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Paapiu 

Profundo abatimento diante rla cena. A pista, um mar de lama 

revolta. Os plásticos azuis brilhantes das tendas dos garimpeiros, 

no pé da pista, ambos os lados, gritam o caos. Grupos espalhados 

esperando condução para outro garimpo ou para Boa Vista,sentados 

em equipamentos, em pé, encostados em aviões, ou nas cantinas, 

várias delas (a faixa á"a Goldarnazon já não se vê), todos com 

cor de barro, indistintos, massa amorfa de gente magra, com 

olhar arisco. Pelo menos, duas mulhere&, mas foi s6 o qµé vi 

por ali. Carcaças.de avies acidentados em vários pontos, pelo 

menos três. 

E o movimento. Helic6pteros pulando uns 50 metros para 

levar motores e rolos de mangueiras de um ponto a outro, de 

onde estavam atrás das cantinas para a pista. Aviões pousando 

e saindo continuamente, sulcando cada vez mais a pista já feita 

sabão. Um cheiro violento de DDT que não sei se é usado como 

- ' ' . . . ' ..., p~oteçao a malar1a. Tudo isso misturado criou-me a sensaçao 

de que dali em diante, somente o fim dos tempos. \ 

Na maloca, atrás das casas de zinco e paxiuba do posto 

remendado da Funai e da PM, os Yanomami reclamam de doenças, 

virias mortos (10 dedos contados), muita malária, caça afugentada, 

falta de peixe, a negligência da Funai, o abuso da policia, 

a falta de respeito dos garimpeiros. Quantas vezes os Índios 

disseram para eles irem ernborã; e eles não ouvem, não têm gente . . -· ~ . . 
mais velha que se responsabilize pelo que acontece (patabi 

mi) . 

TarcÍsio, o Único homem da Funai por•ali, estava com os 

garimpeiros no pé da pista quando desembarcamos na cabeceira 
' 
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onde estão instalados o Estado e os Índios. Tiveram que ir 

chamá-lo às·pressas, porque zé Pereira, que nos acompanha, 

quis assim, um ,pouco encabulado com aquela ausência gritante. 

Três PM rondam por ali. Um deles, da janela de uma das 

casas de lata e paxiuba, em camiseta, quis proibir Bruce de 

acompanhar os fndios à maloca s~m guia da Funai. Levou uma 

bronca e ficou quieto. Um outro, mirrado dentro do uniforme 

cor de chumbo, quis saber ~uem éramos, já que Zé Pereira nem 

se deu ao trabalho. Eu identifiquei todos e ele se justificou, 
( 

dizendo que há pouco vieram jornalistas da Manchete querendo 

entrar por aí, fotografando e ele disse, não, é proibido, sb 
com autorização por escrito da Funai. Perguntei por que é proibido, 

ele disse que era para evitar que publicassem coisas que não 

deviam. Perguntei o que havia de tão ruim que não se podia 

publicar,·sle ernbatucou, não respondeu, s6 repetiu que era 

proibido. 

Os Yanomami, como sempre, prontos a sorrir, a conversar, 

a mostrar uma amabilidade e franqueza que são confundidas com 
' 

ingenuidade, dai, a facilidade de atropelá-los com mau-cara~ismo. 

Conversa com dois garimpeiros, um do Rio Grande do Sul, 

via Porto Velho, chegado há um mês (ou urna semana?), o outro 
, 

do pr6prio territorio, há cinco meses no garimpo, ainda procurando 

a quantidade de ouro que justifique a procura dele e voltar 

para casa vinci tore. Com 300 gramas ele larga isso e se· instala 

num comércio no sul de Roraima. O·ga6cho comprou um pedaço ~-.• . .. 

de terra, isto é, direito de uso de barranco no Parirninho (Zé 

Pereira identificou corno Parafuri, Surucucus) e, se Deus quiser, 

pega o suficiente de ouro para sair daqui e se instalar com 

a família de cujas ausências reclama muito. Disseram que o 
' 
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movimento em Paapiu está fraco. Há duas semanas era muito maior. 

Perguntei quantos garimpeiros tem por ali, e, com prolongados v-. 

iiiiis, indicaram números incontáveis. O mais velho acabara 

de chegar de 3 dias de '1varação" e, medida inédita na demografia, 

se tivesse cumprimentado todos que viu pelo caminho, teria 

chegado sem voz! E isso, s6 naquele caminho. Irradiando de 

Paapiu, uma profusão de outros, como varetas de guarda-chuva. 

Todos esses aviões aí na pista são devido ao mau tempo. Normalmente, 

usa-se pouco o Paapiu e mais a miríade de pistas ao redor. 

Já ai os três PMs estavam a postos sob a asa de um avião 

em contatos pr6ximos, talvez de terceiro grau, com os garimpeiros. 

Não fomos molestados, ninguém nos inquiriu (além do PM 

de bigode), s6 nos olhavam. Parece que o pesado dos chefÕes 

já se mudou dali para outro lugar, ou para os muitos pontos 

de concentração que criaram em volta de Couto de Magalhães. 

Fala-se muito das muitas balsas do Uraricoera. Paapiu parece 

estar em pleno declínio, o que significa um espraiamento maior 

pela área. O nosso piloto acha que os aventureiros, que ele 

dist1ngue muito bem dos garimpeiros de verdade, vão acabar 
\. 

indo embora depois desta febre inicial e ficarão os profissionais, 

aqueles que já .eram garimpeiros e continuarão sendo sempre. 

Todos -- menos os diplomatas, perdidos numa hist6ria suja 

pasmamos com a sujeira do rio Mucajai. Barrento, denso, impenetrável 

na sua nova cara amarela, é o desgosto de todos. No entanto, 

a causa desse desastre não é tão dramática à vista, vários 
••• J .•.. ' 

buracos pelo chão, algumas balsas, mas nada que impressione 

muito quem está à procura de genocldios e matanças dramáticas. 

O ministro alemão diz que fica sem saber bem com quem está 
1 

a razao e me perguntou se antes da invasão a casa dos Yanomamis 

era assim suja! N;o sei, talv~z n~o, ji que a lama escorre 

-------· ·--------· - ---- ·-- --· ·- -·--------·-. 
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pelos ata1hos que v6m da pista e acaba dando uma péssima impressão. 

A sensação de sujeira aumenta com os andrajos que os Índios 

vestem e que penduram pelas paredes, com latas, poças dágua 

pelo chão, e sinais de doença e desânimo por todos os lados, 

para além dos sorrisos amáveis e brincadeiras com os brancos. 

Bruce conversou com Raimundo e o tema foi o mesmo: já cansaram 

de mandar os garimpeiros embora e não adianta. Ante as mortes 

de agosto de 87, ante a incrível desigualdade de forças, s6 

lhes resta remoer a frustração e o desespero. O barulho ensurdecedor 

de avião atrás de avião, helic6ptero e mais helic6ptero que 
( 

enche a maloca quase que continuamente é um elemento a mais, 

o mais gritante, literalmente, do desastre que é essa pista 
, d' para os 1n 10s. 

O aspecto.visual da pista cresce em desordem com as enormes 

mangueiras, como cobras vermelhas gigantes esperando para sugar 

mais água, terra, ouro e saúde dos rios; são motores espalhados 

pelo chão, montoeiras de cordas, urna parafernália estranha . 
e sinistra em meio a aviões em vários estágios de preparação 

par~ decolar. 

Num dos barracos da Funai, no chão de terra, uma pilha 

de mexas de algodão sujas de sangue feitas em monte com outros 

detritos. Foi ai que o PM mirrado nos interrogou. A farmáeia, 

com remédios parc~s e empoeirados, parece ter sido um pouquinho 

arrumada desde a visita de Eichemberg . 

. . , 
.•... " 

---------~------·. 
-~--- ·- ··---- -~-~ -----··-- 



5 

Surucucu 

Que paz! O contraste com Paapiu é tão grande que chega 

a desconsertar. Nas muitas voltas que o piloto Toninho fez 

antes de aterriçar, vi a cruz que, segundo Zé Pereira, marca 

o local onde o Rubão morreu. A casa que era dele é tida como 

i 
1 

1 
,1 

1 
1 

mal assombrada. Cleber, o chefe de posto, a atendente, Jeilda 

. , - , e o Macux1 que trabalha la como braçal nao dormem la nem amarrados, 

embora a casa seja confortável, como disseram. É o que resta 

da mem6ria de Rubão! 

O destacamento do BEF, composto de 10 homens, é comandado pelo 
( 

Tenente Agenor, jovem, bem apessoado, de Curitiba, tudo como o 

Tenente Zattar, que agora é Capitão. Também o Tenente Agenor veio 

à Funai saber quem éramos; não tinha sido avisado. Justificou-se 

dizendo que, sendo a área do exército, ele tinha que saber; dito 

com sorrisos e bons modos, pareceu até um elogio e boas-vindas. 

OS Aikarnteri -- ou qualquer que seja o seu nome corrente - 

têm a maloca bem pertinho, vai-se por uma trilha totalmente composta 

de lama preta. Umas três mulheres, uns dois jovens, várias crianças 

ficaram em casa, enquanto o resto -- a aldeia em peso -- tinha 

ido para uma caxirizada em outra maloca a três hora de distâhcia, 

segundo Cleber. Como sempre, os deliciosos Yanomami não poupam 

sorrisos e amistosidade. 

Desta vez, o ministro alemão achou o nível de limpeza melhor 

talvez por estar quase vazia a maloca. 

Cleber disse que a situação de saúde anda muito bem agora, 

1 f t • • ,> t - - ' mas Ja esteve mal, com verminose e .subnutr1çao~ Nao ha casos de 

malária em Surucucu, em seu julgamento. 

Há pouco tempo, o BEF atendeu ao pedido dos Yanomarni de,uma 

maloca mais distante, ao sul, pra retirar um grupo de garimpeiros 

e eles foram realmente retiradas. De novo, parece que a presença 

- . --4-~·---··---- --· ---- - ______ .,.._,,,,.-,i, 
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' do exército inibe bastante a invasão. Da direção do Parima é que 

vinham os garimpeiros. 
• a•W1· 

De manhã, visitamos o destacamento. Casas novas de madeira 

envernizad~, muito bem acabadas, confortáveis, contemplando uma 

escola, banco, cabal, residências de três quartos para oficiais 

e sargentos e mais 8 para serem. construídas. O Tenente, que está 

no início de seu segundo e Último ano na área, pretende deixar 

a obra acabada, embora saiba que as familias dos 70 homens que 

virão ainda demorem a vir e a escola para os filhos ainda custe 

mais tempo pa~a ser usada. 

Surpresa: a mãe do Tenente, uma velhinha paranaense muito 

dedicada ao filho, vive com ele e se empenha em curtir hortas que 

nunca vão para a fre~te. t assim que a cara do Calha Norte em Surucucu 

se mostra: uma mãe estremosa tentando colher tomates! 

Hâ uma relação de intimidade quase entre posto da Funai 

e destacamento do Calha Norte. Os soldados trouxeram µossa bagagem 

no trator e também a levaram de ~olta ao avião; frequentam a cozinha 

do posto sem maiores inibições. 
- 1 "' , • ~leber nao gosta de estar no posto, tem amb1çoes etnolog1cas, 

\ 

é solteiro com vontade de namorar e não vê a hora de cair fora 

de Surucucu. Criam no posto um menininho mirrado de 6 anos, abando- 

nado pelos pais, embora a ·creche do Bezerra tenha acabado. 

Zé Pereira, sempre solicito na sua rusticidade, foi uma companhia 

agradãvel, sem qualquer ranço de hostilidade e até uma ~umplicidade 

conosco, principalmente com Bruce, por havermos conhecido os velhos .. ' 
tempos sem invasões, quando era posi:ií vel curtir uma natureza ainda 

limpa, principalmente, no caso dele, que gosta de caçar e pescar 

e tem uma casa à beira do baixo Mucajaí. 

Os diplomatas tendem a ficar em grupo mais ou menos separado. 

Mostram pouca curiosidade e muita distância, em especial o embaixador 

--····-·. - -~-- - ---- - -- - ---------- --- 
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suiço, um peixe totalmente fora dágua. 

O plano original de visitar Eric6 foi substituído, por causa 

de reserva de gasolina, e acabamos sobrevoando o Uraricoera,na 

sua parte superior absolutamente coalhado de balsas, conspícuas 

com seus toldos de plástico azul forte. Grande quantidade de pistas, 

alguns aviões. Toninho, o piloto, diz que a maioria das balsas 

está parada, s6 estão em funcionamento as que ficam aos grupos 

no meio do rio. Todas aij outras,encostadas às margens, estão paradas, 

porque o ouro está fraco. E com isso vão subindo cada vez mais. 

Ao chegar ab Palimiu já não se via mais balsas. Foi uma viagem 

de mais de duas horas, de Surucucu a Boa Vista, ao longo do Urari- 

coera, por cima de um monte de ilhas, inclusive Maracá. Não há 

garimpeiros por 1á. 

zé Pereira declarou que não quer mais trabalhar na área 

Yanomami porque fica muito deprimido com a situação das invasões~ 

Para evitar sua depressão pessoal, nada mais conveniente do que 

não se dar ao trabalho de visitar as aldeias Yanomami. 

Já no aeroporto de Boa Vista, João Dayi e sua entourage de 

três jovens Yanomami, sacola ao ombro, marchava por entre os aviões 
\ 

aparentemente à procura de carona. Continua cobrando pouco, 100 

mil cruzados por avião. 

[ A viagem, organizada pela empaixada da Grã-Bretanha, contou com 
.•.... 

dois ingleses -- John Morris e Phillip Morrice, ministro conselheiro 

+ jovem esposa, o embaixador da Suiça,C.H. Bruggmann, o ministro 

conselheiro da embaixada da Alemanha Ocidental, Hallensleben, o 
1 

representante da Funai, Zé Pereira, o Doutor, Bruce Albert e Alcida 

Ramos. Foi realizada nos dias 31 de janeiro e 1 de fevereiro de 1989] 
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