americanos e o material par ventura ainda existente da malograda expedic;:ao, salvando, se posslvel, tambem alguma parte dos trabalhos ja realizados
pelo T enente Walter.
Tenda em vista as intenc;:oes pacifistas demonstrada par todos as patronos e membros da expedic;:ao, a chefia da l':l lnspetoria do Servic;:o de Prote<;:ao aos fnd ios, aceitou em acompanhar e fazer parte da expedic;:ao.
Antecipando-se aos traba fhos da expedic;:ao, as 7,30 horas do dia 23 de
outubro de 1944, um aviao "Gruma", partiu de Manaus com destino a vila
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de Moura,levando a bordo a Chefia da 1? lnspetoria do Servic;:o de Protec;:ao aos l°ndios, o Consul Norte Americana em Manaus, seu secretario,. o
Capitao Dubois, chegando a Moura par volta das 8,30 horas.
Em Moura, :::>s expedicionarios encontraram-se com o comerciante Raul
Vilhena e que na ocasiao ja havia chegado em Moura, o t'.mico sobrevivente
da expedic;:ao do Tenente Walter, de name Raimundo Felipe, um dos homens
conhecedores da regiao, gentilmente cedido pelo Sr. Raul Vilhena ao Temmte Walter. Ap6s ouvirem o relato do sobrevivente sabre os acontecimentos no
rio Alalau, ficou decidido de que continuariam sua viagem par via aerea, prncurando observar, baseado no relato do sobrevivente, o local on de teria ocorrido o ataque dos Indios aos expedicionarios.
Passaram a fazer parte da expedic;:ao aerea o comerciante Raul Vilhena
e o sobrevivente da expedic;:ao do Tenente Walter. que a bordo do aviaio,
orientava o piloto para o local onde teria ocorrido o ataque dos Indios.
Ouando o aviao sobrevoou o local s6 foi poss Ivel notar algumas caixas sabre
os pedrais da cachoeira Criminosa , no rio Alalau. Ap6s mais v6os rasantes e
procura de avistar algum outro vestlgio sem sucesso, o aviao retornou a Moura.
Em Moura, foi tornado por termo o depoimento de Raimundo Felipe,
unico sobrevivente da expedic;:ao chefiada pelo Tenente Walter Williamson.
"No dia 2 de setembro de 1944, as 13,00 horas em duas embarcac;:oes
chefiadas pelo Tenente Walter Williamson, a expedic;:ao era composta de 3
oficiais norte americanos e mais quatro guias,incluindo o pr6prio Raimundo Felipe". As 17,00 horas do mesmo dia encostaram as embarcac;:oes para
pernoite ainda no rio Jauaperi, pernoitando no lugar conhecido coma Barreira Branca. A s 6,00 horas do dia seguinte reiniciaram a viagem com destino
ao rio Alalau acampando as 18,00 horas, para pernoite na ilha do Binanau. A
viagem prosseguia sem nenhuma anormalidade.Novamente as 6:00 horas do
dia 28 segui ram pelo rio Alalau ate acima da cachoe ira denominada Cachoeira dos 1-ndios". Ai dormiram, passaram os dias 29 e 30, tendo o tenente Walter Williamson feito a sua primeira observac;:ao astron6mica. Sairam dia 30 13s
3,00 horas da tarde e foram dormir no pedral das Palmeiras. Naquele local
o Tenente Walter fez a segunda observac;:ao astronomica. No dia 1<?de novembro prosseguiram viagem, atingindo a cachoeira conhecida coma cachoeira Criminosa, par volta das 11 horas. Naquele local, um dos bate15es, o de
name Tenente Lira, foi atracado onde deveria ficar ate o retorno da expedic;:ao, que seguiria o rio Alalau rumo as suas cabec;:eiras a bordo de uma pequena canoa. No Batelao Tenente Lira, ficaram os mantimentos previsto para o
retorno da expedic;:ao.
"No dia 02 de novembro, a expedic;:ao continuou sua viagem a bordo de
uma canoa, deixando para tras o batelao tenente Lira , sem que ficasse nin-
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guem para tomar conta, subindo os pedrais da cachoeira Criminosa cuja extensao e de cerca de tres quilometros. Chegando entretanto ao topo da cachoeira Criminosa, par vol ta das 14:00 horas, toram vista 10 mu Iheres (ndias
que tazim sinais aos expedicionarios. A conselho de Rai~un_do Felipe, os ~x
pedicionarios nao atederam os chamados. Um pouc_o ma1s a~1ma da cachoe1r~a
Criminosa foi armada o acampamento para perno1te. No d1a 04 pela r:na~ha,
seguiram viagem ate o lugar conhecido coma "Repartimento dos ln_d1os"
onde penetrararn par aquele igarape, viajando cerca de h_
ora e me_1a subindo contra alias a determinac;:ao da chefia da 1? lnspetoria do Serv1c;:o de
Prote9ao aos 1·ndios em Manaus, que recomendara ao tenente Walter Williamson respeitar e nao entrar no reterido igarape.

No retorno dormiram na ilha conhecida coma ilha do Rio Preto onde
Tenente Walter fez sua terc_eira observac;:ao astron6mica. E.?ia 05_ d~sceram ~
par volta das 13,00 horas atingiram o comec;:o da cachoe1ra C_rim1n~sa. ~a
encontraram alem das indias que avistaram quando sub1ram o rio, ma1s 4 1ndios adultos do sexo masculino e,alguns curumins. Os indios novamente acenaram chamando as expedicionarios. Os guias brasileiros, aconselharam novamente ao Tenente Walter para que evitasse o cantata com os (ndios, e seguissem viagem. O Tenente Walter, nao obstante os conselho.s, ordenou queencostasse a embarcac;:ao no local onde encontravam-se (nd1os. Como Raimundo Felipe, que pllotava a lancha (e o un1co sobrevivente da exped ic;:ao) desobedecesse, par nao querer encostar, o Tenente Walter obrigou-o a largar ?
motor e ao mesmo tempo ptlotando a embarcac;:ao aproou para a margem d1reita do rio Alalau, atirmando "brasileiro medroso, tern medo de Indio, eu
vou agora tirar fotograf1a para mandar para America.

0

Ouando a canoa encostou onde encontravam-se os indios, os guias bra sileiros,permaneceram a bordo e o sargento Baitz,auxiliar do Tenente W~lter,
um tanto receioso, colocou um pe em terra e outro dentro da embarcac;:ao. 0
Tener1te Walter Williamson, aproximando-se do grupo de indios ofereceu-lhes
cigarros, tendo aceitado e passaram a fumar. Em seguida o Te_nente ~a_lter,
preparando sua maquina, procurava tirar algumas fotos .. Os gu~as brastle1ros,
voltaram a advertir o Tenente pa·ra desistir das fotograf1as, pois estavam notando que os Indios estavam muito desconfiados com a maquina fot_o~ratica.
O Tenente nao atendendo as observac;:6es feitas tomava melhor pos1c;:ao para
as fotografias, quando recebeu no peito duas flechas disparadas p:los ln?ios.
0 Tenen te Walter, que se sentindo ferido , jogou a maquina no chao e at1rouse dentro do rio, arrancando as flechas de seu peito .
Ao perceberem o desastre que tin ha ocorrido todos os expedici_onarios
atiraram-se n'agua, tentando fugir a nado. 0 sargento Ba1tz ·tendo at1rado-~e
n'agua nao mais voltou tona, presumindo-se que se t~nha afogado, p_or_nao
saber nadar, ou talvez as piranhas o tivessem exterm1nado. Os bras1le1ros,

a
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Eonio Lemos e Isaias Ovi'dio, ocultaram-se seguros no motor embaixo da
canoa, mas ao serem percebidos pelos Indio:; foram flechados mortalmente.
0 brasileiro Renato de Araujo foi flechado afundando para nao mais voltar.
Os i'ndios apoderaram-se da canoa e desceram em perseguic;:ao a Raimundo Felipe e do Tenente Walter Williamson que nadavam ja distantes do
local da tragedia. Disse Raimundo Felipe, o unico sobrevivente do ataque dos
Indios, qJe o Tenente Williamson era born nadador e que mesmo ferido, seguia na frente e que a muito custo Raimundo conseguia acompanha-lo. No
local em plena cachoeira Criminosa, apresenta forte correnteza e isto ajudava-os mais ainda na fuga. A certa altura, segundo afirmou Raimundo Felipe,
uma flecha acertou o seu pr6prio chapeu, que era de "massa" e que por pouco tambem nao tombara sem vida. Com a flechada em seu chapeu, Raimundo Felipe, passou a nadar por debaixo d'agua, tentando salvar-se das flechadas. Ao subir a tona, depois de varios mergulhos, teve a felicidade de surgir
por detras de uma pedra da cachoeira, ficando assim protegido das flechadas
dos Indios.
Viu entao o Tenente Walter Williamson, que seguia mais a frente nadando a largas brac;:adas ajudado pela correnteza do rio, quando foi acertado por
uma flecha na nuca e seu corpo inanimado desapareceu num remanso da cachoeira Criminosa".
Com um mergulho, Raimundo Felipe, conseguiu passar sem ser visto pelos Indios, por um dos tombos da Cachoeira Criminosa e ganhou a outra margem do rio,descendo a pe sem alimentac;:ao durante 13 dias pela mata ate a
boca do rio Alalau (foz do rio Alalau no ri o Jauaperi).
No d1a 18 de outubro Raimundo Felipe,ouv1u.um barulho de motor no
rio e gritou por socorro. Era a canoa do Sr. Raul Vilhena que tinha saido de
Moura dia 17 a procura dos expedicionarios.
Raimundo Felipe, magro, quase sem forc;:as, foi recolhido pelos tripulantes da canoa e levado Moura, onde relatou primeiro todo o ocorrido a Raul
Vilhena ea Comissao chefiada pelo Consul americano e o Chefe da liil lnspetoria do Servi<;:o de Protec;:ao aos 1·nd1os, em Manaus.

a

(Este relato foi copiado do relat6rio do Dr. Alberto Pizarro Jacobina.
sabre a ocorrencia datado de novernbro de 1944).
Em seguida a Comissao, constituida pelo Dr. Alberto Pizarro Jacobina,
Chefe da 1? lnspetoria do SP I em Manaus, Carlos Pinto Correa, lnspetor do
SP I, Capitao Johan E. Du Bois, Tenente Conrad Lundgren, Sargento William
Thompsom, Tenente I ta mar Al lent, Cabo Palheta e ma is seis soldados, seguiram viagem ao rio Alalau, na tentativa de resgatar alguns pertences, ou o que
restou da expedic;:ao do tenente Walter Williamson.
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Pouca coisa consegui ram recolher. Foi encontrado intacto, o batelao
Tenente Lira, que pertencia ao Servic;:o de Protec;;8o aos 1-nd ios e que fora emprestado para compor as embarcac;:6es da expedic;:ao. Entretanto toda a carga
foi destruida.
Pelos sinais encontrados na cachoeira Criminosa, a versao apresentada
por Raimundo Felipe foi confirmada, nao deixando duvida quanta a ocorrencia.
Ja na volta, a expedi<;:ao encontrou um grupo de 1·n dios Waimiri Atroari,
que ao avistarem os expedicionarios fizeram grande algazarra e acenavam como se tivesse chamando.
O Dr. Alberto Pizarro Jacobina , acompanhado de seu auxiliar Carlos
Pinto Correa, numa das canoas da expedic;:ao, afastou-se de seu grupo, e levando consigo alguns brindes. tentou um contato amistoso com os Indios.
Ao aproximar-se do grupo de Indios, foi notado que eles tambem estavam receiosos da aproximac;;8o da canoa da expedic;:ao.
Entretanto Jacobina. procurando expressar-se na I lngua dos Indios, em
monossilabos. fazia gestos de amizade, conseguiu encostar sua canoa nas dos
indios.
Quando isto ocorreu, alguns Indios, chegaram a passar para a canoa de
Jacobina e ele, passou a distribuir os brindes que levava consigo. Tudo correu de forma arnigavel e Jacobina. em retr1buic;:ao aos presentes. recebeu tambem alguns, co.mo areas. flechas. bananas e pedac;:os de came de anta.
As trocas de presentes, demoraram cerca de me1a hora, e tao logo, acabaram, os Indios que haviam passado para a canoa de Jacobina retornaram
as suas pr6prias embarcac;:6es, e afastaram-se lentamente.
Jacobina e seu companheirq Carlos Pin to Correia, remaram sua embarcac;:ao para jun to as outras da expedic;:ao
Depois deste contato amistoso. que foi uma vit6ria do born senso e do
pr6prio Servic;:o de Protec;:ao aos Indios, pois nao permitiu qualquer atitude
hostil contra os Indios, a expedic;:ao retornou a Manaus, ciente de que cumprira a missao.
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Pouco se sabe sabre os rituais dos Waimin Atroari, apenas algumas ocorrencias foram anotadas como procurarei descrever.

OS WAIMIRI ATROARI

Os _ind1':1~ cunhe_ciclos coma Wairniri A1roar1. au Cr 1chanas. Juaper1, Ala
l<~us. Wa1Lern111s. hnb1tavam n regiao compreendida desde o rio Urubu. 1ribu
tario cJa n:ia1 ger'.1 esqu~rda do rio Negro, me a foz do R 10 Jauaper 1. subindo
po~ esse r10, ~Le a bac1a do seu principal afluente, o rio Alalau. onde hoje lo·
cal1za-se a ma1or concentra<;:ao populdc1onal desses ind1os

e

0 seu 1dioma cl<.1ssifiCCJdo corno do Grupo Kar 1b. face a semelhanca
com ou.1r~s. linguas do rnesmo grupo lingui'stico, come os Macux 1, habitant~s
do Temtono Federal de Rorairna.
Medem aprox1rnadarnen1e 1,80 metros de altura. sac fortes e sua pele
de um moreno claro Cabelos pretos e l1sos

e

Rasparn os cabelos cla cabec;:a are um pouco ac1rna da orelha. 1anto as
homens corno as mulheres.
Andam n?r~alr:iente nus Os homens usarn uma espec1edecin1a confec.
c1onado corn c1po t1t1cn que ao mesrno te1npo serve de suspens61 io pen1ano.
A. mulheres usa_m uma especie de tanga, confeccionada com caroc;:os de baca ·
ba, preses e Lecrdos de tu cum que sao tix<.rdos na c111 tur a por cordao de fibra
tambem de tucum.

Os mortos dos Waimiri Atroari sac cremados, utllizando-se um girau de cerca de 1,00 metro de altura e o fogo e ateado no espac;;o existente entre
o girau e o solo. As cinzas dos mortos sao jogados nos rios. Sabre este fato,
sabe-se que eles alegam que se deixarem as mortos enterrados, toda vez que
passarem no local, terao lembranc;;as tristes dos mortos. par isto optam em
crema-los e jogar as cinzas no rio. Entretanto, esta informac;;ao e muito superficial, carecendo maiores estudos sabre o assunto, para poder fazer um comentario seguro.
Os doentes graves sao isolados no canto da maloca pertencente ao seu
grupo familiar, colocando-se uma pena de gaviao nos punhos da rede e embaixo, uma vasilha no chao com agua para o doente beber quando esta com
sede, procurando evitar de qualquer modo, o cantata f isico com o doente.
Sabe-se tambem que no mes de setembro, que coincide com o periodo
da baixa das aguas dos rios. costumam promover festas em suas malocas centrais. Possivelmente ded1cada em oferenda as plantac;;5es que irao realizar,
cujo trabalho ocorre tao logo terminem as festas.
Os Waimiri Atroari vivem principalmente da agricultura.

A tanga e usada apenas na pane da frente, cJeixando lotalrnente desco·
beno a re91ao glu tea

Produzem mand1oca. macaxeira, cana-de-ac;;ucar, banana. batata dace
e industrializam, de forma artesanal a fannha.

Confeccionam .seus utensil1os dornesticos com palha de tucum, cip6 till·
ca. produz1ndo bala1os. cestas, jamax1s. maqueras. tip1tis e peneirns.

Fazem o plantio e a colheita par etapas. Nunca armazenando o resultado da colheita.

_LJ1rl1_zani-se rarnbem do barro µara confecc1ona1 panel<Js e urna espec 1e
de fr1g1de1ra para use no preparo da al1rnentac;:ao

Plan tam suas roc;:as em epocas e locais d1ferentes. Ora,pr6x1ma a pr6pria
maloca. ora entre uma alde1a e outra,nos caminhos que ligam suas povoac;;oes.

,
As suas armas. corno o nrco, siio confeccionadas corn o amago do pau
d area e medem ccrca cJe 2, 10 metros de comprimenro. s1:;rvindo rarnbem
coma 8adur na

Sao tambem habcis cac;:adores e pescadores. fazendo pane de seu carda·
pio, antas, macacos, porcos. jacare;:i, tartarugas, tracajas, paca. Pescam traira,
tucunare. pirarucu. pirarara.

. As f lec~1as sJo con feccionadas com raboca c flecheira para 0 corpo pro·
pr~amente d110 ea ponta ou bico, pode ser de pau d'arco bem afiado. osso de
an 1ma1s silvestres, au pedac;:os de faeces. devidamen te arnolados.

Colhem coma alirnemos auxiliares, frutas do buriti. castanha do Brasil,
mel de abelha.

Os Wairniri Atroa1i, ao contrario da rna1oria dos indios habirantes na
Amazonia Br<Jsilci1a, nao sao visros com cnfei1es corporais. nern mesmo a
pre<>encu de plumagens foi not<Jda.
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As suas casas consti tuem em uma construc;;ao de troncos fincados no
chao em forma oval au redonda, com duas portas.
As paredes da construc;:Bo, sao formadas par paus rolic;:os fincados no
chao, tranc;;adas com pal has de Ubim au Buc;:a. nao chegando a atingir a altura
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do teiu. c.leixdncJu umd abenura para ent1acJa do are para a salda de fumaca
de suns foguF;i ras.
·
lnternamente a maloca contem div1s6es, formadas por esteios fincados
no chao, os qua is servem coma divisor entre acomodacoes das tam llias e romo apoio de suas "maqueras", que ficam atadas nessc~ es1eios e nos esteios
de sus1entac;:ao do Leto.
Em cada div1sao interna. vive uma famll1a 1..om todus os seus pertences,
como arco, flecha. cestos. jama>:is e maqueiras.
No meio da divisao encontra-se semp1e uma pequena foguei ra, sempre
acesa, na qual sao preparados os alimentos e serve para esquentar o trio ea
f umac;:a para espan tar os mosqu1tos
Usam como me10 de transporte, as Ubas. que sao canoas construi"das de
um rronco de madeira cavado no seu amago e sac rnuito pesadas e de diflcil
navegac;:ao.
Estes dados sabre os Indios Waimiri Atroari, foram levantados atraves
de contatos que mantive com aquele grupo tribal e com base tambem em informa?5es pres1ad~s a mim, pelo Gilberto Pinto Figueiredo e outros colegas
~e _tra,)aiho, que t1veram a oportunidade de conhecerem de perto aqueles
ind1os.

POSTO INDfGENA IRMAOS BRIGLIA
A g1 Inspetoria do Servi<;:o de ProtE?<;:ao aos 1·ndios - SPI . depors do
ocorrido no Posto Manoel Miranda. no rio Camanau em dezem bro de 1942.
quando tombaram sem v1da os irmaos Humberto e Luiz Briglia e seus. com·
panheiros insistindo na tentauva de contatar am1stosamente com os 1nd1os
WJ1rn1ri Atroari, organ1zou uma nova equipe de ded1cados ind1genistas d1spostos ao sacrificio de sua pr6pria v1da, para instalarem no mesmo r1 0 Ca
manau. um novo Posto Ind lgena de Airacao.
Este Posto. seria instalado, como foi. muito rnais acirna de onde hav ia
sido instalado o Posto Manoel Miranda. e rnuito mais pr6ximo das malocas
dos indios Waimiri Atroari.
A direcao do Posto lndlgena lrmaos Briglia, denominac;:ao esta em justa
homenagem aos indigenistas rnortos em defesa da causa, foi entregue ao Sr.
Luis de Carvalho. que ja tinha bastante e·'(periencia em contato com Ind ios
e demonstrado ser possuidor de conhecimentos necessaries a m issao que lhe
foi confiada.
Com ele seguiram 12 auxiliares. pessoas tambem ja corn experiencia no
contato com Indios em outras areas e dispostos a realizarem a ta1 efa de con·
tata1 com cs Waimiri Atroari com amor e ded1cac;:ao.
Entre os expedicionarios que chegaram ao Posto lndigena lrmaos 811·
glia. destacava-se a figura de D. Candida, viuva do Sr. Luis Jose da Sliva, pri·
meiro Chefe do Posto l ndigena de Atrac;:ao Mahava. instalado no r10 Jaua
peri, que morreu em consequencia das a91ess6es de Edgar Penha, em defesa
do ten it6rio indigena.
D. Candida, mais tarde casou·se com o 1ndigenista Luis de Carval ho e
com ele seguiu rumo ao rio Camanau para a 1nstalac;:ao do Posto lndigeno
lrmaos Briglia.
D. Candida conhecia bem os Indios Wa1mir1 Atroari. chegando. quando
morava no Posto lndlgena Mahaua em cornpanhia de seu f1nado marido Luis
Jose da Silva, a ter como h6spede de sua casa no Jauaperi. quatro indios me·
nores do grupo Wairniri que os tratava coma fossem seus filhos. Ela fa lava
f luentcmente o idioma dos indios Wa1mi1 i Atroari. talvez uma das t.'.ini cas pes·
soas que v1eram a dominar a lingua daquelPs silvicolas.
O Posto fo1 1nstalado coma p1ev1ra a 1~1 lnspetoria do Serv1c;:o de Protei;:ao aos !"ndios - SPI, e Luiz de Carvalho.sPgu1ndo as drretr zes fixadas .
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nao procurou forc;:ar U COlltato COnl Os indios. Preferiu esperar que OS indios
viessern ate o Posto.
Esperou cer ca cle do is anos e nenhum dos Waimiri Atroari aparecera na
sedc c.Jo Posto. nJo obstante a aproxirnac;:ao em que se encontrava com reladio as suas rnalocas.
Entret<1nto. no dia 19de novembro de 194G,por volta do meio dia,surgirarn na sede do Posto lrmaos Briglia, cerca de 25 Indios Waimiri Atroari,
chefiados pelo indio Muxupi, que tinha sido, quando crianc;:a. h6spede de
D. Candida no Posto Mahaua no rio Jauaperi.
Muxup1 ja era um rapaz. pois ja se passara varios anos desde o d ia em
que ele deixara o convivio corn D. Candida e voltara para a sua aldeia. lsto
ocorreu tao logo foi c.Jestru{do o Posto Mahaua. pelos castanheiros e balateiros. chefiaclos por Edgar Penha

ocorrera no Posto Ma noel M 1randa. foi consrderado pela 1<? I nspetorra do
Serv1c;:o de Protec;:ao aos 1·nd1os - SPI. coma um 1mportante marco no relac1onamento entre os ind1gen1sra e a comun1dade indigena Waimiri Atroari,
no relat6rio da li:l lnspetor1a do SPI. sabre o fato, D Candida foi assrm
cons1derada:
"D . Candida merece. indiscutivelmente as glorias dessa pacificac;:ao, a ela
devemos o exito de nossa missao, como embaixarriz que foi da paz e da conc6rdia entre os civilizados e Waimiris, de ha muiro desavinhos "Relat6rio de
11? lnspetoria do Servic;:o de Protec;:ao aos 1-ndios em Manaus referente as atividades do mes de novembro de 1946".
Os Indios voltaram ao Posto lndigena l rrnaos Briglia. coma haviam prometido. E desta vez encontram Luis de Carva lho e seus companheiros na sede
do Posto.
Entretanto, segundo D. Cand1da,eles estavam desconfiados.bem diferente quando la esr1veram em 19 de novembro.

D Candida estava sozinha em casa na hara em que os Indios chegaram
ao Posto. Luis de Carvalho e seus auxrliares estavarn para a roc;:a, onde enconuava-se trabalhando. A roc;:a ficava um pouco afastada da area da sede do
Posto, omle estavam constru ldas as casas residenciais e sede do Posto.

Muxupi, que na primeira visita procurava demonstrar afeic;:ao a D. Candida, durante a nova visita procurava evitar qualquer contato direto com ela.

D. Ca11cl1da <Jo av1sta1 o seu filho adotivo Muxupi, nao o reconheceu.
cheganclo a pensar que aqueles Indios Waimiri Atroari que acabavam de chegar cle surpresa, ir iam ataca-la. Entretanto, reagindo ao susto inicial, procurou corwersar corn eles, expressando-se no idioma falado pelo grupo.

D Candida, rnesmo notando a diferenc;:a de comportamento de Muxupi,
procurou desfazer qualquer mal entendido par acaso existente. Fez vestidos
para as mulheres lndias que vieram acompanhando os seus maridos presenteando-as e elas ficaram muito satisfeita.

S6 assim conseguiu identificar Muxupi. como aquele menino que ela
hospeclCJria e tivera corno filho adotivo no Posto Mahava. Muxupi tambem reconheccu D. Candid<J cornu a sua "Marnae" e aceitou o convite para entrar
ern casa c alrnoc;ar corn eln.

Outros b rindes, coma machado, faeces, arames, foram distribu Idos a todos os visitantes. entretanto Muxupi, demonstrava sempre uma certa intranqui lidade, e oom diferente de seu comportamento da ultima visita.

D. CancJicla aproveitou a oportunrdacJe para conversar com todos, peruu11WncJo pelos parentes cle Muxupi. que conhecera quando ainda morava no
Pnsto Mrihu.1 P sobre o cunhec.do, 1a naquelc tempo Tuxaua Maruaga.
Muxupi, responclcu que Muruag<J Ja estava mu1to velho e nao aguentava
rnais fazer grnndes via9ens e ele agora eru o chefe tfoquele grupo.
Depois cJe n lrnoc;:arem e receberern presernes o fertacJos por D. Candida,
os inclios emlJarcarorn ern suas canoas e subiram o rio, rumo as suas malocas,
prornetenclo r8to111m nu pr6xi1--ia lua.
Este cor1tato ,irnistoso mant1cJo corn os Indios Waimiri Atroarr, par D.
Cawlicl~i no Pusto 11 rni:fos 81 igliJ e111 19 cJe novernbro de 1946, ap6s o que
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Os ind ios demoraram na sede do Posto nessa visita 3 dias e ap6s as despedidas prometeram voltar na pr6xima lua.
Luiz de Carvalho, D. Candida e seu·s companheiros. ficaram um pouco
apreensivos.pois apesar do cantata com os Indios ter sido amistoso e alegre,
not ou-se certa intranquilidade entre eles. principalmente em Muxupi.
D. Candida estava gravida e esperando o nascimento do bebe para aqueles d ias. Luiz de Carvalho ja providenciara a vinda de uma parteira que se
encontrava hospedada em sua casa no Posto aguardando o dia do nascimen·
to do seu filho. Ela, a parteira, ficou em paniw com a chegada dos indios
pois ela pessoalmente, nao conhecia as Waimiri Atroari, s6 tendo noticias deles atraves de narrativas de massacres e mortes violentas contadas pelos ribeiri nhos da regiao. Mas os Indios nao chegaram nem mesmo a ve-la. pois en-
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quanto os Indios permaneceram no Posto, ela trancou-se em um dos quartos
da casa da sede do Posto, de la s6 saindo quando os visitantes foram embora.
Dois dias depois da safda do grupo de Indios Wa imiri Atroari, chefiados
por Muxupi, su rgiu novamente no Posto lndfgena lrmao Briglia, um outro
grupo de indios, nao OS mesmos que part ic1 param da VISita anterior embora
estivessem chefiados tambem por Muxupi Vieram desacompanhados de rnulheres e criarn;as. Eram s6 adu ltos e jovens.
Chegaram desconfiados e arred1os. D. Candida procurou conversar com
Muxupi, ten tando saber quais os motivos do retorno. pois eles ti nham partido dizendo que s6 retornariam na pr6xima lua, e em poucos dias ja tin ham
retornado. Muxupi desconversava e nao respondia as perguntas de D. Cand ida. Falava sobre outros assuntos, mas nao explicava a razao do retorno i:ao
rap ido.
Luiz de Carvalho, procurou agrada-los, voltando a distribuir mais presentes e conseguiu convece-los a pernoitar no Posto naquele dia, Entretanto
pela madrugada partiram do Posto sem se despedirem, como e costume deles.
0 fato causou apreensao em todos.
Na vespera do Natal, dia 24 de dezembro de 1946, o mesmo grupo retornou ao Posto, e sem nenhuma explicac;:ao atacou a todos que se encontravarn na sede do Posto de Atrac;:ao lrmaos Briglia, flechadas.

a

Conta D. Candida que nada levou de sua casa, saiu de la do jeito que se
encontrava, com a flecha ainda encravada em seu peito e sangrando muito,
pois a flecha estava enganchada dentro e nao era posslvel arranca-la s6 puxa ndo.
Ao passar ru mo ao rio D. Candida avistou o corpo do seu marido Luiz
de Carvalho e dos seus companheiros, todos mortos a flechadas.
Os tres, D. Candida, o Indio Raimundo e a parteira, embarcaram na
can oa e comec;:a ram a viagem r io abaixo. Na hara da partida, o motor de popa da embarcac;:ao nao q uis pegar. talvez pelo nervosismo em que se encontrava Raimundo, que teve muita dificuldade para faze-lo funcionar. Mas depois de varias tentat1vas. Raimundo feL o motor funcionar e o barco seguiu
rio abaixo.
M1nu tos depois da µart1da, den tro da canoa , nasce o bebe de D. Candida que continuava com a flecha encravada no seu peito.
Somente dais dias depois ap6s o inc1dente a canoa chegou a Manaus e
D. Candida recebeu cuidados medicos ea flecha fo1 ret1rada do seu corpo.
0 menino que nasceu dentro da canoa, nas aguas do riQ Camanau, foi
batizado corn o name de Luiz Pastana de Carvalho e chegou mais tarde, Ja
rapazola a trabalhar no Posto de Atrac;:ao Camanau, na epoca em que o Sertanista Gilberto Pinto Figueiredo chefiava d Atrac;:ao dos i'ndios Waimiri
Atroari.

e

D. Candida que se encontrava dentro da casa, quando iniciou o ataque
dos Indios, ao ouvir os gritos, procurou verificar o que estava acontecendo
no patio, tendo tambem sido flechada no ombro esquerdo quando safa de
casa.
A parteira que se encontrava dentro cb casa, trancou-se em urn dos c6mocJos da residen cia e entrou em paniro gr it<mcfo e pedindo clemenc1a.

Hoje Luiz Pastana de Carvalho.
funcionario da Fundac;:ao Nacional
do 1·ndio - FUNAI e trabalha corno vigia noturno do predio onde funciona
a "Casa do i'n dio" em Manaus.
D. Candida Pastana de Carvalho. rno1a em palafita no lgarape de Manaus, em Manaus, e em cond1c;:oes de vida sub-hurnanas, recebendo a ajuda de
seu filho Luiz Pastana de Carvalho e vive a1nda traurnamada pelo que ocorreu naquele natal de 1946.

Flechada, mas com vida e lu cida D. Candida ao avistar Muxupi, pediulhe que poupasse sua vida e da parteira, explicando·lhe que estava com menino para nascer .
Muxupi, concordou em de1xa-la ir ernbo ra . Ela e a parteira e um Indio
do grupo lanomani. aculturado de name Rvirnundo que trabalhava no Posto,
foram autorizados a irem embora em uma canoa com motor de popa pertencente ao Posto.
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Padre Callerr, pouca experienc1a tinha de corno lidar com os Indios,
principalmente com os Indios que se candidatara a "arnansar" no caso as indios Waimiri Atroari.
A MISSA O CALLER!

No in lcio dos trabalhos da construc;:ao da BR-174, estrada Manaus-Caracarai-Boa Vista, a cargo do Departamento Nacional de Estrada e Rodagens ONER e do Departamento Estadual de Rodagens do Estado do Amazonas DER-AM, no ano 1968, contava com um grande obstaculo. 0 deter que cruzar a regiao habitada pelos indios Waimiri Atroari. 1-ndios tem idos em toda
a regiao pelas noticias de sua ferocidade e de sua posic;:ao contraria a presenc;:a
de estranhos em seus dominios territoriais.
lnicialmente, era meta dos dirigentes do DER-AM, que antes do inlcio
dos traba lhos de desmatamento da estrada nas proximidades da area habitada
pelos Indios Waimiri Atroari, eles ja estivessem "manses'' e prontos inclusive
para participarem, come mao-de-obra, nos servic;:os de desmatamento da rodovia BR-174.
A Fundac;:ao Naci onal do i'ndio - FUNAI. mantinha na cidade de Manaus, uma unidade administrativa - Delegac1a Regional. que atraves de seu
principal funciona rio - Sertanista Gilberto Pinto Figueiredo, vinha mantendo esporadicos cantatas com alguns indios Waimiri Atroari, habitantes na
regiao em que a construc;:ao da rodovia Manaus-Caracaral-Boa Vista ir1a passar.

Apenas par duas vezes. Padre Calleri. visitara aldeias incJigenas no Brasil.
Os contatos que manteve foram com os Indios lanomarni Uma vez, quando
se fazia acompanhar do cinegrafista Guilherme Lombardi, da empresa Amplavisao, de Primo Carbonari. visitou a aldeia dos indios Waica. da grande nac;:ao dos Indios lanomami.
Ele e o c1negraf1sta, part1ncJo cJe Boa Vista. capital de Rora1ma. seguiram a bordo de canoas ate o Rio Negro, subindo por este ate a vila de Tapuruquara. E pouco tempo cJemo1ararn na alde1a Maturaca. dos Indios lanomami. Por falta de habilidade cJo Padre Calleri, os ind10~ obrigaram tanto o pa
dre coma o cinegrafista a fugirem cor rendo do local.
A viagem do cinegrafista as alde1as dos indios lanornarni acompanhando
o Padre Calleri era para o seu pedido, realizar um documentar10 que seria exibido na Italia, com rendas em benef icio das obras rnissionarias da Prelaz1a de
Consolata de Roraima

0 Padre Calleri, portanto nao unha ern seu curriculum, experienc1a suf1ciente para substituir na dif lcil tarefi:l de con ta tar com os indios Wa1m1r1
Atroari, o Sertanista Gilberto Pinto Figueiredo, que desde sua juventude vrnha mantendo cantatas amistosos corn aquela comun1dade indlgena.

Ja naquela epoca Gilberto Pinto Figueiredo, grande conhecedor da regiao e indigenista assumido, era contrario a construc;:ao da rodovia BR-174,
que atravessaria todo o territ6rio dos indios Waimiri Atroari.

Ap6s o acerto corn a Funddt;.ao Nacional do l°ncJro - FUNA I, e ONER
- DER-AM, foi organizado as pressas a expedic;:ao que t1nha coma objeuvo
principal, a pacificac;:ao rapida do indios Waimiri Atroari. para que quando
os trabalhos de desmaramento da estrada Manaus-Caracarai-Boa Vista, atingissem a area habirada pelos Indios. ja nao fossern 1mpecilhos a implantac;:ao
da rodovia. E que, par falta de mao-de-obra na regrao. eles, Waimiri Atroari.
viessem tambem part1cipar dos trabalhos cJe construcao
. da rodovia .

Gilberto, tambem era contrario a forma em que os dirigemes do DERAM, queriam utilizar-se dos trabalh os do pessoal da FUNAI para "amansarern" os Indios Waimiri Atroari. Achava aquilo um absurdo, e nao estava d1sposto a aceitar de nenhuma forma as propostas formuladas apr6pria FUNAI.
pelo Departament o de Estrada Rodagens do Estado do Amazonas.

A Equipe do Padre Calleri, f~rrndda por n1ais 8 homens e 3 mu lheres.
que seguiram para o local. em canoas e no helic6ptero pertencente ao DER
AM, partindo do acarnpamento denominado Sao Gabriel com destine ao
lgarape Santo Antonio do Al>0nar1, onde os mC:Jntimentos ja esperavam a ex
pedic;ao.

No rio Camanau, nas proximidades de sua foz. a FUNAI. rnantinha um
Posto de Atrac;:ao, que periodicamente recebia visita dos Ind ios Waimiri. habitantes nas matocas constru idas nas cabec;:eiras daquele rio.

Talvez par isto, e que a pr6pria FUNAI, atraves do seu Presidente na
epoca - Oueiroz Campos, afastou da area dos Indios Waimiri Atroari, o Sertanista Gilberto e aceitou que em seu lugar fosse nomeado para a missao de
"amansar" os Indios Waimiri Atroari o Padre Italiano Ginvanni Calleri, membro aruante da Prelazia da Consolata em Roraima.
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Duas canoas.corn o ma1er1al ma1s pesado.jci s" encontravam no lgarape
Santo Antonio cJo Abonari, que ter iam segu1do vw hul1c6ptero.
Ap 6s o translado do matoncil " do:, expecJicioncirios chefiados pelo Padre Calleri. seguirarn vragem a liorclo cfe duas canoas, subindo o igarape Santo
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Antonio do Abonari, rumo as suas cabec;:eiras ea!> malocas dos Indios Waimiri
Atroari.
Par vol ta das 17 :00 horas do dia 22 de outubro de 1968 na foz de pequeno igarape, afluente da margem esquerda do ri o Santo Antonio do Abonari, a expedic;:ao fez o seu primeiro acampamento dentro do territ6rio habitado pelos indi os Waimiri Atroari. Par volta das 18:00 horas, depo is de instalado o equipamento de radiofonia, foi transmitida a primeira mensagem do
Padre Calleri ao pessoal do acampamento do DER-AM, que acompanhava os
trabalhos da expedic;:ao atraves do radio.
Eis na (ntegra e em fac simile a Mensagem Oficial n9 01 do Padre
Calleri, ao DER-AM.
"Fae Simile da Mensagem"

MO. PR IND-MANAUS

•

MENSAGEM OFICIAL No 1

Santo Antonio 28/10/68 -- Hs. 18,00 - Estamos acamados no ultimo brar;o do Rio Santo Antonio. Foram terminadas satisfatoriamente

No outro dia, os expedicionarios seguiram viagem rumo a primeira maloca, continuando navegand o par um igarape ate par volta das 11 :00 horas,
quando encontraram atracadas na margem do igarape, 8 Ubas, num barranco
de onde se via um varadouro longo e limpo, fazendo crer que se tratava de
um local utilizado pelos indios como porto de embarque e desembarque e
que aquele caminho ligava com as malocas dos Indios.

0 Padre Calleri, que desde o inicio vinha demonstrando total desconhecimento, ate mesmo de via jar pela selva ea de navegar em canoas, na ocasiao
da chegada da expedic;:ao no local onde se encontravam as canoas dos indios,
mandou que um dos expedicionarios disparasse para o alto 8 tiros de rifl e,
que segu nd o ele, serviria de aviso aos Indios de que a expedic;:ao estava chegando ali. 0 Padre Calleri, com sua 16gica absurda nada mais fez, certamente,
do que criar apreensao entre os Indios. Pois em qualquer pals do mundo ou
habitat de qualquer povo, os visitantes amigos nao chegam disparando suas
armas de guerra, e se assim se comportam sao considerados coma agressores
e prontos a qualquer animosidade. Nao se sabe de onde ou de quern Padre
Calleri aprendeu aquela forma ins61ita de avisar os indios de sua turbulenta
e indesejada chegada.

A noite, o Padre Calleri, depois de instalado o sistema de radiofonia.
transmitiu ao DER-AM, a Mensagem Oficial nQ 02, narrando em detalhes a
sua chegada no "porto dos Indios" e da forrna como chegou.

todas as operar;oes de transporte de carga e homens com aviao e helicoptero. Deixamos hoje de manha com motor de popa acampamento
do DER/A m, do F.N. T e a t.<Jrde o posto da transcon. Com a nossa
chegada todas as equipes da BR/ 174 deixaram a regiao. Estamos s6.
Amanha deixaremos o Rio e, por meio de caminho contamos encontrar-nos, Deus queira sem imprevistos com a primeira maloca de 1'ndios.
SDS Pe. Calleri

DA TA : 22-10-68
HORA:20,30
RECEBIDO POR RAD/OFON/A DER/A m
NOME OP. MINE/RO
Na sua mensagem, o Padre Calleri, informava que ja se encontrava nas
proximidades da primeira maloca dos Indios Waimiri Atroari e pedia a Deus
que nao ocorresse imprevistos.
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"Fae Simile da MensagP.m Oficial nQ 02"

MO. PR IND - MANA US
MENSAGEM OFICIAL N9 2
Rio Atroaris 23/10/68 - Hs. 19,30 - Uma janta de farofa no barranco defronte do primeiro posto dos lndios A troaris. As aparencias
indicam que o posto e de grande movimento BfPT oito compridas mas
silenciosas e bem a/inhadas, e atraz um varadouro majestoso e severo
que deveria levar para as malocas. Nossa primeira canoa penetrou nesta
area as 11,30 hs. da manh§'. Decidimos acampar aqui pois achamos imprudente invadir o solo dos silvicolas sem estarmos todos unidos. Demos oito tiros ao alto para sinalar aos lndios nossa presenr;a, logo em
seguida voltamos. Buscamos restante de homens e cargas deixadas em
nosso ultimo acampamento. Amanha a noite no nosso radiofonia agiram do meio dos primeiros lndios, se Deus quiser. STS Pe. Calleri.
RECEB!DO POR RADIOFONIA DO DER/Am
DA TA: 23-10-68
RECEBIDO: 20,45
NOME OP. MINE/RO
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Os exped icionarios passaram a no ire acampados no inicios do va~adouro
e local que servia de Po rto aos Indios. sem que aparecesse nenhum s1nal do s
Ind ios.

38 km. Num igarape que bem cedo andou se acabando num chavascal
tremendamente fechado. Ouase todo o tempo passamos arrastando e
torando paus. No fim tambem o nosso bom Jonhson deu pane. Com as

Ao amanhecer do d1a 23 de outubro. o Pad re Caller i, ainda pela madrugada, ma ndou que novamente tossem d1sparados_ ma1s 4 ~ires de ri f le para o
alto, repetindo o aviso aos i ndios que a exped 1c;:ao Ca ll:ri. encontrava-.se ~It .
Os Indios nao apareceram . come prev ira o Padre Ca llen. Claro q~e _os_ ind19s
ao ouvirem os tiros, nae ir iam aven turar -se a ir. de encon ~r~ ~um 1n1~ ~go ta o
coraj oso, capaz de. chegar ao terri16ri o dos 1nd1os Wa1 m1n Atroan,1r logo
disparando suas armas de fogo.

meios imaginaveis num labirinto coma este, conseguimos remediar. Mais
um esfon;o e logo acampamos na beira, au melhor, num partano. Amanhii nao sera me/hor BfPT mas com tudo

e bem preferir a dureza no

certo que niio faci/idade no risco. Ate mais. Pe. Cal!eri.
RECEBIDO POR RAD!OFON/A DO DER/Am

Como os Ind ios nae apareceram. o Pad re Ca lleri, reso lveu prossegui r a
sua viagem pelo igarape, pois ded uziu q ue ser ia mu ito perigoso, pri~cip_a ll
men te depois dos tires d1sparados. segu ir viagem para as malocas d,os 1nd 1os
Waimiri Atroari, atraves do varadouro.
A ex ped ic;:ao percorreu cerca de 38 quilometros par den tro do pequeno
iga rape, acampando no final d o dia nas proximidades de un; p~ntan o_ q ~ ~
tudo indicava estaria bem pr6ximo a uma das rnalocas dos 1nd1os Wa1 m 111
Atroari.
A no1te, depois de instalado o acampamento, o Padre Ca lleri vol to u a
transmitir suas mensagens atraves de rad1ofonia para o DER-AM , relatando
o ocorrido du ran te aquele d1a
"Fae Si mile da Mensagem Oficial n.£? 03"

MO. PR IND - MANA US

Aqui esta manha as 9,00 hs. o grande

Porto e o majestoso varadouro dos A troaris Permaneceram em absoluto
silencio. De madrugada repetimos nosso aviso aos fndios com outros
4 tiros ao a/vo, m as ninguem compareceu au nao quis comparecer.
Nao teria sido diflcil contactar com um primeiro grupo no pasta e com
esse continuar mos ate as malocas. Mas, nao tendo-se esta ocorrencia,
achamos perigoso entrar sozinhos no varadouro, pois trataria-se de
violar;iio de p osse. Decidim os por tan to tentar atingir as residencias indfgenas passando pela via considerada neutra, isto e o Rio. Saimos as

11, 15 hs. com 5 homens e uma m u/her. Percorremos aproximadamente
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HO RAS: 20,50
NOME OP. MINE/RO
A noite passou calma. sem nenhu m incidente. Ao amanhecer do dia 25
de outubro, foi desfeito o acampamento e os expedicionarios prosseguiram
viagem . A viagem estava cada vez mais d1flci l,po1s o 1garape cada vez mais
estreito e de diffci l navegac;:ao, prin cipalmente porque as embarcac;:5es estavam carregadas com o mantimento da ex ped ic;:ao.
0 Padre Calleri , faz ia cal culos de que estariam bem pr6ximos das malocas dos Ind ios Waimi r i Atroar i, e que possivelmente no outro d ia estaria mantendo canta ta com os Ind ios Wa imiri Atroari. Ainda no igarape , fize ram o
pernoite. Depois de armarem o acam pamento e instalado o sistema de radio,
o Padre Caller i, voltou a t ra nsm it ir suas mensagens d iar ias ao DER -AM.
" Fae Simile da ivlensagem Oficial nQ 04"

M ENSAGEM OF/C/AL N9 3
Rio A troaris 24/ 10/68 -

DATA: 24/ 10/68

MO. PR IND - MANAUS
MENSAGEM OFIC/AL N9 4
Rio Abonari 25/ 10/68 - 17,25 Hs. - Conforme nossa facil previsiio, hoje a marcha no labirinto niio foi nada melhor. S6 o transporte de
todo o complexo radiofonico (ser;J a primeira vez que este aparelho se
permite ta/ turismo) no meio de pantanos chavascais, embaixo de chuvas ininterruptas criou niio pouco caso serio. Mas uma forte vontade de
veneer, igua/ em todos os componentes da equipe, permitiu-nos de continuar e cobrir uma distancia ex cepcional. BfPT conseguimos acampar a
uns mil metros da primeira ma/oca dos A troaris. Poderiamos bem a/can-

e
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<;a-la, mas a hara em que estamos, do descer do sol, nffo oportuna para
esta operar;ffo. Hoje a noite daremos as ultimas instruc;oes de encontro
e amanha, se nao houver imprevistos desagradaveis, ataremos nossas
redes com as dos fndios. Para a pr6x ima noite nffo esta certa nossa possibilidade de comunica<;iio. SOS Pe. Calleri.

0 Padre Calleri, na calmaria dos Ind ios e de sua boa vontade, arriscou-se
entrar no interior da maloca e quando j a estava dentro, contou as redes que
se encontravam amarradas nos esteios daquela moradia ind(gena. Tendo o
Padre Calleri, registrad o a existencia d e mais de cem redes amarradas nos esteios da maloca.

RECEBIDO POR RADIOFONIA DER/Am
DATA: 25/ 10/68

Baseado em depoimento do t'.mico sobrevivente da expedic;:ao Calleri, o
mateiro Alvaro Paulo, o Padre ao realizar a contagem das redes, fizera apontando com o dedo, fato este, que voltou a causar irritac;:ao entre os Indios.

HORA: 17,25
NOME OP. MINE/RO

Por volta das 19:00 horas o Padre Calleri, voltou a transmi tir suas costumeiras mensagens ao DER-AM, quando enviou a Mensagem Oficial nQ 05.

A expedic;:ao prosseguiu viagem no dia 25 de outubro ao aman hecer do
dia, ainda a bordo de canoa, que tinha muitas dificuldades na navegac;:ao tendo em vista que o igarape ja estava muito estreito.
Por vol ta das 9 :00 horas encontraram encostado nu ma das margens do
igarape duas canoas certamente pertencentes aos Waimiri Atroari. E ao aproximarem-se das canoas, surgiu repentinamente de dentro do mato um grupo
de Indios Waimiri, muito desconfiados e arredios, certamente estranhando
muito o comportamento daqueles expedicionarios, pois normalmente quando
os func1onarios da FUNAI ou SPI aventuravam-se a irem ate aquela area. iam
com muita cautela, evitando ate a se aproximarem das malocas dos Indios
Waimiri Atroari, e isto s& acontecia, quando eram convidados pelos pr6prios
Indios e muito raramente.

"Fae Simile da Mensagem Oficial nQ 05"

MO. PR IND -MANA US
RELA TOR /O OF/CIAL N9 5

A troaris 1 - 26/ 10/68 - 19,00 Hs. - Estamos acampados com as
A troaris na primeira maloca. Foi luta dura, embora usando todo's as
recursos psicotecnicos de estrategia indigenista, conseguir o que conseguimos, sem abandonar uma 16gica honesta a primeira opera<;ffo. Che-

Tao logo os expedicionarios desembarcaram, os Indios passaram a verificar os objetos que a expedic;:ao conduzia. Par curiosidade e talvez par quererem realizar trocas ou receber de presentes aqueles objetos. os Indios veriticaram tudo que vinha dentro das canoas.
0 Padre Calleri, de forma descortes, imped iu que qualquer Indio se
apossasse de objetos que levava na exped ic;:ao.
De fo rma autoritaria, o Padre Calleri, fez com que os Indios participassem da descarga dos objetos que se encontravam a bordo das canoas. Os pr6prios Ind ios ainda sob comando do Padre Calleri, constru (ram nas proximidades de suas malocas, um local para o acamparnento da expedic;:ao, onde foi
instalado todo o equipamento de sisterna de radiofonia, e todo o material
que compunha a expedic;:ao.
Os Indios Waimiri Atroari. por volta das 15:00 horas, como sinal decortezia aos truculentos visitantes chefiados pelo Padre CallPri nfereceram-lhe
paneloes de bebidas feitas com mil hoe mandioca.
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gamos as (ma/ocas) 0,00 hs. Os fndios comparecera de repente no rio;
inicialmente se apresentaram medrosos e desconfiados, depois nos ofereceram /aranjas e be1jus, mas nao nos permitiram entrar na ma/oca.
Em seguida, vendo nossa mercadoria, comer;aram se agitar usando gestos violentos para tirar tudo. Com ca/ma e serenidade e o maxima ac6rdo entre n6s, nada foi permitido (o Indio bem sabe que isso esta no
nosso direito de gente superior. S6 tenta perturbar para conseguir) e 0
jeito foi resfriar o fogo com o traba lho. Mediante artif!cios oportunos

provocamos entusiasmo na turma: improvisamente criou-se um movimen to: os fndios mesmos descarregaram a canoa, transportaram e ajeitaram toda a mercadoria, limparam uma area de mato (deixamos a eles
esco/her), bem ao /ado da ma/oca, de/es, construfram para n6s um bom
barracao e instalaram a antena radio e fisemos a e/es mesmos par em

"Fae Simile da Mensagern Of1c1al no 06"

movimento o gerador, aparelho de Radiofonia e sistema iluminante.
Todo mundo dos Atroaris estava suando. 0 resultado foi dup/ice: Se

MO. PR IND - MANA US

aca/maram e se entusiasmaram em fazer eles mesmos as coisas que n6s

MISS.AO ALALAU RELATOR/O N9 6

tt'nhamos medo de fazer. As 15,00 hs. nos trouxeram, em sinal de
amizade, para tomarmos todos juntas, quatro paneloes de bebidas.

A troaris 1 - 26 de outubro as 05, 10 Hs. - Nossa pequena equipe

Quase uns noventa (ndios nos fizeram a grande festa. Pe/as 18,00 hs. e

da frente val se dividindo ainda. Dols homens e uma mu/her irfio ficar

s6 naque/e momenta, fomo-nos oferecer presentes pela primeira vez.

defendendo novo acampamento A troaris, e tres homens tentarao a nao

Porem a distribuir;:fio foi organizada em maneira de extinguir qualquer

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

pedido de/es, veio deixar s6 o nosso criteria. Aproveitamos a alegria

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

para par os pes na maloca: contamos cento e mais redes. Amanhfi

transporte de toda a mercadoria. A viagem servira tambem para locali-

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

zar, com os Indios, as malocas abandonadas. Ate mais. Padre Caller/.

/ndio para resfria-lo. Oue Deus nos ajude.
TRANS -JOAO
RECEB/00 POR RADIOFONIA DO DER/Am

Trans: Padre Callen'

DATA:27/ 10/68
HO RAS: 08,50

Nesta mensagem o Padre Calleri demonstrou a sua inexperienc1a de lidar
com os Indios. Oual ificou-se inclusive na condic;:ao de pertencente a um "povo superior" que seria os civilizados logicamen te incluindo-se e isto, projetou
perfeitamente a sua filosofia no trato com povos de costume diferentes do
seu e que per isto mesmo nae possuia as m fn imas condic;:oes indispensaveis
para conviver com povos de cu lturas diferentes da dele, principalmente um
povo habitante da selva, com caracterfsticas dos Indios Waimiri Atroari .

NOME OP. JOSE RAIMUNDO
Esta foi a ultima rnensayem transrnillda pela Expedrc;:ao Calleri.

0 mateiro Alvdro Paulo, conhecido tambem coma Paulo Minerro, um
dos expedicionarios da missao Calleri, desde o primeiro cantata com os indios Waimiri Atroar i que vinha alenando o Padre Callerr para a torma que
tratava as indios. Dizia Paulo Mine1ro , que o Padre Calleri ao rnves de tratar
com resper to e com d1gn1dade os Indios. ao con 1ra110, procur ava semprc.aos
gritos, hum1lha-los,111clus1ve arneac;anclo-os corn uma esp1ngvrcltJ, quando eles
queriam forc;:osamente apossar-se de algum objeto que a ex pedic;:ao levava.

No amanhecer do dia 27 de outrubro, no acampamento da expedic;:ao
Calleri, que se encontrava instalado ao lade da maloca dos Indios Waimiri
Atroari , tudo estava calmo e sem maiores novidades.
O Padre Calleri determinou aos expedicionarios que retornassem ao local onde haviam deixado alguns vfveres, para transporta-los ate ao acampamen to on de encontravam-se.
Foi muito diffcil para o Padre Calleri, convencer alguns Indios de acompanhar os expedicionarios na tarefa de transportar o material das canoas para
o acampamento.
Mudando o habito de transmitir suas mensagens no final do dia, o Padre
Cdlleri, ligou o sistema de radiofonia e conseguiu cantatas com o acampamento do DER-AM, par volta das 8:50 horas transmitindn ;:i l\~ensagem Ofi. cia l no 06.
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Ouando o Padre Caller i apontara a esprngarda a um indio que ins1st1a fi car deitado na rede do Padre, Paulo Mineiro, que ja conhecia aqueles Indios,
quando participara de ourras expedic;:oes da FUNA I naquela regiao. sn.ntiu
que fatalmeme os Indios iriam reagir. E tentando evitar o pior advcrtia 1nsistenternente ao Padre Calleri para ter cuidado e rnudar os seus metodos de relacionamen to com os indios.
Como o Padre nao lhe dava ouvidos, Paulo Mineiro resolveu desligar se
da expedic;:ao reto1nando com seus pr6prios meios a Manaus. Comecou a
construir uma balsa de paus rol ic;:o num local onde poderra 1nic1ar sua vfagem
de re tor no. En tre tan to ja com a balsa pron ta, 1wqu0le mcsmo J ia 27 Je ou tu
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bro, antes de iniciar a sua viagem, resolveu voltar ao acampamento para despedir-se de seus companheiros de expedic;;ao e apanhar alguns vlveres para a
sua alimentac;;ao na viagem que empreenderia.
Ao aproximar-se da maloca dos indios, notou um silencio incomum e
precavendo-se, passou a caminhar por dentro da mata com muito cuidado,
ate chegar nas proximidades da area da maloca, quando avistou dais corpos,
um de homem e outro de uma das mulheres que compunham a expedic;;ao,
com sinais de violencia e em estado inanimado, deduzindo sem duvida quEi
os Indios haviam atacado a equipe do Padre Calleri.
Sem ter coragem de fazer maiores averiguac;;oes, saiu dali, em desemba lada ca rreira pela se lva, abandonando o piano inicial de retorno.
Paulo Mineiro, ficou escondido na mata ate ao ano1tecer, quando vol tou a empreender sua fuga. Dirigiu-se primeiro a um dos antigos acampa·
mentos, onde teria ficado algum mantimento e apanhando o indispensavel
para sua viagem de retorno a Manaus. ainda a noite, embarcou na balsa que
havia constru Ida para o seu retorno. Descendo o igarape Santo Antonio do
Abonari, quando o dia clareou ja se encontrava longe do local onde os indios
atacaram a expedic;;ao.
Dois dias depois, encontrou alguns cac;;adores que o ajudaram a irate a
cidade de ltacoatiara, onde pode comunicar-se com as autoridades e com o
pessoal do ONER-DER-AM. dem~nciando o ocorrido.
Ja neste periodo a direc;:ao do ONER-DER-AM, estava p reocupada com
a sorte da expedic;;ao, pois tinham perdido o contato com o Padre, atraves
de radiofonia.
As buscas dos corpos dos expedicionarios foram realizadas pela FAB.
atraves do PARASAR, que depois de mais de uma semana de procura, conseguiu encontrar os restos mortais dos inditosos expedicionarios, confi rman do assim as afirmac;;oes e narratives do mateiro que sobreviveu ao ataque,
o conhecido Alvaro Paulo - Paulo Mineiro.

ATAQUE NO RIO ALALAU
No dia 01 de outubro de 1974, o Sertan1sta Gilberto Pinto Figueiredo
Costa, encarregado da Frente de Atrac;:ao aos i"ndios Waimiri Atroari, entrou
na minha sala de trabalho na sede da FUNAI em Manaus, e demonstrando
muita apreensao deu-me ciencia de que uma canoa que safra do Posto de
Atrac;;ao Alalau I, instalado na foz do rio AIJlau, transponando os funcionarios da FUNAI, Joao Dionisio do Norte, Paulo Ramos e Luiz Braga, no dia
30 de setembr o. com destino ao Posto de A trac;:ao Alalau 11 , insta lado a margem esquerda do rio Alalau. distante cerca de Ires quilometros do desmatamento da rodovia BR-174 - Manaus-Caracaral-Boa Vista. ainda nao tinha
chegado ao seu destine.
Gilberto.na oportunidade, confessou -se apreensivo pelo fa to de demora,
pois era sabedor de que o funcionario da FUNAI, Mario Alves de Moura, ao
descer o rio Alalau no sentido inverso ao da embarcac;:ao ora esperada, no dia
anterior da panida da canoa, avistara um grupo de Indios Atroari, acampados
na margem direita do rio, chegando mesmo a rnanter conversa com o grupo
de Indios e prometer que o "Papai Joao" (coma era conhecrdo Joao Dionisio
do Norte pelos Indios) no outro dia 30 de setembro de 1974, estaria naquele
local. Tenda os indios, segundo Mario. demonstrado alegria em saber que o
Joao Maraca1a - Joao Dron lsio do Norte - vrria encontra-los.
Sabre as razoes da demora da canoa em chegar ao Posto Alalau 11. trans
portancJo os funcionarios da FUNA I, sob a lideranc;:a de Joao Dionisio do
Norte. levantamos varias hip6teses. Podcria ter sido uma pane no moror de
popa da ernbarcac;;ao. Podcria ser tamb8m que Joao Dronr'sio, come era muito amigo dos Indios. tivesse sido convidacJo por eles para visitar as suas malocas. E por ultimo. os Indios poderiam ter atacado a canoa. Embora esta hip6tese fosse a rnais remota, pois os cantatas com os Indios Waimiri Atroar1
vinham sendo realizados com muita frequencia e os indios demonstravam
que ja tinham confianc;:a e amizade com os funcionarios da FUNAI que tra
balhavam nos Pastas de Atrac;:ao Alalau I e Alalau 11.
A nossa apreensao aumentou. com relac;:ao ao desaparec1mento dos funcionarios cJa FUNAI que viajavam na canoa com destino ao Posto de Atracao
Alalau 11. quando o Chefe do Posto Alalau 11, comunicou-nos atraves de. ra
drofonia. a chegada na sede daquele Posto. de 11 Indios Atroaris todos do
sexo mascu Ii no e a rnaioria adu I tos.
No Posto de Atrac;;ao Alalau 11 , onde esperavam ansiosos pela chegada
da canoa conduzindo mais tres funcionarios da FUNAI, encontravam-se cinco outros funcionarios da FUNAI. que ali prestavam servic;:os. Adao Vasconcelos - Indio aculturado do grupo Baniwa, com instruc;:ao primaria e que a
rnais de 2 v11os trabalhava para a FUNA I naquela Freme de Atrac;:ao. Esme-
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ralclo lv11uuel Neto, tambem ind10 aculturado do yrupo Baniwa e que presta·
vn servic;us naquela Frcnte de Atrnc;:ao tarnbem cerca de 2 anos. Evaristo Mi·
quiles, Indio do grupo Satere-Maue, que trabalhava na Frente de Atracao do
rio Santo Antonio do Abonari e que temporariamente estava prestando servic;:os naquele Posto, subst1tu indo a funcionario que tinha atastado-se do
servic;:o para tratamento de saude em Manaus. Odoncil Santos, ind10 do gru
po Bare, corn 19 anos de idade, com instruc;:ao pr irnaria comp le ta e ma is de
1 ano que preswva se1vic;:os naquela Frente de Atrac;ao. Faustino Lima, indio
do yrupo Baniwa. corn se1s meses de trabalho na Frente de Atrac;ao Waimiri
Atroari Todos eles,com excec;:ao de Evaristo Miquiles. Indio Satere Maue.
conheciam os indios que acabavam de chegar a sede do Posto e de quern ja
se considernvani HmiCJOS.
Gilberto, dcvido a demora da canoa transpo1 tando os tres func1onarios
da FUNAI. chefiados por Joao Dionisio do Norte e o surgimento de um gru
po de indios no Posto de Atrac;ao Alalau 11, alertou aos funcionarios que se
encontravnrn no Posto Alal<Ju 11. atraves de radiofonia, para que tornassem
bastante cuidado e ficasse bem atentos cor·1 o componamento do grupo de
indios W0imiri Atroari ora em visita ao Posto. E que sob nenhuma hip6tese.
afasrnssem-se rla sede lo P )Sto, nern v1essem a permit1r que fosse criado es·
pa<;o e arnbienre para propiciar condic;:oes de a<;ao belicosa por parte dos In ·
dios. Gilberto ternia 1WE:. sc. os funcionarios saissem de dentro de casa e se os
indios est1vessem corn o prop6sito de ataca-los,iriam faze-lo do lado de fora
da casa. corn maior espac;o para o lanc;amento de suas flechas.
Adao Vasconcelos. que liderava o grupo de funcionarios da FUNAI na
quele Posto . respondeu a Gilberto. pelo radio, que nao f1casse preocupado.
pois aqueles Indios erarn conhecidos deles e amigos, principalmente o chefe
deles. o lncfio conhecicJo corno Comprido.
Mesrno assin1. Gilberto respondeu a Adao, para que mesmo sendo In dios conhecidos e amigos. como era o caso daquele grupo, f1cassem sempre
alerta e segu1sscm os seus conselhos, pois a demora da chegada da canoa conunuuvrl insp1rar-ll1e cu1dados e que no outro dia ele, Gilberto, estaria seguindo
para o Posto em uma aeronavc e sa1r procura da canoa desaparec1da

a

Mativcmos naquele dia contato com o Posto de Atrac;ao Alalau 11, atra
ves c.Jo rad1ofon1a ate por volta das 20:00 horas. Como tudo se encontrava
normal,11cou estabelec1do que no outro d1a. 02 de outubro, Gilberto voltaria
a entra r em contato com o Posto de Atrac;ao Alalau 11, no horario das 8 00
horas para acompanhar o cJesenrolar dos contatos com os Indios ora em vis1
ta ao Posto, islO, rnesmo estando ja preparado para a v1agem que iria faLer
nnquele c.J1a rurno ao Alalau.

All

50

Desde a hara marcada que tentavamos entra r em cc .•::~.:
11 , mraves do rad1ofonia e nao conscguia-mos.

j I

r0m

o Posto

Gilberto que ja encontrava-se preparado para a v1agem ao Alalau, come
c;:ou a ficar mais preocupado. por falta de respostas aos chamados atraves de
radiofonia, apressando-se ma1s ainda para 1r logo ao local.
Como ate as lO·OO horas nao conseguimos contato com o Posto. resol
vemos seguir logo diretamente ao Posto e verificar pessoalmente o que pode
ria ter ocorrido.
Por vol ta do meio dia,a bordo de um aviao anflbio,pertencente a igreja
Adventista, pilotado pelo Pastor Daniel. seguimos eu e Gilber•o com destino
ao Posto de Atra<;ao Alalau 11, localizado as margens esquercla do rio Alalau .
Depo1s de pousar na pista nas prox1rnidades do igarape Santo Antonio
do Abonari, onde montamos uma base de apoio aos nossos trabalhos no Alalau, instalando inclusive no acampamento que 1mprovisamos, urn rad1o~on1a
ssb, a cargo de funcionarios da FUNAI. do Posto de Atrac;ao Santo Antonio
do Abonari, rumamos ao Posto de Atrac;ao Alalau 11, continauva sem respon der aos nossos chamados por radio.
As 15:00 horas aproximadamente avistamos o Posto. 0 Posto de Atra
<;ao Alalau 11, consistia nu ma area desmatada de cerca de 500 x 200 metros c
nessa area exisua plantac;:oes de mandioca e c<ma-de·acucar.Uma cnsa cons·
truida com paus rolic;os. coberta de alumlnio,servin
sede naquela uni
dade de atrac;ao. Uma pequena casa construlda com rnadeira rolica e coberta
de palha destinada a abrigo cfe Indios em visita e um pequeno d~p6s1to para
combustlvel completavarn as construc;:oes existentes naquela area.

de

0 Posto estava aparentemente deserto. Avistamos a porta principal, entreaberta e as janelas da casa totalmente aberta. Tudo indicava que os Indios
teriam atacado os funcionario· da FUNAI que al1 se encontravam.
0 aviao continuava sobrevoando, e n6s procuravamos avistar ern algum
lugar os funcionarios quP la se encontravam. Nae v unos nenhurn sinal de vi·
da. Apenas algurnas canoas dos Indios encostadas no pono do Posto, de·
monstrava, que os ind1os Wa1miri Atroari. ainda se encontravam ali.
A situac;ao pareciu rnuito perigosa para n6s, caso o aviao pousassc. Tudo
indicava que os funcionarios do Posto, nae mais ali se enc.ontravam au seestavam no Posto, estariarn sem vida ou gravemente teridos. Ea nossa presern;:a
na area tambem podena ser alvo c.Jo ataque dos indios, pob tinharnos o mes·
mo conhecimento e amizade a eles, coma os funcionar1 os e companhei1os
Que ali se encontravam.
Tinhamos tres opc;oes. A primeira de retornarmos a iv1anaus, com a ale
gac;ao de que por falta de seguranc;:a , nao descernos no Posto Al<Jlau. e comu
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nicar as autoridades de que o Posto teria sido atacado. e que por falta de sinais de vida dos funcionarios que ali se encontravam, eles fatalmente estariam mortos.

Fizemos sinal ao Pastor Daniel, piloto da aeronave que nos conduzira.
ele encostou no barranco, o aviao. Ele emprestou-nos uma sacola grande de
nylon. e colocamos o corpo de Fautisno Lima e embarcamos no aviao.

A segunda era a de descermos no Posto, e conseguir salvar algum poss1
vel ferido, que estivesse precisando de cuidados medicos.

Em seguida salmos a procura de outros sina1s que pudessem identificar
que realmente ocorrera no Posto; andamos por toda a area desmatada e
nao encontramos nenhum sinal. Parecia que os nossos companheiros tinham
simplesmente desaparecido.

A terceira. era de que ao descermos no Posto, fossemos tambem atacados pelos Indios e nao mais poderiamos retornar a Manaus.
Sablamos de nossa responsabilidade. tanto para os companhe1ros do
Posto de Atracao Alalau 11, coma para o pr6prio piloto da aeronave que nos
conduzia e que se ins1st1ssemos a descer, ele tdmbem correria o mesmo 11sco
que n6s.
Depois de algumas voltas sabre a area do Posto, e nossa reuniao, all dentro do aviao, decidimos que deverlamos descer. mesmo que aquele ato, foss~
o ultimo de nossas vidas. Tentarlamos nos precaver do possivel ataque. 0 P'1loto Daniel, nao estacionaria completamente a aeronave, ficaria com o motor
ligado e taxiando pelo meio do rio, enquanto .eu e Gil?~rto irlamos ate o Pos·
to. Combinamos que ao pisarmos em terra frrme, sa1riamos correndo em zr·
gue-zague para evitar posslveis flechadas. E que se um de n6s fosse ferido e
nao houvesse mais condic;:oes de se locomover, o outro nao deveria rentar sal·
va-lo, pois seria muito perigoso. Deixarnos com o Pastor Danie.I. as reco~~n
dac;:oes, para que caso viessemos a morrer, avisasse nossos amigos e fam1l1a ·
res.
Desta forma, o aviao aquatisou no meio do rio Alalau e eu e Gilberto,
ainda vestidos, nos larn;amos nas aguas e nadando com rnuita pressa nos di·
rigimos
sede do Posto. Tao logo tomarnos pe, saimos correndo em ziguezague, como havlamos combinado, eu pela direita e Gilberto pela esquerda.
A porta principal da casa sede estava entreaberta, parecendo esconder algu
ma pessoa atras da parede, esperando qualquer movimento. Nada, nao tinha
ninguem. Eu, ao passar pela porta da cozinha, deparei-me com um dos nossos
companheiros caido no chao, com a cabec;:a decapitada, totalmente separada
do corpo. Era o Faustino Lima.

a

Fiz sinal para Gilberto, que se encontrava encostado com as costa na
parede da frente da casa, e mostrei-lhe o que acabara de ver. Gilberto procu·
rava averiguar se dentro da casa ainda tinha alguem, como nao foi notacJo
nenhum movimento, ele entrou de uma vez dentro da casa. Segui-lhe e en·
contramos a casa toda revirada. Brindes, rneclicamentos, utensilios jogados
no chao. O aparelho de rad1ofonia SSB, partido a machadadas. Nenhum outro sinal dos nossos companheiros foi encontrado Apen;:is o corpo de Faustino Li ma, foi encontrado e ainda encontrava-se com sangue esLU1 rnndo dos
ferimentos que sofrera.
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No Posto, existia uma cachorra que encontramos vindo da mata e ao
nos ver latia e corria rumo ao local que viera, dando a emender que queria
que a acompanhassemos. Resolvemos segu I-la e ela, na fren te sempre latindo. Na medida em que iamos penerrando na mata a cachorra quando perdia·
nos de vista, ficava esperando, prosseguinclo tao logo voltava a nos avistar.
A cadela que ia sempre latindo na frente, de repente deixou de latir e quando
andamos ma is u ns metros, en con tr amos a cachorra morta com u ma flecha
que ainda se encontrava encravada no seu pescoc;:o.
Aquele sinal era que os Indios ainda estavarn ali e tudo indicava que nao
queriam que continuassemos seguindo por onde estavamos. Pensamos tam
bem que seriamos atacados naquela hara, foi uma hora bern dificil para n6s,
pois terlamos que retornar dali, mas nao pretendlamos dar as costas para o
local onde possivelmente os indios se encontravam. Comec;:amos a retornar
tanto eu como o Gilberto, sem virar-nos, um pouco andando de lado, pois
temiamos que ao darmos as costas, poderiamos ser surpreendidos por flecha·
das. Mesmo de frente sablamos tambern que estariamos sujeitos a receber o
ataque dos indios. Conseguimos sair daquela parte da mata sem qualquer
problemas. Apenas no ta mos movimentos entre as folhagens. e que tudo indicava, na medida que iamos nos afastando os indios que se encomravam escondido na ma ta, iam trocando de posic;:ao.
Ao retornarmos ao Posto, onde o Pastor Daniel tinha ficado sozinho,
decidimos. tentar mais uma vez encontrar nossos companheiros que ainda
encontravam-se desaparecidos, entranclo outra vez na mata, s6 que por outro lado. Novarnente penetrarnos na mata fechada e percorremos uma pe
quena trilha que existia e que servia ao pessoal do Posto, para realizar alguma
cac;:ada. Andamos ate o final da tarde sem encontrarmos nenhum sinal. Re
tornamos ao Posto e como a noire ja se aproximava, resolvemos regressar
?ase de nossos trabalhos de buscas. que tinhamos instalados nas margens do
1garape Santo Antonio do Abonari, nas proximidades da Ponte da estrada
Manaus-Caracara i, local onde existe uma pis ta de pouso, constru ida pelo
Sexto Batalhao de Engenharia e Construc;:ao. Chegarnos no campo de pouso,
por volta das 18:30 horas. quase noite. Retiramos o corpo de Faustino Lima,
que trazlamos no aviao e tomamos as providencias para translada-lo para Ma~aus, atraves de uma arnbulancia da pr6pria FUNAI, que solicitamos viesse
1mediatamente para o local.

a
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Pouco clepois de nossa chegada ao Campo de Pouso e ao acampamemo
que llaviamos instalado para dar apoio as buscas no Ala lau. uma equipe de
companheiros nossos do Posw de Atrac;:ao Santo Antonio do Abonari, que
desde o meio d1a quando, passamos e instalamos a base de apoio, tin ha seguido por terra no eixo da rodovia Manaus Caracara i a procura de sinais ou de
provaveis sobreviventes do ataque dos indios ao Posto de Atrac;:ao Alalau 11,
retornou de sua caminhada e trazia consigo o companheiro Esmeraldo Miguel Neto, que tinha sido flechado no ombro esquerdo, quando se er.contrava ainda na sede do Posto de Atrac;:ao Alalau 11, e que tinha conseguido
fugir com vida do local.
Conversamos rapiuamenre com ele, para sabermos exatameme o que
acontecera naquela manha. no Posto de Atrac;:ao Alalau 11 e o encaminhamos
para Manaus. para receber cuidados medicos.
A noite, depo1s de uma leve refeic;:ao em nosso acampamento pr6xirno
ao campo de pouso e estrada BR-174 - Manaus-Caracarai-Boa Vista, as margens do lgarape Santo Antonio de Abonari, reunimo-nos Gilberto. Marinelio
Machado, Chefe do Posto de At1ac;:ao Santo Antonio do Abonari e eu, e co·
rnec;:amos a procurar uma explicac;:ao para as atitudes dos ind1os Atroari, con
tra as nossos companheiros do Posto de Atrac;:ao Alalau 11 Conversamos ate
·alta noite. Gilberto, rnuito abarido como t0dos n6s, repetta sempre "os indios nao podem ter matado Joao Maracaja, nao acredito ... Os indios devem
ter levado-o para suas malocas. 0;; indios adoravam o Joao". Gilbert0 refer1ase ao companheiro Joao Dion lsio do Norte, que junta com 3 outros companheiros, encontravam-se desaparecido desde o dia 30 de setembro, quando
subiam o rio Alalau numa canoa a motor com destino ao Posto de Atrac;:ao
Alalau 11. D1scutimos rnuilo sabre o problema. Gilberto sempre voltava a levantar a hip6tese de que alga muito grave devena ter acontecrdo com as in
dios para motivar uma reac;:§'o tao drastica. Unica explicac;:ao que achavamos
e o (mica fa to nova na area que tinhamos conhecimento era a acelerac;:ao da
c.onstru 9ao da estrada BR-174, com baterias de maquinas pesadas removendo
arvores e terra, num trabalho quE~ virava dia e noite. lsto, ao nosso ver. poderia fazer OS Indios pensarem que aquelas rnaqu inas poderiam tam bem ir de
encontro as suas malocas e suas rocas. E assim passamos toda a noite procurando explicac;:ao para o que ocor.rera. Gilberto muitas vezes dizia-me "Carvalho, estes indios sofreram mu1 to. Foram v lt1mas de varios massacres por
parte dos brancos e essas estradas podem ser vistas pelos Indios coma um
caminho para que os "C1vilizados" atinjam com maior rapidez as malocas
deles e vo ltem a prat icar os massacres do passado". Nao conseguimos dormir
naquela noite. Estavamos nervosos dema1s e o pensamento fixo. torcendo
para que os nossos companheiros que se encontravam c; ____ 1,:rocidos ainda
est1vcssem vivas.
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E foi com esta esperanc;:a, que na manha do dia seguinte retornamos a
area do Posto de Atrac;:ao Alalau 11 , desta vez com mais dais companheiros:
Marinelio Machado e o mateiro conhecido pelo apelido de Sacrificio.
No Posto de Atrac;:ao Alalau 11, fizemos nova batida em toda a area e
seguindo relato do sobrevivente Esmeralda Miguel Neto, dirigimo-nos ao
local onde, segundo Esmeralda, havia sido perpretado o ataque dos Indios
contra ele e seu compan heiro de infortunio, Evaristo Miqu iles, que tinham
saldo do Posto juntos com dais Indios Atroari a guiza de cac;:arem pelas redondezas.
Encontramos o local descrito par Esmeralda e tambem as flechas disparadas pelos Indios e que ainda permaneciam naquele local, mas enfiadas no
solo, outras simplesmente jogadas sabre as folhas secas do chao. Encontramos tambem as botas de Esmeraldo que ali havia deixado na ocasiao do ataque dos indios.
Ouando recolh la mos as flechas, Marim§I io Machado, ao reco lher uma f le
cha que se encon trava encravada no solo a poucos metros onde nos encontravamos (Gi lberto, Sacrificio e Eu), ao inves de trazer a flecha ate onde estavamos. talvez por nervosismo au imprudencia Marinelio dirigindo-se ao mateiro
Sacrificio, jogou a lanc;:a. dizendo "segura". E a flecha, que tinha a ponta
confeccionada em lamina de facao, lanc;:ada por Marinelio para que SacriHcio, a apanhasse, caiu em cima dope de Sacrificio, de ponta, enfiando-se em
seu pe, atravessando inclusive a sua bota e atingindo o solo. Aquele acidente,
criou um ambiente muito mais nervoso. Sacrificio sentindo-se ferido, gritou
de dor. Gi lberto apressou-se em arrancar a flecha que se encon trava encravada no pe de Sacrificio, e ao mesmo tempo rasgando sua pr6pria camisa, improvisou um cu rativo para estancar a hemorragia que ja comec;:ara.
Marinelio, preocupado com o que cornetera, correu para o local, pedindo desculpas a Sacrificio, que ainda gemia de dares.
Carregando Sacrificio, que momentaneamente nao consegu ia cam inhar,
retornamos ao Posto de Atrac;:ao Alalau 11 , onde havlamos deixado somente
o piloto da aeronave que nos conduzia, o Pastor Daniel, o que nos aguardava
muito apreesivo por causa da demora de nosso retorno.

La no Posto, com ajuda do Pastor Daniel, foi feito nova curativo no ferimento de Sacrificio, que em pouco tempo ja se achava em condic;:ao de caminhar. Marinelio e Sacrificio, seguiram ape pela mata na direc;:ao do desmatamento da estrada Manaus-Caracara l, seguindo o mesmo cami nho tornado
pelos companheiros Esmera ldo Miguel Neto e Evaristo Miquiles ap6s sofrerem ataque a flechas dos Indios Atroari. Esmeralda que ja encontrava-se em
Manaus. hospitalizado, havia nos confessado de que Evaristo, tambem tinha
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1lo 1lechauo e tentdn 10 dllll;Jll o desmatamu11to cla est 1ad a. Em re tanto devido aos
t 1imen tos 11Jo f oi possiwl prossegui 1 a f uga cn1 cornpanhia de Esmeralda,
1.iP notando cl folld de cundic;ao de seu companhe110, deixou-o abrigado emb11ixo cle un1.i cirvor•' L" loi c111 busca de socorro nCJ estrnda. quando fo i encont1 1do pelCJ equipu cle socor 1u que seguir a par terra, pa1 Undo de nosso acamP Hnento nas mdruens do lgaraµe cle ScJntCJ Antun io do Abonari. Os nossos
c.ompanheir os cla equipe de sucorr o quc est.ivCJ percorrendo o desmatamen to
da r odovia, segu indo as inf or mac;:6es de Esme1 dido, estiveram no loca l onde
leria ficado Evaris10 e ni-io haviam encontrado-o. Agora Marinelio e Sacriflcio
ir iam ten ta r fMer o mesmo trajelo percorrido poi aqueles ind itosos companl1ei1 os, na tc•n tativc1 de encont r a1 Evaristo, que arnda encontrava-se d esa part:l.iclo.

Gilberto e o Pilato Dan iel , permaneceram na aeronave e em face do
meu peso ser menor, entre eu e o Gi lberto, tive a p referencia de ser a pessoa
que deveria desembarcar e verifi car se ali existia algum sinal dos nossos companheiros.
Caminhando po r cima de uma das asas do aviao, consegui pular em terra . 0 local realmente era ideal para acampamentos. Existiam arvores frondosas e um pequeno igarape d esembocava no local. 0 so lo estava batido e bem
limpo. Camin hand o rum o a flo resta, distante cerca de 40 metros da margem
encontrei um pequeno "Tapiri" , onde encontravam-se peda<;:os de cam e de
Anta espetados e em posic;ao d e estar assando. As achas de madeira que se
encontravam embaixo da came, t inham sina is de ter o fogo sido apagado
com agua e as p ressas. Tan to a cam e, coma as brasas, ainda estavam quentes.
Andei um pouco mata a dentro , segu indo por um caminho que se dirigia para
a f lo resta, nao encontran do, em princlpi o nenhum sinal, mas sintia um odor
de carne em putrefac;ao. Pretendia seguir mais adiante, quando fui advertido'
por Gilberto, que ainda permanecia na aeronave em pe, de que eu retomasse
dali, po is tu do indicava q ue os i ndios ainda permaneciam naquele local e escondidos, Realmente, nao sei se por causa do nerv osismo e da ansiedade que
sent ia, tudo indicava e eu chegava a sent ir que ao meu redor existiam outras
pessoas.

Grlbcr 10 e c::u. volwmos ao cJviao e seguimos voando acompanhad o o leito do r io AlalCJu, procu ranto no tar algurn sinal de nosso companheiros desa-

pdre1.;ic.los. !nici<J lmcntc :.eguimos rio acima e ao ati ngi rmos as p roximi dades
ddS mt1locas dus indios Atr oari. que f icam acima da cachoeira conhecida com

"Crimiosa". pedimos ao Pi lo to Dan iel que sobrevoasse as malocas para obser1rrnos se existia indicios que nos ajudasse em nossas buscas. Ouand o sobrevoarnns pcla segunda vez uma das malocas que tin ha dado sina l de q ue ter iam
ressoas nas proximidarles. os Indios atearam fogo nela. nurn sinal de q ue pos,1velmente ter 10 sido aquele o grupo responsavel pelo ataque ao Posto de
AtrcJc;ao Al<Jlilu 11 r> estavam temendo alguma represa lia das pessoas que esta
vdrn no aviao

lP.s~t:

Ja quando retomava a margem do r io, vi ao lado do caminho, alguns
sin ais de rnata abaixada e de que naquele local fora colocado algum objeto
grandee dali sa l a o odor que eu sent ira tao logo descera do-aviao. Gi lberto
continuava chamando-me na aeronave, pedindo que eu me apressasse, pois
os Indi os q ue ali estavam escondid os poderiam to mar qualquer atitude beli cosa, pois se estivessem co m inten96es arnistosas nao estariam escondendo-se.

Alem Ud rnolOL.d incend iada. nao con::.ta Ldmos nenhum si nal q ue nos pu ·
uJucJar a local 1zar nos:;os companhe1ros cJesaparecid os.
·

Retor 11c11no5 110 cJIJd ixo, c uni o av1ao voando a baixa al tura sabre o lei to
lu 110 Alalau.

llO<J

Dt:SlrJ te1tci, scgu1mos ate o local onde possivelmente teria aportado a caque c.onc.luzia Joao Dionisio do Norte e :;eus companheiros.

Ao dproximci1 nos do local pedirnos ao piloto que aquatrLasse o aviao
sey~iisse taxiando ate umci pequena enseada do rio, conhecida como " Porto
lo lncfros" Enquonto o aviao permanecia Laxiando pelo leito do rr o Alalau
Gliber to I.! eu nos colocamos em cima da aeronave para melhor observar ~
riu c St Ji.JS mar gens. sempre nu e:;peranc;:a de encon trar sr nal dos desaparecid os.
An cllPcJ"' na cn:;eada "Porto dos l°nd ios", pa ra onde d ir ig iamo-nos. o
plloto Duriiel nao cori:;eguiu e:; tacionar a aeronave em cond ic;oes favoraveis
1U rJe.,e1111JorqLJe, isto deviclo Cl f or te COrrenteLa q ue eXISllu '-.., ;, '!'Tleras arvO·
lf's tt'clas nr1~ pwxi111 iclades da rnargem di reita do ri o.
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0 aviao que ja se encontrava com seu motor fu ncio nando, encostou um
pouco mais na margem do ri o . possib ilitando-me que saltasse na asa e entrasse na cabine. Em segu ida o aviao levantou voo.

..

Na rr~i a ~i l berto. o q ue v ira e q ue sent ira e decidim os fo rmar uma equ ipe de ma1o r numero de pessoas para fa zer u ma incursao naquele local e que
ao nosso ver, estavam os corpos d os nossos companheiros Joao Dionisio do
Norte "J oao Ma racaja''. Paulo Ramos e Luiz Braga. Tres d ias depois, a equipe formada por o ito companheiros nossos chefiada pelo Gi lberto, encontraram os corp os dos nossos companheiros, no local onde vi si nal da mata abaixada e co m odo r de putrefa9ao, mortos a fl echadas.

Seg u_i n:i~s rumo ~o desmata mento d a estrada a fim de apanhar Mari ne.
110 e_Sacn f 1c10, que t in ham seguido par te rra acompanhando itinerario percomdo por Esmeralda Miguel Neto e Evari st o Miquiles.
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No local combinado, encontramos Marinelio e Sacrif icio que tinham se·
uuicfo o in tinerario e n5o encontraram nenhum sin al de Evaristo, que ainda
con ttnuava clesaparecido.
Reto111 J11105 ao nosso acamparnento 1nstalado nas margens do lgarape
Santo Antonio do Abonari. onde centralitamos as buscas aos companheiros
desaparecirlos. Ao cheyarmos no acampamento. encontramos mai~ um d9s
sobreviventes do ataque clos indios ao Posto Alalau 11 . 0 companhe1ro Adao
Vasconcelos. que sofrera ataque dos Indios a golpes de facao. tendo conseguido fugir. inicialmeme correndo e atravessando o rio Alalau. Adao t:ve
seu bmc;o fraturado por um golpe de facao. Foi encontrado pela nossa equ1pe
de socorro que havia seguido pelo desmatamento da estrada.
Adao relatou-nos o epis6dio em que cu lminou com o golpe recebido
por elc no scu brac;:o csquerd o e a morte de Faustino Lima, cujo_corpo ja tinhamos encontrado quando da primeira visita ao Posto de Atrac;:ao Alalau 11
e de Odoncil que segundo informou Adao, sofrera tambem golpes d: facao
e tentara tambem fugir atravessando o rio Alalau, acompanhando Adao. Mas
infelizmentc nao tivera a mesma sorte que Adao, pois ao atingir a margem di·
1cita do rio Alalau. foi flcchado mortalmente no peito.
Ap6s ouvirrnos o 1elato de Adao Vasconcelos, calculamos onde possivelrnente estaria o corpo de Odoncil Santos.
Adao seguiu imediatamente para Manaus, onde receberia cuidados meclicos.
No ou tro dia pel<i man ha. o aviao novamente levou a turma de socorro
pc:ira prosseguir nas buscas dos desaparecidos. Em seguida, Gilberto_e eu .ru·
rnarnos ao ponto onde imag1navarnos encontrar o corpo de Odonell, pois a
narrcitiva de Adao. fo ra esclarecedora de onde poderia estar.
O aviao seguiu ate o rio Alalau. e aquatizou na altura onde a estrada
cruza o rio. e dali em diante o aviao segu iu taxiando na direc;:c3o do Posto Alal<Ju 11, eu e Gilberto, subimos para as asas e ficamos observando as margens
do r'io, local onde segundo nossas previs6es e in forma<;oes de Adao, encontra·
r iarnos o c0rpo de Odoncil.
Depois de cerca cle 10 rninutos de taxiamento, distance cerca de 200
metros da sede do Posto de Atra9ao Alalau 11. avistamos entre os galhos de
ar101es caidos no rio. na margem direita do rio Alalau. um peda<;o de pano
car verrnel ha, que sr:ria a camisa de Odoncil e quando nos aproximamos do
local. constatamos que era o corpo de Odoncil que j;j :>1..; t.11-.::m trava em
1clicJ11taclo cstado de putrefac;:cio.
co

Como a aero nave nao oferec1a cond ic;:ao para rcsgatarmos o corpo de
Odonci l, segu irnos ate a sede do Po to de Atrac;:ao Alalau 11 e la, ap6s atrac<.1r·
mos o aviao. amarrando-o em um dos rnouroes do porto. apanharnos urna
uba dos indios Atroari, que ainda se encontrava ali. desde o ataque ao Posto
no dia 02 de outubro. e corn corclas na mao e remos improvisados com µedac;:os ~e tabuas. dirigirno-nos. Gilberto, Pilato Daniel e eu, remando dO local
onde encon trava·se o corpo { fe Odoncil
Ouando chcgamos ao local. cm face da forte corren teza do rio, Gilberto
que se encon trava remando na papa do Uba. ficou scgurundo no5 gal hos c.l<.1s
arvores da margem, parn ev1tar que a Uba, distancinsse Jo locJI ondr se 1f r
contrava o corpo. 0 Pilato D<Jnicl e eu. tentavamos nmarrar uma cordc1 entre
os brac;:os do corpo de Odoncil. para poder rebora lo ate a sede do Posto,
onde encontrava-se <J aeronave. pois CJ Uba. nao tinlw espac;:o para tal Cheguei a mergulhar par debaixo do corpo de Odoncil, parn conseguir arna11 c:ir
a corda com seguranc;:a e ern condic;:oes de rl!bod-lo. Como no corpo <le
Odoncil ainda encontrava-se enfiaua a flr;cha que o vitimou. e o corµo estavu
flutuand o com o rosto voltado pare! baixo. a flecha. na medidcJ ern que p<Js
savamos por cima de galhos ca1dos dentro do rio <11 •3nganchando-se. tornnndo ma1s dif lcil a rernocao do corpo.
N6s, devido a falta de costume de utilit<Jr aquele rneio cle transporte.
aquele ripo de c<inoa (urn ti oncu <le arvore cavado no rneio) e corn os rernos
improvisados e inadequacies. encon11<.11nos muitrJ cJif iculdade para consc:
guirmos chegar ate uma barcac;:u per tencen te ao GU Batalh5o cle Engenh<Jr 1a
e Construc;:ao. que se encontrava provisoriarnente uncorc1rl<J na frente clo
Posto de A11ac;:cio Alalau 11 .
Depois de urna hara de rern<JClas. conseguirnos chegar a barca, r ebocan
do o corpo de. Ortoncil. lmediat<Hrn~nte, Gilberto 101 ate o av1Go que seen·
contrava atracaclo na frenlC! da casa sede clo Posto, buscci1 Iona e plast1co
para aconcl 1cion Jr o corpo d1: OcJoncil.
Eu e o piloto Daniel. comecarnos a retirar o corpo de Odoncil de den·
tro d'agua, parn c oloca lo ern cir nu cfo barca<;a. one.Jc seriCJ melhor. para 1110vimen tarmos na ocasiJo de enrol,irmos no pliistico e na Iona e o embarqu1~
no aviao.
OuJndo G dberto chegou 11 u1e11du ; 1 Iona. co11segu imos r c111 di clt1 iigu<J
o co rpo cJc Oc.loncil. Gilber 10. arrrJnc0t1 d flecha que ainda se encontr<Jvrl
encravada no peito de Odoncil . 0 5eu revolver ai11d<1 co111inunvd em Slli.l cin
tura na bainha.
Enrolarnos o corpo ern plasuco e Iona c emb<Jrc.arnos no CJ\'1ao 0 corpo
estava muito mchndo e em decompos1c;~o e pc11a sur possi'vel coloca-lo dcnrro
do pcqueno nvii:io, 101 necessririo rr; t1r<J1 um clor; 11sscn1os
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Depo1s tle embarcado o corpo sub1mos a bordc.. e cJev1do o mau cheiro
que exalava do corpo, fizemos toda a v1agem entre o Posto de Atrac;:ao Alalau 11 ea pista de pouso existente nas proximidades do acampamento do 6<?
Batalhao de Engenharia e Construc;:ao, com as janelas abertas. d1ficul tan do
ate mesmo a navegacao do aparelho
Ap6s embarcamos o corpo de Odonctl na viatura que o transportou are
Manaus, retornamos as buscas do ultimo possivel sobrev1vente, Evaristo M1quiles. 1a ferido por flechadas. masque havia empreendido fuga rumo ao desmatamen to da estrada. Neste res to de dia, nao conseguimos nenhum exito
No outro d1a, voltamos as busca. Uma turma por terra e outra por aviao
procurando dentro da selva e por rodo o desmatamento da estrada algum sinal que pudesse dar pistas para encontrarmos Evaristo.
No final do dia. ao sobrevoarmos o desmatamento da estrada BR-174,
vimos um sinal convencionado pelo pessoal de terra que hav1am encontrado
Evaristo.
Conunuando sobrevoar o local onde terlamos visto o s1nal, 1ogamos alimen tos e medicamemos. seguindo para o acampamento instalado na margem
do lgarape Santo Antonio do Abonar1. onde seguiu imed1atamente uma
outra equipe de companheiros num jipe de encontro a outra que ia t1nha encontrado Evaristo, mas estava sem conduc;:ao. com o fim de resgatar o ultimo
sobrevivente do ataque ao Posto de Atrac;:ao Alalau 11 no dia 02 de outubro
de 1974

A ESTRADA BR -174
MANAUS-CARACARAf-BOA VISTA

Ate o ano de 1974. s6 era poss Ivel i r de Mandus ao Terri t6rio Federal
de Rora1ma, ao norte do Ama1onas.ou por via aerea ou por via fluvial,atraves de precario s1stema de navegac;:ao pelos nos Negro e Rio Branco.
Seguia-se pelo Rio Negro ate a foz cJo Rio Branco e por esse rio ate as
grandes cachoeiras, nas proximidades cJa vila Caracarai ja no territ6rio de
Rora1ma, e para se segu1r ate Boa V1sta,cap1tal daquele territ6rio, teria que
se prosseguir a viagr.rn via terrestre
Varias tentativas foram feitas para que fosse construido urna estrada
que ligasse as ter ras de Roraima ac:> Estado do Ama10nas
A prirneir;:i tentativa de construc;:ao de unw estrada, ocorreu no anode
1847 e teria o seu percurso seguindo inicialmente o rio Urubu ate atingir os
campos do en tao Territ6r 10 Federal do Rio Branco.
Entre1anto o piano n5o saiu do papel.
Em 21 de outubro de 1893. fo1 firmado pclo Presidente da Provincia do
Amazonas. um contrato com o Sr Sebastiao Jose Domingos, para consrruc;:ao
de uma cstrada ligando Manaus a vila de Boa Vista, hoje capital do Temt6rio
Federal cJc Roraima.

Evaristo no mesmo dia que foi encontrado deu entrada no Hospital Getulio Vargas em Manaus ainda com vida, mas in felizmente, d ias depois veio
a falecer

Os trabalhos de construc;:ao da estrada forarn iniciados em 31 de novembro de 1893 e conc.luidos em 13 de janeiro de 1895.

Dos dez func1onarios da FUNA I que se encontravam no dia 30 de serembro de 1974, nos Postos de Auacao Alalau I e 11 , no rio Alalau. seis tombaram sem v1cJa, em sacrd ic10 a uma causa e em defesa dos seus pr6prios algozes, os indios Wa1mir1 Auoari

A construc;:ao da estrada foi fe1ta ern 14 meses, medindo 815quil6metros e 419 metros. Foram cravados em toda sun ex tcnsao 816 marcos de um
metro de altura. A estrada cinha uma la1gura que variava de 05 a 08 metros
A travessava 9 rios e 734 igdrapes.
Nao se tern nenhurn reg1s110 de 1nc1dt·ntes grCJves, e11volvcncJo trabalhadores da estrada e os indios halJ1tantes rw regiao ondc a estrada passou.
Entretanto em pouco tempo a vegcta<;:ao cresccu e ci est rada ficou nova
mente inrransitavel.
Em 1928, L. 0. Collins. abr1u urnci "µ1cacJcJ" l1gancJo Manaus a Boa Vista corn 868 quilometros e 835 metros que a t;xemplo da primeir a estrada em
pouco tempo depois c.le constru1cJa firou cc;rnplPtamente intrans1tavel.
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Somente na decada de sessenta, voltou ·se a falar nd construcao de urria
rodovia que ligasse Manaus ao Tei rit6rio Federal de Rora1ma . Entretanto nada de concre to foi realizado.
No final da decada de sessenta. o Brasi l firmou varios acordos internaciona1s, com os paises vizinhos e entre eles o de construir uma esrrada que
tornasse possivel a ligac;:ao atraves de 1odov1a, da regiao do Prata com os A ndes, sem que fosse necessario enfrentar coda a rordilheira.
Dar surgiu a 1de1a da estrada.rarnbem conhecida como BVB ou Transcontinental, que ligaria Buenos Aires, capital da Argentina,Montev1deu ,
Brasilia. Caracas e Bogota por s1stema rodoviario.
E a estrada vinha de encontro a ant190 desejo tanto de roraimenses,
como dos amazonenses. pois seria a oportunidade de conseguir a liga<;ao
atraves de estrada entre aquelas regioes, atraves de rodovia, acabando assim
corn o isolamento daquela regiao.
A construcao da estrada que no tr echo Manaus-Boa Vista seria denominada BR -174. atenderia em pnncipio 0 acordo f1rrnado com OS paises V ISI·
nho~ e atenderia diversos aspec..tos de 1nteresses nacionais, comu pol(t1co .
econom1co e m1l1tar.
Entretan to a rodovia teria que ser constru ida atravessando a selva ama·
z6nica, numa regiao das mais in6sp1ta, de diffcil condic;:oes da im planta<;:ao
de uma estrada.
O trac;:ado da estrada. cortava ao meio o terri t6Jio cultural dos l°ndio;)
Waimiri Atroari, conhecidos na regiao pela sua agressividade aos nao i ndios
e tidos corno arredios a toda tentativa de contato.
Entretanto, este fato nao foi considerado. A estrada teria que ser rons·
truida e era um fato "irreversivel". alias como ultimamente tern s1do varias
outras obras faraonicas que o governo brasileiro, come<;:a e nao chega a concluir.
O Min1sterio do Tram,porte. atraves do Departamento Nac1011al de Es
trada de Rodagens. ONER. antes do infcio da construcao da estrada propriarnente di ta, preocupado apenas em ev1tar que os trabalhos da estrada v resserri
a ser interrompidos pelos r'ndios Waimiri Atroari, procurou a Fundacao Nacional do 1·ndio - FUNAI. e praticamente exigiu que aquele 6 rgao fizesse o
mais rapido possivel a "pacifrcac;:ao" daqueles Ind ios, no menor espa<;:o de
tempo para que quando os trabalhadores da construc;:ao da rodovia aung,ssem a regiao ocupada pelos indios. esse ja estivessem "r1 12'!cr ·~" Pa re viessen
a co laborar como mao-de o bra da construc;:ao da estrada.
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Para tanto foi organizado uma expedic;:ao, formada pelos pr6prios engenheiros do ONER e alguns militares do Exercito Brasileiro, sed iados em Ma·
naus, para tentarem eles mesmos o contato direto com os indios Waimiri
Atroari, pois achavam a tarefa facil, imaginando que bastava expl icar aos Indios a "grande vantagem que seria a estrada para eles, que serveria de meio de
comunicac;:ao entre a regiao em que moravam com as cidades de Manaus e
Boa Vista. alem de ser um mercado de trabal ho para os Indios''.
A expedic;:ao seguiu ao territ6ri o dos indios Waimiri Atroari, por via fluvial, atraves do rio Camanau e foram ate as proximidades do antigo Posto Ind igena I rmaos Brigl ia, do Servi<;:o de Prote<;:ao aos (ndios (SPI) que se encontrava desativado. Como nao chegaram a avistarem-se com os Indios, retornaram a Manaus.
A Fundacao Nacional do (ndio - FUNAI, atendendo solicitac;:ao do
DN ER colocou a disposic;:ao daquele organismo Federal, o seu funcionario Sertanista Gilberto Pinto Figueiredo, com a finalidade de "pacificar os Indios" Waimiri Atroari. face as necessidades apresentadas tendo em vista a
construc;:ao da rodovia.
ln icialmente. o trecho da rodovia de Manaus ate o rio Alalau, ficou a
cargo do Departamento de Estrada de Rodagens do Estado do Amazonas DER-AM, permanecendo sob supervisao do Departamento Nacional de Estrada de Rodagens - ONER.
Embora a Funda<;ao Nacional do 1·ndio - FUNAI, houvesse nomeado
Gilberto Pinto, para pacificar os indios Waimiri Atroari, ele tinha sua posi<;ao formada com relac;:ao ao assunto. Era um sertanista experiente e parti·
dario de que a estrada deveria ter seu trac;:ado alterado e contrario a "pacificac;:ao dos indios" de forma apressada e de outros metodos preconizados pelos dirigentes do ONER - DER-AM.
Gilberto Figueiredo, no dia 23 de agosto de 1968. subindo o rio Uatuma e depois o seu afluente Rio Abonari, consegu iu encontrar-se com os Indios Waimiri Atroari. quando manteve contatos amistosos e realizou com
eles, trocas de presentes. E pretendia Gilberto, ja que o trac;:ado da estrada,
nao era mais possivel mudar, segundo as autoridades do ONER, procurar
atrair os Indios para fora do eixo da estrada, tentando assim evitar rnaiores
problemas para aquela comunidade de silvicolas.
Por notarem o posicionamento de Gilberto com relac;:ao a estrada e aos
indios, o DNE R - DER-AM. que tin ham pressa em que fosse feito a "pacifi ca<;:ao" dos Waimiri Atroari pediram a substitui<;ao de Gi lberto Pinto, dos
trabalho de contatar os indios.
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No seu lugar foi nomeado o Padre Giovanni Calleri, que era conhecido
na regiao pela sua ousadia e forma apressada de "pacificar" Indios (Na verdade o Padre Calleri nao tinha nenhuma experiencia em cantata rom os Indios).
A missao do Padre Cal leri era de "pacificar" os Waimir i Atroari com o
menor espa<;:o de tempo posslvel, de acordo com as necessidades do ONER DER-AM, pois queriam que quando os trabalhos da constru<;:ao atingissem
o territ6rio habitado pelos indios, estes ja estivessem "paclficos" e mansos,
pois pretendiam utiliza-los coma mao-de-obra auxiliar na constru<;:ao.
lnfelizmente o apressado Padre Calleri, e seus inditosos companheiros
de trabalho, foram mortos pelos indios dias depois de penetrarem no'territ6rio dos indios Waimiri Atroari.
Com a morte do Padre Callerr e de seus companheiros, e ainda par falta
de recursos financeiros, a constru<;:ao da rodov1a, foi suspensa temporariamente.
Em fins de 1969 e in icio de 1970. os trabalhos da construi;:ao da Rodovia Manaus-Boa Vista. BR-174, foram reiniciados, e o ONER transferiu a responsabilidade da constru<;:ao do Departamento de E~trada de Rodagens do
Estado do Amazonas - DER-AM. para o 2C? Grupamento de Engenharia e
Corrstru<;:ao - 50 Batalhao de Constru<;:ao, do Exercito Brasileiro.
A Fundai;:ao Nacional do 1·nd io - FUNAI, novamente foi chamada a
participar dos trabalhos, atraves da pacifica<;:ao dos indios Waimiri Atroari.
S6 que desta vez, nao houve uma participa<;:ao tao direta do ONER. Os contatos com os Indios ficaram exclusivamente a cargo da FUNAI sem nenhuma
interferencia direta.
Novamente os trabalhos de contato com os Waimiri Atroari, foram entregues ao indigen ista Gilberto Pinto Figueiredo, que no periodo em que a
constru<;:ao da estrada estava parada, continuou seu trabalho junta aos Indios, realizando perlodicas v isitas aquela comunidade indigena.
Usando metodos de nao ingerencia na vida dos Indios e ex tremo respeito ao territ6rio ind lgena, Gilberto conseguiu manter contatos amistosos com
os Waimiri Atroari, par muito tempo.
Desvinculado dos trabalhos da estrada, Gilberto usava sempre os rios,
como cam inhos para atingir o territ6ri o dos Indios e para visitris as suas malocas. quando realizava troca de brindes.
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Paralelamente a atividade de Gilberto, os trabalhos da construcao cJa
estrada prosseguia, o desmatamento com frentes de centenas de homens trabalhando sem descarn;:o, dirigiam-se para cJentro de ·errit6rio Waimiri Atroari.

Com a aproximac;:Jo do desmatamento da cstrada ao territ6rio dos in
dios Waimiri Atroari, Gilberto apreensivo quanta ao passive! contato dos
ind1os com as 1rabalhadores, procurou por diversas vezes o Comandante do
29 Grupamento de Engenhar ia e Construi;:ao - Sex to BEC .. para pedir -I hes
que fosse instru1do a todos que trabalhassem n<J estrada pdra que nao reali·
zassem nenhuma visita as malocas dos indios.
. . G1lber to. confessou me varias ve1es que sentia que quando faz1a essas
v1s1 tas ao BEC, e fazra aqueles pedidos de prote<;:ao aos ind1os, nao notava en
~re o Con7andante do Sexto BEC e seus :Juxiliares nenl1urna recept1v1dade e
ISlO 0 de1xava terneroso de que seus pecliclos nao fossem cornpreendidos e
at8ndidos.
As advertencias e ped1dos de Gilberto. resumiam-se sempre em que us
trabalhadores da estrada evitdssem entrar em cuntato com os Indios e t"Hll
hip61ese nenhurna procurassem irate as rnalocas dos We:11mir 1 Atroari.
Em janeiro de 1973. um dos mateiros. ernpregado no seNico de desma
tamento da e::.trada, desobedecendo dS rccornenda<;:oes de Gilberto. junta·
men te com alyuns comµC:Jnheir os. est eve visi tan do u ma das aldeias dos indios
Wa1mi1 i Atroari_. E la comportou-se de fo1 ma cJbusiva. Teria levado consigo,
entrc outros ObJetos. algurnas rev1stas pornogrcificas. com fotografias obcenas
e mostrado as fndias e Indios. E nu ocasiao ter ia lentado acaric1ar uma das
lndias que se aproximara Esse fa to 11 r itara profundumente os Wa1m ir1 Atroari.

Pouco::. dias depois dessa desastrosa v1s1td, os indios dtacararn o Posto de
Atra<;:ao Alalau, instalado no rio Alalau por Grlbcrto Figueiredo. rnatando
tres funcionarios que ali encontravarn-sc no trabalho de rnanter cantatas corn
os Waimiri Atroari.
Gilberto ficou magoado com o tutu. Pois vinha adver undo o Sex to
BEC, para que nao permitissern a ida cle pessoas as aldei(;Js dos indios. E o
fato ocorreu, provocando a revolla dos ind1os e a rnorte de tres abnegados
companheiros de trabalho.
Os contatos com os Warmi1 i AtrOc.H 1. vinham sendo rcalizados oonst<Jn
ternente de forma pac.lfica. e a presern;:.a de forrnn injunosa de pessoas nas
alde1as dos indios. prejud1cou toc!o urn tr alJalho qur~ vinha sendo real1zado
ea rnortc de tres pessoas que era o 111ais gravt~.
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Entretanto o Comandante do 2C? Grupamento de Engenhar ia e Construcao nao aceitou o fa to, coma de responsabilidade do Sex to BEC. que de·
~ob~decera as recomendac;:oes de Gilberto.
0 comandante do 2C? Grupamento de Engenharia e Construc;:ao - do
Exc1cito B1asi leiro , em Nata Oficial, publicada em todos os jornais da capi·
tal rsentou o mateiro que visitara as aldeias dos indios de qualquer responsa·
bilidade das mortes dos fun cionarios da Funda<;:ao Nacional do l°ndio, e tentou denegrir a pessoa e o trabalho de Gilberto Pinto Figueiredo e seus corn·
panheiros de trabalho, colocando ate em duvida sua competencia profissional.
Gilberto foi intimado na epoca, a responder inq uerito Policial (lnque·
rito aberto pela Po licia Federal ern Manaus) que apu rava a respon_sabilidade
das mortes que resultaram do ataque dos Indios Waimiri Atroarr ao Posto
de Atracao Alalau, no rio Alalau , unidade administrativa da Fundac;:ao Nacional do 1·ndio - FUNAI.
Outras pessoas foram intimadas tambem a prestar depoimentos. inclusive do Exercito, atraves do 2<? Grupamento de Engenharia e Construc;:ao Sexto BEC, que apresentou subs ldios atraves de depoimentos de oficiais que
trabalhavam na est rada e fez juntar ao processo a sua nota oficial que publicou na imprensa, onde isentava o mateiro Celso Maia, pessoa que teria visitado os Indios an res do ataque, e ao mesmo tempo colocava em duvida os co·
nhecimentos indigenistas de Gilberto Pi nto Figueiredo.
Gilberto confessava·me que antes ja nao era bem vista pelo pessoal do
Sexto BEC e com o araque dos Indios ao Posto de Atra<;:ao Alalau e posicionamento publico do Comando do 2C? Grupamento de En~enhari~ e Con~
tru<;:ao, arraves de nota assinada pelo pr6prio General Octavio Ferreira Oue1roz ficou muito mais diflcil o relacionamento entre Gilberto e o pessoal do
Ex~rcito encarregado da construc;:ao da BR-174 - Rodovia Manaus-Caraca·
rai-Boa Vista.
Na regiao do rro Alalau e Branquinho, antes da passagem do desr:iatamento da estrada, foi realizado trabalhos de sondagem do solo atraves da
empresa Lasa Engenharia SIA. que em comum acordo com a FUNAI e as
diretrizes preconizadas por Gilberto Figueiredo, o pessoal encarregado do
servico circulou em todo o percu rso de onde passaria a estrada. realizando
as p~s~uisas. sem que tivessem o menor incidente com os indios. 0 pessoal
seguia os seguintes principios para circu lar dentro da area dos Waimiri
Atroari.
Nao visitar as aldeias.
Nao oferecer presentes aos indios.
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Nao cac;:ar no terrir6rio dos 1ndios.
Nao pescar nas aguas dentro do terrrt6rio dos Indios.
Es tar vacinado contra molestias previn lveis.
Nao ser portador de doenc;:as con ragiosas.
Nao portar objetos que poderiam atrai r a curiosidade dos indios.
Nao portar armas de fogo.
0 trabalho reali zado pela equipe da Lasa Engenharia S/A. cumprrndo as
normas fixadas par Gilberto. corn certeLa foi a principal causa da nao host1l1·
dade dos Indios.
Os Waimiri Atroari. quando da rea lizac;:ao dos trabalhos a cargo dopessoal da Lasa Engenharia S/A. vis1 ta ram varias vezes os acampamentos de trabalho, mas nao ocorreu nenhum incidente.
Tao logo os trabalhos da Lasa Engenharia S/A. foram ooncluidos. os servic;:os a cargo do Sex to BEC de desmatamento for am aproximando-se do rio
Santo Antonio do Abonari. ja dentro do territ6rio Waimiri Atroarr.
A pedido de Gilberto, a FUNAI, atraves da 1'? Delegacia Regional em
Manaus, passou a cobrar do Sex to BEC as normas exigidas e fixadas ao pes
soal da Lasa Engenharia S/A, quanta as exigencias para a circulac;:ao de pes
soas dentro do territ6rio dos indios Waimiri At1 oari.
Houve imediata resistencia do pessoal do Exerci ro que traba lhava na
estrada. pois eles nao abdicavam da condic;:ao de permanecerem armadas com
arma de fogo.
As normas encaminhadas ao 2° Grupamento de Constru<;:ao - Sexto
BEC fixava que nenhuma pessoa viesse a circular alem da Ponte construfda
sabre o r io Abonari, porlanto arma rumo ao territ6rio Waimirr Atroari, e que
obedecesse as exigencias anreriormcnte fixadas para o pessoa l da firma Lasa
Engenharia S/A, coma nao ca<;:ar, nao pescar, estar vacinado, nao v1si 1a1 as
aldeias dos indios, etc . ..
Estas normas fizeram mm que gerasse entre o pessoal do Sexto BEC insatisfa<;:ao, e desrespeitando totalrnente as condic;:oes fixadas par;::i perrnanecerem dentro do terr it6rio Wa im ir i Atroari . procuravam sempre impor suas
vontades, desconhecendo por completa a presenc;:a da FUNA I. alraves de
Gilberto Figueiredo e sua equipe nn area cios Wairniri Atroa1 1.
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Algumas vezes quando encontrava-rne nos Pastas de Atrac;:ao Abonari e
Alalau. durante a noite. eu cheguei a presenciar. ouvindo tiros de espingarda
dentro da ma ta. Como OS Waimiri Atroari, na epoca desconheciam O USO de
armas de fogo, Gilbe1 to levan tava-se de sua rede e jun to com os seus companhe1ros de trabalho. faz1a buscas na mata tentando localizar o cac;:ador. Uma
destas vezes, eu o acompanhei e flagramos um dos trabalhadores da estrada
e funcionario do Sex to BEC cac;:ando, oportunidade que Gilberto apreendeu
a sua arma. E isto ocorria frequentemente, em total desrespeito as normas
fixadas por Gilberto e oficializadas pela pr6pria FUNAI.
A Fundac;:ao Nacional do 1-ndio - FUNAI. atraves da Sub-Coordenac;:ao
da Amazonia - SUB-COAMA, em Manaus, por diversas vezes advertiu ao
Cornando do 2<? Grupamento de Engenharia de Construc;:ao - Sexto BEC,
sabre estes incidentes, alertando sabre o perigo que o nosso pessoal corria
toda vez que uma pessoa aventurava-se a cac;:ar dentro do territ6rio Waimiri
Atroari. Lembrando sempre que o nosso pessoal era quern fi cava mais pr6ximo as aldeias dos Indios e por isto seriam os primeiros a sere'm responsabilizados pelo fato e os prirneiros a serem sacrificados, no caso de qualquer
ac,;ao belicosa por parte dos Indios.
Pessoalmente fui varias vezes acompanhando o sertanista Gilberto Pinto Figueiredo apresentar reclamac;:6es ao Comando do 2'? Grupamento de
Engenharia de Construc;:ao sabre o comportamento do pessoal do Sexto
BEC dentro da area ind lgena.
E todas as vezes que estivemos no Comando do 2<? Grupamento de Engenharia e Construc;:ao. em Manaus, a indiferenc;:a da chefia era notada, com
relac;:ao as nossas denuncias
Certa vez, um dos oficia is do Exercito, tambem certamente do 2<? Grupamento de Engenharia e Construc;:ao, presente aquelas reuni6es perguntounos se nao estavamos sendo exigentes e muito rigorosos, principalmente pelo tato de querer que o pessoal que trabalhava na estrada andasse desarmado.
deixando transparecer sern nenhuma reserva que nao obedeceriam e nem
iriam obedecer as normas fixadas por Gilberto ea pr6pria FUNAI. de que
ninguem andasse armada dentro da reserva Waimiri Atroari.
Mesmo assi m. os trabalhos da Rodovia Manaus-Boa Vista - BR-174.
andavam em ritm o acelerado Baterias de maquinas pesadas invadiam e movimentavam-se dentro do territ6rio dos Waimiri Atroari.
Sen Liu se nos Postos de Atrac;:ao Alalau I, Alalau 11, Abonari e Camanau,
um movimen to 1ncomum dos fndios, que desde a entrada na reserva, das maquinas e a grande movimentac;:ao na estrada. chegavam em vi"ita aos Postos
e pouco demoravarn. coma normalmente faziam.
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Alguns grupos de Wdirnir I All oar1, surgir clll1 nt.1 estrada on de as maqui
nas rnovimen tavarn-se com rnaior f1equencia.
Gilberto. apreensivo com a s1tuac;:ao,c1rculava entre os Postos lndigenas.
c as vezes surgia na estrada, onde estavarP os tr cJbalhadores ve1 i ficando a situac;:ao quan10 a presenr.;:a de Indios.
Gilben o pessoalmente, pediu ao encarregado do servic;:o de desmatarnen to. que seguia sempre a frente. do trabalho de terraplanagem e aterro.
que quando atingissem o 110 A lalau, nao consiruissern ticampamento pr6ximo a ma1gem do rio. para evi tar que os Indios fossem atraidos ao local,
quando passassem em &ias canoas no r10. e que v1csscm a te1. por falta de ex
pcriencia dos trabalhadures. alyu111 incid1~nte cum os incJios.
Nesse periodo. um dus pr1nc1pa1s I ld1~1es dos iridios Atroari, conhecido
como "Comprido". cm visita ao Posto de Atrac5o Alalau 11, procurou Gilberto e pediu lhe corn certa 1nsistencia que o levasse a Manaus. juntarnente com
seu filho que o acompanhava na ocasiao.
Gilberto terneroso em leva1 CcJmprido d iVlunaus, pois temia Que se levasse Comprido e 5 •ti 11lho d fVlanaus e la p0r rnero cJC<JSO viessem 3 contrair
nlguma doenc;:a. por ma is simples que fosse, ou rresrno nao v1esse a gostar da
viagem. pudesse provocar uma reac;:ao dos Indios contra si e seus companhei
ros de trabalho no Posto de Atracao Alalnu II. procurou dissuadi-lo do prop6si10.
Entretanto Gilberto nfio wnseguiu clernuvc lo da icJeia. Gilberto entao.
atraves de rad1ofonia,ped1u-me que env1asse ao Posto Alalau I I ,um aviao para
condu z1r-l he Juntamente comComprido e seu filho a Manaus,expl1cando inclusive a s1 tuac;:ao.

0 aviao seguiu imediatarnente e Grlbeno. rnu1to p1eocupado chegou a
Manaus acornp&1hado de "Compriclu" e .rn1 111110.
Hospedou-se lld pr6pria sede onde fu1lCIOlldVcJ
geional da Fundac;:ao Nacional do Indio
FUNAI

(l

Primeira D:~legacio Re-

Ele pr6prio. G•lbeno, aluJOU :.1• tdrnlJf~111 nit, pura poder dar 111aior a::.sistencia aos visi tan res.
Co1nprido t; Seu filho. nao rJcrnor1strura111 ~rn 11._;11huma hora, qualquer
insatisfdc;:ao. Mui to pelo cont1a1io. Est<ivcm1 al1~91t>s t~ sorridente!>.
Gilbe1 to acornpanhou-os a passe1os µu1 tudd cJ c1dadt: procurando sern
pie r>xplicnr llws o funcinnarnento de 1, adt.1 ir1st11u1c.Jo v1sitad,1.
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Gilbe1 to apresentou a CornpricJo sua p16prra farnilia tentando as~irn.
estreitar mais ainda os la<;:os de <Jmin.1tle que ja vinha existindo entre eles.
Os indios estiverarn vis1tundo wmbem as iarnosas lojas t.le Manaus onde Gil
berto cornprou alguns prescntes para Cornprido, seu filho e seus parentes.

fe_!to ao 2'? Gruparnento cfe Engenhdrid e Construc;5o - Sexto SEC, para que
nao rnstalassern acarnpamer11os na margern dos rios. proc11rc1ncJo ass1m c.vitar
que os indius ao navegarern pelos rios, n5o fossem arraicJos pelos uccJmpn
men tos e os seus ocupante.~.

No retorno, ap6s tr es dias de visira a Manaus. a borcJo da µequen<J c.1ero
nave que os conduzia. Gilberto procurou mostrar a Comprido a localiza<;:ao
da estrada e das rnalocas dos incJios Wa1rniri Atroari.

Gilberio, encostou n ranoa e foi c.1te <10 a<..<1rnpcJrnen10. PccJiu Clos trC!b.J·
lhadores que no rnornento enconrravrnn-se no locill, que c11astassern .is 1nstala<;5es das proximiclurfes clo r io.

No sobrevoo. Gilberto ia expiicando a Cornprido o que seria a est1add
e para que serviria. mostrando a pane proxima a Manaus. onde os caminhoes
e Clutom6vei:; ci1culavam pela rodov1a.

Ap6s fazer nlgurnas mlvertencras aos tratJdlhaclores cla estrncla sot.>re J
possibi I idade de receberem vis1 tas cle indios r! clc ev1 tnr em i.l coclo cus to de
ca<;<:1rem nC.Jquela areil, Gillwrto co11tinuou 5Ua Vl<l[Jelll tJO Posto cle AtrcicJo
Alalau I. muito aprcensivo

Comprido. ouvia rnuito atento as explicac;oes de Gilberto.

0 aviao a pedido de Gilberto, sobrevoou uma das malocas dos Indios
Atroari e Cornprido chegou a reconhecer alguns Indios que se encontravam
no patio da alcJeia acenando. Ele talvez pensando que seria ouvido pelos
seus companheiros quu se encontr avarn nas aldeias. gritava e acenava. ten tan·
do fazer-se reconhecer por eles

Poucos cJias depois. rcceberno:, rdd1ogrc11na tar110 clo Posto clc Atr.:ic;:;lo
Alalau 11. coma do Alalau I. inforrnanclo nos qup durante n noite E..stuvcim
ouvindo corn basur te intcnsiclade o barulho das rn,·1quinu.> nci c<;l;uclei. Erd
tambem o sinal de quc os Indios wrnbern jti estt1v,JJn uuvinclu o r u lclo 11 rovu·
cado pela mov~r ·l r 11t;cio da) rnaqu1nns pes.Hlas cm serv1\_0 de terrc1planJgem
na estradil, pars suils malOCiJS, estavnm na mcsnm clis1ancrJ que separavCJ os
Postos de Atra<;:ao. ao trac;acfo cla esrrnrla

Gilberto. coma era costume, ao chcgar no Posto de Atra<;ao Alalau 11.
no rio Alalau, conduziu Cornp11do e seu filho nurna canoa motor ate o Pono
du aldeia onde residia Comprido.

Nesta rnesrna 6poca, estr,mhamente a 1mprenSc1 Lil.: Munt.lus notic,ava
diariamen te assun tos com r elac;ao cJ constr uc;Jo da 1Jst1 mla Manc1us 'sou V rs tc1
Ora in for rnava que os indios Wnimir i Atroarr unhcJrn dtc1cado os trc.Jbalhaclo.
res .. ora dizi;m1 que os trabalhos da estrada estavJrr prosseyurndo sem a1or
malrdades, gerando imranquilidadc entre cJS faniilic.1:. rlos 1r0bc1lhcJdores eta
estrada e que procwnvam D FUNAI nara 1er no1icras clu quc reulmentc cstcJ·
vd ocorrenclo

Ao chegar no puno da aldeia (locol de ernbarque e desemb<Jrque nas ca·
sempre um pequeno 1garape raso. onde as canoas dos indios f 1carn
nods atracados protegidas da correnteza e de per i6dicas enchentes) exislia um
grande nu mer o de Indios. que saudavam alegremente a chegada da canoa
conduzida par Gilberto e onde 1arnbern viajava Comprido e seu filho.

e

0 pessoal da FUNAI. cr11 Manaus. procurava e~plrcw dquclec; que proc.uravarn a scde do 6ryfio, qu<; 1uclo 1<1 correndo bern. c que niio trnh,Jn1 conlle
cimcnto ate cntao de nenhurn 1ncidcrne entre tral>cilhac!orcs e incJru~.

Os indios ofereccrarn a Grluerto alguns presentes coma bananas e beijus
e este ap6s iJS cfespeclidas retornou ao Posto, cer to de que com o passc10 de
Compndo a Manaus. tcria dado um grandE:: passo para a c.onquista da amiLade
daquele grupo de indios.

. Entrct<J11to as n?ticias fcJlsas clc <Haque clos inclros cJOS 1ral><tlh,1c1or!:'s.
de1xavam-nos apreens1vos. pois poder ia es1c1r ten wndo justi f icdr nluum<l ,1t1
tude ja tomada ou a tomar.

Gilberto, quando reLOrnou ao Posto de Atrac;ao Alalau II. dp6s o per·
noite, seguiu viagem vra fluvi<ll com des1ino ao Posto de Atra .Ju Alalau I,
que se encontrnva instalada na foz do rio Alalau. com o rio Jauaperi
+

Ao passar no local onde a estrada Manaus·Boa Vrsta. BR-174. cruza o
rio Alalau. viu na margem esquerda um acampamento possivelrnente perten·
cente aos trabalhadores da estrada, encarregados do d0srn::i1::irnento. A pre;rn .a daqueles trabalhadores naquele local, contrariava o acorrfo co pedido
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_Antes de 15 cl1c1s decor r Klos cl11 v1s1 til que o Cc1p1 rcio Compricto e seu filho frLeram n ~an.aus, surgiu_ nns pr<:ximidacJes do Posto cle Atr D!;,50 Alalau 1.
u_m grupo ;:Je 1nd1os Atroarr, que frc<1rnm acarnparJos na margern clireita do
r10 Alalau
Mars tarde quando os func.1onJ110, oo Po~to de AtracJo Al.1lriu I c.he
fiados por Joao Dronlsio clo Norte trncir5 co11l1cc1clc, peld. c1lcunl1a de. Jr 30
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Maraca ja) foram encontra-los, foram surpreendidos por eles, em um ataque
tendo sido todos mortos.

a flechadas,

Simultanearnente outro grupo de indios Atroari. surgiu no Posto de
Atrac;ao Alalau 11, e depois de um dia de visrta, atacou os funcionarios da
FUNAI que se encontravam naquela unidade administrativa.
Os funcionarios Adao e Esmeralda, sobreviveram, entretanto. foram
gravemente feridos a flechadas e a corte de facao. Morreram. vitimas do
ataque dos indios. os funcionarios Faustino Lira, Odoncil Santos e Evaristo
Miquiles que conseguiu fugir ao ataque dos indios gravemente feridos. mas
ja no hospital em Manaus, faleceu em consequencia de uma flechada no
ffgado.

L.r1t1u.

Polos s1nrJ 1s uir1da de rnorte recen te, deduLirnos que o ataque dos in-

clio ter Id ocorr ic.Jo rn in utos untcs de nossa chcgacla. pois o sangue do inditosv Fr1ust1no Lir a, ainda con tinuava pingando de $eu corpo.
A casa do Posto,estava toda rev1racla 0 aparel ho de rad1otonia clestruido Mas nenhum sinal dos outros cornpanltrJ1ros nern dos indios.
ApGnas na frente dd Casa sec.Je do Posto. tllll(ICJ cncontravam-se atracadas
p~rtencen te:; aos i nd1os. rna:; nem rnesrno as canoas pertencentes ao
Posto l1r1cont1arnos.

5 UIJ,l::i

Na ten tat iva de enc;on tra1mos os ou tros cornpanhe1ros, que estavam deCJ µrocura de sinais que pudesscrn levar nos ate eles.

sc1pare1 1dos, eu e o Gilberto entrarnos na malu
Ouando em Manaus. fomos avisados atraves de rad1ofonia do Posto de
Atrac;ao Alalau 11, que a canoa conduzindo Joao Dionisio do None estava
desaparecida, pois saira a dois dias do Posto de Atrac;;ao Alalau I para o Alalau 11 e ainda nao havia chegado ao destine, apressamo-nos a deslocarmos
para o local, numa tentativa nao s6 de socorrer aqueles nossos companheiros
que se encontravam desaparecidos, como tambem, pessoalmente, procurar
avaliar a situac;ao e, se possivel evacuar todo o nosso pessoal que se encontra vam trabalhando nas frentes de Atrac;ao na regiao dos indios Waimiri Atroari.
Pois de certa forma. ja esperavamos a reac;ao dos Indios quando as maquinas pesadas passassem a operar nas proximidades das suas malocas. Levantavamos a hip6tese de que os Indios poderiam pensar que assim como as
maquinas, ate entao desconhecidas deles, derrubavam arvores removiam ter·
ras, poderiam ir de encontro as suas pr6prias malocas.
Gilberto Figueiredo e eu. fretamos um aviao anfibio, pertencente a lgreJa Adventista de Manaus. sob comando do Pastor Daniele seguimos com destino ao territ6rio dos indios Waimiri Atroari.
Ao sobrevoarmos a area do Posto de Atrac;:ao Alalau 11, no rio Alalau.
pelo seu estado de abandono, portas abertas, ninguem no patio. deduziu-se
que os indios ja haviam aracado o Posto e tambem que os nossos companhei·
ros ja nao mais estivessem vivos.
Sabendo do risco que corriamos, ode ser poss1velmente atacados pelos
indios. decidimos descer e ir ate o Posto, numa tentativa de salvar possiveis
feridos ou ate mesmo com nossa presenc;a evitar que os indios continuassem
o ataque.

0 aviao pousou no rio e f omos ate o Posto. Na casa sede do Posto s6
encontramos o companheiro Faustino Lira, que se enconrrava 111vr!o na oo·
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l rifelinnente nenhum sinal encontrarnos dos nossos companheiros. Ape
ncis tivemo::i ccneta cJe que nas proxirnicJacles do Posto os indios ainda seencontr cMllll. Urn fato que nos deixou rnu ir o apreens1vo quanta a nossa sobreviv"..,cia, for CJ de que ciuando seguiamos rurnc.1 a rnata, partrndo da casa sede
c.Jo Po 10, urni:I pequem cadela. pertencente r1os nossos companheiros que se
C'P on rnvmn des(]parecicfos, segu1u nos. passr1ncfo ci ir. comae costume em
'urnnhada~ pela rnatd, sempre ci nossCJ frente.Sernp1~ lat111do, a cachorra parPc1a querer leva1 nos a algum lugar, qu•" 1mag111Jvamos era o local onde esta
riarn nossos companhe1ros Emretanto quanclo jci encontravam os a cerca de
500 111etros dentro da mata a cachorra que sempre 1a la tin do a nossa frente.
calou se rcpenllnamente. E quando <·amin lwnios rna1s dlguns metros d nossa
frente, encontrnmos a cacJela agonizante com uma flecha espetada em seu
pescoc;:o Aquele sin ii er 3 ev idente que OS ind1os e5tav.im al1 e que nao que
riarn ciue prossegui::isemos ern nossa ( amin hacla mara a clentro. Retornamos
ciali, com rnuita aprnPns5o, po is sabiamos que estavamos correndo ser10 risco
rlr v1cfa. EnuetanlC para :,u rrrcsa 11 oss3 conscgu1mos retornar ao Posto sem
nef'l1u111 1nr idonrl Por outr 1 carninho. con tinuurnos as buscas. a rrocur<1 de
nossos l ornpunhe11 os
F1carnos, eu e G11hr rt
nd"o P1clb estdV<.1 n<Jnl1um Iv

a

los W..Hmrrr Atr odr 1, ale quundo ali ja
npa11h·~11 o:;.

Consegu1mos a1ncla re.;;gat<1 com v1rl1J, companheiros Adao Vasconcelos.
Esmeralda e Evaristo M1quiles que ve10 o falecer no Hospital Getul10 Vargas
ern Manaus.
For am d 1as de angust 1ci e so fr i men to rx1r cl n6s. po i:; c.ada corpo de comp<mhei 1 n que encontravamos. 1e<.1v1vavc1 cJ dor c CJ lristeta Consegu imos encon tror todos os c orpos e translaclamos toclos para Manaus, onde foram
sr..:pultados.
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Ouando retornamos a Manaus, oficiamos ao 29 Grupamento de Engenharia e Construc;ao um pedido veemente para que mandasse suspender os
trabalhos de construc;ao da estrada ate que tivessemos condic;oes de retornar
aos Pestos de Atrac;ao e recompor o nosso pessoal.

O General Comandante, apenas respondeu: "Ten ho tambem uma mjssao a de construir a estrada Manaus-Caracarai-Boa Vista e terei que cumprila. Mesmo que para isto tenha que enfrentar bala OS indios".

Pessoalmente fomos entregar o oficio ao Comandante do 29 Grupamento de Engenharia e Construc;ao, General Gentil.

Diante dessas afirmacoes e sabedores que os soldados armadas ja seencontravam dentro da rese.rva Waimiri Atroari, podia-se imaginar sem probabilidade de erro, sobre o que estaria acontecendo naquela regiao.

a

Na ocasiao da entrega do documento, o General Comandante, nos fez
ciente de que ja mandara para as frentes de trabalho da estrada, brigadas de
soldad?s
Exercito armados, prontos para "defenderem a qualquer custo,
a contrnurdade dos servic;os de desmatamento e terraplanagem da estrada Manaus-Boa Vista".

Saimos da reuniao, tristes olhando um para o outro, perguntando-nos: e
agora?. Tudo que foi feito na defesa dos indios teria sido inutil?. Estavamos
desolados.

?o

Aquela reuniao e a posic;:ao do General Comandante tin ham esclarecido
muitas coisas.E nos deixou pensando em que ja poderia ter ocorrido dentro
da reserva dos indios Waimiri Atroari sem que soubessemos e que possivelmente teira sido a causa da ira dos indios contra o nosso pessoal.

Aquela notr'cia, dada pelo General, deixou-nos perplexes e procuramos
argumentar junta ao Comandante que naquele memento nao era oportuno
a continuidade do trabaho da estrada e muito menos prudente o envio ao
local de tropas do Exercito "prontos para defenderem, a qualquer custo, a
continuidade dos trabalhos',' como afirmara,
0 General comandante, diante de outros oficiais presentes naquela reuniao, respondendo as nossas ponderac;:6es afirmou "A Estrada (BR-174) tern
que ficar pron ta, mesmo que para isto tenhamos que abrir fogo contra esses
indios assassinos. Eles ja nos desafiaram muito e estao atrapalhando nossos
trabalhos. Ternes um compromisso de entregar esta estrada pronta. E nao vai
serum grupo de (ndios assassinos que vai impedir o prosseguimento da obra".

As afirmac;:oes do General Comandante,deixaram bem claras as intenc;:oes
que a missao do grupo de soldados que teria sido deslocada com destine ao
territ6rio dos (ndios Waimiri Atroari.
Diante de afirmac;:oes tao claras e ja decididas nao tr'nhamos mais nada
a argumentar.

Antes de sairmos da sala, o General Comandante, dirigindo-se ao Gilberto, perguntou - "Oue e que voce acha disso?". Gilberto com OS olhos cheios
de lagrimas, mal respondeu. Disse apenas:"General, na tentativa de fazer a~i
zade com os f_ndios Waimiri Atroari, ja morreram entre FUNA I e Servic;:o de
Protec;ao aos Indios, mais de 60 funcionarios, procurando nunca tomar medidas repressivas contra aquele povo. Agora o que o Senhor esta me dizendo
que fez e vai fazer, torna o sacriflcio dos .que perderam suas pr6prias vidas
em defesa daqueles Indios em vao".
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Retornamos ao escrit6rio da Coordenac;:ao da Amazonia em Manaus, e
la mais uma vez eu e o Gilberto, continuamos a discutir o assunto e comentando o posicionamento do comandante do 29 Grupamento de Engenharia
e Construc;:ao.

r

E sempre nos perguntavamos o que fazer' D1ante da posic;:ao do General
Comandante do 2C? Grupamento de Engenharia e Construc;:ao, as possibilidades para continuarmos com as frentes de atrac;:ao nao existia. Seria coma trabalhar entre dois fogos inimigos. De um lado, ossoldados do Exercito prontos
para o combate tao logo os indios procurassem impedir o andamento dos tr~
balhos da estrada. Do outro, os pr6prios Indios que vendo nossos companhe1ros frente dos soldados, procurariam ataca-los antes do confronto com as
forc;:as armadas.

a

A direc;:ao da FUNAI, comunicada dos fates e da intenc;:a~ das medidas
ja tomadas pelo Comandante do 2<? Grupamento de Engenharra e Construc;:ao, ainda nao se pronunciara a respeito.
Apenas confirmara nossa decisao de suspendermos os trabalhos de atrac;:ao ate que pudesse ser tornado novas medidas com relac;:§'o ao assunto.
Na regiao dos indios Waimiri Atroari, apenas um Posto de Atrac;:ao permanecia em atividade. 0 Posto de Atrac;:ao do Rio Santo Antonio do Abona.ri, regiao de influencia dos indios Waimiri, que eram liderad?s pelo conhec!do Maroaga, que desde muitos anos vinha demonstrando cultrvar g~ande amrzade aos nossos companheiros daquele Posto, destacando-se a am1zade com
Gilberto e com o chefe do Posto Marinelio Machado.
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Junto com Marinelio ainda permaneciam 6 outros abnegados colegas de
trabalho, que talvez por uma questao de honra e fidelidade a Gilberto e amizade dos fnd ios, la permaneciam independente dos acontecimentos.

Mas apesar de se encontrarem dentro da reserva Waimiri Atroari e de
terem conhecimento do que ocorrera com os outros seus companheiros do
ri o Alalau, permanecia m la no Posto Abonari, sem nenhum temor de que
viessem a sofrer um ataque dos indios.
Depois disto, Gilberto que recebera o rdens da alta direc;:ao da FUNAI
de nao se afastar de Manaus. atraves de radiofonia, continuava mantendo
diariamente contato com o Posto de Atrac;:ao Santo Antonio do Abonari .
Em novembro de 1974, a FUNAI resolveu modificar os metodos de
trabalho na area dos indios Waimi ri Atroari.
Gilberto Pinto Figueiredo, que ha ma is de 10 anos trabalhava junta aos
fndios Waimiri Atroari, seria afastado da frente de atrac;:ao e no seu lugar
seria nomeado o jovem sertanista Sebastiao Amancio da Costa. que naquela
epoca chefiava as frentes de atrac;:ao dos rios ltui. ltacoai e Javari, no alto ri o
Soli moes, na area de jurisdic;:ao administrativa da Base Avanc;:ada de Atalaia
do Norte.
Ouando a noticia foi dada a Gilberto, de que seria afastado da frente de
atrac;:a'o Waimiri Atroari, Gilberto fi cou muito magoado e triste e chegou a
dizer-me : "e agora o que vou fazer? e os Indios. quaI vai ser a situacao deles?".
Entretanto Sebastiao Amancio que continuava a frente de seus trabalhos na area do alto rio Solimoes, ainda nao sabia que seria o substitute de
Gilberto, pessoa que respeitava muito e era para ele e grande maio ria dos indigenistas que o conhecia, uma especie de orientador e guia daqueles que
realmente abrac;:aram a causa indigenista.
A direc;:§o da FUNAI, nao definira entretanto para onde seria deslocado
Gilberto. Apenas decidira que aguardasse o seu substitute, que no caso seria
o Sebastiao Amancio da Costa.
Gilberto, tambem estava aguardando o deferimento de seu pedido de
aposentadoria que ja fazia jus, pelo tempo de servic;:o prestado ao Servic;:o Publico. Entretanto nao era desejo de Gilberto, ap6s aposentar-se, afastar-se do
trabalho. Pois o valor que iria receber mensalmente pela aposentadoria do
servic;:o publico, era insignificante e para manter-se era necessario continuar
trabalhando.
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Sebastiao Amancio, quando soube que teria sido nomedo pa_ra ch~fia r
a frente de atrac;:ao Waimiri A troari. em substituic;:ao a Gilberto, nao ace_1tou
a designac;:ao e procurando o novo Delegado da F~NAI em Manaus, ex~~1co_u
os seus motives. Nao conhecia os Indios, nao t1nha nenhuma expen enc1a
com 0 gru po Waimiri Atroari e por isto seria mui to dificil e traumat1zan te
0 traba lho. E ainda. ele Sebastiao A mancio. estava desenvolvendo um trabalho no alto rio Soli moes e gostaria de continuar la, pois ale.§lav~_que ~s can
tatas com gru pos de ind ios arredios habitantes naq~ela r~g1ao, !a hav.1am ~o
mec;:ado ea in terrupc;:ao jogava par terra tudo que tinha s1do fe1to ate entao.
O Delegado Regional da FUNAI em Manaus, nao tinha ~oderes para
modificar uma decisao da al ta direc;:ao da FUNAI, apena~ c~~pna or?ens p_ara transferir a responsabilidade da frente de at rac;:ao Wa1m 1r1 Atroan de Gilberto Pinto Figueiredo para Sebastiao Amancio Costa.
Sebastiao Amancio, ainda numa tentat1va de Jemover a FUNA I da ideia
de nomea-lo chefe da frente de atrac;:ao Waimiri Atroari, tirou ferias e v iajou
para Brasilia. com o intuito de tentar junta a direc;:ao da FUNAI. mudar a
decisao.
A nova direcao da Delegacia Regional da FUNA I em Manaus. que substituia o General Coutinho e a minha pessoa a f rente da Sub·Coordenac;:ao da
Amazonia. modificara todo os sistema de trabalho que ate entao vinha sendo utilizado.
A independencia em que ag iamos com relac;:oes as nossas decisoe_s. fo·
ram substi tu idas pela pol itica de que tu do deveria ser levado ao conhec1m:n·
to do 2'? Grupamento de Engenharia e Construc;:ao. para estudo e aprovac;:ao.
A modificacao foi tal ea dependencia junta ao exercito chegou a tal nivel.
que foi fir~ado um acordo que os funcionar_ios da F~NA I . que prestassem
services na frente 1 '. ~ atrac;:ao WJim iri Atroan. recebenam uma complementac;:a~ salari al do propri o 2'? Grupamento de Engenhar 1a e Construc;:ao. 1s~~
visando que fosse aumentado o etet1vo de t rabalhadores na reserva _Wa1m1ri
Atroari, cujos trabalhos ate a mudanc;:a da direc;:ao da FUNAI. continuavam
desativados.
As normas anteriormente foadtis por Gi lberto e a Sub-Coama em Manaus. para ingresso de pessoas rm area in9 1gena, _coma necessidade de cstar
vacinado exames medicos para constatac;:ao de nao ser portador de doen<;:as
infecto-c~n tag1osas. foram abandonadas, passando a nao ~xigi r absolut~men
te nada a nao ser a ordem do 2'? Grupamento de Engenharia e Construc;:ao.
Enfim houve praticamente uma intervenc;:ao do 2C? Grupar:ne~to de ~n
genharia e Construc;:ao, na d irec;:ao da Fundac;:ao Nacional do lnd1_?. em_ M_anaus. principrilmente nos trabalhos realizados pela frente de atrac;:ao Wa1m1ri
Atroari.
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No dia 20 de novembro de 1974, no acampamento do exercito - 2C?
Grupamento de Engenharia e Construc;:ao - 6C? BEC, na altura do Km 220 da
BR-174 - Estrada Manaus·Caracaral-Boa Vista, foi real1zada uma reuniao entre o Comando do 2C? Grupamento de Engenharia e Construc;:ao e a direcao
da FUNA I no Estado do Amazonas, Sr. Francisco Mont'alverne Pires, Delegado Regional da FUNA I, e o chefe da Divisao da Amazonia da FUNAI, Ma·
jar Sau l Carva lho Lopes. quando a sorte dos Indios Waimiri Atroari foi tra·
c;:ada.
Na reuniao do Km 220, os representantes da FUNAI, que ao assumirem
os cargos em Manaus, passaram a submeter-se as ordens do Exercito, atraves
do 29 Grupamento de Engenharia e Construc;:ao, apenas ouviram e anotaram
o que o alto Comando daquela corporac;:ao ja decidira. Ou seja, ode dar con·
tinuidade a qualquer prec;:o os trabalhos da estrada,que tinham sido rapida·
mente interrompidos,ap6s o ataque dos ind1os ao Posto Ind lgena Alai au no
rio do mesmo nome, naquelas proximidades.
Entre outras medidas administrativas, que ficaram decididas naquele
momenta, ficou acertado que alem de medidas de defesa que o pessoal do
Exercito que trabalhavam na estrada ja tomara, seria realizado dentro da reseNa dos Waimiri Atroari, demonstrac;:ao pelo Exercito de forc;:a belica atra·
ves de rajadas de metralhadoras, explosoes de dinamites, de granadas, numa
tentativa de "amendrontar" os Indios e evitar que voltassem a in rerromper
o andamento dos trabalhos da estrada.

Os dirigentes da Fundac;:ao Nacional do 1-ndio, que participaram daquela
reuniao, nao possuiam a minima formac;:ao indlgenista e estavam ocupando
os cargos de Delegado Regional e Diretor da Djvisao Amaz6nica, por mero
acaso e por motives de ordem particular, ou seja apenas em func;:ao do al to
salari o que percebiam e par isto mesmo nao tinham nenhum compromisso
com a causa ind lgena.
Nern mesmo aquela regiao onde encontravam-se no momenta da reuniao conheciam, mas apesar de estarem nos cargos a menos de um mes arvo·
ravam-se de conhecedores do problema e diante das afirmacoes do Sr. Comandante do 2° Grupamento de Engenharia e Construc;:ao, d.iziam apenas o
"Sim Senhor", as ordens do alto Comando.
Tanto o Sr . Mont'alverne e o Major Saul, eram conhecidos por suas posic;:oes anti-Indio e pelas suas posic;:oes acomodados de simples obedecedores
de o rdens.
E assim, naquela manha de novembro, foi oficializado a guerra, que des·
de muito tempo existia contra os indios Waimiri Atroari, isto com os funcio·
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narios cJa FUNAI, concordando em tudo que lhe foi dito e determinado pelo
alto Comando do 2C? Grupamento de Engenharia e Construc;:ao .
E assim os trabalhos de construc;:ao da rodovia Manaus-Caracara I-Boa
Vista, continuaram em rltmo acelerado, sem interrupc;:oes.
No outro dia, 21 de novembro de 1974,atraves do Oficio n9042/E-2
Confidencial, o Sr. Comandante do 29 Grupamento de Engenharia e Construc;:ao - General Gentil Nogueira Paes. determinava ao Comandante do Sexto
Batalhao de Engenharia e Construc;:ao que fossem tomadas as medidas repres·
sivas aos indios Waimiri Atroari para que os trabalhos da rodovia Manaus·Caracaral-Boa Vista tivessem continuidade.
Entre as recomendac;:oes do offcio nC? 042/E, destacaram·se os seguintes
itens.
"Oue considerem as visitas amigaveis dos Indios coma aviso de futuro
ataque e que tomem medidas necessarias para retrair ou receber reforc;:os".
"Se1am distribuidos as turmas e grupos, foguetes e bombas do t i po "junino" - para afugentarem os Indios, devendo esses artiHcios pirotecnicos
serem utilizados com parcimonia, para que produzam resultados".
"Esse comando. caso haja visitas dos indios realize demonstrac;:oes de
forc;:a, mostrando aos mesmos os efeitos de uma rajada de metra lhadora, de
granadas deiensivas e da destruic;:ao de dinamite".
Este documen to cuja "Fae-smile" encontra·se pub Iicado nas paginas se·
guintes, foi certamente a "cobenura" que o ·comando do 2C? Grupamen.to de
Engenharia e Const 1uc;:ao, forneceu aos seus cornandados pelos atos ja pra·
t icados e em praticd naquele momenta dentro da reseNa Waimiri Atroari.
Pois muito antes da realiza1~ao da reuniao entre o 2C? Grupamento de
Engenharia e Construc;:ao e a FUNAI. no Km 220 da rodovia Manaus-Caraca·
ral-Boa Vista, ja o Sr. Comandante, nos avisara que tomaria as providencias
determinadas no oit'cio n9 042/E 2 Confidencial datado de 21 de novembro
de 1974, quando enviou grupoc; Je soldados armadas para a reserva Waimiri
Atroari, com a finalidade d" garantir o prosseguimento dos trabalhos da
construcao da BR-174 (fato ja narrado neste livro em paginas anteriores alto Comando do 2C? Grupamento de Engenharia e Construc;:ao fe ita
visita
par mime o Gilberto Pinto Figueiredo}.

ao

A reuniao do Km 220 da estrada Manaus-Caracarai-Boa Vista - BR-174,
nao contou com a presenc;:a do sertanista Gilberto Pinto Figueiredo, que em·
bora oficialrnente estivesse atastado de suas funcoes, na realidade continuava
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de fato comandando as frentes de atrac;:ao, esperando que o seu substituto.
ja nomeado, mas em ferias, assumisse a chefia da frente de atrac;:ao Waimiri
Atroari.
Aproximava-se o final do ano. e as chuvas naquela regiao intensificavase. diminuindo o rltmo dos trabalhos da estrada.
Na area da reseNa dos Indios Waimiri Atroari, apenas o Posto de Atrac;:ao Santo Antonio do Abonari. permanecia ativado. Entretanto desde outubro que OS Indios nao apareciam no Posto.
0 Chefe do Posto, Marinelio Machado, desde jun ho de 1974, que adiava
o perlodo em que deveria afastar-se do trabalho em gozo de ferias regulamentares. E. apenas por necessidade do seNi<;:o e em solidariedade a Gilberto e
seus companheiros de trabalho, permaneceu no trabalho ate o mes de dezembro. Com a proximidade das festas de fim de ano, Marinelio Machado, afastou-se da chefia do Posto de Atrac;:ao Waimiri Atroari Santo Antonio do Abonari e entrou em gozo de ferias, que por diversas datas fora adiada.
Embora a chefia do Posto Santo Antonio do Abonari, ficasse a cargo de
outro colega tambem muito experiente, Gilberto, com a safda de Marinelio
Machado da chefia do Posto. ficara muito preocupado com sua ausencia na
area.
Entretanto a turma que permanecia no Posto de Atrac;:ao Santo Antonio
do Abonari, ja desde muito trabalhava sob orienta<;:ao de Gilberto e tinha experiencia no trato com os Indios.
No Posto, existia um estoque de brindes relativamente suficiente para
atender a v isita de qualquer grupo de Indios e todo o equipamento do Posto
funcionava bem. Inclusive o radiofonia SSB que a qualquer hara entrava em
cantata com a sede da FUNAI em Manaus e com outros Postos lndigenas da
regiao.
Alem disto a sede do Posto Santo Antonio do Abonari 11 , ficava a cerca
de 1 (uma) hara distante de viagem de canoa a motor da estrada BR-174, ja
transitavel por velculos, partindo-se de Manaus em direc;:ao a Caracaral.
Nas proximidades da Ponte construlda sabre o rio Santo Anton io do
Abonari, a cerca de dais quilometros do rio, encontrava-se instalado um
acampamento do Sexto Batalhao de Engenharia e Construc;:ao, no Km 220,
que servia de base aos trabalhos de construc;:ao da estrada dentro da reseNa
Waimiri Atroari.
No acampamento do Km 220, do Sexto Batalhao de Engenharia e Construc;:ao. desde o ataque dos Indios ao Posto da FUNAI no rio Alalau. em ou-
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tubro/74, permanecia de prontidao grupos de so ldados do e.xercito. fo~te
mente armadas que periodicamente e sistematicarnente faz1a~1 :xcu.~soes
dentro da Reserva Waimiri Atroari, sempre utilizando-se de cam1nhoes, 11pes.
nos locais transitaveis. seguindo ainda em longas caminhadas. realizando o
"Patrulhamemo ape"

Mas. quando se aproximava o final da semana. os trabalhos da cons~ru
cao da rodovia erarn suspensos e tanto os oficia is chefes de turmas. peoes.
~oldados.ret1ravam -se da area e seguiam para Manaus,para passarem o f1m de
semana, s6 rewrnando as vezes na terc;:a-fe1ra.
E naquela epoca, fim de ano de 1974. os trabalhos da estrada estava
praticamente paral1sados. pois as chuvas ja ~ast!garam bastante naquela regiao tornando-se quase que imposslvel a cont1nu.1d.a?e dos tr~b~lhos de construc;:ao da rodovia. Alem disto. a maioria dos of1c1a1~ ?o exer~1.to que trabalhava na construc;;ao da estrada. esrava entrando de ferias ou v1a1ando para as
cidades onde res1dia seus fam1 l 1ares para passar as festas de firn de ano.
Poucos dias antes do natal. a imprensa de Manaus publicou noticias
que teria surgido nas frentes de trabalho de con~truc;:ao ?a rodovia Manaus·
Caracaral-Boa Vista. um grupo de Indios Waimir1 Atroari e que ~s trabalhadores estavam temerosos de que eles repetissem o ataque que f1zeram aos
funcionarios da FUNAI, no Posto de Atrac;:ao do rio Alalau em outubro daquele ano.
Gilberto, que se encontrava em Manaus, aguardando a_ ~hegada ~e ~eu
substituto foi convocado pela FUNAI, para seguir urgente a area dos 1nd1os
Waimiri A'troari. par::i verificar sea noticia publicada nos jornais em Manaus
teria fundamento e romar, se fosse o caso. as providencias no sent1do de tentar evitar uma ac;:ao belicosa par parte dos Indios.
Gilberto deslocou-se ate a area em aviao fretado, e percorreu toda a extensao da rodovia constru Ida dentro da reserva Waimiri Atroari e nao chegou
a constatar a existencia de nenhum sina l que pudesse identificar que os in dios tivessem estado em algum trecho da estrada em construc;:ao.
Gilberto ao retornar a Manaus, afirmou que os trabalhos da estrada estavam paraliz.ados e que aquelas noticias de surgimento de Indios na faixa
em construc;:ao da rodovia. talveL tivesse sido Jivulgada s1mp lesme_nte para
justificar temporariamente a para I 1sac;:ao dos trabalhos de co_nstruc;:ao da estrada e perm itir assim que os trabalhadores do Sex to Bata lhao de Engenharia e Construcao, passassem as festas de fim de ano em Manaus. corn os seus
familiarcs.
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lnformou ainda Gilberto, que ate o acampamento do Sexto Batalhao
de Engenharia e Construc;:ao. no Km 220 da Estrada Manaus-Caracaral,
situado nas proximidades do igarap8 Santo Antonio do Abonari, encontrava-se praticamente desativado, pois npenas alguns soldados eram vistas montando guarda.

Tanto o Delegado da FUNAI em Manaus. coma o Diretor da D1visao
Amazonica da FUNAI, "responsaveis" pela area nao se encontravam em Manaus. Estavam passando as festas de fim de ano com seus parentes nas cidades que residiam, no sul do pais.
En tretan to tu do corria bem na sede do Pasta de Atrac;:ao Santo Anton io
do Abonari, pois Os ultimas cantatas atraves do radtofonia do Posto, com a
sede da FUNAI em Manaus, iniormavam que tudo corria sem incidentes e
que os Indios Waimiri em visita ao Posto, ja se preparavam para partir com
destino as suas malocas.

Gilberto passou o natal em Manaus e sempre mantendo cantata atraves
de radiofonia com os compan heiros que permaneciam no Posto de Atrac;:ao
Santo Anton io do Abonari.
Tudo naquele posto corria normalmente, ate que no dia 26 de dezembro surgiu na sede daquela unidade de atrac;:ao, um grupo de Indios Waimiri.
chefiados pelo conhecido Maruaga, amigo pessoal de Gilberto, e dos funcionarios que se encontravam no Posto.

No dia 28 de dezembro, num fim de semana. sabado, na sede da FUNAI
em Manaus, tudo estava calmo. Apenas o sistema de radio comunicac;:ao funcionava. Foi mantido o ultimo cantata com o Posto de Atrac;:ao Santo Anto·
nio do Abonari naquele sabado par vol ta das 11 :00 horas, 0 pr6pri o Gilberto
dispensava o radio·telegrafista de voltar a manter cantata com ele domingo.

Os Indios, coma era normal em visitas amistosas, faziam-se acompanhar
dos velhos, mulheres e crianc;:as.

Tudo estava calmo e nao tinha motivos para que o Sistema de rad1ofonia ficasse de plantao no dorningo, dia 29 de dezembro de 1974.

E tudo indicava que aquela v1s1ta era mais uma que periodicamente
aquele grupo de Indios, fazia ao Posto Santo Antonio do Abonari. para realizarem troca de presentes.

Aquele entreianto, fo i o ullimo cantata com a FUNAI.
Entretanto os funcionarios que ali encontravam-se tao logo surgiram os
(ndios no Posto, comunicaram a sede da FUNAI em Manaus, e entraram em
cantata com Gilberto atraves do sistema de rad1ofonia.

No domingo, dia 29 de dezembro de 1974, par volta do meio dia. Gilberto Pinto Figueiredo Costa, sertanista, indigenista. estava morto no necroterio do Hospital Getulio Vargas em Manaus.

Presenciei o contato que Gilberto manteve atraves de radiofonia com
o Posto de Atrac;:ao Santo Antonio do Abonari. Notei entretanto que Gilberto ficara apreensivo com a notlcia da chegada dos indios no Posto.

A notfcia oficial - fornecida pelo Exercito - 2<? Grupamento de Engenharia e Construc;:ao - Sexto Batalhao de Engenharia e Construc;:ao, informava que os indios Waimiri Atroari, tinham atacado o Posto de Atrac;:ao Sant~
Antonio do Abonari 11 e trucidado todos os funcionarios da FUNAI que alt
se encontravam, com excessao de um, o Indio aculturado de name Ivan.
que nao sabia explicar com detalhes o que realmente acontecera.

0 encarregado do Posto que se encontrava substituindo Marinelio Machado, transmitiu a informac;:ao de que os indios estavam perguntando par
Gilberto, entretanto afirmou que tudo estava bem e nao era necessario odeslocamento de Gilberto ao Posto de Atrac;:ao Santo Antonio do Abonari.
Mesmo assim, Gilberto. preocupado com seus companheiros que se
encontravam no Posto de Atrac;:ao Santo Antonio do Abonari. decidiu ir
ate ao Posto e foi naquele mesmo dia, fretando uma aeronave, que o de1xou
no local.
Tao logo Gilberto chegou na sede do Posto Santo Antonio do Abonari, comunicou-se atraves de radiofonia com a sede da FUNAI em Manaus.
informando que tudo no Posto estava sob controle e que os Indios estavam
apenas passeando, coma normalmente faziam naquela epoca do ano, quando
as aguas dos rios comec;:am a subir de n Ivel.
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r

O pr6prio pessoal que se encon trava no acampamen to do Sex to BEC,
no Km 220, nas proximidades do lgarape Santo Antonio do Abonari, teria
ido em socorro dos funcionarios da FUNA I. que se encontravam no Posto
de Atrac;:ao Santo Antonio do Abonari, mas nao encontraram ninguem com
vida.

a

imprensa, dava conta de que Gi lberto e
A Nata Oficial distribuida
seus companheiros de trabalho, teriam sido monos a flechadas pelos Indios
Waim iri Atroari. em inesperado ataque. que surpreenderam a todos ao amanhecer t.fo dia 29 de dezembro de 1974.
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0 enterro de Gilberto, inexplicavelmente, foi antecipado das 16 :00, para 15:00 horas, e em nenhum momenta foi permitido que o caixao funer21rio fosse aberto pelos seus familiares.
GILBERTO PINTO FIGUEIREDO COSTA
Existiam ordens superiores para que o enterro fosse feito o mais rapido
possivel.

Conheci Gilberto Pinto Figueiredo Costa em 1972, quando fui transferido de Brasilia para Manaus, na condic;:ao de funcionario da Funda<;ao Nacional do 1·ndio - FUNAI.

E assim foi encerrado mais um capltulo na hist6ria dos cantatas entre
a sociedade nacional e os Indios Waimiri Atroari.
Depois do dia 29 de dezembro de 1974, os trabalhos da constru<;ao da
rodovia Manaus-Caracaral-Boa Vista, seguiram em rltmo acelerado ea estrada hoje en con tra-se oonclu Ida.

i

Centenas de caminh6es e autom6veis circulam diariamente entre as
cidades de Manaus e Boa Vista com bastante regularidade na epoca da estiagem amazonica.

Gilberto era um homem simples e fisicamente nao aparentava ser um
homem ligado a traba lhos na selva. Parecia mais urn pr6spero comerciante do
que um homem ligado ao indigenismo. Entretanto. nao obstante a sua aparencia, foi um dos ma1ores indigenistas que oonhec1 e coma ser hu ma no, um dos
melhores.
L1derava noAmazonas os indigenistas e era respeitado por todos que o

Hoje e comum ver indios Waimiri Atroari, atrepados nas carrocerias dos
caminhoes, viajando de um lado ao outro da reserva.

conheciam.
Conhecia todo o Esrado do Arnazonas e parte de Rora1ma e era dotado
da chamada mem6ria cle arquivo. Era capaz de lembrar-se de fatos ocorrid os
muilos anos a11as. Tinha uma facilicJade de localizar processes sabre assuntos indigenas, quando existia necessidade de consultas, sem mesmo consult~r
qualquer protocolo ou lndice,no arquivo "rnorto" da sede da 1? Delegac1a
Regi onal da FUNAI.

Os Waimiri Atroari, no mes de jundo de 1981, foram vltimas de urn
surto de sarampo, que por falta de assistencia da FUNAI, vieram a falecer
21, entre homens e mulheres. 0 surto espalhou-se entre toda a comunidade
Wa~miri Atroari. mesmo entre aqueles que ainda nao se deram por vencidos
e a1nda se encontram residindo no centro da floresta, resistindo de todas as
formas ao cantata indiscriminado com os transeuntes da BR-174.
Na parte leste da reserva, na area de influencia das nascentes dos rios
Alalau e Uatuma, encontra-se instaladas,em pleno temt6rio indigena, empresas de minera9ao,que desde finais de 79 exploram as riquezas existentes naquela area.

Gilberto praticarnente con hecia pelos names todos os principais I (deres
ind igenas do Amazon as e os p11ncipais problernas enfren tados por cada comun1dade.
Tinha uma for•ni1 rnuito particular de lidar corn os Indios. Chamava-os
sempre de "pare1' 't•s"e gesuculando,rnesmo que nao conseguisse expressar-se
suficientemenle para se fazer entender, conseguia conversar com eles.

Uma hidreletrica esta sendo construlda no rio Uatuma, na altura da caconhecida coma Balbina, que com o represamento das aguas, inundara cerca de 1/3 de todo o territ6rio Waimiri Atroari.
~hoeira

Uma nova estrada esta sendo planejada para ser constru Ida dentro da
reserva dos Indios Waimiri Atroari. pois a rodovia existente, parte dela, principalmente a que se encontra dentro da reserva, sera inundada pelas aguas da
represa Balbina, necessitanto que seja constru ida em um novo tra<;ado, uma
outra rodovia, para dar continuidade ao transito ja existente entre as cidades
de Boa Vista e Manaus.
Com a constru<;ao da BR -174, os acordos internacionais firmados pelo
Brasil, foram cumpridos.
A missao do 2<? Grupamento de Engenharia e Construcao - Sex to Bata·
lhao de Engenharia e Conslru<;ao, foi coroada de exitos.
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Gilberto, que comec;.aril
tr ubalhar no "Servic;:o de 1·nd1os". coma ele
costu rneiramen te clenornin,1vcJ o ;ncJ 1yer i ismo. aos 15 ano_s de 1dade,como ser ·
vente cla Prirne1 ra lnspeto11a c.Jo Servic;:o de Protec;:ao aos Indios, testemunhara
e participara clurante 25 .inos 111 ier r uptos de todas as atividades daquela uni·
dade regiondl do SPI.

..

Chegou ate a assumir par diversasvezes, f1i:::ntes de atrac;:ao, Postos lndi·
genas ea pr6pria chcf1a dn Prirneirn lnspetoria Regional do Serv1c;:o de Prate·
c;:ao aos i"ncJios.
Touos que chegavam no An1cJL0.1os e 1niciavam-se no "s~rv1c;o" procur~
vam Gilberto para orientar·se e aprender como lidar com os 1nd1os e sobrev1·
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Ele parecia inicialmente tentar testar o iniciante no indigenismo. Fazialhe ver primeiro as dificuldades que fatalmente encontraria na selva. quando
estivesse sozinho au comandando uma equipe ou chefiando um Posto lndlgena.
T ratava-os com rigor quase militar, fazendo-lhe empreender viagens di He:eis, racionando-lhe ao maxima a alimentac;ao. para que aprendesse a poupar, para que nao viesse a faltar durante 0 periodo da viagem .
Submetia o novato a servir;os pesados. como carga e descarga de barcos,
caminhadas longas carregando peso. derrubando a machado arvores de grande porte no p repare de terrenos para ror;ados. Fazia par ticipar de construr;oes de acampamentos e ensinava-lhes a controlar os estoques e mater ial sob
sua responsabilidade.

Gilberto, tinha um zelo incomum pelos bens publicos. Se faltava uma
pec;a. por mais insignificante que fosse, obrigava o funcionario que tinha o
objeto sob sua responsabilidade a repor imediatamente o objeto que sumira.
Oualquer objeto ou produto colhido pelo fu ncionar io do SPI ou FUNAI dentro da area indlgena, Gilberto o obrigava a pagar. nao admitindo em
hip6tese nenhuma, que funcionario do 6rgao se beneficiasse de algum produto au bens pertencentes as comunidades ind igenas.
Por isto. as vezes nao era compreendido. Alguns funcionarios e subordinados, o achavam exigente demais e que ele procurava desestimular a presenc;a de outras pessoas no trabalho ju nta as comunidades ind lgenas.
Mas muitas vezes, Gilberto, confessava-me a p reocupac;:ao de que era necessario formar tu rmas novas de indigenistas. para irem assumindo os trabalhos dos ma is velhos, e que ele inclu la-se entre eles.
Mas tambem era patente o "ciume" que sentia dos Indios. Sentimento
este, que existia na maioria dos indigenistas, pois cria-se tanta amizade aos
Indios que se outra pessoa comec;:a tambem a conviver com eles. a gente sente-se como se fosse colocado um pouco de lado e isto naturalmente pode ser
chamado de uma especie de "ciume" .
Em razao d isto, talvez tenha surgido algum mal entendido entre os novatos e o Gilberto.
Ouando o conheci, Gilberto, ja era o encarregado da Frente de Atrac;:ao
Waimiri Atroari.
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Ap6s o ataque dos Indios ao Posto de Atrac;ao Alalau 11. quando morreram 3 funcionarios da FUNAI. que la se encontravam, Gilberto desativou
as trabalhos do Posto, permanecendo apenas em atividades os Pestos Camanau, localizado na foz do rio Camanau e o Posto Santo Antonio do Abonari,
na foz do lgarape Santo Antonio do Abonari, com o rio Uatuma.
Gilberto, na ocasiao do ataque dos Indios ao Posto de Atrac;ao Alalau 11,
responsabilizara o mateiro Celso Maia, funcionario do Sexto Batalhao de Engenharia e Construc;ao, como principal "pivot" de ter provocado a ira dos Indios contra os funcionarios do Posto de Atrar;ao Alalau 11.
Explicava Gilberto, que um sem numero de vezes teria advertido ao empreiteiro do desmatamento dos servic;os de construc;ao da Estrada Manaus-Caracaral. que proibisse os seus empregados a irem visitar as aldeias dos Indios
Waimiri Atroari, nao s6 por temer que eles fossem portadores de doenc;as
transmisslveis, como tambem viessem a praticar atos que os Indios pudessem
interpretar coma ofensas ou desfeitas.
Gilberto. par diversas vezes, tambem adverrira o entao comandante do
Sexto Batalhao de Engenharia e Construc;ao. Cel Oliveira para o fato e este,
que gratuitamente demonstrava nao gostar de Gilberto. nao levava em considerac;ao as suas advertencias e pedidos.
0 Cel Oliveira dizia-se conhecedor da regiao e da hist6ria e habitos indigenas. Tinha metodos e op1ni6es pr6prias de coma lidar com os Indios. Por
isto talvez a sua indiferenc;a aos pedidos e apelos de Gilberto, que por sua
vez, nao era um hornem ligado aos estudos convencionais. Mas por sua vez.
era possuidor de grc:incJe conhec1mento da comunidade indigena Waimiri
Atroari.
Com muita humildade, Gilberto sempre procurava convencer nao s6 o
Cel Olivejra, Comandante do Sexto Batalhao de Engenharia e Construr;ao.
coma tambem o pr6prio Comandante do 2<? Grupamento de Engenhar ia e
Construc;ao, de que era nec~:;sario evitar cantatas dos trabalhadores e os
Indios, principalmente porque a rnaioria dos que trabalhavam na rodovia
BR- 174. eram pessoas despreparadas para tal e que esses cantatas eram perigosos. E que, caso nesse con tatO entre trabalhadores da estrada e Indios
gerasse qualquer incidente, os funcionar1os da FUNAI nos Pestos lndigenas
de Atrac;:ao seriam os primeiros a serem sacrificados.
Mas esses argumentos. por serem de Gilberto. nao eram aceitos nem
considerados.
Ouando Gilberto teve conhec1mento de que o individuo Celso Maia e
alguns cornpanheiros, empregados do servir;o de desmatamento da Rodovia
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Manaus-Boa Vista, estiveram em vis1ta a uma das aldeias dos Indios Waimiri
Atroari, procurou o Cel Oliveira, Comandante do Sexto Batalhao de Engenharia e Construc;ao e fez a reclamac;ao, pois soubera tambem que d1tos indivlduos haviam levado consigo algumas revistas pornograficas, onde existiam figuras de pessoas praticando atos sexuais que teriam mostrado aos Indios e que na ocasiao tentaram persuadir a algumas 1nd1as a manterem relac;oes sexuais com eles. Nao tendo conseguido o intento. Celso Maia, tena ficado despido e danc;ado pateticamente para os Indios verern. isto ao som de
um toca disco portatil, que levara consigo. na visita a aldeia.
A reclamac;ao de Gilberto, nao foi considerada.

G1lbl!r l-i f1c0u rnuito 'l1<iycJt11.iO 1...urn os d1zeres cld 'lvtd 01icial do 29 Grupa111t..:rllo de E:r1ge11harid e Coristruc;ao. ivld~. rresrno dSsirn, quancJo ioi chama·
clo n depor cn1 1nquerito ins;auracJo pea Poll 1rJ F(; leral em Manaus. voltou
d respo11scJbil11.ar e•n µrnneuo piano o rndWH o Celso "v1dla c.: o 2<? Grupamento
de En~e11l1<:11 rd e Constr uc;,ao, pur nJo ddr 1uar1 la as suos dclvertencias quan to
<10 rontmo c.on' a COl'luniclarll! incligena Wcllrnir 1 Atroar 1
Ap6s o inc::iclerne. Gtll)erto cont111uuu o seu lral.Jalho a frente da Atrac;Jo cli1s lnclios Wdirn11 i Atroari, cntrctrinto um 1nuco mois cauteloso e sabedor quc nau era bern vista pelo o Alt0 Cornar1clo do 29 Gruparnento de Enyen h<Jr icJ u Cons tr uc;ifo. mu i to ate pelo con tr ar 10. L omo u ma pessoa nao gra ta
i1quelc1 corporc.icao.

Poucos dias depois os Indios. procurando par Maia, atacaram o Posto
de Atrac;ao Alalau 11 , onde tombaram sern vida tres func1onarios da FUNAI.

fnd11
A imprensa de Manaus, divulgou a opiniao de Gilberto com relac;:ao ao
ataque dos Indios Waimin Atroari ao Posto de Atrac;ao Alalau. destacando-se
o fato de que muito antes de ocorrer o incidente, Gilberto prccurara o Comando do Sexto Batalhao de Engenharia e Construc;ao. cientlficando das
ocorrencias na area, chegando a pedir que fosse afastado dos trabalhos de
construc;ao da estrada, o mateiro Celso Maia, e que infelizmente nao fo1 atendido. Na imprensa. tambem foi divulgado o pensamento de Gilberto, responsabilizando Celso Maia e o Sexto BEC pelo ataque dos Indios ao Posto de
Atrac;ao Al"alau 11, quando morreram 3 funcionarios da FUNAI
Em seguida a divulgac;ao da opiniao de Gilberto. o Comandante do 20
Grupamento de Engenharia e Construc;ao, General Octavio Ferreira Oueiimprensa. procurava desrnentir
roz, atraves de Nota Oficial que entregou
as acusac;oes de Gilberto (tac smile nas paginas seguintes) procurando ao mesmo tempo denegrir o seu trabalho. isentando o mateiro Celso Maia de quaisquer responsabilidade quanto ao ataque dos Indios Waimiri Atroar1, ao Posto
de Atrac;:ao Alalau 11, da Fundac;ao Nacional do 1·ndio.

a

Na nota oficial do Sr. Comandante do 2<? Gruparnento de Engenharia e
Construc;ao, de forma maldosa, foi procurando justif1car as advertencias que
Gilberto fizera antes do ataque dos Indios ao Posto de Atracao Alalau 11 com
relac;ao ao mateiro Celso Maia. coma que Gllber to estivesse procurando afastar de seu caminho uma pessoa que gozasse de excessiva popularidade e amizade entre os Indios e que por isto mesmo estaria atrapalhando o seu trabalho ou empanando a sua lideranc;a.
A Nata Oficial do Cornando do 2° Gruparncnto de Engenhar1a e Construc;ao, traduziu sem nenhum sofisrna . o cl1ma de anirnos1clacle existente entre aquele Comando c a visao que tinharn corn relac;:ao ao tr abalho de Gilberto. a frente dos trabalt10s junta a comunidade Wa1rniri Atroar1.
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Che I ldVrl rln epOCd a hl Delegac1a Reg10rldl dd F.ir dacao Nacion al do
FUNAI, cm Manaus,o GenercJI cli.l RestJrva Antonio Esteves Coulinho.

O GenercJI Couririho. entre outras ativ1dacJes, era ate1to e ace brincava de
''ciuente IP 1ntorrn;i~oes". considerav0 se um iniorrnar1te de primeira linha e
l'OJC., f ,r roinc 1 lenc1d ou n.Jo Otliµa caruo Je destcJQUe no Governo Federal,
corno rt1l:'fe cle ··serv1c;:o le 1nforrndcoe'>" clt: 6ruJos velculacJos ao M1nisterio
CJc.J Prev1cll!ric11 Social
O<- Dr·lc9dclos da Fl.JNAI, c.orno o (JenercJI Couunho. toqos eram meml)ros ,. p.ir l JJJdlllPS dd d1arnacla " 1.,rmm1claclt.... dt 1riiurrnac;:6es", que tinham
li(jdCOes cl11CtdS com a Ass•JSSC•rld th.. s('!Jlll8ll<;c1 e l11forrnac;6es - ASI, da
F-UNAI c com u pr6; 11 i Servrl(•J N.icrorial d8 ln1orrnac6es - SNI em cacJa
rt~!_drfiu

0 GenE:r.il C ,11ho. 11d co11cJ1r,Jo ctr GcnercJI rnesrno da reserva e sabecior cJ,1 u11111wsido 1' t';.;1ster re cntre o ,Jlto Cornando do 2<? Grupamento de
E:1191~nt1ar1cJ e Cor1si1ul,du lOm
op1n1iiu, rnrsrno que cJ lnwuSSl

UmcJ 11s rndntos Ju

u

Gil!Jeito, nunca procurou desfazer a falsa
sc.1..wlr"lerite GrlLeno e seu d1flcil trabalho.

111 clcl cti:: !lrlrh.:dr cJe "agente de intorma>: 1:a1s. l11storias que 1nventava com relacao
dOS incl1os. clanclO lhe::. m ' r
1rrJ" (. HnO Se fosse urn seriacio aos moldes
dos Ii I rnPs de t rH OF sie nor• 1 1 er ICdllO JU st i fo.,unclo sua a mu de quando Era
cor1s11!tc1do, corno quc t~s· .. r1u 1riforrna11 10 rl op1111i'io pCiblica sobre o que estavrJ OCur re11Clo lldS areas ll'd(gCrldS
IG

cli·~, .. erd le pi11Jlic..ir dtrcLc:s It

Au dc1r !l()t i c rdS aos J 0111<11::; ck \llcir ldt J5 111ven tdva e::.1611as corno "G i lberv1i flllllrlr o Cdl h1mbu clJ !JJL rJrn u i11cl1u r1l1<JIUt1LJa''. "Gilberto marcou
novo encon tro corn os A 1ro,H i rid 1•ru"rrlld luC:J clle1c1". "Nd::iceu a nova f i I ha
do C q111.1n <>cu !V)nte ( Pior1c1 V• r I
1o
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Dava essas notlcias em doses homeopaticas como se fosse novela em capitulos, deixando sempre o leitor na expectativa das pr6x1mas notlcias.
Gilberto, que nao era muito de prestar declarac;oes a jornais, primeiro
por causa de seu comportamento introvertido e segundo em obediencia as
normas da FUNAI que proib1a qualquer servidor- menos os Generais -prestar qualquer declarac;ao a imprensa, ficava muito irritado com as noti'cias sobre o seu trabalho, d ivu lgadas de forma incorreta pelo General Cou1tinho.
Ap6s o ataque dos Indios ao Posto de Atrac;:§o Alalau 11, no rio Alalau,
em Janeiro de 1973. os trabalhos de construc;ao da Rodovia BR-174 - Manaus-Caracarai-Boa Vista, foram suspenses em parte, pois a ep6ca invernosa
nao permitia o desenvolvimento normal do seNic;o de terraplanagem.
Gilberto nesse perlodo, reativou os Pestos de Atrac;ao que estavam com
seus seNic;os paralizados e deu continuidade ao seu trabalho de contatar os
Indios Waimiri Atroari, coma se nada tivesse acontecido.

0 Posto de Atrac;ao Alalau II, no rio Alalau, que fora destruido pelos
Indios, foi reinstalado em outro local, mas no mesmo rio, para que os Indios
nao viessem a relacionar com o anteriormente destruido e nao v1essem a pensar que a reconstruc;ao do Posto tivesse carater de v1nganc;a.
Depois de instalado os Postos, os indios novamente voltaram a visitar o:s
funcionarios da frente de atrac;ao que la se encontravam trabalhando na area
sob coordenac;ao e orientac;ao de Gilberto.
Gilberto enfrentava serias dificuldades para realizar o seu trabalho, ora
faltavam recurses para apoio loglstico e compra de brindes para o trabalho
de atrac;ao, ora faltava pessoal. Pois eram poucas as pessoas que se arriscavarn
a irem trabalhar na frente de atrac;ao dentro da selva, ganhando o salario que
a Fundac;ao Nacional do r'ndio - FUNAI pagava (era um pouco mais do que
o salario-m in irno). outros nao aceitavam ir, assustados com as h ist6rias que
ouviam sobre a indole e comportamento dos indios Wa1miri Atroari.
Por outro lado, Gilberto, nao aceitava na sua equ1pe qualquer funciona·
rio, pelo simples fato dele querer ir para a frente de atrac;ao. Gilberto fazia
uma especie de selec;ao e um estag10. que se nao fosse aprovado dentro do
que ele via como requisitos indispensaveis ao trabalho. afastava o funcionario
imediatamente.
Exigia uma obediencia rigorosa aos seus metodos de trabalho, pois sabia
qu" qualquer erro no relac..iondmento corn os ind1os Wa1m1r1 Atroari, noderia
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ser fatal. Exigia dos funcionarios que trabalhavam em sua equipe, quc respeitassem o Indio e que ern nenhuma hora procurasscrn ter inumidades com
as indias.
Gilberto sempre diLia "prefiro ter poucos funcronarios que conf10, do
que muitosque nao confio e que nao seguirao os rneus rnetodos de trabalho"
Numericamente, realrnente e1arn poucos os fu11c1onarios em cada Posto,
cerca de 5 ou 6 no rnaximo. Mas Gilberto que c1rculava constantemente en·
tre os Postos tinha muita confianc;a neles. Principalrnentc nurri deles conhecido como "Joao Maracaja" Um velho de 65 anos, que desde os quinze anos.
antes mesmo de vir a trabalhar no SeNic;o de Protec;ao aos 1·ndios, ja mant1·
nha contatos amistosos com os Indios Waim1ri Atroari
Joao Dion lsio do Norte, o verdadeiro nome de "Joao Maracaja". era
uma especie de orientador dos ind igenistas mais jovcns, e por sua grande amizade aos Indios Wairni1 i Atroari, era uma pec;a fundamental no trabalho de·
senvolvido por Gilberto.

Aqu1 e aco1a surgiam fLmcionarios que temerosos de provave1s ataques
dos (ndios,ped1am para sair ou simplesrnentes abandonavam o trabalho e
voltavam a Manaus,des1sti11do do emprego no Frente de Atrac;ao Waim1ri
Atroari
A rnaioria dos dP.sistr>ntes. eram trabalhadores bracais. que eram recruta·
dos por Gilberto, JFHc1 trcJbulho nos roc;ados. que d rnerce dos indios ficavam
apavorados e desisl ir11T1 do ernprego.
Gilberto iro~1iLdVu o rnecJo dos que desistidrn apavorados, denominando
de "medorreia" a "doenco" s1mulada pela ma1oria dos funcionar1os que
abandonavam os Postos e voltavarn a Ma'1aus.
Nao obstante d tudo irto, G1 'berto d1spcnsava .ios seus companheiros
de trabalho em geral, mu to resputo, nao cleixando faltar-lhes nada no Posto
para a manutenc;ao c se ~urgr.>S(''n ind1os em qualqucr dos Postos. ele deslocava-se para o locale lei pr>rr"1.ll'"c1a ate 05 ndios retorrwrcm.
Enquanto Gilberto encontrava-se desenvolvendo o seu serio trabalho,
em Manaus. o Coronel Coutinho. Delegado d<J 1~ Deleg<Jcia Regional da FUNAl,comunicava a 1mprensa arnazonense com suas h st6r1cls rovelescas sabre os
Indios Waimiri Atroari, criando na opiniao p(1blic<J uma 1magem falsa tanto
dos Indios Waimiri Atroari como do trabalho de Gilberto e de seus compa·
nheiros de trabalho.
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Nas minhas maos, por acaso, e por erro da secretaria do General Coutinho, Delegado Regional da FUNAI no amazonas, passou um documento,
chamado "Pedido de Buscas" originario do pr6prio Servic;:o Nacional de lntorrnac;:6es - SN I agencia em Mana us, on de faz1a referencia ao "noticiario escandaloso publicado pela imprensa de Mana us. sob re o problema ind igena e
construc;:ao da estrada Manaus-Caracarai-Boa Vista" citando tambem o Gilberto como responsavel pela divulgac;:ao daquelas notlcias. que ao ver do autor do Pedido de Buscas (SN I) estaria colocando a opiniao publica contra o
governo e o exercito, responsavel pela construc;:ao da rodovia Manaus-Caracaral-Boa Vista - BR-174.

Em ::.etembro de 1974, Gilberto ped1u-me atraves de radiofonia do Posto de Atrac;:ao Ala lau 11, que enviasse uma aeronave fretada aquele Posto
para conduzir fl Manaus o principa l I ider dos indios Atroari, o conhecido
Indio Comprido e seu filho ern uma viagern de passeio
OuancJo Gilberto chegou a Manaus, acompanhado de Comprido e seu
filho, estava v1sivelmente alegre. Conseguira veneer uma importante etapa
nos contatos amistosos que mantinha com os Indios Atroari.
Gilberto alOJOU Comprido e seu filho na pr6pria sede da Primeira Delegacin Regional cla Fundac;:ao Nacional do 1·ndio - FUNAI e para melhor dar
assistencia aqueles visitantes ilustres. ele pr6prio trouxe a sua rede para dormir na sede da FUNAI, junto com seus convidados, visando melhor ass1stllos enquan to permanecessern em Manaus.

Ouando Ii aquele documento, procurei imediatamente falar com o General Coutinho, dizendo a ele que aquelas afir mac;:6es no Pedido de Buscas
do Servic;:o Nacional de lnformac;:oes - SNI eram mentirosas e injustas com
relac;:ao a Gilberto, pois quern estava dando aquelas informac6es absurdas
imprensa era ele pr6prio, General Coutinho, que teria que ir pessoalmente ao
Servic;:o Nacional de I nformac;:oes - SN I agencia de Manaus, e procurar desfazer aquela imagem falsa, arquitetada contra Gilberto. 0 General obviamente nao gostou do que lhe disse e nao foi a agencia do Servic;:o Nacional
de lnformac;:6es, desfazer os documentos e as acusac;:oes formuladas contra
Gilberto.

a

Gilberto levou os ind1os. Comprido e seu filho, para conhecerem toda
a cidade de Manaus. Visitaram lojas, prac;as, escolas, o porto, enfim cumprirarn urn programa bem movimentado. Os indios demonstraram terem gostado muito cJo passeio q11e fizeram.
Ouando Gilberto e os Indios retornavam ao Posto de At ~o Alalau II ,
Gilbe110 pecl1u ao Pdoto do ueronave em que viajavam. que conduzisse o
aviao de maneira que fosse possivel av1star o desmatamento da estrada Manaus-Caracara i -Boa Vista e as malocas dos Indios Waimir1 Atroari.

Na prime1ra vez depois cleste dia que me encontre1 com Gilberto. falei·lhe sobre o assunto e ele pessoalmente tambem esteve com o General Cou-·
tinho, reclamando sobre o que estava escr.to no Pedido de Buscas do SNI
e exigiu que ele fosse apresentar o desrnentido sobre o assunto na agencia
do SNI.

Gilberto na cieronave. mostrava ao Indio Comprido e seu f1lho, a proximidade da estrada corn relac;ao as suas malocas.

E fazia um a pl1 lo a CornrJrido, que ele procurasse expl1car aos seus liderados que evilassc.. , v1sitar a estrada, pois Gilberto previa que os contatos
indiscriminados dos indrus corn os trabalhadores e ma1s tarde com os viajantes da BR-174 - RocJovid Manaus - Boa Vista, seriam desastrosas para os
indios, corno tern s1do pcira tOctd S as cornunidades ind igenas cujos territ6rios sao cruzados par urna f v do vm

0 General Coutinho nao tomou nenhuma iniciativa pois se procurasse isentar Gilberto da autoria da divulgac;:ao das notlcias absurdas que estavam sendo publicadas pela imprensa de Manaus. teria que assurni-las e isto
certamente faria com que perdesse o seu prestlgio corno infonnante dos 6rgaos de seguranc;:a e ate mesrno perder o emprego que cornoclarnente ocupava
Gilberto mesmo sabendo que es1avH no alvo do te111ido Serv1<;0 Nae.tonal de I nformac;:oes e do pr6prio Exercito, atraves do Segundo Grupamento
de Engenharia e Construc;:ao. continuou o seu trabalho coma se nada t1vesse acontecendo.
A preocupac;:ao de Gilberto era somente com os indios. Preocupava-se
muito com os posslveis cantatas que os indios terrarn corn os trabalhadores
da estrada.
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Segundo Gilberto, Cornpr1do parecia entender bem o que ele procurava explicar

•

Ouando chegaram ao Posto de Atrac;:ao Alalau 11, no rio Alalau, Comprido e seu filho, pedirdrn a Gilberto que os levasse a sua aldeia, que f icava
localiLada acima do Posto, cerca de seis horas de viagem em canoa corn motor de popa.
Gilberto, seguiu viagem imedia[arnente com destine a maloca dos Indios Atroari , onde morava Co rnpr1do e seu filho.
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Ao chegarem no "Porto" da maloca. encontravarn-se esperJndo Comprido e seu filho, muitos indios. que saudararn com muita aleg11cJ u chegada
da canoa que os transponava.

No dia lC? de outubro de 1974 , enviamosao Comandante do Sexto Batalhao de Engenharia e Construc;:ao, com sede em Boa Vista - Territ6rio Federal de Roraima, o offcio n Q87/74, comunicando a irregularidade cometida
pelos trabalhadores da estrada, levantando inclusive a possibilidade de vir a
ocorrer, em razao da desobediencia das normas por n6s fixadas e dos tiros
disparados pelo cac;:ador nas proximidades da aldeia dos indios Atroari, alguma reac;:ao por parte dos indios, contra o pessoal da FUNAI, que se encontrava nos Postos de Atrac;:ao. coma tambem ate mesmo aos pr6prios trabalhadores da estrada.

Comprido que levava mu i tos prescn tes aus suus µaren tcs, dpressou em
despedir-se de Gilberto e de seus companheiros que tinham seguido na canoa
e acompanhado de varios Indios, seguiu imediatamente para a sua maloca.
Gilberto, retornou ao Posto, confiante de que conseguira consolidar a
amizade com aquele grupo de fndios Atroari chefiacJos pelo indio Comprido.

No dia 02 de outubro de 1974. os Indios Atroari, atacaram o Posto de
Atrac;:ao Alalau 11, na margem do rio Alalau.

Em segu ida, descendo o rio Ala lau, ao passar na al tura do trecho on de
a estrada BR-174, corta o rio, constatou que na margem esquerda encontrava-se instalado um acampamento de trabalhadores do desmatamento da Rodovia BR-174
Gilberto. foi ate ao local, e pediu aos trabalhadores que ali encontravam-se que retirassem o acampamento das proximidades da margern do rio.
pois os indios ao passarern pelo rio, iriam fatalmente notar a presenc;:a do
acampamento e viriam saber e conhecer quern estava ali E 1sto poderia provocar algum problema entre indios e trabalhadores da estrada. Alias, Gilberto, atraves da Sub-Coama em Manaus. ja acJvertira o 2C? Grupamento de Engenharia e Construc;:ao que nao fosse instalado acampamentos nas proximidades dos rios. para evitar que rosse ponto de atrac;:ao aos incJios que viajassem pelos rios.

Gilberto e eu, antes mesmo de ocorrer o ataque dos indios, ja havi'amos
decidido que por motivos de precauc;:ao iriamos mandar recuar todo o pessoal que se encontravam prestando servicos no Posto de Atracao Alalau 11
pois aquele Posto, era o que ficava m~is pr6ximo das aldei~s dos indio~
~troari ~ c?m o fato dos tiros disparados pelo trabalhador da estrada, poderiam os rnd1os revoltarem-se e tentar alguma represalia.
Entretanto, antes que conseguisserPos retirar todo o pessoal do Posto
de Atrac;:ao Alalau 11 , os indios atacaram o Posto no dia 02 de outubro de
1974, por volta das 8:00 da manha.

•

Gilberto ao retornar a Manaus, fez-me a comunicac;:ao do fato.
Logo ap6s sua chegada a Manaus. recebemos um radiograma cla area cie
Atrac;:ao Wa imiri Atroari, informando que o ernpreiteiro de name Andn~.
responsavel pelo servic;:o de desmatamen to dos servic;:os de construc;:ao da estrada Manaus-Boa Vista, cstaria desobedecendo as normas de comportamento dentro da area 1ndigena, fixada por Gilberto, para que todos que •rabalhassem na construc;:ao da rodovi<J obedecessem.
Segundo o rad1ograrna. um trabalhador do desrnatamento Ja estrada,
ernpregaclo do Sr Andre, e do Sex to Batalhao de Engenhar ia e Construc;:ao,
ter ia sido flagrndo nas prox1rnidades da alcJeia dos indios Atrociri armada
e cac;:<.indo, chegando inclusive a disparar varios tiros.

0 chefe cJo Posto que flagrou o cac;:ador dentro da area clos ind1os nas
proxirnidades das 0ldeiCJS, apreendeu a espingarda e conduziu ·o sob ordens
ate o <Jcampamento do Sex to Batalhao de Engenharia e Construc;:ao, entn3
ganclo ·o ao oficial que respondia pela chefi.J clo acarnpamento naquele dia
expl1cando-lhe o que ocofl•'iia.
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Antes do ataque, recebemos a noticia atraves de radiotonia. em que
um grupo de indios Atroari. teria surgido no Posto de Atrac;:ao Alalau 11 , procuramos imediatamen·e ~retar uma aeronave e seguimos imediatamente para
o local.
Seguimos pela manha do dia 02 de outubro de 1974, a bordo de uma
aeronave de propriedade da lgreja Adventista de Manaus, pilotada pelo Pastor Daniel.

I
.I

Ao sobr~voar o Posto._ notani0:, que os indios ja haviam atacado, pois
o lo~al parec1a deserto e nao se 1a nenhum sinal de vida. Apenas na beira
do no, no local que servia de Porto as canoas, encontravam-se cinco Ubas
amarradas e sem n inguem.
'

0 av1ao continuou sobrevoando a area e vasculhamos com nossos
olhos, toda a area desmatada a procura de um sinal de nossos companheiros.
Mas nada. Tudo parecia deserto e sem vida.
Estava bem claro,que os (ndios tinham atacado os nossos companheiros
que se encon travam naquele Posto
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Sabfamos que era muito perigoso, pousar a aeronave e descermos a procura dos nossos companheiros. Entretanto tlnhamos apenas tres opc;:oes. A
primeira. de nao descermos e voltarmos a Manaus, para comunicar a nossos
superiores que a Posto de Atrac;:ao Alalau 11, teria sido atacado pelos Indios.
e que tudo indicava, todos as que ali se encontravam estavam monos. Asegunda era de descermos e verificarmos pessoalmente a que ocorrera, podendo inclusive, salvar algum dos nossos companheiros que par ventura ainda
est1vessem vivo au ferrdo. A terceira opc;:ao era descer e a exemplo de riossos
companheiros, serrnos vlt1mas de ataque dos Indios, que tudo 1ndicava ainda
encon travam-se nas prox im 1dades, pois as suas canoas, a1nda estavam amarradas no Porto do Posto.
Eu e Gilberto, sablamos do grande r isco que corrlamos quando decidimos pela opc;:ao de descer e procurar os nossos companhe1ros. Fizemos antes
do aviao aquat1zar, um pacto, que consist1a no seguinte: se um de nos v1esse a
ser flechado, na ocasiao em que descessemos na area do Posto. nao era para
ser socomdo, pois :::er1a mu1to perigoso, a pessoa que rnntasse socorrer. ser
vftima tambem de ma1s uma f lechada.A pessoa que nao fosse fer 1da, teria que
abandonar o outro e vol tar 1med 1atameme para a aviao, que ficaria com a moror funcionando e navegando pelo me10 do 110, a salvo das poss Ivers flechadas
Demos as ultimas instruc;:oes ao Pastor Daniel, caso v1essemos a morrer,
de transmitir aos nossos familiares as nossas ultimas vontades. e nos jogamos
dentro do rio Alalau e nadando f omos nos aproximando da margem.
Combinamos tambem que tao logo "tomassemos pe" sairlamos corren:Jo no rumo da casa sede do Posto e em zigue-zague, procureirido assim evitar
poss lveis flechadas. pois tudo indicava que os Indios estarram escond1dos
::lentro da casa.
Foram as brac;:adas mais longa de minha vida, µodiamos esrar nadando
para a morte. Mas alga muito forte e diflcil de se explicar nos dava coragem
para prosseguir ao nosso intento. Simultaneamente salmos d'agua correndo
em zigue-zague. eu pela direita e Gilberto pela esquerda.
Ao passar pela porta da cozinha da casa sede do Posto deparei-me corn
uma cena horrlvel, uma cabec;:a humana estava equilibrada no batente da porta e por ela escorria sangue e uma substancia amarela. Era a cabec;:a do nosso
companheiro. Fautisno Lima. que tivera o seu corpo secc;:ionado por uma facaozada de um Indio.
Em pouvos minutos, entramos na casa e encontramos tudo em desordem. Todos os pertences estavam fora do lugar e tudo revirado. 0 radiofonia
do Posto, estava destruldo a machadaclas. Encontramos apenas o corpo de
nosso companheiro Faustino Lima. Nao encontramos nenhum sinal dos outros.
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Pegamos um saco de plast1co que a Pastor Daniel trazia consigo na aeronave, colo~amos a corpo do nosso companheiro Faustino Lima e embarcamos no av1ao.
.
Terlamos que sair procurando as outros companheiros. O pastor Daniel
ficou ~a P_osto e eu e Gilberto saimos a procura dos outros. Nao encontra~
mos n1nguem, e por vota das 17:00 horas daquele dia com o corpo de Faustino a bor?o. da aero~ave, seguimos rumo ao Posto de Atrac;:ao Alalau I onde
nas prox1m1dades. trnha desaparecido um grupo de 04 companheiros nossos
chef1ad.~s pelo chefe do Posto Joao Dion r'sio do Norte, conhecido co mo Joa~
MaracaJa.
·
Pa~samos mais ~e uma. semana nas buscas dos nossos companheiros de
saparec1do~.

consegu1mos a1nda salvar os de name Adao e Esmeralda que
mesmo fendos. conseguiram fugir e grac;:a as nossas buscas conseguira~ salvar-se com v1da.
Ap6~

o ataque dos Indios, fizemos um expediente ao 2<? Grupamento de

Engenha~1a e Construc;:ao, pedindo que fossem suspenses as rrabalhos de

cons tr uc;:ao da rodovra BR-174 ate que nos fosse passive! reorganizar as
f1entes de trabalho, desativadas em razao do que ocorrera.
Pessoalmente, fomo~ entregar o expediente ao Sr. Comandante do 2<?
Grupa men to de Engenharia e Construc;:ao em Manaus.
Na ocasiao da entrega, eu e Gilberto, em conversa com o Sr. Comandante na presenc;:a de outros oficia1s pertencentes aquela corporacao ouvimos
~qu~la au tori.d.ade in fo_rmar que 1a hav1a mandado se deslocar p~ra ~ area dos
r n~ro.s Warmrr 1 At_roar1, um grupo de soldados do exercito armadas com 0
ob1e~1vo de gara.ntrr, de qualquer modo a continuac;:ao dos trabalhos de construc;:ao da rodov1a Munaus-Boa Vista.
_ Aquela notlcia assustou-nos. pois estavamos ali, exatamente numa tenta1~va. de ped1r a susP,en.sao d~s trabalhos de construc;:ao da estrada, para reaval1ar~11os tudo qu.e Ja t1nha s1do fPito e tentar reorganizar os trabalhos de

atrac;:ao. E aquela 1nformac;:ao nao 11os dava nenhuma esperanca com relac;:ao
a sorte dos Indios.
·
Dizendo. q~e a "Estrada tern que ticar pronta, mesmo que para isso tenhamos que ~~r1r fogo contra esses indios assassinos". o General Comandante, assum1a serra responsabilidade quanta a sorte dos indios Waimiri Atroari
Cornplementando o seu cl1scur:.o, o General d1sse. "Temos um compromisso
de er~trega~ a estrada pronta. E nao vai serum grupo de Indios assassinos que
var 1rnpedrr o prossegu1mento da obra" As palavras do General teriam os
nossos ouv1clos. pois tFJnto eu como Gilberto, havi'amos acabado de rewrnar
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da area Waimin Atroari, ap6s exaustiva busca de nossos companheiros que
tinham sido vitimas do ataque dos indios, que acreditavamos teria s1do provocado pela presenc;;a nas proximidades de suas malocas de cac;;adores desobedientes as normas fixadas por n6s, e estavamos convencidos de que os indios
teriam agido de forma defensiva, e que era necessario muito cuidado para
que eles nao vissem em n6s o desejo ou comportamento com finalidades vingativas. A presenc;;a de soldados do Exercito, armadas dentro da area, mesmo
que nao viesse a disparar nenhum tiro, possivelmente seria considerada pelos
indios como inten<;:ao de vinganc;;a.
Entretanto, por mais que nao quisessemos acreditar no que estavamos
ouvindo, o General era incisivo quanta a possibilidade dos soldados que seguiram para a area Waimiri Atroari, terem que realizar demonstrac;:oes de forc;;a. atraves de disparos de suas potentes e mortlferas armas de guerra.
Antes de sairmos da sala do Comando, o General Comandante dirigindo-se diretamente a Gilberto perguntou "Oue e que voce acha disso?" Gilberto com os olhos cheios de lagrimas, mal respondeu. Disse apenas: "General,
na tentativa de fazer amizade com os Indios Waimiri Atroari, mais de 60 funcionarios entre FUNAI e Servic;;o de Protec;:ao aos 1·ndios, ja morreram procurando nunca tomar med1das repressivas contra aquele povo. Agora o que o
Senhor esta me dizendo que fez e vai fazer, torna o sacriflcio dos que perderam suas pr6prias vidas em defesa daqueles Indios em vao" .
Saimos calados e tristes. Perguntavamos um ao outro: e agora? Tudo
que foi feito, teria sido inutil? E que fazer de agora em diante7
Voltamos a conversa1 sobre o assunto, na sede da FUNAI em Manaus.
Ouando irnaginavamos o que poderia ja ter ocorrido dentro da area Waimiri
Atroari, sem que soubessernos pois a posic;;ao do General Comandante nao
deixava duvidas quanto a possibilidade de que antes de termos conhecimento, ja teria ocorrido manobias "defensivas" por tropas do exercito dentro
da area Waimiri Atroari. Talvez, tenha sido ate mesmo a causa do ataque
dos indios aos Postos de Atrac;:ao. e nao aquela razao, que antes de termos
conhecimento das intenc;:oes do Comandante, imaginavamos.

a

Comunicarnos o fato sede da FUNAI em Brasilia e ficamos no aguardo de providencias no sentido de voltarmos a reativar nossos trabalhos na
frente de atrac;;ao Waimiri Atroari.
Na regiao dos ind1os Wa1mir1 Atroari, apenas um Posto de Atrac;;ao, contirruava ativaclo o Posto de Atrac;;ao do Santo Antonio do Abonari. regiao
que predominava a presenc;:a do grupo Wa1miri.
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_ Gilberto pern:aneceu em Manaus, cumprindo determinac;;ao da alta direc;;ao da FUNAI, ate que foi comunicado que seria afastado dos trabalhos da
frente de atrac;;ao Waimiri Atroari.
Foi um grande. c~oq_ue para.Gilberto, pois ele ainda tin ha esperanc;:as
de que alguma prov1denc1a podena ser tomada no sentido de suspender os
tr~balhos da estrada e atraves de contatos amistosos com os indios consegu1r reatar a amizade que havia sido quebrada com o ataque ao Posto de
Atrac;;ao Alalau, no rio Alalau.

E~ seu lug~r seria nomeado o Sertanista Sebastiao Amancio, que naqu~la e~oca chef1ava a frente de atrac;;ao do alto rio Solimoes, nos rios Ja-

van, ltu1 e ltacoal.

Ou~ndo a_ n_o~lcia foi dada a Gilberto, de que seria afastado da frente
de at~ac;;ao Wa1m1r1 Atroari, ele ficou muito magoado, pois parecia ate uma
pun1c;;ao, como ocorrera antes da vinda do "Padre Calleri" para a regiao
quando el~ tambem fora afastado dos trabalhos para que o Padre assumiss~
a sua func;:ao.
. Su~giu. entretanto um problema, Sebastiao Amancio nao quis assumir
a. incubenc1a que a FUNAI determinara. Primeiro, porque Sebastiao Amanc~o era uma pessoa que gostava muito de Gilberto. o tinha como uma espec~e de pro_tessor. Segundo, era consciente que nao era possuidor do conhec1men tos a altura para subs.tituir o tao experimentado Gilberto que, por
rna1s de 10 anos trabalhava Jun to aos Wai min Atroari. Preferia permanecer
~~ seu trabalho que vinh~. desenvolvendo no alto do no Solimoes, do que
1n1c1ar um trabalho._ que Ja era de conhecimento de todos, cheios de problemas e de a~to .nsco. Sebastiao Amancio. que acompanhava mesmo de
longe as ocorrenc~a-:, sa~ia _da posic;;ao dos "patronos" da construc;:ao da
estrada com relac;;ao aos 1nd1os e aos funcionarios da FUNAI, que insistiam
em tomar a defesa cleles
_ Sebastiao Amancio, tentou por diversos modos convencer a alta direc;;ao da FUN_AI, para ~evogarem a medida de nomea-lo encarregado da Frente de Atrac;:ao_ Atroar1. Entretanto coma nao conseguiu, pediu para entrar
e~ gozo de fenas regulamentare:, e. nesse melO tempo, 1a tentar irate Bras1l1a e procurar convenser os d1rigentes da FUNAI a mudar 0 que ja fora
determ1nado.

~esse r:ie!~ tempo Gilberto, mesmo oficialmente afastado da frente de
Atrac;:ao Wa1m1_ri Atroa1 i, permanecia em Manaus, aguardando seu substitute, se.m qu~ d_e1xasse de n1anter contato diariamente com a frente de atrac;;ao,
atraves d_? uni~o Posto que amda permanccia a tivado na area que era 0 Posto
de Atrac;;ao Wa1m1r1 Atroari
99

Na chefia daquele Posto permanecia o lnd1genista Marinelio .Machado,
que vinha adiando as suas terias. desde ju Iha de 1974, quando fez JUS. Entretanto, em solidariedade a Gilberto, permanecia no trabalho, aguardando hara
mais oportuna.
Como no final do ano. mes de dezembro, epoca das chuvas, quando OS
trabalhos nos Pastas ficam quase paralisados, Marinelio saiu de terias deixando em seu lugar um companheiro, con hecido pelo apelido de"Acaba Rancho'.'
Pessoa que tinha mais de tres anos de experiencia no trabalho de frente de
atrac;;ao e tinha o name de Raimundo Pereira.
Os trabalhos da rodovia Manaus-Caracarai-Boa Vista estavam praticamente paralisados. Era fim de ano, e a maioria dos oficiai~ que trabalhavam
na construc;;ao estavam licenciados em viagem para as suas c1dades natal. onde
passariam as festas de fim de ano.
Poucos dias antes do natal, os jornais de Manaus noticiaram que indios
Waimiri Atroari, estariam surgindo na estrada BR-174, nas frentes de trabalho de desmatamento e terraplanagem . E que os trabalhadores da construc;;ao estavam temerosos que as Indios promovessem algum ataque.:_ a exe~ 
plo do que ocorrera com o Posto de Atrac;;ao Alalau 11 da Fundac;;ao Nac10nal do 1·ndio - FUNAI.
A direc;:ao da FUNAI. determinou que Gilberto deslocasse ate a area e
verificasse pessoalmente o que estava ocorrendo.
Gilberto esteve no local, percorreu todo o trac;:ado da estrada, dentro
da reserva Waimiri Atroari e nao encontrou nenhum sinal de que as Indios
tivessem estado nas proximidades dos acampamentos de servic;;o dos trabalha·dores na construc;:ao da estrada.
Ao retornar, informou-me que tudo indicava que a noticia publicada
nos jornais, tinha sido com a intenc;:ao de que o Sexto BEC permitisse tambem que OS trabalhadores. nao militares, pudessem suspender OS trabalhos
e viessem passar as dias de festas de fim de ano. em Manaus, com seus familiares.

ve o Decreto de Aposentadoria publicado no Oiario Oficial da Uniao_ Perguntei-lhe se pretendia realmente parar_ Ele respondeu-me que nao, pois o salari o que recebia coma aposen tado era mui to inferior ao que vinha recebendo coma funcionario da FUNAI e que alem disto ele nao saberia fazer
outra coisa a nao ser trabalhar "no servic;:o de Indios". E que ia ver se a
FUNAI iria aceita-lo na condic;;ao de aposentado e ser recontratado.
Gilberto que passara o dia de Natal pela primeira vez em casa, junta
com seus familiares, nao deixou de diariamente, entrar em cantata com o
Posto de Atrac;:ao Santo Antonio do Abonari, atraves do sistema de radiofo-

nia_
Tudo naquele Posto corria bem, ate que no dia 20 de dezembro, Raimundo, o"Acaba Rancho': informou ao Gilberto o surgimento de um grupo
de indios Waimiri Atroari na sede do Posto e atraves de radiofonia, identificou inclusive por names os Indios que la se encontravam. A presenc;:a dos Indios no Posto era considerada normal, pois naquela epoca do ano, quando
as aguas dos rios comec;;am a subir, eles costumavam vir ate ao Posto para realizarem trocas de presentes_

0 grupo era composto de homens, mulheres e crianc;:as e estavam chefiados pelo ja conhecido e amigo de todos do Posto, indio sexagenario Maruaga_
A presenc;;a de mulheres e crianc;:as e velhos, deixou Gilberto tranquilo, pois
em nenhum dos ataques dos Indios Waimiri Atroari a Pastas da FUNAI e
SP I ocorrera quando os indios estavam acompanhado de suas esposas e filhos. Os ataques sempre ocorreram quando as v1sitantes indios sao apenas
homens adulws e adolescentes. Nunca quando estao acompanhado de suas
fam iii as.
Raimundo. comunicou a Gilberto de que as indios estavam perguntando par ele, mas au ,abe rem que ele nao estava nao fizerarn muito caso_ E que
num dado momenta da transmissao da rnensagem de rad1ofonia o pr6prio
Maruaga, escutara a voz do Gilberto no radio e identificou coma se fosse
dele ficando aparentemente sausfeito de ouvir a sua voz. Entretanto Gilberto, que ja nao era mais o Chefe dn Frente de Atrac;;ao Waimiri Atroari. talvez. com o desejo de rever os Indios antes de sua saida de fato da area. resolveu irate ao Posto de Arracao A lalau.

Gilberto, informou ainda que estivera no acampamento do Exercito no
Km 220, nas proximidades do lgarape Santo Antonio do Abonari, local ondE?
existia uma pista de pouso para pequenas aeronaves e la quase nao encontrou
ninguem_ Apenas alguns soldados chefiado por um cabo, que tinha ficado
coma vigia daquelas instalac;;oes.

Seguiu para o local em urn aviao fretado que pousou na pista ex1stente
nas proximidades do igarape Santo Antonio do Abonari. exatamente no local
onde a rodovia BR-174, cruza aquele igarape. Fica pr6ximo tambem ao
acampamento do Exerci to no Km 220 da BR-174_

Logo ap6s o natal, na sede da Delegacia Regional da FUNAI . en~on trei
me com Gilberto que me comunicou ter s1do aposentado, mostrando inclusi-

Tao logo Gilberto chegou ao Posto de Atrac;;ao Santo Antonio do Abonari , comunicou-se com a sede da FUNAI em Manaus, atraves de radiofon1a,
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informando que d snuac;ao no Posto estava uanquila e que nao ex1stia motive para preocupac;ao.

0 substitute do Delegado da FUNA I em Manaus, cujo 1itular encontrava-se viajando para Brasilia. manteve contc:to tambem com Gilber to atraves
de rad1ofonia, perguntando sabre a s1tuac;.ao. Gilberto repet1u tudo que ja
1inha dito, reafirmando que a situac;ao era calma e que tudo estava correndo
bem. Na ocasiao o substitute do Delegado Regional da FUNAI em Manaus,
transmiriu a Gilberto, uma pergunta que um determinado Major do 2'? Grupamen to de Engenhar 1a e Construc;ao teria mandado fazer e que na hora
parecia um pouco absu1cJa. Pois o referido Major mandara perguntar a Gilberto e queria a resposta, que fosse informado 0 que que OS ind10S estavam
querendo no Posto. Gilberto ao ouvir a pergunta fo rmulada e transmitida
pelo rcid1ofonia, ficou irritado. pois nao cab1a a pergunta. Os ind1os, segundo
o pr6prio Gilberto afirmara na ocasiao, andam por onde querem e nao devem explicar as suas v1s1ras.

e

Sabia-se,entretanto,que desde o ataque dos Indios ao Posto Alalau 11 em
02 de outubro de 1974. quL: o s1s1ema de rcid1oton1a, da FUNAI, estava sob
censura. lsto fo1 comp1ovado. quando um certo d1a, um dos Pestos l ndigenas, es1ava chamando o 1acJ10 da FUNAI em Manaus e nao conseguiu resposta. Na ocasiao recebemos um IP.IPfonema do SCIVICO de radio do exerc1to, av1sando do chamado do Posto,quenaoesrava·mos ouvindo.Este fato comp1ovou
que o sisterna de 1ati1oto111a cla FUNAI ern :\.1CJnaus,esrava sob escuta permanen te e sob censu ra.
E, 16gicamente,todasas transmissoesde mensagensentre os Pestos lndigenas ea sede da FUNAI era111 c.aptados pelo sistema de escuta.

a

No sabado
tarde, d1a 28 de deLembro de 1974, Gilbeno informou
atraves de radiofonia. que tudo estava be111 no Posto e que os indios que la
se encontravam em v1s1ta, esravarn preparando·se para 11em embora na manha
do dia seguin te. Os brindes 1a ttnham s1do rrocados e estavarn satisfe1tos com
os neg6cios. Tudo estava corrcndo na ma1s perfeita ordem.
Gilberto era uma pessoa que possuia muita exper1encia no trato com os
Indios e por isto rnesmo em nenhuma hora ficava Jesatento ao comporta·
mento deles. Principalrnente porque esses rne::.mos indios ja hav1am atacados
varies Pestos da FUNAI Gllbello usava inclusive um sistema de scguranc;ci
quando no Posto em que ele se enconrrava era visnado por grupos 1ndigenas, rnesmo naquele caso, que os Indios estavarn acompanhados de suas mu
lheres e crianc;as. Gilbe1 to sempre no final cJa tarde quando a noite se aproximava. determinava que urn c.Jos companheiros de trabalho, at1avcssase o
rio, ou procurasse amarrar sua rede em local pouco dis tante cJa area do Posto, pura que de la pudesse ver toda a ar"a do Posto e detectar. em melhores
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c?n?ic;oes, quaisquer anormal idades que por acaso v 1esse a ocorrer nas prox1m1dades da c~sa-sede. lsto era justificado por Gi lberto que dizia q ue as
pessoas _que estao dentro da casa sempre tern a visao restri ta e uma pessoa
que esta de longe e fora de casa, tern condic;ao de observar q ua lquer movimento anorrnal po r acaso praticado pe los Indios v isitantes.
_ _Pelo depoimento que me prestou o Indio Ivan ele, naquela tarde, tena s1do o escolhido para ser o "observador", tendo ele amarrado a sua rede
em uma arvo re no outro lado do rio Santo Antonio do Abonari, na frente
da sede do Posto .
No ultimo contato via ra d iofon1a com a sede da FU NAI em Manaus
naquela tarde de sabado, dia 28 de dezembro de 1974, por estar tudo n or~
~al. no Posto, Gilberto d ispensou o p lantao que normalmente o servi<;o de
radi o _da FUNAI em Manaus fazia aos domingos, q uando os Postos de
Atrac;:ao estavam recebendo visitas, como era o caso do Posto de Atrac;ao
Santo An to nio do Abonari.
No do~ i ngo dia 29 de dezembro de 1974, por volta do me10 dia 0

corp~ de Gll?~rto Pinto Figueiredo Costa encontrava-se no necrote'rio do
Ho,sp1_tal Getu llo Vargas, em Manaus, que tena s1do trazido por oficiais do
exerc1to, que se encontravam no acampamen to do Sex to Batalhao de Engenharia e Construc;ao, local 1zado no Km 220, nas prox1midades do lgarape Santo A ntonio do Abonari.
A versao oficial, informava que Gil berto e seus companheiros que se
e~~ontravam no Posto de Atrac;:ao Santo Antonio do Abonari, tin ham sido

v 1t 1mas de ataque dos indios Waimiri Atroari, os mesmo que se encontravam
em visita ao Posto. desde o dia 26 de dezernbro eque segundo Gi lberto naquele dia 29 de dezembro estanam retornando as suas ~alocas.
'
A notic~a do ataque dos Indios Waim iri Atroari ao Posto de Atrac;:ao
Santo Anton io do Abonari teria sido dado ao pessoal do acampamento do
~m- 220 da BR- 174, do Sexto B1talhao de Enqenhar 1a e Construc;ao pelo
1nd10 a:_ulturado Satere-Maue, de nome
Ivan, que trabalhava na frente
de atrac;ao e que na ocasiao teria conseguido fugir correndo pela selva.
Segundo informac;oes oficiais, ap6s a notlcia dada
por Ivan sabre
o _q~~ ocorrera no Posto _d~ Atra<;ao Santo Antonio do Abonari, alguns
of1c1a1s e soldados do exerc1to que se encontravam naquele domingo no
acam pamento do Sex to Batalhao de Engenharia e Construc;ao. no Km 220
da ~R- 1 74, seguiram imediatamente para o local a bordo de duas canoas
mov1das a motor de popa.
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O tempo de umci v1agem entre o local onde f1cava o acampamento do
Sexto Batalhao c.Je Engenharia e Construc;:ao, numa canoa a motor ate a
sede do Posto de Atrac;:ao Santo Antonio do Abonari, era por volta de uma
hara e meia. isto sea pessoa que fosse pilotando a embarcac;:ao uvesse bastante pratica e conhec1mento da navegac;:ao naquele igarape, que era estreito e cheio de aNores caidas no leito. dificultando a navegac;:ao.
Nao se sabe quanta tempo levaram as duas canoas para faLer a viagem
entre a rodovia BR-174 e o Posto, nem mesmo o tempo em que levaram
para recolher os corpos de Gilberto e seus companheiros. Sabe-se entretanto que o corpo de Gilberto chegou a Manaus por vol ta das 11 00 horas da
rnanha, a bordo c.Je uma aeronave, que por coincidenua encontrava-se per
noitando na pista de pouso do Km 220 da BR-174. nas proxim1uades do
acampamento do Sexto Batalhao de Engenharia e Construcao.
O corpo de Gilberto. do Aeroporto. foi transladado para o necroterio
do Hospital Getulio Vargas c.Je Manaus e la colocado em uma u1na monua·
ria lacrada. Os familiares de Gilberto tentaram em vao consegu11 ver o corpo, entretanto nao lhes foi permitido. sob a alegac;:ao de que estar1a com
sina1s vislve1s de violencias e seria melhor que seus µarentes nao u ·.11ssem.

0 enterro que eswva 1nic1almente ma1cudo P1.HJ as 1G 00 ho1as. 101
antecipado por "conselhos de aminos" para us 15 00 horas daquela tarde
de dom1ngo d1a 29 de detembro de °1974.

Pelo depo1mento de Ivan, f1cou uma duv1da quanta, quern estaria aurando, pois os Indios Waimiri Atroari nao sabiam uulizar-se de armas de fogo, n~~ ~s possu lam. Gilberto e seus companheiros por formac;:ao indigenistas. d1f1cilmente teriam ~tirado nos Indios. E o que fazia Gilberto, em pe,
na varancla do Posto, gmando e gesticulando enquanto os Indios corriam
~ar~ a rnata?. 0 que ocorrera naquela manha para mudar as intenc;:oes dos
111d1os ao ponto de voltarem-se concra os func1onarios da FUNA I no Posto
Santo Antonio do Abonari?. A hip6tese dos Indios atacarem o Posto era
remota. pois eles nunca tomam nenhurna medida belicosa quando estao acompanhados de suas mulheres e filhos. E a maioria dos v1sitantes eram
crianc;:as. mu Iheres e velhos.
. Mesmo que a hip6tese de ataque dos Indios Wairni ri Atroari fosse a
ma1s provavel, eles em toda a hist6r1a de ataques que realizaram, nunca deixara'.11. os a tacados reagirem. Usavam sempre estrategias de surpreender quern
eles 1r1am atacar.nunca ocorrendo um confronto d1reto.A nao ser quando os
atacados tomassem a iniciativa e isto nunca iria acontecer por parte de Gilberto
S6 o tempo, um dia talvez, possa desvendar o misterio que envolveu a
morte de Gilberto e seus cornpanheiros de trabalho naquele dia 29 de dezembro de 1974

Ivan. que fo1 o un1co func1ona110 da FUNAI que se enconi1avd no
Posto San to An tonic do Abona11. que logrou escCJpar com v1da. e;...pl1cou mr~
que nao vira p raticamente o ataque dos i'nd1os Af11 mou apcna:. que ao
arnanhecer do dia 29 de dezembro, encontr ava-se do ou tro lddO do r10 San
to Anto1110 do Abonari, segu1ndo determ1nac;:ao c!e Gill.Jer 10. que o mandara
passar a noite no outro !ado. e..<atamente pdra observdr o Posto rJe local onde
pudesse ver o que ocorria ao seu redor.Es1cJ Jt11ude era norrndi. Toda vet quc'
os i'ndios econuavam-se no Posto, Gtlber 10. sempre ·11andava alguem pernoi
tar tora da area do Posto. E que. ao se dirigir n be11a do 1garape para lava1 c
rosto e depots charnar a canoa para atravessa-lo. no rne10 de uma nebl1na 1n
tensa, cornurn na reg1ao naquela hara t.la rnanha. assus1ou ~e quando ouv1u
urna intensa fuzila11a c rnuita fumac~a no rumo da sr.de do Posto Santo Anto·
nio do Abonari. Ouv1u tarnbem mu1tos gricos c notou que Gilberto estava
em pe na varanda da casa do Posto, gr itando e 9est1cul<Jnclo muito. Os indios
que se encontravam ocarnpados em uma casa cle µulhd nas prox1midades da
casa seek do Posto, correndo e gntando ruma a rnatd, 1sto no me10 de uma
intensa fuLila11a Ivan nao esperou rna1s. TemendCJ 0 p!OI, cmpreendeu sua
fuga cm desabalada carrcir a dentro cla selva, rurno d cstrada BR-174, nu ma
tentativa c.Je salva1 SG claquilu que e~,1c1v0 ocorre11du no Pnsto de Atrcic;:ao Sdn
10 Antu11iu do Al1011,111
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OS WAIMIRI ATROARI
depois da morte de Gilberto Pinto Figueiredo

Ap6s a morte de Gilberto Pinto Figueiredo Costa, funcionario da
FUNAI - Funda<;ao Nacional do fndio, encarregado de chefiar a atrayao
dos Indios Waimiri Atroari, no dia 29 de dezembro de 1974, no Posto de
Atra<;ao Santo Antonio do Abonari , o 6rgao oficial de assistencia aos Indios
no Brasil - FUNA I, mudou os seus metodos de atra<;ao aqueles silvlcolas.
Para substituir Gilberto, ap6s a sua morte, foi nomeado inicialmente o
Sertanista Apoena Meireles, que procurou, ao inves de contatar com Indios,
atraindo-os aos Postos de Atra9ao, construir uma infra-estrutura administrativa, aumentando substancialmente o efetivo material e pessoal, instalando
inclusive Postos de Vigilancia na estrada Manaus-Caracara I, dentro da reserva Waimiri Atroari.

A pol i tica da Funda<;ao Nacional do l°ndio - FUNAI antes da morte de
Gilberto Pinto Figueiredo, em dezembro de 1974, de atrair os indios Waimiri
Atroari, tinha como uma das diretrizes, a de evitar por todos os meios que
os Indios viessem a circula r pela estrada Manaus-Caracarai, quando ela viesse
a ficar transitavel.
Os postos de atra<;ao aos Indios Wa rmiri Atroari eram instalados em
locais onde a atra<;ao fosse dirigida para longe do trac;ado da estrada ManausCaracaral-Boa Vista. Temia-se que os Indios, quando a estrada estivesse pronta e com transito regular e passassem a ter contatos indiscriminados com os
transeuntes, (o que intelizmente esta ocom'?ndo agora), viessem a contrair
doenc;as e receber influencias negativas no seu sistema de vida. ·
Exemplos ja existiam na epoca, em locais onde estradas atravessavam
reservas ind igenas, com resultados negativos ia destru idor da comun idades ind lgenas habitantes naquelas areas.

Apoena passou pouco tempo chefiando a Frente de Atra<;ao Waimiri
Atroari. Nao chegou a manter contato com os Indios. Retirou-se da chefia
da Frente de Atrayao, transferindo a responsabilidade para o tambem Sertanista Sebastiao Firmo, ex-funcionario da frente de atra<;ao Waimiri Atroari, na epoca em que Gilberto comandava.

Na nova pol itica de atra<;ao da FUNAI, em que a frente de atrac;ao passou a ter como base o eixo da rodovia Manaus-Caracarai, exatamente ao contrario da politica anterior, fez com que alguns grupos de Waimiri Atroari,
viessem a constru1r suas novas malocas nas margens da rodovia,nas proximimidades dos Postos da FUNAI.

Sebastiao Firmo, em novembro de 1975, nas margens do rio Alalau, onde a rodovia Manaus-Caracarai-Boa Vista, cruza aquele rio~ manteve contatos
amistosos com um grupo de Indios Atroari, que surgiu na estrada, ap6s cerca
de um ano sem contatos.

Hoje ex1stem nas margens da estrada Manaus-Caracaral-Boa Vista- BR174, mais de 3 aldeiamentos dos Indios Waimiri Atroari, que vem mantendo
indiscriminadamente e de forma desordenada contatos com os transeuntes
da rodovia.

Desde entao, os contatos com os Indios Waimiri Atroari foram aumentando. Os indios passaram a visitar· quase que diariamente a estrada e os acampamentos dos funcionarios da FUNAI na estrada, que atingia cerca de
200 pessoas, instalados nos Postos de Vigilancia da FUNAI , dentro da reserva
Waimiri Atroari, na margem da rodovia BR-174.

A FUNAI que continua incentivando os Indios a permanecerem ali residindo nas proximidades da estrada, consci1~nte do mal que esta fazendo,
assume um risco e a responsabilidade de todos os males que por ventura ja
adquiriram e irao adquirir por estarem residindo nas margens da rodovia.

Com a intensidade da circula<;ao de velcu los na BR-174 - Manaus-Caracarai-Boa Vista, a Fundayao Nacional do 1·ndio - FUNAI, no sentido de proteger os transeuntes e poss lveis ataques dos Indios, criou os chamados Postos
de Vigilancia e Equipes Volantes de Batedores que seguiam acompanhando
os comboios de veiculos que se formavam para cruzarem a area da reserva
dos Ind ios Waimiri Atroari.
Nenhum incidente grave foi re!~istrado nesses ultimas seis anos. Nenhum
dos t ranseuntes foi molestado pelos Indios. E a FUNA I foi relaxando a vigilancia e hoje e comum um can:iiom~i ro parar seu ve(culo e oferecer carona
aos antes temidos Indios Waimiri Atroari.
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Nos meses de ma10 e de iunho de 1981, surgiu entre os Indios habitantes nos alderamentos instalados na .nargem da rodovia Manaus-Caracara f BR-174, onde a Fundac;ao Nacior al do fndio - FUNAI, ostenta uma infraestrutura composta de casas, galpoes, velculos e pessoal. capaz de atender,
se qU1ser, ma1s de duas centenas de Indios enfermos, um surto de sarampo
que contaminou toda a popula<;ao daqueles aldeiamentos.
A origem da contam ina<;ao do sarampo, sem sornbra de duvida, foi do
contato indiscriminado que os Indios Waimirri Atroari, vem mantendo com
os transeuntes da estrada e que por lapso da pr6pria FUNA I, a tudo permite sem a necessaria intervenc;ao.
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Os indios habitantes nas proximidades da rodovia e ali 1nstalados por
induc;:ao da pr6pria FUNAI, bem que poderiam ter sido vacinados contra o
sarampo. medida esta elementar quando se leva a serio um contato com Indios ainda nao acostumados ao convlvio com a sociedade dita civilizada. Entretanto os encarregados da frente de atrac;:ao nao tiveram esta iniciativa.
preferiram esperar que acontecesse. para depois lamentar.

a

Dos cento e setenta e quatro Indios que residiam nas alde1as margem
da Estrada BR- 174, 21 deles morreram mfngua. sem os cuidados medicos
necessaries. Funcionarios da FUNAI, que lidam diretamente com os Indios.
os atendentes de enfermagem. quando descobriram o surto de sarampo, apelaram a administrac;:ao do 6rgao pedindo socorro, tentando assim evitar em
tempo que o sarampo viesse a provocar mortes e maiores sofrimentos entre
os Indios acometidos do mal. Os apelos nao foram atendidos. A administrac;:ao da FUNAI em Manaus omitiu-se quanta ao tratamento intensivo e aos
cuidados solicitados pelos funcionarios ligados a area de saude. E. 17 mulheres e 04 homens. as vistas dos funcionarios. morreram sem que eles pudessem fazer algum~ coi:;a.

a

A morte de 21 Indios Atroari, vltimas de sarampo e por total descaso
do 6rgao encarregado de assistencia aos indios. demonstra claramente as intern;6es da eitual polftica indigenista bras1leira, hoje sob tutela de um grupo
de militares, que oriundos da chamada "Comunidade de lnformac;:6es" vem
colocando em pratica uma pol itica Genocida, visando simplesmen te a exterminac;:ao das comunidades indigenas no Brasil.

represamento das aguas do rio Uatuma. na altura da cachoeira Balbina, que
vira provocar a inundac;:ao de cerca de 1/3 da area ja reservada para os Indios
Waimi ri Atroari.
Ao leste da reserva. ja encontra-se em pleno funcionamento a Empresa
Timb6 Minerac;:ao Ltda. p_ertencente ao grupo Parapanema que esta explorando os recurses m1nera1s da area dos Indios Wa1m1ri Atroari.

a

A FUNAI ja comec;:ou a enviar area. seus antrop61ogos e tecnicos, supervisionados por Coroneis, propondo um estudo visando a diminuic;:ao da
area e aconsequente liberac;:ao das terras as empresas de Minerelc;:ao que pretendem nos pr6ximos anos instalarem seus equipamemos no territ6rio dos
Indios Waimiri Atroari.
No INCRA em Manaus sao encontrados documentos de mais de 30
proprietaries com tltulos registrados em cart6rio, da area compreendida pela
reserva Waimiri Atroari, territ6rio tradicionalmente habitado por aqueles
Indios.
Em pouco, tempo, se a pol ltica nao mudar. s6 ouviremos falar dos indios Waimiri Atroari, atraves de bibliografia em c1tac;:6es nas bibliotecas.

0 sarampo que contaminou o grupo ind i'gena Waimiri Atroari, que se
encontra residindo nas proximidades da rodovia BR-174 Manaus-CaracaraiBoa Vista. espalhou entre os indios do rnesmo grupo que ainda nao mantem
cantatas com a pessoal da FUNAI. resistindo ao cantata nas malacas no centre da selva, eles cantaminadas. sem nenhum cuidados medicos tambem vieram a falecer. Eo que se deduz.

0 numero portanto de mortos em razao do surto de sarampo surgido
entre os Indios Waimiri Atroari em maio e junho de 1981, a1nda esta por
ser precisado, pois fatalmente nunca se sabera o numero de viumas provocadas pelo surto.
Mesmo depois deste tragico fato, a FUNAI nao se preocupou em vacinar os indios contra doenc;:as evitaveis e nem mesmo intensificou a vigilancia
na estrada para que os transeuntes evitem de rnanter contato com os Indios
Wa1miri Atroari.
Nas proximidades da area tradicionalmente ocupada pelos Indios Waimiri Atroari esta srndo construlda uma usina Hidrelctric.a. que utilizara o
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A RESERVA IND(GENA WAIMIRI ATROARI
Desde o in lcio dos trabalhos do Servic;:o de Protec;:ao aos fndios - SPI ,
no Estado do Amazonas e da Primeira l nspetoria com sede em Manaus, que
foram feitas varias tentativas de fixar limites ao avanc;:o da sociedade nao lndigena sobre o territ6rio dos fndios Waim1ri Atroari.
A instalac;:ao pelo SP I do Posto lndlgena Mahaua, nas margens do rio
Jauaperi, visando pr incipalmente defender a integr idade do terri t6 rio dos
indios Waimiri Atroa ri foi o primeiro passo para a cri ac;:ao de uma reserva
para aqueles indios.

0 primeiro documentr, sabre a reserva Waimiri Atroari, foi a Lei nQ9 4 1
de 16 de outubro de 1917, que no artigo 59, destinava as terras da margem
dire ita no rio Jauperi, para os Indios "Waimiris".
Entretanto,em 1921, o entao Governador do Estado do Amazonas, o
Desembargador Rego Monteiro, visando afastar qua lquer impecilho as int enc;:oes de seu sobrinho Sim pl icio Coelho Rezende Rubin, de tomar con ta das
terras dos Indios Waimiri Atroari, revogou a Lei nQ 941 e promoveu assim
a oficializac;:ao da invasao ao territ6rio ind lgena.
Mesmo assim, sem a protec;:ao das leis, ou de reservas lega lmente constitu ldas, os Indios Waimiri Atroari, ap6s recuarem suas moradias da foz do
rio Jauperi para as cabec;:eiras do rio Alalau, da foz do rio Camanau para a
regiao nascentes daquele rio com as nascentes do lgarape Santo Antonio do
Abonari, da Faz do rio Uatuma, para a area de sua cabec;:ei ras, nao pe rm itiam
o avarn;:o da presenc;:a do homem civilizado para dentro daquele territ6r io.
E toda a vez, que algurn corajoso, aventurava-se a penetrar no ultimo reduto dos Waimiri Atroari, fatalment1::? pagava com a pr6pria vida.
Entretanto com o in lcio da construc;:ao da rodov1a BR-174 - ManausCaracaral-Boa Vista, e ap6s o insucesso da missao Cal leri e par proposta de
indigenistas da Fundac;:ao Nacional do fndio - FUNA I, destacando-se a participac;:ao pessoal do indigenista Gilberto Pinto Figueiredo, foi criada a reserva
denominada Waimiri Atroari, atraves do Decreto nQ 68.907 de 13 de junho
de 1971.
Os Ii mites fixados nao foram Hxatamente OS propostos par Gilberto. A
area proposta era muito maior da que fo i considerada reserva indlgena pelo
Decreto a seguir:
"Ao norte: partindo da cabe<;:eira do rio Camanau par uma linha reta e
seca ate a foz de um riacho sem nome, afluente da margem esquerda do rio
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Jauaperi nns coordenadas aproximadas de 61013·..,.y e 0035·s, dal sub indo
este rio a foz do seu afluente rio Alalau, subindo este ate a foz do riacho
sem nome, seu afluente da margem esquercJa, nas coordenadas aproximadas
de 60028'W e 0049·s, subindo este riacho ate sua cabec;:eira, dai por uma
linha reta e seca ate a cabec;:eira do riacho sem nome, afluente da margem
direita do rio Uatuma, nas coordenadas aproximadas de 5905gw e 0037'S,
dai descendo este riacho ate sua foz no rio Uatuma.
Leste: Deste ponto descendo o rio Uatuma ate a foz do seu afluente
lgarape Santo Antonio do Abonari ate sua cabeceira do riacho sem name,
pr imeiro afluente da margem direita do rio Curianau partindo.de sua foz, nas
coordenadas aproximadas de 61001 ·w e 1°42'S, descendo esse riacho ate
a foz do rio Curiau e par este rio abaixo ate a sua foz no rio Camanau.
Oeste: Subindo o rio Camanau ate sua cabeceira principal.
A area da reserva ficou com extensao aproximada de 1.611 .900 ha, encravada no municipio de Airao, no Estado do Amazonas.
A reserva entretanto nao englobou toda a area habitada pelos indios
Waimiri Atroari. Muitas malocas dos indios e areas de cac;:a ficaram de fora.
As malocas instaladas na margem direita do rio Alalau e muitas outras na
regiao central, alem do Alalau nao foram consideradas e os limites fixado
pelo Decreto 68.907, deixaram-nas de fora da reserva.
Na epoca os indigenista da FUNA I, principalmente Gi lberto Pinto Figueiredo, protestaram contra o fato da reserva nao atingir toda area rea lmente ocupada pelos Indios Waimiri Atroari. Entretanto nada de positive conseguiu-se. A alegac;:ao era sempre de que por se tratar de uma regiao in6spita,
nao havia necessidade de retificar o Decreto que criara a reserva e que coma
ainda nao se tinha conseguido contatar com a maioria do grupo indlgena,
se1 ia melhor esperar o contato para detinir ao maier precisao os Ii mites da
area.
En tretanto em agosto de 1974, conse~iuiu-se que nova area fosse interditada para fins de atrac;:ao dos indios Waimiri Atroari. Mais uma vez, nao
obstante ficararn de fora do Decreto que fixou os limites:
Decreto 74.463 de 26 de agosto de 1974, fixava os seguintes limites
para esta nova area a ser acrescida a reserva decretada inicia lmente para os
Indios Waimiri Atroari.
Norte: Partindo do rio Jauaperi, na altura da i lha Graziela, num ponto
de coordenadas s1005·w 0020·s por linha seca ao rumo geral leste, numa
ex tensao aprox imada de 4 qui lo metros ate a cabeceira do riacho denomi na111

do Pretinho, afluente da margem direita do rio Alalau no ponto de coordenadas geograficas aproximada de 60038'W e o 0 2o·s. Deste ponto desce este
riacho ate sua confluencia ate o rio Alalau. Sobe este rio pela sua margem
esquerda ate sua confluencia com o riacho sem nome, num ponto de coordenadas aproximadas de 5001 o·w e 0018'.
Leste: Deste ponto sobe este riacho sem nome ate sua cabeceira. Dai por
uma linha reta e seca,ate a cabec;:eira do riacho sem nome afluente da margem
esquerda do r io Alalau no ponto de coordenadas 60005'W e 0035·s.
Sul : Deste ponto desce este riacho sem nome ate sua confluencia com o
rio Alalau, dal desce este rio pe la sua margem direita ate sua confluencia com
o rio Jauaperi.
Oeste: Deste ponto, sobe este rio pela margem esquerda no ponto de
coordenadas 61005'W e 0020·s.
Este Decreto estava com os lirnites errados quanto as coordenadas geograficas e em janeiro de 1975, atrav1~s do Decreto 75.310/75, ele foi retificado. Entretanto, ainda permaneceu urn erro, que demonstra a fa I ta de cuidado
e criterios em fixar limites de areas indlgenas naquela epoca. A area interditada pelo Decreto 74.463/74e retificada pelo Decreto 75.310/75, ficaencravada no territ6rio de Roraima e nao municlpio de Airao no Estado do Amazonas. Erro que persiste ate os dias de hoje.
No rnesmo anode 1975, Apoena Meireles. sertanista que substituiu Gilberto Pinto Figueiredo a frente dos trabalh os de atrac;:ao dos Indios Waim iri
Atroari, vendo a urgente necessidade de instalar na regiao condic;:oes p_ara desenvolver um trabalho de protec;:ao aos Indios ma is efetivamente em vista da
instalac;:ao da rodovia BR- 174, que liga Manaus a Boa Vista, propos a criac;:ao
de um Parque l ndlgena. aos moldes dos ja existentes em outras areas da
Amazonia. como o Parque do Aripuana e Parque do Xingu.
Entretanto somente em 1977. a sua ideia foi acolhida e reformulada
pelo General Democrito Soares de Oliveira, entao Diretor da Coordenac;:ao da
Amazonia - COAMA, 6rgao da adrninistrac;:ao da pr6pria FUNAI. encarregado dos assuntos da Amazonia Legal, e proposta ao Presidente da FUNAI, que
por sua vez tentou vender a ideia ao Min istro do Interior de en tao - Mauricio Rangel Reis, nao conseguindo entretanto aprovac;:ao.
Em 1978, o Presidente da Fundac;:ao Nacional do 1·ndio - FUNA I. General lsmarth de Araujo Ol iveira, acolhendo sugest6es de Coordenac;:ao da
Amazonia - COAMA, interditou mais uma area adjacente a reserva as areas
anteriormente interditadas para protec;:ao dos Indios Waimiri Atroari, decla~ando area de ocupac;:ao, atraves da Portaria nQ 51 l N, datada de 04 de julho
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de 1978, incluindo, consequentemente,na area de reserva, a area de 03 malocas que se encontravam fora dos limites da reserva Waimi ri Atroari e das
areas anteriormente interditadas.
A Portaria nQ 511 N, juntamente com os Decretos 68.907/71, 74.463/
74 e 75.310/75, delimitaram a area rnlnima do territ6rio dos Indios Waimiri
Atroari, que na epoca ja era uma ilha entrn um sem numero de novos vizinhos que se instalaram na regiao com projetos de explorac;:ao de madeira,
agropecuaria e m inerac;:ao.
A Portaria nQ 511 N, foi o ultimo documento oficial que v isava a protec;:ao do territ6rio dos Indios Waimiri Atroari.
Estes diplomas, mesmo de forma fragil. masque reconheciam oficialmente a area dos Indios Waimiri Atroari, foram a principal defesa do territ6rio daqueles Indios frente de varias tentativas de invasao.

a

Entretanto no decorrer dos anos e com a instalac;:ao de projetos de explorac;:ao agrlcola e madereiro nas proximidades da reserva, aventureiros e
especu ladores, com a parcimonia de 6rgao oficial, chegaram a registrar como
propriedades particulares, vastas areas dentro da reserva dos Indios Waimiri
Atroari.
:vlesmo com registro, ou declarac;:ao de posse junto ao INCRA e "pagando impastos". estes fa lsos proprietaries nunca se arriscaram a tomar de sua
declarada propriedade, talvez pelo grande temor que os regionais ainda cu ltivam com relac;:ao a agressividade dos Indios Waimiri Atroar i.
Com autorizac;:ao da Fundac;:ao Nacional do 1-nd io - FUNAI, encontrase instalada dentro da reserva Waimiri Atroari a empresa de minerac;:ao Timb6 Mineradora Ltda, pertencente ao grupo Parapanema, que se encontra em
plena atividade explorat6ria na regiao leste da reserva.
.

.

Nas proximidades da reserva Waimiri Atroari, no rio Uatuma, abaixo
um pouco do limite Noroeste esta sendo constru ldo a usina hidreletrica denominada Balbina, que usara o represamento das aguas do rio Uatuma, como
forc;:a hidraulica, formando um grande Iago a jusante da barragem, que provocara a inundac;:ao de cerca de 1/3 da area da reserva Waimiri Atroari.
.. Em janeiro de 1979, a ELETRONORTE comunicou a FUNAI que iria
1nic1ar os trabalhos da construc;:ao da Barragem que represara o rio Uatuma
informando o nlvel que a lamina d'agua atingira ea sua influencia na are~
da reserva Waim iri Atroari.
A inundac;:ao de parte da reserva Waim iri Atroari, atingira tambem parte da rod ovia BR -174, que liga Manaus-Boa Vista, exatamente no trecho
da estrada que fica dentro da area dos Indios.
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Entretanto,sabe-se que existern duas alternativas para solucionar a problema da inundac;:ao de trecho da rodovia. 1) Alteamento dos trechos atingidos. 2) Construc;:ao de uma nova estrada, contornando o Iago que se formara
dentro da reserva Waimiri Atroari. quando da construc;:ao da barragem na cachoeira Balbina.
Sabe-se tambem que a constru~;ao de uma nova estrada ja foi determinado. Os trabalhos de levantamento topografico ja foram realizados. Mais uma
vez o terrft6rio Waimiri Atroari sofrera depredac;:oes.

D IM INUICAO DA RESERVA V\/A IMIR I AT ROAR I
Quando este livro ja se encontrava composto. surgiram fatos novos, que
vieram confirmar min has previsoes e infel izmente, foram tomadas novas
medidas pelo poder publico, visando destruir o que resta dos Indios conhecidos como WAIMI RI ATROARI.
No ano de 1980, a FUNAI, tendo ci frente da sua administrac;:ao o
bisonho Coronel da reserva Joao Carlos Nobre da Veiga, pessoa declarada
inimiga dos indios, vinha tomando uma serie de medidas visando diminuir
algumas das poucas reservas indigenas ja existentes no territ6rio nacional.
Sabe-se que o referido Coronel Joao Carlos Nobre da Veiga, tinha e
ainda mantem estreitas ligac;:oes com grupos economicos do ramo de explorac;:ao e extrac;:ao de minerios.
Talvez por isto, tenha facilitado que a empresa Paranapanema S/A,
conseguisse obter junto ao D.N.P.M, do Ministerio de Minas e Energia, alvara
de pesquisa na area nordeste da reserva indigena Waimiri Atroari.
Depois de um ano de pesquisa a empresa Paranapanema, constatou a
existencia de uma grande jazida de estanho na area em que pesquisava dentro
da reserva indigena WAIMI RI AT ROAR I.
Para explorac;:ao da jazida, foi elaborado o Projeto Pitinga, com previs1lo
de investimento na area de US$ 5.000.000 (vinte e ci nco milhoes de d61ares)
para aplicac;:ao nos anos de 1982 e 1983
0 potencial da jazida foi estimada em 28.000 toneladas de estanho,
perfazendo um montante de US$ 420.000.000 (qutrocentos e vinte mil hoes
de d61ares).
Entretanto o projeto enfrentava dificuldade para sua aplicac;:ao, face a
jazida encontrar-se encravada dentro da reserva ind lgena WAI Ml RI
ATROARI.
A dificuldade foi afastada, pois a pr6pria FUNAI, tutora dos Indios e
responsavel pelo zelo e conservac;:ao da posse e usufruto pelos indios das
terras por eles habitadas, atraves de seus dirigentes, inclusive seu Presidente,
Cel. Nobre da Veiga, vinha praticando urna pol ftica de traic;:ao aos seus
tutelados e declaradamente de posic;:ao favorave l a grupos economicos
invasores dos territ6rios ind lgenas.
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Tao logo a firma PARANAPANEMA procurou a FUNAI para tentar
conseguir a necessaria autoriza9:Jo para explorar a jaz1d~ ex1stente na area
nordeste da reserva indfgena WAIMIRI ATROARI, fo1 desencadeado um
processo de elabora<;ao de proposta para diminu19ao da area da reserva.
Atraves do Departamento Geral de PatrimOnio lndigena da FUNAI,
foram nomeadas varias comiss5es de antrop61ogos - (Recem contratados
pela FUNAI em substitui9ao a um gru~o de indige~is_tas. que por nao concordarem com a politica posta em prat1ca pela adm1n1stra9ao do Cel. Nobre
da Veiga) para reestruturarem em carater de urgencia a diminui<;a_o ~a reserva
ind fgena WA I Ml R AT ROAR I de tal sorte que deixasse de fora a iaz1da de estanho descoberta pela empresa PARANAPANEMA.
Entretanto mesmo usando os antrop61ogos recem contratados. o
D. G. P. l., sob o ~omando do Cel. Pagano. nao consegu iu que fosse elaborado
a proposta de diminui9ao da reserva 1ndlgena WAIMIRI ATROARI.

ATRACAO e PACIFICACAO DOS rNDIOS WAIMIRI ATROARI", invertendo totalmente o processo de formaliza<;:ao de uma Reserva lndigena.
pois a medida tomada nao caberia, pois a reserva indlgena ja estava legalmente criada e com os limites ja bem definidos pelos Decretos n9s : 69/ 907/71 e

74.463/ 74 e 75.310/75.
Alem po ato de acabar com a Reserva lndi'gena, tornando-a em apenas
numa "area interditada" o Decreto 86.630/B l de 23.1 1.81, diminuiu a area
em 5/.6.800 hectares, exatamente a area pretendida pela empresa de minera9ao PARANAPANEMA S/A.
Um verdadeiro absurdo, um verdadeiro crime contra a popula<;:ao indigena WA IMIRI ATROARI, pois devido a sua condi<;:ao de fndios ainda
arredios, nao tern condi<;:oes de protestarem publicamente contra o abuso e
trai9ao praticado pelos seus tutores.

Resolveu entao o D1retor do D.G.P.1, Cel. Pagano a nome~r ~m seu
colega, o Coronel da reserva de nome NEY FC?NSECA e sua principal ass1stente, a antrop61oga de nome Hildegart Rick. para dar uma solu<;:ao
urgente no "caso" Paranapanema _

o Cel . Ney Fonse e a antroploga-Hildegart est1veram na area _dos Indios
WAIMI RI AT ROAR I, num perlodo de 2 (dois) dias e f1zeram_r~p1dos s_obrevOos sobre a mata, venficando, segundo alegaram em seu r~la_torio. a ex1st~n
cia ou nao de malocas de Indios Waimiri Atroari, nas prox 1m1dades do acampamento da empresa pesquisadora de minerios, PARANAPANEMA.
Como nao "viram" nenhuma maloca nos rapidos e "amscados" sobrevoos que fizeram sobre_ a mata_ amazonica, no processo, ja em andamento
proporam a DIMINUICAO DA AREA DA RESERVA INDIGENA WAIMIRI
ATROARI.
A proposta de d1m1nu19ao da reserva indrgena, fo1 remet1da ao ~iniste
rio do Interior (Processo FUNAI BSB/ 2625/81 ), em carater de urgE'.!nc1a e em
seguida encaminhado a Presidenc1a da Republica para formallza<;:ao do Decreto.
Em 23 de novembro de 19:31, o Presidente Figueiredo, atraves do
Deere to n9 86. 630/81, revogando todos os decretos an teriores (Decretos
68.907/71 de 13.07.71, 74.463 de 26.04.74 e 75.310 de 27.01.75 que criava
e aumentava a Reserva indlgena Waimiri Atroari), tornou EXTINA a Reserva
l ndfgena WAIMIRI ATROARI, transformando a area habitada por aqueles
Indios ' como "AREA INTERDIT.L\DA TEMPORIAMENTE PARA FINS DE
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NOVA ESTRADA DENTRO DA TERRA DOS INDIOS
WAIMIRI ATROARI
Com a extirn;:ao da reserva 1ndlgena Waimiri Atroari, que passou a ser
apenas uma "area interd1tada temporariamente" ea diminuicao da area de1xando livre e desembarac;:ada 526.800 hectares para a empres~ Paranapa~ema
S/A, fo1 dado o prossegu1mento ao processo de instalac;;ao do Projeto Pitinga,
daquela empresa, que visa a explorac;;ao de jazida estani'fera.
Entretanto Paranapanema S/A, nao satisfeita com os 526.800 hectares
das terras indlgenas que lhe 'oram, nao se sabe a que prec;:o, cedidas pela direc;;ao da FUNA I, passou a ex1gir daquele 6rgao, que lhe autorizasse a construir
dentro da nova "area interditada" uma estrada para utilizac;:ao em carater
privado e exclusivo, com o f im de escoar par rodovia, o minerio a ser re ti rad a da jaz1da de estanho que se encontra na area indlgena, hoje em poder
daquela empresa.
No perlodo em que a Paranapanema formal1zou a FUNAI o pedido
de autorizac;;ao para constru1r a estrada, antes mesmo de qualquer resposta, 1nic1ou os trabalhos de construc;;ao abrindo picadas e levantamentos lOpograficos.
Nesta epoca, dezembro de 1981, o Cel. Nobre da Veiga, foi afastado
da Fundac;;ao Nacional do 1·ndio, levando consigo a fama de pior Presidente que a FUNAI Ja teve, 1nclus1ve com a marca de varias denuncias publicas
de seu envolv1mento com casos de corrupc;;ao administrativa.
Ern seu lugar assum1u o Cel . Paulo Moreira Leal,que oriundo da Secretaria do Conselho de Seguranc;;a Nacional, era uma esperanc;;a para que pelo
menos a seriedade e o respeito as leis fosse restabelecido na FUNAI.
Com a mudanc;a da adm1n1strac;ao, os desejos da Paranapanema nao
11veram a mesma acolhida que v1nha recebendo na epoca da administrac;;ao
do Cel. Nobre da Veiga
Consultado os antrop61ogos do 6rgao (Processo n9 003929/81-FUNAI)
e sem a ameac;:a do Cel. Nobre da Veiga, estes for am de parecer contrar10 a
pretensao da Paranapanema S/A de ma is u rna vez rnvad ir as terras dos Indios
Wa1mirr Atroari, atraves da construc;;ao de uma estrada c/38 quilometros de
ex tensao para seu uso exclusivo.
Diante do impasse tecnrco. devrdo a negatrva dos antrop61ogos. um dos
remanescentes da administrac;;ao Nobre da Veiga, o truculento Drretor e Che-
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fe da Assessora de Estudos e Pesquisas da FUNAI, Cel. Ivan Zanoni Heusen,
assumiu a questao "PARANAPANEMA" e procurou novas formulas para
atender o desejo daquela empresa de minerac;;ao.
Sugeriu, que tendo em vista a necessidade premente e inevitavel de ser
constru ido a estrada, fosse criado na area, uma infra-estrutura par parte da
FUNA I, visando evitar possiveis reac;;oes dos Indios contra os construtores da
estrada e futures transeuntes da rodovia, quando a PARANAPANEMA S/A
iniciasse o transporte do minerio.
Sugeriu tambem que fosse cobic;;ado um elemento que conhecesse os (ndios WA IM I RI A T ROAR I, para exercer suas .atividades de sertanista e indigen istas ju nta as equipes de funcionarios da PARANAPANEMA S/A, visando
a protec;;ao dos trabalhos a serem realizados quando da construc;:ao da estrada.
.
A pessoa escolhida foi eu . E pessoalmente fui convidado pelo Cel. Zanon1. Como sentf que par tras do convrte existia interesses nao confessados e
que a. fir_m~ PARAN.APANEMA estava invadindo terras indlgenas, recu~ei
em p r rncrp10 o c~nv1 te, propondo que antes de qualquer resposta, eu visitasse a area e depors do meu retorno daria a minha resposta final.
Estive na area indigena Waimiri Atroar 1, assim coma no acampamento da PARANAPANEMA, onde os trabalhos de infra-estrutura ja se encontra mediante estagio de implantac;:ao.
Constatei na ocasiao, que o Projeto PITI NGA. da Paranapanema, nao
se restringe somen!e a area de 526.800 hectares, cedidas da area ind lgena pela FUNAI, mas inclue tambem toda a area compreendida a direita da rodovia
BR 174 no sentido Manaus-Caracara i. entre os rios San to Antonio do Abonar i e Alalau e que a estrada a ser constru Ida pela Paranapanema, visa principalmente a posse dessa area e nao necessariamente um meio e via de escoamento do mi nerio ja descoberto na area cedida pela FUNA I.
Ouando retornei a Brasilia, apresentei um relat6rio ao Presidente da
FUNAI, Cel. Paulo Moreira Leal, informando-o dos males que a estrada
se constru ida causara aos Indios e que havia constatado com relac;;1fo as pretens6es expansion istas do Projeto Pitinga da Paranapanema, com relac;:ao as
'"rras dos Indios Waimiri Atroari.
Em principio a minha denuncia foi bem acolhida, principalmente quanta a denuncia do processo em que resultou na diminuic;ao da reserva.
Providencias na FUNAI foram tomadas no sent1do de apurar responsabtl1dades quanta a passive! envolv1mento de funcionarios do 6rgao, favore-
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cendo a empresa PARANAPANEMA S/A em preju1zo das terras dos (ndios
WAIMI RI AT ROAR I.
Sabe-se que o Cel. Paulo Leal, ap6s ter sido contrario a pretensgo da Parar1opanema S/A em construir mais uma estrada dentrdo da "area interditada
dos Indios WAIMIRI ATROARI", teria voltado atras, cedendo a fortes pressoes que recebera dos altos escaloes da administrac;:ao federal.
Ap6s a entrnga do meu relat6rio ao Presidente da FUNAI, contrario as
pretensoes da PARANAPANEMA S/A, fui procurado par um dos seus funcionarios, Sr. Vilas Boas, que ao saber do meu parecer contrario a pretensao
da empresa em que trabalha, de construir uma estrada dentro dos domlnios
territoriais dos Indios WAI Ml RI AT ROAR I, fez-me pessoalmente ameac;:as,
dizendo "que o poder economico e muito forte e que passaria par cima de~
mim e do Presidente da FUNAI e ate mesmo de quern quer que fosse que
tentasse impedir o sucesso do Projeto Pitinga.
Da forma coma estao acontecendo os fatos, certamente quando este
livro comec;;ar a chegar as maos do publico, novas crimes contra os rndios
WAIMI RI ATROAR I ja foram perpetradas e sua reserva ma is uma vez
diminulda.

Gilberto Figueiredo, conversando com o seu amigo Indio MARUAGA
em 1974.
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Meninos WAIMIRI, em vistia ao Posto de
Atracao CAMANAU 1974.

i'ndios WAIMRI em visita ao POSTO OE
ATRACAO CAMANAU - em 1974.

I

!'ndios WAI Ml RI - Tuxaua (ode camisa) - e sua esposa
acompanhados de um outro llder WAIMIR I - ATROARI.

A estrata BR-174 - Manaus-Boa Vista, depois de pronta. Trecho dentro da
reserva ind(gena WAIMIRl-ATROARI.

..

Soldados do B.f .C. na BR-174 Mrinat.s-Boa Vista,
no trecho que cruza a reserva indlgena WAIMIRl-ATROARI.

i"ndiosWAIMIRl em visita ao Pesto de Atracao da FUNAI em 1974.

Maloca de (ndiosWAIMIRl-ATROARI, na hara em que estava sendo
incendiada, quando o aviao de buscas as vltimas do ataque ao Posto de
Atracao ALA LAU II, sobrevoava o local. Em 02 de outubro de 1974 .

..
Gilberto Figueiredo com os Indios WALMIRI quando visitam o
POSTO DE ATRA~AO CAMANAU em, 1974.

1-ndios ATR OAR I, na margem do rio Alalau, logo ap6s ao ataque ao
Posto de A tracao A LA LAU 11 em 02 de outu bro de 1974.

Maloca dos fndiosWAIMIRl-ATROARI, na margem direita do rio Ala lau
- 1974.

A estrata BR-174- Manaus-Boa.Vista ainda em construcao {1974), na area
da reserva indfgenaWAIMIRl-ATROARI.

•

Canoas dos fndios WA IM I A I-A TR OAR I - "U BAS" - 1974.

Canoas dos (ndiosATROARI - UBAS- no "porto" do POSTO DE
ATRACAO ALALAU II. Em 1974.
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RESERVA WAIM I RI A TROAR I

0 legendario Indio WA IMIRI - Tuxaua Maruaga.
Foto em 1974

··· Limite da Reserva
• .A.ldeia de rndio
• Posto da Funai
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MAPA DA RESERVA WAIMIRI ATROARI
Destacando a distanc1a com rela~o a Manaus, Capital do
Estado do Amazonu
Regiao Norte do Brasil - Am~rica do Sul.
Escala: l : 250.000

GLOSSARIO

ANTA - Tapir. Mamffero perissodactilo da famllia dos tapirfdeos. que habita a regiao compreendida desde a Amazonia Colombiana ao charco Matogrossense. Mede cerca de 2 metros de comprimento e 1 metro de altura. Vive nas matas, nas proximidades dos rios e lagoas. ~ tide pelos cac;:adores come um cac;:a nobre e sua carne e saboroslssima.
SACASA - Palmeira de espique anelado, folhas lanceoladas. lineares, de flares brancas, comestfveis, com as quais se fabrica bebida vinhosa. 0 palmito e alimentlcio. 0 fruto, oleaginoso e comestfvel. Palmeira do genera Oenocarpus.
SALAIO - Cesta de palha, de talas de palmeiras ou de cip6, de forma arredondada, que serve para guardar farinha de mandioca e frutas.
SA LATA - Nome generico as especies de sapotaceas produtoras de goma
nao elastica, de importancia comercial. As principais especies de "SALAT AS" - Sao· Salata Verdadeira, Salata Rosada, Salata Rosadinha e
Salata Inferior - extra Ida da massaranduba. (Manikara Sidentata, Siderowylon Resineferom. Sideroxylon Cyrtobotrym, Minikara Huberi).
SALATE I RO - Coletor de Salata.

a

BAN DOLE IR OS - Ex pressao designativa pessoas q ue se prestam em grupos, atividades fora da lei com uso da violencia. Bandido. Cangaceiro.

a

BATELAO - Embarcac;:ao robusta. construfda com ferro ou madeira, usada
para embarque e desembarque de cargas, sem propulsao pr6pria.
BE IJU - Bolo de massa de mandioca ou de tapioca.
BORDUNA - Arma construfda em madeira na forma de um grande facao.
BOR RAC HA - Substancia elastica feita do latex coagulado de varias plantas
principalmente a seringueira (Hevea Brazilienses).
BRINDES - Presentes ofertados e trocados com os Indios, consistindo em
faeces. anz6is, facas, calc;:oes de pano, roupas em geral. arame. machado,
enxadas, foices, etc.
CACHOR RA - Cade la ainda nova. Femea do cao.

CANOA - Embarcac;:ao construlda em made1ra, de pequeno pone. Mede de;
0 1 a 05 metros.
CASTAN HA DO BRASIL - Castanha do Para - Amendoa rica em protelnas
gordwas, sais minerais e vitaminas. Sabor mu1to apreciado. (Benholleua
excelsa H.B. K. Lecitidacea).
CRUZE! RO - Grande cru z erguida em cemiterio, prac;:as, largos. Simbolo do
cri stianismo Era erguido sempre quando se fl1ndava uma povoac;:ao. Servia de marco inicial de um povoado.
CURUMIM - Rapaz. Rapaz inho de sete a doze anos, rnoleque. De KyrymiCurumi (Tupi ).
DER-AM - Departamento de Estrada e Rodagens do Estado do Amazonas.
Vinculado ao Governo do Estado do Amazonas.
ONER - Deparcamento Nacional de Estrada e Rodagens. Vinculado ao Min isterio dos T ran sportes.
FUNAI - Fundac;:ao Nacional do fndio - lnstitu ic;:ao do Governo Brasileiro.
com a finalidade de defender c~ proteger os Indios no Brasil. Subst1tu iu
0 Servic;:o de Protec;:ao aos fndios - SPI, extinto em 1967 . Foi criada pela Lei 5.371, de 05 de dezembro de 1967.
GAVIAO - Desig na<;:ao comum as varias especies de aves falconiformes, da
famllia dos acipltrideos e falconldeos.

fincadas no chao, forradas com palha de ubim ou buc;:u as quais, quase
sempre nao chegam a atingir a altura do teto, deixando uma abertura
para a entrada dear e para salda da f umac;:a de suas fogueiras. lnternamente a maloca contem divisoes que sao esteios fincados ao chao os
qua is servem n~o s6 para dividi r entre _as acomodac;:oes de duas fam llias,
pois a maloca e um sistema de moradia comunal, coma tambem servem
para dar apoio as suas "Maqueras" que ficam atacadas nestes esteios e
nos esteios de sustentac;:ao do teto. Em cada uma destas divisoes vive
uma famflia com seus pertences : Arcos, Flechas. Cuias, Jamaxis, Maqueras, etc.
MANOIOCA - Planta leitosa, da famllia dos euforbiaces, cujos grosses tuberculos radiculares, ricos em amides, sao de largo empenho na alimentac;:ao e que servem para o fabrico da farinha para alimentac;:ao.
MAOUERAS - Rede de dormir, construlda com fibras de tucum, em formate de ma Ihas, com rombos de 8 a 10 cm quadrados e bastante resistentes.
MA TE I RO - Pessoa conhecedora da selva e que oferece seus servic;:os como
guia em expedic;:oes na mata.
PACA - Mamlfero roedor dos cuniculfdeos (Cuniculus Paca). Vive sempre
perto d'agua, onde busca refurgio quando perseguido. Adulto pesa cerca de 10 quilos e e apreciado para a cac;:a esportiva .
PARANA - Brac;:o de rio caudaloso, separado deste par uma pequena ilha.
Canal que liga dais rios.

GENE ROS - Produtos agrlcolas, vlveres, mercadorias.
PARTEI RA - Mulher encarregada de ajudar no parto.
IGARAPt - Ribeirao. Riacho. Caminho de canoa. De Ygara - Canoa-Pe Cam inho.
JAMAX IS - Urna especie de cesto de fo rma comp rida, onde os Indios Wa imiri Atroari, carregam os seus pertences quando em viagem. Feito de
tala de aru ma e cip6 de t1mb6ac;:u, com alc;:as para o peitu e para a cabec;:a.
MACAXE I RA - Tuberculo comest Ivel. Conhecida tambem como aipim. E
as vezes, corno mandioca
MALOCA - Casa residencial comunal. A ma loca dos Indios Waimiri Atroari,
consiste em uma construc;:ao de troncos fincados no chao, de espac;:o a
espac;:o, que sustentam uma cobertura cle pal ha de ubim tranc;:ado. Tern
forma oval ou redonda, com duas por tas e paredes tambem de hastes

PENEI RA - Objeto circular, com caixilho de madeira ou cip6, com o fundo
formado par telas de palhas de palmeiras.
PICADA - Caminho feito na mata, atraves de desmatamento das pequenas
arvores au arbustos, conservando-se as arvores maiores. In lcio da construc;:ao de uma estrada maior.
PIRANHA - Oesignac;:ao comum a va rias especies de peixes teleosteos, cariciformes, da famllia dos caracld eos. Conhecidos como carnivores, extremanente ferozes e vorazes, com dentes numerosos e cortan tes. Demonstram predilec;:ao especial par animais sangrantes, tornando perigosos os rios e lagos onde vivem.
PIRARARA - Peixe teleoteos, siluriforrne da famllia dos pimelodldeos.
Tern dorso escuro e uma faixa amarela ao longo da linha lateral, com

duas series cle pigmentos de amare lo ouro. T1do dos rios amazon1cos,
como peixe perigoso e devorador de animais.
PIRARUCU - Peixe teleosteos da ordem dos clupeos, da famil 1a dos osteoglossideos da bacia amazonica. i: o ma1or pe1xe de escamas do Brasil
A pesca e feita com anz6is ou arpao. A lingua e usada para ralar guarana. A escama e utliizada para lixar unhas.
PORTO - A expressao "porto" e u til izado pa ra designar o local onde as
canoas ficam atra cadas e onde os passage 1ros embarcam e cJesembarcarn.
i: um ba1 ranco na margem dos rios e as vezes uma pequena enseacla,
pr6pri a para o a tracamen to das pequenas embarca<;:6es.

Brasil. Foi depois extinto e substituido pela Fundac;:ao Nacional do 1·ndio - FUNAI. Dividia-se o SPI em lnspetorias Regionais. A 1~ lnspetoria foi instalada em Manaus, capital oo Estado do Amazonas.
SUB-COAMA - Sub-Coordena<;:ao da Amazonia - Organismo criado dentro
da pr6pria FUNAI, para tratar dos assuntos da Amazonia Legal. Em cada regiao da amazonia foi criada uma SUB-COAMA, subordinada a
COAMA - Coordenac;:ao da Amazonia, com sede em Brasilia - Distrito
Federal.
TABOCA - Bambu. Taquara.
TAPIR I - Cabana. Do Tupi - Tapi'ri.

POSTO DE AT RA CAO - cons1ste num local onde sao 1nstalados atrdt1vos
para que os incJ1os arredios aprox1rnem-se das pessoas que la se encon
tram. Local de cloa<;:ao e trocas de presentcs. v1sando conseguir fazer
amilarle com os ind1os arredios.
LuL;.il de c.Jlloc.Jo 111stc.Jlado na marutorn
POSTO DE ATRACAO ALALAU I
esquerda do rio Alalau nas prox1midades de sua fot com o rio Jauaper1
POSTO DE ATRACAO ALALAU 11 - Posto de Atracao instalado na mar
gem esquerda do rio Alalau, distante cerca de 3 qu1l6me1ros do tracado
da BR-1 74
POSTO DE ATRA<;:AO CAMANAU - Posto de Atrac;:ao 1nstalado na mar
gem direita do rio Camanau. nas proximidades da foL do r10 Curiau.

TAAi.RA - Peixe teleosteo da familia das carcacideos. Muito comum nos
rios brasileiros.
TUCUM - Palmeira de cujas grandes folhas se extrai uma fibra forte e util
e cujas sementes fornecem 30 a 50% de um 61eo alimentlcio. Atinge
uns dez a doze metros de altura .
TUCUNAR!: - Peixe teleosteo, percomofo, da familia dos ciclideos da amaz6nia, de colorac;:ao prateada .
UBAS - Canoas feitas de um tronco de arvore inteiri<;:a, cavado no meio, que
com uso de remos. servem como embarcac;:ao e meio de transporte.
VARADOU RO - Caminho estreito dentro da floresta.

POSTO DE ATRACAO SANTO ANTON I O DO ABONARI
Posto de Atra
<;:ao instalado na margem direita do lga rape Santo Antonio do Abonarr,
distante do tra<;:ado da rodovia, cerca de 1 30 horas de viag0m em motor
de popa.
SERTANI STA - Pessoa que trabalha na selva. Acostu1rndo ao irabalho jun
to as comunidades ind igenas.
SEXTO BATALHAO DE ENGENHARIA E CONSTRUCAO - Drv1sao do
Exercito Brasileiro. subordinado ao 20 Grupamento de Engenha1 ta e
Construc;:ao - en car 1egado de constru<;:oes de est rodas na reg1ao amazonica. Responsavel pela construc;:ao na BR 174, Estrat.la Manaus-Caraca
rai-Boa Vista.
SERV I CO DE PROTECAO AOS IND IOS - SP I - lnst itu1cao do Governo
Br~slie1ro, cnada c~1 20 de JUlho de 1910, pclo Decrcto 8 072 de 20 de
jlllho dr 1910, tendo corno finalicJadl! pmstc11 dssi<;t(}ncra JOS 1nJros do

1
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Nata Oficial do 29 Grupamento de Engenha.ria e Constru9ao - COMANDO
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Campos - Presidente da FUNAI.
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Joma! do Comercio - 30.05.68 - Manaus -AM.

Relat6rio da Frente de Atra9ao WA/MIR/ A TROARI Figueiredo - 27.10.73.

Gilberto Pinto

Joma/ da Tarde -- SP - 09. 11.68
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Jose Porfirio F. de Carvalho ao Sr. Comandante do 69 8EC datado de
02.07.74.

Estado de Sao Paulo - SP - 09. 11.68

A Notfcia - 05.01.14 - Manaus - AM

A Critica - Manaus - AM - 21. 11.68

Offcio n9 119/74. do Chefe da Sub-Coama -- Manaus - AM. Jose Porfirio
F. de Carvalho para o Sr. Comandante do 29 Grupamento de Engenharia
e Construr;:ao - em 22. 10.14.
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Offcio n9 120/74 do chefe da Sub-Coama - Manaus - Jose Porfirio F. de
Carvalho, para o Sr. Comandante do 29 Grupamento de Engenharia e Construr;:ao em 22.10.74.
Ata da 819 Sessao do Conselho lndigenista da FUNAI - 24.01.75.
OFIC/O N9 69/75 - CART. 05.02.75 do Chefe do D.O.P.S.!Departamento
da Po/fcia Federal - Bel. Helio Vieira Junior ao Delegado da FUNAI em
Manaus.

A Not/cia - 02.02. 13- Manaus - AM

UFICIO N9 042/E-2 -CONF. de 21 de novembro de 1974, do Comandante
do 29 Grupamento de Engenharia e Constru~:ao ao Comandante do 69 8atalhao de Engenharia e Constru9ao. Assinado pelo General de Brigada Gentil
Nogueira Paes.

OF!C/O N9 46 do Chefe da 79 lnspetoria do S.P. I. em Manaus, M . Rocha
Viana ao Sr. Diretor do S.P.1. - Em 22.03.49

A guerra do Extermfnio contra os Waimiri A troari
Egydio Schwade - 1980.

A Not/cia - 77.02.73 - Manaus - AM
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