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MINISTERIO DA JUSTIÇA 

FUNDAC~O NACIONAL DO INDIO 

SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA REGIONAL DA FUMAI - 4a. SUER 

A QUESTno AURÉ I AURA 
====================== 

A 4a. SUER vem atuando nos Estados do Pará, Amapá e 
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Maranhio com índios de diferentes etnias e nos mais variados .. i 

l 
! graus de contato. Os grupos de índios isolados, t&m merecido 

de n o s s a parte especial atenção, devido a fragilidade que 

envolve um grupo recém-contactado, contando em algumas ireas, com 

o apoio de outras institui~8es. 

Apesar das especificidades que envolve o trab~lho com 

esses grupos, via de regra, conseguimos conduzir nossas 

ac:ões com certa eficiincia1 pois sio grupos constituídos por 

uma ou mais aldeias que mantim viva sua estrutura cultural e 

desenvolvem suas atividades de roç:a, de tal forma que garantem a 

sua sobrevivincia. 

Em julho de 87 deparamo-nos com uma situaçio Ímpar ao 

contactarmos com 2 índios,os quais foram denominados de AURE e 

AURA acerca de quem pouco sabemos e, ati o momento,acreditamos 
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serem os ~ltimos indivíduos de uma etnia. Faremos a seguir um 

pequeno relato da dramática situação vivenciada por 

AURA, na certeza de sensibilizar V.Sa para a questão. 

Provavelmente nos meses de março ou abril de 87, 

madereircs que circulavam na regiio do Tueré :;:1.p 1· o x i mad amen te 

240 km de Marabi, encontraram-se casualmente com AURÉ e AURA. Em 

julho/87 os dois foram vistos no sítio da Sra. líar ia das ti ores 

Farias. A ADR.Marabá foi comunicada a respeito do fato e 

imeditamente adotou as providincias de rotina, instalando no 

local um acampamento para onde foram deslocados índios das tribos 

0 Pa r ak au ã , Assur in i do Tr cc ar a e Arara objetivando m~.nter um 

contato verbal com AURE e AURA,cuja a a~lo não obteve i><ito 

pois, os intérpret: e s índios c on s e su í r am en t.en d e r apenas a l s uma s 

palavras que, na prática, inviabilizaram uma comunica,io minima 

com os dois outros aborígenes. 

Du t ub r o ele 07, · solicitamos qua' o ~1r. William B,:l.lé 

se deslocasse até o local onde estavam AURE e AURA, em mais uma 

tentativa de identificar sua origem.Após este segundo contato 

foi possível concluirmos que 

.1. E possível que AURÉ e AURA sejam os ~ltimos 

descendentes de um grupo indígena Tupi-Guarani que habitava 

aquela região, e provavelmente nio devem ter sido exterminados 

por armas de fogo, o que nos levou a crer, nio terem eles ainda 

se defrontado com a homem branco. 
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2. Sua tecnologia i bastante rudimentar. A constru,lc das 

malocas i em palha e, preferencialmente aproveitam as irvores 

em p' para utili~á-las como esteios; (JS a r co s e fh:chas IJ 
sao 

tortuosos e mal acabados, sendo pouco provável que sirvam 

adequadamente para a pritica da cata .. 

3. Apesar de conhecerem palavras como milho, mandioca, 

mamlo e batata doce, nlo encontramos vestígios de plantio, tanto 

em suas malocas velhas como na nova. Encontramos sim, virios 

cascos de Jabuti e Tatu ou seja, animais que podem, fac i 1 me n te, 

ser capturados com as mãos, aljm dos frutos que constituem outra 

como castanha do Pará, babaçu, cupuaçu e 

cacaui. 

Quando da visita de William Bali, AURE e AURA demonstraram 

insistentemente que nio queriam mais ficar naquele local, 

iniciando-se entio, a situa~lo que ati hoje se traduz no maior 

dilema de AURE e AURA.Para onde levi-los? Que outro grupo indígena 

teria condi;5es de recebi-los? Qual seria o futuro de AURA e 

AURI:.? 

Inicilamente levamos AURÉ e AURA para a irea indígena 

i=·a r ak anã, on d e mais um fato nos surpreendeu: A revela;io de 

extermínio registrada pelo referido grupo aos parentes dos dois 

s í t v í c o I as , que foi constatada quando os mesmos, ao avistarem os 

Parakan~, demonstraram profundo medo. 
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A descoberta foi positiva para I nos;, se observarmos o fato 

de termos conhecido um pouco mais de sua história ,entretanto, 

tornou-se negativa para eles, vez que tivemos que descartar a la. 

posslbilidad~ de propiciar-lhes uma alternativa de integraçio C 

convívio com outro gr·upo ,pois ser í a impos"E;:Í. v e 1 

manti-los em Marabj dada a inevitabilidade do encontro de AURÉ e 

AURA com outros Parakani. 

Consideramos que naquele momento o mais viivel seria lev,- 

los para o PIN Koatinemo, pois os índios Assurini sio falantes do 

tup~-guarani e se mostraram dispostos a recebi-los. 

Em julho de 89, solicitamos que o linguista Norval 

Oliveira Silva se deslocasse à irea, objetivando aprofundar os 

estudos da lingua .por eles falada. Quando Nerval chegou ao 

Koatinemo, os dois já haviam construido uma casa e pareciam 

estar adaptados a sua nova realidade. O principal elo de 

comunica,io entre eles e a éomunidade foi a índia Asurini de nome 

BAYA, que passou a lhes dar todo apoio, fazendo sua comida e 
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· / BAYA passou a conviver, intimamente, com 

AURA e passsou a ser para ambos, a mãe. amiga e companheira. 

uma das poucas lembranças agradáveis que eles 

guardam, de um mundo que sempre lhes pareceu hostil e estranho. 

O linguista Nerval permaneceu por duas semanas com AURE e 

AURA e ficou mais uma vez claro serem eles falantes de uma língua 

do 9\"UPO Tup~, ' mas especificamente dd Tup~-Guarani, en t r et an to, 

apesar de algumas semelhanças com outras línguas faladas por 
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outros grupos, era, sem via de d~vidas, uma língua nova e ~nica, 

ou seja, somente AURÉ e AURA conheciam este dialeto,evidenciando 

dessa forma que, somente eles detim informaç5es preciosas sobre 

um povo do qual sio eles pr6prios,~nicos sobreviventes. 

No mis de outubro de 1989, mais uma fatalidade se abate 

sobre AURE e AURA Este ~ltimo , tomando de um machado, aplicou 

um golpe profundo no bra,o esquerdo do índio Havana, um dos 

paj,s mais respeitados da tribo. Nio sabemos o que motivou tal 

reaçio de AURA e em decorr&ncia do golpe, Havana veio a falecer e 

mais uma vez,obrigatoriamente AURÉ e AURA tiveram seus 

r--. destinos alterados. Par t ir, desta vez, deve t (H sido uma tarefa 

dificil, pois tiveram que deixar para tr,s sua BAYA, deixaram a 

ami 9c\, companheira e mie. Partir significava, mais uma vez, ir 

para a Casa do Indio, ficar olhando para tantos semelhantes e ao 

mesmo tempo diferentes, pois ningu,m conseguia entendi-los. 

Os dois índios foram para a Casa do !ndio de Marabi, onde 

permaneceram pouco tempo,sendo logo transferidos para a Casa do 

!ndio em Be]jm, onde ficaram fechados em si mesmos, isolados na 

sua cultura, na sua língua, embora ajudando-se mutuamente, mesmo 

porque AURÉ · i deficiente de uma perna sendo visível a liga;io 

e aten,io que o outro lhe presta. 

Mais uma vez veio a baila a questio . Qual o destino de 

AURE e AURA ? Para onde poderíamos levá-lo ? Haja vista a 

dificuldade de com outros grupos 

,::• 

'"' 



,. .. 

anteriormente neste documento. Vefificamos então que, talvez 

eles tivessem mais chances de uma convivincia menos conturbada 

junto a um grupo tupi com maior grau de integraçlo, na esperan,a 

de que os mesmos fossem mais sensíveis ao problema em evidincia. 

No entanto, em janeiro de 90 a Antrop61oga Carmen Affonso, 

sertanista João Carvalho e o linguista Norval acompanharam AURÉ 

e AURA ati o PIN Canindé.Contudo ao chegarem no Posto foram 

recebidos com certa aten,io pelos índios, mas, principalmente as 

mulheres mostraram receio, entretanto, os homens garantiram que a 

situaçio seria contornada com e tempo. Conseguimos ainda, que o 

linguista Norval dedicasse um maior tempo à AURÉ e AURA, para 

aprot'undar o estudo l:in~3tdstico .já iniciado. 

As ~ltimas atividades de Nerval cerno missionário da ALEM 

impedi r am sua permanência in int e r r up t a junto aos cio is 

indios.Ap6s a ~ltima saída de Norval recebemos o RDG No. 79 de 

12.11.90 do PIN Canindi·solicitando a retirada dos índios, ou 

seja, mais uma vez fracassámos na tentativa de adapti-los as uma 

outra comunidade. 

Infeli:a:mente1 o PC)\" nós e m a 

possibilidade de aceita,io dos índias mais integrados1 nio 

ocorreu, haja vista o fato da comunidade do PIN. Canindi, ap6s 

d emon s t r-a r em evidente aos 

indígenas, de forma evasiva, porim contundente, :i.n formaram da 

impossibilidade da permanincia de AURA e AURE naquele PIN, 

justificando que os mesmos estariam efetuando pequenos furtos de 

roupas femininas, alegando serem para sua mie e, como é certo que 
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os dois nio t&m mie, supõe-se que os presentes seriam 

destinados à india BAYA que eles tim esperan;a de reencontrar. 

AURE e AURA permaneceram por curto período na Casa do 

Indio em Belim. Os t,cnicos da 4a.SUER ap6s discutirem sobre para 

onde levá-los, concluiram que, no momento, a ~nica alternativa 

viável seria encontrar uma área/local, onde lhes fosse dada a 

chance de ficarem somente eles. Estamos certos que as constantes 

:ida'!-:. e vindas, bem como as tentativas em integri-los, vem lhes 

causando profundo sofrimento, po\· tanto optamos 

por deslocá-los para a área indigena Guaji, no local denominado 

Miri-Miri, que i um sitio onde j' existem algumas roças plantadas 

e o queimais importante, o local nio é frequentado pelos Guaji. 

Assim Aurá e Auri foram deslocados para a referida irea, 

juntamente com tres servidores da FUNAI. Ocorre que o fato de 

nenhum dos servidores falarem a língua de Aurã e Auré vem 

impedindo a mínima comunicacio entre eles, frustrando nossas 

expectativas de que eles venham a reaprender a prover sua própria 

subsistência, diante da nova realidade que se apresentou para 

eles ap6s o contato. Aurá e Auré simplesmente se recusam a 

executar qualquer atividade, reagindo inclusive agressivamente 

quando os servidores que 1, se encontram não providenciam sua 

alimentacão. O linguista Nerval, que ji consegue manter uma 

com os dois colocou-se à disposição 

para, sempre que possível, visitá-los na tentativa de colaborar 

•no processo de integra~ão entr~ eles e os servidores da FUNAI. 

En t r e t an t o , devido suas atividades junto aos Tembé, ~.;ó 
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ocasionalmente serâ possível seu des16camento ati _Miri-Miri. 
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Centro de Trabalhos Indígenas - C.T.I. 

ATT. Drª= Marina Kalm Villas Boas 

Rua Fidalga, 548 - Sala 13 
' 

05.432 ~-SÃO,PÀ'ULO·- SP 

~ 

Prezada Senhora, 

Encaminhamos em a.nexo, relato sobre a situação dos Índios AURÁ e AURÉ. 

Gomo é possível observar esses Índios encontram-se em difícil situ_ação 

decorrente da falta de um linguista que possa dedicar-se exclusivamente 

a decodificar sua língua. 

1, 
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A situação de AURÁ e AURÉ torna-se, com o passar do teiqpo, insustentá - 

vel onde tememos pela sobrevivência dos mesmos, portanto apelamos a 

V.Sª. no sentido de verificar a possibilidade dessa Instituição conse 

g\rlr um elemento que se proponha a executar a tarefa citada. 

Caso seja impossível ao CTI atender nossa solicitação, rogamos a poss! 

bilidade de manter contato com outras Instituições que nos possam aju - 

dar. 

No aguardo de uma posição, antecipamos nossos ~o-radecimentos. 
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