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ANOTAÇÕES SOílRE AS ATIVIDADES MISSIONARIAS 

JUNTO AOS TAPIRAPE. ASSURINI, E GRU 

POS KAIAPO NO PERIODO DE 8 A 
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1. A ESTRADA CORTANDO A ILHA DO BANANAL 

·-:-- 

1.1. Dia 10/08/84 chega ao Tapirapé um avião da F~nai. A bordo. en 

tre outros. está o chefe do Parque do Araguaia, o Carajá Coxini, - . . 
con~idando Tãpirapé e outros índio~ para um encontro. no dia 11. 

sábado, em Santa Isabel, para decidir sobrB se a estrada passa 

ou não passa na Ilha. Dizia que se os índios não aceitarem a' 

estrada o Presidente da FUNAI, Jurandyr~será capaz de cair. 

1;2. Dia 11-As 8:JO decolo para S~o F;i1x. Levo a Ir. Teresinha que 

findou seu curto estágio na Tapirapé, e os dois Tapirapé escolhf 

dos para partiC'ipar da·reunião. Estes são Txãrãtxui e Paulo (f! 
lho de Kuriranl°. Ant~s houve conversas cerradas no Tapirapé e em 

São Félix com agentes alertando para as riscos da estrada e pos 

síveis ~iladas na reunião. A noite voltaram os dois cansados e 

sem nem ter almoçado. Diz{am que a coisa nio prestou n~o. SÕ ser 

viu para ficarem com raiva. ·A reunião já estava começada. Maio 

ria era de fazendeiros e de políticos. Não puderam falar nada. 

Havi~ uma hist6ria de 300.000.000,0D (treientbs milh6es) pela' 

" ,, 
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aceitação da estrada. Soubemos. posteriormente. por Paulo. que 

o Txãrõtxui anGinou papel. Perguntado Gobre o que 85tava no pa· 

pal disse que não sabia. Mas na verdade assinou. Estavam na re~ 

nião e assinaram os caciques de Santa Isibel. Fontcura. Canuani. 

Não estavam o de Boto Velho. João. o de Luciara, Carlos, o da• 

Barra, Sarikina. 

1.3. Dia 12 - Estive em Santa Teresinha onde encontrei o Carlos. ·Ca 

rajá de Luciara. junto com José Bonoto. Tinham chegado de Bote 

'i Velho. Conversaram lá com a mulher do João, caciquP.. Esta disse 

que o João está disposto a ·não permitir à estrada desde que te 

nha apoio de mais Índios. Carlos manifestou-se irritado contra 

o 
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a estrada e contra o jeito falso do Coxini. 

Em conversa com o Flávia a Ir. Genoveva soube que em Santa Te- 
r ~ 

y_esinha há uma. insatisfação contra os Índios que estariam axi - 

gindo muito pela estrada • 
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Os fazendeiros acham alto o custo exigido que. além dos 300 mi 

lhÕes,incluiria caminhões, voadeiras. e postos de rádio. 

1~4. Observaç5es·· Nas conversas havidas viu;se o seguint~: 

a) oi interessados na estrada dispo6em de,apenas 7 ·meses queio 

tempo que resta a figueiredo de agora até março. 

b) Haveria apen~s dois. -no máximo tris meses de trabalho ant~s 

que as chuvas atrapalham o serviço. 
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e) Há um acampamento monta~o i margem direita do Javai. com m~ 

quinas pesadas e funcionários. só aguardando a hora de en - 
trar em ação .• 

d) O maior interessado na estrada é.o 

CD. Pompeu de Pina. que tem terras 

Superintendente da SLIDE 

no município de Santa Te 
• 

resinha aonde se dirige a estrada. Mas há ainda outros gru 

pos de fazendeiros interessados. CODEARA. Delfim Neto etc. 

2. A MISSÃO ASSURINI: PROBLEMAS E PERSPECTIVAS o 
Reunião com as Irmãzinhas Geneviàve Hélêne, Edith, Mayi Baptiste. 

DornErwin e. Dom Tomás na aldeia do Koaktinemo a 15.08.84, na casa 

velha da funai • 
. ·, 

2. 1. Re.l·a·c i ~;~;;~-c·~·m a·· F~-nai - --·T-em- s-iso- -de -t·eR'sõ.e~ e _d.esânimo_.· Há~·,; 

omissões de. trabalho por parte de funcionários mesmo recebendo 

seus vencimentos em dia. Caso do chefe do Posto que não fazia 

nada, s6 caçar e pescar para si •. Alim disso não queria a vinda 

do chefe anterior~ue iria lhe tirar o pasto. 

Este saguado chefe teria apoi~ do chefe de Ajudância em Altami 

ra. A Irmãzinha falou-lhe cara a cara que ele deveria ir embo~a. 

Ou ele ou elas. Ele foi-se embora. Veio o primeirb. que ia bem. 

Hi po~im, rec~io_ de que aqueie volte _ainda e a coisa piora. 

2.2. SaGde Havia uma atendente incompete~te. Deixou Índio morrer por 

o 
negligência e imperícia. A Irmãzinha foi dar sugestão em assun 

to de tratamento. Ela zan~ou-se e disse que a responsivel era ' 

ela a nio outra. J~ foi substitu~da. Um midico da Funai prop6$ 

~s Irmizinhas delas a,sumirem a saGde. H~ d~vida. Discutimos a 

coisa e che~ou-se à oe3uinte s~lução: procurar uma moça enferme! 

rapara integrar a comunidade e assumir a saúde. Isso permitiria 

o seguinte: 

al A Funai a veria como Irmãzinba e não como elemento da Prela 

zia. 

bl As duas Irm;zinhas continuariam o trabalho de encarnaç;o no 

grupo com saidas livres. com trabalhos de roça etc. O exemplo 

da Mirtes no Tapirapé é muito animador. 
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e) O problema saúde .é fundamental na vida do .g r-up o , Ajuda inclu 

sive a superar o impasse dos novos nascimentos sem que os 

pais morram de foma pela dieta imposta pela cultura do .grupo • 

d) Oá força às Irmãzinhas no -relacionamento com a Funai pelo • 

fortalecimento da ligaç;d destas com os indios. Com efeito a 

solução com relação à Funai ê assumir a situação de conflito 

e tirar o partido que melhor favoreça aos indios. Não há e~ 

mo se ancarnar na morte. E a vida é conflitiva. Atualmente' 

Há uma atendente viúva que vai levando o trabalha. Porém a 

vinda da enfermeira por parte das Irm;zinhas nio a ·prejudic~ 

ria,pois.pode uar ~proveitada em.outro posto. 

2.3. Relacionamento com a Prelazia Colocou-se em dúvida a necessi- 

dade de presença das Irmãzinhas na Assembléia da Prelazia. A• 

razão era o preço da pas~agem do teca, o fato também de haver' 

ou~ras saídas previstas. em vista de cursos do CIMI e de encon 

tros com a Fraternidade. Viu-se porám a grande importância da 

inserção na Igreja local (Prelazi~J. E a necessidade desta as - 

sumir a pastoral indigan~sta de forma renovada e com homogenei 

dada da pastoral antre os d~versos agentes que atuam em ãrea i~ 

digeaa: Pe. Frederico, Xaverianos e Irmãzinhas. Seria intolerá- . ' 

val que cada um fizesse 1eu trabalho paralelo dentro da mesma• 

--- Pralazi.a. _Da.L_!?.B. vi u_qua_ a s t e Pr,e.senç.a. n? enco~tro dioc.esano é 
prioritária com ralação aos•enr.ontros da Fraternidade e do pró 

p~io CIMI: A soluç;o melhor seria de as Irm;zinhas poderem ter 

uma palavra no momento· de se estabelecer·a agenda, a fim de con 

ciliar as saidas~~ acordo com as limitações do tempo e da pobre 

za. Falou-se tamb~m d~ necessidade de um contacto ~aior com o 

hispo, nern.asaim da -se organizar um pouco a comunicação com a 

·aldeia em termos dn corres~ondincia e mensagem ~e fo.rma a s~pe 

rar o isolamento~~ vezes deprimente. Posteriormente falo~-se 

eté em recorrer ao instrumento da fonia sob a responsabilida 

de da Prelazia e distinto do da Funai. Com isto ficaria ligada 

a área de São Fâlt~ e,eventualmente, haveria 
Assuríoi e Tapirapâ. 

2.4. Conacientizaç~o dn~ !ndia~ - Lembrou-ae o grande crescimento dos 

Tapirapé1como o T~uãeri , por exemplo, a partir de encontros com 

outras Índios. Aqui os Índios vão ser logo envolvidos por pro- 

comunicação entre 

blemas de terra. g~rimpos, invas6es. A ~rea est~ incluida no • 

•grande Carajã&"~ ~~a propost~ mais vi;vel e que coincide com a . 
atual política da llNI seria de promover esses encontros inteT 

tribais na região~ ~ntes de se pensar em.deslocamentos para ou 

tras p a.r-t e s do Pai~ •. Isto seria pensado a nível. de Prelazia c o m 

- -· --- - - - 
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os índios do g r up o Kaiapõ e os As s ur-t n í , Os, Ar-e ua t ê ainda estão 

\terge5. Nem falam o português. 

2.5. [ntrosarnonto nn cullura A~ irmãzinhas colocam o problema de se 

participar do "marac~". E a dansa religiosa, para obtenç~o de ' 

saGde para aleuim doente. O chefe do Post~ n~o concorda que os 

Índios a dansem agora,por causa da extrema fraqueza de alguns 

que recairiam na tuberculose1com o grande esforço que a dansa ~ 

,·ige. Viu-se. entio, que rr problema, n§o ~ tanto a participação 

das Irmãzinhas num culto,mas o critério de saúde do grupo. Se o 

"rnar~cã" vai extenuar tanto os indivíduos, i rnelhorºesperar me 

lhores dias. 

2.6. Como celebrar nossa fé na aldeia? 

r 

Rezamos ou não nas horas li- 

túrgicasi Celebramos a [ucaristia? Não se trata de ~azer uma e~ 

lebraç~o ostenaiva como fizeram algunc mission~rios aqui, com' 
, .•. .- - 

intuito proselitista. Trata-se de saber se e valido ou nao cel~ 

orar à nossa maneira, em particular. discretamente . A coisa e~o 

tá sendo aprofundada • Já houve as experiências de encarnação' 

dos Padres Meliá, To má s i Lisboa e da Bete etc. Há a previsão de 

,: --·--· um· c ur s-o -do-tIMI···Bm--qua-.se enfrentará este problema preciso. O 

importante ã recorrer às ~ticas novas e conferi-las com razões 

teológicas. r . i.o mo a s s o tudo á vital para nós e as circunstâncias 

são novas torna-se necessário fundamentar nossa maneira de ser 

a tastamunbar em bases sárias que nos dêem segurança e nos con· . 
vençam. 

2.7. Problemas morais -· Há um funcionário vivendo sozinho, sem a es 

posa que está em outra cidade, estudando. Há risco de envolvi- 

mento com as Índias que não dão trégua fácil a homens nestas co~ 

diçõas. Que fazer? Viu-se que fora o caso de aberta explora- 

ção da~ - Índias nãa nos cabe ficar investigando o que estaria a-() 
contecendo ~s escondidas. Diante dos fundionárioi não ter. por 

outro lado, atitude permissivista que abriria para eles uma por 

ta de facilidada. A presença das Irmãzinhas sempre foi um freio 

salutar ~s tantaç6es de prostituição. Outra coisa, porim. i a 

·conhecida exploração das Índias e dos {ndios quando vão a Alta 

mira e costumam se aproximar do Qua~el. Dom Elv-Jin vai sondar a ' 

coisa e eventualmente denunciar qualquer abuso que aconteça. 

3. A MISSÃO KAIAPO: YISITA 

V~sita ãs aldeias indígenas da região de São Félix do Xingu: Dom 

Erwin, Pe. Renato, Pe. Salvador e Dom Tomás. 
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3,1. Aúkre - dia 17.08.84 sexta-feira são 200 Índios desmembrados 

do Kubemkrikein, i beira do Riosinho Aldeia nova. Há runai • 

O chefe do posto ão indio Paiakã. Há um atendente não Índio. 

Não há professor. SÓ a escola, um cômodo da casa do chefe do' 

posto com bancos a carteiras-de uma L~~u~ pregada em dais tocas. 

O capitão da aldeia Kupatô é muito acolhedor e alegr~. Já conhe 

. · •. 

- cem e estimam o Pe. Renato. Conversa na·casa do Centro da Al- 

o 

deia onde os guerreiros. faziam cestos para uma viagem ao rio' 

Vermelho. O Paiakã se dirige ao grupo falando do Cimi, do Er 

win. Depois nos traduz. Pediu ao Erwin um~palavras. Este fa 

lou sobre nossa posição de defender o Índio e do Índio estar 

e~ 19 lutar. Pediram-me para fala~ e disse que vinha com Tapi 

rapé e Assurini e vim ajudar Erwin neste giro e que estou tam - 

bém para defender o Índio e á terra. Falou também Salvador. De 

pois nos levou~ casa dele. L~ ~ que est~ ~- escola. Apareceu uma 

Índia bem novo. m~crlnha. E a nava mulher dele. Contra a praxe 

do grupo ela deixou a outra e pegou esta. Tem uma máquina de ' 

costura, uma geladeira de querosene e cozinha com a tralha. Ele 

tem andado p~r v~rias cidades. Inclusive e~teve em Brasília e 

procurou o CIMI a 1~ indagou coisas. Ele se sncarrega da fonia. 

Parece que ao chegarmos ela se comunicou com a Funai pela fonia. 

Disse-nos que todo o trabalho da pismedas roças foi feito pelos 

!ndios. A terra i muito firtil. O mandioca1 é grande e cada pe 

de mandioca é bem maior do~que o que se vê comumente. 

3.2.KubemKrãkein - 180 índ{os~ Aldeia em formato de rua. Há Funai 

e crentes - Ao contrário da aldeia precedente,aqui a acolhida• 

foi fria. Ficamos conversando com o chefe do postõ, o Sr. Raimu~ 

do Lucival, rodeado de alguns Índios, ao sol. Até que um deles, o o Pedro. de farda de guarda indígena, revólver e balas na cin 

tura, nos falou para ir pàra dentro da casa da Funai. O. Erwin . . . 

entregou-lhe uma carta do irmão dele. Sem dizer nada sentou-se 

e ficou o tampo todo como quem estava lendo aquela pequena carta. ~ . 
-·,_, - --Ha·v·1a·oun-o-fnctio-armado--e ·--farda.do. --É. o p e s t o r da Igr.eja c r-en - 

ta. Este nada falou. Parecia menos tenso que o Pedro. O Sr. Rai 

mundo Lucival conversou o tempo todo conosco. Mostrou-se afá 

vel. Contou a história dele com aqueles Índios. Falou da situa 

ção atual. Há um garimpb de ouro contratado com um tal Chapeu 

de Couro, no Trairão. A ald_eia participará da produção. A certa 

altura da conversa o Pedro me pediu para levá-lo at~ o garimpo. 

Demos dai~ motivos para não iP, a pista só tem 400 me a gasoli . - 
na está pouca. Em contrapartida ele disse que Dom Erwin es~6va 

,· 

--- - 
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gripado (dara um espirro com o rap~1 e·era bom ir embora e s5 

voltar depois da sio. O masn~.começou ci faiar nervosamente em' 

Kaiapó uma mulher índia. Com isso eu que ia dar um giro pela' 

aldeia resolvi ficar.com Dom Erwin. N~o obstante o Pe. Renato 

conversou qualquar coisa com o mesmo Pedro e saiu.com o Pe. Sal . 
vador andando pela aldeia atê o final. Avaliando: O KubemKrãkein\ 

d~ imprass;o de aldeia velha. triste. marginalizada. N~o hi , ' 

perspectivas ~arantes. A atuação dos crentes não os despertou 

para a problemática da sociedade envolvente. A presença missio 

nária católica criou neles uma expectativa paternalista hoje ' - 

frus1l'ada pela noya atitude do CIMI e resultando na ~olérica 

reaçao de alguns Índios que nio e~tendem porque o padre não d~ 

mais o qua eles pedem. O desafio da presença da Funai, dos cren 
• tas é aumentada ainda mais pela chegada da garimpo. 

3.3. Kokraimoro - A nova aldeia loca~iza-se no antigo "Porto SeguroR 

São .15.0 índios. Há F~nai. Um jovem c_h~fe de posto. Figueiredo. Q 
atencioso a amigo. Ha atendente. que e ao mesmo tempo professo 

ra. Muita criançada. Ambient~ confiante e alegre. Há influin 

cia dos crentes. Uma índia balançando n~ rede cant~va ·um hino • 

de Igreja protestante. Renato se tornD a atração das crianças ' 

cantando e racitando a fábula do lobo e do cordeiro. O Xingu • 
fornece o pa.ixe • a tracajâ etc. A~ roças entãó bem queimadas. 

Perto da aldeia. Terra boa. Em são Félix há um Índio de Kokrai 

moro esperando po~ um garimpeiro que deverã assumir o garimpo' . . ' 

da aldeia, localizado em área contigua à do Kubemkrãkein. no • •. 
-, 

rio Trairâa. Em· co n ver-s e com ele em São Félix questionamos as 

pretenaas vantagens do garimpo. A começar pela poluição do Xin- . . 
gu. Ele respondeu qua fica muito longe da aldeia. Quanto ~os de 

mais problemas de divisão da aldeia. de influência da cidade,;() 

perd~ da for~a-do grupo ele p~receu concordar e fico~ pensativo. 

3.4. Kikretum,Dia 18.08.84,sábado- Fica na confluência do Riosinho 

com o Rio Fresco. Meu avião foi logo rodeado pelos meninos. Um 

deles disse: "MotKo punura" Aviio.feio. ~ que ji estão cansados 

de ver outros bem melhores. Dois {ndios pintados e ornados gira 

vam pela praça da aldeia em passo corrido e cantando em tom fal 

seta. A aldeia está iniciand~ a festa do "Sempn.O Pombo (TutJ, 

hoje com o título de Coronel não se encontrava. Estava se~do as , . - 
perado pela estrada que desde ontem já liga a aldeia ao garimpo 

de Tucuman. Pe. Renato. precisava falar c o m ele para concretizar 
,:· -· .. a ·res'iciê.ncfã·-na ·c:5rdeia.-·F1zeram ·uma -ce e e para. o Padre •. Fo mo s a~é 

lá. Eatá ocupada por uma família, colocada lá pelo mesmo Pombo. 
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E o Sr. João Ceata. filho do pai de criação uo Pombo. Lá encon 

trai a Corari, índia Assur1n1 inicialmente acolhida pelas Domf 

n1canas •...• Veio me abraçar. Tem atualmente um filho de 3 pa 

ra 4 anos. E ast~ gr~vida. Sem marido. A aldeia ca abaztoce com • 
água de poço puxada por bomba. Se querem utilizar-se do Riosi- 

nho são obrigados a ir de can.oa. Do Rio Fresco nada se consegue, 

nem beber. nem nanhar. nem lavàr roupa; nem há mais o· peixe de 

antes~ Um rio morto. Hã Funai. Está instalando energia so~ar p~ 

ra alimentar as baterias da fonia. Há muito.rnão-ÍndioS, Como não 

encontramos o flombo partimos para CoroLiro com o plano de aqui 

voltar hoje mais tarde. 

3.5. Gorotira - Apenas pousamos. chegara~ ao campo um jeep e umatoy2 

ta. O chefe subatituto i o Lu!s. jefvem estudante de sociologia 

a que já ma conhecia e, h~ muit6 tempo, conforme me disse, deseja 

va trabalhar em área indígena. Há no Gorotire como duas al 

da~as distintas a contíguas. A aldeia que é mais vistosa é em · 

forma da única avanida que termina na escola e tendo ao lado a 

casa dos crentas cercada de uma paliçada e a c·asa da Funai. As 

casas dos !ndioi sio de alvenaria.'·Pelo meio da avenida encon 

tra-sa a casa do·chefe· C~nhoc, construida a expensai do Pe. AQ 

tSnio Lukesh e doada ao mesmo Canhoc, que hoje porim já habita 

ao lado em casa maior e melhor. A aldeia menos vistosa e em 

grande círculo. com casas de palha1no meio·do qual se encontra' 

a casa d~ padre, de alvenaria e telha brasilite. Ao lado desta . 
há o campo-de futebol que conforme os danos no telhêdo da casa 

da Pe. ã bastante utilizado . As duas aldeias s;o fartamente a~ 

hastacidas com água captada na serra uma vez que o rio Fresco 

á paluido pelo garimpo. Gorotire se beneficia com certa porcen 

tagem de o~ro do garfmpo realizado sob a administraç~o da Funai 

e ~nde os Índios tim uma entrada permitida. O esquema de segu 

cança. pare~ impede até a presença do padre. Além do ouro há• 

um "negócio" da venda do mogno~ empresa Sebba .SA de Goiãnia. 

Segundo informes do Lu!s a Sebba estaria tirando altos provei 

tos da "f1scallzaç;o" confiada a um Índio. A atendente, muita a 

miga do Renato a de D. Erwin. preparou um ótimo almoço para o 

qual nos. convidou. Durante- o almoço chegou de avião o agrimensor 

com jeito de chefe. e que está fazendo a demarcação da área do 

Gorotire ·que se.ria a amarração da demarcação de toda a área ' 

ocupada pela C~iapó. Junto cóm este agrimensor estava o .Garot! 

re espalhafatoGo e ingãnuo que serí~ o Cabeça do massacre dos 

p e o a s da fazarhLJ que invadiu a área em 82. 

.. · 
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3. 6. Kik.retum - No segundo pouso no Kikretum encontramos o Pombo. 

Pe. Renato colocou o problema da casa. O Pombo não via problema. 

Falou até que o lugar é provisório pois está preparando outra 

praça para a aldeia. A conversa com ele.consistiu na história ' 

da vida dele criado pelos brancos, raptado pelos indios, eng a- 

jodo na pacificação dos diversos grupos em lutas violentas de ' 

auto-extermínio.· Hoje o Pombo tornou-se a principal figura in 

dígena ligada ao garimpo. A casa dele funciona corno um pequeno 

supermercado onde as coisas· da cidade do consumo se misturam 

com coisas e bichos da aldeia. Parte da alimentação como pao. 

ovos de granja vem de avião. Os filhos do Pombo se dispensaram 

de trabalho e pode-se constatar o quanto estão gordos. No final 

da conversa o Pombd nos levou para ver a nova praça da aldeia. 

No Centro já e~tá se levantando a casa ~rande dn fes~a que se-· 

ra de telha de alumínio sobre engradamento de madeira aparelh~ 

da. T~m formato circular com 28 m de di3metro. Está previsto nio 

tür apoio no centro. As demais casas fechando a grande praça ' ~ 

serão de alvenaria e telha, construidas por brancos e entregues 

aos Índios. Ao Íado há um poço· em construção que aliment~ 

r~ a aldeie por meio bomba e caixa d'água visto que a água do~ 

r 1 e f r o ri e o o n t: ~ 1 n 1J t 1 1 i z e ría , 

4. MISSÃO KAIAPO: AVALil\ÇAD 

Resumo dos pontos avaliados e~ c~mum sobre a miss;o indigena da 

área Kaiapõ. ...- 

4.1.Residência - ê fundamental a proposta do Pe. Renato de morar 

na área indígena. Prop~e como base o Kikretum. As raz~es ~e ba- 

se em Kikretum é que lã há mais ligação com as outras áreas.Po~ (:} 

teriormente ficou-s~ pensando se o melhor lugar não seria Aú - 

kre visto que Kikretum está muito desfigurado pelo garimpo e 

Aúkrc ainda não. Seria um ponto para fortalecimento da identid~ 

de do grupo com nova consciência política em face da inelutá- 

,_' e l r e a 1 i d a d e d o g a r i m p o • D e q u a l q u e r f o r ma a mi s s ã o dá o novo 
passo para a convivência com os indios em lugar da antiga deso 

briga. 

4.2. Garimpo - No momento o desafio maior para o trabalho missioná 

rio 1nd1genista é s e t e ," AÍ está a perda de um rio importante,' 

que banha toda a ârea,o rio Fresco. Ai está a deterioração de 

r 
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culture pelo contac~o centinuo com o que há de pior na socieda 

da envolventetque é o garimpo. A aldeia mais atingida é o Kikr~ 

tum. Porém o grupo está sofrendo apenas as primeiras consequên 

c1es da entrada do ouro: As ambiguidades da Funai como respon 

eivel. pelo garimpo. A megalomania do Pomb~._com seus grandes' 

dopósitos imaginários em din_heiro e suas grandes dívidas reais. 

A perspectiva da nova aldeia onde os índios. ao receberem cada 

um e ~ua casa, estaria desvinculado culturalmente da mesma e sem 

CGpacidade de t~rar uma goteira ou de consertar uma fechadura. 

·- Hô o risco fatal da perda do estímulo para o trabalha. base esse~ 

cial da vida do grupo e do seu relacionamento interno e exter - 

no. Há. porém. aldeias não atingida~. Kokraimoro e Aúkre. mas 

que mais cedo ou mais tarde cairia na tentaç~o com irr~medíavel 

dano para o futuro do grupo. 

o 4.3. Assembléia dos lideres - Já foi bem positiva a presença de re- -,__,=--~~~~~~~~~~~ 

o 

presentantes indígenas na última assembléia da Prelazia. Notou 

s@ um compromisso maior dos agentes com a causa e uma abertura 

m~1or dos índios à aceitação ·dos-missionários. Renovou-se o con 

vite aos índios parq a próxima. 

M8s o instrumanto adequado para enfrentar esta s~tuaçio em que 

Q Índio está sen~o· en~olvido sem nenhum preparo é a assembliia 

d~ lideranças indígenas. O Paiakã já fala nisso. Seria bom que 

~ coisa acontecesse a partir dos pr6prios Índios mesmo com o . 
risco de nem tudo correr de acordo com o figurino. De qualquer• 

forma •. com a iniciativa deles ou dos missionários. impõe-se a•· 

realização deste encontro. A coisa foi inicialmente pensada in 

cluindo os Asaurini. Porém a problemática do ouro é tão grave ' 

que sa torna urgente.encaminhar este serviço na área Kaiapó. 

4.4,_S~o Félix, centro de apoio - A base ·rnission;ria em s;o Félix,' 

~lém de ser um serviço aos agentes está se tornando ponto de a 

~~lhida e encontro dos Índios da região que ainda demandam esta 

~idade. O Pe. Renato tem notado vantagens de conhecimento e ami 

~ade entre os índios e o missionário. 

t preciso estar atento em evitar o paternalismo inculcado pela' 

~tuaç~o pastoral anterior~ Mas se vi que nio i dÍficil a supe 

~~ção do antigo conceito do padre que tem tudo para tudo dar e 

~er nele um companheiro e amigo dedicado a salvar o grupo ind!- 

1ena sus~itando ou ressuscitando sua antiga força e vigor. 

~- 

~ - ----,~-·-·· 
·- -··-· .• ..,.,_-,,-,=-=-,,-.::-,-·------: --···· ---~----=--·:-=-----...,....~----·-----· 
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4.5.0 Missionário - Importa muito ao qué foi r~fletido acima a pr~ 

sença do Pe. Renato como concretização de algumas condições bá- 

sicas para o novo trabalho missionário. (Haveria também o Pe. 

Salvador, ausente nestes dias por motiVo de tratamento de saGde) 

Observou-se então o seguinte: 

a) O Renato est~ com boa· iniciação na língua 

Quase todos os grupos s6 .falam Kaiap5, sobretudo as mulheres 

e as crianças. Mesmo os adultos se desempenham e entendem 

melhor em Kaiapó. E além do mais, nota-se que entre eles is 

to abre um caminho certo para o entrosamento e a cqnfiança. 

b) Notou-se também uma facilidade do padre de penetrar no grupo, 

de furar,. de quebrar gelo, de se fazer aceitar na condição ' 

de pobreza e despojamento. Há uma necessária teim~sia ou pe~ 

tináciâ unida com a grande amizade pelo índio mesmoomais ' . 

atingido pelas consequências negativas do contacto com a po 

pulação envolvente. CJ 
cl Há uma decisão de realizar a missão em equipe. Não se trata 

de um sucessor do antigo missionário dono de tal ou tal gru 

po indígana. E a presença Xaveriana. E missão assumida a ní 

vel de Congregação e basicamente a nível de Igreja Local, a 

Prelazia do Xingu Além disso há a di~posição de se inter- 

ligar com a Miss~o Assurini, de modo a levar avante uma pas 

toral indigenista global,.com força regional • a serviço dos 

índios. ·- .. 
5. OPERAÇAD INTERCAMBIO TAPIRAPÉ - ASSURINI 

5.1. A proposta - A idéia deste intercãmbio proveio do seguinte: 

Os Assurini estão em situação precária de saúde1de decréscimo ' 

dos membros do grupo por morte e por limitação de natalidade. 

Estão sujeitos à invasão oficial ou particular de sua área ain 

da não demarcada. Por outro lado falam a mesma língua que os T~ 

pirepi ou qual~ µaGsaram por oEtas n1osmos situaç5es e superaram. 

Se as Irmãzinhas foram para os Assurini no intÚito de ajudar o 
grupo,melhor do que elas poderiam fazer os pró~rios Tapirapé. 

A ida lá do Marcos com a esposa e filha foi vista como 

·muito positiva no sentido de levantar a autoconfiança e a espe 

rança daquele grupo. Depois foi o Raimundão por alguns meses. 
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Cem a ajuda do aviãpzinho pensou-se levar um casal Tapirapé 

e trazar um casal Assurini deixando a ambos um tempo de permane~ 

cie à entrosamento. 

5,2. Viagem de ida ~o Assurini pia 9.08.84. Os designados foram' 

T x u ã e r 1 , o .e s p o s a P ã w 1 ô e a f 11 h i n h a • Vá r 1 o s Ta p 1 rap é ·me t r o u x e - 
ram uns 10 pacotes cada um de uns 2 kiles de resina de amescla. 

envolt~ em palha de b~na~eira brava. com o nome do respectivo ' 

.:, -· dono._ valendo cada. um uma __ ar~ra1_a. ~.er_ pa __ g c pelos Assurini. ~ec~ _. 

sei a mercadoria explicando que poderia não haver arara e também, 

mesmo tendo arara,poderia ser que Assurini não quisesse vender. 

Ficou então para quando a Assurini viesse. 

Saída do campo muito con~orrida. Decolamos ãs 7:33 rumo 

355 graus, direção de São Félix do Xingu. Txuàeri ia bem atento 

ó 
ao que ia aparecendo na rota. apesar da fumaça: fazendas, ó po 

voado de Vila Rica. as estradas. as picadas. os rios. Mostrou-me 

uma aldeia. Era Aúkre. Pousamos em São Félix às 9:41 para um la~ 

che de bananas. Os passageiros mostravam certo cansaço. Decola - 

mos às 10:23 rumo ao ~oa~tinemo. 25 graus. Pouso às 11:55. 

Lá estavam as Irmãzinhas Mayi e Edith, um bom número de Assurini. 

a atendente. o chef~ do posta. Solim6es. Txu~eri e a esposa se' 

instalaram na casa das Irmãzinhas. 

5.3. Viagem de ida ao Tapirapé - Dia 9.0B.84. Os dois designados 

foram Takamuin,aparentando uns 27 anos e Apaona. filha dele, com 

seus 16 anos. Antes da s~ida um Assurini se apSs ~ viagem. O So 

limões não quiz dar opinião. Par fim prevaleceu a decisão de ' 

viajar, com a resposta de Tak.amuin que aquele não ·era pa:1.· dele p~ 

ra proibir. Decolamos às 17:10 com destino à Altamira. Aprovei 

tei a noite para planejar com D. Erwin o conjunto do trabalho a 

sEr rsalizado nesta quin~ena. 

·Dia 10 08.84 - Decolei com ~s dois Assurini ~s 10:25. ' 

Pouso em São Félix às 12~29. Decolagem.às 13:16 e chegada ao Ta 

pirapé às 15:35. Um ajuntamento descomunal de Tapirapé e Carajá 

pera receber os visitant~s. Muita vibração do grupo. A menina 

Assurini ficou as~ustadQ. Foram para a casa do Marcos. No terrei 

ro colocaram duas velha~ poltronas estofadas. Nelas sentar~m os 

visitantes· e a turma ficau em roda em admiração como se tratasse 

de um noivado. 

\ 

.. 
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' Entre as visitas que fizeram nos dias seguintes constou o Cadete 

(antiga roça dos posseiros} e Santa Teresinha. Foi excluida a t 

ida à aldeia Karajá de· quem os Tapirapé. temem alguma maldade com 

feitiço. 

5,4. y1agem de volta ao Assurini 

Dia 14.08,84. Ao cont~3rio da chegada, só havia na saida dos As 

surini a familia do Marcos e o pessoal da Missão. Também a hora 

era cedo. 6:15, Como presente receberam 1 perequito dentro de um 

cuiti e umas roupas usaJ~s. Conosco ia tarnb5m a Irmãzinha Genevi~ 

va Hélàne. O primeiro pouso foi em Santa Teresinha para abastec! 

menta. Dai rumamos para São Félix ãs.6:42, lá pousamos às 9:10. 

Chagamos ao Koaktinemo ~s 12:00 O grupo estava feliz tom a volta· 

dos dois. Assim também as Irmázinhas,com a surpresa da Genoveva. 

O Solimões estava emburcando no Ipiassava,com destino a Altamira~ 

por isso não apareceu. o 
5.5. Viagem de volta ao Tapirapé. 

Aceitei a proposta da Irmãzinha. Genevieve Hélene daaregre~ 

sar de Ônibus de Altamira até o Tapirapé. Com efeito, a Pãwi6, 

gestante, engordara muito, os Assurini cumularam o Txuãeri de 

presantes e o aviãozinho, nos Gltimos dias, começou a exigir cui 

dados supl~mentares. 

D e.: 2 1 p a r a 2 2 e e a g o s ~ o p e r n o i t amo s em A 1 t a mi r a • No dia t 

22 nos despedimos de D. Erwin, no ae~oporto,e partimos à 9:52. 

!amos Txuãeri, Pãwiô, a filhinha e eu, mais a volumosa carga que, 

além de rede e pertences da família, constava de duas araras, um 

saco de cuités, algumas cerâmicas, pacotes de urucum, uma dezena 

de urupemas, sem falar no cofo de inhame que mandei deixar_,i na ('.;i 

.. 

aldeia. O São Domingos decolou bem,com os tanques completos e o 

bagageiro lotado. 

Na primeira·parte, do vôo o ar estava relativamente límp! 

do,mas com seis oitavos de cúmulos em ascensão~ o que nos impe 

diu de enxergar Koaktinemo e Araueté da altitude de 8:500 pes. 

Ao cruzarmos, porém, São Félix do Xingu, por volta de 

12:00 horas, já estávamos envolvidos pela bruma_sêca e fumaça,' 

com forte redução da visibilidade. Pensei então garantir a segu 

rança da segunda parte d~ vôo _completando os tanques em Tukuman, 

Único local de gasolina. Mas logo desisti, temendo perder muito 

tempo em acionar de novo ·o motor, estando ele quente • 
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A opção fqi mesmo aproar na direção do Tapirapé e prosse 

guir,embora com sacrifício dos meus passageiros, imobilizados na 

carling~ durante horas a fio. V6o praticamente por instrumento. 

Paisagem indefinida e obscurecida de mata fria. Supondo deriva 

a Oeste, pelo vento predominaDte de través Lest~, deduzi 20 ~raus 

do rumo· magnitico. Este procedimento, porém. com a pou~a visibi 

lidade horizontal, me fez atingir o Araguaia, inopinadamente. em 

Lago Grande, a 50 km ad Norte do Tapirapé. 

Chegamos , finalmente, as 14:15, perfazendo um tempo de 

vSo de 4 horas e 28 minutos. Foi duro para os compan~eiros de' 

bordo. Txuãeri me disse d{pois que, além da canseira, estava mor 

rendo de medo de acabar a gasolina. N~o sabia que avi~o podia 

voar assim tanta tempo sem bebijr. Ao pousar. porém, disp~nhamos 

ainda de 1 hora de voo. 

A chegada deles na aldeia foi quase tão concorrida e ale 

gre quanto a dos Assurini. Com a ·diferença, porém~ que não ha - 

via os Carajá. 

• 

- ! 
• 1 

,J _$.~Uma .conversa _na TaKana 
--- ··----····-··--·- .. ·· .. -·- ---· -----·- ---·-·· 

Esta operação de intercâmbio Tapirapé-Assurini merece ' 

uma avaliação por parte dos missionários. Não será difícil, vis 

to que a Ir. Geneviéve. participou da coisa nas duas aldeias. Dai 

se tiraria alguma conclusão para o futuro sobre a validade deste 

trabalho para ambas as aldei~s. 

Na noite da chegada fui à conversa na Takana. O grupo nu 

meràso falava com animação. Conversas sucessivas, paralelas. si 

multSneas. Tom seria.tom jocoso, descontraido. Por alguns termos 

em portuguis percebi que era assunto de marisco e de ·dinheiro. 

A certa altura pedi para dar duas informações da viagem: 

A primeira foi a situação do garimpo que está acabando com a ar- 
• 
gani~~ção dos KaidpÓ • Os Tapirapé manifestaram muita tristeza 

com os dados que apresentei. A segJnda foi a diferença de trata~ 

manto do Assurini com, Tapirapé pQ~ o tratamento de Tapirapé com 

.Assurini. Disse que Assurini considera Tapirapé irmão. Por isso 

enchou Txuãeri de presentes. Mas parece que Tapirapé não consi- 

Ç) 

dero Assurini irmão,pois T~kamuin só levou um periquito dentro 

de um cuitõ. Primeiro rirám. Depois Txuãeri falou duro: Sabe. 

Tomis, é o mal do dinheiro. C?mo a ~en~e estava falando do ma - 

risca. Tapirapé antigo enchia até Carajá de presentes quando ia 

a Tõpitãwa. Agqra está assim exquisito ••• 

,· 

--------- ---- 
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Além desta colocação. não me sentia em con~ições de enca 

minh~r ali entre os Tapirapé uma avalia~ão daquelõ cperação. Fi 

ca,aqui a sugestão para que alguém a provoque a fim de que até • 
s 

nisso eles sejam sujeitos.deste processo corno são uestinatários ' 

do mesmo. 

Goiás, 8.09.-84 

Dom Tomás Baldu1no 

Bispo de Goiás 

-1· - - 
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