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Funai fa z o primeiro contato
pacífico com os índios araras
Após xaais de II anos de tent ati
vas, ocorreram os primeiros coDtay tos pacíficos com os índios araras,
que habitam as margens dos rios
Iriri e Xingu, no Pará. Considera
dos até agora “animais brabos"
pelos gateiros (caçadores de onças),
. seringueiros e posseiros, esses Ín
dios se mostram pela prim eira ve*
amistosos e até alegTes nos conta
tos com a equipe de aproximação
da Funai,
Muito falantes e sorridentes,

cinco araras (quatro homens e um
menino, com cerca de 12 anos) vêm
recebendo ferramentas e farinha
de mandioca dos sertanistas. Em
troca, oferecem mel, jabutis e pe
daços de porco selvagem e macaco
assados. Enquanto os homens se
mostram intrigados com a presen
ça de um jipe, oque mais entusias
ma o menino é uma bola de futebol.
A presença dos araras foi regis
trad a pela primeira vez em meados

do século passado. No atual, desde
1942, essa presença se tornou m ar
cante por seguidos ataques a gateiros, seringueiros e funcionário»
do Governo em serviço de levanta
mento topográfico. Com a abertura
da Transamazônics, os ataques se
tom aram mais freqüentes. A apro
ximação e os prim eiros contatos
sáo narrados pela fotógrafa B tta
Carneiro, que acompanha a equipe
da Funai.

Inimizade histórica chega ao fim
B ita C a rn e iro
ano.\, dois rapiw s de sproxin.adaxiente
St.o 11 ftnos d e trabalh:.- n® venta -iva
Pslu de lá e foi en trando na ca.*.a com
20 anos, e u m meaino de u ra 12 chamado
a farta com itiva d e anfitriões querendo
d e aproxãnaçáo eom os indios araras
q u e começam a resultar nos primeiros
Uaktô.
lhe m ostrar tudo. Na cozinha, reconhe
contatos pacíficos da equipe de atração
ceu as tabocas de mel dependuradas,
Trouxeram pedaços de um poreão
com representantes do grupo srredlo.
que foram deixadas por ele» no taplri, na
assado, dois jabutis e alguns frutos da
fase do namoro. O s m ateiros apontavam
m ata — uxi, cu ^iaçu e castanha. TraNo dia 2 de fevereiro último, como de
dizendo "ipauâ, lpauá,.'.”. e o menino riu
costum e, os indios vieram recolh.tr o*
n a m alr-da. cad*
uma taboca de
bastante. desconfraihab-Sf.
presentes deixados no ta p iji construído
âgua com mel.
volta e meia nos era
u . w gdlante. deparou com os filhote»
par» este Bm, a 150 m etro íd a casa do
oferecida' “Ip a t^
(Beba. be
de Jabuti. Jacamun, jacu e ja b u ti, alím
posto de atraçfio. o PV L ^esannados,
ba...)". Levamos Otcas. panelas, redes e
do* diadema*- perucas e as cen ten as dé
pela primeira vez se deixapm ver ti o
m u lta farinha. Sovas risada» ecoaram
Cacas e E»cões d t madeira tam bém deixa
próximos e. naquela maniè. as cinco
na m ata e. ip e * r da tensão talelai. o
dos pelos araras como presentes ou co
visitas consecutivas dos a rra s ao local
co n tato te prolongou aie o sol se ir por
mo pedido d t brinde.
de brindes culm inaram e o n i aproxim a
com pleto. já que a escuridão da noite
ção reciproca de cinco indo» com os
Manoel, todlo wal-wal que trabalha
reavivava a velha desconfiança, de am
elemento» d* F rente de ífração que.
bas as p a rte s
na Frente, efiamou-o para um a dem ons
cW U vez. entregaram em tfíos a s ferratração especial. Com todo cuidado,
De estatu ra mediana e corpos fortes,
nw rttas e a fann h a de quetarecena.
abriu tu a vitrola a pilhas, tirou d a capa
os ara ras nâo vieram pintados como j i
um disco de Bartõ Galeno que pôs para
A coisa nâo parou ai. fíitre risos e
foram vistos em guerra. Seu cabelo cor
tocar. U aktô deu uma risada, e fascina.
tad o curto, em ibnna de cuia. emoldura
m uito fclatôrio, os índios jenuaneceram
no pooto por quase um t hora. Mas a " ~ á rosto alaado. Todos usam um a tabo- - (to. q uis ouvtr m ultas vezes a m ú sica
conversa vaJeu mais como um descaixe- . ' q u inhs de uns cinco centímetros que _ J De li. continuou *u a incursão pela
casa, sem pre ao lado de K arayvah e sem
go da emoção e do medo e, jp e sa r de
perpassa o septo nasal. Ju n to ao pesco
largar por um momento o terçado afiado
intensa, nâo serviu para adarar mais do
ço. u sam um* porção de colarei de misque trazia debaixo do braço. E ntrando
que o significado do prújno gesto a
sangas. recolhidas em tantos anos de
na despensa, seus olhos se arregalaram
F re n te 'd e A tracíolN o alto do braço,
"proximidade ãsica dos npresentantes
diante daquela fartura. Todo o estoque
u m a pulseira de cucam trançado e outra
destas culturas distintas dcslazla. por
de m antim entos do Fosto. e presentes
reveste o punho quesegura o arco. Outro
um momento, as marcas indeléveis de
para os araras, estava guardado ali. Foi
uma Inimizade hlstôrica.
flo trab alh ad o etí envira am arra o pre
direto aos novelos de Unha colorida de
púcio n a p onta tte rta m e n te , este d eta
Segundo Karayvah. um índio Txicâo
algodão e pegou um de cada cor. E fleou
lhe co n stitu i seu m ico traje. Já que sem
que acom panha a atração como Intíra observar cada saco ou pacote, abrindoele os índios *e in ü ria m desnudos,
prete. algum a coisa deu jra en ten d er
os para ver seu conteúdo. P assou na
A nanum Ara* da Silva multo se
“Qnaodo o sol vai lá (e aponta para o
despensa multo tempo, satisfazendo to
em ocionou ao reanhecer seus parentes.
poente), ele» voltam pr* p ti x r m ais
d a a sua curiosidade.
Filho de pais a n a v *ua família teria
presente." Assim confirmava-ae a seme
Mas a farra começou quando ele reco
deixado a m ata <u*ndo ele era multo
lhança entre as línguas e a suposição do
nheceu a bola de futebol. Quis sair logo
criança- O grupo uoeneu doente, restan
sertanlsta Sldney Possuelo. coordena
da casa. largou o terçado e os presentes
d o a m áe que o dlsà em Altamira. Há
dor da Frente — os araras pertencem
num cantinho, e saiu que nem louco,
«eis anos trabalhaM o na Frente Arara.
mesmo ao tronco lingüístico Karib.
chutando a bola ès gargalhadas, corren
A nanum vjveu afcuns dos confrontos
do e chutando, maravilhado, com o se
Com toda tx ittz z . José de Alencar
m ais sérios e agtra. embora cultural
realizasse o sonho alim entado por m uito
n4o encontraria m uita ínspiraçio para
m ente desrefereaíaiJo. ficou Inteira
tem po na observação do Posto. Sô parou
*<** romtiacii.nahíssòrifitdo i^ a .D cím ente coroortdo » apertar a mâo de
quando Já estava exausto e deixou todos
ia çie fW rrtgtetad a a preswiç» desse
cad a um dos “conpadre arara’*, como
Igualmente cansados com a correria.
j o w à b etar dos rios Iriri e Xingu, em
n m bom “cristáo".
roe«Jos do século passado, as noticias
Eufôrico. Uaktô sentou n a m esa da
Da nova conversa, o intérprete pode
que se tém sáo dos seu? ataques a flecha,
cozinha para comer o m ingau de milho
com preender mais um pouco. Segundo
em represália ás perseguições que vém
preparado pelo cozinheiro.
ele. os araras ai viróm em du&s grandes
sofrendo efetuadas por gatetros (caçado
K arayvah ainda saiu para levá-lo nu
aldeias — confinraido a observação de
res de onça), seringueiros e extratores
m a volta de jipe com o m otorista, ali
Sldney em sobrevôo realizado na área.
das riquezas da m ata amazônica em
mesmo no descampado. O m enino saiu
Perseguidos durante m uitos anos, sô
gerai. Mais recentemente, na década de
do carro melo Intrigado e foi andando no
agora puderam cultivar novos roçados,
70. a situação recrudesceu devido à cons
rastro do pneus, pensativo.
m as a m andioca ainda está nova (peque
trução da rodovia Transamazônica que,
na), dai a im portância da farinha ofertaA noite estava caindo, U aktô voltou a
destituída de um projeto concom itante
■da no taplri. Cercados de gente por todos
casa. reuniu os presentes num saco plás
de respeito e defesa das comunidades
o* lados, estes Índios frizem freqüente
tico — as linhas, fósforo; um a faca e
existentes na área, rasgou brutalm ente o
m ente a vigilância do que sobrou da
bolachas — vestiu a cam isa que ganhou
território Indígena, destruindo suas ca
m ata. E ntre as tarefas obrigatórias, de
de K arayvah, olhou um por um, e cam i
sas e roças. Instalada a colonização ao
caça e plantio, saem em grupos percor
nhou de volta pela clareira, com alguns
longo da rodovia, novos ataques foram
rendo as cercanias daquela área, efe
m ateiros p ara ajudá-lo a carregar as
registrados, nunca se considerando a
tu an d o ataques quando ameaçados, O
bananas e a farinha até um pouco adian
atitude de violência na açào d^s frentes
índio aparentem ente m ais velho, de no
te do tapirí.
de ocupação, m as atribuindo-se à belicom e K apó. mostrou-se feliz dizendo que
sldade desses "anim ais brabos" a razáo
Sua expressão dem onstrava perple
iria reto m ar à aldeia, pois fazia m uitas
de tais conflitos.
xidade. Seu rosto parecia desencantado,
luas que estava ali. escondido na m ata
depois d a tarde de encantam ento e ale
jun to ao Posto, observando o com porta
A própria Frente de Atração m onta
grias. U aktô entrou na m ata, levando
m ento daqueles moradores estranhos.
da pela F u n d e m 1971, ao longo de
consigo o peso da nova experiência. Ele
quase 10 anos de'existência, sofreu d i
C ontudo, os araras parecem estar
conheceu a enorme disparidade entre
versos ataques, tendo seis funcionários
ainda tem erosos e incrédulos quanto à
culturas milenarm ente defasadas, embo
gravemente feridos em suas expedições
bondade excessiva dos homens do PV I.
ra contem porâneas.
.
f
pela mata, em busca do contato com os
pois em julho do ano passado, esses
arar»*.
araras atacaram .a casa do Posto, ferindo
A luta continua
d ois mateiros... É que a poucos quilôme
Redefinida em 1980. a Frente de A tra
tro s de lá, um trator derrubava a m ata
ção Arara ganhou um a nova filosofia.
Aos poucos, os araras váo ganhando
n a ârea limítrofe à interditada para a
Assediados por tan to s anos, para Sldney
confiança, e vão chegando. O destem ido
extração de madeira e os indios não
os índios agora precisavam de alguma
menino Já voltou várias vezes ao posto.
perderam tem po em dem onstrar sua re
tranqüilidade para que pudessem re
O ntem, veio acompanhado de um rapaz
volta, su a flbra em resistir. A equipe se
constituir suas roças. A ârea foi interdi
e diz que os outros viráo quando acaba
defendeu acionando o ruidoso gerador
tada e dois postos de vigilância contive
rem o trabalho no roçado.
que acendia as luzes da casa e nâo
ram as penetrações, com o apoio do 51
E a luta contínua. Os coordenadores
revidou o ataque. Pelo contrário, foram
B18 (Batalhão de Infantaria da Selva) na
da Frente Já estão providenciando um
reforçados os brindes no taplri.
remoçáo dos invasores que, por ta n ta s
forte esquema de atendim ento médico
Vinte dias passados do primeiro con
vezes avisados, ainda insistem em burlar
p ara o caso de haver contágio dos nossos
ta to e já tivem os novas visitas de mais
os limites definidos na Portaria 528, de
vírus, aos quais os araras nào resisti
alguns indios que sempre nos trazem
30 de outubro de 1978. que garante a
riam.
presentes — jabuti, mutum, Juritl, peda
Interdição.
Mais difídl ainda t a luta contra o
ços de porco ou macaco assado etc; por
Curiosamente, esta mesma ârea fora
poder econômico. Toda sorte de Interes
vezes
trouxeram
suas
flautas
e
nos
mos
vendida & em presa gaúcha de explora
ses ate n ta m para o território do arara. O
traram um pouco de sua música. Mulhe
ção agropecuária Cotrijul. tendo sido
terreno, além de oferecer boas condições
res e crianças ainda náo apareceram
mais um a vez esquecidos os direitos do
p ara a agricultura, pois é um a d as áreas
Com b astan te assiduidade, comparece
povo arara.
de terra roxa da região, parece resguar
Uaktô, o pequeno arara, que ganhou
d ar significativo potencial mineral.
Para, os interessados nos 230 mil ha
fam iliaridade com o pessoal da Frente, e
de mata- virgem, do&lavradores sem ter
no sábado, dia 15, nâo resistiu em conheEm Brasília, Possuelo continua plei
ra aos Aieatieliws e- im p-ssA cns. os íu« i d í p erto a casa co Posto.
teando a am pliação da área indígena
dio« i t o nunca ex istirem Seriam um
para que se evite problem as futuros,
mero truque-, uma Jogada mafct esperta
visto que. além da Já detectada presença
A visita do pequeno arara
de o u trtm para a ofctençáo da terra
de outro grupo arredio n a região vizinha
cobiçada.
A dos araras (a equipe chefiada pelo
— Que é aquilo? (pergunta Uaktô do
íertan ista Afonso Cruz se encontra nas
taplri. e aponta o Jipe.parado ao lado da
O rontato agora, pacífico, vem refor
cabeceiras do Igararà C achoeira Seca
casa)
çar o animo de Sldney e seu auxiliar
em franca troca de brindes com esses
— Jabutlzáo (responde o Txicâo rin
direto, o técnico Indigenista Wellington
índios), existem estudos p a ra a constru
do). Vamos lá pra vocè ver?
Figueiredo, que, durante este últim o
ção de urría hidroelétrica no Xingu, que
— Eu nâo, eu vou lé. eu morre na
ano. vém lutando contra as condições
sem dòvtda. quando edificada. in unda
hora. lUaktò)
mais adversas no sentido de rem ediar a
ria boa p arte da região atu alm en te habi
— Cê num é home? (Karayvah)
historia e garantir a este povo as condi
tada pelos mdios.
— Eu sou home. Bora lá..."
ções minímas para sua sobrevivência.
Muito devagar, sempre ao lado do
Ainda nesta sem ana, segue um a ex
interprete. Uaktõ veio cam inhando pelo
pedição chefiada por WeUington para a
A segunda visita
descam pado d a m ata na direção do
tocalizaçao e tentativa de co n tato com
T oyota parado ao lado da casa. Olhou-o
outro grupo Arara peio igarapés do rio
Como Karayvah havia entendido,
por fora e por dentro, ilisou a lata n a do
Penetecal, d c outro lado da R odovia
nâo eram ainda 5h da tarde quando os
carro e saiu andando para o gal;rJie:ro.
grupo este que mais uma vez abandonou
índios gr.tar&m do u p iri, anunciando a
As galinhas chocando foram objeto de
seu hatwrat (inclusive suas roçaat em
segunda visita. Eram os mesmos que
grande atenção. Seu corpo tremulo üe
vista Qdi penetrações que ocorrem em
vieram cedo c ò ' j adultos de mais de 45
nunejava o coraçáo sobressaltaao
.T.3isa : i região

