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Fomflle Arena chogondo ò soda da frente dêõtroçâo da Funal.

9 Ovisitam a ■ 
“cidade do branco”

pnmeira vez
MEMÉMA MORBRA

ALTAMIRA — Um ano depois 
do primeiro contato com os 
brancos, os Arara, grupo In
dígena que vive nas proximi
dades do rio Penetecal, noroeste 
paraense, chegaram nesta quin
ta-feira a Altamira, distante 
120 quilômetros da aldeia. 
Houve multa emoção no encon
tro. De um lado, uma pequena 
multidão invadia a garagem da 
Funal para ver os índios de per
to; de outro, os Arara, que pela 
primeira vez chegavam a uma 
cidade, olhavam para todos os 
lados, perguntando o nome das 
pessoas,

Quando Uauaca conseguiu 
colocar sua cesta de palha na 
rede, encaminhou-se para a 
multidão. Ele sorria, mas gran
de pãríe do grupo de cem pes
soas fugiu com medo. Os Arara 
são temidos há mais de um 
século e ninguém acreditava 
que eles tivessem sido “ paci
ficados” . Uauaca não entendeu 

, a fuga e continuou andando até 
parar perto de um peâo, Pedro, 
que trabalhou na abertura da 
Transamazônlca. O índio 
colocou suas duas mSos no om
bro do peâo e perguntou “ nec 
tee?”  (quem é você?). Ao saber 
o que lhe perguntava o índio, 
Pedro respondeu seu nome. 
Uauaca dirigiu-se a outro e. um 
a um, ele fazia a mesma pergun-

eientizaçâo, Sidnei considera 
“ uma tarefa difícil” . Ele ex
plica que “ a dificuldade está em 
mostrar aos colonos e à po
pulação de Altamira que osí 
Arara têm direitos” . Os colonos, 
não entendem por que o governo 
interditou 265 mil hectares para 
esses índios, posição compar
tilhada pelo presidente do Ins-, 
tituto Nacional de Colonização 
e Eeformá Agrária (Incra),, 
Paulo Yokota, que numa pales
tra feita em novembro do ano 
passado, na sede do projeto de 
colonização Novo Mundo, no Km 
46 da Transamazônica, lamen
tava que “ Infelizmente, terras 
tão férteis desta área estão in
terditadas pela Funai para á 
atração dos Arara” .

Na sua tarefa de apresentar os 
Índios como amigos, Sidnei Pos
suelo usou a televisão, pro
moveu palestras nos sindicatos, 
rurais e foi ajudado peio 51.0 
Batalhão de Engenharia da Sel
va. que muitas vezes foi obri
gado a expulsar famílias de in-, 
vasores da área interditada.

“ Agora — diz Sidnei -- temos 
dois pontos a atacar: a terra, 
que deve ser demarcada com ur
gência, e a saúde. Quero evitar 
umaepldemia, como aconteceu 
com os Crenhacarore, logo 
depois docontato.”

Todos os funcionários da fren
te de atração fizeram exame

ta. A multidão foi se aproximan- ruédlco e sâo vacinados. Ne- 
do novamentee o S«d- nhiwi
nei Possuelo, responsável pela 
frente de atração Arara, chorou 
de emoção.

Ele não foi a única pessoa a 
chorar. Itaívlno, um altamiren- 
se, carregando seu filho no colo, 
começou também a chorar e a 
abraçar o índio. Enxugando ãs 
lágrimas, Italvlno dizia: “ Vou 
buscar meus outros filhos para 
ver vocês. Eu quero que meus 
filhos saibam que vocês estâo 
aqui” .

Enquanto Italvino chorava, o 
cacique Toü, acompanhado por 
sua mulher, Uatami.chegou 
para os cumprimentos. Nova
mente Pedro,que durante acons- 
trução da Transamazônica 
temiaserfiechado pelosArara, 
se aproximou. “Graçâs a Deus 
vocês estâo aqui — dizia -  
Graças a Deus vocês nunca 
maís vão atacar, nâo preclsa- 
mos mais brigar” . Mesmo sem 
entender qualquer palavra 
daquele pequeno discurso, Toti 
sorria e abraçava Pedro, cum
primentando todas as pessoas 
que se aproximavam.

CONSCIENTIZAÇÃO
A curiosidade da população de 

Altamira não é gratuita, B re
sultado de dois anos de trabalho 
do seríanlsta Sidnei Possuelo, 
encarregado de contatar os 
Arara, Em 1980, quando foi 
nomeado para a frente de 
atração, criada em 1970, Pos
suelo levava duas preocupações: 
atrair os Índios sem lhes trans
mitir doenças ocidentais (gri
pes, tuberculose, sarampo) e 
mostrar à população de Alta- 
mlra que aquele grupo tem 
direito â terra, são pessoas nor
mais, com uma civilização dis
tinta da nossa, hábitos e tra
dições diferentes.

O primeiro trabalho foi 
relativamente fácil. Embora 
sofrendo alguns ataques, quan
do funcionários da frente foram 
flechados, recusa dos presentes 
deixados sos “ tapiris”  (barraca 
coberta de palha) e fugas, final
mente, em fevereiro do ano pas
sado, os Arara se renderam. Um 
tubo enfeitado de palha e cheio 
demel de abelha silvestre foi o 
primeiro sinal de que haviam 
aceito o contato.

Entre fevereiro de IfSl e ja
neiro deste ano eles foram se 
aproximando cada vez mais. 
Não traziam mias mulheres sem 
crianças e, no mês passado, 
apesar das chuvas, os Arara 
convidaram Sidnei Possuelo 
para visitar a “ plmu”  (aldeia). 
A viagem até a aldeia foi feita a 
pé e durou 13 dias, O sertanista 
foi recebido com cantos de 
flauta e pôde dormir nas 
Biáiccas.: - v

Quanto ao trabalho de cons-

■

ehça infecto-contagiosà. Aiem 
disso, quando os índios chegam 
ao posto da Funal, seus objetos 
são separados. Desde a caneca 
em que tomam água, até o 
prato, tudo é cuidadosamente 
limpo,

ATRAÇÃO
Apesar de todos esses cui- 

dados, os Arara estão curiosos 
para ver a cidade. A primeira 
saidadeles para Altamira acon
teceu quando o carro usado 
pelos funcionários foi seguido 
pelos Índios. Não havia outra op- 
çSO eO sertanlsta íol obrigado a 
embarcá-los.1' r . *

Em Altamira, com a quan
tidade de curiosos em volta, 
será difícil impedir um contá
gio, éisto preocupa Sidnei Pos
suelo, que tenta evitar ao má
ximo a permanência dos índios 
fora de suas aldeias. Eles vivem 
em quatro aldeias entre os rios 
Penetecal e Irirí. Cora 30 metros 
de comprimento, elas alojam 
uma média de 50 pessoas. Mas 
enquanto os Arara não saciarem 
o desejo de ver a cidade onde 
vivem os brancos, não há como 
Impedi-los de sair da maloca. 
“Só se eu os amarrasse” — diz 
Sidnei.

O contágio de doenças em Al
tamira pode ser prevenido 
através da vacinação em mas
sa, mas, segundo o sertanista, 
“ê quase impossível explicar â 
eles que uma picada deagulhá 
pode salvá-los contra a gripe, a 
tuberculose ou sarampo” .
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Comgestos, eaitando conver
sar mesmo sabendo que as lín- 
guas são diferentes, os Arara 
começam a descobrir as téc
nicas da nossa sociedade. Viven
do ainda na idade da pedra 
polida, eles gritam de alegria 
diante de um jipe, um relógio, 
espelho ou avião. O jipe foi ro
deado pelos índios e um deles 
começou a brincar como painel. 
De repente, apertou a buzina e 
se espantou, mas logo em se
guida, descobrindo o novo som, 
marcou seu compasso musical e 
os outros indíos, em volta do 
veículo; começaram a dançar ao 
som dá buzina. Quando foi mos- 
ti&do;:imirelógio e, áteàvés dà 
mímica, explicou-se que aquele 
aparelho servia para marcar o 
“ titiU”  (sol, tempo, dia), eles 
riram muito, colocando a mão 
na boca.

Com a experiência de quem já 
contatei outros grupos Indí
genas (malá, no Solimões, e 
Guajá, no Maranhão), Sidnei 
Possuelo se preocupa com essa 
inocência e desabafa: “melhor 
seria se nâo houvesse neces
sidade de trazè-los para ramo 
convívio.”


