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EGON:
Das entrevistas para o PORANTIM com aquelas pessoas que já muitos anos e das mais diferentes maneiras tem dedic~
do suaªvida ao serviço ao trabalho junto as populações indíge -

o:i

nas ao trabalho missionário, nós vamos ouvir agora e ter urna en
trevista com D. Roberto corno é conhecido.,embora o seu nome real seja Luiz Gomes de Arruda, é praticamente uns 40 anos que ele
tem conhecimento de alguma forma acompanha a realidade aqui da
região de Gujará Mirirn e, há mais de vinte anos está diretamente ligado ao trabalho com os índios Pakaa Novas, então D. Robe~
to.primeiro o Sr. podia falar um pouco sobre como nasceu o seu
interesse aqui por essa região, como veio para a região de Guajará Mirim e de que maneira foi se desenrolando o seu interesse
pela causa indígena, pelos índios Pakaa Nova.

l
\

D. ROBERTO:

Vim a Guajará Mirim numa primeira vez em 1960, ~

tembro se não me engano numa v~sita que eu era naquele momen~~ \
o superior do comissariado brasileiro da 3~ ordem regular e e~
tão vim para ver corno estava a situação da missão aqui e era

1

umrnomentobastante difícil porque havia de vez em quando ata-

\

que dos índios mesmo nas entradas da rua da cidade no antigo
aeroporto por exemplo havia gente fl~a

naqueles momentos em
d

que estive aqui houve várias pessoas que foramktnternadas no

!I

hospital com flechas e então o pânico praticamente era geral

,

'

o bispo D. Rei, havia insistido muito com o Governo e o SPI
para te~~?t;:_ u~ encontro pacífico com esses índios,_mas .até
-- - -.
----- -~---- ·- -------- -· -· a ---.-essa.. --~l.:.t.\J..r~ n~Q.. .haví.a cçms_~_gy_tdq nada , é· estive aqui nesse
momento, tomei conhecimento dessa situação ~voltei ao Su~ a
Mogi Mirim. De 1~ em fevereiro1virn novamente com um padre
brasileiro

Pe. JOsé de Lima para retomarmos aqui o trabalho

um pouco porque haviam uns padres doentes necessitavam ser en
viados ao ~ul para

tratamento e então o Pe. José vinha assu-

mir no ·lugar deles

aí urna parte do trabalho e permaneci tam'

bém uns meses com esse proj6àito

.de ajudáiio a ir assumindo
·
\~s
ou meno§U
os trabalhos diversos até ele poder asswnir\todã-~~ãrefa
e eu*
me aretiraria de novo para Mogi Mirim. Mas foi se agravando

l

situação a gente

sabia que os índios simplesmente

r~~~~.m

a
os

ataques que estavam recebendo nas mata s e foi tomando conhecimenta também da situação aí .rrais ou menos disposição de muitos
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seringaliatas

•

gais

~9 limpar a-área

quer dizer destrm.ir

como eles chamavam né, limpar os seri~*

os 1.H times índios,

e o bispo estava muitíssimo preocupado

até eles

chegar em ao fim,

comasx essa situação tentando

meio de salvar esses índios, mas sem saber como. Em maio de 61, chegou
finalmente a GuQJará

!

wn enviado do govo~nador de então Cel. Mafra se

não me engano chamava e o Gov , então do terri t6rio de Rondonia vinha
vom a missão de entrar em contato com os índios mas chegou aqui não
conseguiu mui ta. coisa e a± ia desistindo porque não encontrou apoio

e não havia sobretudo recursos para fazer o trabalho e sabendo ele
que era

o D. Rei que havia muito insistido para esse trabalho então

ele veio dar uma satisfação ga ao D. Rei e mais já comunicando simple~

mesn~ que no dia seguinte ele ia embora e eu estava presente nesse encontro. O D. Rei praticamente frente a isso é refletiu que os ~ndios

iam chegar no fim e tínhamos que salvar essa gente como fazer? Ele
propps então ao Fernndo Cruz que era

o enviado e perguntando a ele

se concordava em trabalhar com a Prelazia visto que outros não se intere!
sava m por esse

jlrabalho. O Fernanda'

Cruz aceitou

mas colocando

uma condi

ção. e que visto que a Prelazia assumia o trabalho então ela tivesse
também alguém no grupo para realizar o trabalho de pacificação
acompanharia apenas como técnico tndigenista para penetração
tato com os índios

e ele

para

ººE

e até essa altura era proibido a presença de estran

geiros nos trabalhos com índios e o único brasileiro aqui diaponlvel
no

momento era eu né, então desisti do meu plano de retorno a Mogi

Mirim

e naquele momento que já e~tava até de viagem comprada cence-

,'

l~~

lei a viagem e no dia 20 de maio a gente seguiu aqui para o rio Pakaa
N0va até o rio Negro e mais tarde então dias depois seguimos para o
rio Ocaia onde finalmente realizamos o primeiro contato com oe índios
Pakaa
Nova •
.,

EGON:

Certo o Sr. falava

desse contato com esse grupo Pakaa-Nova e

também l~mbrou um pouco a situação de que naquele momento de alguma
forma quase que de deseppero os índios talvez revidando os ataques que
sofriam mKXKDm%iliB nos seringais estavam

chegando

a proximidaae de Gua-

jará Mirim e realizando alguns ataques a pessoas, fl~ndo
'

soas é mais antes

.

algumas pes
I

-

dessa data de 1961 é o Sr. talvez poderia lembrar

um pouco sobre a histór.ia do conta to com os Pakàa Nova desde, um nouco
o século passado por exemplo: na questGo da construção da estrada de

ferro Madeira Mamoré se ouve

já nessa época contato com os Pakaa Nova

'
. .;r

i
'lo 1
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~

'
na épocn do auge da borracha início
do

S(f

culo 1910 se ae tem alguma

notícia alguma informação mais precisa sobre conflitms,atritos, mortes dos Pakaa Nova já nesse período.

D. ROBERmof Bom coisas precisas, informaçOes precisas eu não tenho ape_
nas é o que a gente ouve o pessoal do tu.rrar contar sobfe os trabalhos
por exemplo na margem da estrada durante a corntrução da estrada de
ferro ouve certamante muita morte de índio porque o pessoal todo vinha
de fora e todo mundo tinha pavor de índio né? e naturalmente a convicção que se tem geràlmente que o índio é uma fera, então o 'jeito é eupr..i·_
mi+l6 né? ou arriscar a vida. e de fato os índios em várias ocasiões e
eles também com medo dos que vinham as suas áreas tentavam meios para
se defender e um dos meios parece que utilizaram mui tas vezes foi destruir em parte o trabalho que vinham••
nas

realizando

0u

impedir as máqui-

de continuar o trabalho, trabalho que eles faziam a noite geralmen
.,1

f'

.~

-

te retirando peças colocadas ou coisa dessa né? Mais naturalmente era
uma ação muito !imitada deles nessa tentativa de defasa e em revide

,vi

nha as armas ~e fogo né? contra flechas de índio, coitado dos índios
não tinham mui~ chance acabaram perdendo mais pelas

informações que a

é para ter morrido muito índio nesses ocaiaões

gente tem dos antigos

porque os eivilizados com medo organizavam então expedições de revides
sei 1~, de tentativas para afastar os índios mas longe possível.né?
Mas como eesij região toda era ocupada por essatribo Pakaa Novas naturalmente que havia muito índio n é? e eles iam até as margens do rio a eetr~
da vinha bastante

pr6ximad do rio, aqui mesmo na região depois subindo

o rio Mamoré, houve vários pontos aí que houve conta~o quer dizer conta
to assim mais agressivo né? os seringeiros,

seringalistas na sua tent~

tova de abrir áreas para poder trabalhar, iam matando na frente, houve
um contato será.~ae pacífico de_ q~e forma né? desse grupo Orodau que
ficou depois aqui no Tanajura e também no rio Novo seringal do ••• não
me recordo bem do nome né? é nesses dois pontos haviam grupos: da mesma
mesmo grupo Oronão esses tiveram contato mais ou menos eito anos pelas
\

informações que eu tive antes do nosso trabalho realizado então era

o

grupo que a gente conhecia mais ou menos, por ;nformaç6es depois tivemos x algum contato pacífico, fora disso não tenho conhecimento de outros
a não ser J1DC:XX:b$llurz ocasiões assiro agressivas né? encontros agressivos
em que os civilizados sempre revidavam

ou revidam antes diria, atacavam

,•

.

''•
.f

e os índios em revide iam fle~ndo

por aí na beire da estrada a ponto

de que o Bispo D. Rei tinha proibido os padres de viajar com carro,
tinha um jiBe velho aqui não é? mais de vez em quando éngisava na
estrada e ele proibiu a eles de viajarem

daqui a Oiata por causa do

risco de nesses ingiços toparem com os Íôdios aí, e o índio naõ est~
sabendo quemé adversário e quem não é e encontra uma pessoa aí ele
vai passando a flecha né? cpmo revide pelo menos assim se julgava e
então a, nessa época que tentamos esse trabalho essa área de estrada
do Iata até aqui na entrada ·de Guajará Mirim se tinha es~aziado completamente não havia mais nenhum mo~ador aí porque todo mundo fugia
ap~voarado com medo dos índios né? não sei se deu prá esclarecer.

Agora com relação um pouco ao trabalho

EGONt

né? da pacificação, é o Sr. poderia ressaltar

propriamente

do contato

wn pouqainho primeiro,

já colocou um pouco com relação ao.momento né? e que justificou que deu

ou seja essa trabalho de pacificação dos Pakaa Nova, da participação
.(

da Prelazia, agora tendo um pouco em conta também essa outra situação
de que toda a pacificação de alguma maneira é a intenção de todos para

a liberação das terras

né? Como é uque o Sr. vim já nesse, dentDo des-

ses momentos né? pensando nos índios por um lado, querendo salvá-los
por outro lado sabendo que iriam, liberando as áreas para os seringai-_.....;/
ros confinan~o os índios par~ii~eserva~,

é como é que se deu um

pouco essa preocupação e talves os dados mais importantes do pr6prio
trabalho de contato com os Pakaa Nova, o Sr. podia contar um pouquinho
esse fato como que o Sr. sentiu nesse trabalho de contatar esses índios
Pakaa Nova ?
/

D. ROBERTO: Nesses primeiros tempos não tivemos preocupação nenhum.a com
a q~estão

de áreas

ou coisa

dessa, porque estava tudo livre isso aí né?

nãose tinha preocupação, apenas se tinha os seringalistas então a preocupação principal naquele momento era salvar o povo a vida deles, para
que depois se pudesse tentar alguma coisa. Ouve uma tentattva de acordo

e até uma proposta de um então presidentedo SPI de ent~egar esse trabalho
todo à prelazia foi a razão pela qual aliás eu depois de ter ido a SP

1

\
/

voltei
~rte

novamente

antes do final do ano para assumir precisamente esta

de trabalho uma certa coordenação disso, no diante da proposta fei

--

• 5•
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te a D. Rei né7'pelo presidente do SPI Rxtx2~x:m,: de entre~ar toda essa
tarefa e promessa também do mesmó presidente de ceder a área até esse
tempo nós julgavá-mos que a área mais ocupada pelos Pakaa Nova fosse
essa parté lá de cima o llio ílegro, o rio Ocaia que fosse as áreas mais
ocupadas por eles né? então a gente solicitava ãmaeserva de terras nessa
área para que eles ficasem tranquilos, d~scisados e não tivessem mais
esse prohlllma de seringais e todos preocupados né? mais tarde fomos
constatar que havia 1m1i muito mais do que isso lá, havia vários grupos
e eendo vários grupos então veio a preocupação também de como reservar
essas terras para eles, é então logodepois da pacificação realizado o
primeiDo contato o SPI exigiu que n6s nos afastássemos das ó~eae de
trabalho com os índios porq~e cabia só ao SPI diziam, a organização da
vida tribal dos povos indígenas n~? então a principal preocupação nossa
até essa altura era a paz com os índios a paz entre civilizados e os índios que não ouvesse medo nem de um lado eem do outro, jÍnhamos consegui
do esse resultado deixamos a cargo,,do SPI o restante, que infelismente
abandonou os índios e morreram aí aos montões at' aquela aquela altura
né? co+-oenças né? que até os pr6ppios funcionários foram levando gripe
lá para dentro né?

~a~J

EGON:

Acijo que é interessant~(fêssaltar um pouco essa tentt~va'

no íntcio, quer dizer, uma aceitação de um traba1ho conjunto ~om a
SPI uma proposta do próprio SPI no sentido·
maneira de assumir

O

da Prelazia de

alguma

próprio serviço de assistencia de acompanhamento

aos índios e o Sr. podia ressaltar depois um pouco naevolução dos fatos
como foi acont~cendo um pouco esse conflito esse atrito né? que resultou
numa certa maneira até depois quase na proibição da pr6pria prelazia de
continuar mantendo um con!ato um serviço uma preKença junto ao povo

Pakaa Nova.
D. ROBERTO: eu não saberia como ressaltar os aspectos principais, já
\

nesse primeiro contato 1ogo depois do primeiro contato ent&o o respons!!_
vel então o inspetor de SPI de Porto Velho que era o reaponsavel aqui
é não somerrt . exigiu

q~e eu~eirasee

~- lá da área doe índios e também

fechQU como dizia estava fechada toda área indígena a qualqaer pessoa
estranha

ou serviço. Entretanto,

na nt ve ram sempre credenciados

na área

í

\

.6.
os missionário~ de novas tribos que se compunham de pessoas até estrangeiros, americanos, mexicanos, canadenses e tal que ainda vários não
sou contra eles né? mais apenas uma colocação para dizer que havia
pessoas estrangeiras e eu brasileiro, eu não tinha autorização para

entEar então isso foi wn dos motivos já de um certo descontentamento
a nesse inícbo depois veio essa proposta do pr6prio preKidente do SPI
então a gente
em Gua jarÍ,

é teve um.a certa esperança né? mas quando cheguei aqui

vindo de Mogi Mirim1 jj'a tinha mudado o presidente do SPI

já não era mais o mesmo.

EGON: quem era naquele tempo?

r D. ROBERTO: eu não me recordo agora o nome do que fez a proposta, o
que estava no nomento que eu cheguei era aquele Cel. Moacir Coelho
e esse fez logo saber que eme não admitia de jeito nehhum a presença
dos padres lá no meio indígena então fechou ae portas toda~ de novo
né? X:x:ti21xE1xÍKHXEK Certo somente os índios pegando as doenças já

eles conhecendo a gente vinham pro~urar aqui na cidade e em consequen+
eia nesse momento em 62/61 decorridos já em 62 chegou o Pe. Bendorâfdes
<

então com a ideia de organizar um trabàlho de aseitencia num dos postos
e começamos a tentar acordo com o SPI escrevi vários oficies cartas
sobr~J
fazendo relatorio~W-~ituação para ver se conseguíamos autorização para
bum dos postos montar um trabalho para atendimento xe saúde pelo menos
/ não pudesse fazeroutra coisa, nunca eonseguimos e' finalmente em 65 entãó:1
~

aquele

\

drh

\

1 \
1

magor Vinhas Neves, major de aviaç~o que então e2a m presidnte

SPI nos ·~andou um.a carta bastante desaforada né? recusando terminante-

mente qualqae.r acordo e não admitia porquanto a intenção do SPI naquele
momento dizia ele era HX eiliminar das áreas ind~genas qualquer inter-

/ -~_'r_:3-_Ç~~- qe . igreja
e cortava qua Lque r__ ]'_()~~~ b~!!~~ nesse sentido. Foi
----· - - .. ----- - --·· - - -·
-- -· ...
---

então que n6s estavámos com mais de 20 índios, aí tanto aqui em casa
como

'

com o Pe. Bendonaide

bo hospital resolvemos então fazer a propos?

ta a eles de estabelecimento em Sagarana ou aquele momento era a Eroprie
~

de surpresa né? oferédida

por uma sociedade são Judas Tadeu a

Prelazia
então acabamos aceitando essa doação. dos terrenos para o tra
balho com os índios mais tarde sem a gente saber o SPI requisitou a
area

lá.oDde.ele .. iDerditou, sei lá mas apenas lá com o Incra estava

o negócio não me recordo em que ano ai por volta de 64/65~

não me

engano não 65 foi que começamos o trabalho em Sagarana né? então foi
por volta de 67/68 é que eu fui me informar no Incra das possibilidaCIMI - SETO.R OOCUMENTAÇAO

•7•

-·
~

des aí para a demarcação das áreas e então lá que eu fui verificar
que estava tudo inteditado pela Funai não podíamos realizar nenhum
trabalho

de escola sobretudo que o grupo nos tinha pedido em sur-

presa, continuamos com o trabalho em surpresa para atendimento dos
índios mas sem poder fazer o trabalho com a população civilizada
não é? e fomos_assim, e chegamos então a decisão de fazer uma reser
va para os índios e o resto das terras ceder para a população civilizada mesmo sem a autorização da Funai porque não tinham praticamen
te direito nenhum na área não é? e tinha o posto ..•...•.••••.••logo
em cima tocando nas nossas terras mais ou menos foi o que a gente de
cidiu então nessa área para tentativa de sobrevivência ainda porque
nós pegávamos só

gente doente para tratamento de saúde com liberd~

de para eles urna vez recuperada a saúde em Sagarana podiam voltar
para seus postos quem quizesse e os
, que quizessem permanecer na área
poderia fixar-se lá e o que eles fizeram muitos não é? muitos voltaram
muitos permaneceram e alguns estão até hoje não é?

EGON:

Voltando um pouco ao povo Pakaa Nova não se tem provavelrnen

te· alguma estatística nem aproximada de quantos poderiam ser eles

,

,

sei lá a cem anos atras, ou mais do que isso quer dizer metade do
século passado quando praticamente era inexistente a presença do
!

carinho do branco nessa região, mas já se tem uma estimativa bastan
te mais aproximada da época desses contatos quer dizer por 1960 e
se tem depois estatísticas do foi ocorrendo em termos de epidemias
e Qe mõtes nos anos ~que se )Seguiram a pacificação, o Sr. podia
dar alguns dados algumas referencias

sobre essa depopulação do

povo Pakaa Nova.

D. ROBERTO:

Na época em que fizemos os 19s contatos de acordo com

as informações que tiv~mos com o che~e de uma aldeia do Oredão é
de Matuí pelo n9 de aldeias que ele mencionava dando o nome.dos chefes

!

e tudo e n9 aproximado de pessoas por aldeia fizemos assim um

apanhado geral, calculados mais ou menos em 3.000 pessoas no conjunto da tribo em 64 eu fiz uma viagem propositau em todos os postos,
visitando todos os postos indígenas da Funai e fizu um levantamento

··

• !

'

.8.
.f

não estive com cada indivíduo mas de acordo com a estatística de cada
\\ posto cheguei a conclusão de 300 pessoas no total da tribo em 64. Foi
o relatório que eu apresentei ao presidente do SPI para justificar
o nosso pedido de trabalho organização de um serviço de saúde que
ele recusou não é? então nós tínhamos nesse época aproximadamente
essas 300 pessoas no conjunto todos os Pakaa Novas, agora a questão
de um ano mais ou menos vi uma estatística da Funai não me recordo
agora se foi Numa revista se foi_em que eles mencionavam aproxima~a-

1 mente 1.000 ou mais de 1.000 pessoas então houve um crescimento né?
graças ao n9 de crianças que são bastante numerosas nos vários postos
famílias jovens em geral porque os velhos quase todos morreram com
as epidemias não é? Ficam os jovens e esses jovens vêm crescendo,
quer dizer atualmente calculo um pouco mais de 1.000 no conjunto
Pakaa Nova né? Não sei dizer exatamente o n9 mais há. um crescimento.
r

Infeli~ente há bastante doenças'ainda, e bastante riscos em alguns
dos postos Ribeirão por exemplo nossos médicos tem visitado quandp

l

i chamados por lá para atendimento e constatam a presença sobretudo
jde Tuberculose, então há

um risco de sacrifícios ainda de vidas aí

bastante, mas de toda forma houve um crescimento né?

EGON.

Sei. Voltando o período logo ap6s o contato e a questão das

epidemias o Sr. parece que teve assim participando vendo assistindo
bem de perto várias dessas mortandades principalmente pela gripe em
algumas áreas ~xix«x,ximexxecom alguns dos grupos Pakaa Nova, o Sr.
podia contar um pouco talvez alguns fatos talvez assim marcantes dee
sa mortandade desse extermínio pela doença pela gripe principalmente
os Pakaa Nova?

D. ROBERTO:

Bom poderei sobretudo como participação mesmo foi ainda

em 6i/n~smrem agosto'ae 6lidepois já do contato que foi em junho né?
estive por aqui procurando medicamento precisamente e o D.Rei nos
trouxe de SP

bastante medicamentos uns 500 quilos talvez de medica-

mentos e recolhi esse mediamente todo numa embarcação e subimos atra
sei a viagem um bocado por causa do Fernando Cruz que se atrasou por
aqui e subimos já com um bocaqo de atraso e durante essa ausência

• 9 •

~

a gripe tinha-se

alastrado

do SPI naturalmente

por lá com visitas

de pessoas

que foram por lá equando

cheguei

tinha tomado conta de quase todos os aldeamentos
presenciei

morte nenhuma

índios enterarram
abandonavam

alguem é não sei dizer quantos

aldeias

e numa aldeia Orodão

o chefe. geral do Orodão que estava
pessoas
mulher

doentes

que os

ou dentro da própria

maloca

vários

cadá

a maloca ou a casa pelo menos onde tinha

lho fizemos então fui visitando.assim
várias

e grupos eu não

a maloca muitas vezes depois d~ enterarrar

veres eles abandonavam
morrido

já a gripe

mas passei por tfmulos diversos

na beira das estradas

estranhas

momento

mais· nquele
de urgencia

no traba

os vários

grupos

pro exemplo numa tarde só com
comigo reunimos

foram 40 e poucas

já bem abatidas

mesmo antes ele me tinha trazido

dele e outros que mandou

buscar na aldeia eram ai umas 30

pessoas,

no grupo esses vieram

eu então entrei com ele guiado
aldeia Uru-e~~a

no próprio

acampamento

por ele nas outras

tarde em que nós chegamos

d'agua porque não havia muita

a

nosso depois

aldeias.

Numa

em torno de uma poça\

agua havia só uma lagoazinha

ele

~o

nos CONCENTROU

_

cadavérico
_porque

NOVENTA

né? dizendo

E DOIS doentes

1

\1

já em estado quase

que alguns tinham até morrido

eles não ficavam,

os doentes

nos matos

não ficavam na aldeia quando

- - 1

'
se davam conta de estarem

1

e alguns

era contagiosa

o doente

de evitar contaminação
nho no mato
sozinho

doentes

se afastava

da casa para evitar na intenção

para os outros não é? preferia

mas acontece

que eles ficavam

em Outro e tudo mundo

contaminada

com a gripe sabendo que a gripe

ia ficando

morrer

sozi-

sozinho num ponto outro

sozinho e a aldeia estava

não é? com a gripe e isso faz que então tinha esse grupo

bastante.grande

.

agora depois de tratamento
~

.

rapidamente

eles seres-

i
tabeleciam graças a ausência de medi'fuentos também no sangue não é?
'--\
rapidamente reagiam e todo grupo que veio comigo todos se recuperaram
tanto o Roldão como Uru-eu
\
deles porque não estavam
outros

alguns Uruati mas Uruati não fui na aldeia

todos contamindos •••••.••••• depois

peguei

grupos Urodão tambêm eassim os grupos todos com quem entramos

em contato

todos foram se levantando

das essas pessoas
te poder continuar

os transferi
o tratamento

né e rapidamente

para o acampamento

então recupera

central

para age~

por que não tinha o necessário

e nem
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provi~ão para comer tinhamos lá dentro entramos nos depósitos de
'

milhos dos índios e isso foi um rombo que depois veio a fazer falta para eles mas nós tinhamos a reserva no acampamento nosso tinha
levado um bocado de fubá de milho foi o que nos serviu para atendelos nesse período então tinha muito milho muito peixe e os coloquei
ali para fazer pamonha de milho.

EGON:

D. Roberto a gente tava conversando sobre os fatos que se.

seguiram aos contatos né? ·com o povo Pakaa NOva após a pacificação
e o Sr. poderia falar sobre outros fatos de epidemias, parece que
no ribeirão eos grupos que estavam mais nessa área.

D. ROBERTO:

Na ãrea do Ribeirão não existia grupo Pakaa ~ova nessa

época a não ser o grupo aqui do Lage, que ficava mais próximo a
cidade que estava mais já localiz~qo no posto do Lage. No Ribeirão
chegou 'entretanto, em me parece que no mês de julho de 62 um grupo
'
de dos Ororantiã lá das cabeceiras, diziam eles não é? vindos da
cabeceira do Jaci Paraná, estes cerca de 80 e poucos indivíduos
entre grandes e pequenos homens e mulheres chegaram todos baqueados
com a gripe e naquele momento nos tínhamos então uma proibição expres~ ·:
-

sa

do chefes

do SPI de penetrarmos os Padres penetrarem nos postos

'
e os encaregados
então nos ·1comunicaram essa ordem que tinham recebi
do para não criar aborrecimentos de ter que nos ser impedidos
de penetrar nas ocasiões em que a gente passasse pela região não é?
s~bendo da coisa a gente não ia insistir mas encontrei-me então com
José Dias que era o encarregado naquele momento do posto do Ribeirão
se não me engano chama-se Major Amarante o posto lá é estava o homem
em desespero

porque tinham recebido lá esses índios então e nao

tinham mais provisão, mas medicamento, não tinham nada eles1mesmos
os funcionários estavam pegando a gripe e não tinham esperança de
\

nada já ele me disse ele tinha telegrafado para Porto Velho para
a inspetoria tinha telegrafado para Brasília de Brasília não havia
recebido resposta de Porto Velho recebeu como resposta uma ordem
de mandar os índios imediatamente para. o mato não deixar ninguém
no posto que ali não é lugar de índio bravo e ele desesperado
me dizia como é que eu voumandar para o mato essa gente que não pode

i
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·'
nem andar não consegue
pessoas,

ficar em pe e são quase uma centena

então com o Pe. Bendoraides

ele preparou

medicamentos

rido umas 3 ou 4 pessoas
momento que chegamos
que nao inspiram

de

compramos

aqui provisões

fomos lá no ribeirão

e já havia mo!
a partir

antes de nós chegarmos

já encontramos

mais menhuma

do

ali umas 5 ou 6 pessoas

esperança

de salvá-las

mais apl!

< ,

camas medicação

e tudo e no dia seguinte

mesmo estas que est~

vam em situação

deseperada

foram se levantando

todas se levantaram

e finalmente
em pe

e nos voltamos

a cachoeira

com pneumonia

para cá e esse grupo seguiu

do Ribeirão

novo chamado do mesmo encarregado

era então o grupo .de Oromono

Ribeirão

chegado

nas mesmas

recordo

agora o número

e nesse momento

trazendo

fomos lá também novamente

chegou para sorte.dos

e o Bendoraídes

se recusava

que nós tinhamas

proibição

homem tanto insistiu
e mesmo viajantes
trem prometeu

atendendo
grupo

porque

lá daquele

para lá

aqui no Tanajura
~

a partir

e todos ali

os chefes do

e continuamos

também rapidamente

foi o Pe. Bendoraides

e no Lage não tivemos

naquele

momento

lá no Ribeirão

lá uma vez

dele depois

doentes

índios que tiveram, de tratar dele transportaram-no
de lá do posto de cima da cachoeira

assim

lá na cachoeira

ficou doente

que ficou

tinha

que se não

para corrermos

mesmo

que

oportunidade

lá, os !ndios tratando
os !ndios

então

com sarampo corremos

mas uma coisa posso garantir

os índios,

o

também no rio Negro um

umas duas vezes ele inclusive

dele levantar

visto.

com total autorização

atendemos

foi aí mais rapido

uma semana acamado

não é?

os padres de Guajara

momento

chamado

o grupo depois

de um ponto para o outro
passou

presentes

posto do rio Negro estavam

tivesse o Pe. Bendoraides

bateu na

e fo~ o que nos abriu então

daquele

ai recebemos

gente lá já atendendo

Pereira

indígenas

os funcionários

então estavam

indígenas

esteve eu apenas passei

estivemos

numa viagem

de atender nos postos

o médico

..•...•...

Soares

a tratar da Sra do inspector

jurou perante

os postos

para atendê-los

socorro do médico

do trem que estavam

/ mais po~sibilidade

L

Averico

que a partir daquele momento

Mirim e sobretudo
para visitar

o inspetor
'
e queria

não me

índios para nossa __ também

a senhora dele m~chucada

perna estava muito inchada

que tinha

eram mais de 100 pessoas

situações

não sei de quem foi, chegou
é ...

então para

como eles chamam né? um pouco mais

para cima no mês de outubro
lá do posto

8 dias depois estavam todas

até a estrada

os

carregado
de ferro para

ele pegar o trem que ele veio para cá então e assim mais ou menos
foi esse corre-corre

não é? de atendimento

\\ então eu dizia se não fosse a presença
, eu acredito

que não teríamos

de um lado e do outro

dele aqui naquela

época

mais um índio nessa região mas a gente
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·'
esteve ai atendendo

e a essa altura então

já

com os caminhos

abertos pelo SPI para o atendimento médico não é? mas mesmo assim
'
/\.
" '-a epoca
I
"
t
t en t ou
aquii Lo que d'izia
com re f erencia
pos t erior
a gene
baseado

é ...

nesse trabalho

organizar

um trabalho

insistir

com o SPI para podermos

mais sério mais continuado

e junto de um

dos postos pelo menos para poder dar o atendimento

não consegu!

mos acordo entretanto

mais ou menos

permanente,

para estabelece~·um

foi só assim trabalhos

sitade urgente

de socorro

vamos para atender

esporádicos

a necessidade

do pessoal

e principalmente

dessas epidemias

um pouco que nessa tentativa

importante

ressaltar
de

a vida tanto das chacinas

d;·

atravtí's

que foram levadas

toda de 19 lugar de emerg~ncia

de emergen~~var

talve~ mais diretas

e uma vez melhorada

um pouco as conseqü&ncias

É/ seria talvez

para o grupo logo depois.
um trabalho

havia neces

não é? não sei se deu pra esclarecer.

Acho que dá para sentir bastante

do contato

quando

e que a gente não pedia licença entra-

a situaão nos retirávamos

EGON:

trabalho

seringalistas,

seringeiros

que

através dos rios, como logo depois do contato das epidemias
igualmente
de

ameaçaram

de extermínio

Guajará Mirim enfrentando

oficial

de assit~ncia

tar organizar
experiência

esse povo, depois

mesmo as dificuldades

com o SPI de alguma maneira

um·trabalho

de trabalho

mais específico

mais próprio

que
•
a Prelazia

com o orgão
conseguiu

mais continuado

teg

uma

que no caso então foi Sagara

-

'

na, o

Sr. poderia

falar um pouco o que significou

termos de experiência

do trabalho

missionário,

Sagarana

seus pontos

em
talvez

1

fortes ·e também
Sagarana

as deficiências,os

como uma história

pontos positivos,

um pouco como a presença

negativos

de

da prelazia

junto aos Pakaa Nova.

~~º·

ROBERTO:

Sagarana

surgiu como já dizemos_ entâo dessa nece~

sidade de fazer um acompanhe,nto mais demorado
~oentes

e que aqui na cidade não podíamos

or essa

fundação

lá em ~agarana

ndios que. foram escolher
posteriormente
,20 pessoas

outros

vieram

cpegando

hospital

e que precisavam

eles mesmos

!

ninguém

depois

também doentes

desses

19s

tempos depois

eram
outros

outros que vinham

de um acompanhamento

era forcado

então decidimos

o local e os estabelecemos

foram chegando

a gente não podia dar nos postos
queriam

guardar

de acordo com os próprios

que foram comigo nos primeiros

parentes

para as pessoas

aqui no

mais demorado

que

então a gente via aqueles que

a ir pra Sagarana,

mas os que queri

am ir para lá para continuar

o tratamento

a gente os _colocava

lá até

de voltarem

para suas casas para o

estarem

) suas familias,

em condições

foi o início assim tocando

'""···

e com o tempo vários

·decidiram~se
'

-

a permanecer

nos preocupamos

na região

comurnaQdimipstração

dade não é? vieram

depois

deu para continuar

Prelazia

durante

e finalmente

dá continuidade.

que pudesse

de tentativas

do com a Opan que assumiu

coque

foi então o momento

então o acor

um certo tempo depois

atualmente

nao

temos o João Franci~
ali mais agora da

foi 19 salvar a vida, porque

cultura

e tudo mais sem a pessoa não dá para se manter,

então salvar

a vida das pessoas

de conservar

h'ábitos1 costumes
misturado

e ao mesmo tempo a tentativa

deles mesmo do grupo embora o grupo bastante

de saúde e tudo tentamos

uma recuperação

de sua cultura

'temos conseguido

porque

ainda as pessoas

então despertar-los

de seus hábitos

a gente primeiramente
que lá estiveram

Ítiverarn safx~xaRxem~Rxepossibilidade
mente a lÍnguara

cultura

indígena

para

o que nem sempre
n6s mesmos

não

lá trabalhando

nao

de penetrar

suficiente-

para poder ajudá-los

ou pelo menos conservação.~

que estamos

tentando

agora não é? sobretudo

consciência

indígena

nesse grupo para ver se eles conseguem

somente conservar

o trabalho

nessa

recuperação

entretanto

um despertar

os outros companheiros

qeu se faça uma certa união entre não somente

HHXXH

os membros
para

de um acordo entre todos eles para se poder

tentar corno vão tentar uma sobrevivência
a cultura

como era primitiva

não é? Talvez

do povo para poder então

evoluida

essa cultura

não vão poder conservar,

çao atual vem o lquestionamento

mais dentro

porque
da situa

o que fazer como vão poder sal

var alguma coisa o que se pode salvar dessa cultura

EGON:

nao

para,

da mesma tribo mas também com os outros que se despertem
essa necessidade

da

a sua cultura mas ter um sentido de liberdade

( e aos poucos quem sabe despertar

conservar

os

né? mas a gente tentou então urna vez que se estab~lizou

a situação

tivemos

13

dar continui

diversas

Então a preocupação

no seu conjunto

que

Um dos pontos parece que principalmente

não é?

depois na epoca

já da Funai foi assim sempre visto com urna certa como um certo
problema

e até unterpretado

obstáculo

que a própria

aos índios ao retorno
questão

em geral por parte da Funai corno um

prelazia

as -suas

estaria

áreas originárias

da terra, talvez o Sr. poderia

ção que a prelazia
a esta questão

impondo

colocar

é com relação
ou a foi a

um pouco a posi-

adotou e que acha mais coerente

também de Sagarana

e do próprio

com1relação

lugar da terra

da área para esses Índios.

D. ROBERTO:

Olha quanto

a questão

de terras aqui na região me

parece que não há tanta dificuldade

quanto

porque há reservas

e mesmo

certa dificuldade

bastante

grandes

seria mais na exigência

CIMI - SETOR OOCUMENTACÃO

aos postos não e
eu acharia

já uma

da Funai em retirar

.
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·'

dos civilizados certas áreas de terras nas margens dos rios

i

/

por exemplo lugares frequentados lugares de passagem em vez

~ de fazer a reserva nolugar onde é o habitat do índio não?
·.) por exemplo é o caso aqui da margem do rio Marnóe de há não
sei quantos séculos que os índios não frequentam as margens
do rio a não ser para uma vez ou outra assim passando porque
existe um lago grande que separa essa faixa de terra do interior
1

/

e apenas urna faixa muito reduzida e tem um lago e a terra dos
~

!

índios atraz desse lago, desse banha~os todos não é? então
não há necessidade de eles virem nas margens do rio para es~~rern

/

em contato com o ciyilizado talvez pegando vícios aí não é? e
morte agora no interior então há extensões e as reservas possibil!
dades de reservas são muito grandes portanto corno reservas corno

1

!

extensão de terras para os Índios nos postos da Funai eu não vejo

I

problema nenhum aqui, eles tem tanto o Ribeirão o Lage que se

(
i

estende aqui pelo Bom Sossego atualmente eles tem a reserva
tem as reservas no Rio Negro também extensão bastante· grande

i

e reserva de Ricardo Franco atualmente o Posto de Guapoé que se
extendeu pegando urna boa pat~e de nossas terras em Sagarana então reserva de terra tem o suficiente agora na nossa área de
Sagarana aí como a Funai demorava muito para se decidir parà a
demarcação das terras de Ricardo Franco e a gente pensava em in
cluir as terras inclusive de surpresa em Ricardo Franco pensa~
do em pode~ chegar a urna colaboração eentendirnento,mas quando
fizeram finalmente a demarcação então pegaram até próximo da
\ nossa sede em Sagarana e o restante deixaram fora o que possibi~
, litou·então a demarcação das áreas de surpresa para os civiliza
!

/ dos ~as ficando entretanto urna reserva em nome da diocese para
/ os nos sos índios de Sagarana agora não conseguimos até agora
título docurn~ntoque nos garanta a continuidade aí nessas áreas
f não é? é bem possível ainda que um dia a gente tenha dificuldade
1

( quase não sei. Mas pelo menos a parte de cima esta garantida agora
o que vejo corno dificuldade aqui não é tanto a questão de áreas
de terra que tem mais é a prórpria organização dentro .dos postos
da Funai qHKX~exmixaxamxin«im uma organização que permita ao índio o.seu crescimento suas iniciativas isso me parece não haver
suficientemente eu faz tempo que não visito os postos.da Funai
1
eu não sei como·é que estão organizados mas é pelo que a gente
escuta não é·não parecehaver muita liberdade para o índio de
se organizar-·~ a Funai que organiza a vida dos índios.

EGON:
Certo. Bom .já estamos indo para esta questão atual né?
da situação atual dos Pakaa Nova. Vimos quer dizer, um pouco já
esta questão da presença de organismos principalmente organismos
SPI depois Funai em todas as áreas em determinado momento uma
certa predileção pela presença de Novas Tribos que se instala-
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·'
ram em todas praticamente em todas as ãreas e ao mesmo tempo
uma dificuldade para a presença da igreja atraves da Prelazia
Igreja católica através da Prelazia. Como é que o Sr. agora
nesse momento assim vendo um pouco para essa história talves
poderia dar alguns dados ainda sobre es~a presença assim por
exemplo das Novas Tribos o que tem significado o que vem sign!
ficando e como o Sr. viria talvez em termos de sugestão de pers
pectiva em benefício desse do povo Pakaa Nova, uma aliança po~
sível uma união de forças possíveis que ajudassem realmente na
caminhada positiva do Povo Pakaa Nova.

D. ROBERTO: nao sei se voce quer me refazer a pergunta porque
eu
EGON:

Era a respeito da presença no caso se proibindo a Presen
'

-

ça missionária igreja católica e por outro lado sem nenhum probl~
ma ou até com estímulo inicial se permitindo a Presença da Igreja
J ,

de Novas Tribos principalmente entre os Pakaa Nova, corno é que
o Sr. vê isso'?
,D.
(

ROBERTO: Me parece um pouco difícil a gente dar urna idéia prec!

sa a respeito não é? entretanto considerando assim por alto te-

- nho a impressão que as Novas Tribos não atrapalham os projetos,
as visões os planos do governo, neste sentido que eles não se
preocupam

com organização de trabalho nem de conservação ou

sobretudo vamos dizer a consciência do índio eles não questionam
'
/ essa parte
pelo contrário até levantam-se contra nós ~~X~He por

/

aqui ver se a gente conseguia um acordo com estes aqui do rio
Pakaa Nova para uma colaboração na parte social com os índios

1

né? havia sempre doentes e dificuldades para alimentação nós es-

1

tÍvârnos fornecendo todo aiim&Rka~i~ medicamento e várias ve'zes

1

\

causa desse questionamento por que numa ocasião nós tentamos

1

tínhamos que fornecer provisões e sempre mais ou menos esse desacordo n~o é? Então tentamos uma aproximação e propor mesmo a
um dos pastores se não havia possibilidade de combinarmos o que
é que fizcaria na imcumbência de cada parte ou como entrarmos
em acordo para ver a colaboração a se dar, resposta daquele
pastor m~dou o nqme não é? mas que foi questionado e nos disse
simplesmente olha acordo entre nós é possível pela razão seguinte

1

\

!

J

é que voces católicos padres católicos apenas em contato com o
índio voces tão preocupados em fazer roça com o índio em estar
tratando fazer hospital e coisa dessa isso não tem alcance ne\\1nhum porque o que importa é salvar a alma desses índio~, vamos
salvar as almas o mundo vai acabar dentro de poucos dias e que
que interessa roça plantada ou outra coisa. Então daí conclui-

l

ltl"."J

I!

!

'

.
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·'
rtmos que não havia condiçõés de diálogo de proposta de trabalho
\em conjunto e a gente tentou tocar o trabalho prá frente então
atualemente mesmo se voce viaja e visita os postos aí voce nao
vê trabalho social organizado a não ser a escola eles são professores ou são enfermeiros, o título que tem para ocupar o
lugar aí, mas é um questionamento sério do índio para levar
a uma consciência voce não vai encontrarentão dentro disso eu
vejo a dificuldade ou dizer a .facilidade para eles para fazer o
trabalho e dificuldade para nós que vamos criar casos assim co~
sirado pelos órgãos do Governo, vamos criar casos no meio dos
índios porque a gente os estará questionando para que eles se
despertem e que eles sobrevivam que eles tentem assumir a sua
\\

vida enquanto que nesse trabalho vamos dizer alienante não é?
então o índio nunca é questionado não se desperta pelo contrário
vicia num tipo de vida de dependencia ele depende do fornecimento depende da saude depende para o trabalho depende para a orientação para a própria roça dele e assim fica no gosto talves de
alguns e impossibilidade daí talves ·o motivo pela qual a Funai
t

não nos aceita, no trabalho'deles nos postos.
,/

D. Roberto quanto a essa ~x®tex~ questão do
projeto da CoDARON com o Incra e o governo do Estado de ocupa
ção do vale do Guaporé a gente queria saber mais ou menos a
sua opinião diante dessa experiência que o Sr. tem de quase 20
1

--

anos aí, quais em que que iria prejudicar essas áreas indígenas

~i

essa colonização do Incra e da CODARON nessa região do vale do Gua
~
1
pore ..
D. ROBERTO:

Olha nesse sentido realmente é umaspecto que traz

quase que um certo desespero, porque a gente examinando um pouco
a situação das várias áreas indígenas como também outras áreas
simplesmente fica tudo indefinido não se define de uma vez para
sempre a área o que é reserva realmente indígena ou o que é
reserva para trabalhos de lavoura ou o que seja não é? vai-se
\ocupando ou por outra mesmo essas grandes reservas que nós temos

•\

1
'

indígenas eu não acredito muito que seja para ainda essa reserva
porque depois agora que o povo indígena se reduziu agora espincham
se estende-se grandes áreas indígenas reservas indígenas não é?
1

lmas
em regiões onde o índio não está interessado e pelo contrário
1
\Pelo contrário nos lugares onde há verdadeiro interesse para o ín
\aio para sua caçada para a sua sobrevivência aí fica livre não é?
\
,~ntão eu não sei quais seriam as previs5es reais do governo não
itenho documentação
não
tenho nada a respeito, mas diante
de cer.
.
'
'
1
\tas situações que a gente constata de indefinições ou protelamen
vai se esperando, esperando não é? e vai se deixando mais ou

Fº

!
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•

~

menos o pessoal

entrar

t~m7se

quer deixar o campo aii mais ou menos

livre não é? e o dia
e aí não há mais poss!

vai chegar em que tudo vai ser invadido
bilidade,

o índio estará

sacrificado

vai ser o índio o primeiro

de que o governo

a impressão

e o último

vai ser o índio

talves sacrificado

mas também os colonos vão ficar sacrificados
das colônias
estamos

vão aparecendo

constatando

são centenas

de proprietários

ressar guardar

1

já está tudo reservado

'

1

1

1

/

essa população
Simplesmente

e isso aqui na margem

esses colonos

que vão chegar?

do Guaporé

na área indígena.

nas áreas que estão desocupadas

tensão ainda para fazendeiro,

e que não tem pre-

e então eu não sei dizer.exxamexxe

i

exatamente

i

1

nem índio nem colono vai sob~eviver

''

paga logo

para a fazenda onde é que vão colocar

1

!r

vai vender para quem para

não é? E esse que tem dinheiro

vai fazenda 9 latifúndio

1

o seu lote

pagar o banco e para o banco não vai inte-

1 \
1 \

1

nós

por exemplo não é já

que tem que entregar

terra e vai vender,

quem tem dinheiro

porque no lugar

que os endinheirados

na área de colorado

porque não conseguem

' 1

fazendas

sacrificado

e que

mas a gente tem muito receio, muito receio
aí. vão sobreviver

fazen-

deiros e bois não é?
Bom então a gente vendo um pouco esta história

EGON:

desde o seu contato

a participação

de um povo

da igreja no caso específico

D. Roberto, na sua pessoa desde o momento da pacificação
desses grupos até o momento

atual praticamente

e tantos anos se viu várias

fases porque passou

o momento

propriamente

da pacificação

na região na área, depois

mortes

de salvar e atualmente

as tentativas

de demarcadas

mais inten-

as

as epidemias

um pouco o aumento

as terras, mais projetos

e atravez de grandes projetos
çao atr~vés

esse povo desde

e diante disso nova ameaça não é? agora através

da população
apesar

em 25 anos, vi~~e

da penetração

siva dos seringeiros

em vários

de fazendas3

de ocupaçao

seja de colonização

que é o objetivo

de

ou de ocupa-

real que a sobrevivên

eia do boi diante de tudo isso o que o Sr. agora, como o Sr.
se sente tendo participado

desde o primeiro

tado um povo que ainda vivia e sobrevivia
mais ou menos

momento

de ter cont~

na mata de alguma maneira

feliz e vê passou por· tudo isso e se encontra

mente diante de ameaças é o Sr. poderia dizer um pouco
que participou

desse momento

desde a pacificação

nova

1~omo

pes;;a

até agora·como

o sr. se sente diante desse povo e junto dele nesse momento

D.

ROBERTO:

trabalho

Bom, primeiro

sidade

-------

• Agora

presente

possa dizer que n._ão me~rependSL

que a gente fez porquanto

teria desaparecido

atual?

se não o tivéssemos

do

feito

já debaixo de bala não? então era uma neces-

frente a essa situação

e uma previsão

no futuro,

todo o passado

e a situação

sei lá eu me sinto mais com-
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, prometido com o povo

no

S.~~tido precisamente de tentar despertá-lo

( para que ele assuma a·~ua vida. Para que ele assuma uma decisão
que vá orientar os mêtodos , sei lá os 3tipos de decisão a se tQ
mar para uma sobrevivência se não for da cultura, sei lá, mas
que pelo menos as famílias, as pessoas possam sobreviver não é?
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então o caso em que a diocese mesmo está empenhada nesse momento
seria esse trabalho de tentar junto de alguns e despertá-los
para que ~~Rs±ªam eles consigam realizar esse trabalho porque
me parece que a única coisa que a única coisa que podemos fazer
nesse momento tentar nós fazer um trabalho junto de autoridades
~
a gente já sabe que não vai conseguir nada. Então é o próprio
povo que vai ter que se assumir e nossa função me p~rec~ •.••.••
.••....final da fita.
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