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PREFÁCIO 

r-. 
Os parentes, amigos e clientes demonstravam interesse pelas minhas viagens 

às áreas indígenas. Perguntavam com insistência sobre os índios e como eu 

sobrevivia nas dificuldades da Amazônia. Afirmavam que não compreendiam o 

meu interesse em viajar a lugares distantes, perigosos e insalubres. 

Esquivava-me de responder a tantas indagações, difíceis de serem 

compreendidas. As minhas respostas a tantas perguntas, desviavam-se para a 

saúde dos índios e sua sobrevivência. 

Durante mais de quarenta anos não expus a minha vivência entre os índios, 

respondendo que havia publicado mais de sessenta trabalhos científicos 

médicos sobre índios <2• 5• 12. 13• 17• 19• 20• 21• 22• 23• 43> e mais de vinte e sete 

relatórios com diretrizes de saúde à Companhia Vale do Rio Doce e Banco 

Mundial (World Bank) (30. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, so, s1)_ 

- 
Após 40 anos decidi relatar todos os episódios que guardei na memória, do 

valor histórico de tempos tão difíceis, da luta pela sobrevivência dos índios 

Xikrin, Suruí, Gaviões, Paracanã, Guajá, Karipuna, Palikur e Galibi da 

Amazônia Oriental, da passagem entre os Nambiquara, Suruí de Rondônia e 

Cinta Larga do rio Roosenvelt. 

Resolvi descrever a sensibilidade humana de indivíduos comprometidos com a 

vida e promoção dos índios, a insensibilidade de outros comprometidos com o 

lucro ou a indiferença ou até mesmo o preconceito com nossos patrícios. 
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A experiência de assistir à saúde dos índios, ajudá-los na sobrevivência, o 

comprometimento com eles, transformou-se numa sensação de ter sido útil na 

vida, de ter comportado com humanidade com aqueles que possuem poucos 

amigos, de ter sido bom como meus pais e avós sempre me recomendaram. 

Fui reconhecido como parente classificatório dos Xikrin, fazendo parte da 

família do pajé Atoro, meu pai, de Bekuípure, minha mãe, sendo lembrado 

constantemente dos meus parentes irmãos, sobrinhos e cunhados. Djaoro 

sempre me lembra que é minha avó. Tenho a sensação de pertencer a uma 

família enorme, uma vez que minha bisavó paterna é descendente direta do 

Cacique Tibiriçá, patriarca da cidade de São Paulo, enterrado na cripta da 

Catedral <5,11>. Pertenço à 13ª geração de Tibiriçá, que possui milhares de 

descendentes em São Paulo <5•11>. 

Possivelmente o amor pelas populações indígenas e a identidade com elas 

esteja em fragmentos do meu DNA, ou na educação que recebi e nos 

exemplos de meus pais, avós paternos e matemos, beneméritos das cidades 

de São Carlos, Jacareí e São Paulo. 

Esta publicação é um testemunho dos acontecimentos que presenciei, da 

minha intervenção sempre pela saúde e sobrevivência dos índios durante 41 

anos. A análise e descrição dos acontecimentos estão de acordo com a minha 

formação médica. 

r"' 

..f°'·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~·· 
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A mensagem que transmito é pela qualidade assistençial, pela bondade, pelo 

tratamento humano dos brasileiros mais necessitados. 
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Dedico estas reminiscências à memória de minha mãe. Maria de Siqueira 

Schurig Vieira, à memória de meu pai, Dr. João Paulo Botelho Vieira, a Dionísio 
' 

dos Santos Caripuna, aos Xikrin e Suruí. 
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CAPÍTULO 1 

ADEVA 

·" -· A minha primeira viagem às áreas indígenas brasileiras foi em julho de 1965, 

através de entendimentos do Dr. Monteiro de Barros da Associação pelo 

Desenvolvimento do Vale do Araguaia (ADEVA) com o Dr. Roberto Baruzzi da 

Escola Paulista de Medicina, em avião do Correio Aéreo Nacional (CAN). 

Saímos de São Paulo e pernoitamos em Nova Xavantina, vimos o rio das 

Mortes e índios Xavante no aeroporto. Em seguida rumamos para o Parque 

Nacional do Xingu, sendo recebidos pelo Orlando Villas Bôas e índios 

Kamaiurá. Vimos o rio Culuene. Seguimos para a ilha do Bananal, Santa 

Isabel, hospedando-nos na casa Presidencial de madeira (Alvoradinha), onde 

se hospedava o Presidente Juscelino Kubischek. Pernoitamos nesse local. 

Atendemos índios Carajá no denominado hospital, que mais lembrava um 

posto de atendimento à saúde. 

Em Santa Isabel eu e dois outros médicos da Escola Paulista de Medicina 

ficamos por últimos para sermos transportados ao aeroporto, após o almoço 

oferecido pelo Administrador da Fundação Brasil Central. Quase perdemos o 

avião, pois o Administrador da Fundação Brasil Central estava alcoolizado e 

passou a ameaçar com revolver os outros dois meus companheiros (J.W), que 

não haviam se dado conta da ameaça e do perigo, insistindo pela viatura para 

nos levar ao aeroporto pois escutávamos o motor do avião. Eu perguntei ao 

alcoolizado o que ele queria dos meus companheiros médicos, em que ele se 

fixou por estarem sem camisa e sob ameaça de arma contra os dois disse que - 
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8 
não daria a condução e que fossemos a pé. Entre perder o avião e perderem a 

vida insisti com os meus companheiros que fossemos a pé ao aeroporto. 

Felizmente o avião esperou-nos. Pelo rádio do avião foi comunicado o 

incidente. 

Fomos para Conceição do Araguaia, no estado do Pará, onde ficamos 

atendendo regionais num pequeno hospital do bispo boníssimo Dom Luiz 

Palha. 

1 ("",. 
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CAPÍTULO 2 

ÍNDIOS SURUÍ (AIKEWARA) 

A segunda viagem às áreas indígenas foi para atender os índios Suruí do 

sudeste do Pará em julho de 1966. 

. -.. 

Fiz uma viagem exaustiva de São Paulo à Tocantinópolis, atual estado de 

Tocantins, passando por Goiânia com Frei Gil Gomes Leitão que era 

dominicano. Frei Gil foi um dos melhores amigos que tive, missionário 

boníssimo que assistia os índios Suruí, Xikrin e Gaviões. Conheci o Frei Gil 

através de uma prima amiga de padres Ofélia Barrico de Souza . 

Em Goiânia fui conhecer o "Lar Santa Gertrudes" mantido pela benemérita 

Eunina (Sanina) Hermano e pelo padre Eduardo Lemaitre que era belga. 

Eunina Hermano pertencia à uma família tradicional goiana com posses, tendo 

criado e educado mais de 200 órfãs que a chamavam de mãe. Padre Eduardo 

conseguia donativos na Bélgica para o Lar Santa Gertrudes, um leprosário e 

para os índios Xikrin pelo fato de haver quatro meninas órfãs Xikrin. Uma das 

meninas Xikrin era lngrei-Kori, que a rainha Fabiola da Bélgica a recebeu em 

seu palácio de Bruxelas. Niok-beiti e Kokonotore eram as outras meninas 

Xikrin. Havia ainda uma órfã Gavião ou Guajá (Potira), um menino Javaé 

(Simuniá) e suas irmãs (Sidi e Dikuriá). Os órfãos não possuíam pais e tios, 

responsáveis por acolhê-los. Frei Gil havia trazido as quatro órfãs Xikrin e a 

proveniente dos Gavião devido ao perigo de falecerem abandonadas nas 

aldeias. Os três Javaé foram entregues ao Lar pelo seu pai, ldjoriwê, após o 

falecimento da esposa por sarampo na barranca do rio Araguaia, no município 
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de Crixás. ldjoriwê faleceu alcoolizado e amarrado pelos civilizados em 

afogamento, um ano após ter entregue seus filhos em Goiânia. 

,-. 
/ De Goiânia fomos para Brasília, de Brasília até Tocantinópolis pela Belém- 

Brasília ainda de terra e não pavimentada. Viajamos de Brasília até 

Tocantinópolis por três dias e três noites, com muita poeira e com breves 

paradas para refeições de alimentos que encontrávamos e tempo curtíssimo 

para um mau banho com fila de espera. Fui acometido de cansaço, irritação, 

falta de dormir e disse ao meu amigo Frei Gil que não agüentava mais tanto 

sofrimento. Em Tocantinópolis tomamos um avião turbo-hélice da VARIG para 

Marabá no estado do Pará Tomei a decisão de nunca mais viajar de São 

Paulo para o Pará por rodovia. A experiência numa Belém- Brasília pioneira e 

ainda não pavimentada valeu a pena, não me arrependendo dessa experiência 

valiosa. 

De Marabá fomos de barco até o vilarejo de São João do Araguaia e após de 

burro até o vilarejo de São Domingos, onde pernoitamos com muito calor e 

poeira, com os ratos nos tetos das casas como em Marabá. Tomamos banho 

num açaisal com água muito fria. Seguimos de burro até a metade onde 

pernoitamos na casa do Piauí e José, irmãos com inúmeras cabras 

perturbando a noite. Pela acolhida destes amigos de Frei Gil, tive que atender 

como médico toda sua parentela. Continuamos de burro com destino aos 

Suruí, passando por uma serra com floresta rica em castanhas do Pará e onde 

me informou Frei Gil haver onças. 
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Chegamos à aldeia Suruí e encontramos somente duas mulheres (Arihera e 

Uauai), muito mal e abandonadas pelos demais 32 índios, por elas estarem 

com sarampo. Os que fugiram tomaram a decisão como medida de 

sobrevivência, deixando as mulheres para morrerem. Comecei a tratar das 

mulheres com os medicamentos e alimentos que havia trazido e elas 

sobreviveram. 

O problema da fome entre os Suruí sempre se repetia nos anos seguintes, sem 

r-. roças premidos pelas invasões. Os índios olhavam-nos com fome nos horários 

das refeições e tínhamos que repartir tudo. A minha magreza acentuava-se 

durantes minhas permanências entre os Suruí. 

Por estarmos próximos da Serra das Andorinhas o frio a noite castigava-nos, 

pois imaginava a Amazônia muito quente e não havia levado roupa adequada. 

Observei a velha índia pajé, Morú, com sua orelha destruída por um tiro de 

civilizado caçador. Morú fugia levando os feridos ou mortos em suas costas. 

,/"""\ O meu desespero entre os Suruí foi observar que nunca haviam sido vacinados 
r: 

. - contra quaisquer moléstias infecciosas . 

Fui o primeiro médico a iniciar a vacinação dos Suruí contra tuberculose, 

difteria, tétano, coqueluche, paralisia infantil, sarampo e varíola. Fui o primeiro 

a aplicar a vacina contra sarampo aos índios brasileiros da Amazônia abaixo do 

Equador. Observei reações intensas com muita febre a um vírus atenuado, 

pelo que publiquei o ocorrido em revista médica científica indexada (1 O, 18). 
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Acima do Equador a equipe de James Neel havia iniciado a vacinação contra o 

sarampo entre os Yanomani (3, 1 O). 

Levei a São Paulo um índio com tuberculose miliar, Marahí, em caquexia, que 

está vivo até a presente data. 

.- Comecei a enviar medicamentos, amostras grátis, aos Suruí, Xikrin, Gaviões, 

Paracanã, chegando a seis toneladas documentadas. Passei a doar lanternas, 

anzóis, cartuchos, pilhas e outras necessidades para sobrevivência dos Suruí, 

Xikrin, Gaviões e Paracanã. Doei quatro vacas através do Frei Gil para as 

crianças poderem se alimentar melhor. 

Os Suruí perderam território necessário para sua sobrevivência, sendo 

ameaçados por um fazendeiro visinho invasor, que convidou Frei Gil a trocar 

tiros. Frei Gil que defendia os índios do fazendeiro Almir Moraes, respondeu 

-.. que não tinha medo e queria ver se o fazendeiro tinha coragem de atirar num 

padre. 

Numa noite gélida entre os Suruí escutei a queda de uma parede de barro da 

casa onde me hospedava e pensei na presença de uma onça, que andavam 

próximas e escutávamos seus esturras. 

Lembro-me de uma viagem anual que fiz com Frei Gil, em que um rapaz seguia 
,,-.. 

uma indiazinha adolescente, Opireme. O padre perguntou se ele era da polícia, 

que fosse embora e não incomodasse a moça. 
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Falei com meu primo General Carlos de Meira Mattos sobre a necessidade da 

r: 
demarcação da reserva Suruí, forneci o mapa dos 26.000 hectares que os 

índios pleiteavam. A reserva foi demarcada no governo do General Castelo 

Branco. 

Os Suruí caminhavam para a extinção pois eram somente 38 quando os 

r». conheci. Praticavam a poliandria (2 homens para 1 mulher) pela falta de 

mulheres. 

Numa ocasião em que passaram a possuir chefe de Posto da FUNAI, antigo 

policial eletricista, este ameaçava os índios com faca e ao defendê-los 

denunciou-me à FUNAI de Belém. 

Na época da guerrilha do Araguaia continuei com minhas viagens anuais, 

identificando-me perante o exército que nunca me criou dificuldades de eu 

entrar na floresta. Nunca também tive dificuldades com os guerrilheiros, cujos 

caminhos cruzavam a aldeia Suruí e eu não os identificava pois muitos 

regionais passavam por ali. Eu não tinha qualquer motivação política e também 

não tinha curiosidade com regionais ou civilizados. Somente queria atender aos 

índios. 

Frei Gil Gomes teve que se retirar da região e de Marabá pelo fato de conhecer 

os guerrilheiros e pela desconfiança do exército que queria prendê-lo. Retirou- 

se para a cidade de Santana do Araguaia. 
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Os Suruí ficaram muitíssimo amigos meus e era comovente ver a tribo inteira a 

me acompanhar até o fim da reserva indígena cada vez que eu ia embora. 

Atualmente acompanham-me em seu carro até a cidade de Marabá. 

Um casal de Suruí são meus compadres. Teriwere minha comadre e grande - amiga, Tibakú meu compadre, são primos irmãos cujos pais eram do mesmo 

sexo pelo que seu casamento era considerado incestuoso. Quando Teriwere 

ficou grávida de seu primo irmão que era considerado irmão para os Suruí, 

criou um problema não aceito por sua tribo. Frei Gil teve que retirar o casal e 

trazê-lo para São Paulo onde nasceram seus dois primeiros filhos em Poá Fui 

convidado pelo Frei Gil e pelos pais para ser padrinho de Ana Paula. Quando 

chego na aldeia Suruí, Teri vem da mata gritando pelo compadre para todos 

os índios saberem da amizade existente. Teri teve cinco filhos com Tibakú, 

normais, um com civilizado, estando separada do meu compadre. 

- 
As leis de casamento entre os índios evitam a consangüinidade perigosa. 

Várias mal formações estão ocorrendo entre os Suruí, pois eram 38 

sobreviventes e atualmente aproximam- se de 300, com ocorrência de pés 

tortos congênitos, xeroderma, mal formação de genitália, ausência de 

musculatura peitoral. Aconselhei-os a procurarem introduzir índios Tupi de 

outras tribos, culturalmente afins, com finalidade de melhorar a biodiversidade 

e diminuir a consangüinidade. Dois índios Paracanã estão casados com Suruí 

e uma família Guajajara reside com os Suruí. 

Todas as minhas permanências entre os Suruí são enriquecidas pelas danças 

e cantos do Chapurahai. 

·""" 
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UM CONVITE PARA UMA VIAGEM TRÁGICA DOS SURUÍ 

Os índios Suruí eram os mais necessitados entre os grupos indígenas 

assistidos pelo convênio Vale FUNAI, com recursos do Banco Mundial 

administrados pela excelente executiva Maria de Lourdes Davies de Freitas da 

Vale. 

Estando entre os Suruí em julho de 1984 c29>, notei a grande satisfação dos 

índios por terem recebido um veículo picape novo. 

O chefe de Posto da FUNAI não sabia dirigir bem o carro, pois numa ocasião 

os índios chamaram-lhe atenção por ter deixado o veículo sem estar brecado, 

sendo que vimos ele deslizar desligado. O chefe de Posto tinha terror noturno e 

todas as madrugadas gritava mamãe, mamãe! 

Os índios resolveram com seu novo líder hereditário, o chefe Sauarapí, 

promissor após várias chefias não qualificadas, que iriam até a cidade de 

Xambioá na beirada do rio Araguaia entre os estados de Pará e Goiás. Iriam 

fazer compras e insistiram muito para que eu fosse com eles, pois voltariam 

nesse dia. Minha comadre Teriwere disse-me; vamos compadre conhecer 

Xambioá! Eu respondi que agradecia tanta insistência, porém não saía de área 

indígena enquanto nela estivesse trabalhando. Disse-lhes que numa ocasião 

os Xikrin do Cateté haviam recebido um avião monomotor pela venda de 

madeira mogno de madeireiros, convidando-me a ir na direção do rio Xingu até 
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a aldeia Bacajá Diante de tanta insistência em quererem me levar em 

expedições nômades como no passado, porém de avião ou carro atualmente, 

respondi que a VALE iria estranhar de eu estar fora da área indígena e não 

trabalhando. 

A viagem foi trágica para os Suruí. O chefe de Posto Edmar sem carteira de 

motorista, dirigindo o carro apavorou-se no dizer dos índios com uma ponte 

precária e caiu. Na queda a porta abriu e o carro caiu sobre Sauarapí que 

faleceu no local. Vários índios ficaram feridos. O motorista chefe de Posto da 

FUNAI evadiu-se, desaparecendo em direção do estado de Minas Gerais 
r=. donde provinha, deixando sua esposa, D., na aldeia, que era a competente 

enfermeira de nível superior escolhida pelo Convênio. 

O rádio da aldeia comunicou a morte de Sauarapí para mim e outro funcionário 

da FUNAI na aldeia Suruí do Sororó. Não comunicamos aos índios o nome do 

falecido, porém somente que um índio havia falecido no acidente. Toda a 

aldeia estava em estado de comoção, os filhos órfãos de mãe, de Sauarapí, 

choravam e sua única irmã Opireme também. Procurei consolar a todos 

dizendo que somente um havia falecido. Vi Sauarapí pela manhã feliz e 

radiante, a noite recebemos Sauarapí morto dentro de um caixão. Infelizmente 

morreu o mais precioso e necessário índio daquele momento. Sua jovem viúva 

lnamuí perdeu toda posição e no dia seguinte voltou para casa de seus pais 

Uareni e Tahá, desfazendo-se de tudo que pertenceu ao seu marido, dando o 

rádio que era precioso para eles e demais pertences aos civilizados. 
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O choro e desespero na noite do dia da viagem do índio. que saiu vivo pela 

manhã e perdeu sua vida nessa mesma manhã, fez que eu levasse minha rede 

para o mato e lá meditasse, pois havia Polícia e o Administrador da FUNAI, 

comunicações por rádio durante noite e madrugada. 

Deus ajudou-me a não ir nessa viagem fatídica. 

Os Suruí precisaram esperar mais de uma década para que o filho de Sauarapí 

crescesse e pudesse exercer a liderança hereditária. Seu filho mais velho 

Mairá teve um quadro psíquico de visões e passou a chefia ou liderança para 

seu irmão Mahú. O primeiro neto de Sauarapí, filho de Mairá, recebeu o nome 

do avô. 



- 

- 
- 

r» 

- 

Suruí e filhote preguiça 
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CAPÍTULO 3 

ÍNDIOS GAVIÕES (PARKATEYÊ E KUIKATEYÊ)(1,7) 

A primeira viagem e visita assistencial médica aos índios Gaviões do Oeste, 

Parkateyê, da reserva de Mãe Maria na região do rio Tocantins foi em julho de 

1966. Parti de barco de Marabá com frei Gil Gomes subindo o rio Tocantins 

até São Félix (São Félix era o protetor contra ataques de índios). De São Félix 

fui de jeep no trecho em construção da estrada PA70 ou 332 na direção da 

Belém - Brasília, posteriormente à pé até as três casas dos vinte e um índios 

Gaviões adultos remanescentes de várias epidemias, dezoito do sexo 

- masculino e três do sexo feminino e somente uma menina (lracema). 

Praticavam a poliandria em que uma mulher possuía dois maridos pela falta de 

mulheres. Eram considerados índios em vias de extinção ou integração na 

sociedade brasileira <1,1>. A chefia era de Krohokrenum, muito afável, gentil e 

inteligente e carismático, que com o passar dos anos e chegada dos índios 

Gaviões de Tucuruí e os Gaviões Kuikateyê do Maranhão, a revitalização 

cultural, as indenizações pela passagem da rodovia e da ferrovia da Vale do 

Rio Doce em 18 km da reserva, tomou-se muito autoritário. 

A reserva de Mãe Maria era a mais rica em castanhas do Pará Os índios 

Gaviões trabalhavam como braçais em regime de individamento com a FUNAI 

pelas compras do que necessitavam. O dinheiro do lucro da castanha era todo 

enviado para a FUNAI de Brasília. Nos meus relatórios ao governo brasileiro eu 

descrevia a situação, cabendo à antropóloga Vara Ferraz reverter a situação 

em benefício dos índios. 
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Ajudei durante muitos anos os índios Gaviões, Suruí, Xikrin e Paracanã com 

medicamentos, amostras grátis, mais de seis toneladas, regularmente, antes 

dos benefícios do Banco Mundial e Vale do Rio Doce. Enviava também pilhas, 

lanternas, cartuchos para poderem se alimentar melhor, através da 

intermediação da FUNAI de Belém e Marabá. Doei aos Gaviões quatro vacas 

para poderem se alimentar melhor. 

lmprecionei-me ao observar o líder e chefe Krohokrenum com cicatrizes faciais 

de varíola, que teve após voltar de São Paulo com padre François Gentel, 

numa tentativa na Santa Casa de lhe retirarem uma flecha da região glútea 

com fístula. Essa flecha havia recebido no passado em atividade guerreira com 

os Gaviões da Montanha ou de Tucuruí. Ninguém em São Paulo lembrou-se de 

vacinar Krohokrenum, que se contaminou nas suas andanças à Marabá. 

Devido a esse fato percebido por mim, iniciei a vacinação dos Gaviões contra 

varíola, sarampo, tuberculose, paralisia infantil, difteria-tétano-coqueluche. A 

minha preocupação com a aplicação de vacinas continuou nas décadas 

seguintes, quando tive a colaboração da enfermeira Yuri Nomura do Hospital 

de Carajás, destinando as vacinas contra pneumonia que eu havia conseguido 

na Escola Paulista de Medicina com a doutora Lilli Weck, posteriormente 

- vacinas contra hepatite, presentemente assumidas pela FUNASA. 

.- 
Trouxe um jovem Gavião, Kricpenti, filho de Krohokrenum à São Paulo para 

cirurgias de válvulas aórtica e mitral, conseqüente à febre reumática. 

Sobreviveu para o casamento e paternidade. Na terceira cirurgia de troca de 

válvula aórtica biológica, constatamos que estava com endocardite bacteriana 
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pela falta de constância de aplicação da penicilina preventiva. Faleceu após a 

1 •••••.• 

cirurgia para grande tristeza minha e de sua família. 

Lembro-me da chegada dos Gaviões do Leste Kuikateyê do Maranhão em 
/""'. 

1968. Eram 53 índios retirados de sua área de perambulação em Cinelândia 

pela FUNAI, devido ao desejo de uma Companhia (CIDA) atuante na área 

desses índios, após terem flechado três trabalhadores. Os índios estavam 

pressionados pela madeireira invasora de seu território tradicional, promotora 

de grilagem, fugindo a todo momento, não possuindo mais roças para não 

serem surpreendidos, não tendo mais filhos e quando nasciam eram 

abandonados num cesto em cima de uma palmeira de açaí, pois não podiam 

sustentá-los em suas correrias. Apesar da promessa do sertanista Antonio 

Cotrim que havia se tomado amigo deles, perderam suas terras. Foram 

removidos a pé pela estrada PA 332, do Maranhão até a reserva dos Gaviões 

Parkateyê no Pará, doentes e enfraquecidos, num estado de distress pós .- traumatismo da derrota, da inferioridade, da perda de seu território e de seus 

bens. 

Quando encontrei e conheci os Gaviões Kuikateyê do Maranhão em 1968, 

tinham acabado de chegar na reserva de Mãe Maria num total de 53 índios. A 

maioria estava instalada numa casa de barro precária, muitos doentes com 

febre, malária, desinteria, desnutrição e abandono. Fiquei desesperado com 

esse grupo que teve uma diáspora ou separação dos grupos do Tocantins há 

mais de 100 anos. Havia um índio aparentando 20 e poucos anos, alto e 

musculoso, com disritmia cerebral, convulsivo. Tendo caído na fogueira 

possuía uma enorme queimadura na nádega. Tentei removê-lo porém 
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impossível. Removi outros três índios com febre e estado tóxico-infeccioso 

{Kojikjêre, Miré ou Paneti) para Marabá. Kojikjêre estava com fezes grudadas 
,,,-.. 

em seu corpo e na travessia do rio Tocantins para colocá-lo no barco nenhum 

regional quis me ajudar, criticando e menosprezando preconceituosamente os 

índios como não cristãos como sempre ouvia na região. 

Estes Gaviões Kuikateyê estavam nus e no maior desamparo possível, sem 

alimentos para sobreviverem. Falei com o chefe Krohokrenum do grupo 

Parkateyê de Mãe Maria, que concordou em receber o grupo Kuikateyê do 

Maranhão, sobre a necessidade de se alimentarem. Ele respondeu que não 
,,,..., 

poderia fornecer alimentos ao grupo recém chegado, pois se fizesse faltaria 

para os seus. Somente uma família e duas mulheres que casaram no grupo de 

Krohokrenum recebiam alimentos. Comprei alimentos para uma semana ao 

grupo de Gaviões provenientes do Maranhão e um porco, o que não seria 

suficiente para reeguê-los. 

Procurei o Administrador da FUNAI em Belém {CN), o Sub Administrador com 

poder de decisões(A), relatei o quadro desesperador dos Gaviões provenientes 

do Maranhão. Um funcionário da FUNAI responsável pelo rádio e 
,,...., comunicações perguntou-me se eu não estava acostumado a ver índios - morrendo. Respondi que não estava acostumado a ver índios ou outros 

brasileiros morrerem no abandono e sem assistência. Não conseguindo nada - 
ou motivar os funcionários da FUNAI de Belém, tomei o avião e fui para o 

sudeste com escala em Brasília. 
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Procurei o Presidente da FUNAI em Brasília, que não me recebeu apesar de 

dizer que como médico tinha que relatar que algo de muita gravidade acontecia 

com os índios Kuikateyê recém contatados. 

O sertanista Antonio Cotrim que contatou esses Gaviões do Maranhão foi ao 

meu encontro no aeroporto de Brasília. 

r: 

Percebendo que nada iria acontecer pela FUNAI, ao chegar em São Paulo 

entrei em contato com meu primo e amigo, General Carlos de Meira Mattos do 

Governo Castelo Branco. Disse-lhe que iria avisar a Cruz Vermelha 

Internacional e haveria um escândalo para o Brasil. Imediatamente partiram 

ordens do governo militar de Brasília em socorro com alimentos e Equipe 

Volante de Saúde. Finalmente estes Gaviões sobreviveram. 

Conheci Kinaré, índio proveniente do grupo Gavião da Montanha, Parkateyê , 

que foi o intérprete da atração ou pacificação do grupo Kuikateyê do 

Maranhão. Ele era muito boa pessoa, aplicando injeções nos índios Kuikateyê 

nas veias com habilidade. Conseguiu 5 mulheres do grupo do Maranhão com 

as quais teve filhos. Os homens estavam enfraquecidos e Kinaré recebia como 

funcionário da FUNAI. 

- Na primeira assistência à saúde dos Gaviões provenientes do Maranhão em 

1968, observei que três crianças estavam bastante doentes e debilitadas. Dois 

meninos estavam com otites supuradas e foram tratados no local ( Junuré e 

Pamaprim). Um terceiro menino, Xakoré, estava com osteomielite do fêmur, 
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próximo de articulação com o quadril, da mandíbula e do braço. Se 

permanecesse no local ou em Marabá iria morrer. 

Trouxe-o para ser operado na ortopedia do Hospital São Paulo, da Escola 
r. 

Paulista de Medicina onde eu trabalhava na Disciplina de Endocrinologia. Foi 

operado várias vezes, pois quando voltava para a aldeia a osteomielite 

,,-,. manifestava-se novamente. Fez tratamento para melhorar o seu estado 

imunológico com injeções endovenosas na imunologia da Escola Paulista de 

Medicina. Coloquei-o a estudar como ocupação numa escola de São Paulo 

com convênio com a Associação das Crianças Defeituosas por ser coxo ou 

manco. Sempre permaneceu na minha casa durante longa permanência em 

São Paulo, formando-se como auxiliar de enfermagem. Xakoré exerce seu 

trabalho de enfermagem na aldeia atualmente. 

Pela depopulação dos índios Gaviões do Maranhão, ocorreram modificações 

quanto aos casamentos. Conheci Miré casado com sua irmã há muitos anos, 

feliz e sem filhos. Criou juntamente com sua irmã esposa um sobrinho, 

Pamaprim. Este na idade adulta apresentou quadro psicótico paranóide, 

escutando vozes e tendo visões, desejando morar na cidade de São Félix na 

casa de uma terecoseira (curandeira e feiticeira). Os índios atribuíam a uma 

mudança psíquica para ser pajé. Mediquei-o e voltou a ter saúde psíquica, a 

ser amável e brincalhão. 

José Preto era índio Gavião Parkateyê, que passou a ouvir vozes de um pajé 

que lhe chamava. Numa manhã suicidou-se com um tiro, deixando Potira viúva 

- - 
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e com 11 filhos. Krohokrenum ajudou a criar os órfãos, pois José Preto era seu 

sobrinho. 

Potira era órfã criada no Lar Santa Gertrudes de Goiânia, pois Frei Gil Gomes 

Leitão levou-a após o falecimento de sua mãe índia Guajá, nômade, que 

apareceu na reserva de Mãe Maria no Pará, proveniente do Maranhão. A mãe 

de Potira e seu pequeno irmão faleceram logo após terem sido encontrados 

pelos Gaviões Parkateyê de Mãe Maria. Quando Potira ficou moça levei-a de 

volta para a reserva de Mãe Maria, onde ela foi encontrada e havia falta de 

mulheres. Os Guajá ainda não tinham sido contatados. 

Os Gaviões de Mãe Maria, Pakatejê, receberam várias indenizações 

expressivas da passagem da rodovia em sua reserva, das linhas da Eletronorte 

e sobretudo pela passagem da ferrovia de Carajás da Companhia Vale do Rio 

Doce. Todas essas indenizações e acesso ao dinheiro entravam através do 

líder Krohokrenum do grupo de Mãe Maria. Krohokrenum tomou-se um chefe 

poderoso, beneficiando seus filhos com viaturas caríssimas. Exercia o domínio 

sobre o grupo Kuikateyê do Maranhão. 

O grupo Kuikateyê contribuiu com várias mulheres para o grupo Parkateyê , 

possibilitando a recuperação demográfica dos Gaviões, que chegaram a um 

aumento considerável de mais de 300 índios. A aldeia englobava os Parkateyê - de Mãe Maria, os poucos remanescentes de Tucuruí e os Kuikateyê 

.-'"' provenientes do Maranhão. Os remanescentes Gaviões da Montanha ou de 

Tucuruí perderam suas terras e são liderados por Paiaré. Krohokrenum 

dominava os três grupos através do dinheiro e da persuasão. 

,,.-..... - 
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Houve uma revalorização cultural com a retomada dos rituais de cantos e 

danças, prática de jogos com arcos e flechas. 

,,......, 

Havia um índio do grupo Kuikateyê proveniente do Maranhão, denominado 

significativamente de "Governo", Kukuiré. Numa noite, metade dos Gaviões 

englobando os Kuikateyê , retirou-se na surdina de Mãe Maria e foram se 

instalar há alguns quilômetros nos galinheiros de um projeto avícola sob a 

liderança de "Governo", Kukuiré e de um secretário de confiança de 

Krohokrenum, Z. do grupo da Montanha, cujo pai no passado havia flechado 

Krohokrenum. Krohokrenum inteirou-se da evasão de metade da aldeia, pela 

manhã ao observar de sua varanda do segundo andar de sua casa. Os índios 

Kuikateyê e seus descendentes partiram para formar nova aldeia, recusando a 

autoridade amável de Krohokrenum e desejando o acesso direto ao dinheiro da 

Companhia Vale do Rio Doce. Conseguiram receber parte das quantias 

mensais da Vale. 

O grupo da Montanha ou de Tucuruí também pretendia fundar outra aldeia, 

desejando ter acesso ao dinheiro da Vale do Rio Doce e independência sem 

confronto. 

Atualmente existem duas Associações, a Associação dos Índios Parkateyê e a 

Associação dos Índios Kuikateyê , cada qual recebendo os benefícios anuais 

das verbas da Companhia Vale do Rio Doce. O dinheiro da indenização da 

Vale pela passagem da ferrovia de Carajás nos 18 km da reserva ficou com 

Krohokrenum. 

r-,, 

_,-.,.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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Os Gaviões Kuikateyê perderam suas terras no Maranhão e tentam reivindicá 

las. Os Gaviões da Montanha perderam suas terras, próximas de Tucuruí, com 

a inundação e formação do lago da hidroelétrica. Receberam alguma 

indenização em dinheiro pago a seu líder Paiaré. 

O grupo dos Gaviões Kuikateyê ganhou casas de madeira com sanitários da 

Companhia Vale do Rio Doce nos últimos anos. Tinham um problema sério de 

água potável e solicitei à Vale poço artesiano, que foi perfurado, passando a 

abastecer a nova aldeia do Km 30. 

Kinaré participante como tradutor ou intérprete na atração dos Gaviões 

Kuikateyê perdeu 4 das suas 5 esposas com a reorganização do grupo e 

redistribuição das mulheres. Seus filhos das 5 esposas são muito unidos, 

contribuindo a patrilinearidade cultural. 

H. possuía 3 esposas vivendo na mesma casa, na maior harmonia possível, a 

avó, a filha e a neta. A neta da avó, jovem, é a preferida. A filha da avó e a neta 

são filhas de outros homens. H. foi o primeiro Gavião operado da próstata em 

São Paulo. Contribuiu para os adenomas de próstata de H. e M., os 

carcinomas de próstata de E. e seu pai, todos provenientes do Maranhão, a 

dieta atual gordurosa saturada ocidental ou industria1<2>. 
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VIOLÊNCIA CULTURAL CONTRA OS KUIKATEYÊ 

Uma das grandes injustiças que presenciei na minha vida foi o exílio forçado de 

um índio idoso proveniente do Maranhão, Kuwantukre, e o desaparecimento 

em Belém de sua filha. Este grande cantador do grupo Kuikateyê com família 

extensa, deslocado para a aldeia de Mãe Maria, andava nu na beirada da 

estrada PA70 ou 332 cantando. Pelo fato de se deslocar nu pela estrada, o 

Administrador da FUNAI de Belém (C.N.) e o Vice-Administrador com poder 

decisório(A) enviaram o velho Kuwantukre, cantador Roberto Carlos para os 

regionais, para a aldeia Caiapó, Xikrin do Bacajá, onde ele não poderia sair. 

Sabe-se que um índio sem família não sobrevive. Ele morreu com toda sua 

família inconformada na aldeia Mãe Maria, sem falarem o português e sem 

poderem reclamar há 33 Km de Marabá. Intercedi com o Vice-Administrador da 

FUNAI de Belém(A) com insistência, sobre o retomo de Kuwantukre e ele 

negou veementemente dizendo que o índio era louco o que nunca foi. O 

deslocamento de Kuwantukre para o Bacajá ocorreu após a morte de sua 

esposa em Belém, cujo diagnóstico necroscópico foi de infecção generalizada 

e esquistossomose hepática com cirrose. 

O Vice-Administrador da FUNAI de Belém(A) deu a pequenina filha de 

Kuwantukre para uma freira da Santa Casa, a qual encaminhou a criança para 

adoção. Insisti com o Vice-Administrador (A) que os irmãos pediam a criança 

desaparecida. Ele respondeu-me que em hipótese alguma devolveria a menina 

aos Gaviões provenientes do Maranhão. Até nos dias atuais os índios 

perguntam-me da irmã que presentemente deve estar adulta e não 

Í" 

-""·~~~~~~~~~~~. ~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~- 
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compreendem essas duas grandes injustiças ou violências culturais autoritárias 

pós-contato. 

i 
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CAPÍTUL04 

ÍNDIOS XIKRIN (Put-Karôt)(1) 

- 

A primeira viagem aos Xikrin do Cateté foi em julho de 1968. Eu desejava 

visitá-los como médico e Frei José Caron pedia que eu aguardasse um pouco, 

pelo fato de não haver condições de hospedagem e pelo isolamento, há 1 hora 

e meia de avião monomotor de Marabá. O padre dizia-me que necessitava de 

mim para socorrer o grupo Caiapó. Levou-me de avião fretado de Marabá até a 

aldeia Xikrin, situada na metade da rota aérea de Marabá à São Félix do Xingu. /"'. 

·""' 

Os Xikrin e Suruí eram assistidos pelos missionários dominicanos. Somente 

após a guerrilha do Araguaia os Suruí passaram a ser assistidos pela FUNAI e 

os Xikrin com a saída por doença do Frei José Caron. Este benemérito dos 

Xikrin aldeou-os pois estavam dispersos na floresta e explorados pelos 

regionais. Socorreu-os com recursos de católicos da França e Canadá 

Conseguiu um avião entre os católicos canadenses, que não conseguiu trazer. 

Os Xikrin sempre receberam recursos do padre Eduardo Lemaitrê de Goiânia . 

Frei José Caron aldeou os Xikrin no Pukatingrõ ou local tradicional, aldeia 

Cateté, próximo de 1 Km do rio Cateté<16>. 

.••..... 

-... 

- 
Havia um fazendeiro conhecido como senhor Pinheiro interessado nas terras 

dos Xikrin e que prejudicou-os muito, pois numa ocasião levou-os de barco à 

Marabá, numa viagem de 15 dias e inúmeras cachoeiras em que 8 índios 

faleceram. Adotou uma criança, Angroté, que nunca mais retomou aos Xikrin. 

-· 
- 
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Fiquei fascinado ao conhecer os Xikrin nus e com pintura corporal a mais 

desenvolvida entre os grupos indígenas do Brasil, sem falarem o português, 

num retorno de 500 anos à época da chegada dos portugueses. As mulheres 

davam tapas em mim para eu entende-las e com esse procedimento aprendi o 

essencial para me comunicar. 

r-. 
Fiquei hospedado na maloca do padre e trabalhava noutra maloca denominada 

farmácia, no caminho da aldeia para o rio, onde as mulheres descansavam 

com suas latas e panelas com água do rio para levarem para a aldeia. 

Lembro-me do isolamento do mundo contemporâneo, as noites com céu 

deslumbrante com estrelas em quantidade e galáxias, estrelas cadentes que 

víamos cair, os índios cantando pelas noites, os morcegos em vôos rasantes 

no caminho para a aldeia ao passarmos pelo campo de aviação à noite. O 

velho chefe Bep-Karoti, seus filhos Bemoti e Buatiê cantando e discursando de 

madrugada energicamente, Nikre-Kampin o velho pajé com seus cantos - 
lindíssimos. Assisti rituais mêrerêmê, kuwõrõ-kango, Me-Kutop, etc ... 

Como imaginava que iria para a Amazônia quentíssima, pela primeira vez não 

levei agasalhos e cobertor. As noites do verão amazônico das proximidades da 

Serra de Carajás dos Xikrin e Serra das Andorinhas dos Suruí são gélidas. 

Tremia a noite de bater os dentes e desejei fogueira dentro do rancho como os 

índios faziam. Pelo fato de ser magro e não dispor de isolante térmico não 

conseguia dormir de tanto frio. 
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Nessa primeira viagem colhi as impressões palmares dos Xikrin, dermatoglifos, 

que me proporcionaram a minha defesa de Tese de Doutoramento em 

Medicina em 1969 <11>. 

Preocupei-me imensamente ao me inteirar que os 98 índios Xikrin de 1968 

nunca haviam sido vacinados, estavam sem qualquer cobertura vacinai do 

calendário nacional de vacinações. No ano seguinte iniciei as vacinações, 

·"' 
começando com a anti-varíola endêmica na região. Formaram-se as pequenas 

pústulas que os índios passaram a queimá-las com pedras incandescentes -- retiradas do fogo, o que ocasionou ulcerações grandes e ficaram muito bravos 

comigo, passando toda a braveza com a cura. Prossegui com as vacinações 

contra tuberculose para os não doentes (haviam 11 tuberculosos). Em seguida 

administrei a vacina contra paralisia infantil ou poliomielite, pois muitos haviam 

morrido na boca ou desembocadura do Cateté no rio ltacaiunas. Uma parte da 

tribo havia mudado para a desembocadura do Cateté, onde os caçadores de 
,,...., 

peles de animais passavam e exploravam os índios e até mesmo as índias, 

com o que se contaminaram com a poliomielite, falecendo 18 índios antes de 

conhecê-los. Eles referiam que acordavam com febre e não conseguiam ficar 

em pé e andar, morrendo na esteira. Cinco índios (Kabetun, Kaponojoi, Kremai, 

lkrure e Djore) ficaram com paralisia de um membro inferior com atrofia 

muscular, sendo que Djore também ficou com o membro superior 

comprometido. Continuei vacinando-os contra difteria, tétano, coqueluche, - sarampo e catapora. 
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A última vacinação foi contra pneumonia e hepatite A com a colaboração da 

enfermeira, Yure Matsuo Nomura, do Hospital de Carajás, diante de tantas 

remoções pela pneumonia. 

As pneumonias e respostas exageradas dos Xikrin às infecções podem ser 

explicadas pela provável fagocitose prejudicada, exposta em trabalho científico 
,, •.. , que publicamos com a hematologia da Escola Paulista de Medicina (5). As 

infecções entre os índios são intensas e febris. As crianças decaem 

rapidamente e apresentam hipertermia. Nos anos passados dificílimos em que 

conheci os Xikrin, eles me chamavam dizendo que fulano estava morrendo 

(Tuk ou preto para os Xikrin) e eu corria para atendê-los. Morrem com mais 

facilidade que os caucasóides ou brancos. Os brancos foram selecionados em 

milênios ou séculos de infecções bacterianas como a peste e vírus devido a 

que são mais resistentes. 

r>. 
Os próprios índios atualmente pedem soro endovenoso pois desidratam com 

maior facilidade, necessitando de hidratação com vitaminas. Quando conheci 

os Xikrin a situação era muito difícil, pois não aceitavam soro na veia, não 

deixavam aplicar nas crianças. Retiravam os pontos de suturas. 

Outra grande desvantagem do índio com o civilizado ocidental é suspender a 

alimentação e líquidos quando doentes. O civilizado ocidental obriga os 

doentes a se alimentarem e aceitam a alimentação. 
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O índio é educado para não aceitar alimentos quando doente. Muitas remoções 

que tive que fazer de índios para hospitais foi para a aplicação de soro e 

alimentação, respeitando as proibições de alimentos da cultura deles. 

Felizmente as aplicações de vacinas após o ano de 2000 são realizadas 

rotineiramente pela APITO, credenciada pela Fundação Nacional de Saúde em 
.••....• 

Marabá. Pode acontecer de algum índio em suas andanças habituais não estar 

na aldeia e não receber a vacina. Vi um índio da Amazônia ocidental morrer em 

São Paulo de catapora, contaminando-se na viagem ao trazer sua pequena 

filha para cirurgia cardíaca de congênita. 

.--. Devo afirmar que os pajés sempre me prestigiaram, como eu também os - prestigiava nas doenças de veado, cobra e outros animais de sua cultura. O 

pajé Atoro dos Xikrin foi sempre um grande colaborador e aliado, ajudando-me 

nas vacinações dizendo quem das crianças já havia sido vacinada, naqueles 

momentos de tumultos em que todas as mães e pais traziam seus filhos para 

_ •...... serem vacinados, sem existir fila, desejando o muito ou demais de sua cultura. 

Atoro evitava que determinada criança fosse vacinada repetidamente. O pajé 

Atoro é meu pai classificatório e todos seus familiares são meus parentes. 

O isolamento na floresta amazônica da época em que iniciei meu trabalho 

voluntário até o aparecimento do Banco Mundial e Companhia Vale do Rio 

Doce, não é para qualquer personalidade, pois pode-se enlouquecer. 

Em anos posteriores levei o primeiro dentista a visitar os Xikrin do Cateté, Dr. 

Joaquim Ribeiro da Escola Paulista de Medicina, que trabalhou muito e fez um 
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bom trabalho. Realizou várias extrações do índio ltacaiunas o qual ficou bravo 

e queria uma lata de leite em pó, como recompensa ou troca com o dentista e 

tive que intervir presenteando-o com uma das minhas latas. Nessa época 

inteirei-me que o civilizado ocidental não entende o pensamento do índio, como 

também o índio não entende o pensamento do civilizado. Após 15 dias de 

permanência do Dr. Joaquim, ótima pessoa e profissional, com receio dos 

índios lhe pedirem muitas coisas passou a lhes dizer que não era rico e que 

rico era o Dr. João Paulo. No pensamento dos Xikrin o pobre não tem valor e 

poder nenhum. Passaram a me valorizar, desvalorizando o dentista que tanto 

trabalhou gratuitamente, considerando-o como um empregado ou serviçal meu. 

O Dr. Joaquim que marcou 15 dias para voltar à São Paulo, doou sua rede, 

mosquiteiro e roupas aos índios e o avião não chegava dia após dia. Disse-me 

que iria ter um infarto, não havendo rádio para comunicação. Disse-lhe que eu 

estava usando força do pensamento para chamar o piloto do avião combinado, 

que minha família iria se comunicar com Marabá pela não chegada em São 

Paulo. Após 20 e poucos dias chegou a aeronave monomotor buscar-nos. 

Os vôos eram visuais sobre a floresta imensa sem segurança e nunca nada me 

aconteceu. Em certas viagens não havia banco e sentei em caixote 

improvisado, não havia cinto de segurança e numa ocasião assoalho, índios 

além do permitido numa aeronave. 

Na primeira vez que estive nos Xikrin, Kaponojoi (meu cunhado classificatório) 

ainda menino levou-me a conhecer o avião que caiu na floresta com o padre 

Eduardo Lemaitre que era gordo, com várias pessoas dentro do avião, tendo 
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acontecido após alçar vôo e não conseguir ganhar altura. Ninguém morreu ou 

se feriu. A aeronave caiu em cima de um veado que teve morte súbita. O avião 

ficou no local pois não se podia tirá-lo da floresta. 

- 
Viajei aos Xikrin anualmente desde 1968 até o ano presente. 

ÍNDIOS DESAPARECIDOS E REAPARECIDOS 

Na época em que não haviam estradas para a Belém-Brasília e para a Serra 

dos Carajás, dois homens Xikrin, um dos quais era o Bep-Kreptoi e uma 

,r-. mulher, foram levados para tratamento em Belém, sendo internados num 

hospital pelo Frei José Caron. Ao voltar ao hospital, Frei José Caron constatou 

o desaparecimento dos três índios. Colocou anúncios nos jornais, foi ao rádio 

deixando avisos para alguém que os visse avisasse. Eles não falavam o 

português. Foram considerados como desaparecidos para grande aflição do 
/'"', 

padre que perdeu seus três índios. O padre teve que voltar ao Cateté 
r amargurado, esperançoso com alguma notícia. 

Dois meses após terem fugido do hospital de Belém, reapareceram no Cateté. 

Informaram que vieram a pé, pelo mato caçando e coletando para se 

alimentarem, orientando-se pelas estrelas. O padre não mais tocou no assunto 

r- 
com os demais índios que consideraram o ocorrido como normal. 

MÊKURÊRÊ 

Conheci Udjore no primeiro ano em que estive entre os Xikrin do Cateté em 

1968. Niokbeiti conheci uma década após. Ambas foram duas importantes 
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Mêkurêrê ou mulheres de todos os homens da aldeia, quando desejavam 

manter relações sexuais. 

Udjore morava na casa do chefe Bemoti, sob sua proteção, era bonita e falava 

sorrindo palavras que eu não entendia bem. Sempre estava com dor de 
r: 
r: cabeça, com cipó compressivo sobre sua testa e crânio, possivelmente devido 

a algum grau de disritmia cerebral. Teve um casal de filhos depois de mais de 

uma década que a conhecia. Nunca nenhum índio quis se casar com ela, que 

poderia sair dessa condição de Mêkurêrê pelo casamento. Não pude removê-la 

para maior esclarecimento da doença pois na cidade ela fugia ou desaparecia. 

Faleceu em idade anterior à menopausa e seus filhos ficaram sob proteção de 

Bemoti em sua casa. 

A segunda Mêkurêrê de expressão que conheci foi Niokbeiti, que possuía uma 

história muito triste. Órfã de pais, sem tios paternos e maternos considerados 

- também pais, vivendo abandonada na aldeia numa civilização pré-colombiana 

que ao contrário da cristã não ampara os órfãos, foi levada criança pelo Frei Gil 

Gomes para o Lar Santa Gertrudes de Goiânia onde foi criada, educada e - alfabetizada. No dia da sua primeira comunhão ainda com roupa branca, foi 

levada de volta à aldeia Xikrin do Cateté para se casar com Bepdiare, que 

pedia esposa ao padre, embora já namorasse a esposa adolescente do velho 

chefe Bep-Karoti. Ao chegar à aldeia foi despida, passando a viver na casa de 

uma velha, Nhokanga, que a maltratava e transformada em Mêkurêrê. A 

antropóloga Lux Vidal tentou interferir a favor de Niokbeiti e foi ameaçada com 

uma arma pelo Atoro. 

r- 
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Teve uma filha que dizia ser de todos os homens da aldeia. Teve muitos filhos, 

12 no total, um de índio Assurini do Trocará e outro de índio Gavião de Mãe 

Maria, pretendendo conseguir se casar. Dois gêmeos foram criados com leite 

fornecido pelo programa de assistência VALE-FUNAI. 

A primeira filha de Niokbeiti, quando era muito jovem e sua situação era pior, 

foi lançada ou caiu na fogueira, ficou aleijada com grave deformidade na mão 

direita com retração cicatricial. Levei-a para Goiânia em 1984, onde fez cirurgia 

plástica corretiva ficando com uma mão funcional. Casou-se com um viúvo 

muito bom, Bep-i, com que teve inúmeros filhos. 

Niokbeiti finalmente conseguiu se casar com Weweré, viúvo mais idoso e sua 

situação mudou deixando de ser Mêkurêrê. Tomou-se mulher de prestígio por 

ser intérprete e a única mulher a falar o português, traduzindo para o Xikrin ou 

- Kaiapó. Telefonou-me em março de 2006, lembrando da necessidade de um 

sapato especial, pois teve quatro fraturas mal consolidadas do pé, andando 
!'"' 

com apoio de um pau. Expliquei à Associação Indígena Bep-Noi sobre a 

necessidade de uma palmilha especial para pé eqüino, uma ortese para ser 

/'"\ adaptada ao tênis, somente possível em São Luís, Brasília ou São Paulo. 

- 
Niokbeiti mantém um sorriso na conversação sem qualquer revolta pela vida 

difícil e atribulada, apresentando-se simpática e afetiva. Viajou à Goiânia para 

visitar sua mãe de criação, Eunina Hermano, e sua tia de criação e professora, 

Marília Fleury Curado, após mais de 20 anos entre os Xikrin do Cateté e 

Ojudjê-Kô. Consegue conviver com a civilização pré-colombiana e ocidental. 

Ela deseja permanecer entre os Xikrin entre seus doze filhos e muitos netos. 
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Em julho de 1985, encontrei um poço amazônico usado por Niokbeiti e casas 

vizinhas, que se localizava ao lado de uma maloca cemitério e orientei que o 

poço fosse aterrado e desativado<37). 

AS ONÇAS 
r-. 

Os esturras das onças acordavam-me à noite com uma sensação estranha. 

As noites na floresta amazônica não são de silêncio. Há uma série de animais 

!'"'. noturnos emitindo sons, como anfíbios, vários pássaros como as corujas e 

curiangos, os roedores e demais. 

As onças dormem durante o dia nos troncos altos das árvores de maneira que 

não são vistas. Os cachorros farejam e sentem a presença delas. Os índios 

identificam pegadas e excrementos das onças, o que eu nunca percebi a não 

ser quando me mostravam. 

No período quente da metade do dia em que os índios estão ausentes das 

aldeias, tenho o costume de andar em suas trilhas na direção das suas roças e 

pontos de partida para a caça. Os índios advertiam-me onde havia onças. 

Numa das minhas viagens aos Xikrin do Cateté percebi a preocupação dos 

índios com o desaparecimento de um cachorro por noite, tendo desaparecido 

r- cinco. Aukrey percebeu uma onça na aldeia à procura do sexto cachorro e 

('"', 

,-.. 
r- 
r- 
0 
r-.. 
r- 
r, 
./""--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~- 

matou-a. 
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Na aldeia Xikrin do Bacajá quando consultor da Companhia Vale do Rio Doce e 

Banco Mundia1<35>, os índios mataram uma onça parda bem próximo da aldeia à 

procura de cachorro possivelmente, em janeiro de 1985. 

Os índios dizem que as onças saltam ou atacam os velhos e crianças 

desprotegidas quando com fome. 

Na cidade de Carajás da Companhia Vale do Rio Doce, mineradora de ferro, 

uma onça saltou durante o dia num menino de 11 anos, que estava brincando 

com outras crianças, provocando sua morte, próximo de uma praça com 

árvores da floresta. A Companhia colocou cerca de arame numa altura 
·'"" 
r,., suficiente para isolar todo o núcleo populacional de Carajás das onças após o - I acidente. As onças eram vistas à noite à procura de restos de comida nos 

- r arredores do hospital. 

Onde eu escutava mais os esturras das onças à noite era na aldeia Paracanã 

do Lontra em julho de 1977 e 1978, nos anos seguintes como consultor médico .- da Companhia Vale do Rio Doce na área de influência do Projeto Ferro- 

Carajás. As onças aproximaram-se da aldeia com o enchimento do lago de 

Tucuruí, com o represamento do rio Tocantins para o funcionamento da 

hidroelétrica. 

Numa noite assustei-me na aldeia Suruí com a queda de uma parede de barro 

em julho de 1968. As onças são atraídas pelo ronco noturno e Frei Gil roncava. 
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Tive uma grande satisfação de ver uma onça preta passar na minha frente as 6 

horas da manhã, enquanto eu corria no campo de aviação da aldeia Xikrin do 

Cateté em julho de 2005. Ela rosnou e entrou dentro da mata fechada ao lado 

do campo de aviação, enquanto eu somente dispunha da lanterna. Nunca usei 

facão, canivete, arma de fogo e nem botas nos 41 anos de presença na 

Amazônia em viagens assistênciais à saúde. 

Conheci o pai de Warirá, líder Paracanã do Lontra, que foi atacado por uma 

onça que tirou-lhe uma parte do couro cabeludo e dois dedos na sua luta pela 

vida com arco e flecha. 
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MINERADORES SEM ROUPAS NO CATETÉ 

Americanos da empresa Uníted Steel, que possuía os direitos de prospeção 

mineral na Serra de Carajás antes da VALE, chegaram de helicóptero no 

campo de aviação dos Xikrin do Cateté em visita no mês de julho 1970. 

Os índios ainda nus e necessitados de roupas e presentes, pediram aos 

americanos um pouco de vestimentas. Os americanos deram todas as suas 

roupas na maior generosidade possível, até mesmo meias e sapatos, 

fotografando o acontecimento como se os índios tivessem despido eles, 

deixando-os naquela situação. 

,,-., 
Falei com o grande chefe Bep-Karoti velho que não deviam ficar com roupas 

usadas, pois poderiam transmitir doenças ( estafilococus, micoses, herpes, 

etc.). Bep-Karoti deu gritos de aviso e os índios temerosos jogaram fora todas 

as roupas usadas, ficando no campo de aviação meias e tudo mais, após 

partida do helicóptero. 
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PRISIONEIROS NO PASSADO E INTEGRADOS COMO XIKRIN - 

-- 
Aurkrey foi pego em atividade guerreira dos Xikrin do Cateté contra os Assurini 

do Trocará quando era criança. Sua filha é casada com um índio branco com 

ascendência Paracanã Apuiterewa. 

- 
- Piürenhoro da aldeia Djudjê-Kô foi pego dos índios Araweté quando era 

criança. Casaram-no com uma índia Paracanã Apuiterewa, que foi aprisionada 

pelos Xikrin do Bacajá do outro lado do rio bem próximo da aldeia. Esta moça 

foi criada como adotiva de um casal sem filhos, Topã e esposa. Quando Topá 

mudou-se da Aldeia Xikrin do Bacajá, para a aldeia Djudjê-Kô, de outra 

reserva, levou sua mulher e sua filha de criação. Essa menina quando foi pega 

pelos Xikrin do Bacajá mordeu o chefe Onça, que revidou vazando-lhe um olho. 

Casada com Piürenhoro possui muitos filhos e netos estando integrada aos 

Xikrin. Mostrei ao seu pai na aldeia Paracanã Apuiterewa a fotografia da filha, e 

para sua filha a fotografia de seu pai que reconheceu e sorriu. 

.- .- 
- I 

r--., 

No Cateté há um índio, Kikré, que foi pego pelos Xikrin do Cateté em 

expedição contra os índios Arara do atual município de Altamira . Casado com 

mulher Xikrin possui muitos filhos e netos. 

Na aldeia Xikrin do Bacajá há um índio de olhos verdes mestiço de mãe 

branca, que foi aprisionada moça, assimilada, deixando inúmeros filhos e 

descendentes. Na média idade esta mulher cativa saiu da aldeia por 

intermediação da FUNAI e casou-se com fazendeiro. Ela relatou ter vivido 

muitos anos entre os índios, tendo se deslocado por várias aldeias. 

r' 

./"'---~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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O costume dos Xikrin de levarem crianças e mulheres é uma medida de 

eugenia, de evitar a consangüinidade deletéria para mal formações, com 

melhoria da biodiversidade. Atualmente trazem índios Kaiapó Gorotire para se 

casarem com Xikrin, os quais vem pela melhor assistência à saúde e 

economica proporcionada pelo Convênio VALE- FUNAI. 

Dos grupos indígenas que conheci, os Xikrin são os que apresentam maior 

diversidade genética pela entrada de gens Paracanã, Assurini, Arara, Araweté, 

Kararaô. 

PESCA COM TIMBÓ 

Os Xikrin do Cateté convidaram-me a assistir sua pesca com cipó timbó no rio 

Seco, no local Kramkrokro, em julho de 1983. Este rio seca no verão 

amazônico quanto a correnteza, ficando poções d'água repletos de peixes. 

Os índios trazem maços de cipó timbó cortados na mesma medida. Entram no 

poção d'água escolhido, batem com pau nos cipós que liberam um sumo que 

retira o oxigênio da água. Forma-se uma espuma na água e os peixes sem 

oxigênio começam à aparecer na superfície. Os peixes são flechados e 

também recolhidos na água. 

Durante a pesca cantaram lindos cantos do ritual da pesca com timbó. 

Bepdiare lançou alguns peixes na minha direção. 

- 
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Todos os peixes são retirados do poção, pois a saída d'água fica cercada com 

galhos. 

A pesca com timbó após andarmos quilômetros pela floresta, com o canto ritual 

é inesquecível. 

r- RITUAL DO MARIMBONDO ENTRE OS XIKRIN 

Dois médicos do Projeto Rondon de Marabá (Walter e Boulos atual professor 

de moléstias infecciosas da USP de São Paulo), pediram-me para conhecer os 

Xikrin do Cateté na década de 1970. Chegamos durante o ritual do 

marimbondo e tomamos uma trilha na floresta em direção ao local rico em 

casas das vespas. 

Os jovens solteiros ou Mênõrõnu<15> que vivem na casa do centro da aldeia 

Atukbe<16>, dirigirem-se ao local onde existe concentração de marimbondos, 

pintados e enfeitados, acompanhados de seus familiares. Trata-se de um ritual 

em que são preparados a lutar contra o enxame de vespas, sentir muita dor e 

suportar, sofrer as ferroadas, sendo preparados para serem homens valentes e 

lutadores. 

Os médicos que me acompanharam ficaram muito impressionados com o que 

presenciaram e não compreenderam o sentido de tornar os jovens valentes, 

suportarem o sofrimento, a solidariedade dos familiares. 
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Os mênõrônu sobem nas árvores onde se encontram os marimbondos, 

r,., derrubam os abrigos das vespas golpeando-os com suas mãos. As vespas 

atacam os jovens índios, ferroam sobretudo as cabeças e braços, caindo o 

enxame enfurecido sobre os atacantes que se tomam atacados. Os mênõrônu 

descem das árvores cobertos de vespas que lhes ferroam e enrolam-se em 

seus cabelos. Os rostos ficam inchados e deformados pelas ferroadas. As 

mães e parentes próximas colocam panos de sacos sobre as cabeças dos 

jovens índios, para tentarem diminuir o ataque das vespas. Elas choram 

assumindo o sofrimento dos filhos, ferem seus coros cabeludos com violentos 

golpes de facão para sentirem dor como os mênõrônu. O sangue jorra das 

cabeças das índias. 

Fomos obrigados a tratarmos dos ferimentos dos couros cabeludos das índias, 

em alguns casos suturamos vasos sangrantes, receitar antidolorosos e 

antihistaminicos aos jovens que permanecem alguns dias com as faces 

.-, deformadas. 

Num desses rituais o Bep-Kororotire ficou cego de um olho pela ferroada da 

vespa. 

Sugeri o fornecimento de óculos protetores como os usados pelos nadadores 

em futuros rituais, porém não foi aceito. 

- OS XIKRIN DO CATETÉ SÃO AMEAÇADOS PELOS XIKRIN DO BACAJÃ 

- 
- 
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O índio Bepdiare do Cateté conversava com o chefe Onça do Bacajá, quando 

r-, 
houve um desentendimento durante o diálogo pelo rádio em julho de 1979. 

O chefe Onça do Bacajá falou claramente que iria atacar os Xikrin do Cateté. 

Os índios Xikrin do Cateté entenderam a ameaça e disseram-me que levaria 

um mês ou uma lua para os Xikrin do Bacajá chegarem à reserva do Cateté. 

Os índios do Bacajá teriam que atravessar serras e cursos d'água, porém 

chegariam uma vez que no passado deslocavam-se por terra de uma reserva 

para outra. A preocupação com a ameaça de ataque era visível. 

Os Xikrin do Bacajá deslocaram-se em expedição punitiva na direção do 

Cateté, encontraram uma maloca Tupi abandonada, possivelmente dos 

Kubenkamarecti que apareceram na reserva Cateté anos após. Com o cansaço 

da longa viagem os índios Xikrin do Bacajá desistiram do ataque para nosso 

alívio. 

O bom relacionamento entre os Xikrin do Cateté e do Bacajá restabeleceu-se. 

r 
,-.. 
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ÍNDIOS ISOLADOS OU SEM CONTATO 

APARECEM NA RESERVA XIKRIN DO CATETÉ 

Tumultos ou sobressaltos ocorriam à noite quando os índios Xikrin apareciam 

na casa do Posto Indígena ou no Posto de Atendimento à Saúde, dizendo que 

viram vestígios de índios Kubenkamarecti na floresta. Afirmavam que os 

Kubenkamarecti (índios brancos como os Tupi pintados de vermelho), estavam 

na reserva nas nascentes dos rios ou em igarapés. 

·"" 

Durante 12 anos ouvíamos que encontraram vestígios de índios bravos na 

reserva Xikrin. A antropóloga estudiosa dos Xikrin disse-me não acreditar na 

presença dos Kubenkamarecti, que a idéia dos índios ligava-se à presença 

passada dos Tupi na região, que foram pressionados pelos Xikrin na direção do 

rio Xingu. No entanto os Xikrin continuavam a falar que encontraram cestos, 

objetos e pequenos abrigos de índios denominados bravos ou sem contato. 

O não esperado aconteceu após 12 anos, quando os Xikrin conseguiram 

encontrar e capturar alguns índios Kubenkamarecti armados com arcos e 

flechas no rio Seco em 1980. Os Kubenkamarecti reagiram ao cerco dos Xikrin 

lançando flechas. Os Xikrin estavam armados com espingardas e mataram um 

índio, capturando duas mulheres com duas crianças, um jovem e um velho. 

Levaram os capturados para a aldeia Xikrin e mantiveram-os amarrados com 

cordas nas pernas, para não fugirem em pleno fim do século XX. 

- A FUNAI entrou em negociações com os Xikrin e trocou os Kubenkamarecti por 

espingardas e cartuchos, removendo-os de avião para a aldeia Araweté 
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próxima do Xingu. Estes índios haviam se perdido do grupo Araweté antes da 

pacificação, rumando na direção leste, perdendo o contato com seu grupo de 

origem. O velho Araweté morreu três anos após ser encontrado na reserva 

Xikrin, afogado quando aldeado com o seu grupo, após a diáspora de mais de 

15 anos. 

MADEIREIRAS 

O poderoso madeireiro G.T. da serraria Laranjeira e J.M. da fazenda 

Macedônia, desceram na pista de aviação dos Xikrin da aldeia Cateté em julho 

de 1981. Desejavam realizar negociação da madeira mogno com os índios em 

- viagem irregular e sem permissão governamental. Os madeireiros pagavam um - preço irrisório pelo valioso mogno e exportavam com grande lucro. O J.M. foi 

posteriormente morto por pistoleiro na cidade de Redenção. 

A madeira mogno era retirada irregularmente, furtada das reservas Cateté, 

- Bacajá, Apuiterewa e Marudjewara com estradas invadindo os territórios dos 

índios. 

Os madeireiros G.T. e J.M. foram presos pelos Xikrin, retiradas suas roupas 

como medida de segurança, ficando somente com cuecas e descalços durante 

suas permanências no Cateté. Fotografei e gravei os depoimentos dos 

madeireiros prisioneiros do Xikrin. O G. T. sugeriu claramente que eu 
.•...••.. 

interviesse para serem soltos e poderem usar o avião em que chegaram para 

fugirem ou retirarem-se, falando que eu seria bem recompensado. O meu 

,r--. interesse com os índios sempre foi ajudá-los na sobrevivência, fazendo o 

.-. 
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possível para a melhoria de suas saúdes, não me interessando por propostas 

sujas ou indecorosas. 

O chefe do Posto da FUNAI, Mara, avisou o acontecido à Administração da 2ª 

Delegacia Regional da FUNAI de Belém. Tive uma grande surpresa ao ver 

chegar um sertanista conceituado da frente de atração dos Paracanã 

Apuiterewa do Xingú, Luís de Oliveira, que chegou em avião fretado e falando a 

língua dos Xikrin interviu pela libertação dos madeireiros. Uma situação 

irregular para um funcionário da FUNAI, que ganhou um processo 

administrativo que quase lhe ocasionou a perda do emprego. Devo dizer que 

Luis de Oliveira era bom intérprete e lingüista do Tupi, boa pessoa e 

possivelmente atuou no incidente dos madeireiros entre os Xikrin por - ingenuidade. Presenciei Luis de Oliveira pescando diariamente no rio Bom 

Jardim e no rio Xingu para poder alimentar os Paracanã Apuiterewa 

enfraquecidos. 

No incidente dos madeireiros entre os Xikrin chegou o Delegado da 2ª 

Administração Regional de Belém, Paulo Cesar de Abreu, no dia seguinte. 

Enfim foram liberados os madeireiros poderosos e o avião, terminando o 

tumulto. Pude continuar o meu trabalho médico. 

O madeireiro G.T. disse-me que se não fosse minha presença possivelmente 

não sairia vivo dos Xíkrin. Com certeza a minha presença evitou que passasse 

pelo "Kaprêprê", que é apanhar uma boa surra com pau de borduna, ficando a - humilhação e sofrimento que o civilizado não esquece. 
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O poder dos madeireiros nas terras sem lei e sem a presença do governo era 

muito forte, ameaçando de morte todos os que se opunham a eles. A força de 

corrupção dos madeireiros era grande. 

Ínumeras madeireiras pertencentes a C., J.F.G, P.B. da fazenda Pau D'Arco, 

L.H., continuaram a pressionar os índios pelo mogno da reserva Xikrin do 

Cateté nos anos seguintes a 1980. Roubavam a madeira pelas estradas que 

abriam rapidamente na reserva. Negociavam a madeira com os índios que 

sempre perdiam muito na transação. Em certas situações derrubavam o 

mogno, a FUNAI interditava a madeira apreendida, que ia a leilão e os 

madeireiros responsáveis compravam-na. 

O Administrador da FUNAI de Marabá, Roberto Lima da Costa, teve que 

abandonar a cidade com sua família e mudar para Brasília por ameaças de 

morte dos madeireiros. 

O poder de insinuação de presentes necessários aos índios, que começou com 

a atração ou pacificação foi usado pelos madeireiros, que estavam sempre 

aliados com os políticos regionais corruptos defendendo o interesse de ambos. 

Houve anos que eu constatei a chegada diária de aviões dos madeireiros 

trazendo colchões, melancias, bicicletas para os índios Xikrin do Cateté, 

chegando a contar a chegada de sete aeronaves no campo de aviação num 

dia. O poder corruptor das madeireiras era enorme. Negócios que nunca 

trouxeram vantagens aos índios desde o descobrimento ou ocupação 

portuguesa do Brasil. 
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No Cateté os madeireiros entre eles G.T. prometeram estradas e chegaram a 

construir casas de alvenaria para os índios. 

r-. 
A retirada de madeira mogno na reserva riquíssima Xikrin do Cateté, somente 

terminou com as verbas em dinheiro do Convênio da Vale do Rio Doce para as 

necessidades dos índios, entre estas construções de casas de alvenaria e 

estradas, com a atuação da consultora lsabelle Vidal Giannini. 

Sobrevoei a reserva Xikrin do Bacajá, que ficou fora dos benefícios da Vale do 

Rio Doce após a privatização, observando os estragos dos madeireiros com 

estradas cortando todo o território indígena. 

Vi máquinas de madeireiros na beirada do rio Xingú na reserva dos índios 

Paracanã Apuiterewa recém contatados. 
,,....., 

Na reserva Guajá ou Auwá do PI Juriti de índios em processo de atração, 

ouvia-se o ruído das máquinas destruindo a floresta e entrando na Floresta 

Nacional do Guripi. 

,/"°', 

-- 
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A VENDA DE JABUTIS E PEIXES ENTRE OS XIKRIN DO BACAJÁ 

Estando entre os Xikrin do Bacajá em julho de 1986, vi chegar um avião de 

garimpeiros buscar jabutis e peixes. Sacos de jabutis e peixes em quantidade 

do piscoso rio Bacajá estavam sendo vendidos a um dono de garimpo, que 

vinha buscar as encomendas em avião monomotor, para alimentação de seus 

empregados. 

No ano anterior às vendas de peixes e jabutis ao dono de garimpo, o rio Bacajá 

que deságua no rio Xingu, era tão rico em peixes, que observei Kakõre pescar 

uma enorme pirarara com necessidade de ser erguida por dois índios. Kakõre 

era um adolescente com crises de disritmia cerebral, em que durante os 

sintomas neurológicos tentava se manter em pé e apresentava sudorese. Os 

sintomas clínicos de Kakõre eram aceitos pelos índios como relacionados a um 

início de atividade relacionada à pajelança. Kakõre era cleptomaníaco e os 

índios avisaram-me que o mesmo era ladrão, que eu tomasse cuidado com ele 

e com meus pertences, uma vez que eramas amigos. 

Os civilizados ocidentais como madeireiros, garimpeiros e caçadores negociam 

com os índios, os quais sempre saem perdendo como também o meio 

ambiente empobrecido desde a época da colonização portuguesa. 

Como assessor médico da Companhia Vale do Rio Doce que nessa época 

ajudava os Xikrin do Bacajá, observei que a fossa sanitária dos funcionários da 

FUNAI estava ao lado do único poço amazônico com bombeamento d'água 

que abastecia os índios e civilizados ocidentais. 
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Orientei que corrigissem essa distorção perigosa para a saúde em 19a5<35>. 

VIAGEM À ALDEIA DJUDJÊ-KÔ 

O chefe e líder Buatiê resolveu fundar uma segunda aldeia Xikrin há 18 Km da 

aldeia do Cateté, num local denominado Djudjê-Kô, que em português significa 

árvore do arco. Nessa nova aldeia ainda não havia infra-estrutura, de maneira 

que como médico fui visitá-los em 1985, a pé por uma trilha na floresta levando 

o necessário. Partimos bem cedo antes do sol incomodar e levamos três horas 

de caminhada para ir e três horas para voltar, trinta e seis quilometras no total. 

No dia seguinte minhas pernas doiam e tomei um antiinflamatório. 

Voltamos à tarde após o término dos trabalhos assistênciais. Fui acompanhado 

pelo lkrô que incentivei nos estudos de enfermagem e pelo bom funcionário da 

FUNAI querido pelos índios e possuidor de uma boca grande pelo que os 

índios chamavam-no de Jacaré. 
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Na nova aldeia Djudjê-Kô encontrei Djore com hemiplegia secundária à 

poliomielite da época em que morava na boca do Cateté. Ele apresentava uma 

extensa lesão ulcerada do nariz, septo nasal com comprometimento do véu 

palatino ou céu da boca, pelo que tive que removê-lo para São Paulo onde foi 

tratado da leismaniose cutâneo mucosa. Seu cachorro também tinha lesão 

ulcerada de leismaniose no nariz e implorei que sacrificassem o animal a fim de 

não contaminar mais pessoas. 
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Buaitê levou-me a ver o local do futuro campo de aviação que ele estava 

limpando à facão. Buaitê era um desbravador que levou o seu grupo para nova 

aldeia. O campo de aviação maior e melhor que o da aldeia Cateté foi 

terminado no ano seguinte, proporcionando vôos de remoções de doentes. Eu 

mesmo cheguei ao Djudjê-Kô em anos posteriores de avião. 

Nos anos seguintes passei a recusar avião e carro, pois a viagem do Cateté ao 

Djudjê-Kô é lindíssima na floresta. Quando algum índio acompanhava-me, ia 

caçando e numa viagem Bep-Kroroti matou dois urubus reis. Explicou-me que 

alvejou as duas aves somente para ter as penas para enfeites nos rituais ou 

festas, não como os civilizados que matavam por prazer e não necessidade. 

O local do Djudjê-Kô era conhecido por ter muitas cobras e durante uma noite 

em que estava no Nhobe ou centro da aldeia, os índios mataram uma coral 

invasora. 

O CAITITU DEVORADOR DOS DEDOS DOS XIKRIN 

O caititu a que me refiro não é o animal caititu porco do mato, mas sim uma 

máquina pequena e ultrapassada de moer mandioca para se chegar à massa 

da farinha. Esse moedor da mandioca é uma máquina introduzida pelos 

civilizados, como facilitadora e economizadora de energia corporal porém 

perigosa. Esse modelo antigo de caititu passou a moer os dedos dos Xikrin. 
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Quando tomei conhecimento de amputação de partes dos dedos dos índios, 

que empurravam a mandioca na direção das laminas, fiquei alarmado e nos 

meus relatórios de saúde à VALE DO RIO DOCE denunciei os tristes 

acontecimentos pedindo providências. Pedi novo modelo de caititu em que não 

havia necessidade de se empurrar as mandiocas no ralador. Como na 

longínqua Amazônia a resolução dos problemas é lenta, sobretudo em relação 

aos índios pouco compreendidos pelo idioma ou língua diversa do português, 

pela falta de interesse e motivação de ajudar ou socorrer os índios, a compra 

dos novos caititus foi retardada. Piürenhoro perdeu três dedos e veio me pedir 

aposentadoria o que lhe consegui como também para Katendjô e KukrãeC45>. 

O incrível é que no ano de 2005, na aldeia Cateté uma mulher ( esposa de 

Otore) havia perdido parte de dois dedos, estando o novo caititu na casa de 

farinha sem ser usado<00>. O chefe de Posto da FUNAI não havia colocado esse 

novo motor a funcionar, com alegação que iria esperar terminarem o teto da 

nova casa de farinha. Reclamei ao Administrador da FUNAI de Marabá sobre a 

responsabilidade das amputações e que eram inadmissíveis os acidentes. 

Na aldeia de Djudjê-Kô o novo caititu funcionava sem vítimas pela capacidade 

humana do chefe de Posto da FUNAI o Jacaré. 

r- 
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BENEFÍCIOS PROPORCIONADOS 

PELA COMPANHIA VALE DO RIO DOCE AOS XIKRIN 

Nos quarenta e um anos em que o Banco Mundial nos primeiros anos e 

posteriormente a Companhia Vale do Rio Doce, observamos benefícios aos 

índios Xikrin na saúde sucessivamente. 

Os Xikrin contaram com a assistência médica, assistência de enfermagem, 

medicamentos de primeira linha, convênios hospitalares, convênio com clínica 

radiológica, convênio com laboratório de análises, fornecimento d'água potável 

de poços semi-artesianos, casas de alvenaria, construções para postos de 

atendimento à saúde e escolas, remoções aéreas de doentes com perigo de 

vida, assistência odontológica restauradora nas aldeias, sendo que atualmente 

dispõem de sanitários com água encanada para controle dos surtos diarreicos 

e verminoses. Todos esses benefícios foram proporcionados pela Companhia 

Vale do Rio D0ce<50,51>, por minhas solicitações. 

O exemplo da recuperação dos Xikrin está na sua demografia, que era de 98 

índios quando os conheci e atualmente aproximam-se de 1000. 

No momento atual entraram nas moléstias crônico degenerativas da 

obesidade, diabetes mellitus<49•50>, porém já conseguiram um certo e parcial 

entendimento do risco comportamental dos alimentos industriais, em especial 

do açúcar cristalizado de absorção rápida que lhes é prejudicial como também 

dos refrigerantes. 
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As índias velhas e os velhos estão recebendo um tratamento diferenciado para 

a perda muscular e óssea, que somente recebe a população civilizada 

ocidental bem assistida. 

Inúmeros doentes dependem do uso contínuo de medicamentos como 

diabéticos, menopausadas, velhos, convulsivos, hipertensos, psícótícos'", pelo 

que há necessidade de reposição evitando-se interrupções de 

tratamentos<49,50>. 

Três técnicos de enfermagem civilizados e dois auxiliares de enfermagem 

índios são melhor remunerados pela verba de saúde proveniente da Vale do 

Rio Doce. 

Com o envelhecimento da população há necessidades adicionais como 

consultas com oftalmologistas e óculos. 

Com os jogos de futebol há lesões de joelhos que necessitam de ressonância 

magnética e cirurgias laparoscópicas em centros especializados. 

Os benefícios proporcionados à saúde com verbas inicialmente do Banco 

Mundial e posteriormente da Companhia Vale do Rio Doce, foram destinados 

também aos índios Gaviões Parkateyê e Kuikateyê <40•44>_ 

r-. Os desafios de um atendimento à saúde continuam. 

Sempre contamos com a colaboração Xikrin. 
r. 
r-. 
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CAPÍTULOS 

ASSESSORIA E CONSULTORIA MÉDICA 

Fui indicado pela Associação Brasileira de Antropologia de acordo com 

cláusula do empréstimo do Banco Mundial (World Bank) para o Projeto Ferro 

Carajás, como assessor ou consultor médico para fornecer um Projeto de 

Saúde com Diretrizes e Recomendações para as Comunidades Xikrin e 

Gavião, que se situam na área de influência da mineração em julho de 1982. O 

meu trabalho intitulado "Retrospectiva e Atualidade de Saúde dos Índios Xikrin 

e Gavião, Necessidades Presentes e Futuras frente ao Projeto Carajás"<24>. foi 

apresentado à Companhia Vale do Rio Doce, ao Banco Mundial, à Associação 

Brasileira de Antropologia, à FUNAI e em reunião em Brasília no dia 

03/09/1982 foram aceitas todas as recomendações. 

Continuei como consultor médico e assessor das áreas indígenas sobre 

influência do Projeto Ferro-Carajás desde 1982 até a data presente, visitando 

as aldeias e prestando assistência à saúde anualmente, com recursos do 

Banco Mundial por mais de dez anos e posteriormente recursos da Companhia 

Vale do Rio Doce. 

Conheci a notável e competentíssima executiva do Banco Mundial para os 

Projetos Ferro-Carajás e Polonoroeste, Maritta Kõch Wesser, que sempre me 

apoiou e prestigiou. Numa ocasião em que tive dificuldades com autoridades 

brasileiras como consultor da Vale do Rio Doce, ela me promoveu a consultor 

do Banco Mundial para o Projeto Ferro-Carajás e convidou-me a ser consultor 
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médico do Banco Mundial para as populações indígenas da área de influência 

do Projeto Polonoroeste. 

Viajei às áreas indígenas sob influência do Projeto Polonoroeste, Nambiquara, 

Suruí e Cinta Larga, às cidades de Vilhena, Ji-Paraná e Porto Velho nos anos 

de 1983, 1984, 1985 e 1986. Estive visitando os Nambiquara do cerrado e da 

-. floresta com Maritta na primeira viagem. Estive entre os índios Cinta-Larga no 

Parque de Aripuanã onde saí num avião monomotor de garimpo sem cinto de 

segurança e durante uma tempestade, com Deus acompanhando-me como em 

todos vôos perigosos sem nada me acontecer. 

O Projeto Polonoroeste abrangia Mato Grosso e Rondônia. Numa reunião em - Porto Velho com o Governador de Rondônia, este comunicou à Maritta que se 

opunha à demarcação das áreas indígenas. Maritta disse ao Governador que a 

partir daquele momento estavam suspensas todas as verbas do Banco Mundial 

para o Projeto Polonoroeste em Rondônia. O Governador dependente do 

dinheiro do Polonoroeste para Rondônia mudou de comportamento e deixou de 

obstruir as demarcações das áreas indígenas. 

Conheci a responsável da Companhia Vale do Rio Doce pelas áreas indígenas 

do Projeto Ferro-Carajás, a notável e competentíssima Maria de Lourdes 

Davies de Freitas. Ela foi uma executiva inigualável no desempenho como 

Gerente da Vale para as áreas indígenas. Nos piores momentos vivenciados 

como médico recorri à Maria de Lourdes conhecida como Lourdinha <25, 27•28>. 

Num ano em que fui de helicóptero aos Paracanã do Marudjewara recém 

contatos e transferidos para a proximidade do Rio do Meio, encontrei os índios 
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morrendo de malária, sem medicamentos e sem alimentos num local sem 

qualquer infra-estrutura, assistidos pela boa enfermeira Dnair de Oliveira da 

.---- 
FUNAI, abandonada como os índios somente com soro fisiológico e glicosado, 

sem anti-maláricos. Pedi socorro à Maria de Lourdes Davies de Freitas, que 
!'""•, 

enviou mensagem ao Administrador da FUNAI de Marabá(F.) dizendo que não 

queria nenhum índio morto e enviou helicóptero solicitado por mimC26). Removi 

onze índios do Marudjewara que iriam morrer e foram salvos. Lembro-me com 

tristeza que um jovem índio Paracanã não quis ser removido e fugiu para o 

/""'. mato apesar da minha insistência, tendo sido o único que veio a falecer. 

Houve outra ocasião em que recorri à Maria de Lourdes Davies de Freitas, 

Lourdinha, no ano de 1984(30). A malária incidia depauperando os índios da - área de influência do Projeto Carajás, sendo que eu solicitava a nebulização 

das aldeias para controle dos anofelinos transmissores sem conseguir há 3 

anos. A SUCAN responsável pelas nebulizações alegava falta de dinheiro para 

viagens e diárias de seus funcionários. A Maria de Lourdes como excelente 

executiva resolveu num instante a minha desesperança, designando um 

funcionário nebulizador da cidade de Carajás para me acompanhar durante 

toda viagem. Conseguimos desencadear a termonebulização das aldeias Xikrin 

do Cateté e Bacajá, Paracanã do Lontra-Marudjewara-Apuiterewa e Suruí do 

- Sororó, que se repetiram nas minhas viagens dos anos seguintes, 

.- conseguindo-se o controle da malária ou dos anofelinos transmissores. 

Como inigualável colaborador da saúde na cidade de Carajás em todos os 

anos contamos com o desvelo, bondade, humanidade de José Josino de 

Almeida Neto, funcionário da Companhia Vale do Rio Doce. 

- ,,......., 
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No trabalho interdisciplinar tivemos a presença da competentíssima consultora 
,/"""',:. 

de Antropologia do Projeto Ferro-Carajás, a antropóloga professora da 

Universidade de São Paulo, Lux Boelitz Vidal conhecedora profunda da cultura 

Kaiapó e Xikrin. 

I""'. 

Eu, a antropóloga Lux Boelitz Vidal e o padre Eduardo Lemaitrê, mantínhamos 

um Comitê de Ajuda aos Xikrin do Cateté fornecendo barcas, espingardas, 

cartuchos, lanternas e pilhas, tecidos e outras necessidades dos índios durante 

muitos anos com intermediação da FUNAI, anteriormente ao Projeto Ferro- 

Carajás (1968 a 1981 ). 

Eu e a professora Lux intercedemos pelas demarcações das áreas indígenas. 

Oferecemos à FUNAI de Brasília o pagamento da demarcação do território 

Xikrin do Cateté, o que desencadeou o processo sem termos que pagar. 

r-. 
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João Paulo e Bep-diare Xikrin 
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Pajé Nikrekanpin Xikrin 
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Pesca de Timbó Xikrin 
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CAPÍTULOS 

ÍNDIOS PARACANÃ 

PARACANÃ DO POSTO INDÍGENA PARANATI 

- 

Estive entre os 138 índios Paracanã do PI Paranati em julho de 1982, como 

consultor médico do componente indígena do Projeto Ferro-Carajás da 

Companhia VALE DO RIO OOCE<25>_ Continuei assistindo como médico a 

esses índios nos vários anos seguintes <25, 27• 28• 32•39>, enquanto eram 

beneficiados com recursos do Banco Mundial. Haviam sido contatados na 

época da construção da estrada Belém-Brasília em 1971. Pertencem ao grupo 

lingüístico Tupi. O intérprete era um menino, Piriri, que deixaram no Posto 

Indígena da FUNAI onde aprendeu o português, sendo órfão de mãe. Trinta 

anos após, encontrei Piriri na aldeia dos índios Suruí do PI Sororó, casado com 

Uauai que era uma das índias que socorri na primeira viagem aos Suruí, 

abandonada na aldeia com sarampo. 

Todos os homens dos grupos Paracanã usam um tembeta de pedra branca do 

fundo dos rios no lábio inferior, uma preciosidade. 

Nas primeiras viagens os Paracanã encontravam-se na beira do rio Lontra há 

20 km da rodovia Transamazônica. Nas viagens posteriores deslocaram-se 

para a beira do rio Andorinha há 1 O km da Transamazônica. Para se alcançar a 

aldeia parava-se na Transamazônica e tomava-se uma trilha na floresta, 

subindo e descendo morros num percurso de quatro horas extenuantes, 

quando o grupo indígena estava há 20 km da rodovia. Numa ocasião ouvimos 

um ruído intenso na nossa direção e tivemos que subir em árvores para 

í' 
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escapar de um bando de porcos selvagens (queixadas). Noutra ocasião quase 

pisei numa jararaca. A recompensa da viagem cansativa, em que eu perdia 

peso, estava na chegada com um banho na água fria do açaizal. 

Notei um índio de alta estatura eunuco devido ao hipogonadismo 

hipogonadotrópico que foi motivo de uma publicação científica e uma menina 

com hipotireoidismo congênito ou cretinismo. Ambos os casos fizeram parte do 

meu segundo doutoramento, doutorado em endocrinologia<23.25)_ 

Numa das viagens constatei que o chefe de Posto da FUNAI, J.C., era portador 

de hanseníase com lesão nervosa do ciático, lesões dermatológicas, não 

seguindo tratamento<32>. Era muito boa pessoa, tendo feito parte como 

sertanista da atração do grupo. A FUNAI tinha conhecimento da doença do 

funcionário, porém tolerava a sua presença na aldeia. Os índios contatados a 

pouco tempo freqüentavam a casa do chefe de Posto, usavam seus pratos e 

suas toalhas na maior intimidade. Minha consciência de médico fez-me 

comunicar à gerente do Convênio VALE DO RIO DOCE, Dra. Maria de Lourdes 

Davies de Freitas, pedindo seu afastamento da aldeia. Ele foi afastado em 

seguida, tendo telefonado posteriormente à São Paulo tentando interferir no 

meu pedido. 

Os Paracanã partem da aldeia no início do clarear do dia para coletarem jabutis 

que são transportados por suas esposas. Eles são polígamos casando-se com 

primas-irmãs cruzadas, filhas de irmãos de sexo contrário. Observei famílias 

que saíam para pescar, compostas por marido com três esposas e respectivos 

filhos. 
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Havia uma grande casa cerimonial. 

Assisti uma belíssima representação de caça ao veado com dança e cantos 

com os índios enfeitados com penas brancas de urubu-rei. Estes cantos e 

danças eram diferentes dos chapurahai que eu assisti entre os Suruí do Sororó 

e Paracanã Apuiterewa. 

Um índio muito amigo, Macharoá, convidou-me a lhe acompanhar numa 

caçada ou coleta que imaginei ser breve com retorno à noite. O igarapé estava 

todo obstruído por troncos caídos e o índio desobstruía com machado e o 

tempo ia passando e a noite chegava. 

Voltamos após três dias por terra, subindo e descendo montanhas. O índio 

tutelou-me como costumavam fazer conosco que não sabemos nos orientar na 

floresta e sobreviver, fazendo fogo à noite, caçando jacarés para comermos 

assado com farinha de mandioca que ele havia trazido. Um bando de quatis 

aproximou-se de nós durante a noite revolvendo a terra. Na volta à aldeia eu 

estava exausto com o mesmo calção e camisa, tendo perdido uma das 

sandálias e com o relógio parado pelo afundamento n'àgua. 

Quatro crianças do sexo feminino e uma do sexo masculino apresentavam 

lupus eritematoso facial hereditário, contribuindo a exposição ao sol entre 

índios brancos porém mongolóides<25)_ 

ÍNDIOS PARACANÃ DO POSTO INDÍGENA MARUDJEWARA 
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í' Conheci parte do grupo que no ano seguinte foi transferido para o Marudjewara 

no ano de 1982. Este sub-grupo perambulava das proximidades de Tucuruí até 

os rios Anapú e Pacajá, que desembocam no rio Pará que margeia o lado 

inferior da ilha de Marajó. Foram contatados em local de difícil acesso próximo 

do rio Anapú em 1976. Foram deslocados pela FUNAI para próximo de Tucuruí 

na margem do igarapé Pucuruí, ao lado de uma serraria onde lhes prestei 

assistência médica pela primeira vez. 

í' .- Havia um velho chefe de família extensa, pagé Piáua, paraplégico com 

membros inferiores paralisados e com grande atrofia muscular, seqüela de 

paralisia infantil ou poliomielite ou mielite, que teria contraído ao freqüentar 

uma casa de regional anteriormente ao contato com a FUNAI. Este índio 

possuiu três esposas, duas das quais haviam falecido, restando a mais jovem. 

O interessante é o fato de suas esposas carregarem-no nas costas, tendo se 

deslocado das proximidades de Tucuruí até o rio Anapú, numa distância 

enorme que pode ser verificada no mapa. Ele rastejava e consegui a primeira 

cadeira de rodas através do Convênio Vale-FUNAI. Possuía filhos jovens, 

bonitos, educados e casados. 

Além da família extensa dos filhos de Piáua, havia mais duas famílias, uma das 

quais possuía uma mulher, Jacúa, grande cantadora e mãe de um rapaz que 

na diáspora na floresta apareceu entre os Paracanã Apuiterewa do rio Bom 

Jardim. A outra família era composta de índios bem brancos embora 

mongol ó ides. 
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Reencontrei esse pequeno grupo do igarapé Pucuruí no Posto Indígena 

Marudjewara em julho de 1983. 

Outro grupo de 44 índios contatados na fazenda Bannak em 1983 e 

transferidos por via aérea ao Marudjewara, estavam reduzidos a 33 índios após 

6 meses<26•31>. Encontrei-os em estado desolador, em grande distress pós 

trauma psíquico da transferência, da derrota, do desamparo, do sentimento de 

inferioridade e muitos doentes em julho de 19a3<25>_ Estavam em estado 

deplorável, profundamente tristes e com malária, com infecções pulmonares, 

anemia profunda e sem medicamentos. Não havia roças que deveriam ter sido 

preparadas para recebê-los e portanto não havia alimentos. O campo de 

aviação para pousos e decolagens não podia ser usado pelo fato de apresentar 

uma depressão no meio da pista<26>. A boa enfermeira Dnair de Oliveira da 

FUNAI mantinha doze doentes no soro fisiológico, não possuindo anti- 

maláricos, antibióticos e demais medicamentos necessários<26>. 

Os índios transferidos da fazenda Bannak iriam morrer caso eu não estivesse 

.- presente e passado alarme de socorro pelo rádio à tão competente ,- administradora dos recursos do Banco Mundial transferidos à Companhia Vale 

do Rio Doce, Maria de Lourdes Davies de Freitas, pedindo helicóptero de 

Carajás para remoção dos doze Paracanã<25>_ Onze foram salvos e um jovem 

que não me sai da memória fugiu para o mato e faleceu. A enfermeira Dnair 

adoeceu com malária e teve que ser removida. Pedi a transferência da 

enfermeira Dinamar dos Xikrin, paga por mim e Lux Vidal, para socorrer os 

Paracanã do Marudjewara<26>. 

r,·. 
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Os índios do Marudjewara eram 78 indivíduos, próximos do rio do Meio que 

deságua no Tocantins. Pertencem ao grupo Paracanã Apuiterewa, parentes 

dos do rio Bom Jardim. 

Anos mais tarde foi enviado à São Paulo aos meus cuidados o índio 

Nambiquara com colostomia a ser desfeita com restauração do transito 

intestinal, voltando sadio ao Marudjewara. Havia tido uma obstrução intestinal 

ou volvo do cólon descendente. Este índio de meia idade fazia parte daqueles 

encontrados na fazenda Bannak invasora da reserva Apuiterewa, casado com - uma mulher aleijada por fraturas de queda de árvore anteriormente ao contato. 

Este casal havia perdido duas filhas meninas na diáspora. Encontrei suas filhas 

casadas com um índio do grupo Apuiterewa do Bom Jardim. 

ÍNDIOS PARACANÃ APUITEREWA DO POSTO INDÍGENA BOM JARDIM 

Estive entre os 72 índios adultos com várias crianças, Paracanã Apuiterewa do 

rio Bom Jardim, próximo da desembocadura no rio Xingu, pela primeira vez no 

ano de 19a4<33,34>_ Eles haviam sido contatados em março de 1984 nos 

contrafortes da Serra de Carajás em igarapé formador do rio Bom Jardim<33•34>_ 

Foram removidos do igarapé para próximo da desembocadura do Bom Jardim 

no Xingu para mais fácil acesso e atendimento fluvial. 

Conheci o grupo profundamente enfraquecido e doente, sendo alimentados 

pelo tão bom sertanista da FUNAI, Luis de Oliveira, que todas as manhãs ia 

pescar para alimentar o seu povo como ele referia. 
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Fiz inúmeras viagens nos anos de 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1991 e 

1996. Levei o borrifador de Carajás para realizar a temonebulização no controle 

da malária em 1987, pois o grupo estava num local vizinho de uma lagoa com 

água estagnada, criatório de anofelinos trasmíssores da malária. Nessa lagoa 

ou braço de rio com água estagnada os índios deixavam a mandioca de molho 

para amolecer e perder o ácido cianídrico, possibilitando fazerem farinha. 

Encontrei Manemé ô, Tavarina ô, Airoaô, e Kaia Q muito fracos, necessitando - hidratação endovenosa devido à malária no ano de 1987. 

Observei: um rapaz, lconomia, com grande retração cicatricial dos dedos do pé 

direito, devido à queimadura na infância com fogo; outro rapaz com vitiligo; 

outro jovem com lesões de pele no dorso do tórax, Tatu, devido à hanseníase; 

um homem de meia idade com lupus facial à esquerda com retração da 

pálpebra inferior; um homem de meia idade com varicela ou catapora 

introduzida por um barqueiro; um rapaz com déficit visual acentuado; um 

homem de meia idade com 'picadura de jararaca na mão direita<34>_ 

Encontrei Atotina cuja mãe Jacúa encontrava-se no Marudjewara, que quando 

pequeno ficou com a avó e rumaram em direção sul, como também duas 

jovens filhas do índio Nambiquara do Marudjewara. 

Como todos os Paracanã não falantes do português, os olhos fixavam-se sem 

descanso nos meus olhos, como que tentando me entender. 
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Nas viagens de helicóptero com vôo visual eu indicava ao piloto o rumo da 

aldeia Apuiterewa do rio Bom Jardim seguindo o rio Xingu. Numa dessas 

viagens o piloto não encontrava a aldeia, apesar de eu lhe dizer que não 

estávamos próximos pois estávamos num local com grandes pedras no rio 

Xingu. Ele desceu numa casa de regionais seringueiros cujas mulheres tinham 

doença óssea com grande encurvamento deformante das pernas tipo genu 

varum genético. Levantamos vôo e sugeri ao piloto que se comunicasse com o 

rádio da aldeia ou da FUNAI, pedindo que fizessem fogo com folhas secas de 

babaçu, o que foi realizado na aldeia e a fumaça subindo em coluna horizontal 

mostrou o local. 

Noutra viagem de volta da aldeia Apuiterewa pelo rio Xingu para Altamira de 

voadeira em oito horas, paramos numa ilha de regionais seringueiros tão 

pobres que não tinham roupas a não ser farrapos e esconderam-se. O 

inconseqüente piloto da voadeira foi pegar algumas pequenas bananas. O 

piloto apresentava sobrepeso, enquanto aqueles pobres ilhéus eram 

desnutridos e as crianças com déficit alimentar e de desenvolvimento estavam 

anêmicas. Nessa viagem encontramos uma barcaça no rio Xingu com os índios 

Araweté, muito brancos e homens com barba como os Paracanã Apuiterewa. 

Paramos também na aldeia laraweté (bonito) dos índios Assurini, Tupi, com 

uma grande maloca coletiva como dos índios do Parque do Xingu. Observei 

uma índia Assurini, grande artesã de peças de barro com desenhos, com 

acesso ao dinheiro pelo que passou a ingerir açúcar cristalizado, ficando 

r-. diabética com neurite dos pés. Ela teve gangrena do dedo maior do pé direito 

com amputação no ano de 1996, mostrando a grande tendência genética dos 

índios aos diabetes mellitus tipo 2 com a ingestão do açúcar cristalizado . 

. - 
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Soube que um Paracanã Apuiterewa do rio Bom Jardim voltava de barco de 

Altamira e desapareceu quando chegaram ao igarapé !piaçaba da reserva 

Assurini. Após dois anos do desaparecimento desse índio, um Assurini 

encontrou-o na floresta num abrigo rudimentar alimentando-se de jabutis. Ele 

havia tido um quadro psicótico paranóide de perseguição. 

·"'"" 
Na aldeia Apuiterewa conheci uma índia Araweté seqüestrada e integrada ao 

grupo Paracanã com filhos pequenos. Seus filhos Araweté ficaram na sua 

aldeia de origem com os parentes. 

Lembro-me de ter visto muitos jacarés nas pedras e margens do rio Bom 

Jardim, pois os índios não se alimentavam desses répteis. Na desembocadura 

do rio Bom Jardim no rio Xingu vi quantidade de tracajás que se concentravam 

para procriarem. 

Os índios Paracanã Apuiterewa foram atacar os índios Xikrin do Bacajá, 

próximo da aldeia, com arcos e flechas em 1980. Os Xikrin do Bacajá contra 

atacaram com armas de fogo, perseguiram os Paracanã em fuga, matando 35 

entre adultos e jovens. Os mortos Paracanã foram encontrados pela FUNAI, 

antes da pacificação ou contato, dilacerados pelos cães e animais da floresta. 

Escutei muito as lamentações dos Paracanã que os Xikrin maus haviam morto 

seus pais e outros parentes. Foi uma tragédia lamentável. 

Conheci uma mulher Paracanã que vivia na aldeia com seus filhos pequenos, 

próxima da casa do índio, marido da bonita e sorridente Tatá (fogo), que havia 
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flechado e morto dois de seus filhos rapazes. O motivo seria namorar ou 

assediar sua esposa ou conduta social reprovada pelo grupo. Um terceiro filho 

desta mulher correu na ocasião do ataque em direção da casa de seringueiro 

na margem do rio Xingu, tendo sido removido pela FUNAI para a aldeia 
' r. 

Marudjewara. 

O índio Karamoa com vinte e poucos anos foi removido à São Paulo no ano de 

1996, aos meus cuidados no Hospital São Paulo, pois havia tido um íleo 

paralítico obstrutivo, ficando com anemia megaloblástica por falta de absorção 

da vitamina B 12 posterior à cirurgia. 

1 r,. 
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Paracanã Apuiterewa do Xingu 

- 
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CAÍTUL07 

VIOLÊNCIA BIOLÓGICA CONTRA OS ÍNDIOS 

A malária atingia a totalidade das populações Xikrin do Cateté, Xikrin do 

Bacajá, Gaviões, Suruí, Paracanã do Lontra ou Paranati, Paracanã do 

Marudjewara e Paracanã do Bom Jardim nos anos de 1983 e 1984. Essas 

populações estavam em estado desesperador com alta morbidade e 

expressiva mortalidade pela malária ocasionada pelos Plasmodium vivax e 

falciparum. 

Nas aldeias não havia microscópios, as enfermeiras de nível superior 

contratadas não sabiam identificar o tipo de malária nas lâminas com gota de 

sangue, não havendo anti-maláricos para tratamento, não havendo 

termonebulizações para controle do anofelino vetor transmissor, não havendo 

controle da saúde de trabalhadores introduzidos nas áreas indígenas, as 

remoções aéreas eram precárias, havendo falta de rádios comunicadores em 

alguns locais. 

O consultor médico solicitou em seus relatórios médicos diante de situações de 

calamidade: as termonebulizações das aldeias para o controle dos anofelinos 

transmissores da malária; microscópios em todas as aldeias do Convênio 

VALE DO RIO DOCE - FUNAI; preparo das enfermeiras na leitura de lâminas 

para identificação do Plasmodium se vivax ou falciparum e tratamento correto; 

presença de antimaláricos nas aldeias; fornecimento de mosquiteiros 

protetores; controle da saúde de trabalhadores introduzidos. 

r>. 

r-- 
...r'~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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Como exemplos da falta de preparo dos funcionários dirigentes de cargos de 

administração da FUNAI, irresponsabilidade e ignorância, falta de respeito pela 

vida humana, resultando em violência biológica contra os índios, passo a 

descrever o que ocorreu entre os Paracanã e Xikrin. Sobre os Gaviões já 

descrevi no Capítulo 3. 

Os Paracanã do Paranati não tinham malária quando foram contatados durante 

a construção da Transamazônica em 1971<25,27>_ Desde então passaram a ter 

uma incidência anual em 100% da população de malária vívax(27). Havia 

adultos com baços enormes que chegavam até as fossas ilíacas<25)_ O líder 

Tucumanquera teve que extrair o baço no hospital da Eletronorte em 

Tucuruí<25·27). As mulheres mostravam as crianças com baços grandes em 

1983<25>. Observei índios ictéricos pela hemólise ou destruição de hemácias 

ocasionada pelos Plasmodíum da malária. Não dispunham de medicamentos 

anti-maláricos porém possuíam luz elétrica de gerador por combustível, que 

atraia os insetos anofelinos dos arredores da mata para as malocas dos 

índios<28) 

Os Paracanã contatados na floresta da fazenda Bannak em janeiro de 1983, 

foram contaminados pela malária dos trabalhadores civilizados e deslocados 

para a pastagem do gado. Eles não possuíam malária quando foram 

contatados'ê". A primeira vítima foi uma índia idosa carbonizada enquanto 

recebia soro na pastagem, devido a um incêndio acidenta1<25·26>. Os incêndios 

em pastagens são difíceis de serem controlados e os sertanistas deveriam 

saber. O fazendeiro emprestou o seu avião monomotor para se livrar dos índios 

em sua suposta propriedade e transferi-los para o Marudjewara sem roças para 
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recebê-los<25, 26>. Dos 44 índios contatados ou atraídos, 11 haviam falecido após 

6 meses com uma depopulação de 25%<26)_ 

Encontrei os 33 sobreviventes Paracanã da fazenda Bannak em julho de 

1983(26). Eles estavam num estado desesperador de distress pós traumatismo 

do contato como eu havia observado anteriormente entre os Gaviões 

Kuikateyê, derrotados pelas perdas de sua área de perambulação no sul, 

doenças e mortes, tristeza extrema. Havia um índio e uma índia com grande 

anemia pela destruição do sangue pela malária sem tratamento, que andavam 

/""", 

um trecho e sentavam-se pela falta de sangue para o cérebro e demais 

órgãos<26>. O chefe de Posto de origem italiana, colocou luz elétrica de néon de 

motor gerador de energia nas casas dos índios atraindo mais anofelinos 

transmissores da malária<26)_ Este funcionário colocava DDT no chão da casa 

do Posto e demais casas para eliminar baratas e formigas, enquanto nunca 

tinha ocorrido termonebulização ou borrifação das casas por técnico da 

SUCAN<25, 
26• 31>. Ele presenteou os índios com 4 porcos que sujavam a aldeia, 

sem conhecimento do perigo da cisticercose<25• 26>. 

!""', 

Pedi as remoções aéreas com helicóptero pois o campo de aviação não era 

operacional por apresentar uma depressão provocada pela água<26>. O socorro 

aéreo para remoção de 12 índios do Marudjewara, provenientes da fazenda 

Bannak, foi transmitido por mim à gerente do convênio Vale-Funai, a 

competente Maria de Lourdes Davies de Freitas da Companhia Vale do Rio 

Doce<26>. Pedi socorro alimentar aéreo para os anos de 1983 e 1984, pois não 

haviam preparado roças anteriormente à remoção<26>. A enfermeira da FUNAI 

(Dinair de Oliveira) que estava na área sem anti-maláricos e demais 
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medicamentos, mantendo os índios no soro que dispunha, adoeceu de malária 

e teve que ser removida<26>. Solicitei a vinda da enfermeira dos Xikrin (Dinamar 

Marques) do Cateté, que era paga com um pró-labore meu e da antropóloga 

Lux Vidal, para controlar a situação<26>. Na remoção aérea dos doentes para o 

hospital de Carajás insisti e forneci um cardápio da dieta tradiciona1<25>_ 

Anteriormente à minha visita, 4 índios doentes haviam sido transferidos para 

hospital de Marabá, onde lhes ofereceram nossa dieta que eles recusavam, 

tendo contribuído para a morte deles<26>. Insisti na borrifação das casas da 

aldeia e Posto lndígena<25•26•28•31>. 

Os Paracanã Apuiterewa do rio Bom Jardim foram contatados na cabeceira do 

rio Bacajá em 1983 e na cabeceira do Rio Bom Jardim em 31 de março de 

1984, sem malária nos contrafortes da Serra de CarajásC33.34>_ Encontrei-os em 

dezembro de 1984 com 100% da população com malária introduzida pelos 

sertanistas ou civilizados<33>, em estado deplorável de distress pós-contato, 

magros, vencidos, tristes e enfermos. A primeira termonebulização das casas 

da aldeia e arredores foi realizada pelo técnico em termonebulização de 

Carajás que levei em 19a4<33•34>_ Desloquei um técnico de laboratório da FUNAI 

para exames de sangue e tratamento correto da malária nessa ocasião. Havia 

uma lagoa de água estagnada ao lado da aldeia, criatório de anofelinos 

transmissores da malária. 

Nos Xikrin do Cateté a violência biológica chegou por via aérea com 14 

trabalhadores oleiros com malária, 12 dos quais foram retirados alguns dias 

após devido à febre<28>, Dois trabalhadores que chegaram doentes e com febre 

como os anteriores, permaneceram próximos da aldeia, onde as índias iam 
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pedir as cobiçadas bolachas. A população Xikrin teve a maior epidemia de 

r: 
malária maligna ou pelo Plasrnodium fa/ciparum, com 2 óbitos na população de 

272 índios com 208 doentes<28)_ Eu estava na aldeia durante a epidemia, não 

havendo rádio funcionando nessa ocasião em julho de 19a3<2ª>. 

Conseguimos o controle da malária entre os Paracanã e Xikrin nos anos 

seguintes, com as diretrizes dos meus relatórios à Companhia Vale do Rio 

Doce e FUNAlc2s,2a,34,38,39). 

Outras violências biológicas ocorreram entre os Paracanã do Lontra, quando 

contatados durante a construção da rodovia Transamazônica em 1971<25, 27· 32>. 

O enfermeiro da FUNAI transmitiu gonorréia ou blenorragia aos índios, 

fornecendo suas roupas como cuecas usadas que eles colocavam na cabeça 

para se protegerem do so1<25, 27• 32>. Houve uma epidemia de gonorréia ocular 

entre os índios que deixou 4 cegos de 1 olho, uma cega de 2 olhos e duas 

mulheres com lesões de cómea<27)_ Durante a sindicância da FUNAI e exames 

físicos-laboratoriais, o enfermeiro trocou a sua lâmina pela de um trabalhador 

braçal que foi incriminado. 

Outra violência biológica contra os Paracanã do Lontra durante a pacificação 

ou atração, foi a transmissão do vírus da paralisia infantil ou poliomielite, que 

ocasionou a morte de 16 índios entre adultos e crianças, deixando 1 homem 

(Warirá) e 1 mulher (Cujapiona) com seqüela paralítica do membro inferior<27). 

Quando conheci os Paracanã do Lontra havia muitos muares ou burros 

introduzidos pela FUNAI para a safra de castanha com finalidade de lucro<21>. 

(' 

..r'··~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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Os burros sujavam a aldeia com suas fezes, introduziam as cabeças dentro 

r- 
das casas de palha dos índios para retirar-lhes a sobra de farinha de mandioca. 

O pátio da aldeia e casas estavam sujos e esverdeados pelos excrementos de 

muares, rico em Escherichia coli responsável por diarréias e outras infecções, 
r- 

bacilos tetânicos responsáveis pelo tétano. Essa situação era outra violência 

biológica contra os índios. 

,,-,, 

Observei em 1983 inúmeras crianças entre os Xikrin do Bacajá com atrofias 

localizadas do tecido gorduroso das nádegas, lipoatrofias, secundárias à 

injeções mal feitas. Uma criança mostrava atrofia do tecido gorduroso e 

seqüela de paralisia ou hemiparesia do membro inferior com déficit motor, 

ocasionado pela injeção profunda que lesou o nervo ciático. Esta criança 

aleijada e outras com marcas de injeções mal administradas, exibiam a 

violência biológica a que foram submetidas por um incompetente e 

irresponsável da nossa civilização ocidental. 
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CAPÍTULO 8 

ÍNDIOS GUAJÁ OU AUWÁ 

Guajá ou Auwá do Posto Indígena Auwã da Reserva Carú 

Como consultor médico da Companhia VALE do RIO DOCE estive entre os 

índios Guajá próximo do Rio Pindaré, ao lado da Estrada de Ferro Carajás em 

julho de 1996, 1997, 2001 e em janeiro de 2002<40.41.42,43,44>_ 

- 

A estrada de Ferro da VALE do RIO DOCE vai de Carajás no Pará até o porto 

de ltaqui no Maranhão, tendo sido construída com o empréstimo do Banco 

Mundial. Conduz minério de ferro para exportação e três vezes por semana 

passageiros. Embarquei no vagão de passageiros em Marabá, Pará, e desci 

em Auzilândia no estado do Maranhão. Nessa parada segui à pé, pela própria 

Estrada de Ferro, até uma descida em estrada de terra onde um funcionário da 

FUNAI aguardava-me. O funcionário da FUNAI conduziu-me até a beira do 

lindo rio Pindaré com belas praias muito brancas, onde ele soltou rojões de 

fogos de artifício para um barco vir nos buscar. Atravessamos o rio Pindaré, o 

mais bonito rio do Maranhão, e andamos até chegarmos ao Posto Indígena 

Auwá. Nesse mesmo dia fui até a aldeia de 102 índios Guajá há 3 km do Posto 

Indígena. Passamos por uma grande roça dos índios feita pela FUNAI, pela 

primeira maloca distante da aldeia onde vivia uma família extensa de uma 

jovem índia com dois maridos, um de meia idade e outro jovem, possivelmente 

dentro da cultura de casamentos de primos irmãos cruzados e diminuição 

populacional. 

,,..... 

---·~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~------~~~~~~~~~~ 
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A chefia do grupo era exercida por uma mulher idosa. ascendente da maioria 

r: da tribo e nada era decidido sem sua anuência. Uma simpatia de mulher com 

vários macacos em sua casa, um dos quais agarrado à sua cabeleira. 

Estes índios Guajá foram encontrados nas proximidades e mesmo ao lado da 

Estrada de Ferro durante sua construção. Sempre perambulavam na caça e 

pesca num igarapé que deságua no Pindaré. Da aldeia escuta-se o barulho 

ensurdecedor dos trens da VALE do RIO DOCE sobretudo à noite devido à 

proximidade. 
_,-.. 

Assisti um dos mais bonitos rituais noturnos dos Tupi, Guajá ou Auwá, 

enfeitados com penas brancas de urubú-rei na cabeça, tronco e membros, nús 

e com pintura corporal, rezando os homens em cantos emocionantes numa 

pequena construção de palha, um por vez, que segundo me informaram 

r,. 
r: 

dialogavam com Deus ou entes sobrenaturais. 

Assisti uma caçada de porcos selvagens com arcos e flechas ao lado da aldeia. 

r: 
Estes índios Guajá como os outros grupos que conheci, ainda não falavam o 

r-. português e observavam-me atentamente nos olhos, como já havia notado com 

os Apuiterewa que também não falavam português. Não desgrudavam seus 

olhos dos meus olhos. 

Algumas famílias Guajá no seu nomadismo com diáspora foram encontradas 

no Pará, em outra reserva Guajajara do Maranhão, em Minas Gerais e um 
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homem que restou de uma família no município de Barreiras no Estado da 

Bahia. 

Encontrei este índio, Carapirú, que apareceu numa estrada de uma fazenda 

próxima à cidade de Barreiras na Bahia, no Posto de Atendimento à Saúde da 

reserva Carú com malária. Sua história era comovedora quanto à capacidade 

de sobrevivência num mundo hostil e diferente. Ele aparentava cinqüenta anos 

quando o conheci. Perdeu-se pelo Estado do Maranhão com sua esposa e 

familiares na sua perambulação, saindo da floresta para áreas de fazendas. 

Sempre fugia com sua família dos fazendeiros e peões. Numa ocasião foram 
r-. atacados com armas de fogo e perdeu um filho pequeno que ficou enroscado 

numa cerca de arame farpado. 

O menino preso na cerca de arame e ferido foi entregue à FUNAI de São Luis 

do Maranhão, onde foi criado e aprendeu o português. Este menino tornou-se 

rapaz após 10 anos e foi designado como funcionário da FUNAI, intérprete, no 

Posto Indígena Guajá do Alto Turiaçú, onde eu lhe conheci e ele contou sua 

história de vida. 

Um índio solitário foi encontrado no Município de Barreiras na Bahia após mais 

de dez anos. Sua esposa e demais familiares haviam falecido ou desaparecido. 

A FUNAI de São Luis do Maranhão designou o rapaz Guajá para contatar o 

índio aparecido na Bahia, quando então pai e filho reencontraram-se. O pai 

viveu escondido como os Guajá conseguem entre fazendas, alimentando-se de 

f""". carne de gado flechado, cocos e o que encontrava na perambulação. Um 
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homem sorridente, afável, que reconstituiu nova família entre os Guajá do PI 

Auwá onde tinha parentesco. 

A vida deste índio e de seu filho como sobreviventes é uma saga, ambos 

equilibrados e sem revolta apesar de todos os infortúnios e separações com as 

perdas que tiveram, vivendo nas civilizações pré-colombiana e ocidental em 

plenos séculos 20 e 21. 

Apliquei a vacina contra pneumonia a 88 índios e a vacina contra varicela a 106 

índios em 2002<43>_ 

r- 

ÍNDIOS GUAJÁ OU AUWÁ DO POSTO INDÍGENA TIRACAMBÚ DA 

RESERVA CARÚ 

Prestei assistência médica e consultoria à VALE DO RIO DOCE aos 33 índios 

recém contatados, aonde ainda apareciam índios não contatados e que 

voltavam para a floresta nos anos de 1996, 1997 e 2002<42>. Localizavam-se em 

três malocas próximo da parada da Ferrovia em Altamira do Maranhão. O 

impressionante era a altivez e o carisma deste grupo como dos outros Guajá. 

Neste grupo havia um adolescente grande cantador. 

Na floresta próxima existiam os periquitos amarelos, Guarajubas, 

característicos como aves nacionais. 

Todos os grupos Guajá possuíam muitos macacos de estimação, auxiliares de 

caça, em suas casas e nas cabeças do sexo feminino. Os macacos eram seus 
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cachorros na caça, preciosos nas suas caçadas pois chamavam os macacos 

da floresta, carne muito valorizada e apreciada pelos Guajá Os macacos 

subiam nas palmeiras e derrubavam coquinhos para os índios alimentarem-se. 

Os macacos domésticos eram tratados com o maior carinho como também os 

filhotes de porcos do mato ou caititus e os quatis domésticos. Houve um prêmio 

internacional de fotografia em que o fotógrafo documentou uma índia Guajá em 

posição de flexão amamentando um porquinho selvagem. 

Somando-se todos os índios Guajá dos PI Auwá, Tiracambú e Juriti, eram 200 

e poucos índios sobreviventes às matanças de fazendeiros, madeireiros, 

catadores de vime, caçadores e demais civilizados. 

No Pi Tiracambú encontrei dois índios de meia idade, altos e claros, um deles 

com seqüela de paralisia infantil com uma história tristíssima<42>. Os dois foram 

encontrados na região de floresta das vizinhanças da Serra de Carajás no 

estado do Pará, há 200 km de Marabá. Viviam sós, sobreviventes desde a 

infância de um grupo possivelmente Tupi, não identificável. Confeccionavam 

arcos e flechas incansavelmente, sendo sua maloca grande e diferente das 

rudimentares dos Guajá, um arsenal de flechas e arcos, como que se 

estivessem preparando para um ataque. A FUNAI tentou colocá-los numa 

aldeia Assurini do Xingu onde não se adaptaram e posteriormente na aldeia 

Paracanã do Lontra onde feriram uma mulher. Com dificuldades de adaptação 

a grupos de índios pois sempre ou há muito tempo viveram sós e isolados, 

foram deslocados para a aldeia Guajá do PI Tiracambú, onde não conseguiram 

se integrar. Viviam numa grande maloca afastada do pequeno aldeamento 
r: 

Guajá, onde conversavam muito à noite. Os Guajá diziam ter surpreendido 
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esses dois índios praticando homossexualismo no pequeno igarapé onde se 

banhavam. Nenhum lingrnsta ou antropólogo conseguiu identificar o grupo a 

r>. que pertenciam os dois índios, possivelmente remanescentes ou sobreviventes 

de um grupo massacrado ou morto, condenados à extinção. Fisicamente não 

lembravam outros grupos indígenas. A língua que falavam foi desenvolvida 

desde a infância ou juventude isolada a dois. 

Apliquei a vacina contra pneumonia a 23 índios e a contra varicela a 27 índios 

em 2001 <43>. 

- 
ÍNDIOS GUAJÁ OU AUWÁ DO ALTO TURIAÇÚ 

- 1 Estes índios estavam numa reserva indígena dos índios Urubu-Kaapor. Para 

chegar a eles tinha-se que viajar de Toyota desde Alto Alegre, atravessando 

fazendas com florestas desvastadas para pastagens em que os fazendeiros 

não deixavam nenhuma àrvore em pé, nem mesmo na beira dos cursos 

d'água, numa viagem cansativa. Ao entrar na reserva dos Urubu-Kaapor 

aparecia a floresta pré-amazônica e passava-se pela aldeia desses índios, 

onde observei uma criança com hipotireoidismo. 

Os Guajá em seu nomadismo por essas regiões localizaram-se na reserva dos 

Urubu-Kaapor, também do grupo lingüístico Tupi, próximo do rio Turiaçú. Eram 

50 e poucos Guajá Observei muitos macacos nas casas e cabeças das índias, 

porquinhos selvagens e quatis de estimação. 
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Entre estes índios conheci o rapaz intérprete que contou a história do 

reencontro com seu pai que reapareceu na Bahia. 

r-. 
Estive prestando assistência médica como consultor da VALE DO RIO DOCE 

em julho de 2001, janeiro e julho de 2002<41,43>_ 

Deixei vacinas contra pneumonia e varicela para serem aplicadas aos índios 

em 2002<43>_ 

ÍNDIOS GUAJÁ OU AUWÁ DO POSTO INDÍGENA JURITI DA RESERVA 

AUWÁ 

,r-- 
Para atingir o PI Juriti o mais distante e de difícil acesso de todos os Postos 

Indígenas Guajá, de índios recém contatos e com outros índios ainda 

perambulando, partíamos de Alto Alegre na beira do rio Pindaré com suas 

praias de areia muito brancas, até chegarmos após um dia e uma noite ao 

pequeno vilarejo de São João do Carú, donde uma voadeira ou um barco com 

motor rabeta levava-nos até a aldeia Guajá. O rio Carú estava quase que 

permanentemente obstruído por árvores derrubadas pelos regionais 

inconseqüentes pelo que a marinha desobstruía. O rio Carú ia estreitando até 

chegarmos à pequena aldeia. As populações da mata dependiam do rio Carú, 

cada vez mais assoreado e obstruído, em que os regionais não poupavam 
I'"'. 

r- nenhuma àrvore das margens, sobrando barrancos com erosões. 
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Lembro-me dos pica-paus acompanhando a barcaça após sair do rio Pindaré e 

entrar no rio Carú até São João do Carú, a voadeira ou rabeta posteriormente 

·""' até o Posto Indígena com os bons funcionários da FUNAI. 

Estes 32 Guajá eram os mais desprotegidos e abandonados de todos os 

Guajá, os mais isolados, com malária e riscos de sobrevivência. Observei um 

índio de meia idade com cifose acentuada (corcunda), posterior a uma queda 

de árvore, um casal jovem muito bonitos e com altivez e finura própria dos 

Guajá. 

Conheci um casal que vivia afastado dos outros com seus dois pequenos 

filhos, numa maloca muito improvisada que passava despercebida por nós os 

civilizados. O marido era mais velho e com criptorquia ou ausência de um 

testículo na bolsa escrotal. 

Estive entre estes índios como consultor médico da VALE DO RIO DOCE em .- 
julho de 2001, janeiro e julho de 2002. 

Esta reserva não estava demarcada e os fazendeiros e invasores estavam 
r- 
r 
r 
r- 

cada vez mais próximos dos índios. Havia uma grande resistência dos políticos 

do Maranhão contra a demarcação, tendo havido necessidade de uma 

campanha do Survival lntemational em que colaborei com os relatórios 

médicos mostrando os riscos de serem aniquilados ou extintos. Talvez devido a 

minha atuação como médico comprometido com os índios, não obtive a 

colaboração do Administrador da FUNAI de Santa Inês (RMS), que chegou a 

me indagar porque eu retomava aos Guajás se o dinheiro da Vale para 
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assistência não chegava<43•44>_ Este Administrador da FUNAI e o representante 

da VALE(JAS) para os Guajá do Maranhão foram afastados de seus cargos e 

submetidos à sindicância. 

Deixei vacinas contra pneumonia e varicela para serem aplicadas aos índios 

em 2002<43>. 

ASSISTÊNCIA Á SAÚDE DOS GUAJÁ 

Enquanto que os benefícios da Companhia VALE DO RIO DOCE chegavam 

regularmente para a assistência à saúde dos índios do Pará com recuperação ,-, 
fantástica dos mesmos, entre os Guajá do Maranhão tão necessitados e - vulneráveis, aceitos como preferenciais não sucedia o mesmo<40• 41 • 42• 43• 44>. 

r-. 
Fiquei com frustração de não poder proporcionar uma assistência à saúde aos 

índios Guajá, próxima daquela proporcionada aos Xikrin e Gaviões com tanto 

sucesso na redução drástica da morbidade, mortalidade, do controle da malária 
r: 

e outras endemias. 

A assistência à saúde de qualidade depende de dinheiro suplementar e 

disponível de empresas vizinhas como VALE DO RIO DOCE para índios da 

sua área de influência, Eletronorte para os Paracanã, Aracruz para os Tupi, 

Hospital Einstein para os favelados de Paraisópolis. 

O SUS trabalha sobrecarregado na marcação de consultas e cirurgias com 

grandes demoras e deficiências para os mais necessitados pois é estatal. A 
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Fundação Nacional de Saúde (FUNASA) que assiste aos índios depende de 

consultas e internamentos somente através do SUS, dispondo de verbas 

restritas para uma sobrecarga de serviço. 

Os 200 e poucos índios Guajá poderiam receber benefícios em medicamentos 

de primeira linha sempre em falta na distribuição da FUNASA, convênios 

hospitalar, laboratorial e radiológico em Santa Inês ou Zé Doca como propus 

em meus relatórios. 

O mau desempenho do Administrador da FUNAI de Santa Inês e do 

representante da VALE na época, indicava substituição desses funcionários e 

não cancelamento de colaboração com a assistência à saúde, com alegação 

de responsabilidade da FUNASA e FUNAI pelo Gerente de Meio Ambiente da 

VALE em dezembro de 2002. Até mesmo a visita médica do consultor 

proporcionada pela VALE foi cancelada pelo Gestor Ambiental. 

r- 
O hospital empresa Albert Einstein de São Paulo, um dos maiores e de ótima 

qualidade do nosso país, mantém uma grande construção visível de seus 
/". apartamentos, ambulatorial assistencial à saúde, filantrópica na favela ,--... 
I'"', Paraisópolis para mais de 20 mil indivíduos, contando com a simpatia dos 

vizinhos pobres e carentes do riquíssimo bairro do Morumbi. 

Aprendi com o Banco Mundial que uma empresa rica e geradora de lucros não 

pode conviver com uma vizinhança muito pobre que não receba benefícios. 

r-. 
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CAPÍTULO 9 

ÍNDIOS KARIPUNA, PALIKUR E GALIBI DA RESERVA DO UAÇÁ 

,..-.., 
No extremo norte do Brasil, próximo da Guiana Francesa, estive na reserva do 

Uaçá entre os índios Karipuna, Palikur e Galibi pela primeira vez no mês de 

julho de 1976<20>. Visitei também os Galibi do Rio Oiapoque nessa primeira 

viagem<20>. 

Os Karipuna possuíam as aldeias de Santa Isabel com 103 índios, Manga ou 

Ramal com 163 índios, Espírito Santo com 274 índios, Açaizal com 48 índios. 

As aldeias situam-se acompanhando o percurso do rio Curipi. Este rio tem seu 

percurso determinado pela pororoca do rio Amazonas, pois em determinado 

horário corre na direção do rio Uaçá que deságua no rio Oiapoque, noutro 

horário ele para de correr não se podendo navegar ou acompanhar o curso 

natural. Estive nas aldeias de Santa Isabel, do Espírito Santo, do Ramal, no 

Pachubal e Encruzo que não possuem água potável. A permanência no 

Pachubal e Encruzo depende do transporte d'água potável em latões. Pernoitei 

no local da junção do rio Urucauá com o rio Uaçá, Encruzo, pantanoso e 

infestado pelas muriçocas ou insetos hematófagos, onde mais senti o "la valê" 

do patoá francês falado pelos Karipuna e Galibi. "La vo/ê" significa a revoada 

dos insetos hematófagos no início do crepúsculo, que caem famintos sobre as 

vítimas, que são obrigadas a se protegerem sob os mosquiteiros. 

,1"'. 

Os Palikur possuíam uma grande aldeia no rio Urucauá, Ukumenê com 561 

índios, há um dia de viagem do Encruzo. Nessa aldeia conheci um líder 

conhecedor da bíblia, que perdeu dois dedos da mão devorados pelas 

,-..., 
,-., 
!'"', 

_r,~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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piranhas, atraídas pelo sangue de um pato que lavava na beira do rio Urucauá. 

O seu idioma é Aruaque. 

Os Galibi Marwômo possuíam uma grande aldeia no rio Uaçá, Kumarumã com 

841 índios, há um dia de viagem do Encruzo. 

Nos rios Urucauá e Uaçá vi grandes barcaças dos índios Palikur e Galibi 

viajando na direção do rio Oiapoque para vender seus produtos agrícolas na 

cidade do Oiapoque. 

Os índios Karipuna, Palikur e Galibi são os fornecedores de gêneros 

alimentícios para a cidade do Oiapoque. Produzem uma farinha de mandioca 

amarela de ótima qualidade, rica em licopeno anti-cancerígeno, vendida nas 

cidades de Oiapoque e St Georges na Guiana Francesa. Essa farinha chega 

em Caiena e Macapá. Os Karipuna vendiam laranjas na cidade de Oiapoque. 

Os índios da reserva do Uaçá são o cinturão verde abastecedor da cidade de 

Oiapoque. 

Na reserva do Uaçá com os rios Curipi, Urucauá, Uaçá, com os pântanos e 

lagoas, os deslocamentos são realizados pelas canoas e pelos barcos. As 

caminhadas em terra firme que eu realizava no sudeste do Pará não podiam 

ser realizadas no Uaçá. 

A região do Uaçá é muito rica em peixes e jacarés, possibilitando dieta rica em 

proteínas e população numerosa. 
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Existe um pequeno aldeamento dos índios Galibi no rio Oiapoque com 23 

índios de uma família extensa que visitei. Os jovens tem sucesso nos estudos 

e acabam trabalhando como funcionários públicos em cidades como Belém e 

Brasília. 

r-. A região do Uaçá é muito bonita e guardo as lembranças de grandes 

,I"'"' deslocamentos de pássaros em determinados horários, sobretudo aves 

aquáticas como patos, garças, mergulhões, os vermelhos Guarás, muitos 

voando na direção do Cabo Orange. 

Visitei a cidade de Oiapoque sem saneamento e suja, a cidade de St Georges 

do outro lado do rio Oiapoque, limpa e saneada com a atenção à saúde que a 

França proporciona à sua população na maioria negra. 

Os índios Karipuna, Palikur e Galibi atravessam o rio Oiapoque e procuram 

assistência à saúde de qualidade da Guiana Francesa em St Georges. Vi 

índios que foram operados em St Georges, alguns operados de gangrenas dos 

membros inferiores e amputados(20). Como existem índios Palikur e Galibi na 

Guiana Francesa, os franceses não fazem distinção entre os índios se 

brasileiros ou franceses considerando-os sem fronteiras. Enquanto o Brasil 

garante reservas indígenas para os índios, a França não lhes proporciona 

reservas territoriais . 
. - 

Observei muitos diabéticos entre os Karipuna, Palikur e Galibi, alguns mesmo 

amputados por gangrena diabética na Guiana Francesa, o que me 

proporcionou publicação médica e científica sobre a incidência do diabetes 

,,,...., 
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mellitus tipo 2 entre índios brasileiros<20>_ Fui o primeiro médico a referir o 

diabetes mellitus como epidemia e endemia entre índios do Brasil, a descrever 

a associação entre fatores genéticos e ambientais<4•23>_ Notei uma índia 

amputada Galibi, para a qual os índios fizeram uma espécie de corredor com 

apoio lateral de corrimões para ela poder andar, mostrando o poder criativo 

indígena. 

Notei a ocorrência de defeito de síntese hormonal das adrenais entre índios da 

reserva do Uaçá, que contribuiu juntamente com o diabetes mellitus tipo 2 para 

minha tese de doutorado em endocrinologia<23>_ 

r 
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CAÍTULO 10 

O DIABETES MELLITUS TIPO 2 ENTRE OS KARIPUNA, PALIKUR, GALIBI, 

XIKRIN E GAVIÕES 

- 

Os índios são populações de altíssimo risco para o diabetes mellitus tipo 2 e 

suas complicações vasculares, renais, neuropáticas e ocularss'" 12• 13• 
19• 2º· 21• 23• 

45•48•49•50• 51>. As maiores taxas mundiais de incidência e prevalência de diabetes 

ocorrem entre as populações indígenas, havendo grupos na América do Norte 

em que após 35 anos de idade, metade da população é diabética<19, 
2º· 21• 23>. Há 

grupos em que a incidência ocorre em mais de 70% da população na América 

do Norte, que mudou seus hábitos alimentares tradicionais para os hábitos 

ocidentais ou industriais<19, 20• 21• 23• 45>_ Em certos grupos indígenas 

norteamericanos o diabetes mellitus tipo 2 ou de adultos atinge crianças e 

jovens índios obesos. 

Os índios possuem o genótipo "Thrift", descrito por James Nee1<8•9•2º·21>, 
acumulador de energia, selecionado durante milênios como protetor para 

períodos de fome e pobreza alimentar dos povos caçadores-pescadores 

coletores com pequenas roças de subsistência<9•1º·14•15>. Esse genótipo tornou 

se desfavorável na época atual de consumo de alimentos muito energéticos ou 

ricos em calorias, menor atividade física com o uso de veículos<10• 
14• 15• 45• 48>. 

Dietas ricas em hidratos de carbono de absorção rápida como com açúcar 

cristalizado, refrigerantes com sacarose e não os mingaus de amido a que 

estavam acostumados, gorduras saturadas de carnes vermelhas (boi e porco 

dos civilizados ocidentais) e derivados lácteos, são nocivos para as populações 

r: 

f' 
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indígenas sem genética protetora para nova situação após milênios de dieta 

tradiciona1<45, 47• 48>. Como conseqüência ocorre a obesidade, o diabetes mellitus 

tipo 2, as dislipidemias, as calculoses de vesícula biliar devido à dieta 

gordurosa, as vasculopatias com amputações, nefropatias diabéticas, as 

cataratas e cegueiras<37, 12• 20• 31>. Não devemos deixar de mencionar que as 

bebidas alcoólicas, a cerveja, são ricas em calorias e lesam as células 

pancreáticas produtoras de insulina, sendo agravantes para o 

desencadeamento do diabetes, da obesidade e da gordura viscerat<45•48). A 

diminuição das fibras vegetais na dieta é outro agravante favorecedor das 

alterações metabólicas e das doenças crônico-degenerativas<46•48>· 

Os caucasóides ou brancos europeus e seus descendentes possuem uma 

propensão de 20 vezes menor, que as populações indígenas, ao diabetes 

mellitus 2, devido à seleção natural que estiveram expostos há mais de mil 

anos ao açúcar da beterraba, há 500 anos ao açúcar da sacarose da cana de 

açúcar<45•48>. Os brancos geneticamente propensos foram eliminados pelo 

açúcar numa maior propensão no último milênio. 
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CAPÍTULO 11 

DIONÍSIO CARIPUNA 

Passei pela FUNAI de Belém em julho de 1974, sendo conhecido como médico 

que apreciava resoluções de problemas, pelo que o Dr. Roberto Madeira 

dedicado à saúde dos índios e integrante da Equipe Volante de Saúde e sua 

esposa, Teresinha, assistente social, pediram-me que ajudasse uma criança 

Karipuna. Essa criança chegou à Casa do Índio com problemas de saúde que 

foram se agravando com doenças infecciosas em Belém e sem parente lhe 

acompanhando. Dr. Roberto e Teresinha indagaram-me quanto a possibilidade 

de eu lhe cuidar e tratar em São Paulo. Respondi que lhe proporcionaria toda 

assistência que o menino índio necessitava. A assistente social providenciou 

todos os documentos necessários, tendo lhe dado o dia 13 de maio como do 

nascimento em alusão a sua libertação. 

Dionísio era e continuou sendo um encanto de pessoa, simpaticíssimo, muito 

bonito e comunicativo ocasionando um impacto onde aparecia, pois se tomava 

o centro das atenções. Ele era e é responsável, honesto, altruísta, prestativo 

sempre oferecendo para realizar serviços que me sobrecarregavam como 

pagamentos de bancos. 

Chegou em minha casa com documentação da FUNAI, em que eu era 

responsável pelo menino tão inteligente porém analfabeto. Coloquei-o a 

estudar enquanto se tratava. Aprendeu a tabuada comigo sorrindo com a 

minha ansiedade para que entendesse. Dei-lhe a educação que recebi por 
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conselho de minha mãe que tanto apreciava o Dionísio. Sempre freqüentou 

colégios particulares. 

Quando havia encerrado o tratamento, Dionísio manifestava saudades de sua 

família e da aldeia. Escrevi a seus pais avisando que iria enviá-lo de volta. 

Seus pais escreveram ao Dionísio que não fosse, que Dr. João Paulo era 

amigo deles, que somente queriam-no de volta curado e com estudos. Desde 

então eu lhe dava uma viagem anual aérea para sua aldeia nas férias. 

Estudou agronomia, enfermagem e tomou-se museólogo. Atualmente tem 

r-, cargo de chefia administrativa na reserva do Uaçá como funcionário federal. 

Dionísio visita-me uma vez ao ano e tem independência econômica. Para mim 

é um filho, querido e preferido pelos meus parentes e empregados. 

Fui conhecer os índios Karipuna, Palikur e Galibi por insistência de Dionísio em 

1976. Ele queria que conhecesse sua família da chefia ou liderança Karipuna. 

Conheci seus pais, irmãs, avós, primos e interei-me que ele pertencia a uma 

família muito boa, bem humorada, bem ajustada. 

/""'. 
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