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“ Em 1971, eu fui enviado para cobrir a expedição 
da Funai para 'atrair ' os Kranhacãrore, como 

repórter fo tográ fico  da sucursal de O Globo  em 
São Paulo. Imaginava, então, que tudo  aconteceria 

em dois meses. Mas foram quase três anos, 
dezenas de viagens e longas esperas no mato. 

Alcancei a 'frente de atração', chefiada por 
Cláudio Villas Bôas, já no mato. A equipe de 

topografia  dos militares do 9o BEC, que saíra da 
Base da Aeronáutica na Serra do Cachimbo, rumo 

norte, estava abrindo a picada da Cuiabá-Santarém.
Ainda não havia campo de pouso e 

tudo chegava através de 'lançamentos', pelo 
pequeno A -19  da FAB. Sair... era bem mais difíc il."





O s  mateiros civis, contratados pelo BEC, como o Bíspo, que viria a ser flechado pelos indios,.



além de abrir a picada, caçavam, para complementar o rancho da turma."







“A té  chegarmos ao belo e selvagem 
cenário do rio Peixoto de Azevedo 

(páginas anteriores), 
foram oito  meses de caminhada.

No mesmo local onde hoje está a 
cidade de M atupá, um Hércules 

da FAB lançou tambores, com 
os quais se construíram balsas 

e a travessia foi possível. 
A tu rm a do BEC seguiu adiante.

A expedição da Funai começou a 
construir o primeiro acampamento, 
à beira do Peixoto, sob o comando 
meticuloso de Cláudio Villas Bôas. 
Ele exigia, por exemplo, de um de 
seus homens de confiança, Tamuk 
Txukarramãe (página seguinte), que 

escondesse seus longos cabelos, 
estilo kayapó, sob uma toca de pano, 

para não ser identif icado pelos seus 
in imigos históricos, os Kranhacãrore."









“ Surgiram os primeiros sinais, pouco amistosos, dos 
índios: duas bordunas imensas. Na falta dos próprios, o 

je ito  era fazer as fotos e mandar para a redação do jornal. 
Antes que a primeira pista de pouso ficasse pronta, 
foi preciso adotar o sistema de 'pega-mensagem', 

t irado do manual de radiofonía da FAB: os rolos 
de negativo preto e branco —  naquela época era só 

o que os jornais usavam —  eram acondicionados num 
tubo suspenso sobre o rio por um tirante em banderado. 

Aí, v inha o m onom oto r A-19, em vôo rasante e, 
com auxílio de um gancho, o capturava.

O cotid iano do acampamento era animado pelos 
'causos' encenados por O rlando Villas Bôas 

aos índios xinguanos que formavam a expedição."





“ N o s  casos mais graves de acidentes ou 
doenças, o paciente tinha que ser removido.

Foi o que aconteceu com o mateiro Bispo.
Certo dia, vo ltando para o acampamento, 

ele se desgarrou do resto da turm a e parou 
para beber água num igarapé.

O mato mexeu. Assustado, atirou.
Levou duas flechadas, daquelas com ponta 
apropriada para caça de animais de pêlo.

Para todos, foi a prova de que os nossos movimentos 
estavam sendo observados de perto pelos Kranhacãrore.

O Bispo se salvou. Depois de três dias, foi resgatado 
por um helicóptero da FAB, que veio de Florianópolis...



.Operado na Base do Cachimbo, retornou ao acampamento um mês depois."





“A o s  poucos, fo i se f irm ando a opinião 
de que era preciso mudar, rio abaixo, 

o acampamento da 'frente ', 
para mais perto das aldeias. 

Construíram-se, então, seis canoas, 
que navegavam ajoujadas em pares, 

movidas por motores de popa Arquimedes





“ Só se viajava durante o dia.
Sabia-se que os Kranhacãrore não t inham  canoas, 

mas cruzavam o rio a pé, na época da seca."





O  segundo acampamento e pista de pouso levaram meses para ficar pron tos."



mm



“ T u d o  foi construído com esmero redobrado: uma casa 
coletiva para os índios e outra para os Villas Bôas; a 

casa para o rádio, a cozinha e um barracão aberto com 
a mesa de refeições. Havia até uma 'sala de imprensa', 

à qual demos o nome de 'Sérgio Porto'.
Afinal, Cláudio tinha a convicção de que esta seria a 

base defin it iva, até o 'pr imeiro conta to '.  Dali a 
200 metros, foi construído um posto de observação 

diurna, depois que uma chuva de flechas caiu sobre o 
acampamento. Nessas situações, a nossa resposta 

era armar, próx im o às trilhas dos Kranhacãrore, 
um sortido varal de brindes (páginas seguintes)."







O s  Villas Bôas tinham regras bem claras 
para a turm a da 'frente de atração': 

nada de mulher, nem cachaça.
Armas, só para caçar e, ainda assim, 

somente perto do acampamento.
As caças mais comuns eram o macaco e o jacu."





l í

L o m  freqüência, militares visitavam o acampamento da 'frente ' da Funai."

mm





O s  34 índios da 'fren te ' eram de várias tribos, todas do Parque do Xingu.



.Com saudades de casa, alguns deles desertaram, a pé pelo mato, mas foram resgatados."







11

D u ra n te  meses, o avião foi a única via de acesso 
ao m undo Kranhacãrore: a chance de fo tografá-los, 

apesar das flechadas contra o A -1 9 ."
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“A s  informações aéreas sobre as aldeias permitiam defin ir  as 
suas localizações e estimar as distâncias e a população, 

dados importantes para o p lanejamento das atividades da 'f re n te '."



*

m





“A  dimensão e o desenho das roças na floresta



.assim como os diferentes tipos de aldeia, eram impressionantes."



" /M a s  os Kranhacãrore não queriam conversa. 
Botaram fogo na aldeia mais próxima 
ao nosso acampamento e fugiram."



" N a  visita que fizemos à aldeia queimada, 
O rlando encontrou um f ilhote de anta com 

um colar de miçangas que havíamos 
colocado no varal de brindes.

Na volta  (páginas seguintes), muitos objetos 
que os Kranhacãrore abandonaram, 

foram trazidos para o acam pam ento."







O s  Kranhacãrore sumiram por seis meses. 
Chuva, banzo e espera para 

Orlando Villas Boas e todos nós."

"A té  que enfim, alguns homens Kranhacãrore 
apareceram defronte ao nosso acampamento, 

na outra margem do r io . "









D a s  primeiras imagens, a de Sôkriti (páginas anteriores) 
foi para a capa de O Globo,  no dom ingo 1 1 /0 2 /7 3  

(ver facsímile na página 91).
Como Kôkriti (acima), 

esses personagens voltariam à minha lente,
25 anos depois...





“ Feito  o 'primeiro conta to ',  os Villas Bôas logo 
deixaram o comando da 'frente ' e foram substituidos 

pelo sertanista Apoena Meirelles (página anterior)...,



...que chegou im pondo o seu estilo e 
substitu indo os índios xinguanos por xavantes."



O  trabalho de Apoena foi observado de perto 
pelo então jovem sertanista Ezequias Heringer Filho, 

o Xará (ao fundo)."



Chapéu na cabeça de Akè e lições de tiro.







"A s mulheres vieram ao acampamento 
da Funai depois dos homens, 

acompanhadas da antropó loga Valéria Parise, 
irmã do sertanista Fiorello Parise (páginas anteriores). 

Finalmente, puderam, se aproximar e 
tocar a 'falsa estrela cadente', 

que tantas vezes sobrevoou suas aldeias.
Mas o fu tu ro  próxim o traria outras novidades 

bem menos agradáveis: 
mendicância na beira da estrada, 

contágio, doenças e mortes, muitas mortes.
Das sobreviventes, transferidas com os demais 

para o Parque do Xingu, em 1975, 
várias ainda tiveram que 

se casar com homens de outras tr ibos."



.



Seikiri, recém-chegada ao acampamento da “ frente de atração", observa.



“ Nasure, foi o primeiro kranhacãrore, a tocar Cláudio Villas Bôas no dia do 'con ta to '."
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capítu lo I

STRELA CADENTE
uando viram um avião pela prim eira vez, sobrevoando a aldeia Sonsênasan, 

em 1967, os Panará o chamaram de pakyã 'ak r i t i  —  “ falsa estrela cadente ". Eles 

correram para os arcos e atiraram  no invasor, mas ninguém  conseguiu acertar. No 

avião, o sertanista C láudio Villas Bôas encolheu-se instin tivam ente  vendo as flechas 

passarem rente. Estava procurando os “ índios gigantes" para pacificá-los antes de um prev i

sível conta to  com os brancos no rio Peixoto de Azevedo. Achou-os, afinal. Mas sen

tiu-se a flito . As flechas riscavam o céu e caíam, murchas. Apesar de todo  seu em pe

nho em ev ita r o pior, sabia ser o portador de um destino invulnerável à m ira dos 

guerreiros. Tal qual estrela cadente, o avião entrou na vida dos Panará como um 

agouro —  para m udá-la.

Foram necessários mais cinco anos para que os irmãos Villas Bôas fina lm ente 

conseguissem se aproxim ar dos arredios Panará, no dia 4 de fevereiro de 1973, por

que os índios m ontavam  e desm ontavam  as aldeias e fugiam  sempre. Mas antes des

se encontro histórico, antes da Cuiabá-Santarém passar por cima deles, o conta to  

esporádico com os vírus dos brancos da frente de obras da estrada consumiu os Panará. 

Em dois anos, m orreram tantos, de gripe e diarréia, que o grupo quase desapareceu: 

"Nós estávamos na aldeia —  lembra-se o chefe Akè Panará —  e começou a m orrer 

todo  mundo. Os outros foram  embora pelo mato, e aí morreram mais. Nós estávamos 

doentes e fracos e, então, não conseguimos enterrar os mortos. Ficaram apodrecendo 

no chão. Os urubus comeram tu d o ".

Por causa da tragédia, em 1975 uma falsa estrela cadente, das grandes, p ilotada 

por oficiais da Força Aérea Brasileira, removeu os sobreviventes em uma ponte aérea 

do Peixoto de Azevedo para o Parque Indígena do Xingu, a 250 km a Oeste. Em dois 

anos, os Panará foram  dizimados, desestruturados e despejados. E, em uma hora, 

foram  para outro  m undo. No Xingu, viveram como fantasmas, peram bulando, erran

tem ente. Sete vezes trocaram  de aldeia procurando um lugar parecido com o te rr itó 

rio orig inal. Foi m uito  mais do que um exílio.

Mas vinte anos depois daquela memorável viagem na estrela, eles vo ltaram . 

Viajaram até o Peixoto de Azevedo, voaram na estrela e descobriram, lá do alto, mais 

ao norte, nas cabeceiras do Iriri, um bom agouro: um pedaço in tacto de suas terras 

ainda coberto de florestas, preservado do garimpo, dos grileiros, dos madeireiros e dos bois. 

Um bom pedaço. Então, mudaram-se de volta, fincaram pé e construíram uma aldeia nova. 

Entraram com ações na Justiça e convenceram a Funai a apoiá-los. A fina l, recupera

ram suas terras. De "vítim as do milagre" transform aram -se em “ sujeitos da h istória". 

Esta é a verdadeira história dos índios gigantes —  a história de uma vontade enorme.
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Antes de essa história começar, os Panará eram 

tão desconhecidos que não tinham  nome. Ninguém 

sabia como eles próprios se chamavam. Eram " ín 

dios g igantes" ou Krenacore, Kreen-Akrore, Kreen- 

Akarore, Krenhakore ou Krenacarore —  variantes do 

nome kayapó kran iakarare, que significa "cabeça 

cortada redonda", uma referência ao corte tra d i

cional de cabelo que identifica  os Panará. Em fe ve 

reiro de 1973, quando C láudio Villas Bôas fez o 

"p rim e iro  co n ta to ", no rio Braço Norte, no norte de 

M ato  Grosso, só os Panará sabiam que o encontro 

suspendia séculos de guerra com os brancos, mar

cando o fim  de um longo isolamento. Mas nunca 

poderiam  im ag inar a repercussão desse even to , 

em um m om ento  fugaz, na curva rem ota de um 

rio da Amazônia.

Houve um choque no im aginário  nacional. O 

encontro  com os Panará fo i o mais d ivu lgado "p r i

meiro c o n ta to " de um grupo indígena na época das 

telecomunicações modernas. Durante anos, a bus

ca dos índios gigantes fo i acom panhada pela im 

prensa brasileira, e pela estrangeira, com m anche

tes generosas e expectativas fantásticas. Em plena 

d itadura m ilitar, com o país embarcado na febre ufa- 

nista dos grandes projetos do Brasil Grande, como 

o Plano de Integração Nacional, a Transamazônica 

e a Ita ipu, a presença de índios extraord inários no 

cam inho do progresso rea tivou  os fantasm as da 

identidade brasileira, d ram atizando, aos olhos de 

todos, uma colisão da história com a pré-h istória. 

Envoltos pela mística do “ bom selvagem ", os Panará 

eram ainda mais notáveis, mais altos, mais nobres, 

mais fortes e mais m isteriosos —  e tão inverossímeis 

quanto intrigantes.

A té  o beatle Paul M cC artney se em ocionou 

com a saga panará, com pondo, em 1970, em seu 

prim eiro  disco ind iv idua l, M cCartney  (aquele das 

cerejas na capa), a fa ixa instrum enta l Kreen-Akrore. 

Foi sua prim eira manifestação de interesse por po 

vos indígenas e ecologia, muitas vezes reiterada mais 

tarde. Os fãs dos Beatles provavelm ente estranha

ram aquela música com nome exótico  (que ce rta 

mente não está entre as suas melhores). Mas alguns 

brasileiros ligados a reconheceram, na hora.

Escritores, jorna listas e cronistas escreveram 

profusam ente sobre os índios gigantes que fug iam  

teimosa e prudentem ente, escondendo-se e a tra in 

do os brancos, como um imã, para um embate com 

seus próprios m itos etnocêntricos. Negando-se ao 

co n ta to , a v ig ília  fu rt iv a  preservava os g igantes 

Panará imprevisíveis. Eles poderiam  ser tudo  o que 

o sonho ou a remissão dos civilizados exigisse. O 

poeta Carlos D rum m ond de Andrade percebeu, re- 

signadamente, esse encontro a flit ivo  —  que o fe re 

cia aos Panará, em turvo condomínio, o pesadelo  

urbano de ferros e de fúrias —  no poema Kreen- 

Akarore, publicado no livro Discurso de Primavera 

e Algumas Sombras, em 1977. D rum m ond fez o 

espelho sem fala das águas do Jarina falar.

Kreen-Akarore

Gigante que recusas 
encarar-me nos olhos, 

apertar m inha mão  

temendo que ela seja 

uma faca, um veneno, 
uma tocha de incêndio; 

gigante que me foges, 
légua após légua, 

e se deixo os sinais 

de m inha simpatia, 

os destróis: tens razão.

M algrado meu desejo 

de declarar-te irmão  

e contigo fru ir  

alegrias fraternas, 

só tenho para dar-te  

em turvo condom ín io  

o pesadelo urbano  

de ferros e de fúrias 

em contínuo combate  

na esperança de paz 

—  uma paz que se esconde  

e se furta e se apaga 

medusada de medo, 

como tu, akarore, 

na espessura da mata  

ou no espelho sem fala 

das águas do Jarina.
Carlos Drum m ond de Andrade
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Os Panará eram tidos como índios gigantes, 

mas a imprensa fa lava m uito  mais: índios brancos, 

índios negros foragidos de uma bandeira do século 

18 e descendentes de quilom bos. Nos fartos relatos 

da época do conta to  há uma preocupação suben

tendida constante de explicar sua origem desconhe

cida. Chamá-los de gigantes, índios brancos ou ín

dios negros era uma fo rm a de identificá-los e retirá- 

los do perturbador estado de alteridade absoluta.

Várias foram as causas dessa fama, que o con

ta to  com os irmãos Villas Bôas mostrou ser im pro 

cedente. A m aior parte dos Panará tinham  estatura 

mais ou menos igual à de outros grupos indígenas, 

como os Kayapó e os Xavante. Mas havia, sim, a l

guns m uito  altos. Seus enormes arcos e tacapes, que 

chegavam a m edir 1,80 m etro, impressionavam e 

induziam a supor que só pudessem ser manejados 

por homens enormes. Os Kayapó, tradicionais in im i

gos dos Panará, espalharam a fam a dos índios g i

gantes também  para valorizar suas lutas contra eles.

Men gr ire, 2.06 m, 
o único gigante, 
origem do mito, com 
Orlando Villas Bôas, 
no Parque do Xingu.
1965

Uma razão evidente, pública e notória , cha- 

mava-se M engrire  e tinha  2,03 metros de altura. 

Era um índio Panará seqüestrado de sua aldeia crian

ça e criado pelos Kayapó M etuk tire  (os Txukarra- 

mãe). Foi levado, depois, para o Parque Indígena 

do Xingu, onde m orreu, ou fo i m orto, no final da 

década de 60, aos 38 anos de idade. M engrire, real

mente, era um "g ig a n te ", mas fo i o único m edido 

e reconhecido como tal por médicos e pesquisado

res —  a única evidência com docum entação com 

provada (Baruzzi, 1977).

Além desse único caso, a h istória é in trigan te  

e nebulosa. Segundo O rlando Villas Bôas, na época 

do conta to  existiam pelo menos outros o ito  Panará

bastante altos, que ele conheceu. Mas m orreram 

com as doenças dos brancos. Os adultos panará de 

hoje, aqueles de mais de 50 anos, que viveram  no 

Peixoto de Azevedo antes de 1973, são abso lu ta

m ente en fá ticos  sobre a ex is tência  de parentes 

"m u uu ito  a ltos" no passado. Eles não usam o metro, 

mas sabem indicar, e m uito  bem, uma a ltura superi

or a 2  metros.

Teseya Panará, por exem plo, fez uma lista com 

os nomes de 14 gigantes que se conheceu: Pèmpa, 

Kwasôsô, Pèrukritsã, Kopen, W èa, Kèwataw, Impô, 

Kreinkro, Nampô, Penswa, Peinsü, lõsuri, Peamin e 

Nansô. Garante que havia outros cujos nomes não 

lembra. Mas os indigenistas da Funai que traba lha

ram no Peixoto e os médicos e antropó logos que 

conheceram o grupo já no Xingu não encontraram  

evidência sobre a a ltura extraord inária. Aparente 

mente, os gigantes não sobreviveram.

Q uando os Panará chegaram  ao Parque do 

X ingu, no dia 12 de janeiro de 1975, uma equipe da 

Escola Paulista de M edicina, liderada pelo d r. Rober

to  Baruzzi, exam inou 27 dos 29 homens recém-che

gados, os adultos de mais de 20 anos. A a ltura osci

lava entre 1,61 metro e 1,80 metro. A altura média, 

de 1,67 metro correspondia ao padrão dos grupos 

Jê, um pouco mais altos do que os índios do A lto  

Xingu (Baruzzi, 1995). Não havia nenhum fenômeno.

De um ponto de vista científico, a existência 

óbvia de M engrire  deve ser aceita como um acon

tecim ento genético normal tendo em vista a grande 

v a ria b ilid a d e  do fe n o tip o  hum ano. Segundo o 

geneticista Francisco M auro Salzano, da Universi

dade Federal do Rio Grande do Sul, o m aior especi

alista brasileiro em genética indígena, o conjunto  

gêmeo da população panará, seu genotipo, pode ser 

semelhante ao de outros grupos Jê, mas o feno tipo , 

a expressão ind ividual dessas características, deter

m inada pela interação do genotipo  com condições 

ambientais (como boa alim entação), pode adm itir 

variações extraordinárias. Ou seja, alguns ind iv ídu 

os, dentro  de um conjun to , podem ser bem mais 

altos. Só isso. In fe lizm ente, não há registro sobre o 

genotipo  panará. Nem do genotipo, nem de boa 

parte de sua história.
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"N um a população pode ocorrer o aparecimen

to  de indivíduos atípicos, de dois metros de altura. 

Combinações genéticas específicas podem produzir 

indivíduos bem mais altos ou bem mais baixos. A 

questão  é que os fa to res  genéticos não fo ram  

mapeados pela Ciência. Não se sabe bem onde es

tão, qual sua quantidade e nem como agem. Além 

do mais, não há docum entação sobre os Panará 

antes daquela que o d r. Baruzzi produziu, na chega

da deles ao Xingu. É uma pena. Valeria a pena estu

dar. Infelizm ente, não há dados disponíveis. E a ciên

cia não pode trabalhar só com m itos" (Informação  

Pessoa/, 0 3 /0 9 /9 6 ).

Salzano reuniu e analisou 43 estudos sobre a 

estatura dos índios sul-americanos no livro South 

American Indians: A Case Study in Evolution. Iden

tificou  variações dentro  dos grupos Jê e Tupi e exa

m inou os grupos xinguanos, cujas alturas médias 

masculinas ficam  entre 1,58 a 1,60 metro. Como os 

Kamayurá, com 1,59 m etro e os Juruna, com 1,60 

metro, entre os Tupi, e os Kaingang, com 1,61 metro 

e os Xavante, com 1,69 m etro, entre os Jê (Salzano, 

1988). Panarás com 2,03 de a ltura  seriam uma ex

travagância genética.

Do ponto  de vista deles, pouco im porta . O ú l

tim o  ano da história m ito lóg ica  dos Kreen-Akrore, 

o ano zero da história dos Panarás recontatados, para 

os próprios fo i outra  coisa. Só eles sabiam que com 

a reaproxim ação de 1973, duas culturas inim igas, a 

deles e a dos h i'pe  (brancos), há m uito  tem po em 

guerra perm anente, depunham  as armas.

Os Panará são os ú ltim os descendentes dos 

Cayapó do Sul, um numeroso grupo que, no século 

18, habitava uma vasta área no centro do Brasil, 

desde o norte de São Paulo, Triângulo M ine iro  e sul 

de Goiás ao leste do M a to  Grosso e leste e sudeste 

do M ato  Grosso do Sul. O historiador John Hem m ing 

estimou a população deles, nesse século, em to rno  

de 25 m il pessoas, sem c o n ta r  os cham ad os  

"b ilre iro s ", grupos que guerreavam  os portugueses 

com bordunas e que, possivelmente, tam bém  eram 

Cayapó do Sul.

Os Panará falam  uma língua da fam ília lingüís

tica Jê, da subfam ilia  Jê Setentrional, que inclui os

Kayapó, os Suyá, os Apinayé e as línguas tim bira . 

Apenas três antropó logos -  dois ingleses e um nor

te-am ericano -  falam  a língua. Nenhum brasileiro. 

Só nos últim os anos ela começou a ser estudada, na 

Universidade de Brasília.

Mas a pesquisa e tnohistórica, lingüística e an

tropo lóg ica  (Rodrigues e Dourado, 1993; G iraldin, 

1994; Heelas, 1979; e Schwartzman, 1988) dem ons

tra  que o Cayapó do Sul e o Panará são, de fa to , 

uma língua só. Evidências da cu ltura  material e tra 

ços culturais descritos pelos cronistas Auguste Saint- 

H ilaire e Johan Emmanuel Pohl, que visitaram  os 

aldeamentos cayapó em 1819 e 1832, respectiva

mente, apóiam os dados lingüísticos. G iraldin, que 

defendeu a tese Cayapó e Panará: Luta e Sobrevi

vência de um Povo, na Universidade Estadual de 

Campinas, em São Paulo, escreve o nome Cayapó 

do Sul com "c " e não com "k " , para melhor distingui

os dos grupos Kayapó do Norte, como os Kuben- 

kankren, os M e tuk tire , os Kararaô, os G orotire , os 

Xikrin e os M ekragno ti, com os quais os Cayapó do 

Sul foram  por vezes erroneam ente confund idos.

Os Cayapó do Sul eram um símbolo de " fe ro 

cidade" no século 18, porque não costumavam fazer 

prisioneiros em ações guerreiras. A intensificação da 

exploração m ineral, que aum entou o flu xo  com er

cial entre São Paulo e Goiás, em plena terra deles, 

induziu os governos das duas províncias a contra ta r 

sertanistas para afastá-los da rota de viajantes e 

m ineradores. Com a descoberta de ouro na região 

do rio Vermelho, em Goiás, por Bartolomeu Bueno 

da Silva, em 1722, os Cayapó do Sul passaram a te r 

conflitos constantes com as frentes de expansão.

A primeira, quiçá a única, descrição dos Cayapó 

do Sul, da época, é do bandeirante A n to n io  Pires 

de Campos, contra tado pelo governador de Goiás 

para "d es in fe s ta r" o cam inho de Cuiabá: "Esses 

gentios vivem  em aldeias e povoam  m uita  terra, 

porque são m uita  gente, cada aldeia com seu caci

que, que é o mesmo gove rnador e tem  dom ín io  

deles. V ivem dos seus plantios, principa lm ente de 

batata, m ilho e outros legumes. Sua ativ idade p rin 

cipal é serem corsários dos outros gentios de várias 

nações" (Campos, 1723).
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Foram m uitos e sangrentos os conflitos entre 

os Cayapó do Sul e os colonizadores portugueses nos 

caminhos de Goiás e de Cuiabá. Nos primeiros cho

ques, segundo um cronista da época, mil Cayapó foram 

capturados numa só campanha de três meses (Alen- 

castre, 1863). Outra pesquisadora calcula que oito mil 

foram  escravizados nas primeiras guerras (Karasch, 

1981). Depois da segunda metade do século XVIII, 

as bandeiras organizadas contra os Cayapó aban

donaram  o in tu ito  de "descer", ou seja, escravizar 

os índios, lim itando-se a "matar todos os homens que 

pudessem pegar em arm a" (G ira ldin, 1994:65).

A guerra contra os Cayapó provocou m ortan 

dade e a ldeam ento  com pu lsó rio . Em 1778, por 

exem plo, na cidade de Goiás, celebrou-se a rend i

ção de um grupo  num eroso liderado pelo chefe 

A n g ra io c h a , im e d ita m e n te  b a tiza d o  (Karasch, 

1981). Mas outros grupos fug iram  e embrenharam - 

se nas florestas.

No século 19, a ocupação das terras no sudo

este de Goiás recrudesceu os conflitos com os índ i

os e levou a população cayapó praticam ente ao de

saparecimento, restando apenas alguns grupos na 

região do Triângulo M ineiro, encontrados, em 1911, 

pelos exploradores da Comissão Geológica e Geo

gráfica do Estado de São Paulo. Na ocasião, um ex

tenso vocabulário cayapó, com mais de 700 termos, 

fo i elaborado, jun to  com uma breve história do g ru 

po, pelo agrimensor Alexandre de Souza Barros, que 

enviou ao Institu to  H istórico e Geográfico Brasilei

ro o tra b a lh o  in t itu la d o  Os C ayapó-Panará  -  

redescoberto por G iraldin.

Segundo Souza Barros, os índios encontrados 

no Triângulo M ineiro em 1911 se autodenom inavam  

"P a n a rá " , nom e sem elhante  ao " Panariá" que 

Auguste Saint-H ila ire e Johan Emanuel Pohl encon

traram, em princípios do século 19, entre os Cayapó 

de Goiás, segundo Richard Heelas. Entre as pala

vras cayapó registradas no início do século 19, aque

las registradas no início do século 20 por Souza Bar

ros no Triângulo M ine iro  e a língua panará falada 

atualm ente, não há diferenças. “ Trata-se, do ponto 

de vista lingüístico, de um mesmo p ovo ", afirm a 

O dair G iraldin (G ira ldin, 1994).

A tradição oral dos Panará conta que eles v ie 

ram do Leste, de uma região de campos cerrados, 

hab itada por brancos extrem am ente  selvagens e 

bravios, que tinham  armas de fogo, que brigavam 

incansavelmente e que mataram m uitos antepassa

dos dos Panará. Segundo o chefe Akè Panará, "os 

velhos disseram para nós que, antigam ente, os bran

cos mataram m uitos Panará, de espingarda. Chega

vam em nossas aldeias e matavam muitos. Se eles 

vierem para cá -  diziam -  matem eles de borduna, 

que eles são bravos" (Schwartzman, 1987).

Os Panará que não aceitaram o aldeam ento e 

a assimilação no século 18 e 19 se retiraram para o 

oeste e para o norte, para as matas mais fechadas 

do norte do M ato  Grosso. Os Cayapó do Sul eram 

tidos como extin tos nas primeiras décadas do sécu

lo 20 (Lowie, 1946). O que se sabe, por meio da 

e tnoh istó ria , é que os atuais Panará ocuparam  a 

bacia do Peixoto de Azevedo, afluente da margem 

d ire ita  do rio Teles Pires, fo rm ador do rio Tapajós, 

até o início do século. Na década de vinte já tinham  

entrado em choque com os Kayapó nas altas cabe

ceiras dos rios Iriri, Xixé e Iriri Novo.

A riqueza natural da região contribu iu  para que 

se fixassem no Peixoto de Azevedo. Os Panará 

enfatizam  constantem ente a abundância de caça, 

peixe, terra  boa e frutas nativas no te rr itó rio  de 

origem . A bacia do Peixoto de Azevedo era consi

derada pelos que trabalharam  na Frente de Atração 

Panará como entre as mais ricas e bonitas na Am a

zônia. "Foi a região em que mais vi caça e peixe, 

na m inha v ida ", a firm a o indigenista O den ir Pinto 

de O liveira (Entrevista de O den ir P. de O liveira, 10 / 

0 7 /9 2 ). "T inha m uita  anta, queixada, onça. Encon

trávam os com onça d ireto. Elas vinham no nosso 

acam pam ento, porque era uma região riquíssima 

de animais, de peixe. No Braço Norte, você não 

precisava pescar com linha. Você pegava o motor, 

saía para a beirada e os peixes pulavam para den

tro " . O indigenista Fiorello Parise reforça essa in 

form ação: "Era uma das regiões mais ricas que eu 

já conheci em todos os meus tempos de sertanista 

andando por este Brasil" (Entrevista  de Fiorello 

Parise, 1 0 /0 7 /9 2 ).
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capítulo 2

S ANOS DE SOLIDÃO
Em 1967, quando C laúdio Villas Bôas com e

çou a m ontar uma expedição para fazer contato com 

os índios gigantes, logo após eles terem sofrido um 

devastador ataque dos M ekragno ti Kayapó, exis

tiam  nove aldeias panará: Sonkènasan, Sonsênasan, 

Yopuyüpaw, Yopu in tonôyõnkô, Pètsupèri, Kyauna- 

kye, Inkuipô, Sèpèsèrapèri e Nam pôrõ (Schwartz- 

man, 1992). O ito , na bacia do Peixoto de Azevedo 

e uma no a lto  Iriri (Sonkènasan). Os Panará falam 

também  de outras aldeias, anteriores: Inkôkrepu (na 

bacia do Iriri), Atünyasèr, Krekyêkyê, Sankônakyê e 

Sontekresan (na bacia do Peixoto).

Eles ocupavam toda a bacia do Peixoto de Aze

vedo, a serra do Cachimbo e as cabeceiras do Iriri e 

do Ipiranga, região de floresta fechada, cortada por 

m uitos rios pequenos e córregos. Evitaram os rios 

maiores, com o o Peixoto e o Teles Pires, assentando 

aldeias nas margens dos igarapés, ligadas por uma 

extensa rede de trilhas e caminhos no m ato, nas 

quais espalharam inúmeros tapiris  -  acampamentos 

temporários de caça, de pesca e para a coleta de casta

nhas, frutas, conchas e penas. O m ovim ento  era in 

tenso. Grupos se visitavam e mudavam de lugar para 

se jun ta r a parentes ou para fu g ir de lutas entre fac

ções e clãs. As expedições guerreiras iam mais lon 

ge, chegando à aldeia dos M ekragno ti, no rio Xixé, 

ou até o rio X ingu, a centenas de quilôm etros.

Eram, como são ainda hoje, índios caçadores, 

pescadores, agricultores e coletores. Ocupavam uma 

extensa região e exploravam -na de maneira susten

tável em função da baixa densidade populacional, 

da tecno log ia  rud im entar e inofensiva e do conhe

cim ento deta lhado dos ecossistemas locais. Enquan

to  puderam , m antiveram -se isolados e arredios. Por 

mais de cem anos.

Quem  os visita, hoje, não vê desânimo, nem 

rugas escavadas ou o peso do desastre nas fis ion o 

mias. Eles nada têm de coitadinhos. Os Panará va 

lorizam expressamente o bom humor, a energia e 

o sorriso, exortações freqüentes dos discursos fo r

mais dos velhos na praça da aldeia. De pé, no cen

tro  da praça, eles recomendam ao povo masuankin  

-  o bem-estar, o bom humor, a energia - ,  e rechaçam 

masuanka -  o mal-estar, a preguiça e o mau humor. 

Censuram a fo foca, as más línguas, a fa lta  de gene

rosidade e a cobiça.

Essa a titude  é, tam bém , uma fo rm a de co n tro 

le da "po lu ição  social" em uma sociedade pequena, 

em que todos se conhecem e sabem as histórias de 

cada um. Não havendo espaço privadò, tal como 

nós o concebemos, a valorização da sociabilidade e 

do bom hum or é imperativa. Em 1996 -  quando este 

livro fo i escrito -  existiam 174 Panará, dos quais mais 

de 70 crianças com menos de 10 anos. Apesar da 

m orta lidade in fan til a inda alta, a população está 

crescendo, o que já é m otivo  para sorrir. Entretanto, 

os Panará sempre deixam claro que sua sociedade, 

ta l com o se encontra  es tru tu rada  no Parque do 

X in g u , é apenas um s im u la c ro , um a ve rsã o  

em pobrecida do que era nas terras tradicionais.

Os sinais dos vin te  anos de vivência no Xingu 

e no m undo dos brancos são visíveis. Já no porto, 

vêem-se as canoas feitas para a pesca com linha e 

anzol, técnicas desconhecidas antes do conta to . Nas 

casas encontram -se  panelas de a lum ín io , sal, às 

vezes açúcar, fósfo ro  e querosene. A mudança na 

alim entação e o contacto  com m icroorganism os e 

bactérias deterioraram  os dentes, ou tro ra  impressi

onantes pela alvura e beleza. Hoje, são m uito  des

dentados. As mulheres usam vestidos e os homens
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calção. Todos têm  facas, machados e facões, e a l

guns têm rifles ou espingardas. É comum verem-se 

m eninos e meninas pequenas carregando facões 

enormes e afiados, segurando pela lâmina. E, vo lta  

e meia, alguém se corta feio.

A aldeia panará se com unica com as outras a l

deias do Parque e com os postos da Funai pelo rá

d io m ovido à bateria e placa solar. À noite, os rapa

zes gostam de ligar o rádio de pilha e dançar forró . 

D iariam ente, jogam  fu tebo l, com paixão, no centro 

da aldeia, vestidos impecávelm ente com os un ifo r

mes dos times do Rio e São Paulo, inclusive com 

chuteiras. U ltim am ente tam bém  as moças jogam , 

sob a assistência e os com entários risonhos dos ho 

mens. E parecem com petir menos e d ivertir-se mais 

do que os rapazes.

Os Panará são nômades Jê induzidos à seden- 

tarização. Por isso, a higiene das aldeias espanta não- 

índios. Eles cospem e jogam  tudo  no chão, que não 

é varrido. Crianças nuas estiram-se na poeira, "à  

m ilanesa", e brincam com ratinhos e pequenos an i

mais selvagens. Há uma relação d ireta entre a fa lta  

de higiene e doenças comuns entre eles, como a 

sarna e as verminosos intestinais. Mas, assim como 

não há hora para as refeições -  come-se quando se 

tem fom e ou come-se constantem ente -  toda  hora 

pode ser hora de banho no rio, que está logo alí, a 

50 passos das casas.

As mulheres adultas não usam mais o corte tra 

dicional de cabelos curtos, com duas linhas parale

las raspadas em cima da cabeça, substituído pelos 

cabelos compridos com franjas, no estilo fem in ino  

suyá. A p in tura  corporal, a arte p lumária e a música 

assimilaram elementos da cu ltura  xinguana, p rinc i

palmente dos Kayapó, seus vizinhos mais próximos.

Tão evidente quanto  os sinais da convivência 

é o cu ltivo  explícito da lógica panará da organiza

ção do espaço, do tem po, da produção e da repro

dução da vida na aldeia. Essa conversa é fe ita  em 

língua panará. M uitos falam  kayapó ou suyá ou as 

duas línguas e quase todos entendem alguma coisa 

do português mas apenas alguns homens o falam 

com alguma fluência. Os discursos mais sofistica

dos até recorrem a palavras do português nas frases

(como brasileiros fazem com o inglês), mas o que é 

im portante  é d ito  em língua panará.

Os Panará vivem numa aldeia grande, circular, 

com residências situadas na periferia do círculo. No 

centro fica a Casa dos Homens, ao clássico estilo 

das aldeia dos grupos de fam ília  lingüística Jê. No 

círculo da aldeia estão fixados os lugares dos quatro  

clãs existentes e todas as casas domésticas perten 

cem a um deles. Os pontos cardeais panará indicam 

os lugares dos clãs no círculo da aldeia, orientados 

pela tra je tória  do sol.

Aldeia com roças circulares, no meio da floresta. 1973

Os nomes dos clãs sugerem um m apeamento, 

no espaço, dos processos temporais de crescimento 

e m aturação. Os clãs cham am -se: kw akya t i  pe, 

kwasôti pe, kukre nô pe e kwôsi pe, todos nomes 

alusivos a esses processos. Kwa é "b u r it i" ;  kyati  é 

" raiz" ou "o  ponto em que o tronco entra no chão"; 

sôti é " fo lh a " , "p o n to " ou " f im " ;  kukre  é "casa"; e 

kwôsi  é "coste la ".
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O leste, no sol nascente, é kw akya ti  pe; o oes

te, no sol poente, kwasôti pe. Ou seja, o leste é a raíz, 

o inicio, e o oeste é a fo lha, o fim . Os dois clãs po 

larizados inscrevem na organização espacial da a l

deia o signo do tem po, pela tra je tória  do sol, de nas

cente a poente, e mapeiam nessa representação es

pacial o processo de crescimento da raiz até a fo lha.

Os nomes dos clãs tam bém  podem se referir 

às pessoas-membros do clã ou ao lugar, dependen- 

do da inflexão. Por exemplo: kw atya t i  pe  para "o  

lugar da raiz do b u r it i" ; ou kwkyatanterá  para "povo  

da raiz do b u r it i" ;  kwasôti pe  para " luga r da fo lha  

do b u r it i" ,  ou kwasótantera  para "povo  da fo lha  do 

b u r it i" . É im portante  lem brar a fo rm a da palmeira 

buriti: um tronco reto e sem galhos, com folhas só 

no alto. Em outras palavras, trata-se da árvore ideal 

para incorporar o contraste ra iz /fo lhas. Com seu 

tronco é que se realizam as "corridas de to ra " , ceri

mônia de imenso sign ificado para os grupos Jê em 

geral e para os Panará.

O desenho da aldeia é uma representação da 

to ta lidade do universo social do grupo. No meio do 

círculo da aldeia havia, trad ic ionalm ente, duas Ca

sas dos Homens, onde residiam meninos adolescen

tes. O leste era a casa dos kyatantera, "o  povo da raiz, 

ou do início"; e oeste a dos sôtantera, "o  povo da fo 

lha, ou do fim ". São as metades cerimoniais, as socie

dades de homens, que d ividem  a aldeia (Leste/O es

te, Raiz/Folha) e que se empenham nas corridas de 

toras, em m om entos-chaves do grande ciclo ritual.

Os dois outros clãs não são norte /su l. O clã 

kukrenô pe  fica no sudeste, e o clã kwasôti  pe no 

sudoeste, como se fossem interpostos no meio dos 

outros dois clãs polares. O sign ificado do prim eiro, 

o kukrenôwantera , é "p ovo  sem casas" e remete ao 

m ito  de origem  da sociedade panará, numa época 

em que a ordem  social não existia, quando os an te 

passados viviam  sem casas. Remetem ao tem po an

te rio r ao m undo de aldeias, agricu ltu ra , músicas e 

ritos panará. O kwôsitantera, o "povo da costela", refe

re-se à m orte (quando só os ossos permanecem) ou 

ao tem po posterior, em que acaba a sociabilidade 

do cotidiano. Ou seja, entre o "início" e o " f im ", na 

arqu ite tu ra  do espaço social panará, é incluído o

tem po, em toda sua extensão, desde antes do m un

do existir até depois, quando já passou. A aldeia é a 

representação da totalidade, do espaço e do tempo.

Os clãs têm vínculos fortes com as mulheres, 

uma vez que todo  m undo, sem exceção, pertence 

ao clã da sua mãe. Todo o sistema de parentesco 

dos Panará está pautado nas relações espaciais. Cal

cula-se como chamar fu lano de tal baseado em que 

casa nasceu sua mãe, em que lugar no círculo da 

aldeia casou seu pai e assim por d iante.

O parentesco masculino, porém, tem um pa

pel im portante . Os nomes panará são transm itidos 

pelos homens. É o pai que dá nome ao filho  e é a 

irmã do pai, ou algum  outro  parente fem in ino  do 

clã do pai, que dá o nome à filha . Os homens dão 

para seus filhos seus próprios nomes, ou os nomes 

dos seus irmãos ou outros parentes. Todo m undo 

tem  pelo menos dois nomes, alguns até uma dúzia. 

Todo nome é o nome de algum  antepassado e fo 

ram os antepassados míticos que deram os nomes 

aos Panará, bem como aos animais, aos pássaros e 

aos peixes.

Embora existam mecanismos para a invenção 

de nomes, via de regra o sistema não adm ite tal co i

sa; nome verdadeiro é nome dos antepassados, os 

suankyara, os "de antes". O leque dos nomes panará 

sugere nada menos do que uma lista de todas as 

coisas do m undo. Assim, Tekyã é "canela cu rta ", 

Kokoti,  " in ch a d o ", Kyuti, "a n ta ",Pè 'su,  "castanha- 

do -pa rá ", Nansô, " ra to " , Sampuyaka, "M a trin ch ã " 

(lite ra lm ente, "rabo  b ranco"), Sôkrit i, " fo lh a  fa lsa" 

ou "coisa que parece fo lh a ". Assim como os clãs 

colocam de fo rm a perm anente os pontos cardeais 

da cosmología panará no círculo da aldeia, o siste

ma dos nomes a firm a a adequação do saber dos 

antepassados à tudo  que existe, pondo em circu la

ção perpétua, ao longo das gerações, os nomes do 

tem po m ítico dos primeiros velhos.

São essas as relações básicas que organizam os 

eventos da vida da aldeia. Tradicionalm ente, os m e

ninos até 12 ou 13 anos moram com seus pais, na 

casa da mãe. A ting indo  essa idade, vão dorm ir na 

Casa dos Homens, conform e sua metade ce rim o

nial. Depois de alguns anos de residência na Casa

75



dos Homens, o m enino estabelece relações mais es

táveis com uma m enina e, paulatinam ente, vai se 

incorporando à casa da fu tu ra  esposa. Ou seja, a 

relação do m enino com a sua fam ília  de origem  é 

cortada pela residência na Casa dos Homens e, a 

partir daí, ele começa a criar a sua fam ília  de procri- 

ação incorporado à casa de sua mulher, onde terá 

filhos. O casamento consolida-se com o nascimen

to  de filhos.

As mulheres não apenas sinalizam o pertenci- 

m ento aos clãs como são, e fetivam ente, as donas 

das casas, nas quais vivem com o marido, com as 

filhas e os maridos delas e os filhos até a m atu rida 

de desses. Se o casamento m onogâm ico acaba -  e 

pode acabar várias vezes na vida adulta -  o homem 

é que sai de casa. É comum  desfazerem-se uniões e 

casar-se novam ente quatro  ou cinco vezes. A h is tó 

ria traum ática do grupo, cheia de viuvez, contribu iu  

para isso. E tam bém  há adultérios, sim, apesar de 

tem idos pela fo foca, o escândalo e a violência que 

podem produzir. Reina uma to lerância sexual in fo r

mal. Os homens d ivertem -se m uito  com piadas de 

conotação sexual de baixo calão. Dizem m uitos pa

lavrões e coçam os genitais. Soltam sonoros puns, 

com naturalidade ou por gozação.

Um antropólogo ín tim o deles, como Schwartz- 

man, tende a achar que na sociedade panará "n in 

guém faz o que não que r". O poder é exercido con- 

sensualmente, sem mecanismos coercitivos, até o li

m ite em que uma pessoa é considerada anti-socia l, 

portan to  sujeita a ser morta. O papel do chefe é 

criar consenso, atender demandas e d is tribu ir bens. 

Para ser chefe é preciso ser bom orador, dom inar os 

discursos rituais da Casa dos Homens, ter hab ilida

de para lidar com os brancos e ser avô, um homem 

mais velho, respeitável e sábio. Na verdade, não há 

chefe, mas chefes vários.

Assim como nos outros grupos Jê, com seus 

sistemas de classes de idade, ser plenam ente adulto  

entre os Panará é expresso pelos termos taputun, 

velho, e twatun, velha, o que significa te r filhos já 

casados, ser avô ou avó. Os genros devem traba 

lhar para os sogros fazendo roça para a m ulher e 

para a fam ília  dela, trazendo caça e peixe para sua

própria  casa bem como para a de sua mãe, além de 

m anifestar respeito, uma a titude  form al de defe rên

cia para com a classe de idade dos velhos.

Os jovens (p iàntu i,  m ulher nova, e p iôn tu i ,  

rapaz novo) tratam  do trabalho p rodu tivo : a roça, a 

caça, a pesca e a preparação de comida. Os velhos 

cuidam da organização e reprodução das atividades 

produtivas por meio de discursos na praça ou na 

Casa dos Homens, além da organização dos ritos. 

Nessas coisas, os homens têm um papel p reponde

rante, tendo um espaço priv ileg iado nas atividades 

rituais e nos discursos form ais. Isso se deve, em par

te, à mediação dos homens nas relações com o m un

do fora  da sociedade panará, o que, trad ic iona lm en

te, ocorria  por meio da guerra. A in fluência  das 

mulheres velhas, por sua vez, é e fetiva em qualquer 

decisão que afete a aldeia como um todo.

A corrida de toras é a atividade cerimonial mais 

im portante. Feita em vários m om entos, na festa da 

puberdade fem in ina, após expedições guerreiras ou 

por si só, é a m aior dem onstração pública da força e 

energia masculina. Duas equipes de homens saem 

andando quilôm etros mata adentro para cortar uma 

grande palmeira de buriti. D ividem o tronco em dois 

pedaços com extensão e pesos iguais, p intados e 

enfeitados de fo rm a a referirem-se aos antepassa

dos míticos panará. As duas equipes levam cada uma 

a sua tora  até a aldeia. Vão em duas filas, com o 

prim eiro da fila  levando a tora e passando-a para o 

próxim o na fila  e assim sucessivamente até o ú lt i

mo. Vão correndo, dentro da mata, gritando. A uns 

300 metros da aldeia, tom am  os caminhos paralelos 

da corrida que saem da aldeia no sentido sul. Aí, a 

metade da " raiz" (kyatantera ) pega o caminho do 

leste, e a metade da " fo lh a " (sôtantera) o oeste, 

conduzindo as toras até o centro da praça.

As duas equipes devem correr o mais rápido 

possível carregando as duas toras pesadíssimas, que 

devem chegar no centro da praça no mesmo instan

te. Os velhos não correm, mas ficam discursando 

na Casa dos Homens, ou vêm se jun ta r aos jovens 

no fina l das filas, quando chegam nos caminhos 

perto da aldeia. Aí, exortam -nos a correr mais ráp i

do e lembram de sua época, quando carregavam
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troncos m uito  mais pesados e corriam  m uito  mais 

do que os jovens de hoje, que ju lgam , obviam ente, 

m uito  menos ágeis.

Recomeçar a prática da corrida de toras dentro  

do Parque do Xingu teve um significado crucial no 

processo da reconstrução social. D urante  m uitos 

anos, os Panará não fizeram Casa dos Homens no 

Parque, sob alegação de que não havia meninos. 

De fa to , só após sua ú ltim a  mudança den tro  do 

Parque, quando  se ins ta la ram  na a lde ia  no rio 

Manissauá-Missu, fizeram uma. Não é por acaso que 

no mesmo m om ento em que se sentiram capazes 

de fazer a Casa dos Homens tam bém  começaram a 

ensaiar a retom ada das suas terras.

A questão dos recursos naturais é crucial para 

se com preender o porquê do problem a de viver no 

Xingu. Sob o ponto  de vista deles, não só estão em 

terra alheia como em terra pobre. No Parque In 

dígena há menos caça do que no Peixoto de Aze

vedo, várias frutas que eram objetos im portantes 

da coleta -  inclusive a castanha -  não existem, a 

terra é menos fé rtil e a roça rende menos e esgota- 

se mais rápido.

Tudo isso, dada a ordem social e cosmológica 

panará, im plica uma perda m uito  além de m aterial. 

A floresta, os rios, os igarapés e os lagos são fontes 

não só de recursos materiais, mas a base da ordem 

social. Os antepassados míticos, que deram seus 

nomes aos Panará e ao m undo, foram  seres "con- 

so rc iados", com b inados -  anim ais mas tam bém  

gente panará. Os m ortos, na aldeia dos mortos, em 

baixo da terra, criavam m uitos animais que o fe r

tavam  aos vivos, para criar e matar, em ritos de sa

crifíc io  destinados a ordenar as relações de troca 

entre clãs. Uma in terpretação à fa lta  de caça no 

Xingu é que “ os m ortos não dão m ais". A fa lta  m a

teria l põe em risco a relação entre os vivos e os 

m ortos e entre parentes e afins. À noite, as estrelas 

são os m ortos panará do passado, as pequenas, os 

homens, e as maiores e mais brilhantes, as m ulhe

res. Um branco que buscasse entre os Panará o que 

lhe parece religião não encontraria  nada. A vida so

cial, o m undo  na tu ra l e a v ida  cosm ológ ica  são 

regidas pelas mesmas categorias.

Os Panará plantam  m ilho, batata, cará, várias 

espécies de banana, mandioca, abóbora e am en

doim . Nas terras férteis do Peixoto e do Iriri as mes

mas bananeiras davam fru tos durante  anos a fio , 

enquanto no Xingu requerem pés novos a cada ano. 

A d ificu ldade do trabalho sem ferram entas de aço 

fo i suplantada com a aquisição de facas, facões e 

machados. O fascínio por esses instrum entos levou 

os Panará a atacarem o inglês Richard M ason, em 

1961, a procurarem a Base Aérea do Cachimbo, em 

1967, e a aceitarem o conta to  com Cláudio Villas 

Bôas, em 1973. Facas e miçangas eram os únicos 

despojos levados dos inim igos m ortos nas guerras 

com os Kayapó. No conta to  com os brancos, no p ri

meiro m om ento em que ganharam m uitos m acha

dos de aço, os Panará jogaram  seus machados de 

pedra no rio.

A pesca ocorre tan to  no período de cheia ou 

de seca, já que as técnicas de captura dos peixes 

variam de acordo com o nível da água: tim bó  na 

estação de águas baixas e arco e flecha nas águas 

cheias. A caça é a a tiv idade masculina mais pres

tig iada. Anta, macaco-prego, macaco-aranha, paca, 

jacu, m utum  e outros galináceos são abatidos com 

arco, flecha e borduna. Sobretudo o conhecim ento 

dos animais e do ecossistema, mais do que força ou 

tecno log ia , garante os resultados das empreitadas. 

Como coletores, os Panará valorizam  m uito  as d i

versas qualidades de mel que recolhem, com endo- 

o puro, m isturado com açaí, ou diluído n'água. Apre

ciam tam bém  mamão bravo, cupuaçu, cacau selva

gem, caju, buriti, tucum , macaúba, inajá, mangaba, 

pequi e a im portan te  castanha-do-pará, coletada 

entre novem bro e fevereiro, justam ente no período 

em que as roças já foram  plantadas mas não com e

çaram a produzir.

Para os Panará todo  o processo de produção 

de subsistência é organizado pelas relações sociais. 

O traba lho  diário  de cada fam ília nuclear -  a m ulher 

co lhendo m andioca ou outras plantas da roça, o 

homem indo caçar ou pescar -  dá conteúdo a um 

ciclo ritua l transcendente, através do qual toda a 

força do trabalho  co le tivo  é m obilizada por com ple

xos pedidos e prestações mútuas de serviços entre
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clãs, cu lm inando  na preparação co le tiva  de uma 

grande quantidade de mandioca ou m ilho, que tem 

como com plem ento o resultado de uma caçada co 

letiva que dura até semanas. No desfecho da ceri

mônia, todos preparam um imenso paparuto  (mas

sa de m andioca ou m ilho recheada com carne, em 

brulhada em folhas de banana e assada em fo rno  

de chão), aquilo  que se come todo  dia, para divisão 

entre os clãs e conseqüente consumo. Não te r caça 

significa, a longo prazo, que não há como m anter a 

a rqu ite tu ra  social.

Da mesma form a, a roça é não só um espaço 

altam ente socializado como tam bém  um campo de 

trabalho  material e social fundam enta l. Parte daí a 

explicação da fo rm a geom étrica das roças que ta n 

to  deixaram perplexos os integrantes das frentes de 

atração. O desenho circular da roça, com certas plan

tas na periferia, e suas linhas, às vezes cruzadas, de 

bananeiras ou m ilho cortando o centro, é uma re

produção (parcial) do espaço da aldeia, com oposi

ção entre centro e periferia, usando os mesmos con

ceitos de espaço que orientam  a p in tura  corporal e 

o corte de cabelos, sempre em ressonância com o 

sistema social. O crescimento do m ilho e do am en

doim  são referências tem porais para os ritos de per

furação das orelhas, do lábio in fe rio r dos homens e 

de escarificação das coxas, que, por sua vez, a rticu 

lam-se com o ciclo de trocas entre os clãs. Ter roças 

fracas, que não rendem, é um problema que abala 

toda a fábrica social panará.

Os Panará não cansam de repetir que sua socie

dade, hoje, é um simulacro, uma versão reduzida, 

in fe rio r e empobrecida da sociedade como era no 

Peixoto de Azevedo. Por outro  lado, existem ind í

cios de que essa condição de dim inuição perante os 

velhos antepassados não é meramente um sinal do 

desastre do contato. Todo discurso formal dos velhos 

na praça, especialmente o dos chefes, parte do pres

suposto (explícito) de que quem fala (o velho, o che

fe) sabe tudo, e quem escuta (o jovem ) não sabe 

nada. O discurso form al é sempre de quem viu e 

escutou os velhos antepassados para quem não viu 

e não escutou. Há sempre também  um tom  exor- 

ta tivo , para estim ular "os de agora" (kômakyara ),

que vivem hoje, a seguir o m odelo dos antepassa

dos, “ os de antes" (suankyara ), que eram mais ge

nerosos, mais trabalhadores, mais felizes, mais fo r

tes, mais bon itos, menos egoístas, menos fo fo 

queiros e menos preguiçosos.

A comparação entre os vivos, hoje, e os an te 

passados tem um tom  marcadamente convencional. 

A impressão que se tem é que os Panará vivem so

bre a contingência  de serem um reflexo pálido do 

passado, característica da relação entre velhos e jo 

vens, antepassados e descendentes de modo geral. 

Esse pressuposto da in ferioridade de tudo  o que é 

atual ajuda a entender a disposição de recompor a 

sociedade, depois da catástrofe. Um processo que 

passa pela descoberta e pelo entend im ento do com 

plicado m undo dos brancos. No qual não fa ltam  lan

ces dramáticos.

Kreton Panará, por exemplo, um dos Panará 

mais inteligentes, um dos melhores falantes de por

tuguês da tribo , durante o exílio no Xingu decidiu 

descobrir o segredo do poder dos brancos pela via 

mais curta. Fez um coquetel de gasolina e m ertiolate 

e bebeu. Foi levado às pressas para o Posto Diaua- 

rum com uma v io lenta  intoxicação. Mas safou-se.

Foi o que Sôkriti fo i procurar em Brasília, em 

1982. Ele e a mulher, Swakye, tinham  ido acom pa

nhar a filha  pequena, internada no Hospital de Base 

com uma pneum onia grave. Estavam há semanas 

no hospital superlotado, o dia todo  sob luz artific ia l. 

Nem cama tinham , mas não saíam do lado dela. A 

menina já estava m elhorando quando receberam a 

visita de um antropó logo. Ficaram alegres de ver 

uma cara conhecida e de receber notícias da aldeia. 

Conversaram um pouco e o an tropó logo saiu, a pe

d ido, para com prar bananas. Mas Sôkriti zangou- 

se. Também queria sair um pouco. Andar no mato, 

atrás da caça, ou na guerra, procurando sinais de 

inim igos, orientando-se pelo sol, por pontos de luz 

entrevistos na floresta, pelo relevo e pela to po g ra 

fia, é um dos maiores prazeres de um guerreiro. Os 

Panará são andarilhos extraordinários. Sôkriti levan

tou-se, disse a Swakye que ia andar e fo i embora. 

Saiu do hospital, viu um m onte de gente na rua, 

andou e andou. Viu um avião grande passando por
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cima de sua cabeça e resolveu vê-lo de perto. Andou 

muito. De noite, dormiu no ponto do ônibus. No ou

tro  dia andou mais, saiu fora  da cidade, achou uma 

m angabeira, um pé de pequi, água e alim entou-se.

Q uando vo ltou  com as bananas, o an trop ó lo 

go não entendeu nada. Levou um bom tem po para 

entender que Sôkriti tinha  saído e que Swakye não 

sabia onde andava. Preocupado, fo i procurar am i

gos. Sôkriti não fa lava o português, não conhecia a 

cidade, aonde poderia te r ido? Pela mesma época, 

alguns índios do Xingu haviam desaparecido da Casa 

do índio da Funai e jamais voltaram . Temendo o pior, 

fo i à Casa do índio, conversou com outros índios do 

Xingu e nada. No dia seguinte, conseguiu uma fo 

tog ra fia  de Sôkriti e levou-a para o Conselho In d i

genista M issionário  d ivu lgar o desaparecimento.

Mas Sôkriti não precisava de ajuda. Andou até 

chegar perto do aeroporto  e ficou o lhando os aviões 

imensos, aterrissando e decolando. Chegou mais 

perto, pulou uma cerca e topou com as patrulhas 

da segurança m ilita r m ontada para a visita do presi

dente dos Estados Unidos, Ronald Reagan, ao Bra

sil, naquele dia, 30 de novembro de 1982. Os solda

dos vieram gritando, de m etralhadora em cima dele. 

Sôkriti abriu a camisa, mostrou as cicatrizes rituais 

no peito e g ritou  de vo lta: "M a ta  não, eu ín d io !"

Não m ataram. Levaram -no para o quarte l. De

vem te r gostado  dele, pois de ram -lhe  um tênis 

Kichute, um calção e uma carona de vo lta . Sôkriti 

conhecia soldados desde a Cuiabá-Santarém e gos

tava das fardas que dão status. Achou tudo  m uito  

bonito. Depois, explicou ao antropólogo: "Soldado não 

é duro, não. Eu vi. A arma dele é que tem fo rça ".
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capítu lo 3

OTA DE CHOQUE
té 1973, o Peixoto de Azevedo e as cabecei

ras do Iriri permaneceram intactas e ocupadas ape

nas pelos Panará. O explorador A n ton io  Peixoto de 

Azevedo, que prim eiro explorou e descreveu a re

gião, em 1819, descendo o rio Teles Pires até o 

Tapajós, ind icou a presença de grandes toras de 

madeira nas margens dos rios, usadas por índios para 

fac ilita r a travessia. Eram os Panará, que não co

nheciam a canoa como meio de locomoção nem sua 

técnica de construção.

A retom ada do conta to  do homem branco re

m onta a 1943, com a organização da Expedição 

Roncador-X ingu. Os irmãos Villas Bôas, C láudio, 

O rlando e Leonardo (m orto  em 1961), que anos 

depois viriam  a fazer o conta to  com os Panará, in 

tegraram-se a ela. A marcha tinha por finalidade ocu

par os espaços vazios do Brasil Central e constru ir 

campos de pouso até Manaus. Havia um tem or na

cionalista de que houvesse um grande deslocam en

to  de colonos europeus para o Brasil em conseqü

ência da II Guerra M undia l.

"Isso era decorrência de que se falava que as 

manchas em branco das cartas geográficas brasi

leiras eram áreas desabitadas. Houve até um p ro 

nunciam ento  de um estadista europeu que dizia 

que, já que a tônica da guerra era o espaço vita l, 

por que não ocupar os espaços vazios do Brasil Cen

tral com as populações da Europa?", rememora O r

lando Villas Bôas (Entrevista de O rlando Villas Bôas, 

1 4 /0 8 /9 2 ).

A corrida para o oeste fo i um dos emblemas 

do processo republicano no Brasil, paralelo ao im 

pulso de expansão dos Estados Unidos no século 

anterior. C ontinua válida, ainda hoje, como para

digm a idealizado para a exploração econômica de

novos te rritó rios . Fazia-se sempre referência aos 

"espaços vazios" no interior, como uma espécie de 

atestado da incapacidade brasileira para dar uso pro

du tivo  ao seu imenso te rritó rio . Para o sentim ento 

nacionalista, os brasileiros deveriam ocupar o Brasil 

logo para não perm itir que os estrangeiros o fizes

sem em prejuízo da soberania nacional. Além disso, 

a expansão interna tam bém  é era uma contingência 

da unidade nacional.

Na prim eira leva, de 1900 a 1917, o marechal 

Cândido Rondon estendeu milhares de quilôm etros 

de linhas telegráficas até o extrem o oeste do país, 

atravessando M ato  Grosso e chegando a Rondônia 

e ao Acre, abrindo as primeiras vias de penetração 

no sentido norte-sul.

A Fundação Brasil-Central fo i criada em junho 

de 1943 pelo coordenador da M obilização Econô

mica do governo Vargas, o famoso tenente João A l

berto. A Fundação era uma espécie de empresa para

estatal cujo ob je tivo  era criar vias de comunicação 

com o Amazonas através do in te rio r do país, per

m itindo  a exploração e o povoam ento do maciço 

central do Brasil nas regiões das cabeceiras do rio 

Xingu. Daria, assim, um passo decisivo para a reali

zação do anseio de uma "M archa  para o O este".

A Fundação absorveu os bens e o pessoal que 

integravam  a Expedição Roncador-Xingu, criada um 

pouco antes, e que fora  de Leopoldina, em M inas 

Gerais, até Santarém, no Pará, estabelecendo um 

núcleo de colonização às margens do rio das M o r

tes, em M ato  Grosso, e na serra do Roncador. Rece

beu concessão sobre 50 milhões de hectares às mar

gens do Xingu e do Araguaia-Tocantins, mas fez as

sentamentos de algumas famílias de colonos jap o 

neses em apenas 150 mil hectares, no Araguaia. Sua
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maior realização acabou sendo a exploração pioneira 

das cabeceiras de alguns afluentes do Amazonas, 

principalm ente no Tapajós e no Xingu, e a abertura 

de pistas de pouso que iriam dar apoio à linha aérea 

Rio de Janeiro-Manaus, M iam i-M anaus-R io e Dacar- 

Recife-Lima. A té então, os vôos da capital brasileira 

para a capital amazonense eram m uito  arriscados 

pela fa lta  de a lternativas de pouso ao longo de todo  

o percurso em te rritó rio  amazônico. A Fundação Bra

sil Central não sobreviveu m uito  tem po ao fim  do 

governo Vargas e à perda de prestígio político de 

João A lberto , desaparecendo por fa lta  de recursos.

O rlando Villas Bôas lembra que, em 1949, o 

brigadeiro Eduardo Gomes (então candidato à Pre

sidência da República) convocou o presidente da 

Fundação Brasil Central, que naquela época era o 

general Borges Fortes de O liveira, e disse-lhe: "Te

mos necessidade urgente de ocupar o Brasil Central 

com postos avançados de segurança de v ô o ". Ba

teu um dedo sobre um ponto  do mapa e senten

ciou: 'Q uero  um campo aqui' (O p in ião , 2 5 /0 3 /7 4 ) .  

Esse pon to  era a serra do Cachimbo, no sul do Pará, 

no lim ite  com M ato  Grosso, mais tarde transfo rm a

da em base aérea —  onde, em fins de 1987, a im 

prensa noticiaria  a construção de instalações para a 

realização de testes nucleares.

"N a  expedição Roncador-Xingu a nossa idéia 

era subir o rio Peixoto de Azevedo e pegar outro  

rio, que nós chamávamos de Braço Norte, e chegar 

até o chapadão da serra do C achim bo" (Entrevista 

O rlando Villas Bôas, 1 4 /0 8 /9 2 ). Numa exploração 

aérea, os Villas Bôas constataram  a existência de 

muitas aldeias naquela área. Fizeram então os p ri

meiros contatos com os índios Kayabi, do rio Teles 

Pires. Foi dos Kayabi que os Villas Bôas tiveram , em 

1950, as primeiras inform ações sobre os Panará.

"O s Kayabi nos in form avam  dos Ipeui. Diziam 

que eram homens m uito  grandes, que tinham  a voz 

m uito  grossa e que, certa ocasião, quiseram apro 

ximar-se da aldeia deles, mas tiveram  medo, por

que os Ipeui tinham  uma prática fantástica: nas t r i 

lhas, eles pegavam pedaços de buriti, que é uma mas

sa assim como uma rolha, punham espinhos enor

mes e cobriam  de folhas. Fizemos uma ten ta tiva  de

entrar naquela área e um índio nosso enterrou o pé 

num espinho daqueles que lhe saiu no peito do pé" 

(Entrevista O rlando Villas Bôas, 1 4 /0 8 /9 2 ).

Numa entrevista ao jornal Opin ião , O rlando 

Villas Bôas relatava: "Q uando  estávamos constru 

indo o campo, vimos pela primeira vez os Krenakore, 

que vinham  nos rondar. Ficamos uns três meses ali, 

sob a constante observação deles, mas depois pare

ce que se acostumaram e foram  em bora" (O p in ião , 

2 5 /0 3 /7 4 ).

O rlando relatou com detalhes um fa to  curioso 

dessa época: "U m a tarde Leonardo resolveu caçar. 

Apanhou uma carabina e em brenhou-se no mato. 

Instantes depois, avistou um veado, que, estra 

nhamente, não fug iu  à sua aproximação. Ele fo i che

gando de mansinho e, quando ia atirar, um grupo 

de cerca de 2 0  índios, de alta estatura, saiu da mata 

em perseguição ao animal. O veado em questão era 

dom esticado e pertencia aos Krenakore, que não 

chegaram a perceber nem a perseguir Leonardo. 

Este, assustadíssimo, vo ltou  para o acam pam ento e 

nos relatou o fa to . Daí em diante, passamos por um 

longo período de medo, pois éramos apenas quatro  

pessoas, sem nenhuma experiência ainda de con ta 

to  com índios arredios. Foi o diabo. Nunca sofri ta n 

to  de insônia" (JB, 0 6 /0 2 /7 3 ) .

Nos sobrevôos da área, em 1950, os irm ão 

Villas Bôas a firm am  ter visto o ito  aldeias de índios 

isolados na região do Peixoto de Azevedo, mais ta r

de iden tificadas com o pertencentes aos Panará. 

Como essa região era rem ota, eles acharam m elhor 

não ten ta r o conta to .

S egundo  o a n tro p ó lo g o  n o r te -a m e ric a n o  

Stephan Schwartzman, que fez pesquisa de campo 

com os Panará e escreveu a tese de dou torado  The 

Panará o f  the Xingu N at iona l Park: The Transfor

m ation  o f  a Society, apresentada à Universidade de 

Chicago, a presença deles na região do Peixoto de 

Azevedo começou a ser docum entada a partir de 

1961, quando o geógrafo  inglês Richard M ason, da 

Royal Geographical Society, que in tegrava uma ex

pedição con jun ta  com o Ins titu to  Brasileiro de G eo

grafia  e Estatística (IBGE), fo i m orto  em te rr itó rio  

Panará. M ason fo i flechado quando cam inhava por
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O antropólogo 
Schwartzman, 
entre os 
Panará, no 

/  Xingu: anos 
de pesquisa 
e dominio 
da lingua.

uma picada aberta pela expedição nas cabeceiras 

do rio Iriri, entre a base do Cachimbo e seu acam

pam ento. As flechas e bordonas deixadas no local 

foram  identificadas pelos Kayapó como pertencen

tes aos Panará, seus tradicionais inim igos.

Em depoim ento  a Schwartzman, em outubro  

de 1991, o velho Kokriti Panará contou que, quan

do era adolescente, acom panhara o grupo de ho 

mens que matara o geógrafo inglês. De acordo com 

esse depoim ento, um grupo da aldeia Sonkènasan 

tinha  ido a Cachimbo em busca de facas e m acha

dos de aço para o trabalho na roça. No caminho 

encontra ram  a picada da expedição IBGE/Royal 

Geographical Society, que chamavam de "cam inho 

dos brancos", e esperaram.

"U m  branco loiro, de pele clara, veio andan

do, só. Vários homens o flecharam. Vasculharam a 

roupa e os pertences do de fun to , v irando inclusive 

os papéis que ele carregava, mas não acharam fa 

cas. Deixaram suas armas com o corpo, conform e o 

costume, e saíram. Passando alguns dias, voltaram  

para a área da base do Cachimbo e encontraram  fa 

cões no m ato, que levaram para a a ldeia" (Entrevis

ta para o filme Before Columbus, de Brian Moser, 1991). 

É possível que os soldados tenham  deixado facões 

para os Panará numa ten ta tiva  de pacificá-los.

Em 1967, o Serviço de Proteção ao índio (SPI) 

organizou a prim eira expedição de conta to  chefia 

da pelo indigenista Francisco Meirelles, que partiu 

da base do Cachimbo em busca dos Panará, no rumo 

sul, mas não conseguiu encontrá-los. Com a extinção 

do SPI, nesse mesmo ano, a expedição foi desativada.

A presença dos índios na serra do Cachimbo 

era constante, mas a prim eira aproxim ação mais 

form al só ocorreu em ju lho  de 1967, quando um

grupo apareceu na pista de pouso da base aérea. O 

fa to  de estarem  acom panhados por m ulheres e 

crianças sugere que os Panará haviam se aprox im a

do pacificam ente, em busca de facas de metal. Mas 

sua presença provocou histeria.

Eram seis horas da manhã do dia 15 de junho  

quando uma índia M unduruku  que trabalhava para 

as famílias dos m ilitares da base veio in fo rm ar que 

um grupo de índios se aproxim ava. O com andante 

do destacam ento, suboficial José Gomes Assis, cor

reu para a pista de pouso e avistou cerca de dez 

índios, armados de bordunas e flechas. E, mais atrás, 

um grupo grande, estimado em mais de 50.

Assis contou aos jornais, depois, que tentou um 

contato, mas os índios recuaram. Voltou, então, cor

rendo para a base e colocou em prontidão um pe lo 

tão de soldados armados, para conter uma eventual 

agressão. Foi justam ente nesse m om ento nervoso 

que o brigadeiro Rubens Serpa, com andante da 3a 

Zona Aérea, aproxim ou-se da base p ilo tando  um 

C-47 que deveria ser abastecido. Ao preparar-se para 

aterrissar, o rad io te legra fista  de terra comunicou ao 

p ilo to  que havia índios sobre a pista. Serpa en ten

deu que o campo estava sendo atacado e quando 

viu o grupo na cabeceira, avançando em direção ao 

barracão, investiu, duas vezes, em vôo rasante. Na 

primeira, os Panará fug iram , apavorados, abando

nando arcos e flechas.

O rlando  Villas Bôas a firm a que os soldados 

gritaram  e atiraram  nos índios. "Se um DC-3 pas

sando dez metros acima da cabeça espanta até um 

civilizado, imagine índios. Foi uma correria danada, 

cada um para um lado. Isso confirm ou as suspeitas 

do p ilo to  que transm itiu  pelo rádio a inform ação: o 

campo estava sendo ferozm ente atacado e cercado 

pelos índios. Houve tiros, rajadas de metralhadoras 

para o ar e o s  índios sumiram de vez" (O pin ião , 

2 5 /0 3 /7 4 ) .  Pelo menos um Panará fo i fe rido a bala.

O drama, então, deslizou do trág ico  para o 

patético. O brigadeiro Rubens Serpa pediu reforços 

urgentes à 1a Zona Aérea, em Brasília. O prim eiro 

avião que fazia escala de abastecimento em Cachim

bo, um aparelho da Vasp, ao chegar fo i lotado às 

pressas com as famílias apavoradas dos militares.
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In form ada por telex, a 6 a Zona Aérea, em Brasilia, 

assumiu o com ando da operação de segurança e 

despachou dez aviões para a Base do Cachimbo: um 

de Belém e um de Manaus (ambos com tropas), dois 

de Brasília (com tropas e armamento pesado) e seis da 

Esquadrilha de Reconhecimento Armado. O SPI tam 

bém mandou funcionários para pacificar os índios.

Os soldados desembarcaram, levantaram  tr in 

cheiras em pontos estratégicos da base e cercaram 

o seu pe rím e tro  com n inhos de m etra lhadoras, 

esperando novo ataque. O avião com os reforços 

procedente de M anaus chegou em Jacareacanga 

quase em pane e não continuou viagem. O apare

lho despachado de Belém, um C-47 pre fixo  2.068, 

chegou em Jacareacanga no fina l da tarde, com 30 

oficiais e soldados. Como a base do Cachimbo esta

va sob emergência, a tripu lação decidiu decolar à 

noite, uma tem eridade para a época, pois, sob a es

curidão da selva, o vôo dependeria exclusivam ente 

dos instrum entos.

Antes não tivesse ido. Pouco depois de deco

lar, os dois radiogônicos do C -47 pifaram . Durante 

toda  a noite e parte da m adrugada o avião voou 

sem rum o, procurando uma luz sobre a selva ou um 

sinal que indicasse uma vila ou uma pista de pouso. 

Voou, às cegas, até esgotar o com bustível. Às 4h30 

caiu sobre floresta fechada, em um pon to  cerca de 

50 km ao norte do rio Japurá. Dos 30 tripu lantes, 

25 morreram  na queda e no incêndio subseqüente. 

Gravemente feridos, sobreviveram o comandante do 

pelotão, capitão Paulo Fernandes, o tenente  Luis

A encomendação das almas dos mortos do C-47 da FAB. 1957

Velly, o sargento Raimundo Botelho, o sargento G il

berto Barbosa de Souza e o soldado Ivan Brito, que 

perdeu as duas pernas. Foram 12 dias de agonia na 

selva até os destroços do avião serem avistados pe

las equipes de resgate.

A FAB m ontou outra  vasta operação de salva

m ento. No dia 19 de junho , o brigadeiro A lfredo 

Gonçalves Ferreira, com andante da 6 a Zona Aérea, 

fo i pessoalmente à base do Cachimbo para com an

dar as operações de busca do C -47, realizadas "p o r 

2 1  aeronaves m ilitares e paraquedistas preparados 

para enfrentar qualquer d ificu ldade da floresta am a

zônica, onde se presume que o C-47 tenha caído" 

(Correio Brazil iense, 2 0 /0 6 /6 7 ) .  No dia 20, a FAB 

enviou uma equipe de paraquedistas do Núcleo da 

Divisão Aeroterrestre, tre inada em "operações es

peciais". Os efetivos aum entaram  até integrarem  34 

aviões, h idroaviões e helicópteros, 136 tripu lantes, 

45 hom ens em te rra , 12 equ ipes m éd icas, 17 

paraquedistas da FAB e 12 paraquedistas do Exérci

to  (O  Cruzeiro, 1 5 /0 7 /67 ) .

Durante semanas, 34 aviões e helicópteros so

brevoaram a região do Cachimbo, à baixa a ltura  e 

em vôos rasantes, em busca do C -47 desaparecido. 

Q uando os destroços foram  avistados, os m ilitares 

desceram de helicóptero e "abriram  uma clareira na 

selva com granadas de m ão" (O Cruzeiro, 1 5 /0 7 /  

67). Os índios, evidentem ente, escafederam-se. Ja

mais tornaram  a se aproxim ar da base. Meses de

pois, os m ilitares tentaram  rem ediar a situação, de i

xando, novam ente, facões e panelas nas trilhas da 

m a ta . M as , d e p o is  do in c id e n te ,  s e g u n d o  

Schwartzm an, "os Panará concluíram que os b ran

cos eram  e x tre m a m e n te  fe rozes e p e r ig o s o s " 

(Schwartzman, 1987).

Foi o con ta to  desastroso e o clima de tensão 

na base do Cachimbo que induziram  a FAB a con 

vidar os irmãos Villas Bôas a organizarem a segun

da expedição. Em 1967, notícias de que os Kaya- 

pó M e k ra g n o ti haviam  a tacado a a ldeia panará 

de Sonkènasan com armas de fogo, pela prim eira 

vez com m unição abundante (doada por um m is

s ionário  para ser usada na caça), aum entaram  a 

urgência do conta to . Nesse ataque, m orreram  26
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Panará. Foi um massacre, pois os Panará não tinham  

como reagir com arcos e flechas. Sonkènasan fo i 

queimada. Nessa época, havia o ito  aldeias e uma 

população estimada em até 600 indivíduos.

Schwartzman obteve um depoim ento  d ram á

tico  de Peritaw Panará sobre esse ataque: "M o rreu  

todo  m undo, meu pai, meus tios, e eu fique i cho

ra n d o , s im . A li,  os Kayapó  m a ta ram  meu t io  

Tausinkô. Lá, mataram Pengswa, que era menino. 

M ataram  Sungkrekyau (...). M ataram  meu m arido 

e sobrinho, mataram meu irmão mais velho, Peyati, 

meu filh o , Yosuri, meu irm ão, Kyotisw a (...). Os 

Kayapó massacraram esse pessoal. Por isso estou 

com raiva. Fico com raiva. Não esqueci, eu não es

queci disso" (Schwartzman, 1992).

O ataque Kayapó deflagrou um processo de 

fuga dos Panará que se concentraram  nas aldeias 

mais distantes dos inim igos e se afastaram das ex

pedições que tentavam  a aproxim ação para o con

ta to . Segundo o d e p o im e n to  de Akè Panará a 

Schwartzm an, "os Kayapó, no massacre, fizeram  

com que nós nos juntássemos. Os Panará da aldeia 

do massacre e de outras aldeias foram  chegando na 

aldeia Sonsênasan e se jun taram  (...). Os Kayapó f i 

zeram todo mundo juntar-se (...). Os Panará ficaram 

com medo e se jun ta ra m " (Schwartzmnan, 1992).

Na aldeia Sonsênasan os Panará chegaram a 

p lantar uma roça. A inda em 1967, um avião sobre

voou a aldeia e despejou brindes. Eram os irmãos 

Cláudio e O rlando Villas Bôas, localizando as a lde i

as -  e sendo recebidos a flechadas. Mesmo com pre

sentes, os Panará não se convenceram das boas in 

tenções dos brancos. Deixaram a aldeia Sonsênasan 

e foram  para a de Inkuipô, perto do Peixotinho.

Da segunda ten ta tiva  de conta to , em 1968, 

partic ipou o cineasta inglês Adrian Cowell, que gra

vou as cenas do que viria  a ser o film e The Tribe 

That Hides From M an  (A Tribo que se Esconde do 

Homem). Os Villas Bôas sobrevoaram a área indicada 

pelo ataque dos M ekragnoti e acharam a aldeia quei

mada, Sonkènasan. Localizaram outras aldeias e jo 

garam mais presentes de avião. Depois, subiram o 

rio M anitsauá Missu, abriram 90 km de picada até 

o rio Peixoto de Azevedo e desceram, deixando um

campo de pouso. Fizeram conta to  ind ire to  com os 

"K renakore". Os índios chegaram a aceitar vários 

presentes deixados nas picadas, como facões, m a

chados e panelas. C láudio Villas Bôas permaneceu 

cinco meses no local. Mas a fa lta  de apoio fin a n 

ceiro obrigou à suspensão da expedição, em janeiro 

de 1969.

Em 1970, d iante da penetração crescente de 

garim peiros e fazendeiros, os Panará se recolheram 

ainda mais. Am edrontados pelo massacre de 1967, 

continuavam  a fu g ir do conta to . Havia, entre eles, 

uma discussão constante: os velhos argum entavam  

que os brancos eram selvagens bravos que vinham  

para m atar todos; os jovens diziam que os presen

tes deixados, principalm ente os cobiçados facões e 

miçangas, dem onstravam  que não eram bravos e 

que não pretendiam  m atar todo  mundo.

Foi nesse mesmo ano, durante o governo do 

general M édici, que a Funai assinou convênio com 

a Superintendência do Desenvolvim ento da A m a

zônia (Sudam) para prom over a pacificação de tr in 

ta tribos indígenas na área projetada para a cons

trução da rodovia Transamazônica. As estradas v ira 

ram prioridade, a Cuiabá-Santarém inclusive, e o 

conta to  com os índios arredios tornou-se im pera ti

vo. Em decorrência desse convênio, dois grupos se

riam integrados à sociedade envolvente: os Parakanã 

e os Panará.
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capítulo 4

CERIMONIA DO CONTATO
ai a grande notícia: prim eira hora da tarde 

de ontem  vg entramos conta to  kranhacãrore vg te n 

do tudo  transcorrido m elhor maneira possível p t ín 

dios vg no início vg m uito  tensos vg depois de rece

berem na mão prim eiro brinde vg numa aproxim a

ção ind iv idua l vg encostaram todos pt no fim  já ri

ram alto  e nos ofereceram flechas pt parece nós f i 

zemos entender para voltarem  logo pt ressurgirão 

com certeza nestes dois ou três dias em núm ero 

m aior pt é o que parece p t"  (Veja, 1 4 /0 2 /7 3 )

Na mensagem de C láudio ao irm ão, O rlando 

Villas Bôas, que estava em São Paulo, com unicando 

o conta to  fe ito  com um grupo de 30 Panará -  no 

dia 4 de fevereiro de 1973 -  chegava ao fim  uma 

das mais longas e divulgadas expedições já o rgan i

zadas no Brasil para contatar um grupo indígena iso

lado. A expedição dos Krenacore, ainda então tidos 

como os índios gigantes, ganhou grande espaço na 

imprensa brasileira e estrangeira. Foi o docum entário 

de Adrian Cowell, A Tribo que se Esconde do H o 

mem, que revelou a existencia deles ao m undo. Mas 

“ o que aconteceu a eles, desde a film agem  de 

Cowell, é um dos episodios mais trágicos da m oder

na historia do Brasil", escreveu Shelton H. Davis, no 

livro Vítimas do M ilagre  (Davis, 1977).

Em 1970 o governo brasileiro deu início ao pro

je to  de construção das grandes estradas na Am azô

nia, com destaque para a Transamazônica, co rtan 

do a região de leste a oeste, e a BR-163, a Cuiabá- 

Santarém, de sul a norte -  estradas que se cortavam  

em fo rm a de cruz e abriam eixos de penetração e 

integração. Em 16 de junho  de 1970, fo i criado o 

Plano de Integração Nacional (PIN) com previsão 

orçam entária  de 2 0 0  m ilhões de cruzeiros, durante 

o período 1971-1974  (mais tarde prorrogado, com

mais 600 milhões, até 1978), para a construção de 

estradas e estabelecim ento de projetos de co lon iza

ção na Am azônia e a prim eira fase do Plano de Irri

gação do Nordeste.

Em junho, o general Oscar Jerônymo Bandeira 

de M ello  fo i nomeado presidente da Funai anunc i

ando que a política indigenista seria conduzida den

tro  das diretrizes do PIN. Em ju lho , o presidente 

M édici visitou o Nordeste, durante  a seca, e p ro fe 

riu uma frase famosa: "Vamos entregar a terra  sem 

homens da Am azônia ao homem sem terras do N or

d e s te ". Em o u tu b ro , com eçou a construção  da 

Transamazônica, da Cuiabá-Santarém e da M anaus- 

Boa Vista. Nesse mês, fo i assinado o convênio Funai/ 

Sudam para a "pacificação" de 30 tribos e apresen

tado ao Congresso o novo pro je to  do "Esta tuto  do 

ín d io " . Com o in íc io  da construção  da C uiabá- 

Santarém, os irmãos C láudio e O rlando Villas Bôas 

foram  chamados para com andar a terceira exped i

ção aos índios gigantes.

General Oscar 
Jerônymo Bandeira 

de Mello,
Presidente da Funai.
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A Cuiabá-Santarém  era um velho sonho, de 

exatam ente 126 anos. Sua necessidade já  era senti

da em 1844 quando fo i apresentado o prim eiro p ro

je to  para a construção de uma fe rrov ia  que escoas

se a produção da região central brasileira para o 

porto  de Santarém e daí até o A tlân tico , numa rota 

de mais 800 km pelo rio Amazonas. A estrada a tra 

vessaria regiões de terras férteis, m uitos m inérios e 

floresta rica. A nova BR-163, com 1.777 km, além 

de p e rm it ir  a ligação  de reg iões m ine rado ras , 

agropastoris e madeireiras com um porto  expo rta 

dor, abriria à colonização as terras atravessadas no 

norte do M ato  Grosso e sul do Pará.

No M ato  Grosso, a estrada induziria  à pene

tração de grandes projetos agropecuários e de co

lonização comandados por grupos particulares. No 

Pará, no trecho entre Santarém e a Transamazônica, 

predom inaria  a colonização d irig ida  para pequenos 

proprietários, comandada pelo Institu to  Nacional de 

Colonização e Reforma Agrária (Incra). Ao longo de 

toda a estrada, a valorização das terras, a atração 

de correntes m igratórias e a especulação fund iária  

teriam  impactos imediatos sobre a população local 

-  especialmente os povos indígenas.

Na Funai o trabalho de atração de índios arre- 

d ios ou iso lados e de ass is tênc ia  a g ru po s  já  

contatados esteve a cargo, in icialm ente, da COTZ, 

a Coordenação Geral da Transamazônica, que ta m 

bém cuidava do apoio aos trabalhos da construção 

da Cuiabá-Santarém. Na gestão Bandeira de M ello , 

a Funai substitu iu  a COTZ pela Coordenação da 

Am azônia (Coama), com a finalidade de planejar, 

executar e coordenar as atividades de apoio ao com 

plexo rodoviário  do Plano de Integração Nacional 

para a Am azônia Legal. Foram recursos da COTZ e 

da Coama que financiaram  as expedições em busca 

dos Panará.

Os Villas Bôas defenderam , incansavelmente, 

os d ire itos dos índios a ting idos pelas frentes de 

penetração e colonização. Foram os mentores da 

idéia e os dínamos da im plantação do Parque Naci

onal do Xingu, em 1961, pelo presidente Jânio Q ua

dros, cujo perím etro eles mesmos fixaram , garan

tindo  as terras dos povos Kamayurá, Trumai, Aweti,

W aurá, Kalapalo, Kuikuro, M atipu , Nafukua, Suyá, 

M eh inako , Y aw alap iti, Juruna e M e tu k tire . Para 

o Parque -  transform ado, em 1967, em Parque Indí

gena do Xingu -  tam bém  foram  transferidos o u 

tros grupos ameaçados em suas terras tradicionais, 

como os Tapayuna, os Kayabi, os Txikão e, por ú lt i

mo, os Panará.

Em 15 de setembro de 1970, no Posto Leonar

do Villas Bôas, sede do Parque do X ingu, C láudio e 

O rlando escreveram uma carta ao general Bandeira 

de M ello , presidente da Funai, listando, porm eno

rizadam ente, todo  o material necessário para as ex

pedições de conta to  aos índios na rota da Transama

zônica, C uiabá-Santarém  e X avan tina-C ach im bo 

(BR-080). A carta adverte: "É do nosso conhecim en

to  que a rodovia Cuiabá-Santarém, de acordo com 

o seu traçado, cortará a área de influência de índios 

desconhecidos, que presumimos sejam os M iarrã, 

localizados entre as cabeceiras dos rios Arraias e 

M aritsauá-M issú. Em seguida, no rumo estabeleci

do, a estrada, na a ltura do mesmo rio M aritsauá- 

Missú, a ting irá  zona de outros índios também  ign o 

rados, havendo a possibilidade de se tra ta r de re

manescentes dos índios M aritsauá, tidos como ex

tin tos. Dessa a ltura em diante, entrará em linha de 

penetração em região já  dom inada pelos Krenha- 

cãrore, índios'mal conhecidos mas numerosos, e em 

franco estado de guerra com tribos vizinhas" (Carta 

de O rlando e C láudio Villas Bôas ao presidente da 

Funai, general Bandeira de M ello , de 1 5 /0 9 /7 0 ).

Dois meses depois, em 10 de novem bro de 

1970, bastante contrariado com a mudança do tra 

çado da BR-080, pela Sudeco, que cortou a área do 

Parque do Xingu entre os rios M aritsauá e Jarina, 

O rlando Villas Bôas escreveu outra  carta ao general 

Bandeira de M ello , protestando contra a decisão. 

Nela, revela que já pensava na transferência dos 

Panará para o Xingu dois anos antes de fazer con ta 

to  e quatro  anos antes da transferência efetiva, já 

tendo inclusive escolhido em que lugar do Parque 

os Panará deveriam ser aldeados.

A carta diz: "Recebemos e transm itimos a Vossa 

Excelência, para as medidas urgentes que ju lgar ca

bíveis, confirm ação da Sudeco a lterando traçado
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anteriorm ente estabelecido da rodovia Xavantina- 

Cachimbo, que pretende, ainda este ano ou no in í

cio do próxim o, co rta r a área deste Parque num 

ponto a ser escolhido entre os rios Maritsauá e Jarina. 

Tal ocorrência, desnecessário dizer, fa ta lm ente  acar

retará grande prejuízo aos índios da região, destru

indo defesas e garantias que a Reserva vem lhes pro

porcionando. A inda tom am os a liberdade de dizer 

que se é propósito  do governo amparar os índios, 

confiando à Funai a difícil tarefa de a tra ir e localizar 

outras áreas para aqueles que forem  sendo encon

trados pelas rotas novas das rodovias em constru 

ção na Amazônia, como explicar a intromissão numa 

reserva que já vem se constitu indo  como refúgio  e 

amparo? Queríamos in fo rm ar tam bém , a essa Pre

sidência, que exatamente na área compreendida en

tre os rios M aritsauá e Jarina projetávam os colocar 

índios Kranhakore depois de atraídos, atualm ente 

na rota Cuiabá-Santarém " (Carta de O rlando Villas 

Bôas ao presidente da Funai, general Bandeira de 

M ello , 1 0 /1 1 /7 0 ).

Em janeiro  de 1972, saiu do Posto Leonardo a 

expedição de 26 índios, chefiada por C láudio Villas 

Bôas, com destino ao vale do rio Peixoto de Azeve

do. A partir da base do Cachimbo, Cláudio iniciou um 

trabalho paciente de aproxim ação com os Panará. 

Tinha m uito  pouco tem po. Desde 1970, centenas de 

soldados e trabalhadores civis construíam a estrada. 

Em ju lho  de 1972, o Jornal do Brasil indicou a exis

tência de 2 .070 homens, 210 máquinas e 347 v ia 

turas no canteiro de obras, comandados, em duas fren

tes, pelo 8o e pelo 9o Batalhão de Engenharia e Cons

trução da Diretoria de Obras e Cooperação do M in is té 

rio do Exército. A invasão do território panará estava 

consumada. Sem o empenho e a obstinação de C láu

dio, suas conseqüências teriam  sido ainda piores,

"P artim os, não ta n to  para pacificar os Kre- 

nhacãrore, mas para evitar que fossem vítimas even

tuais de a tritos com os trabalhadores (...). A chuva 

era a principal d ificu ldade a vencer. A caminhada 

prosseguia lenta. Usando apenas facões e m acha

dos, as picadas iam sendo abertas. Descansávamos 

em acam pamentos improvisados no meio da m ata" 

-  lembra C láudio (OESP, 0 6 /0 2 /7 3 ) .

Num dos sobrevôos à aldeia panará de Topa- 

yurõ, os índios chegaram a a tirar flechas contra  o 

avião. Os conflitos eram im inentes e os Panará se 

deslocaram para a aldeia de Yopuyúpaw, mas v o lta 

vam freqüen tem en te  para apanhar os presentes 

deixados. Sem saber, começaram a se contam inar 

com m icróbios dos brancos. Q uando a estrada se 

aproximou da aldeia, alguns guerreiros voltaram para 

vê-la. Encontraram uma equipe de topógrafos abrin 

do o traçado da estrada e feriram  a flechadas o co 

zinheiro, que se afastara do acam pamento em bus

ca d 'água. Num outro  encontro  fo rtu ito , chegaram 

até a ver a expedição de conta to .

Foi esse m om ento que o chefe Akè Panará ca

racterizou para Stephan Schwartzman como o m o

m ento em que "todos os Panará m orre ram ". Q uan 

do quase todos os Panará estavam jun tos numa só 

aldeia, estourou uma epidem ia de gripe fu lm inan te  

com sintomas de tosse dolorida, catarro, dores pu l

monares e febre. Foi uma m ortandade como um raio 

seco. Os Panará chamam esse m om ento de na tuk  

pirê ha -  "o  tem po em que todo  m undo m orreu".

Quase todos os dias os homens de C láudio 

Villas Bôas lançavam panelas, bacias e canecos de 

alum ínio, bonecas, bolas de borracha e outros b rin 

quedos sobre trilhas e aldeias panará. "Esses presen

tes são jogados em pacotes plásticos contendo fo 

tografias minhas e de meu irmão, ju n to  de índios do 

Xingu que têm semelhança com os Krenhacãrore, 

pois usam o mesmo corte de cabelo em fo rm a de 

cuia. Isso é uma propagandazinha meio dem agó

gica, mas que já surtiu e fe ito  em conta to  com o u 

tros índios. Pelas fo tografias, os Krenhacãrore nos 

iden tifica rão  com os que deram presentes e isso 

fa c ilita rá  nosso traba lho , quando chegarm os lá " 

( O fS f  2 9 /0 7 /7 2 ).

O diário  de campanha de C láudio destaca o 

apoio dos índios que integram  sua expedição: "A n 

tes do alvorecer, bastou um convite em voz alta para 

que todo  o pessoal, incontinen ti, se pusesse de pé 

e, sem necessidade de ou tro  concitam ento, passas

se em seguida a desarmar e ensacar seus plásticos 

e redes. É extraord inário  o ânim o desses índios. Es

tão sempre prontos para o que der e vier. Nada os
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exaspera ou arrefece sua disposição e alegria. As 

chuvas enregelantes, o cansaço, os tom bos inev itá 

veis, as ferroadas dolorosas, a fom e, a sede, tudo  

é m otivo  de gozo, de riso e de outras reações supe- 

radoras" (O fS f; 0 7 /7 2 /7 2 ).

Em m eio à expecta tiva  ansiosa do con ta to , 

C láudio escreveu, em seu diário, que os índios são 

"vítim as infelizes de nossa civ ilização". "Eles, que 

tan to  tiveram  de ceder, de abdicar em nosso favor 

para que nos transformássemos em Nação, são por 

nós tão mal recompensados em troca de tan to  sa

crifício e desdita. Hoje, espalhados e abandonados 

por este imenso país, e perseguidos, ainda não pas

sam de dim inutas ilhas humanas, cercadas de in im i

gos por todos os lados" (OESP, 0 1 /1 2 /7 2 ) .

As dificuldades da expedição estão bem expres

sas no diário de C láudio, quando relata o retorno 

ao acam pamento após um dia de trabalho abrindo 

picada: "Gastamos três horas e meia in in terruptas 

na caminhada de volta. E todo  esse tem po, debaixo 

de uma to rrente  de chuva. Foi a chuva mais dem o

rada e fo rte  que tivemos de Cachimbo para cá. Os 

córregos se avolum aram , levando as pinguelas. O 

cam inho, nos lugares mais planos, ficou com p le ta 

mente alagado. As subidas e ladeiras tornaram -se 

tão lisas que tínham os que agarrar fo rtem ente  os 

arbustos para evitar perigosos tom bos sobre pontas 

de pau. M esm o com todo  esse cuidado, um dos 

Kayabi caiu sobre um tronco deitado, ferindo as cos

telas de um lado. Apesar da dor que sentia, não d i

m inuiu o passo apressado em que ia. A vontade de 

chegar, com certeza, era grande" (OESP, 0 6 /1 2 /72 ).

Em meados de fevereiro de 1972 a expedição 

chegou ao rio Braço Sul, numa região a que poucos 

homens brancos já haviam tido  acesso. Foi iniciada, 

então, a construção de uma pista de pouso, con

cluída em março. C láudio Villas Bôas acreditava que 

estava perto dos Panará. Numa tarde, a expedição 

chegou a ouv ir os gritos deles.

Em abril, são cada dia mais freqüentes os si

nais da presença dos índios, como rastros e galhos 

de árvores quebrados. C láudio adverte os traba lha 

dores da frente  de construção da Cuiabá-Santarém 

para  e v ita re m  c a m in h a r  is o la d a m e n te , para

prevenir surpresas. Por vo lta  do dia 20 de maio, a 

expedição acredita estar a poucos quilôm etros dos 

Panará. Nessa ocasião, C láudio encontra marcas de 

pés e começa a perceber que os chamados índios 

gigantes não são tão grandes assim.

"N um a dessas marcas, constatei que as pega

das eram dois dedos maiores do que m inha botina 

n° 42. É uma prova de que os índios são realmente 

grandes, mas não gigantes de mais de dois metros, 

como os civilizados imaginam. Devem ter estatura apro

ximada de 1,80 m etro. São altos como os Bororos, 

antes do contato com os brancos" (OESP, 20/05/72).

Apesar da advertência de C láudio, no dia 25 

de maio ocorre outro  incidente. Um trabalhador do 

canteiro de obras do 9 o Batalhão de Engenharia de 

Construção (o 9o BEC), Aureliano Bispo de O liveira, 

afastou-se sozinho do acam pamento e deparou com 

um grupo de Panará. Assustado, atirou neles. Os 

Panará acertaram -lhe três flechadas. As fo tos de 

Bispo com uma flecha  cravada no co rpo  fo ram  

publicadas nos principais jornais do país.

Para O rlando Villas Bôas, Bispo se apavorou 

ao topar com um grupo de índios "que pacificam en

te se d irig ia  ao acam pamento com firm e propósito 

de m anter co n ta to " (JB , 0 6 /0 2 /7 3 ) .  Bispo deu o u 

tra  versão: "O s índios me acertaram três flechas e 

ainda me perseguiram por mais de 100 metros. Só 

pararam quando acertei um deles com um tiro  de 

rifle 22. Não sei em que lugar acertei, só sei que um 

índio caiu e os outros pararam para socorrê -lo " 

(OESe 2 8 /0 5 /7 2 ).

O operário disse que não fo i o prim eiro a a ti

rar, mas O rlando não acreditou. Até então, os índ i

os estavam apenas espionando os trabalhadores e 

não haveria razão para mudarem de atitude. "M as 

mesmo que Bispo tenha atirado primeiro, não o cen

suro. Não podem os esperar que um traba lhador 

braçal, despreparado para o contato com índios bra

vios, se com porte como um sertanista. Sei que na 

hora do medo qua lque r um reagiria  com o e le " 

2 8 /0 5 /7 2 ).

Em seu diário, C láudio Villas Bôas escreveu que 

por vo lta  das 11 horas do dia 25 de maio de 1972 

estava regressando ao acam pamento, quando che
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garam dois trabalhadores da estrada para in form ar 

sobre o incidente. "O s trabalhadores traziam a fle 

cha que tinha  sido lançada. Traziam só o corpo da 

flecha. A haste, nos comunicaram, estava cravada 

na costela do operário que vinha sendo trazido pelo 

restante dos homens. Im ediatam ente, acom panha

dos pelos nossos índios, d irig im o-nos indisfarçada- 

mente apavorados. O chefe do serviço, o topógra fo  

Victor, que sempre manifestava indiferença por tudo  

que se referia aos índios, revelava grande preocu

pação, espanto" (OESP, 1 2 /1 2 /72 ).

Cláudio com unicou o fa to  ao com andante do 

9o BEC, coronel José Meirelles, e a Orlando, que esta

va no Cachimbo. "Tememos que os índios tenham  

sido ating idos pelos disparos que foram  fe itos con

tra  eles. Isto, se realmente aconteceu, representa um 

grande prejuízo para o nosso trabalho -  afastando 

to ta lm ente  a possibilidade de um conta to  breve", 

escreveu no diário (ídem).

Mas esse não seria o único incidente com o 

pessoal da estrada. No dia 3 de junho , ou tro  traba 

lhador do 9o BEC disparou contra  alguns macacos 

quando os Panará se aproxim avam . C láudio descre

veu assim esse novo episódio, no diário: "Estranha 

e desastradamente, um elem ento do 9o BEC, segun

do o sargento Jurandir, exatamente no m om ento em 

que os índios se acercavam de nós, disparou três 

vezes sua arma autom ática  num macaco que estava 

na copa de uma árvore sob a qual se encontravam  

os índios gigantes. O sargento, notando o m ovim en

to  na direção em que atirou, fo i im edia tam ente nos 

com unicar o fa to "  (idem).

"N o  mesmo instante -  acrescenta C láudio -  

acompanhado dele e de mais alguns índios, fomos ao 

lugar. Lá verificamos que os índios eram numerosos e 

haviam deixado flechas esparramadas pelo chão e um 

elevado número de bordunas, além de alguns arcos. 

Nessa mesma hora avançamos na trilha , até o lugar 

onde havíamos colocado presentes. Os índios havi

am levado tudo , o que nos autoriza a adm itir que 

vinham  com intenção não queremos dizer pacífica 

mas tam bém  sem o propósito de nos atacar" (idem).

Em meio à expectativa  da expedição, seus in 

tegrantes constatam , pouco depois, que um grupo

panará localizado nas proxim idades da estrada que i

mou a aldeia e se retirou para um local mais isolado 

da floresta. Na aldeia destruída a expedição encon

tra  bordunas e flechas.

O rlando contou para O Estado de 5. Paulo sua 

interpretação para o incêndio: "O s Krenhancarore 

devem estar pensando que nós temos medo de che

gar até a aldeia, devido à sua presença. Por isso de

cidiram  queim á-la  para m ostrar que já não estão lá 

e que, assim, poderemos nos aproxim ar tran qü ila 

mente. É claro que não vamos tão tranqüilos. Sem

pre há a possibilidade de uma cilada. Além do mais, 

mesmo que a maioria do grupo seja favorável ao 

conta to , um ou ou tro  índio poderá ficar à espreita 

para nos flechar. Tudo isso é um risco calculado que 

temos de correr. Iremos com m uito  cuidado. Os ín

dios da expedição saberão denunciar a tem po qua l

quer perigo" (OESP, 0 1 /0 8 /7 2 )

Todo o segundo semestre de 1972 transcorreu 

em enorme expectativa quanto à possibilidade de 

ocorrer o prim eiro conta to , a qua lquer m om ento. O 

desgaste da espera era grande. Uma certa ocasião, 

no in íc io  de o u tu b ro , os Panará apareceram  na 

margem esquerda do rio Peixoto de Azevedo, fa 

lando m uito , numa linguagem  estranha, que n in 

guém entendia.

"Naquela manhã, 19 de outubro -  lembra C láu

dio Villas Bôas - ,  eles falavam com tanta  ênfase que, 

sem dúvida, devem te r tentado  nos com unicar a l

gum a coisa im portante . Mas ninguém , nem mesmo 

os M ekragno ti, que já lutaram  com eles, entende

ram suas palavras. Pode ser que os Krenhacãrore 

estivessem agradecendo os presentes, como ta m 

bém se despedindo, avisando que iam se afastar do 

nosso acam pam ento e se fixa r em aldeias mais d is

tantes. Também pode ser que tenham  pedido para 

deixá-los em paz. É difícil, m uito  difícil, chegar a uma 

conclusão lógica e certa. O lógico e certo para um 

sertanista é aguardar que eles vo ltem . Não pode

mos forçá-los. A nossa arma agora é a paciência" 

(O fS e  72/7  7 /72 ).

Pouco depois, no início de novem bro, a revista 

Veja publicava sua versão sobre a tensão dos in d i

genistas: "O  conta to  com a tr ibo  dos Kranhacãrore,
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os chamados índios gigantes, continuou durante a 

semana passada na base da mais absoluta impre- 

visibilidade, que pode dem orar uma hora, um dia, 

um mês inte iro . É a mais nervosa, desgastante e, 

tam bém , a mais esperada das etapas. Depois de tro 

car sinais e acenos, o índio arredio às vezes aparece 

inesperadamente, sozinho e nervoso, dando palm a

das na coxa, como aconteceu na te rça-fe ira . Ou, 

como aconteceu na quarta, acom panhado da m u

lher e de crianças" (Veja, 0 1 /1 1 /7 2 ) .

De acordo com a revista, nas duas ocasiões a tes

tem unha das aproximações fo i Cláudio Villas Bôas. 

"N a prim eira, além das palmadas, o índio armou o 

arco para flechá-lo. Como o sertanista não mostrasse 

medo, desistiu. Na segunda, a fam ília  indígena não 

deu qualquer dem onstração de agressividade ou de 

irritação pela presença de um estranho" (idem).

O ano de 1972 term inou sem contato, embora 

todos tivessem certeza de que ele não iria demorar. A 

freqüência com que os índios eram vistos pela expedi

ção era crescente, principalmente para apanhar presen

tes que lhes eram deixados. O namoro tinha pegado.

Foi no dia 4 de fevereiro de 1973, pouco mais 

de um ano depois de partir, que a expedição dos 

irmãos Villas Bôas a ting iu  seu objetivo . Por vo lta  

das 11 h30 daquele dia, um dom ingo, um grupo 

fo rm ado  por 20 a 30 Panará chegou ao acam pa

m ento de Cláudio. Com as cabeças raspadas e os 

corpos pintados de preto, eles ficaram do outro  lado 

do rio Peixoto de Azevedo. Com um grupo de ín

dios kayabi, o ind igen is ta  entrou  num a canoa e 

atravessou o rio.

O conta to  fo i descrito assim pela revista Veja 

na m atéria “ Os gigantes, f i n a l m e n t e "Cláudio atra

vessou o rio, desceu da canoa, tirou  as botinas e com 

uma faca na palma da mão estendida, discursou nos 

m uitos dialetos indígenas que conhece, depois de 

tr in ta  anos entre mais de dez tribos. Detrás das ár

vores, os gigantes gritavam  e gesticulavam, ind ican

do o varal, insinuando que a faca deveria ser pen

durada. C láudio, também  por mímica, já que as pa

lavras não provocavam e fe ito  algum, chamava-os. 

Q ueria  que eles pegassem a faca em sua m ão" 

(Ve/a, 7 4 /0 2 /7 3 ).

"V is ive lm ente interessados, mas refreados por 

algum resquício de tem or ao estranho que por m u i

tos meses estava ali, rondando seu povo, eles resis

tiam  aos apelos. Numa ligeira concessão, m ostra

ram o toco de uma árvore. A faca deveria ser depo

sitada naquele altar. E assim Cláudio fez" (idem).

"D istanciou-se um enigm ático ser, com vidros 

pretos sobre os olhos, pêlos desgrenhados e grisa

lhos pendentes no queixo, o corpo frág il coberto de 

panos rotos. E os senhores da selva, ainda tem ero

sos e alegres, chegaram até perto do to co " (idem).

"Então, C láudio to rnou  a pegar a faca e os g i

gantes uma vez mais deram passos para trás. O u tra  

vez, a faca fo i deixada sobre o toco e C láudio, sem

pre pensando em apagar os medos, sentou-se num 

m onte de terra, a coçar o pé, e começou a comer 

um pedaço de melancia trazida de presente. G ro

tesco e anedótico em si, este gesto aceleraria m inu 

tos finais de uma meia hora de nervosismos, de par

te a parte. Um dos rapazes, decidido, adiantou-se e 

manteve-se no mesmo rum o, o da faca, quando 

C láudio se levantou. Sem temor, apesar de tenso, 

aceitou a o ferta  que aquela mão branca lhe estica

va. Era o conta to , e n fim " (Veja, 14 /02 /73 ).

Sumakride, no dia do "contato", entre 
Cláudio Villas-Bôas e Kamitaí Kayabi. 1973

Meses depois, 0  Jornal do Brasil revelaria um 

detalhe curioso. Segundo 0  jornal, um dos Panará che

gou a apontar 0  arco e flecha para Cláudio que, em 

dado momento, fingiu ter machucado o pé. Ele sen

tou-se no chão e apalpou o pé, mostrando sofrimento.
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0  GLOBO foi o primeiro a

chegar aos Krain-a-Kore

"U m  outro  capitão Krenacarore g ritou  para o 

seu irm ão baixar o arco e flecha, no que fo i a tend i

do. C láudio continuou fing indo  sofrer. Os índios aos 

poucos se aproxim aram , o lhando atentam ente para 

o pé do sertanista. Em poucos instantes estavam ju n 

tos de C láudio, todo  o grupo de 20 índios, apa lpan

do seu pé, m ostrando um grande interesse por sua 

dor. C láudio levantou-se com d ificu ldade, a judado 

pelos Krenacarore e não se contendo, abraçou-os e 

fo i abraçado dem oradam ente" (JB, 1 4 /0 1 /74 ) .

Depois de receber, em São Paulo, a mensagem 

sobre o conta to , O rlando Villas Bôas a lertou a im 

prensa e as autoridades que se a reserva dos Panará 

não fosse im ediatam ente demarcada e se não fosse 

desenvolvida uma política de proteção com a p a rti

c ipação dos responsáveis pela rod ov ia  C u iabá- 

Santarém, o destino deles, como o de tantas outras 

nações indígenas, "será seu inexorável desapareci

m ento, sua destru ição".

"Essa pacificação, concluída sem que houves

se nenhum incidente grave entre brancos e índios, 

vem se co ns titu ir num a resposta segura a todos 

aqueles que, alienados ao processo de conta to , an 

daram a tecer críticas ao nosso trabalho, taxando- 

nos de pouco ofensivos, enfim  de superados tecn i

camente nesse difícil tipo  de trabalho. É preciso que 

se saiba, e aí vai um conselho aos jovens sertanistas, 

que pacificação de índios se faz com um processo 

de paciência, resignação. Não adianta pressa, pois 

ela pode sign ificar a m orte " (JB, 0 6 /0 2 /7 3 ) .

Q uatro  dias depois do prim eiro conta to , a 8 de 

fevereiro, a Frente teve o terceiro e de fin itivo  con

ta to  com os Panará. Foi com dois índios jovens, de 

estatura média. "T rin ta  anos de selva e emoções não 

impediram  que C láudio Villas Bôas dançasse e risse 

m uito , após o terceiro co n ta to " (OESP, 1 0 /0 2 /73 ) .

O mesmo jorna l publicava nessa ocasião a no 

tícia sobre a decisão dos irmãos Villas Bôas de de i

xar a Funai e vo lta r para São Paulo. Eles ressalta

vam que chefiaram  a expedição aos Panará para 

evitar que fossem vitim ados num con flito  com os 

trabalhadores da estrada. E não escondiam o tem or 

do que aconteceria a partir do conta to .

Em abril de 1973, C láudio deixou a direção da 

Frente do Peixoto de Azevedo, sendo substituído 

pelo ind igenista Apoena M eirelles. Para desdita dos 

índios, as mudanças não parariam aí. Em setembro 

de 1973, Apoena fo i substituído por Antôn io  de Sou

za Campinas. Em dezembro, a Cuiabá-Santarém fo i 

aberta ao trá fego. Em plena catástrofe, em maio de 

1974, C am pinas fo i d e m itid o  e subs titu íd o  por 

Fiorello Parise. Em 1975, os índios foram  despeja

dos no Xingu. Um desfecho que os Villas Bôas não 

poderiam  prever, mas pressentiam.

"N a realidade -  disse Orlando -  nunca a ting i

mos nossos verdadeiros objetivos. Todos os índios paci

ficados vão perdendo aos poucos suas características, 

sua autenticidade e tendo sua cultura corrompida em 

contato com os civilizados. Pacificados, deixarão de 

ser livres, de perpetuar sua cultura. Aos poucos, per

derão seus costumes e abandonarão sua arte. Porque, 

mesmo que permaneçam em seu habitat, sofrerão a 

pressão constante do civilizado" (OESP, 06 /02 /73 ).

9 I



capítulo 5

E-Cl SÃO RADICAL
s brancos chegaram. Todos os Panará m or

reram, lá nas casas novas. A tosse, catarro e dor de 

pe ito  m atou mesmo to d o  m undo. M orreu  to do  

m undo, e os outros saíram... M inha  mãe m orreu, 

então, lá em Yopuyúpaw. M eu irmão e m inha mãe 

m orreram assim, lá nas casas novas. Os outros par

tiram  e morreu todo  m undo no cam inho. Ficaram 

m orrendo, e acabou. Não enterravam . Estavam fra 

cos para enterrar os mortos. Estavam m uito  doen 

tes e por isso não enterraram. Apodreceram  todos 

no chão. Os urubus comeram todos no chão, pois 

não e n te rra ram " (D epo im ento  de Akè Panará a 

Stephan Schwartzman, 1991).

Antes do conta to  com a expedição Villas Bôas, 

os Panará ocupavam dez aldeias e tinham  uma po

pulação estimada entre 300 e 600 indivíduos. Q uan

do foram  transferidos para o Parque Indígena do 

X ingu, em 12 de janeiro de 1975, eram apenas 79. 

Do conta to  até a transferência, viraram  uma das 

maiores vítimas do chamado "m ilagre  b rasile iro". 

No livro As Vítimas do M ilagre,  Shelton Davis a fir

ma que as doenças, a m orte e o sofrim ento  humano 

que se desencadearam maciçamente sobre os índ i

os brasileiros na década de 70, "são o resultado d i

reto da política de desenvolvim ento econôm ico dos 

governos m ilitares do Brasil" (Davis, 1977).

Apesar de arredios antes do prim eiro contato, 

os Panará aos poucos foram  sendo atraídos pelo tra 

balho de construção da Cuiabá-Santarém e pelos 

veículos que chegavam com a abertura da BR-163 

ao trá fego, em dezembro de 1973. Incapazes de 

associar o surgim ento das novas doenças à presen

ça dos brancos, passaram a freqüentar a estrada e 

instalaram  uma pequena aldeia a apenas quatro  

quilôm etros dela.

As doenças foram  se espalhando para outras 

aldeias, provocando conflitos entre os próprios ín

dios. M u ito  contribu iu  um desvio no traçado que, 

segundo o sertanista Ezequias Paulo Heringer Filho, 

vu lgo Xará, ao chegar ao Peixoto de Azevedo, fo i 

v irado para esquerda, exatam ente para a direção 

onde estavam os Panará.

“ Já que a explicação mais comum para o e le

vado grau de doença e de mortes era fe itiçaria  in 

terna, no grupo, à m orta lidade por doença somou- 

se um número considerável de homicídios por acu

sação de fe itiça ria ", conta Schwartzman (ip , 1 5 /0 2 /  

95). Além dos vírus, os Panará matavam-se entre si 

acusando-se m utuam ente pela tragédia.

A Funai chegou a transferir o grupo que resta

ra para a aldeia Korokokó, mais distante da estrada. 

Mas, diante da profusão de mortes e do descontro

le da situação, o rem anejam ento para o Xingu aca

bou se im pondo como solução de emergência. Não 

se podia perder tem po.

O rlando Villas Bôas, que esteve à fren te  do 

processo de transferência depois do conta to  inicial, 

conta que, após uma viagem ao Japão, disse te r sa

bido que o rio estava sendo invadido “ e que estava 

uma barbaridade aquilo lá; tinha  m orrido m uito  ín

d io " (Entrevista de O rlando Villas Bôas, 1 4 /0 8 /9 2 ).

Para ele, a solução era tirá-los de lá e colocá- 

los no Parque Indígena do Xingu. Para que isso fos

se possível, precisavam convencer os índios de que 

no Xingu teriam  maiores condições de sobrevivên

cia. Villas Bôas também  considerava im inente uma 

invasão garimpeira.

"Se fossemos deixar como estava, eles fica ri

am lá e m orreriam  todos, porque ante essa coisa 

nova que é a presença do civilizado, o índio nem vai
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acreditar que as doenças que está tendo é o c iv iliza 

do que está trazendo. Q uando vai tom ando conta 

to  mais e fe tivo  com a gente é que vai com preen

dendo o que está acontecendo. Os Krenacore não 

tinham  condições de com preender que todos os 

males que iriam surgir na aldeia seriam trazidos por 

aquela gen te " (Entrevista de O rlando Villas Boas, 

1 4 /0 8 /9 2 ).

"É um sujeito que chega e dá urna camisa ve 

lha, é ou tro  que dá um pedaço de rapadura, um fa 

cão ou qua lquer outra  coisa. Para eles isso é fo rm i

dável, porque o ind io é um bicho a ltam ente sociá

vel. Eles não poderiam  nunca entender que a sua 

saída daquela área, assim de uma maneira meio brus

ca, até meio bruta, fo i a salvação, porque no espa

ço de tem po que fo i da atração ao nosso retorno, 

uns quatro, cinco meses, já tinham  m orrido quaren

ta índios" ( idem).

Os relatos sobre o contato dos Panarás com a 

estrada são dramáticos. Ezequias Heringer, que atuou 

na Frente pouco depois do conta to  inicial, lembra 

que eles, que não conheciam o açúcar, se extasiaram 

com aquele gosto doce que conseguiam com fa c ili

dade nos acampamentos do 9° BEC, causando g ran

des diarréias. Chegou-se a um ponto  que os índios 

não queriam  mais produzir na roça. Abasteciam-se 

nos acampamentos do BEC.

Nessa época, segundo Heringer, morreu m uito  

índio com gripe, inclusive os principais líderes panará. 

"Eram  hom ens im portan tes  na sociedade deles, 

m orrendo de gripe. O Exército tinha  o discurso de 

proteção, 'estamos protegendo os índios, estamos 

a lim en tando ', mas na verdade estavam a lim en tan 

do de um a fo rm a  d e lib e ra d a ; estavam  d ando  

álcool, cachaça para os índios, e tam bém  p ros ti

tu indo  as índias. Nesta fase, são várias as mulheres 

que foram  mortas pelos maridos por terem in tim i

dades com o pessoal do Exército" (Entrevista de 

Ezequias Heringer, 0 5 /0 5 /9 2 ).

Heringer fo i responsável pela elaboração de um 

re latório  que causou im pacto mas tam bém  descon

certo. Ele denunciou à Funai a prom iscuidade no 

relacionam ento entre os Panará e soldados do 9o 

BEC e a in trodução do homossexualismo entre os

índios, que a tribu iu  ao sertanista A n to n io  Sousa 

Campinas, o substitu to  de Apoena M eirelles na d i

reção dos trabalhos no Peixoto de Azevedo, a partir 

de setembro de 1973. Heringer fo i o responsável 

pela demissão de Campinas, em maio de 74.

"índ ios, trabalhadores e m ilitares -  afirm a no 

re latório  de dezembro de 1973 -  já convivem  com 

naturalidade e essas relações se intensificam  à m e

dida que se tornam  mais íntimas. A tua lm ente  tem - 

se uma média de dez índios diariam ente na estrada, 

que são sistematicam ente alim entados, festejados e 

até escondidos pelos estradeiros, para que fu jam  à 

ação da Funai. É quando o índio deixa de ser gente 

para ser simples objeto  curioso. Com preendo, ape

sar de não aceitar, quando essas atitudes partem de 

pessoas menos informadas. Mas o que pensar quan

do oficiais se dispõem a tais procedimentos? C on

tudo, a preocupação m aior vem da certeza do háb i

to  adquirido  da cachaça e da possibilidade da pros

titu içã o " (Relatório de 2 8 /1 2 /7 3 ).

Mendigando na rodovia Cuiabá-Santarém. 1974

O p ró p rio  H e ring e r teve  o p o rtu n id a d e  de 

constatar a prom iscuidade que a ting ira  os Panará. 

Um dia, teve que perno itar na aldeia. "Após cum 

pridas as obrigações, nos recolhemos ao sono, como 

de outras vezes. Para surpresa nossa, os homens 

da tr ibo  decidiram  que iriam m anter relações h o 

mossexuais conosco, e nisso insistiram de maneira 

exaltada, 0  que não me deixou entender 0  que fa la 

vam. Procuramos ficar calmos e contornam os a si

tu a ç ã o "  (Relatório  de 2 8 /1 2 /7 3 ). Schwartzman,
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que conhece a cu ltu ra  do grupo  p ro fundam ente , 

duvida dessa interpretação.

Heringer também sustenta que havia uma pres

são deliberada, planejada, dos m ilitares sobre os ín

dios, com expressiva participação do Exército, por 

in term édio  do BEC. Para ele, os garim peiros que 

passaram a ocupar a região eram apoiados pelos 

oficiais, que se dispunham  até a fazer o transporte 

de gêneros alim entícios para eles.

Apoena Meireles, que substitu iu  os Villas Bôas 

na direção da Frente Panará, critica a decisão de 

não in terditar a área antes do contato. " Norm alm en

te, quando você entra com uma Frente de Atração, 

se você vai a tra ir um grupo, in icia lm ente pede a in 

terdição da área" (Depoim ento de Apoena Meirelles, 

1 0 /0 7 /9 2 ).

Logo depois do conta to , O rlando Villas Bôas 

dera uma entrevista co letiva sugerindo a criação de 

uma reserva para os Panará. M esm o cogitando a 

transferência dos índios para o Parque do Xingu 

desde antes do conta to , naquele m om ento de fen 

deu a não-transferência. "Seria uma loucura ten ta r 

levar os Krenakarore para o Parque Nacional do 

Xingu. Primeiro, porque eles não vão querer trocar 

o meio onde vivem há séculos por terras desconhe

cidas. Segundo, porque é tam bém  impossível que 

eles convivam  no Parque com os Txucarramãe, dos 

quais são inim igos ferrenhos" (OESP, 2 3 /0 1 /7 2 ) .

Segundo Orlando, "se uma reserva indígena não 

fo r demarcada imediatamente para os Krenakarore 

e se uma política positiva de proteção não fo r de

senvolvida em colaboração com os responsáveis pela 

construção da rodovia Santarém-Cuiabá, então os 

Krenakarore, como tantas outras nações indígenas, 

desaparecerão inexorave lm ente" (JB, 0 6 /0 2 /7 3 ) .  

Em novem bro de 1972, O rlando e C láudio envia

ram  um a c a rta  ao s u b c o o rd e n a d o r da Funai 

alertando para a invasão da área Panará, em via de 

ser con-tatada, por empresas de m ineração e de 

"o u tra  natureza". E pediram a interdição tem porá 

ria da região, em caráter de urgência.

A Funai apresentou proposta de ampliação da 

área de interdição sugerida pelos Villas Bôas, em 

no-vem bro de 1972 (Processo Funai/BSB/2801/72).

O processo chegou ao então presidente da Repú

blica, general Emílio Garrastazu M édici, ao m in istro 

do Interior, general Costa Cavalcanti, ao superin

tendente da Sudeco e ao com andante do 9o BEC, 

responsável pela construção da Cuiabá-Santarém, 

coronel José M eirelles. O Decreto n° 71.904, que 

in te rd itou  a "área Kreen-Akarore para fins de a tra 

ção de grupo indígena", fo i publicado em 14 de mar

ço de 1973, no D iário O fic ia l da União. Era o p ri

meiro passo para a criação da reserva Panará, mas a 

área in terd itada deixava de fo ra  a reserva trad ic io 

nal dos índios. Até o Posto de Atração da própria 

Funai e cinco aldeamentos foram  excluídos.

Em 4 de fevereiro de 1975, o então presidente 

da Funai, gen e ra l Ism arth  de A ra ú jo  O liv e ira  

desin terd itou  os 400 .000  hectares corresponden

tes à Área Kreen-Akarore (O fíc io  n° 058 /75 /P res i- 

dência da Funai) transfe rindo-a  para o dom ínio p le 

no da União. Os Panará já tinham  sido transferidos 

para o Xingu, em janeiro. A desinterdição fo i jus

tificada pela "inconveniência da manutenção daque

les índios em seu hab ita t  orig inal sob influência da 

estrada BR-163, Cuiabá-Santarém, cuja curiosidade 

por ela acarretou, inclusive, a perda de preciosas v i

das, uma vez que a Funai não pôde contro la r as dis

simuladas visitas deles. Daí a Funai te r optado pela 

transferência dos Kren-Akarore para a área do Par

que do X ingu, m antido íntegro, com isso, o equ ilí

brio biológico daquela gen te ” (Funai, O fício n° 0 5 8 / 

75). A Funai, entre tan to , não tinha  com petência 

para uma m ed ida  dessa na tu reza , que cabia à 

Presidência da República.

Segundo o depoim ento do general Ismarth ao 

cineasta Aurélio  M ichiles, a urgência de acabar com 

a m ortandade dos Panará fo i decisiva: "Você quer 

saber de quem fo i a decisão de transferir? Q uer que 

eu diga de quem foi? O Estatuto do índio diz que 

qualquer remoção do grupo indígena de seu hab ita t  

para outra  área tem que ser fe ita  m ediante ato do 

presidente da República. Eu estava vendo os índios 

morrerem. Vou fazer o expediente burocrático? Fa

zer solicitação para o m inistro? Para ele estudar e 

mandar para o presidente? E fazer um decreto para 

transferir?  Até lá, acabavam todos os índios que
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General Ismarth, Presidente da Funai, entre os irmãos 
Villas Bôas: "Aí, eu falei: Orlando, transfere!''. 1975

estavam naquela área. Ai, eu falei: 'O rlando, trans

fe re '. Ele transferiu  e não deu problema nenhum. 

Naquela época, n inguém  estava em dia com 0  Esta

tu to  do índio. A li, era um caso de emergência que 

não poderia estar subordinado a uma burocracia" 

(Entrevista ao film e  O Brasil Grande e os índios  

Gigantes, 1995).

Desinterditada a área e revertida ao dom ínio 

da União, a Funai requereu ao M in is té rio  do In te ri

or que o Institu to  Nacional de Colonização e Refor

ma Agrária  (Incra) assumisse a responsabilidade pe

los 4 0 0 .0 0 0  hectares dos K re en -A ka ro re , para 

remanejar posseiros de terras indígenas do Sul do 

país, concedendo-lhes títu los de propriedade rural 

nos term os do Estatuto da Terra (Lei n° 4.504, de 

3 0 /1 1 /1 9 6 4 ). Em 1979, o Incra concederia o uso 

de 231.111 hectares da Área Indígena Panará à 

C o o p e ra t iv a  A g ro p e c u á r ia  M is ta  C a n a ra n a - 

Coperana, situada no m unicíp io  de Chapada dos 

Guimarães, para -  ironia das ironias -  0  assenta

m ento de famílias de agricultores desintrusados de 

áreas indígenas no Rio Grande do Sul, Paraná e Santa 

Catarina. O Decreto n° 83.541, de 4 de junho  de 

1979, to rnou  fina lm ente  sem e fe ito  a interdição da 

Área Panará, confirm ando  a ilegalidade do ato.

Apesar dos esforços para a interdição, os Villas 

Bôas já estavam convencidos de que mesmo a cria 

ção de uma reserva não resolveria 0  problem a dos 

Panará. Para C láudio, 0  m elhor mesmo era trans fe 

ri-los para 0  X ingu (como cogitava, desde 1970) -  

em bora a remoção carecesse de fundam ento  legal.

A Lei n° 6.001, de 19 /12 /1973 , 0  "Estatuto do 

índ io ", no caput do artigo 20, determ inava que, "em 

caráter excepcional, se não houver solução a lte rna 

t iv a " , a União poderia in te rv ir em área indígena, 

desde que "determ inada  essa providência por de

creto da Presidência da República". Um dos m o ti

vos pelo qual se adm itia  tal intervenção seria a ne

cessidade de "com bater graves surtos epidêmicos, 

que possam acarretar o exterm ínio da com unidade 

indígena ou qualquer mal que ponha em risco a in 

tegridade do silvícola ou do grupo tr ib a l" . Além dis

so, o Plano de Diretrizes Administrativas para 1974, 

d ivu lgado pela Funai em abril de 1973, anunciava 

no 3o item: "ajustar e coordenar os anseios e os in te

resses das com unidades indígenas ao Plano de 

Integração Nacional, tendo em vista as regiões por 

elas habitadas e os eixos de penetração indispensá

veis à integração nacional, em particular, na A m a

zôn ia" (Tempo e Presença, n° 153, ago./set. 7979).

Em nenhum m om ento a Funai cogitou em bus

car uma solução a lterna tiva  que afastasse os índios 

da área mais próxim a da estrada e os levasse para 

pontos mais distantes, den tro  da sua terra trad ic io 

nal. A única via in tentada fo i a remoção.

"Essa (a transferência para o Parque do X ingu) 

é realm ente a única fo rm a de evitar que esses índ i

os desapareçam" -  disse C láudio numa entrevista 

ao jorna l Opin ião ,  um pouco antes da remoção, em 

março de 1974, 0  mesmo mês em que o general 

Ism arth A raú jo  de O live ira  su bs titu iu  o general 

Bandeira de M e llo  na presidência da Funai, adm i

tindo , no discurso de posse, que 0  órgão não estava 

capacitado para a grande tarefa da integração, pois 

"fa lta m  técnicos, fa ltam  recursos e um p lane ja 

m ento adequado" (Tempo e Presença, n° 153, ago./  

sef. 7979)

Os Panará, "são índios m uito  prim itivos, semi- 

nôm ades" -  disse C láudio ao O pin ião  -  "que vivem 

basicamente da caça e da coleta e plantam  batata e 

banana mais com a fina lidade de terem  m an tim en

tos para os grandes m ovim entos que costum am  fa 

zer. M esm o que fosse demarcada para eles uma re

serva m u ito  grande, isso não seria uma solução 

satisfatória. Além disso, a região em que vivem  é
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m uito  rica. Não é d if íc ik ju e  no rio Peixoto de Aze

vedo haja ouro e diamantes. Q uando estive lá, ago

ra há pouco tem po para a inauguração do e n tron 

cam ento da Santarém -Cuiabá com a BR-80, já ha

via por lá uma dezena de peruas e jipes de São Pau

lo e do Paraná, com gente interessada em terras para 

fazendas" (O p in ião , 2 5 /0 3 /7 4 ) .

Para o sertanista Apoena Meirelles tam bém , os 

Villas Bôas, desde antes do conta to , já teriam  a dis

posição de transfe rir os Panará de suas terras. "Te

nho para mim que, dentro  daquilo que os Villas Bôas 

acreditam, e eu respeito de antemão, já havia a idéia 

de contactar e depois levar os Panará para o Xingu. 

Q uer dizer, era a filoso fia  de trabalho deles: botar 

dentro  do Xingu e tom ar conta. O que eu não dis

cuto se está certo ou se está errado. Cada um tem a 

sua maneira de ver as coisas" (Entrevista de Apoena 

M eirelles, 1 0 /0 7 /9 2 ).

Meirelles, entre tan to , defende a tese de que a 

reserva deve ser criada na área em que o índio vive. 

"A cho que o papel da Funai, do Governo, é p ro te 

ger aquela com unidade onde ela habita. Se a trans

ferência fosse a solução para resolver a questão in 

dígena no Brasil, então você pega o Estado de Ro

raima ou qualquer outro  Estado desses e coloca os 

índios todos lá. Acho que essa transferência s ign ifi

ca fu g ir à responsabilidade histórica por aquilo que 

a sociedade nacional é responsável. Não interessa 

onde o índio esteja. Ele tem que ser p ro teg ido onde 

sempre hab itou e onde viveram  os antepassados 

dele, onde está toda a história dele" (idem).

Também é essa a opinião de V ito r Aorapi, ín

dio bakairi que trabalhou como m ilitar para o 9o BEC, 

na parte  de te rrap lanagem  da rodov ia  C uiabá- 

Santarém, no período em que os Panará estavam 

sendo contactados. Hoje, ele acha que a transferên

cia fo i prejudicial para os índios, "um a vez que eles 

foram  retirados de sua terra natal, que, hoje em dia, 

está sendo invadida pelos garim peiros e m adeirei

ros. É uma terra de onde os habitantes originais fo 

ram retirados sem mais nem menos, sem nenhuma 

explicação" (Entrevista de V ito r Aorapi, 1 0 /0 7 /9 2 ).

Fiorello Parise, o indigenista que chefiou a Fren

te de Atração Panará na sua ú ltim a fase, de maio de

1974 a janeiro de 1975, reitera a intenção da Funai 

de transferir os Panará para o X ingu. No final de 

1973, Parise fo i chamado pelo então presidente do 

órgão, general Ismarth Araújo de O liveira, para uma 

conversa em Brasília. O general teria  fe ito  a seguin

te proposta: "O lha , você vai lá e vê se consegue 

tira r os índios da influência da rodovia e os recupera 

em term os de saúde. E se você achar que eles têm 

condições de permanecer lá, tudo  bem, eles perm a

necerão. Mas se você me der um sinal verde, se achar 

que não tem condições de sobrevivência e que você 

não tem condições de tirá -los da rodovia, eu vou 

começar o plano de transferência" (Entrevista de 

Fiorello Parise, 1 0 /0 7 /9 2 ).

Parise chegou depois da desastrada passagem 

de A n tôn io  Campinas e encontrou uma situação d i

fícil no Peixoto de Azevedo. Um acam pamento com 

fu n c io n á r io s  da Funai am as iados com  índ ias 

contatadas. "O s índios não estavam mais lá. Só ha

via as índias e alguns funcionários. Pelo que soube, 

e inclusive confirm ei depois, todos eles m antinham  

relações com essas índias. Os índios tinham  saído 

revo ltados" (idem).

Só depois de alguns dias no acam pamento é 

que apareceram alguns índios, pintados de preto, 

com bordunas, perguntando pelo Campinas. Para 

contornar a situação Fiorello Parise teve que dizer 

que havia matado Campinas "e inclusive cortado 

fo ra  os negócio  dele, por ter tom ado as mulheres 

dos índios. Disse que as mulheres deles estavam lá 

e que poderiam ir apanhá-las". Só assim os índios 

ficaram mais amistosos (idem).

Fiorello Parise diz que muitos índios morreram 

por causa de gripes contraídas na estrada. "Eles es

tavam na estrada e contraíam gripe. E aí levavam os 

doentes para as aldeias e morriam  muitos. Eram só 

esqueleto. Colocamos algum soro e fomos seguin

do o caminho deles. Ao longo do caminho, eram só 

sepulturas" (idem).

O indigenista acredita que morreram 28 índios 

no tem po em que permaneceu na Frente de A tra 

ção. O den ir Pinto de O liveira, que trabalhou dois 

anos com os Panará no Peixoto de Azevedo, até eles 

serem transferidos para o Xingu, acha que 99%  das

96



mortes entre os índios foi por causa da gripe. "H ouve 

muitos casos de índios estarem com pneumonia, com 

febre, fug irem  para a mata e morrerem na mata. Eu 

mesmo tire i m uitos corpos do rio. Eles se jogavam  

no rio e m orriam . Era uma coisa assim de descon

tro le  to ta l. Tivemos situações de sair correndo na 

mata às duas horas da manhã para buscar índios 

que fugiam  para a mata para m orrer lá. M uitas ve 

zes eles iam e não conseguíamos encontrá -los” (En

trevista de O den ir P. de O liveira, 1992).

O den ir critica a decisão do 9o BEC de instalar 

seu acam pam ento no lugar que ficou  conhecido 

como Arrastão, hoje a cidade de M atupá, a apenas 

quatro quilôm etros do rio Peixoto de Azevedo. "Eles 

fizeram toda uma base enorme, com não sei quantas 

casas, um pátio enorme de máquinas. Eles poderi

am te r fe ito  isso do ou tro  lado, mais na frente . A 

questão indígena nem estava na preocupação des

se pessoal. M uitas ações poderiam ser evitadas. Não 

precisava te r m orrido tantos como morreram . Po

deria te r sido fe ito  um trabalho de com patib ilização, 

já que a estrada era uma questão irredutíve l" (idem).

"C om o a rodovia tinha  que ser fe ita ” -  co n ti

nua O den ir -  "en tão  que se fizesse um trabalho de 

proteção desse grupo. Não fo i fe ito  nada. A estrada 

passou m isturando índio com m áquina e fo i em bo

ra com os índios m orrendo. Para agravar mais a si

tuação, o acam pam ento do BEC ficou exatam ente 

no Arrastão. Era uma coisa to ta lm en te  irresponsá

v e l” . Ele recorda que, quando chegou no Peixoto 

de Azevedo, Fiorello Parise relatou que na beira da 

estrada haviam m orrido m uitos índios. "T ive opor

tun idade de ver, na margem do campo de pouso, 

um índio mal enterrado, em que o seu braço estava 

para fora. A impressão que se tinha, na época, era 

de que a correria era tanta, o processo de m orte dos 

Panará era tão intenso, que às vezes não dava te m 

po e os próprios índios não se davam m uito  ao tra 

balho de fazer o enterro com todas as característi

cas e ritua is ” (idem).

Ao mesmo tem po, o apoio à Frente de Atração 

Panará, considerável na época dos Villas Bôas pelo 

menos até o prim eiro conta to , fo i a cada dia d im i

nuindo. Ezequias H eringer considera que não havia

interesse dos militares do 9o BEC em apoiar s ign ifi

cativam ente a Frente porque tinham  interesse que 

os índios não permanecessem ali.

Fiorello Parise conta que em determ inada fase 

do trabalho com os Panará não havia mais d inhe iro  

para nada, fa ltava  m edicam ento. Certo dia, ele fo i 

conversar com um coronel do Exército que visitava 

as obras da estrada e perguntou se ele poderia "q u e 

brar um g a lho ” e a judar o Posto.

"Lem bro-m e m uito  bem que fique i hum ilhado 

naquela vez, porque cheguei lá e disse: 'O  senhor não 

poderia quebrar o galho da gente e arranjar um com 

bustível, porque nós temos índios doentes para re

m over para o Cachim bo'? Ele me olhou e disse as

sim: 'Q uem  quebra galho é macaco gordo '. E ficou 

nisso mesmo. Não deu apoio, não deu com bustível, 

nem nada” (Entrevista de Fiorello Parise, 1 0 /0 7 /9 2 ).

Apesar da situação dram ática dos Panará, a 

m aioria dos técnicos da Funai que trabalharam  na 

Frente de Atração fo i contra a transferência para o 

X ingu. Fiorello Parise lembra que ten tou  por todos 

os meios evitá-la . Os índios foram  retirados da es

trada e levados para uma nova aldeia, Korokokó, 

mais d istante da BR, em uma região de cachoeiras, 

no Braço Norte. Parise alegava que quase todos os 

índios já estavam na cachoeira, recuperados em te r

mos de saúde, fazendo roça, "recom eçando toda 

aquela vida trad ic ional deles” . Mas fo i para Belém, 

de férias, e, quando retornou, soube, em Cuiabá, 

que O rlando Villas Bôas havia d ito  que a trans fe 

rência iria sair e que convidaria  um grupo de Panará 

para conhecer o Xingu.

"O  processo fo i desencadeado e não tive  mais 

como co n tro la r” , afirm a Fiorello Parise. "Era um ne

gócio m uito  acima de m im. Daí a uns tem pos já veio 

a determ inação para eu chegar com os índios até a 

Santarém -Cuiabá, com os líderes, para se desloca

rem até o Parque do X ingu, para conhecerem o lo 

cal para onde ¡riam ser transfe ridos” ( idem).

Todavia, os arquivos da Funai tam bém  regis

tram  um re latório  de Parise à Subcoordenação da 

Amazônia, de Cuiabá, em 25 de novem bro de 1974, 

em que o sertanista, após relatar as difíceis cond i

ções de trabalho na área Panará e as d ificu ldades
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vividas pelos índios, mostra-se mais conform ado com 

a transferência para o Parque do Xingu. A carta diz: 

"C onsiderando que 90%  do grupo já fo i vacinado, 

sugerimos a vinda de uma equipe do Parque N acio

nal do Xingu para a BR-163 (possivelmente a que 

fo i escolhida para chefiar a nova aldeia) a fim  de 

realizar a transferência diretam ente para o PNX. Uma 

vez fixados na nova aldeia, esquecidos os vícios 

adqu iridos na BR-163, poderá ser com p le tada  a 

t ra n s fe rê n c ia  com  os que  se e n c o n tra m  em 

Korokokó. Isto tam bém  só será possível após a co 

lh e ita "  (R e la tó rio  0 0 5 /7 4 , PXTO p /S ub  Coama 

Cuiabá, 2 5 /1 1 /7 4 ).

O den ir O liveira também  recorda que a ida para 

Korokokó já estava apresentando resultados pos iti

vos. "Ficamos o ito  meses com os Panará, lá. Eles 

nunca mais vo ltaram  para a estrada, eles não que ri

am mais ver estrada porque eles passaram a en ten

der que essa história de estrada era uma coisa que 

só lhes trazia, além da doença, a própria  degrada

ção física e aquela relação com os trabalhadores 

extrem am ente ruim . Eles se conscientizaram desse 

processo e fom os em bora com eles para Korokokó" 

(Entrevista de O den ir P. de O live ira, 1992)

"Lá, pela prim eira vez eles tiveram  a o p o rtu n i

dade de reconstitu ir principa lm ente o aspecto da 

subsistência, as suas roças, com todos os cuidados 

trad ic ionais. Todas as plantações eram cercadas, 

principalm ente a de am endoim , litera lm ente  cerca

da para que as mulheres e os curiosos não pudes

sem entrar, porque o que se percebia, na época, era 

que a questão do amendoim para eles era uma ques

tão m uito  im portante, quanto à religiosidade, ao as

pecto esp iritua l" (idem).

Ele insiste que durante o pe ríodo  em que es

teve  na Frente de A tra ção  dos Panará nunca fo i 

d iscu tid a  p ro fu n d a m e n te  a questão  da tra n s fe 

rência , m esm o porque  o g ru po  que tra b a lh a va  

no P e ixo to  de A zevedo  não co n co rd a va  com 

essa so lução . “ H ouve m u ito s  rad iog ram as que 

passamos para a Funai de C uiabá d izendo  que 

essa questão  da tra n s fe rê n c ia  era e x tre m a m e n 

te b ru ta l, na m edida em que existiam outras a lter

nativas na própria área" (idem).

"Era uma época extrem am ente difícil para d ia 

logar com a Funai", lembra Odenir. "Nesse aspecto 

dos Panará, a questão sempre ficou exclusivam ente 

sob a tu te la  dos Villas Bôas, que sempre defende

ram publicam ente a transferência dos índios para o 

Parque do Xingu. Foi uma estratégia que os Villas 

Bôas sempre adotaram , a transferência de grupos 

para dentro  do Parque do Xingu, como uma m anei

ra de salvar os índios" (idem).

O den ir recorda ainda que, por várias vezes, 

Fiorello Parise fo i a Cuiabá e deu entrevistas te n 

tando m ostrar para as autoridades que a transfe 

rência dos Panará não precisava acontecer. "A  es

trada, o próprio  processo de ocupação que estava 

acontecendo, os índios já haviam aprendido. De fo r

ma m uito  doida, é claro, porque a m aioria morreu. 

Mas eles já haviam aprendido que aquela coisa de 

estrada era para ser deixada de lado. Mas para os 

próprios índios nunca se falou nessa história de trans

ferência para o X ingu" (idem).

A esse respeito, O denir cita uma entrevista que 

Fiorello Parise deu à imprensa, dizendo que havia 

fe ito  um plebiscito m uito  rápido nas aldeias panará 

e que o resultado fora  que os índios não queriam 

ser transferidos. "Em seguida, os Villas Bôas te n ta 

ram desmoralizar o que o Parise tinha  d ito . Inc lu 

sive fizeram uma piadinha a respeito. Queriam  sa

ber se o Parise estava se im aginando na Itália para 

fazer plebiscito, porque entre índios não existiria 

plebiscito. Uma coisa bem assim de deboche. Acom 

panhei isso na época em que estava hospitalizado, 

lendo jo rna is" (idem).

Parise é um dos maiores críticos da transferên

cia dos Panará para o Parque do Xingu. "Para mim 

aquilo fo i um desastre. Gado é que você pega em 

um curral e leva para outro. Um povo não se pode 

pegar e transportar de um lado para outro, só para 

que isso tenha e fe ito  para a imprensa, para outros 

objetivos que não sejam de interesse do próprio  ín

dio, do próprio  povo. Acho que havia plenas cond i

ções de eles permanecerem na área deles e que só 

foram  transferidos devido à in terferência e à pres

são de interesses outros que não os dos índios" (En

trevista de Fiorello Parise, 1 0 /0 7 /9 2 ).
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Sidney Possuelo, que esteve por seis meses na 

Frente de Atração dos Panará e que acompanhou 

os indios no dia da transferencia para o X ingu, den

tro  do C -47 da Força Aérea Brasileira, nega qua l

quer participação nessa decisão. “ O O rlando Villas 

Bôas acreditava que o Parque do Xingu era o te rr i

tó rio  indígena mais p ro teg ido e que, fora dali, os 

Panará estavam sujeitos a uma série de problemas, 

invasões de terra, conta tos ind iscrim inados e ele 

queria resguardá-los e p ro tegê-los" (Entrevista de 

Sidney Possuelo, 1 1 /0 5 /9 3 ).

Possuelo, que presidiu a Funai em 1992, lem 

bra que quando  estava no Posto D iauarum , no 

Xingu, conversou diversas vezes com Cláudio Villas 

Bôas a respeito da necessidade de transfe rir ou não 

transfe rir os Panará. "O s Villas Bôas ju lgavam  que 

o Parque Nacional do Xingu era um santuário, um 

lugar que realmente poderia pro teger os índios. É 

claro que qua lquer m udança, de qua lquer povo, 

necessita realmente de estudo, de uma preparação 

m uito  grande. E, naquela altura, não tinha  grandes 

concepções mais firmes sobre as implicações de tudo 

aqu ilo " (idem).

Mas O rlando Villas Bôas fala com convicção 

sobre a necessidade de retirada dos Panará do Pei

xoto de Azevedo. Ele diz que quando retornou da sua 

viagem ao Japão leu uma notícia em O Globo, so

bre uma índia pegando uma bolacha da mão de um 

passageiro de ônibus na BR-163, com a seguinte 

legenda: Os índios ped indo esmola na estrada '. 

"Isso é um troço terrível. Foi isso que me deixou de tal 

arte que chegamos lá e arrancamos todos os índios 

possíveis de lá e levamos para o X in g u ", a firm a O r

lando (Entrevista de O rlando Villas Bôas, 1 4 /0 8 /9 2 ).

A transferência dos Panará começou quando 

C láudio Villas Bôas vo ltou  ao Peixoto de Azevedo, 

em 1974, e convidou os líderes W atuya e Kreton 

para v isitar o Parque do X ingu. Os dois eram índios 

respeitados entre os Panará e os Villas Bôas acha

ram que poderiam  exercer um papel de liderança.

O relato é de O denir: "O  Kreton fo i até o Par

que Nacional do Xingu e ficou uns dez dias no Pos

to  Leonardo, fazendo uma visita. Q uando ele re to r

nou, veio contando mil histórias, porque nenhum

outro  Krenacore havia ainda visto uma outra  região 

além daquele m undo próprio  deles. Ele veio m uito  

impressionado com os animais domésticos que viu, 

pato, galinha, cachorro. Pelo que mais ou menos 

narrava, vo ltou  do passeio a ltam ente im pressiona

do, tanto  com esse aspecto como impressionado por 

te r e n co n tra d o  ou tros  g rupos ind ígenas que o 

recepcionaram com m uita festa e m uita  pompa. Na 

verdade, essa visita que o Kreton estava fazendo ao 

Xingu era para que ele convencesse o restante do 

grupo a ir para lá" (Entrevista de O den ir Pinto de 

O liveira, 1992).

A jorna lista  Luzia Am élia Aires M ore ira  Schiel, 

a "M em élia  M ore ira", que por quase 20 anos fez co

bertura para a imprensa sobre assuntos indígenas, 

destaca que, no fina l de 1974, Ezequias Heringer, 

acompanhado pela também  jornalista Eliana Lucena, 

chegou a ir ao Posto Leonardo, no X ingu, para uma 

ú ltim a ten ta tiva  de convencer os irmãos Villas Bôas 

a não retirar os Panará de suas terras. " Foi uma con 

versa inú til, porque já estava m uito  perto da trans

fe rência" (Entrevista de M em élia  M oreira, 1992).

Para Heringer, "a  transferência fo i, desde o in í

cio, uma decisão de governo e fetuada pelo O rlando 

Villas Bôas, acatada, decantada e exaltada e n fim " 

(Entrevista de Ezequias Heringer, 0 5 /0 5 /9 2 ). Para 

O rlando poderia parecer uma ação hum anista e ro 

mântica, adm ite, mas tam bém  era sensacionalista: 

uma ação capaz de reeditar o que para os dois irmãos 

sertanistas havia sido uma experiência positiva de 

reunião dos índios xinguanos em uma única reser

va. Só que, para o governo que estava por trás e 

acima deles, a ação visava outros fins.

Na época em que a Frente começou a atuar, 

assegura Xará, "não tinha  nada, nem garim po, ab

so lutam ente nada na reg ião ". A base do Cachimbo 

estava a 128 km ao Norte do rio Peixoto de Azeve

do. A mais próxim a ocupação estava ao dobro des

sa distância ao Sul, d istância ainda mais longa para 

Leste e Oeste. O rlando  garante que 2 mil garim pe i

ros estavam prontos para invad ir o Peixoto de Aze

vedo, que possuía diam ante na cabeceira, e ouro na 

foz. Os garim peiros tinham  entrado na área, ao Sul, 

justam ente porque os Kayabi, que os in tim idavam ,
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m antendo-os à distância, haviam sido "pacificados" 

e levados para o Parque do Xingu.

No exato m om ento do início dessa invasão, 

O rlando  e C láudio, "pe la  prim eira  vez na v id a ", 

como dizem, saíram de férias. Foram para o Japão, 

a convite  do governo japonês. Q uando voltaram , 

um mês depois, "ficam os sabendo que o rio Peixo

to de Azevedo estava sendo invadido e que estava 

uma barbaridade aquilo lá, tinha  m orrido m uito  ín

d io " (Entrevista de O rlando Villas Bôas, 1 4 /0 8 /9 2 ). 

Foram 30 a 90 mortes, nesse período. Concorda

ram, então, que a única solução era mesmo tira r os 

índios da área, a judando o governo a transferi-los 

para o Xingu.

Heringer diz que logo após o conta to  já havia 

uma pista de pouso de garim po construída com o 

apoio do 9o BEC, que fazia o transporte de a lim en

tos para os garim peiros. Entre o con ta to  com os 

Panará e sua transferência para o Xingu, "a  pressão 

aumentou violentam ente, mas uma pressão com cer

teza p lane jada", assegura, "um  planejam ento sig i

loso, a partir dos m ilitares, que conseguiram em três 

anos, de repente, ocupar aquela área" (Entrevista 

de Ezequias Heringer, 0 5 /0 5 /9 2 ).

Para o indigenista não haveria m ortandade de 

índios nem necessidade de tira r os Panará da sua 

área orig inal de ocupação se O rlando Villas Bôas t i 

vesse forçado a interdição da área desde o início. 

O rlando assegura te r pedido a criação da reserva, 

abrangendo toda a extensão do Teles Pires, 20 km 

de cada lado do rio, das cabeceiras à foz. O decreto 

de interdição, n° 71.904, de 14 de março de 1973, 

fo i neutra lizado pela desinterdição decretada em 4 

de fevereiro de 1975 e fina lm ente  revogado pelo 

Decreto n° 83.541, de 4 de junho de 1979, quatro 

anos depois, sem que nenhuma reserva tivesse sido 

cogitada. A área de dom ínio dos Panará poderia che

gar a 2 milhões de hectares, como sugere o sertanista 

Fio rei Io Parise, ou a 3,5 m ilhões, no cálcu lo de 

Ezequias Heringer.

Rapidamente, as terras foram  sendo invadidas. 

No lugar da m aior aldeia está, hoje, a cidade de 

M atupá. No vale do Peixoto de Azevedo, brotaram 

23 cidades e povoados, número m aior do que as 21

da serra do Roncador. A lta  Floresta é a m aior c ida

de, ponto  de apoio para centenas de garim pos e 

propriedades rurais de empresários como Sílvio San

tos, A riosto da Riva, O lacyr de Moraes e empresas 

como D igibanco e a C onstrutora  Guarantã.

A sorte dos Panará ficou decidida no m om ento 

em que o governo resolveu interligar os 1.700 km 

entre Cuiabá e Santarém, abrindo um cam inho de 

escoamento de produtos do p lanalto central para o 

litora l Norte, perm itindo apoio perm anente a uma 

das maiores bases m ilitares da América, a base do 

Cachimbo, no sudoeste do Pará, com 4 milhões de 

hectares, e lucros fabulosos aos que naquele mom en

to  se apossaram de terras férteis sub-valorizadas.

Os Panará, que poderiam  te r d ire ito  (reconhe

cido pela legislação brasileira) a 2 ou 3,5 m ilhões de 

hectares, teriam que ser confinados ao Parque do 

Xingu, uma terra que o governo já havia adm itido 

retirar do processo produ tivo  e " im ob iliza r" para os 

índios do vale do Xingu -  16 grupos d istintos, m u i

tos deles convivendo de modo alheio à sua vontade.

O rlando Villas Bôas considerava uma façanha 

fazer o conta to  com os Panará antes da invasão de 

garim peiros que reputava inevitável, porque o ge

neral Bandeira de M ello , presidente da Funai, era 

contra até a form ação de uma frente  de atração. 

Para o general, que comandava com mão de ferro o 

órgão tu te la r dos índios, a área poderia m uito  bem 

ser entregue aos garimpeiros.

Enquanto os Villas Bôas estavam no Japão, su- 

cederam-se três comandos na Frente de Atração, três 

equipes, entre 1973 e 1976, com seis sertanistas jo 

vens, de pouca experiência, sem uma d iretriz geral 

coerente e enfrentando sérios problemas internos. 

A imagem dos bravos índios gigantes m endigando 

no leito da estrada Cuiabá-Santarém com a popula

ção dizimada por doenças fo i o impulso final para a 

transferência. Uma de-cisão radical com o mundo 

deles, contingente  à invenção da estrada e à ocu

pação da área por ela cortada.
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capítulo 6

S lN A  DE CONTATADO
m abril de 1994, na aldeia Panará do rio M anissauá-M issu, no Parque 

Indígena do X ingu, Teseya Panará -  que tinha  aproxim adam ente 38 anos 

quando os Villas Bôas entraram  em conta to  com a tribo , em 1973 -  contou 

ao antropó logo  Stephan Schwartzman sua versão da h istoria do conta to .

Kiompé Panará e Schwartzman traduziram p o r " branco" a palavra panará 

hi'pe, que tem , trad ic ionalm ente, um espectro mais am pio de significados, 

que vai desde "in im igo " a "outros índios", a "o u tro " e até a "b ranco". Para 

os Panará, até o avião era uma espécie de h i ’pe. Como a história de Teseya é 

uma história panará do conta to  com os brancos, Kiompé e Schwartzman 

traduziram  h i'pe  como "b ra n co ". É o significado usual da palavra para os 

Panará, hoje em dia.

A  HISTORIA DE TESEYA.

V ou começar a contar desde o início. Primeiro, não tinha  branco. Eu era pe

queno quando eles chegaram, prim eiro, na aldeia Yopuyüpaw. Chegou um avião e 

jogou coisas lá de cima. A m inha mãe ainda me carregava nas costas. Não tinha  

branco. O pessoal viu o avião. Eu não vi o branco naquela época, não sabia de 

branco lá na terra da gente, no meu mato. O avião vo ltou , novam ente, e jogou  uns 

papéis, que os Panará pegaram.

"C hegou branco de novo, lá em cima, para jogar coisas. O que que é isso?" 

- falaram  os velhos Panará. "O  que é? O que é? É coisa de lá em cima? Por que 

que jogou  essas coisas? Não sei, ta lvez seja para m ata r" -  diziam. Eu entendi assim 

os velhos.

Fiquei crescendo na aldeia Pèriwèsã. Lá não tinha  branco. Tinha m uito  Panará. 

O pessoal ia para a floresta fazer festa. Ia tirar mandioca, caçar, pegar jabuti e tatu. 

Não tinha branco. "Não tem branco. Branco não vo ltou . Está bem, sem b ranco", 

disseram os velhos. E os Panará esqueceram.

Eu conheci as aldeias uma por uma. Estava na aldeia Pèriwèsã. "Ficaremos 

aqui m u ito  te m p o ," disseram os velhos. Eu estava crescendo. Os Panará iam caçar 

e não encontravam  cam inho do branco, não.

Fomos para a aldeia Sèpèsèrapèri. íamos apanhar taquara, para fazer ponta 

de flecha, com meu pai e m inha mãe. "O nde  estão os brancos? O nde tem cam inho

Teseya Panará. 1994
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dos brancos? Não tem  b ranco ", d iziam . Acharam  taquara e trouxeram  para a 

aldeia Sèpèsèrapèri. Eu era pequeno mas estava ficando maior. Aí falaram  que iam 

para outra  aldeia. Chegaram os Panará dizendo: "A qu i vamos ficar, aqui vamos 

andar". No lugar onde eu nasci tinha  m uita terra. Tinha m uitos velhos. Entende?

Daquele lugar, onde eu cresci, fomos embora. O  pessoal encrencou-se, ficou 

bravo com meu pai e, aí, fomos para outra terra, não fo i m uito  longe, a aldeia 

Yopuintonôyõnkô. "Vamos ficar aqui. Não tem brancos", disse meu pai. M inha  mãe 

disse: "Vamos ficar aqui. Aqui mesmo ficarem os". M eu avô disse: "Ficaremos aqu i". 

Naquele lugar eu cresci, mesmo, a aldeia Yopu in tonôyõnkô. O pessoal ia caçar 

um pouco longe, trazia coisas, caça para a aldeia e não tinha  branco. Trazia coisas 

para aldeia, sem branco. O pessoal ficou lá, naquele lugar e eu cresci mesmo, 

fique i adolescente.

Chegou gente de outra  aldeia. O pessoal derrubou m uita roça, derrubou o u 

tra, derrubou outra  e derrubou outra. A gente ia longe. Trazia coisas pelo igarapé e 

não encontrava branco, não. Andava tranqü ilo , andava longe e não tinha branco. 

Andava tranqü ilo , caçando, trazendo coisas para casa, para fazer festa e ficar can

tando a noite toda, na festa da caça, sem branco.

Foi na a lde ia  Sonsênasan que p rim e iro  jo g a ra m  facas. Eu estava  no 

Y opu in tonôyõnkô  e o pessoal da outra  aldeia nos chamou para ir embora. "Vamos 

para ou tro  lugar, para ver nossos parentes". "Está bem, não tenho vontade de ficar 

a qu i". Aí, amanheceu, e apareceu um avião voando. Só um. Chegou de manhã, o 

sol estava baixo. "C hegou branco" -  disseram. "Talvez seja b ranco". Aí, avião 

vo ltou  e fo i lá no Yopuin tonôyõnkô. Então ficaram com medo e disseram que iam 

embora. Os velhos já conheciam o branco. Todo m undo resolveu ir para outra  

aldeia para os brancos não matarem todo  m undo.

Todo m undo disse que ia embora. As mulheres prepararam comida. "Vamos 

esperar para ver se esse que a gente viu vo lta  de n ovo ", disseram. "N ão, não 

vamos esperar, não". Aí, foram  embora. Deixaram coisas lá, comida. Na outra  

aldeia tinha  m uita comida. Am arraram as coisas e saíram daquele lugar. D orm i

ram em ou tra  casa, dorm iram  de novo em ou tra  casa, dorm iram , dorm iram , 

dorm iram , e aí chegaram na outra  aldeia, Sonsênasan. "N ão ficou atrás nenhum 

Panará. Talvez o branco apareça lá ", disseram os velhos. "N ão, não tem caminho 

de b ranco", disseram.

O povo jun tou-se  naquele lugar. Um velho tinha  ficado atrás, esperando 

no caminho. "N ão voltem  para a aldeia a n tig a ", disseram. O pessoal fo i buscar 

o velho.

O pessoal jun tou-se  e disse, "A qu i está bom, não tem b ranco". "N ão, não 

está não, já vimos aquele que chegou no Y opu in tonôyõnkô". O povo jun tou-se, 

os velhos ficaram fazendo discurso e o pessoal escutando. "Está bem, vamos fazer 

roça aqui, aqui vamos roçar. Vamos esperar a seca começar para roçar", disse

ram. Aí, no início da seca, fizeram roça, roçaram e roçaram na beira do rio -  na 

aldeia Sonsênasan.

Então, chegou o branco. Chegou. Naquele lugar, jogou facão, jogou facão de 

cabo verm elho, com prido, m uito  com prido. "C hegou! Chegou branco! Por que
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branco veio? Por que jogou facão?", falaram. "Talvez seja perigoso, b ravo ", fa lou 

o pessoal. "N ão, não, não veio matar não", eu disse. "N ão vêm pela terra, estão lá 

em c im a", falei. Jogaram facão, jogaram  miçangas, muitas miçangas, miçangas 

brancas. Os velhos ficaram com medo, mas os jovens não.

A gente se jun to u  e fom os caçar. "Vamos ficar de olho nos brancos. Vamos 

ver eles. Por causa das coisas", disseram. Fomos caçar e voltam os. "N ão tem cam i

nho de brancos, não tem branco, não tem coisa nenhum a". Naquele lugar tinha  

outra  aldeia panará e fom os para lá. Tinha m uitos Panará. Os brancos não vieram 

por terra. Só voavam em cima. Ficavam jogando coisas. Naquele lugar, começou- 

se a fa lar em ir para outra  terra, para a aldeia de Inkuipô.

O pessoal fo i indo para Inkuipô, fo i indo e ficou lá. Fez roça naquele lugar. Os 

Panará fizeram roça de novo naquele lugar, como os velhos disseram para fazer. 

Naquele lugar, vimos novam ente o avião, que passou lá em cima do Inkuipô. A 

gente viu ele v indo e fo i embora. Espantou todo  m undo.

Conversamos de novo sobre o avião. Os Kayapó já tinham  atacado. E então 

veio outro  avião que espantou o pessoal. Então, o povo deixou Inkuipô.

Fomos para a aldeia Kyaunakye e ficamos lá. Estávamos começando a fazer 

roça, mas deixamos e fom os em bora para a aldeia Pètsupèri. M u itos  Panará se 

jun ta ram  no Pètsupèri. Juntou, jun to u . Foi o medo do avião que fez com que o 

povo se juntasse. Todos os Panará saíram, foram  todos para Pètsupèri e se ju n ta 

ram naquele lugar. Não tinha  mais gente nos outros lugares.

Aí, todo  m undo saiu de lá, atravessou o rio no Pètsupèri e saiu, com medo. 

Todo m undo com medo. Tinha muitas roças. Fizeram um cam inho. O Potü e o 

Sinasüri, meu avô, botaram  um cam inho. Fizeram um cam inho para Tôpayurõ. T i

nha pessoal lá tam bém , e fizeram  cam inho. Os meus avôs ficaram  no Tôpayurõ, 

esperando. O resto do pessoal estava no Pètsupèri. Então largaram a aldeia antiga. 

Mas não fizeram m uita roça na nova. Eu vi só uma.

Falaram que iam em bora e foram . "Vamos jun ta r lá mesmo, lá no Tôpayurõ", 

disseram. "Está bem, vam os". Todo m undo fo i fazer roça. Um por um. Eu fique i 

pensando na m inha mulher, como não tinha  roça lá e fique i triste  por causa dela. 

Aí, meu sogro fa lou, "Vai lá fazer roça". "Eu v o u ", falei. Ficou todo  m undo triste 

por causa das roças quando todos se foram . O povo chegou, fez m uita  roça na

quele lugar e largou. Largou Pètsupèri e tudo . Todos foram  embora. Foram em bora 

para Tôpayurõ.

Naquele lugar, fizemos roça nova e plantam os coisas. "Vamos ficar aqui mes

m o," disseram. Foi o Potü que fez prim eiro. Ele chamou o pessoal para ir no mato, 

derrubar. "Está bem ", disseram. Foi todo  m undo lá, para trabalhar. Potü, o p rim e i

ro, fa lou: "Pode vir todo  m un do ". Todo m undo fez roça, estavam trabalhando 

m uito . Roçaram, roçaram, roçaram, quando chegou ou tro  avião. Primeiro veio um, 

depois, veio outro . Passaram d ireto. "Vai chegar ou tro  depo is", disseram.

Foi assim que chegou branco prim eiro naquele lugar, no avião. O avião com e

çou a atacar. O avião vinha em cima da gente.

A lguns dias depois, o pessoal fo i pescar. Eu chamei: "Vamos todo  m undo pes

ca r". O Namprà tam bém  cham ou: "Vamos am anhã". Dorm im os. De manhã, a
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gente fo i. A gente fo i pelo cam inho, encontrou o ponto  da pesca e acampou. Uns 

foram  pescar. O utros, fizeram  cama, fizeram  tap iri, para pescar. Vi cana para fazer 

flecha e peguei m uita. Namprà e Kritasôsü, os dois foram  pescar. "Vamos com 

eles'', fa lou o pessoal. Eles já tinham  ido, mas não foram  longe. Na beira do rio, 

vo ltaram  gritando: "C hegou!

"O  que foi? O que fo i que vocês estão correndo?" -  nós perguntamos. "Branco 

chegou! Pendurou facão e m içanga, lá !" , fa laram . Namprà pegou um facão com 

prido, com prido, e m içanga tam bém . O pessoal fa lou : "Vamos todo  m undo pegar, 

logo, as coisas".

A gente fo i pelo córrego pequeno. "D e onde veio o branco? De onde?" -  a 

gente perguntava. Não achamos os brancos. Fomos atrás deles e ouvim os eles 

fa lando. "Chegaram  m uitos brancos! Chegaram os brancos! O que será que vai 

acontecer com nós? Serão eles bravos?". Então eu falei: "Eles penduraram  facões. 

Não são bravos".

Os velhos ficaram com medo. "Vamos vo lta r para a a lde ia ", disseram. Chega

mos na aldeia e eu falei: "C hegou b ranco". D iscutimos como a gente faria. Os 

velhos estavam com medo. "O  branco vai nos matar. Vai acabar conosco", disse

ram. "N ão, os brancos não nos atacaram; trouxeram  facão e m içanga", eu disse. 

"Faca e m içanga, tam bém . A gente pegou". Perguntaram: "O nde  está?". "Está 

lá " , respondi. “ Então, amanhã vam os". D orm im os até a manhã. De manhã o 

pessoal fo i, m uita  gente. Estavam pendurados facões, machados e facas. "Branco 

chegou de novo! Chegou! Chegou pelo r io !" , disse o pessoal. Foi assim. Naquele 

lugar Panará achou muitas coisas, achou, achou, achou.

Os velhos avisaram para não mexer com os brancos, para deixar qu ie to , 

senão eles nos matavam. Tinham chegado para nos matar. Os que não tinham  

medo falaram  que os brancos não tinham  chegado para nos matar. Os velhos 

ficaram com medo -  eles que conheciam. Nós não estávamos com medo, a rapa

ziada não tinha  medo e disse que os brancos não m atariam. M ataram  antigam en

te, o pessoal antigo.

Então o branco ficou lá. E os Panará vo ltaram . Foi assim que o branco chegou 

prim eiro. Entrou lá e os Panará se espalharam.

Vinha avião constantem ente. V inha um para lá, vinha ou tro  para lá, vinha 

outro  para lá. Então os velhos ficaram com medo. "N ão são bravos, não fiquem  

com m edo", eu disse. “ Não são bravos, eles querem nos amansar, é por isso que 

deixaram coisas para nós". "Tenham cuidado para eles não atacarem vocês," d is

seram os velhos. "N ão são bravos, vieram para nos am ansar", insisti. Então o pes

soal fo i embora, com medo. Foram para a aldeia antiga, Yopuyüpaw.

A gente fo i para Yopuyüpaw e dorm iu um dia. Naquele lugar, fez uma roça 

grande. Então o pessoal fo i buscar comida na aldeia Topayurõ. A gente vo ltava 

com a comida, quase chegando, e o branco estava lá, fazendo a comida dele. Lá, 

no rio Peixoto, os Panará viram de novo. "N ão é bravo. Deixou os facões que o 

pessoal pegou lá" -  falaram. Os velhos Panará estavam com medo.

A gente estava vo ltando com a comida e estava um velho, o C láudio, talvez, 

chorando, dizendo assim: "N ão estou b ravo ", e acenava com a mão. “ Não estou
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bravo. Não vou matar vocês", fa lou. Então, o pessoal fo i em bora para a aldeia. 

Chegamos na roça nova. O pessoal fo i chegando e eu falei: "Vam os lá, ver o b ran

co de n ovo ". Então, fomos. Não era m uito  longe.

Chegamos à tarde. "O nde  está o branco?". "Está lá, cortando pau ". M eu 

irmão, Inkreya, fo i jun to  com igo. Branco g ritou : "C hegou Panará! Panará!". Fala

ram: "N ão  estamos brabos". "Venham  cá !". A gente chegou, pegou miçangas, 

pegou facas, facões, machados, pegou m uito. Eu já  estava indo, quando meu ir

mão apontou a flecha para eles. “ Não! Não é b ravo ” , falei. "N ão  está bravo, está 

acenando com a m ão". Eu falei para Inkreya: "N ão flecha, não. Não vai atacar, 

não, não é b ravo ", eu disse.

"N ão estou b ravo", o C láudio fa lou e pegou na mão de todo  m undo. "N ão 

estou bravo. Não me fleche ". Eu avisei meu irm ão, "N ão! Pára! Deixa a i! ” . O 

C láudio passou a mão na cabeça e pegou na m inha mão. Ele andou um pouco, 

pegou uma faca, e jogou longe do pessoal. "N ão estou bravo. Não corram. Ve

nham cá", fa lou. A gente tinha  chegado com medo e, então, fo i em bora pelo ca

m inho. Ele ficou lá. O C láudio chamou: "N ão estou bravo, venham pegar facas, 

m içangas". Mas a gente fo i em bora para a aldeia. A gente chegou na aldeia, à 

noite, no Yopuyüpaw.

E, então, morreu meu avô, Sewakri. Na chegada, com medo dos brancos, 

morreu a m inha mãe. O Cláudio andava atrás de nós, para fazer conta to . M orreu a 

m inha mãe. O prim eiro a m orrer fo i o fa lecido Sewakri. Então, o povo começou a 

ficar doente, doente.

Todo m undo ficou deitado, prostrado. Os outros foram  para o m ato, um fo i 

por aqui, ou tro  acolá. M orreu, m orreu, m orreu, ficou todo  m undo doente. "O  que 

é que está acontecendo conosco? Talvez seja por causa do b ranco", fa laram . Todo. 

m undo m orreu, lá.

O povo, então, fo i para a aldeia antiga. “ Vamos para Topayu rõ", falaram . A 

gente fo i, acampou, e, naquele lugar, ficou m orrendo. M orreu todo  m undo. Che

gamos perto do rio grande e, aí, explodiu bomba. Fazia barulho. "O  que será que 

é? Estão nos m a tando".

O pessoal dorm iu no mato. Crianças, gente grande, todos m orreram . Chega

mos no rio grande. Atravessamos o rio. Uma criança se a fogou, o irmão do Seakyã. 

Entrou na água quando estava doente e a fundou. Ficamos tristes, naquele lugar. 

"P or que não pegou no braço da criança?", perguntaram . “ Q ueria chegar de vo lta  

rápido então não comi, fo i por isso". M orreu  gente de todas as famílias. "O  que é 

que aconteceu conosco?".

Naquele lugar o povo chegou, jun tou-se  e ficou lá. Eu fique i doente. Todo 

m undo m orreu no cam inho. O pessoal veio v indo no cam inho e disse: "Vocês se 

cuidem . Tem banana para vocês comer. Quem  não ficar doente vai fazer com ida 

para os ou tros ". Quem  não estava doente fazia com ida, pegava mel. Não ficou 

n inguém  na roça. M orreu  todo  m undo, lá.

Aí, chegou avião de novo, no Topayurõ. O C láudio vinha lá de cima. Vinha 

d ireto. "P or que vem atrás da gen te? ". "N ão  sei, todo  m undo está m orrendo ". 

“ Am anhã vamos andar de novo, para ver o b ranco" -  fa laram . O pessoal chamou
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para sair daquele lugar. "D e ixa  a gente ficar bem que depois a gente vai lá, nova

mente, lá no r io ". Naquele lugar, o povo morreu novam ente. Chegou mais gente e 

tam bém  morreu. Vo ltou todo  m undo para aquele lugar.

Era m uita  gente que jun tou-se. E m orreram quase todos no Topayurõ. Daquele 

lugar foram  ver o branco. Eu fiquei com os outros. O pessoal fo i pelo rio Kenisèngsi 

(Tucunaré). E o branco chegou, novam ente. "P or que que chegou branco?" -  per

guntaram . Branco trouxe machado e facão. O pessoal achou, novam ente, e vo ltou  

a andar. "C hegou. Tem canoa" -  fa lou o povo. "C hegou de novo. O branco não é 

b ravo" -  disseram. Eu fiquei sempre na aldeia. O pessoal dem orou para vo lta r e 

avisar os outros na aldeia que o branco estava lá.

"A m anhã vamos novamente, só os hom ens", fa lou o pessoal. "Está bem, am a

nhã vam os". Pessoal dorm iu. Amanheceu. "Vamos logo, que é longe ". Tinha canoa 

grande. "Branco chegou. O que a gente vai fazer com canoa?" -  falaram . "A  gente 

puxa, nadando". Os Panará foram  puxando a canoa andando. Panará não sabia 

remar. O pessoal atravessou e andou no cam inho. Foi e pegou peixe. "Vamos pes

car p rim e iro ", disse. Aí, o pessoal fo i, foram  Hawkèna, Nasüri, Kèkyen. O branco 

chegou antes. Os Panará foram  atrás, e acharam eles. Chegaram atrás deles.

O pessoal fa lou para Hawkèna pegar facão e ele pegou. Hawkèna aprox i

mou-se do C láudio, e o C láudio fa lou: "N ão estou bravo não". C láudio abraçou 

ele. "N ão sou bravo. Não fique  com medo de m im ", fa lou. "A  gente vai v ir com 

todo  m undo ", disse o pessoal. Hawkèna era pequeno, ele ficou manso. O Cláudio 

amansou dois.

Então atravessaram o rio e andaram pelo cam inho. Chegaram à noite. O 

pessoal dorm iu. "N ão perturbem  eles", eu falei. "Eu vou com vocês", falei. "V a

mos matar eles", fa lou o pessoal. Eu estava ouvindo. "Vocês não vão matar. Eu 

vou jun to  com vocês, com a m inha m u lhe r". A m inha m ulher fa lou assim: "Eu 

também  vo u ".

De manhã, a gente seguiu. Acampou prim eiro. "Vocês podem pegar peixe. 

Não fiquem  preocupados. C láudio já amansou. Não mexam, não a taquem " -  avisei 

o pessoal. Chegamos no rio Kenisèngsi. "O nde  está o branco?" -  fa lou Paapô, ele 

que a cobra m ordeu. "O nde  está o branco que eu quero m ata r". "N ão, não faça 

isso não ", eu falei. Estava pegando a flecha para matar. Apon tou  a flecha. Eu falei: 

"N ão, não faça assim não, ele não está b rabo". Eu segurei a flecha e o arco, se

gurei. "Faça assim não, deixa a í". Ele quase flechou o branco.

Os velhos não entendiam , mas nós, jovens, entendíamos. "Faz assim não, 

vamos devagar. Se o branco desconfiar, mata nós" -  eu pensava. O quê que 

a gen te  pod ia  pensar? Nossos parentes tinham  m orrid o  todos, p o rta n to  eu 

queria conversar com calma com os brancos. Falei assim para os velhos, que não 

entendiam  nada.

Eu pensei assim. Agora, acabaram com a nossa terra. Sonsênasan, onde eu 

cresci, acabou. A terra do meu sobrinho acabou. Acabou a m inha terra, e não fo i eu 

que pedi para eles entrarem lá.

Eu entendo da terra. Por isso já peguei de vo lta  o que sobrou.
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capítulo 7

A LISTA DE TE SE YA
m novem bro de 1994, entre os dias 21 e 25 de novem bro de 1994,

Teseya Panará e as mulheres velhas, Sàrkyarasà, Kyütakriti e Swakie, recons

titu íram , um por um, a lista de Panará m ortos por doenças epidêmicas no 

Peixoto de Azevedo, entre 1973 e 1975 -  176 indivíduos. Os parentes m or

tos tiveram  a idade estimada, uma vez que os Panará não quantificam  idade.

A classificação fo i fe ita  por classes de idade trad icionais ou por comparação 

com pessoas conhecidas. Nessa lista, o símbolo "35  < "  quer dizer "acim a de 

35 anos" e representa uma estim ativa da idade das classes de idade dos ve 

lhos ( ta pu tu n , em panará) e velhas (tw a tu n ). O critério  para figu ra r nela é de 

ser avô ou avó. As indicações de clãs reportam  à categoria básica do sistema 

social panará: todos os Panará pertencem  ao clã da sua mãe (sistem a 

m atrilinear) e todos, obriga toriam ente , se casam com parceiros de um clã 

que não seja o seu (sistema exogâm ico). Os clãs são quatro: Kwasôtantera 

(kso), Kw akyatantera (kk), Kwôsitantera (ksi) e Kukrenôw antera  (kr).

P a n a rá  m o r t o s  p o r  d o e n ç a s  e p id ê m ic a s , n o  P e ix o to  de A z e v e d o ,  e n t r e  I973 e 1975.

N o m e Sexo I d a d e ( 2 ) C lã ( 3 )

★ Sewakri M 35 < kso

+ Kwàpõ M 35 < kso

*  Pakàsà' M 35 < kr

★ Tekyã M 35 < kso

*  Sinasàri M 35 < kr

★ Kà'sôa M 35 < kr

*  Penyõkre M 35 < ksi

*  Sêpoti M 35 < kso

★ Kokoti M 25 kk

*  Inkrea M 35 < kk

★ Yansüpresi M 35 < ksi

★ Pakreakoupà M 35 < kk

*  Sàrkyena M 35 < kso

*  Pekwàn M 35 < kk

★ Paatôma M 35 < kso

*  Pãyakriti M 35 < kk

Mulheres Panará 
dançando na aldeia.
1993
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N o m e S exo I d a d e ( 2 ) CLÃ ( 3 )

★ Piüti M 35 < kk

*  Paatoti M 35 < kso
★ Pa'si M 35 < kr

*  Pakõn M 25 kr

*  M àn kw ü ti M 35 < kso

*  Inkôtàr M 35 < kk

*  Pekreyu M 35 < kso

*  K iantinakriti M 35 < kso

*  Pekre M 35 < kr

*  Sàrpô M 30 kk
*  Youtikyã M 35 < kso

*  Pretiti M 25 ksi
*  Pàrasuri M 35 < kso

*  Painkinpüti M 35 < kso
*  Kôkwàri M 35 < kso
*  Swakyên M 35 < kr

*  Pontou M 35 < kk

*  Kyã'si M 35 < kso

*  Paakà M 35 < kso

*  Sàkyou M 35 < kr

*  Kàrkyên M 35 < kr

★ Kyãkina M 35 < kr

*  Isôna M 35 < kso
★ Pà'su M 35 < kso

*  Kôkyatakriti M 25 kso

*  Kiepoupô M 35 < kso

*  Yakyô M 35 < ksi

* Sànkô M 35 < kk
*  Nãsüri M 35 < ksi
*  Kônasàr M 35 < kk

★ Teki' M 35 < ksi

* Saankona M 35 < kso
★ Hayà M 35 < kso
*  Kaakô' M 50 kso
*  Yõsi M 20 kso
*  Sotiyi M 20 kk
*  Potu' M 40 ksi
+  Yopkiãnkyên M 09 kk

*  Tutuma M 06 kk

★ In tô ti M 15 kso
*  Kukakôri M 15 kso

*  Sàrtina M 15 kk

*  Sü'kà M 20 kr
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N o m e S exo I d a d e ( 2 ) C lã ( 3 )

*  Yõpaa M 10 kk

★ Sêpinkô M 06 kk

★ Asànsi M 35 < kso

★ Yõkà M 06 kr

★ Pouriti M 20 kr

★ Sewapiàri M 05 kso

*  Kwakritasàri pã M 03 ksi

*  Kwakritasàri pã M 01 ksi

★ Kyütate pã M 01 kso

*  Kyütate pã M 02 kso

*  Tonsàryase pã M 01 kso

★ Tonsàryase pã M 3 meses kso

★ Yõkri pã M 01 kr

★ Yõkri pã M 02 kr

★ Paakya M 03 kr

★ Kupamàtüa M 01 kk

*  Swakàrna M 20 kr

*  Pàripen M 10 kr

★ Kontoupen M 35 < kr

*  Pêyà pã M 03 kk

*  Aku tiyà M 15 kk

*  Krekaka M 02 kso

★ Kakrekràn M 05 kso

★ Kwankô M 8 meses kso

*  Sekyãsã M 15 kso

*  Nansô M 35 < kso

★ Painte pã M 3 meses kso

*  Kôkôtita M 2 meses kso

★ irmão gemeo M 2 meses kso

*  Sàrtakriti M 35 < kso

*  H ayipüti M 35 < kso

★ Pia'se M 25 kso

*  Kààsõ M 25 kso

*  Pakren M 35 < kso

★ Kupôn M 35 < kso

★ Kyüti M 15 kr

★ Kõtàr M 35 < kk

*  Paapen M 35 < ksi

*  Pàkyana F 30 kk

★ Kôte F 35 kso

★ Sàrtisôn F 35 < kso

*  Pinaprea F 35 < kr

*  Kôyã F 35 < kk
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N o m e  S exo

*  Kuapari F

*  Sàryase F

*  Nam pràkyã F

*  Tutiti F

*  Kàrinsü F

*  Kwàmiõ F

*  Sampiüyà F

*  Sônsü F

*  Kwaainte F

*  Pêyõkiü F

*  Kyêinkyã F

*  Puukô F

*  Pàyakôri F

*  Penkà F

*  Wayànsi F

*  Swaapiou F

*  Sêware F

*  Priyi F

*  Kwakritasüri F

*  Kôtanãri F

*  Kàpre F

*  Yõukyü F

*  Pêyà F

*  Kàrkyã F

*  Kyewakou F

*  M ôpea F

*  Sôwã F

*  Saatun F

*  Kyõnkri F

*  Sakre F

*  Inkrê F

*  Pôsônasà F

*  W àtà rti F

*  Sakônôa F

*  Kyütatê F

*  Sàryase F

*  Paasona F

*  Kwààyü F

*  Hakyên F

*  Sakônôa pri F

*  Kõnkwàn F

*  Sôyankô F

*  Torinkreyü F

I d a d e ( 2 ) C lã ( 3 )

35 < kr

20 kso

50 kr

40 kr

35 < kso

40 kk

50 kk

35 < kk

50 kk

20 kso

20 kr

35 < kk

35 < ksi

50 kk

15 kr

35 < kr

25 kk

20 kk

20 ksi

40 kso

35 < kso

35 < kk

35 < kk

30 kr

15 kk

05 kk

15 kk

06 kk

35 < kr

05 ksi

03 kr

07 ksi

15 kso

20 kr

30 kso

30 kso

20 kk

20 kr

35 < kr

05 kr

03 kr

05 kr

15 kr
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N o m e  S e x o

*  Penyõkôpain F

*  Kapê F

*  Kàpre pã F

*  Kôtinam pià F

*  Penyõkiü pã F

*  Swapiou pri F

*  Sewakri pri F

*  Kotanãri pri F

+ Kwakritasàri pã F

*  Kwakritasàri pã F

*  Paainkyà F

*  Kyütate pã F

*  Tonsàryase pã F

*  Tonsàryase pã F

*  Sinapôyü F

*  Saakô F

*  Kiepüti pã F

*  Kiepüti pã F

*  Somakyàra F

*  Twàntoyü pã F

*  Twàntoyü pã F

*  Si'prem pá F

*  Takyun F

*  Sotasã F

*  Yopasê F

*  Yõtu F

*  Penpaapô F

*  Pànyõpen F

*  Krapoum a F

*  Popampiü F

*  Pôtakwàn F

I d a d e (2 ) C l ã  (3 )
8 meses kr

01 kr

01 kso

13 kk

8 meses kso

01 kk

02 kk

03 kk

04 ksi

03 ksi

4 meses kr

02 kso

02 kso

03 kso

02 kr

01 kr

na tim orto kr
" kr

04 kk

03 kk

05 kk

30 kk

30 kk

05 kso

30 kso

5 meses kso

02 kso

05 kso

35 < kso

08 kso

35 < kso
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capítulo 8

AL-ESTAR OFICIAL
As conseqüências do conta to  dos Panará com 

os brancos encontram -se relatadas e registradas em 

diversos docum entos oficiais, produzidos por servi

dores da Funai. Em janeiro de 1974, por exem plo, a 

antropóloga Valeria Parise, que participou da Frente 

de Atração Peixoto de Azevedo, escreveu:

"O s índios Kreen-Akarore estão subdivid idos 

em três aldeias a tua lm ente  conhecidas, uma das 

quais ainda isolada: a) A ldeia Norte, aldeia que se 

encontra a 50 km de via fluv ia l do Posto de Atração 

e a 4 km da margem d ire ita  do Braço Norte do rio 

Peixoto de Azevedo, den tro  da área in te rd itada ;

b) A ldeia Sul, aldeia que se encontra na margem es

querda do Braço Sul do Peixoto de Azevedo, ainda 

sem contato , e localizada fora  da área in terditada;

c) Aldeia Nova, aldeia que contactamos no dia 10 de 

dezembro, localizada fora da área interditada, a 12km 

do Posto de Vigilância ou a 18 km da ponte so-bre o rio 

Peixoto de Azevedo (12 km de estrada e 6 km de cami

nho). É possível a existência de uma quarta aldeia, 

que poderá ser confirm ada através de sobrevôo".

A Funai atuava em duas frentes de trabalho:

"A  primeira, localizada à margem esquerda do 

Braço Sul do rio Peixoto de Azevedo, no local onde 

se realizou o prim eiro conta to , chamada Posto de 

Atração Peixoto de Azevedo. A segunda, localizada 

no Posto Arrastão, acam pamento do 9o BEC, à mar

gem da BR-163, no entroncam ento com a BR-80, 

chamada Posto de Vigilância - PV. Aí, foram  encon

trados 35 K reen -A ka ro re , dos quais 25 proce- 

den-tes da Aldeia Norte, que foram  trazidos para o 

Posto de Atração da estrada; 10 da Aldeia Sul, que 

foram  convencidos a se fixa r no Posto Arrastão; e 

duas crianças que haviam sido entregues ao Posto 

de A tração"

Entre os resultados do recente conta to , Valéria 

Parise destaca:

"N o ta -se  uma grande tris teza  e m elanco lia  

nestes índios que vivem numa a titude  de espera, 

com um com portam ento  artific ia l, devendo adap

tar-se con tinuam ente  à v ida do acam pam ento e 

às decisões do sertanista. Ademais, não se pintam  

mais como antigam ente, deixam puxar os cabelos 

para cortá-los como os dos Xavantes que ali traba 

lham , andam  sem ivestidos, a lguns dorm em  em 

redes e, durante  as noites, para anim ar o acam 

p a m e n to , a e qu ip e  p ro m o ve  danças e cantos 

X avan te , que os K re en -A ka ro re  devem  a p re n 

der (...). O sertanista, querendo fixa r os índios no 

Posto de Atração, provocou e continua provocan

do uma situação insustentável que a ltera, talvez 

irrem ed iave lm en te , o e q u ilíb r io  tr ib a l do g rupo  

K reen-Akarore".

"A  impossibilidade de contro le sobre o com 

portam ento  dos trabalhadores do 9o BEC está preo

cupando bastante o Posto de Vigilância, pois nos 

tapiris de pousada dos Kreen-Akarore, na beira da 

estrada, foram  encontradas garrafas de aguardante 

e traços de possível orgia, sendo que tinham  ta m 

bém mulheres, nestes dias, circulando na estrada.(...) 

Em uma outra  ocasião, encontraram  uma mocinha 

nos braços de um m otorista de cam inhão". (Valéria 

Parise, Relatório de 0 4 /0 1 /7 4 ).

Em 1974, o indigenista da Funai, Ezequias Paulo 

Heringer Filho, denunciou o servidor da Funai, A n 

ton io  Campinas, chefe da Frente de Atração, por 

in troduz ir práticas homossexuais entre os índios e 

m anter relações sexuais com meninas panará m e

nores de idade. Seu relatório causou escândalo. Um 

dos trechos mais controversos afirm a:

I 12



"Q uando  fu i transferido para a Frente de A tra 

ção Peixoto de Azevedo, passei a integrar uma equ i

pe que m antinha intenso relacionam ento com a co

m unidade indígena, procurando elevar os níveis de 

interação, que sempre foram  bastante satisfatórios 

e respeitosos para ambas as partes. Assim, naquela 

segunda visita, procedíamos rotine iram ente e, após 

cumpridas as obrigações, nos recolhemos ao sono, 

como de outras vezes. Para surpresa nossa, os ho 

mens da tr ibo  decidiram  que ¡riam m anter relações 

homossexuais conosco, e nisso insistiram de m anei

ra exaltada, o que não me deixou entender o que 

falavam. Procuramos ficar calmos e contornar a si

tuação. Sei que fo i um erro meu permanecer na a l

deia com apenas um com panheiro. Mas com quem 

mais poderia contar? O dever estava acima de mim 

mesmo -  fo i o que senti e fiz, sabendo dos riscos 

que corríamos. Bem, continuando, na manhã seguin

te, fu i procurado por um índio chamado Nansure, 

homem sério e m uito  respeitado na tribo , que me 

convidou para passear com ele. Fomos, os dois, até 

uma pequena roça (aproxim adam ente vinte  pés de 

banana, tr in ta  de am endoim , mil de m ilho, pouca 

batata e m andioca) que eu ainda não tinha  encon

trado, sentamos em um tronco, e ele, fa lando pau

sada e repetidam ente, pediu-m e que, com a m inha 

espingarda, atirasse no sr. A n ton io  Campinas, encar

regado da Frente de Atração Peixoto de Azevedo, e 

me fez repetir os gestos que ele mesmo fazia, como 

se quisesse se ce rtifica r que eu havia entend ido.

Ao entardecer, voltei à estrada com aquela con

versa dentro  de m im, mas não com entei nada com 

ninguém . Eu procurava uma justifica tiva . Passaram- 

se dois ou três dias, não me lem bro m uito  bem, e 

esse mesmo homem me procurou, na estrada, m u i

to  triste, e sem que eu lhe perguntasse nada disse- 

me que o Pará (como é chamado o sr. A n ton io  Cam 

pinas) havia m an tido  relações sexuais com uma 

m ulher nné (palavra que eles usam para se designa

rem). A única pergunta que lhe fiz  fo i sobre o nome 

da mulher, que ele se recusou a responder, a firm an 

do apenas que era uma m ulher nné. No ou tro  dia, 

vo ltou  a me procurar e, estando presente o enfer

meiro Felisberto, e fazendo gestos representativos

de relação sexual, pronunciava, repetidam ente, Pará 

Turém, Pará Turém, Pará Turém e, em seguida, dizia 

Pará ..., um nome que não conseguíamos entender. 

Para nosso m elhor entend im ento, ele passou a d i

zer Pará cansipe Pocan, Pará cansipe Pocan. Como 

faço questão de que essa passagem seja bem de ta 

lhada, acrescento que Turém é uma mocinha de seus 

doze ou treze anos, cansipe significa mulher, e Pocan 

é o homem que sozinho apareceu um dia no Posto, 

perm itindo que, pela primeira vez, um civilizado dor

misse ao lado de um Kreenakarore. Dada a g rav ida 

de de tal situação, na qual eu mesmo custo a acredi

tar, peço investigação a respeito, que poderá ser fe ita  

com o auxílio de um médico e um intérprete  de lín 

gua txucarramãe. Evitaríamos, assim, conseqüências 

que inevitave lm ente porão em risco todo  um trab a 

lho fe ito  até então com m uito  am or e honestidade" 

(Ezequias Heringer Filho, Relatório de 2 8 /1 2 /7 3 ).

Em termos adm inistrativos, Campinas fo i trans

ferido, em dezembro de 1973, para a Perimetral Nor

te. Em janeiro de 1974, o general Bandeira de M ello , 

presidente da Funai, m andou abrir um inqué rito  

adm in istra tivo  e puniu Ezequias Heringer com tr in 

ta dias de suspensão, aparentem ente por te r reve

lado suas denúncias à imprensa -  em bora o episó

dio tam bém  tenha sido denunciado pelo padre A n 

ton io  Iasi, jesuíta do Conselho Indigenista M iss io 

nário (C im i). Em maio de 1974, o novo presidente 

da Funai, general Ismarth de A raújo O live ira  anun

ciou a demissão de A n ton io  Campinas, "p o r p ro 

blemas adm in istra tivos, sem relação com d en ún 

cias de conduta  anorm al entre os K reen-Akarore" 

(OESP, 3 0 /0 5 /7 4 ).

O u tro  docum ento dram ático da Funai sobre os 

Panará fo i escrito em março de 1975, pelo sertanista 

Fiorello Parise. Seu re latório  sobre as atividades da 

Frente de Atração tem um capítulo, "M igrações e 

Redução Dem ográfica após o C onta to  até a Trans

fe rênc ia ", onde é fe ito  o seguinte balanço:

"Em 1973, houve sensível redução nas aldeias 

Tupayuron (Norte) e lobe-Yu-Pôre (Sul), desta vez por 

causa de sonkiude (doenças), principa lm ente gripe 

e d ia rré ia . Os Panará que já  consegu iram  fazer 

am izade com alguns karen  (estrangeiros) que se
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Painktó Kiutãkô e Kupére

mostraram amigos (...) contraem  doenças e levam- 

nas para as aldeias, onde elas se manifestam  e são 

transm itidas aos demais. Sem saber como com batê- 

las, e sem noção de que os karen doadores de pre

sentes poderiam tratá-las, morrem. Q uando Apoena 

fo i na aldeia N orte  (Tupayuron), encontrou  seis 

malocas com 60 a 70 Panará (...). O grupo da a l

deia Sul (lobe-Yu-Pôre) ficou reduzido a aproxim a

dam ente 20 liderados por Sungakapan. Em fins de

1973, os Panará to ta lizavam  entre 110 e 115. En

quanto  os grupos da aldeia Norte (que já passava a 

m aior parte do tem po na Frente de Atração) e de 

Inkiorankié começavam a ser controlados quanto às 

doenças (...), o grupo da aldeia Sul, ainda não vis i

tada, ficava cada vez mais reduzido. Em janeiro de

1974, morreu um casal de Panará, na Frente de A tra 

ção, de m orte vio lenta, e três na aldeia Norte, de 

gripe. Em fevereiro de 1974, ao chegarmos à Frente 

visitamos a aldeia Norte onde encontramos apenas 

três malocas pequenas e várias sepulturas, a m aio

ria no caminho que levava à Frente. Os 25 Panará 

que restavam na aldeia Norte vinham  até a Frente 

pedir socorro, a m aior parte doentes, alguns em es

tado grave (...). Em fins de abril-m aio, com a en

chente catastrófica que paralisou a Frente de A tra 

ção, a situação saiu do nosso controle. O líder Yakil 

que se encontrava na BR-163 com sua família, e que 

m otivou nefasta reportagem , contraiu gripe e, re

gressando a Inkiorankié, transm itiu -a  aos demais. 

Faleceram três, inclusive Yakil. Os outros, todos 

doentes, retornaram  a BR-163 para pedir socorro

(...). A m ulher e o filho  de Yakil, após a m orte do 

líder, m udaram-se para a aldeia Sul e lá faleceram, 

provavelm ente de gripe. Em fins de maio consegui

mos retirar o grupo de Inkiorankié da BR-163 para 

a Frente de Atração, to ta lizando  70 silvícolas ali re

sidentes. Em junho , a convite  dos Panará, fo i v is ita 

da a aldeia Sul. Foram encontradas duas sepulturas 

recentes e dois doentes graves. Havia três malocas 

e 28 Panará. Nesse mês, houve quatro  óbitos (...). 

Em ju lho, a frente de trabalho da rodovia, da Indeco, 

entrou em conta to  com membros da aldeia Sul, os 

quais contraíram gripe. Faleceram três. A equipe de 

socorro retirou os restantes do grupo para a cacho

eira do Korokokó, onde estava se instalando a nova 

Frente de Atração. Já se encontravam  lá 25 Panará, 

o restante tinha  ido para a aldeia Norte, onde havia 

muita plantação (...). Em agosto, quando fomos com 

o grupo do Korokokó para a aldeia Norte (...) não 

encontramos mais o grupo que lá residia, mas sim 

quatro sepulturas recentes. Em setembro, um Panará 

acom etido de reumatismo crônico (...) morreu na 

aldeia Norte (...). Em novembro, mal havia sido aca

bada de instalar a nova Frente de Atração e p lan ta 

ções, a equipe fo i determ inada a se deslocar para a 

BR-163, a fim  de retirar os silvícolas que ali se en

contravam , porém sem êxito. Em dezembro, o g ru 

po de Korokokó, quase que abandonado, descon

trola-se, havendo duas mortes violentas e, na estra

da, um índio morre de pneum onia. No fim  de 1974, 

os Panará estavam reduzidos a 82 " (Fiorello Parise. 

Relatório de março de 1975).
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V IAGEM NAS NUVENS
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hamaram dois aviões grandes, m uito  g ran

des (...). Chegou um avião grande, de tarde, e es

perou o amanhecer. O avião grande esperou o am a

nhecer e convocaram a viagem. Quem  queria ir p ri

meiro? O clã Kukrenôw antera  fo i prim eiro (...). De 

manhã, saiu o prim eiro para o Xingu. O avião che

gou, aterrissou prim eiro. Foi um outro . Eu convo 

quei o pessoal: quem que ia no outro? O outro  avião 

vo ltou . Eu fu i, e fique i com o clã Kwasôtantera (...). 

O clã Kwakyatantera se jun to u , chegou e, então, 

acabou: não estávamos mais no Peixoto. Chegamos 

no X ingu" (Depo im ento  de Akè Panará a Stephan 

Schwartzman, 1991)

No dia 11 de janeiro de 1975, dois aviões C-47 

da Força Aérea Brasileira (FAB) transferiram  os ú lt i

mos 79 Panará do Peixoto de Azevedo para o Xingu, 

a 250 km a Oeste, uma hora de vôo, em linha reta. 

Foi uma operação m ilita r de retirada e salvamento. 

O rlando Villas Bôas garante que houve concordân

cia com a transferência. "Todos os índios concorda

ram " (Entrevista de 2 2 /0 8 /8 5 ). O rlando tam bém  

ressalta que não consultou a Funai sobre ela. Mas 

indigenistas e antropó logos que acom panharam  a 

operação duvidam  que os índios soubessem que 

nunca vo ltariam  às suas terras depois da viagem.

O den ir de O live ira  assegura que os Panará não 

queriam ir para o Xingu. " Eles entraram no avião como 

se fossem para um passeio, como se estivessem re

petindo aquele passeio que o Kreton tinha  fe ito . Eles 

não levaram nada, deixaram tudo , todos os utensí

lios de subsistência, deixaram a roça de am endoim  

e todas as outras roças preparadíssimas. Eles esta- 

vam já na véspera da co lheita  de am endo im ".

"C hovia  m uito, daqueles temporais que dão na 

Am azônia. Nós, inclusive, achávamos que não seria 

possível a transferência daquela vez, porque o te m 

po não estava perm itindo. Mesmo assim, eles entra

ram no avião da FAB e foram embora para o Parque 

do X ingu" (Entrevista de O denir P. de Oliveira, 1992).

O embarque fo i d ifíc il. Os clãs não queriam  se 

separar. Fiorello Parise, que tam bém  acom panhou 

tudo , queria que todos entrassem juntos, mas eles 

não cabiam no avião. "Q uando  tirava alguns, todo  

m undo saía. Os oficiais da FAB ficaram  esperando 

por mais de duas horas. Eu fique i lá, calado, até que 

disse: ‘Não adianta, vamos levar de qua lquer je ito '. 

Chamei, então, dois clãs. Procuraram os dois, embar

caram e o avião saiu. Depois, voltou de novo para pe

gar mais dois clãs. Foram duas viagens, mas eu não 

fui ao X ingu" (Entrevista de Fiorello Parise, 10 /07 /92 ).

77 de janeiro de 7975, 
a chegada dos Panará 
no Parque do Xingu.



A bordo fo i Sidney Possuelo, que atuava, na 

época, no Posto D iauarum do Parque do Xingu. "Já 

estava tudo  organizado. Eu fu i dentro  da aeronave, 

em duas viagens, para o Peixoto de Azevedo. M e 

recordo que, naquele dia, o Claudio me havia dito: 

'Você vai dentro da aeronave só para eles terem al

guém que conheçam'. A minha participação se deu 

exatamente nesse nível. No convencimento da trans

ferencia deles eu não participei" (Entrevista de Sidney 

Possuelo, 1 1 /05 /93 ).

Nenhum adu lto  panará esqueceu essa expe

riência voadora e a transferência para o Xingu, cu l

m inada pela presença de um comitê de recepção dos 

Txukarramãe, liderado pelo chefe Raoni, seus m aio

res inim igos. Foi algo difícil de entender.

Constrangimento na 
recepção pelos 
Kayapó, de Raoni, 
inimigos tradicionais.

"Eu vim  no segundo avião. Nós entram os e f i 

camos nos segurando, firme. Tapei a cara com a mão 

e fiquei com medo de olhar para baixo. A gente cho

rava de medo. Quando chegamos, não entendi nada: 

os Txukarramãe e o chefe deles, o Raoni, estavam lá, 

nos esperando", contou K iütakriti Panará (ip, 1996).

Akè Panará pensou m uito se " havia outra gente 

que parecia com o Panará". "A  gente tinha  que ir 

p ’ ro Xingu, senão febre e doença ia matar. O Kreton 

já tinha  ido. Eu fiquei com m uito  medo. A gente 

não conhecia avião, de perto. Fiquei segurando tudo, 

duro. A gente fo i lá no a lto " (ip, 1996).

"Eu fui o último a entrar" -  contou Sôkriti Pa

nará. "Não queria ir. Mas eu não podia ficar sozi

nho. O lhei da janela e vi lá do alto. Fiquei seguran

do m inha m ulher e olhando pela janela. Eu vi o mato 

lá em ba ixo", (ip, 1996).

Para Kokriti Panará, "fo i medonho". "A gente  não 

entendia a fala do branco. A gente achou que ia encon

trar parente. Eu fiquei trem endo de medo dentro 

do avião. Eu me segurava e agarrava o assento. Toda

vez que eu olhava a janela sentia m edo" (ip, 1996).

"Fui no segundo avião, quando vo ltou  o p ri

meiro. Fiquei com m uito  medo. Os pilo tos disseram 

que era para não te r medo e não vom itar. Mas eu 

vomitei assim mesmo. Eu fiquei trem endo" -  lembra- 

se Teseya Panará (ip, 1996).

Para a jornalista  M em élia  M oreira, o tem or dos 

Panará no dia da transferência era evidente. "Foi uma 

coisa que me chocou muito. Eles eram tão poucos que 

você poderia identificar um por um. Foi uma hum i

lhação violenta fazer o chefe deles apertar a mão do 

cacique Raoni" (Entrevista de Memélia Moreira, 1992).

A chegada ao Xingu, de acordo com o relato da 

jornalista, foi uma grande festa e um grande espetá

culo para a mídia, que estava presente com jornalistas 

do Brasil e do exterior. Como os Panará comiam muita 

banana mas não havia essa fruta quando eles chega

ram ao Xingu, houve uma produção de emergência. 

"Foi aquele corre-corre atrás de banana-roxa. Um 

avião foi buscar banana-roxa em algum lugar" (idem).

Os Panará que chegaram ao Xingu foram  exa

minados por uma equipe médica da Escola Paulista 

de Medicina e fotografados, um a um. Não havia ne

nhuma mulher grávida. Havia muitas crianças órfãs. 

A grande m aioria apresentava-se emagrecida, anê

mica, infestada de parasitas e atacada por malária.

O médico Luiz F. M arcopito, integrante da equi

pe da Escola Paulista, exam inou os Panará e contou 

o que viu em um artigo publicado na Revista de A tua

lidade Indígena: "Form avam  todos um grupo jovem , 

a grande maioria com idade estimada inferior a 30 

anos. Os famosos 'índios gigantes' não eram muito 

mais altos do que a média geral do índio brasileiro: 

168 centímetros mediam os homens adultos e 156 

centímetros as mulheres. M uitos estavam bastante 

em agrecidos e a grande m aioria  se apresentava 

anemiada e poliparasitada; todos eram portadores de 

malária. Os dentes, m uito bonitos e brancos, ainda 

desenhavam sorrisos. Dentro do Parque estavam a 

salvo do perigo im ediato de extinção. Os Kreen- 

Akarore, porém, apenas começavam mais uma etapa 

de suas vidas, talvez não m uito  menos penosa que 

as precedentes" (Revista A tua lidade  Indígena, v.4, 

n° 19, nov./dez. 1974).



capítulo 10

Chegamos no Xingu e ficamos no D iauarum . 

Fomos embora. Prepuri (chefe kayabi) nos chamou. 

Fomos indo, no m otor, e ficamos. Naquele lugar 

m orreu mais gente. Aí m orreu, m orreu, m orreu, 

morreram assim. Foi assim na aldeia do Prepuri. Es- 

távamos na aldeia do Prepuri e o chefe Raoni nos 

chamou. Raoni chegou nos buscando. 'É com igo que 

vocês devem fica r', disse. M udam os para o Kretire 

(aldeia kayapó). Naquele lugar vo ltou  a m orrer mais 

gente. M orreram  assim, lá. Quase acabou. Os Pa

nará quase acabaram aqui no Xingu. Então fom os 

indo novam ente, partim os para o Kuyusi (chefe 

Suyá). Não m orreu ninguém  naquele lugar. Nós sa

ímos para ficar sozinhos na roça velha dos Kayabi. 

Ficamos, e naquele lugar v o lto u  a m orre r mais 

Panará. 'O nde  é que vamos ficar? Em que terra? ' -  

diziam os Panará. Procuraram, procuraram e rio abai

xo parecia bom. Eu fu i olhar. Partimos de novo, rio 

abaixo no Xingu. Naquele lugar vo ltou  a m orrer mais 

gente. De lá, partimos novamente para v ir aqui. Aqui 

que você está vendo não m orreu ninguém , temos 

roça, não estamos m orrendo. Foi isso sim, fo i isso" 

(D epo im ento  de Akè Panará a Stephan Schwartz- 

man, 1992).

Schwartzman relata que os Panará chegaram 

ao Xingu combalidos e esgotados. Uma roça de m i

lho fo i p lantada para eles, além de uma casa cons

truída na aldeia Prepuri Kayabi. Cinco Panará m or

reram nos primeiros dois meses no X ingu, reduzin 

do a população para 74 pessoas. O utros cinco m or

reram, posteriorm ente, na aldeia Kretire, to ta liza n 

do dez: Cukie (23 anos, sexo M asculino), Cotei (20, 

sexo Fem inino), Paride (1, M ), Ticre (22, M ), Yopu 

(22, M ) Taplon (33, M ), C retudi (19, M ), Potepre 

(30, M ), M en ta í (3 meses, M ) e Caquiana (9, M ).

"Para se am bientarem  no Parque, os Kreen- 

Akarore ficaram  tu te lados pelos Kayabi, na cabe

ceira do Xingu, que tinham -lhes preparado roças e 

casas. A experiência, porém, não pôde durar mais 

que alguns meses: as águas do grande rio eram cau

dalosas demais para aqueles 'g rum etes ' e, sem pei

xe, quase nenhum a lim ento restou nas roças que 

nem eram suas. Estrangeiros naquela terra, os clãs 

trad ic iona lm ente  rivais tiveram  que coabitar em ca

sas já preparadas, sobrando pouca união para d iv i

d ir a dor. Era a estação das cheias, a ting indo  a m a

lária o seu m áxim o de transmissão. Conheceu-se, 

nessa fase, o m aior índice de m orta lidade que os 

Kreen-Akarore experim entaram  após a transfe rên 

cia para o X ingu" -  conta Luiz M arcop ito  (Revista 

de A tua lidade Indígena, v.4, n° 79, nov./dez. 1979).

Richard Heelas tam bém  testem unhou que, em 

fevereiro de 1975, "quase todos os Panará estavam 

sofrendo de malária, de gripe, de pneum onia ou de 

várias doenças ao mesmo tempo. A roça plantada pa

ra os Panará se esgotou em seis semanas e eles come

çaram a passar fome. Os Panará ficaram extrem a

m ente desmoralizados e discutiam  vo lta r ao Peixo

to. " (Carta de R. Heelas a O lym pio Serra, 1 3 /04 /75 ).

Como os Panará estavam fam in tos na aldeia 

Prepuri Kayabi, em 31 de março de 1975 fo ram  

transfe ridos para a aldeia Kretire, dos M e tu k tire  

Kayapó, in im igos trad icionais. M u itos  dos Panará 

p resentes hav iam  p e rd id o  paren tes  no a taque  

M ekragno ti Kayapó à aldeia panará de Sonkènasan, 

em 1968. E ao contrário  dos recém -transferidos, os 

Kayapó tinham  mais homens do que mulheres e es

tavam  m uito  interessados nas índias panará.

"N o  Kretire havia a lim ento . Mas a h istória  -  

para qua lquer povo ou cu ltura  -  nunca se esquece e

I I 7
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os forasteiros chegaram como povo vencido e in fe 

rior. Não sofreram fom e ou desabrigo, mas as amar

guras de urna guerra calada, não declarada" -  d e fi

ne Luis M arcop ito  (M arcop ito , 1979; p. 42).

Segundo Heelas, o ritual e as cerimônias panará 

foram  ativam ente desincentivados pelos M etuktire . 

O processo de integração cu ltural fo i acom panhado 

por um aum ento de doenças e apatia. Em outubro  

de 1975, durante uma epidem ia de gripe, os Panará 

aceitaram a sugestão do d ire tor do Parque do Xingu, 

antropó logo  O lym pio  Serra, e mudaram novam en

te, de ixando , porém , sete adolescentes com os 

Kayapó. Permaneceram por um mês no Posto Indí

gena D iauarum , sendo tratados, e seguiram, em 

novem bro, para a aldeia Suyá, no rio Suiá-Missu.

"A  passagem por Kretire fo i um go lpe" -  diz 

Schwartzman. "A  situação fo i extrem am ente opres

siva. A saúde continuou precária e várias mulheres 

se casaram com os Kayapó. Em outubro , após uma 

difícil negociação, os Panará foram  retirados, de i

xando m ulheres e crianças com os Kayapó" (ip, 

Stephan Schwartzman, 1 5 /0 2 /9 5 )

"O s Panará perderam a auto-estim a e se en

tregaram à depressão. Após algum tem po no Posto 

D iauarum, novam ente entre os Kayabi, em junho 

de 1976 foram  transferidos para jun to  dos Suyá, mas 

várias de suas mulheres e crianças tinham  ficado em 

poder dos M etuk tire . A sensação de derro ta  era tal,

A primeira criança 
Panará que nasceu no 
Parque do Xingu.
1975

que se portavam  como cadáveres animados, m edi

tando por horas a f io "  (M arcop ito , 1979).

Foi nessa nova aldeia, a prim eira aldeia p ró 

pria, geograficam ente separada dos Suyá, que os 

Panará começaram se recuperar. "C om  a saúde m e

lhorada plantaram roça própria e no clima social mar

cadamente menos opressivo passaram a retom ar a 

in ic ia tiva  própria, de m odo geral. Surgiram lideran

ças novas, e reinstauraram ritos, danças e canções 

tradicionais. Os homens aprenderam a pescar com 

linha e anzol e a fazer canoas. Na estação seca de 

1976 iden tifica ram  o sítio de uma ou tra  a ldeia, 

uma antiga aldeia dos Kayabi, entre o Suiá-Missu 

e o Xingu. No fina l do ano se mudaram para lá" (ip, 

Schwartzman, 1 5 /0 2 /9 5 )

Foi quando recomeçaram a organizar seus al- 

deamentos que os Panará voltaram  a crescer como 

população e a reconstru ir sua identidade, adap- 

tando-se à nova situação do X ingu. M esm o assim 

Schwartzman alertou, na época, que a experiência 

no Xingu representava um obstáculo à identidade e 

à autonom ia do grupo.

Em 1980, eles já eram 84 pessoas, entre os que 

estavam na nova aldeia e os residentes com outros 

grupos. Em 1985, chegaram a 95 e, em 1992, a 135. 

Mas surtos de malária, gripe, coqueluche e ca tapo

ra continuavam  assolando o grupo, também  ocor

rendo casos de tuberculose e m eningite. O cresci

m ento da população panará chegou a se deter com 

as epidemias ocorridas em 1982 e 1983. Por causa 

disso, em maio de 1983 fizeram nova mudança, para 

a margem esquerda do rio Xingu, abaixo da BR-080. 

Em 1989, novas mortes, inclusive a do filho  de um 

líder, levaram-nos para o local onde estão atua lm en

te, próxim o à foz do M anissauá-M issu, lim ite  oeste 

da fron te ira  do Parque.

Para Schwartzman, os Panará conseguiram se 

estabelecer enquanto grupo independente no Par

que Indígena do Xingu, jun to  a outros 15 grupos 

étnicos. "M esm o assim a transferência para o Xingu 

acarretou a perda da sua condição de autonom ia e 

os colocou como uma m inoria, politicam ente m e

nos im portante  e menos poderosa do que outras 

etnias maiores" (ip, 1 5 /0 2 /9 5 )
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"É particularm ente im portante  entender a d i

mensão ecológica e econômica da transferência, para 

os Panará" -  explica o antropó logo. "Eles hab ita 

vam, antes, uma região de terra firm e, com amplas 

térras boas para a agricu ltura  trad icional deles, fa r

tura de caça e de peixe, em córregos e igarapés aces

síveis sem uso de canoa, e ainda com grande ocor

rência de espécies de frutas nativas de considerável 

peso na alim entação, tais como castanha-do-pará, 

açaí, cacau-se lvagem , cupuaçú, b u r it i e outras. 

Foram deslocados para urna área de várzea, onde 

qualquer trânsito  entre novem bro e abril é impossí

vel sem canoa ou barco, e é tam bém  impossível a 

pesca", (idem )

"O  Xingu ocupa urna área de transição ecoló

gica entre os cerrados do Sul e Leste e a floresta 

trop ical densa e fechada para o Norte e Oeste. Vá

rias espécies de frutas nativas comuns no Peixoto 

de Azevedo não ocorrem no Xingu. Só a perda da 

castanha numa econom ia baseada na caça, pesca, 

agricu ltura  e coleta de subsistência representa um 

dano dup lo  e g rave" (idem ).

Uma reclamação constante dos Panará é a fa l

ta de terra boa para agricu ltu ra  no Xingu. Eles esta- 

vam acostumados a roças mais diversificadas, p lan

tando trad ic iona lm ente  quatro  variedades de bata

ta, cinco de cará, seis de banana, cinco de m ilho e 

duas de mandioca, além de am endoim , abóbora, 

urucum e algodão. As últimas duas mudanças de 

aldeia no Xingu foram  determ inadas por fa lta  de 

terra adequada para a agricu ltura.

"O  certo  é que o conhec im ento  panará do 

ecossistema do Peixoto de Azevedo, da flora, da fau 

na e das relações ecológicas naturais, constitu i um 

patrim ôn io  de imensa im portância  prática para os 

Panará e de igual im portância  científica, pa trim ônio  

esse insubstitu íve l", a firm a Schwartzman (idem ).

Em outubro  de 1991 o antropó logo norte-am e

ricano obteve dois depoim entos que respaldam seu 

ponto  de vista. Num deles, o índio Seakeri afirm a 

que no Peixoto de Azevedo tinha  ta tu , jabu ti, porco 

queixada. "A qu i, não tem caça, não tem porco que i

xada. Só tem  anta, aqui. Lá tem m uito  macaco-pre- 

go, jabu ti, m acaco-preto e muitíssimos ta tus" (D e

poimento ao filme Before Columbus, de Brian Moser, 

ou tubro  de 1991).

O depoim ento  de Akè Panará é mais revela

dor: "Estar aqui no Xingu não me agrada, é ruim 

estar num lugar que não gosto. Estar sem frute iras 

não me agrada, não gosto de ficar onde fa lta  tu 

do (...). Ficar em terra ruim tam bém  está mal. Terra 

boa, como tivemos, é que é bom (...). É assim que 

é bom . No Pe ixo to  tivem os te rra  boa, tivem os 

frute iras, m uita  caça, aí era m uita coisa. Tenho m u i

tas saudades de estar num lugar rico assim. Sinto 

m uita  fa lta  do Peixoto, da m inha terra , onde eu 

nasci" (idem ).

Sidney Possuelo reconhece que os Panará nun 

ca se adaptaram  ao Parque do Xingu, só m elhoran

do quando se isolaram dos demais grupos. "Q u a n 

to  mais sós eles ficavam , m elhorava a situação de

les. Na verdade os Panará estavam na área de seus 

inim igos, porque eles tiveram  muitas lutas com os 

Kayapó. Deveria ser algum a coisa m uito  constran

gedora para eles estar ali com endo e sobrevivendo 

da roça de seu e x -in im igo " (Entrevista de Sidney 

Possuelo, 1 1 /0 5 /9 3 ).

A jo rna lis ta  M em élia  M oreira, que esteve vá 

rias vezes no Xingu depois da transferência, acredi

ta que os Panará tenham  sido um povo m uito  hu 

m ilhado. "Eles não foram  hum ilhados só por nós, 

mas tam bém  pelos outros índios. Já pensou se o 

pessoal do te rritó rio  ocupado da Palestina tivesse 

suas mulheres confiscadas por Israel? Foi o que acon

teceu. Isso estava arrasando os hom ens" (Entrevis

ta de M em élia  M oreira, 1992).

A impressão que Apoena Meireles teve dos p ri

meiros tempos dos Panará no Xingu era de que eles 

tinham  perdido sua d ignidade. "Eu via dois, três 

Krenacore, mas encostados, de lado, sem voz ativa, 

sem partic ipar das coisas. A impressão que me dava 

era que se tra tava  de um índio que não reivindicava 

nada. Eles viviam  à margem do processo" (Entrevis

ta de Apoena M eirelles, 1 0 /0 7 /9 2 ).

Mas apesar da tragédia que fo i o con ta to  com 

o branco e a transferência para o X ingu, os Panará 

conseguiram resistir à depopulação, à assimilação 

por parte dos Kayapó e à própria  Funai.

I I 9
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Somokride, Sôkride e Klankópó.
1991

Schwartzman diz em um re latório  de pesquisa 

que, entre 1975 e 1977, os índios subsistiram des

m oralizados, sem conhecim en to  necessário para 

pescar e caçar no Xingu. Mas acharam condições 

para recupera r a a u to n o m ia  e a cu ltu ra . "N ã o  

obstante o aparente sucesso de adaptação ao Xingu, 

os Krenakore ainda acham que o Peixoto de Azeve

do é m elhor para a agricu ltura  e para caçar e pes

car. Dizem, de modo geral, que é uma região m uito  

mais rica do que o X ingu, e gostariam  de vo lta r" 

(Schwartzman, 1994).
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capítulo 11

ÊXODO PELO AVESSO
Akè Panará. 1997

"E u  vou buscar o velho (a autoridade, do g o 

verno). O velho terá que me escutar. A nossa terra 

fo i raspada, a nossa terra  fo i comida. M uitas rique 

zas foram  comidas (...). O velho deve me pagar, deve 

pagar (...). A nossa terra fo i raspada. A terra boa 

acabou, as muitas fru te iras acabaram. É isso que eu 

vou buscar. Eu vou, agora. O velho terá que me es

cutar, agora. Ele mesmo vai me pagar. É assim que 

eu vou ob te r bens (...) Farei isso com 0  pagam ento 

que o velho dará pela destruição. Isso é o que lhe 

d igo" (Entrevista de Akè Panará a Stephan Schwartz- 

man, 1992).

Akè fo i, sem dúvida, o principal líder do m o 

v im ento  panará pela vo lta  à terra orig ina l. Eles v i

veram  sempre erran tes, no Parque Indígena do 

X ingu, buscando ecossistemas semelhantes aos do 

Peixoto de Azevedo, m udando de aldeia sete vezes. 

Dentro e fo ra  do Parque tam bém  entraram  em con 

flito  com trabalhadores rurais de fazendas vizinhas. 

Em abril de 1991, um desses choques resultou na 

m orte de um trabalhador. A Polícia Federal in te r

veio e obrigou os Panará a devo lver as armas cap

turadas dos brancos. A dvertiu -os, então, a não mais

estender suas expedições de caça e co le ta  além 

do lim ite  do Parque.

Esse fa to  c o n tr ib u iu , decis ivam ente, para a 

com unidade decidir deflagrar 0  processo de vo lta  

para 0  Peixoto de Azevedo. Por causa da sua conv i

vência com o grupo, O lym p io  Serra, ex-d ire to r do 

Parque e então d ire to r da Fundação M ata  Virgem, 

organização não-governam enta l que apoiava p ro 

jetos de educação e desenvolvim ento no Parque, fo i 

o primeiro a ser procurado. O Programa Povos Ind í

genas no B rasil do C entro  Ecumênico de D ocu 

m entação e In form ação (CEDI), em São Paulo, fo i 

convidado a realizar 0  m on ito ram ento  da cobertura  

vegetal do Peixoto de Azevedo por sensoriamente 

rem oto. Os advogados do Núcleo de D ireitos Indí

genas (ND I), em Brasília, aceitaram representar os 

interesses legais dos Panará ju n to  ao g ove rno . 

Schwartzman transfo rm ou quatorze anos de estu 

do dos Panará no apoio form al do Environm enta l 

Defense Fund  aos índios, organização am bientalista  

de W ashington, para a qual trabalha desde 1987.

Assim, em 31 de ou tubro  de 1991, seis Panará 

e seis brancos tom aram  um ônibus, no Posto de V i

gilância da BR-080, no Parque do X ingu, para uma 

histórica viagem rum o ao Peixoto de Azevedo. Foi 

a prim eira  vez que os Panará decid iram  vo lta r à 

sua região desde a transferência, em 1975. O g ru 

po chegou na cidade de M atupá, na BR-163, extre- 

m o-norte  do M ato  Grosso, no dia seguinte, e co 

meçou a fazer o reconhecim ento do te rr itó rio  no dia 

2 de novem bro.

O vale do Peixoto de Azevedo m ostrava um 

aspecto desolador. Os garim pos e as fazendas ha

viam derrubado a mata, poluído e assoreado os rios, 

especialmente o Braço Norte. M uitas calhas tinham
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virado lamaçais. Vastos trechos do paradisíaco Peixo

to  de Azevedo eram lodo puro. Os índios consta ta

ram com estupor os efeitos do desmatamento desor

denado, da pecuária e de vinte anos de garimpa- 

gem. Ali mesmo, manifestaram o desejo de se encon

trar imediatamente com as autoridades responsáveis 

pela construção da estrada que induziu à ocupação da 

região. Ficaram indignados e exigiram  satisfação.

De vo lta  a M atupá, Akè, Kreton e Kokè a lu 

garam um avião e sobrevoaram a área, constatando 

que, das o ito  aldeias existentes em 1968, seis tinham  

sido destruídas pelos garimpos e projetos de co lon i

zação e pecuária. Surgiu aí a idéia de reivindicar uma 

indenização pela ocupação e destruição das terras. 

Nesse mesmo sobrevôo, identificaram  um trecho de 

te rritó rio , próxim o à serra do Cachimbo, chegando 

às cabeceiras do rio Iriri, ainda coberto com matas e 

rios conservados, de pequeno caudal. Uma parte da 

terra ainda não tinha  sido ocupada.

Na desolação do garim po, Akè, inconform ado, 

interpelou um grupo de garim peiros. Seu discurso, 

de borduna e cocar, d iante de uma paisagem lunar 

de crateras barrentas, fo i registrado pelo cineasta 

Brian M oser no film e Before Colum bus  (1992):

"A  gente ficava aqui, neste trabalho. Eu estou 

vendo e não estou gostando nem um pouco. Esta 

terra, aqui, era nossa. E agora eles comeram. Agora

Akè visita o 
Peixoto:
"Os brancos 
comeram a 
nossa terra".
1991

está tudo  fe io. Eu estou triste de ver o que fo i fe ito  

aqui, o que a mão do branco fez. O lugar onde eu 

nasci. Destruíram tudo . Isso aqui era parte da nossa 

terra. Aqui, era uma terra boa. Eu não.gosto do tra 

balho dos garim peiros. Vocês mataram a floresta. O 

rio acabou. Acabaram os peixes. A quilo  que a gente 

v iu, aquele lugar, do avião [re fere-se  ao trecho 

in tacto  da terra panará], vocês não vão pra lá, não. 

Eu vou fa lar pro chefe de vocês. Essa terra, aqui, 

onde eu nasci, já fo i. Lá, onde a gente viu, vocês 

não podem ir pra lá, não. Porque o chefe de vocês 

m andou vocês destruírem essa terra? O chefe de 

vocês tem que entender que vocês não podem ir 

pra nossa terra. Eu não gosto de destruição. Eu não 

gosto disso aqui não. Eu nasci aqui. Eu caçava aqui. 

Pescava aqui. Aqui, era a m inha terra. Não é a terra 

de vocês. Eu vou explicar isso pro chefe de vocês. 

Foi hoje que eu cresci? Faz tem po que eu estou ve 

lho. Se o chefe m andar branco pra lá, vocês acham 

que eu estarei de mão vazia? Não. O lha, que eu 

estou aqui com a borduna. Eu não estarei desarma

do se o chefe m andar vocês pra lá. Vocês comeram 

a terra, aqui. Lá, eu vou estar com a borduna e nós 

vamos brigar. O lha esta terra, aqui. Eles comeram o 

lugar onde eu nasci. Tudo acabou. Mas, pra lá, ainda 

tem floresta. O chefe de vocês não vai mandar vocês 

pra lá. Lá, está bom, ainda. Isso é m inha terra. Eu 

vou explicar pro chefe dos brancos que vocês aca

baram com tudo, com a floresta e com a água".

Em junho de 1992, Akè, Kreton e Schwartzman 

voltaram a M atupá e fizeram novo sobrevôo da área, 

localizando o sítio da aldeia Sonkènasan em um 

afluente do Iriri. A identificação estimulou a organ i

zação de uma expedição por terra até a aldeia, des

sa vez com apoio da Funai. No dia 24 de agosto, 

nove Panará e o funcionário  da Adm inistração Re

gional da Funai do X ingu, Lourenço Rosemar de 

M ello , foram  de Guarantã até o rio M utum , de ca

m inhonete, e, no dia 26, a pé, começaram a procu

rar vestígios da velha aldeia. No dia 28, a expedição 

encontrou uma cachoeira, no rio Jacutinga, onde os 

Panará e os Kayapó haviam travado uma luta de 

morte. Em função dela, deduziram a localização da 

aldeia, mas concluíram que estaria a uns 100 km de

I 2 2



distância, trecho m uito  grande para ser percorrido a 

pé em mês de seca, com os córregos secos.

Ao todo, o grupo chegou a percorrer 80 q u ilô 

metros dentro  da mata. "Passamos por vários rios e 

córregos que estavam secos, sem água. Tínhamos 

que cavar buracos para encontrar água. Mas os rios 

maiores tinham  bastante água e peixe. Os índios 

colocaram tim bó  e pegaram m uito  peixe. Caçaram 

muitas aves, para extra ir pena, e tiraram  m uito  mel 

para comer e para levar para G uaran tã ", escreveu 

Lourenço no R elatório  de Viagem  enviado à Funai.

Embora Sonkènasan não tivesse sido encontra 

da, Lourenço indicou que a busca era fundam enta l: 

"É m uito  im portante  localizar logo esta aldeia, haja 

vista os brancos estarem grilando muitas terras e 

derrubando grande quantidade de mata para p lan

ta r capim. Q uan to  mais cedo a Funai localizar a a l

deia, melhor, pois teremos menos trabalho em de

marcar a área dos Panará, que, a meu ver, é a coisa 

de m aior im portância  para o g ru po " (R elatório  de 

Viagem à Guarantã do Norte, Lourenço Rosemar de 

M ello , 1 1 /0 9 /9 2 ).

O relato do funcionário  da Funai com provou 

as informações de que os índios torciam  para que a 

região continuasse rica em caça, peixe e frutos. "A  

partir dessa viagem e dos sobrevôos anteriores, os 

Panará discutiram  longa e repetidam ente entre eles, 

na sua aldeia, o que tinham  visto, identificando  a 

área trad ic ional que ainda não estava ocupada" (ip, 

Stephan Schwartzman, 1 5 /0 2 /9 5 ).

Na estação seca seguinte, em ju lho  de 1993, 

Akè, Kreton, qua tro  Panará e mais Hélcio Souza, da 

Fundação M ata  Virgem, foram , de cam inhonete, de 

Guarantã até uma pista de pouso identificada por 

satélite, dentro  da área remanescente do te rr itó rio  

tradicional reivindicado, onde encontraram uma casa 

habitada por um capataz. Descobriram que um g ru 

po de fazendeiros estava fazendo o levantam ento 

topográ fico  da região para grila r as terras. De lá, 

fo ram , a pé, até o rio Iriri, atravessaram, fizeram 

uma roça e vo ltaram .

Após estudarem mapas e imagens de satélite e 

d iscutirem  longam ente, chegaram a um consenso 

sobre a área pretendida. Os Panará decidiram  abrir

mão de grande parte do te rritó rio  tradicional, ao qual 

por lei teriam  d ire ito , para evitar con fron to  com os 

brancos, e reivindicaram  a área sem ocupação e fe 

tiva: 488 mil hectares nas cabeceiras dos rios Iriri e 

Ipiranga, na fron te ira  entre Pará e M ato  Grosso, in 

c lu indo a gleba de propriedade do Incra, no M ato  

Grosso, e um pequeno pedaço da antiga Base Aérea 

do Cachimbo, no Pará (transform ada, em 1979, em 

Campo de Provas das Forças Armadas, sob adm in is

tração do Emfa - Estado M a io r das Forças Armadas).

Em março de 93, Akè apresentou sua proposta 

aos advogados do Núcleo de D ireitos Indígenas, em 

Brasília. No mesmo dia reuniu-se com o então pre

sidente da Funai, Sidney Possuelo. Entregou-lhe uma 

carta, assinada por ele, K iom pè, Kokè e K ôkriti, 

ped indo, fo rm a lm en te , a demarcação das terras. 

Possuelo prom eteu apoio.

Nova expedição partiu em fevereiro de 94. C in 

co Panará, Akè, Posua, Kiompè, Sum akriti e Kokriti 

decidiram tentar outro  caminho. Alugaram  um avião 

em São José do Xingu e voaram até a aldeia kayapó 

de Kubenkokre, na Área Indígena M ekragno ti, na 

margem do Iriri. Pegaram canoas emprestadas dos 

Kayapó e viajaram dois dias até chegarem perto do 

lugar chamado Inkô Tunsi (Lagoa Grande), ju s ta 

mente onde os Panará da aldeia Sonkènasan pre

tendiam , em 1968, constru ir uma aldeia nova, p ri

vileg iada pela grande fa rtu ra  de peixe da região. No 

alto do Iriri, encontraram, também , um lugar de terra 

boa para fazer roça. Iniciaram, então, preparativos 

para a construção de uma aldeia.

Com a localização da nova aldeia defin ida, em 

junho  de 1994, um grupo maior, 12 homens, refez 

a rota pela aldeia dos Kayapó e vo ltou  a Inkô Tunsi. 

Dessa vez, fizeram roças, levantaram malocas e abri

ram uma pista de pouso. Surgiu, então, a aldeia de 

N acypotire , nome panará para o rio Iriri. Passo a 

passo, a vo lta  à terra orig ina l defin iu-se.

Em Brasília, em agosto, em nome da C om un i

dade Indígena Panará e representado pelos advo

gados do Núcleo de D ireitos Indígenas, Akè apre

sentou na 8a Vara da Justiça Federal uma Ação 

Declaratoria  contra  a União Federal, a Funai e o 

Incra. Pediu a posse perm anente da área panará
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trad ic ional e o usufru to  exclusivo dos índios, con

form e o A rtigo  231 da Constitu ição, e a dem arca

ção de parte do te rr itó rio  na região do Peixoto de 

Azevedo "que guarda as condições necessárias para 

assegurar a preservação de seus recursos naturais e 

a reprodução física e cu ltural dessa C om un idade".

Em setembro, a Funai constitu iu  um grupo de 

tra b a lh o  para p roceder à ide n tifica ção  da Área 

Panará. Uma expedição chefiada pela antropó loga 

Ana C ita  de O live ira  partiu  da aldeia kayapó de 

Kubenkroke e viajou cinco dias, subindo o rio Iriri, 

para verificar a presença dos Panará na nova aldeia. 

Dois dias após terem deixado N acypotire , um g ru 

po de homens armados, pistoleiros a serviço de fa 

zendeiros, chegou ao local procurando a equipe da 

Funai. Depois de uma conversa tensa com os p is to 

leiros, os Panará se retiraram para Kubenkokre, te 

mendo um ataque dos brancos.

Em novembro os Panará convocaram os líderes 

dos povos do Parque do Xingu para uma reunião na 

aldeia do rio M anissauá-M issu, para apresentar e 

d iscutir o plano de retorno para o te rritó rio  original. 

Foi uma reunião histórica, que durou três dias. M u i

tos co-personagens da saga dos índios gigantes es- 

tavam presentes -  como o chefe kayapó Raoni; seu 

sobrinho e na época d ire to r do Parque, M egaron; o 

líder Kayabi M a iraw e, chefe do Posto D iauarum  

da Funai; e os chefes kayabi Prepuri e Cuiabano. 

Cláudio e O rlando Villas Bôas fo ram  convidados, 

mas não puderam comparecer. Pela prim eira vez to 

da a liderança xinguana reuniu-se na aldeia panará.

Q uatro  chefes panará, Akè, Teseya, Kôkriti e 

Krekõ, os quatro  homens mais velhos, declararam 

pública e energicamente a intenção de retornar para 

a terra de seus pais e avós, no Peixoto de Azevedo. 

Enfatizaram que o Xingu não é terra panará e que 

sua verdadeira terra é fé rtil, com caça e pesca abun

dante. Nove Panará, homens e mulheres, discursa

ram defendendo a volta. Um jovem  panará discur

sou contra o retorno. A grande m aioria dos líderes 

convidados que fa laram  apoiaram  a in ic ia tiva  e 

muitos, como os líderes dos Txikão, Suyá e Kayabi, 

falaram com saudade das terras deixadas para trás, 

quando vieram morar no Parque. O lym pio Serra, que

sucedeu os irmãos Villas Bôas na direção do Parque, 

lem brou que a idéia orig inal da criação do Parque 

contem plava um te rritó rio  m uito  maior, que, se t i 

vesse sido criado, teria pro teg ido  as terras originais 

dos Panará, Txikão e Kayabi, to rnando  desnecessá

ria a atração e transferência desses grupos para o 

in te rio r das fronte iras atuais do Parque.

Serra tam bém  lembrou que a estrada BR-080, 

Brasília-Manaus, m utilou  o Parque, em 1970, cor

tando-o  no extrem o norte. Desde estão, os índios 

xinguanos, principalm ente os Kayapó, vêm lutando 

e conquistando de vo lta, pedaço a pedaço, a terra 

separada do Parque pela estrada. Com a dem arca

ção dos 5 m ilhões de hectares da Área Indígena 

M ekragno ti, em 1992, no sul do Pará -  liderada por 

Raoni -  a expansão do te rritó rio  indígena retom ou 

a fo rm a da proposta orig inal do Parque do Xingu.

Segundo O lym pio  Serra, a vo lta  ao te rritó rio  

panará orig inal é uma nova etapa desse processo. 

O sonho que Claúdio e O rlando Villas Bôas, Rondon, 

Darcy Ribeiro, A n ton io  Callado e Noel Nutels tive 

ram para o Xingu, em 1950, mas que as condições 

políticas não deixaram acontecer, está v irando rea

lidade pelas mãos dos índios. A conferência dos che

fes x inguanos na aldeia do rio M anissauá-M issu 

sacramentou o retorno panará ao Iriri.

Em dezem bro de 1994, a Funai conclu iu  o 

Relatório de Identificação e Delimitação da Terra In d í

gena Panará. O docum ento ressalta que a demarca

ção constitu i "garantia  de que o te rritó rio , ainda não 

devastado, venha a ser o b je to  de apropriações 

te rr ito r ia is  estranhas aos seus interesses, com o

Kôkriti, Teseya, Akè e Krekõ. 1994
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grilagem , exploração ilícita de madeira, garim po, 

gleba m ilita r em te rritó rio  de utilização nativa, cujo 

in trusam ento causaria, outra  vez, graves transto r

nos aos Panará". Mais ainda, por se localizar em 

região fo rm adora  de rios e de divisores d 'água, já 

que as nascentes do rio Iriri se encontram  no in te ri

or da Terra Panará, "to rna-se  de fundam enta l im 

portância  sua preservação, m antendo-a  livre das 

atividades de exploração preda tó ria ".

No dia 14 de dezembro de 1994, o D iário O f i

cial da União publicou o Parecer n° 179 da Funai 

propondo a delimitação da Terra Indígena Panará, na 

fron te ira  M ato Grosso-Pará. Com isso, a Funai passou 

ao m inistro da Justiça o processo de reconhecim en

to  da Área Panará. Nesse mesmo mês, os Panará en

traram com uma Ação Ordinária de Reparação de Da

nos M ateriais e M orais na 7a Vara da Justiça Fede

ral, no D istrito  Federal, im petrada por advogados 

do Núcleo de D ireitos Indígenas, contra  a União Fe

deral e a Funai, pedindo reparação de danos e indeni

zação "a  ser apurada em liquidação de sentença".

G radualm ente, ao longo de 1995 e 1996, os 

Panará foram  se m udando para Nacypotire. Em se

tem bro de 1996 já havia na aldeia nova 75 pes

soas, onze casas, um posto da Funai e uma pista de 

aterrissagem razoável. Os que ficaram  no Xingu só 

pensavam na mudança, mas tinham  que esperar que 

as roças plantadas no Iriri vingassem, para garantir 

a sustentação de 174 pessoas. No Iriri, de novo em 

seu te rritó rio , o orgu lho  dos Panará era absoluto. 

No M anissauá-M issu, a aldeia se deteriorava, com 

casas abandonadas e vazias. Até uma trave despen

cada do campo de fu tebo l permanecia no chão. Em 

Nacypotire, casas novas estavam sendo construídas 

e os planos para abrigar a tr ibo  toda em uma g ran 

de aldeia já estavam prontos.

No dia 1 de novem bro de 1996, o M in is tro  da 

Justiça, Nelson Jobim, a tendendo à proposta apre

sentada pela Funai, assinou a Portaria n° 667 decla

rando de "posse perm anente" dos índios a Terra 

Indígena Panará, com 495 .000  hectares nos m un i

cípios de Guarantã ( M T ) e A ltam ira ( P A ). O mesmo 

ato encarregou a Funai de providenciar a dem arca

ção física do te rritó rio , fixando  marcos no local. O

Kiorasã, esposa de Teseya Panará. 1994

governo reconheceu, politicam ente, os direitos dos 

Panará e os lim ites de suas terras. Mas, ju r id ica 

mente, a h istória só te rm ina  quando o Presidente da 

República homologar, por decreto, a demarcação da 

Terra Indígena Panará e a Funai registrá-la  nos car

tórios de registro de imóveis de Guarantã e Altamira e, 

depois disso, na Secretaria do Patrimônio da União, em 

Brasília. Só en tão  os d ire ito s  estarão consolidados.

De qualquer maneira, o êxodo fo i v irado ao 

avesso. Em março de 1997, a tr ibo  inte ira  se reuniu 

de novo, em Nacypotire. Depois de nove viagens 

no pequeno b im o to r Islander da Funai, abarrotado, 

as 95 pessoas que ainda estavam na aldeia do rio 

Manissauá-Missu, no Xingu, mudaram-se para o Iriri. 

E na aldeia nova os Panará desfrutaram  de uma nova 

v itó ria , deles e de todos povos indígenas, inclusive 

de ex-adversários como os Kayapó M e tu k tire  e dos 

índios do Xingu para quem os Panará eram os "m ais 

pobres" e os "mais atrasados": em 22 de outubro de 

1997, 0  ju iz Novély V ilanova da Silva Reis deu ganho 

de causa à Ação de Reparação de Danos. Pela p ri

meira vez em 500 anos —  depois do desaparecimen

to  de mais de 900 povos indígenas no Brasil —  uma 

decisão legal decorrente de processo judicial respon

sabilizou a União com 0  pagam ento de indenização 

por mortes e danos culturais a índios. Uma decisão 

que cria jurisprudência e semeia direitos democráticos.

Talvez seja pouco, mas para os Panará pode ser 

uma bolada. "Provados o dano, a ação e a omissão 

de agentes das rés ( a União e a Funai), e a relação de 

causalidade" — diz a sentença —  "a União e a Funai 

respondem pelo dano como prevê o artigo  37 da
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Constitu ição: 'as pessoas jurídicas de d ire ito  público 

responderão pelos danos que seus agentes, nessa 

qualidade, causarem a terce iros"’ . "N ão se pode a fir

m a r—  ressalva o juiz federal —  que a União e a Funai 

foram to ta lm ente  omissos no processo de atração 

dos índios ou na remoção deles para o Parque do 

Xingu. Mas é certo que seus agentes públicos não 

adotaram  providências vigorosas para pro teger a 

c o m u n id a d e . F a lto u  d e te rm in a ç ã o  para  isso, 

devendo o Estado pagar o preço da indecisão ou da 

ine fic iênc ia ". (Sentença n° 1 .142 /97 )

O veredicto determ inou o pagam ento de dois 

salários mínimos, por mês, por cada índio m orto , 

desde a data da sua m orte —  situada entre 15 de 

março de 1973 (data da publicação da interdição 

da Terra Indígena Panará ) e 31 de ou tubro  de 1975 

(data em que, traumatizados, se refugiaram no Posto 

Diauarum, no Parque do Xingu ) —  até a expectativa 

de vida provável de cada ind ivíduo, considerando 

as peculiaridades do grupo triba l. Em cima disso, 

somou-se uma indenização de 4 mil salários mínimos 

por danos morais, acrescidos de juros e correção

monetária. Se fo r confirm ada pelo Tribunal Regional 

Federal em Brasília, a sentença significa uma pe

quena fo rtuna  para o fu tu ro  dos Panará.

O fu tu ro  é uma mina de riscos. A vo lta  do exílio 

é uma saga tu rbu lenta . Os Panará sabem disso. Troca

ram a segurança do Parque do Xingu pela ins tab ili

dade de uma área aberta à expansão econôm ica 

desordenada e predatória, mas estão dispostos a ban

car. O prim eiro e fe ito  da reocupação de Nacypotire 

fo i deflagrar uma reação de grileiros e de p re ten 

dentes de terras, políticos, fazendeiros, madeireiros 

e garim peiros que prom ovem  grilagem  desenfreada 

do pa trim ônio  fund iá rio  público no Iriri. A cobiça 

sobre as terras dos índios produziu, inclusive, v io len 

tos conflitos armados entre facções concorrentes.

Mas, os Panará irão até o fim . Não abrirão mão 

da terra reconquistada. Ela é a força que dá g rav i

dade à identidade de um povo de 174 indivíduos 

que passou por muitas provas. A fina l, a verdadeira 

h istória dos índios gigantes, com prova a veracidade 

do m ito . Não o da estatura, mas o da vontade. 

Dos gigantes Panará.

Nacypotire, a nova aldeia Panará no Iriri. Fevereiro me
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11/09/68.
Reiniciado o vôo sobre aldeias dos Kren-Akoro. O Globo, 13/09/68. 

índios fogem a contato e são procurados de avião. O Globo, 26/09/68. 

índios da idade da pedra são vistos por Vilas Boas. O Globo, 26/10/68.

Em busca dos índios gigantes. Jornal do Brasil, 18/11/70.

A Transamazônica põe em perigo um povo que vive na Idade da Pedra. Realidade documenta 
uma fantástica aventura: Corrida para salvar os índios gigantes. Realidade, 1970 ou 1971?

RIBEIRO, Luís Salgado. A estrada avança, na rota dos índios gigantes. O Estado de S.Paulo, 
22/01/72.

 . Os gigantes da Amazônia atacam um pássaro de ferro. Jornal da Tarde, 22/01/72.

 . Reação dos gigantes não intimida pacificador. O Estado de S.Paulo, 23/01/72.

Fotos ajudam a pacificação. O Estado de S.Paulo, 29/01/72.

Os gigantes. Veja, 02/02/72.

ZWETSCH, Valdir; PICCINO, Carlos. Os índios gigantes da Amazônia. O Cruzeiro, 16/02/72.

Expedição já perto dos índios gigantes. O Estado de S.Paulo, 18/02/72.

Presidente da Funai proíbe avião da FAB de sobrevoar aldeia de índios gigantes. Jornal do 
Brasil, 01/03/72.

Será logo o encontro com os índios gigantes. O Estado de S.Paulo, 08/03/72.
O GlobO. 8/03/74
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Funai estuda a interdição da serra do Cachimbo onde pacifica os Krenhakores. Jornal do Brasil, 
22/03/72.

Os índios gigantes já revelam amistosidade. O Estado de S.Paulo, 31/03/72.

Orlando ajuda Cláudio a pacificar Kreen-Akarores. Jornal do Brasil, 31/03/72.

Sertanistas se aproximam das aldeias dos gigantes. O Estado de S.Paulo, 13/04/72.

Gigantes fogem ao primeiro contato. O Estado de S.Paulo, 16/05/72.

RIBEIRO, Luís Salgado. Mais 5 km, e os gigantes surgirão. O Estado de S.Paulo, 20/05/72.

 • Distância entre os índios gigantes e a civilização: 5 km. Jornal da Tarde, 22/05/72.

MARTINS, Alaur; MAMENTE, Reginaldo. Gigantes dão primeiro sinal, e é de paz. O Estado de 
S.Paulo, 23/05/72.

Os gigantes querem paz? Jornal da Tarde, 25/05/72.

RIBEIRO, Luís Salgado; MARTINS, Alaur. Flechadas na perna, é o ataque dos gigantes. O 
Estado de S.Paulo, 26/05/72.

 . índios gigantes, um mistério na selva. O Estado de S.Paulo, 27/05/72.

Tiros contra os gigantes : isso destrói os planos de paz? Jornal da Tarde, 27/05/72.

RIBEIRO, Luís Salgado. Ataque dos gigantes muda planos da Funai. O Estado de S.Paulo, 28/05/72. 

Os índios gigantes dão sinal de paz. Jornal da Tarde, 29/05/72.

Sinais de paz? Jornal da Tarde, 30/05/72.

índios Kreen-Akores levam brindes e deixam presentes. Jornal do Brasil, 30/05/72.

RIBEIRO, Luís Salgado. Gigantes iam com famílias. O Estado de S.Paulo, 31/05/72.

CHIMANOVITCH, Mário. Vilas-Boas querem atrair índios Kreen-Akores com canto de Kaiabi. 
Jornal do Brasil, 03/06/72.

LODUCA, Wilson. "Fugi dos gigantes com uma flecha no peito". Intervalo 2000, 07/06/72.

RIBEIRO, Luis Salgado. Na selva, uma luta entre tecnologia e primitivismo. O Estado de 
S.Paulo, 11/06/72.

Kreen-Akores incendeiam aldeia e levam presentes. Jornal do Brasil, 11/06/72.

CHIMANOVITCH, Mário. Expedição teme o ataque dos Kreen-Akores. Jornal do Brasil, 
14/06/72.

índios gigantes mudam aldeia para outro local. O Estado de S.Paulo, 16/06/72.

CHIMANOVITCH, Mário. Kreen-Akarores encurralados queimam aldeia e iniciam marcha ao 
encontro dos brancos. Jornal do Brasil, 21/06/72.

 Vilas Boas isolados temem ataque de índios que cercam expedição. Jornal do Brasil,
26/06/72.

MARTINELLI, Pedro. Expedição força contato com índios Krain-a-Kore. O Globo, 27/06/72. 

Perto dos gigantes. Veja, 28/06/72.

Vilas Boas só têm um sonho : a cena da paz com os Krain-a-Kore. O Globo, 02/07/72.

Uma nova expedição para atrair os índios gigantes. Jornal da Tarde, 05/07/72.

Krain-a-Kore : mais uma expedição. O Globo, 05/07/72.

Kranhakacores rondam a base. O Estado de S.Paulo, 07/07/72.

Sertanistas vão entrar na terra dos gigantes. O Estado de S.Paulo, 15/07/72.
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Os sertanistas descem o rio. O Estado de S.Paulo, 22/07/72.

Os Kreen-Akarores precisam ser salvos. Jornal do Brasil (infantil), 23/07/72.

RIBEIRO, Luís Salgado. No sinal dos índios, a esperança do contato. O Estado de S.Paulo, 
23/07/72.

 . índios queimam sua aldeia. O Estado de S.Paulo, 28/07/72.

Funai não interdita área dos indios gigantes porque não levantou suas aldeias. Jornal do Brasil, 
29/07/72.

RIBEIRO, Luís Salgado. Expedição vai à aldeia queimada. O Estado de 5.Paulo, 01/08/72.

 . Visita à aldeia reduz temor dos índios gigantes. O Estado de 5.Paulo, 05/08/72.

ALVES, Luiz C. Aiex. Arrependida, a civilização procura o índio na selva. Folha de 5.Paulo, 
06/08/72.

DIAS, Etevaldo; MARTINELLI, Pedro. Vilas Boas : só reserva salvará os Krain-a-Kore.
O G/obo, 10/08/72.

RIBEIRO, Luís Salgado. Gigantes voltam e retribuem. O Estado de S.Paulo, 20/08/72.

Agora, coragem e paciência. O Estado de 5. Pau Io, 20/08/72.

ROSA, Jorge. Falta de contato com índios ameaça estrada de Santarém. Jornal do Brasil, 
27/08/72.

Funai reduz a expedição para chegar aos gigantes. O Estado de 5.Paulo, 27/08/72.

Irmãos Vilas Boas irão examinar taba abandonada pelos índios Kreen-Akarores. Jornal do 
Brasil, 06/09/72.

Intensidade de chuvas pode adiar expedição que tenta contato com Kreen-Akarores. Jornal do 
Brasil, 03/10/72.

índio acena e se acerca de brancos. Jornal do Brasil, 20/10/72.

Perto dos gigantes. Veja, 25/10/72.

MARQUEIZ, José. Sinal de paz : os gigantes aceitam presentes. O Estado de 5, Pau Io, 31/10/72. 

Kreen-Akarores só aceitam colares de contas tchecas. Jornal do Brasil, 31/10/72.

A fase esperada. Veja, 01/11/72.

Os irmãos da selva. Veja, 08/11 /72.

MARQUEIZ, José. A ausência dos gigantes, um mistério. O Estado de S.Paulo, 12/11/72.

O cenário vazio. Veja, 15/11/72.

SIMONETTI, Conrado. A luta maior dos índios gigantes. City News, 26/11 /72.

No encalço dos índios gigantes (uma série de 12 artigos). O Estado de S.Paulo,
30/11/72 a 13/12/72.

SIMONETTI, Conrado. Os gigantes estão chegando. City News, 03/12/72.

Gigantes terão reserva. O Estado de S.Paulo, 05/12/72.

Gigantes sem medo. Veja, 07/12/72.

Contato com gigantes em 15 dias. O Estado de S. Pau Io, 10/12/72.

Vilas Boas espera contato imediato com Kreen-Akarores. Jornal do Brasil, 11/12/72.

Vilas-Boas evitam contato com Kreen-Akarores porque há gripados na expedição. Jornal do 
Brasil, 22/12/72.
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Prazo termina, sem os gigantes. O Estado de S.Paulo, 31/12/72.

MARQUEIZ, José. O sertanista aguarda. O Estado de S.Paulo, 31/12/72.

Natal na selva. Veja, 03/01/73.

Funai apronta o projeto de interdição da área dos índios Kreen-Akarores. Jornal do Brasil, 
13/01/73.

Sertanista faz contato com índios Kreen-Akarores no posto avançado de Cachimbo. Jornal do 
Brasil, 06/02/73.

Orlando Vilas Boas pede que se demarquem as reservas indígenas. Jornal do Brasil, 06/02/73.

Abraços e sorrisos no encontro com gigantes. O Estado de S.Paulo, 06/02/73.

Desiludidos, Villas Boas voltam para casa. O Estado de S.Paulo, 06/02/73.

O abraço da paz entre um branco e os índios gigantes. Jornal da Tarde, 06/02/73.

Medo de contágio interdita área indígena. O Estado de S.Paulo, 07/02/73.

Galões garantem cordão sanitário. O Estado de S.Paulo, 08/02/73.

Afinal, frente a frente com os índios gigantes. O Globo, 10/02/73.

Funai retira 2 jornalistas da área indígena para evitar contágio de gripe. Jornal do Brasil, 
10/02/73.

MARQUEIZ, José. O novo encontro, uma festa na selva. O Estado de 5.Paulo, 10/02/73. 

 . Cláudio Villas Boas critica a Funai. O Estado de S.Paulo, 11/02/73.

DIAS, Etevaldo; MARTINELLI, Pedro. Altos, belos, pintados de preto : são os Krain-a-Kore. O
Globo, 11/02/73.

Francês teme a extinção de índios. O Estado de S.Paulo, 13/02/73.

Os gigantes, finalmente. Veja, 14/02/73.

índio gigante terá reserva. O Estado de S.Paulo, 15/02/73.

Enfim, os índios gigantes. O Cruzeiro, 21/02/73.

Cláudio Vilas Boas tem encontro de 12 horas com 150 Kreen-Akarores. Jornal do Brasil, 
24/02/73.

MIYAGUI, Takao. Kranhakarore : os machões da selva. Manchete, 24/02/73.

Orlando diz que só Cláudio fez contato com os índios. Jornal do Brasil, 25/02/73.

A preço de bala. Veja, 28/02/73.

Governo nega o benefício que Villas não pediu. O Estado de 5.Paulo, 08/03/73.

Médici delimita e interdita a área dos índios Kreen-Akarores. Jornal do Brasil, 10/03/73.

Área indígena será reserva. O Estado de S.Paulo, 10/03/73.

Interdição deixa de fora aldeia dos gigantes. O Estado de S.Paulo, 13/03/73.

Próxima ação, visita à aldeia. O Estado de S.Paulo, 30/03/73.

Os cordiais Kranhacãrore (os índios visitam o Posto de Atração dos brancos quase todos 
os dias). Jornal da Tarde, 30/03/73.

Villas Boas deixam a área de pacificação dos Krain-a-Kore. O Globo, 30/03/73.

Villas Boas deixam a selva e gigantes correm perigo. O Estado de S.Paulo, 03/04/73.

Sob observação. Veja, 04/04/73.
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Meireles tenta encontrar substitutos dos Vilas Boas e manter índios tranqüilos. Jornal do Brasil, 
07/04/73.

Apoena para o lugar de Villas. O Estado de S. Pau Io, 10/04/73.

SILVA, Arlindo; VILLAS BÔAS, Orlando. Na terra dos índios gigantes. O Cruzeiro, 11/04/73.

O adeus de Vilas Boas. O Globo, 16/04/73.

Apoena fica no lugar de Cláudio. O Estado de S.Paulo, 17/04/73.

Kreen-Akarores pertencem ao grupo tapuia e falam língua semelhante à Caiapó. Jornal do 
Brasil, 17/04/73.

Um novo homem branco no caminho dos Kranhacãrore. Jornal da Tarde, 23/04/73.

Gigantes recebem Apoena. O Estado de S.Paulo, 03/05/73.

Villas Boas, os mensageiros da paz. O Globo, 13/05/73.

índio já aceita novo sertanista. O Estado de S.Paulo, 25/05/73.

Agora Apoena espera um convite dos índios. O Estado de S.Paulo, 05/06/73.

Apoena dorme na aldeia Kreen-Akarore. Jornal do Brasil, 08/06/73.

Apoena encontra os pequenos e doentes Kranhacãrores. Jornal da Tarde, 08/06/73.

Villas Boas diz que só reserva salvará gigantes. O Estado de S.Paulo, 19/06/73.

Orlando Vilas Boas condena abertura do rio Peixoto de Azevedo a frentes pioneiras. Jornal do 
Brasil, 23/06/73.

O futuro dos índios gigantes preocupa sertanista. O Estado de S.Paulo, 24/06/73.

Orlando silencia, para não desunir. O Estado de S.Paulo, 27/06/73.

Apoena desmente a intenção de parar. O Estado de 5.Paulo, 27/06/73

Apoena combate a doença de pele dos Kreen-Akarore com vacinas e antibióticos. Jornal do 
Brasil, 08/07/73.

Apoena acaba trabalho com os Kreen-Akarores. Jornal do Brasil, 26/07/73.

O Globo na aldeia dos Krain-a-Kore. O Globo, 12/08/73.

DIAS, Etevaldo; MARTINELLI, Pedro. Apoena teme um inimigo do índios : a civilização.
O Globo, 13/08/73.

Orlando Vilas Boas retorna ao Xingu após trabalho em São Paulo. Jornal do Brasil, 29/08/73.

Grupo dos Kreen-Akarores desaparece na selva e Funai teme atitude hostil. Jornal do Brasil, 
26/10/73.

Estrada leva fumo e álcool aos índios. O Estado de S.Paulo, 04/01/74.

Funai apura denúncias de promiscuidade que ameaça os índios Kreen-Akarore. Jornal do Brasil, 
05/01/74.

Contato muda comportamento Kranhacarore. O Estado de S.Paulo, 06/01/74.

Funai ignorou advertências. O Estado de S.Paulo, 08/01/74.

Funai chama o seu delegado em Mato Grosso ao receber denúncia contra sertanista. Jornal do 
Brasil, 08/01/74.

Funai quer rapidez na sindicância. O Estado de S.Paulo, 09/01/74.

Funai apura conduta de sertanista. Jornal do Brasil, 09/01/74.

Apoena procura o diálogo no 9o. BEC. O Estado de 5.Paulo, 10/01/74.
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Herling confirma relatório em que aponta mudança de hábitos dos Kreen-Akarores. Jornal do 
Brasil, 10/01/74.

Antropóloga culpa a política da Funai. O Estado de S.Paulo, 10/01/74.

Homossexualismo entre os índios é apenas um entre muitos elementos nocivos. Jornal do 
Brasil, 14/01/74.

Antes da Funai, sertanista demitido por desonestidade. O Estado de S.Paulo, 15/01/74. 

índios conquistados. Veja, 16/01/74.

Esta denúncia pode comprometer a Funai. Jornal da Tarde, 16/01/74.

Em 10 dias Funai completa inquérito. O Estado de S.Paulo, 17/01/74.

Funai defende Campinas e explica que hábito de índio é resultado do frio. Jornal do Brasil, 19/01/74.

Funai inocenta Campinas e joga culpa na imprensa. O Estado de S.Paulo, 19/01/74.

O final não surpreende missionário, O Estado de 5.Paulo, 19/01/74.

Villas Boas discorda e restabelece a verdade. O Estado de S.Paulo, 19/01/74.

Há 4 anos jesuíta alertava Funai. O Estado de S.Paulo, 22/01/74.

Caso Campinas: a Funai anunciou, mas não puniu. O Globo, 22/01/74.

A Funai pune, mas o inquérito continua. O Estado de S.Paulo, 23/01/74.

Funai já admite que Campinas é culpado e poderá ser punido. O Globo, 23/01/74.

Funai vai ouvir Campinas até o final deste mês. O Estado de S.Paulo, 24/01/74.

Sumiu carta que acusa o sertanista Campinas. O Globo, 25/01/74.

Campinas espera decisão da Funai. O Estado de S.Paulo, 08/02/74.

DIAS, Etevaldo; BRITO, Orlando. Krain-a-Kores mendigam na estrada Cuiabá-Santarém.
O G/obo, 08/03/74.

Hábitos de branco. Veja, 13/03/74.

Presidente da Funai quer índio integrado aos poucos à sociedade. Jornal do Brasil, 22/03/74. 

Funai protege os Kreen-Akarores. Jornal do Brasil, 29/03/74.

Irmãos Vilas Boas escolhem no Parque do Xingu área onde ficarão Kreen-Akarores. Jornal do 
Brasil, 22/04/74.

MARTINS, Edilson. Mudança de índios reabre polêmica sobre habitat. Jornal do Brasil, 06/05/74. 

Villas-Boas preparam boa receptividade para Krain-a-Kore no Xingu. O Globo, 10/05/74.

Funai esclarece a saída de Campinas. O Estado de S.Paulo, 30/05/74.

MARTINS, Edilson. Mudança dos Kreen-Akarores segue o exemplo de Caiabis. Jornal do Brasil,
09/06/74.

Kreen-Akarores depois de um plebiscito mudam para a cachoeira do Korocokó. Jornal do 
Brasil, 28/06/74.

Posto Diauarum desiste de receber os Kreen-Akarores e interrompe preparativos. Jornal do 
Brasil, 30/06/74.

Funai não desiste de mudar Krain-a-Kores para o Parque do Xingu. O Globo, 02/07/74.

Funai ignora plebiscito e levará gigantes ao Xingu. O Estado de S.Paulo, 02/07/74.

Villas Boas elogia decisão da Funai de transferir os Kreen-Akarores ao Xingu. Jornal do Brasil, 
05/07/74.
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Chefes dos indios gigantes visitarão antes sua aldeia. O Estado de S.Paulo, 11/07/74.

Kren-Akarores viajam ao Xingu. Jornal do Brasil, 13/07/74.

ROCHA, Sidnei. Caiabis abrigam Kreen-Akarores. Jornal do Brasil, 08/10/74.

LUCENA, Eliana. Kranhacarores irão mesmo para o Xingu. O Estado de 5.Paulo, 08/10/74.

MARTINS, Edilson; BRASIL, José Carlos. Malocas espaçosas e afeto dos indios Caiabis esperam 
no Xingu os Kreen-Akarores. Jornal do Brasil, 29/10/74.

Parque do Xingu recolherá Kreen-Akarores mais cedo para evitar marginalização. Jornal do 
Brasil, 31/10/74.

Funai atribui a receio dos antropólogos o atraso na mudança dos Kreen-Akarores. Jornal do 
Brasil, 15/12/74.

Tribo Kreen-a-Karore será transferida de avião para o Parque Nacional do Xingu. Jornal do 
Brasil, 28/12/74.

Vilas Boas vão iniciar mudança para o Xingu dos Kreen-Akarore. Jornal do Brasil, 06/01/75.

Com festa, Xingu recebe Kranhacarores. O Estado de S.Paulo, 15/01/75.

Kreen-Akarores estudam sua nova habitação no Xingu. Jornal do Brasil, 27/01/75.

MARQUEIZ, José. A tragédia dos Kranhacãrore. Visão, 27/01/75.

Os últimos Kren-Akarores. Manchete, 01/02/75.

Kreen-Akarores estão em extinção no Xingu. Jornal do Brasil, 19/03/75.

LUCENA, Eliana. Os K re nh acaro re, quase salvos. O Estado de S. Paulo, 17/08/75.

Funai reconhece decadencia dos Kranhacãrores. O Estado de S.Paulo, 02/10/75.

LUCENA, Eliana. Krenhacarores mudam pela terceira vez em um ano. O Estado de S.Paulo, 
14/10/75.

Gripe pode rebelar os Krenakarore. Jornal do Brasil, 16/11/75.

Krenhacarores transferidos. O Estado de S. Paulo, 19/12/75.

PUTTKAMER, Jesco von. Kren-Akarores : o paraíso perdido. Manchete, 10/01/76.

Funai apresenta decreto para transferir colonos invasores. O Estado de 5.Paulo, 27/01/76.

ARAUJO, Edemilton. Claudio Vilas-Boas, um sertanista longe do sertão. O Globo, 16/03/76.

MOREIRA, Memélia. Krena-Karore : depois do desastre, a recuperação lenta. Jornal de 
Brasilia, 28/11/76.

Os Villas Boas pacificaram os Crenhacarore "antes" de Apoena. O Estado de S.Paulo, 13/05/82. 

índios matam caçadores no Parque do Xingu. Correio Braziliense, 06/04/91.

Crenhacarores matam pescadores a flechadas. O Estado de S.Paulo, 06/04/91. 

indios matam pescadores a flechadas. O Globo, 06/04/91.

Quatro pessoas morrem durante conflito no Xingu. Folha de S.Paulo, 06/04/91.

Funai investiga morte de pescadores no Xingu. O Estado de S.Paulo, 09 /04 /91 .

Morte de pescadores ocorreu fora de reserva. O Estado de S.Paulo, 10/04/91 .

Funai investiga morte de homem no Xingu. Tribuna da Imprensa, 12/04/91.

DPF diz que índios só assassinaram um peão. Correio Braziliense, 12/04/91.

Tempo quente. Folha de S.Paulo, 30/11 /94.
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SALLES, Josana. Krena-Karore retornam às terras. A Gazeta, 03/12/94.

Pará quer reaver Área do Cachimbo. O Liberal, 12/03/95.

SELEME, Ascânio; MARTINELLI, Redro. Guerreiro gigante contra extinção. O Globo, 07/01/96.

 . Aldeia de gigantes virou matupá. O Globo, 08/01/96.

 . Os Krain-a-Kore encontram terra. O Globo, 09/01/96.

COHEN, Marleine. "índios gigantes" querem voltar para casa. Jornal da Tarde, 11/01/96. 

E s t r a n g e i r a

Civilization greets lost tribe of Amazons with a giant hug. Boston Globe, 07/02/73.

HOWE, Marvine. An amazon tribe takes a step out. New York Times, 10/02/73.

Amazon Giants: gifts sought to appease Brazil tribe. Los Angeles Times, 10/02/73.

Party meets legendary Brazil tribes. Los Angeles Times, 25/02/73.

Strage meeting. The Guardian, 09/03/73.

Slow death for an Indian nation. SR/Nation, abril 1973.

Brazil scout tells how he met Indians. Los Angeles Times, 14/10/73.

E n t r e v is t a s  e D e p o im e n t o s

Akè Panará. Depoimento a Aurélio Michiles-PIB/CEDI, na aldeia Panará no PIX, 1994, vídeo.

Apoena Meirelles. Entrevista a André Villas Bôas-PIB/CEDI e Juliana Santilli-NDI em Cuiabá, 
10/07/92, vídeo.

Bedjai Txucarramãe. Entrevista a Aurélio Michiles-ISA, no PIX, 1994, vídeo.

Cláudio Villas Bôas. Declaração durante Reunião Caciques do Xingu (transferência dos
Krenakarore). Setembro de 1975 (fita não transcrita).

Akè Panará.
Cláudio e Orlando Villas Bôas. Entrevista a Aurélio Michiles-ISA, em Sao Paulo, 07/02/95, 
vídeo.

Darcy Ribeiro. Entrevista a Aurélio Michiles-ISA, no Rio de Janeiro, 04/02/95, vídeo.

Eliana Lucena. Entrevista a Aurélio Michiles-PIB/CEDI, em Brasília, 1993, vídeo.

Ezequias Paulo Heringer Filho. Entrevista a Sergio Leitão-NDI em Brasília, sobre o processo 
de atração e transferência dos Krenakarore do Peixoto de Azevedo para o Parque do Xingu em 
1974. 1992.

 . Entrevista a Aurélio Michiles-PIB/CEDI, em Brasília, 1993, vídeo.

Fernando Gabeira. Entrevista a Aurélio Michiles-ISA, no Rio de Janeiro, 04/02/95, vídeo.

Fiorello Parise. Entrevista a André Villas Bôas-PIB/CEDI e Juliana Santilli-NDI em Cuiabá, 
10/07/92, vídeo.

Gal. Ismarth Araújo de Oliveira. Entrevista a Aurélio Michiles-ISA, em Brasília, 01/02/95,
Claudio Villas Boas.

video.

Megaron Txucarramãe. Entrevista a Aurélio Michiles-ISA, em Brasília, 1994, vídeo.

Memélia Moreira. Entrevista a Sérgio Leitão-NDI em Brasília, 1992.

 . Entrevista à Aurélio Michiles-PIB/CEDI, em Brasília, 1993, vídeo.

Odenir Pinto de Oliveira. Entrevista a Sergio Leitão-NDI em Brasília, 1992.
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Orlando Villas Boas. Entrevista a Sergio Leitão-NDI e André Villas Bóas-PIB/CEDI em 
São Paulo, 14/08/92, vídeo.

 . Entrevista ao PIB/CEDI em São Paulo, 22/08/85, vídeo.

Roberto Campos. Entrevista a Aurélio Michiles-PIB/CEDI, em Brasilia, 1993, vídeo.

Sidney Possuelo. Entrevista a Sérgio Leitão-NDI em Brasília, 11/05/93, vídeo.

 . Entrevista a Aurélio Michiles-ISA, em Brasilia, 01/02/95, vídeo.

Tese ya Panará. Historia do contato dos Panará com os brancos. Depoimento a Stephan 
Schwartzman-EDF. Aldeia Panará do Rio Arraias, abril de 1994.

Vitor Aorapi. Entrevista a André Villas Bôas-PIB/CEDI e Juliana Santilli-NDI em Cuiabá, 
10/07/92, video.

a

Pedro M artine lli e 
Luigi Mamprin, na 

'Sala de Imprensa 
Sérgio Porto", no 
acampamento do rio 
Peixoto de Azevedo.
1973

D o c u m e n t a ç ã o  V is u a l

F o t o s

Alencar Monteiro (1975).

André Villas Bôas/ISA (1991-1997).

Ailton Costa/ISA (1994).

Arquivo Assis Chateaubriand, Revista O Cruzeiro, Biblioteca e Centro de Documentação do 
Museu de Arte de São Paulo.

Edson Elito (1975).

Eliana Lucena/Agência Estado (1975-1976).

Escola Paulista de Medicina (1975).

Fiorello Parise (1973-1974).

Geraldo Guimarães (1976).

Luigi Mamprin/Abril Imagens (1968, 1972/1973).

Orlando Brito/Agência O Globo (1974).

Orlando Villas-Bôas: Arquivo Pessoal.

Paulo Salomão/Abril Imagens (1972).

Patrícia di Fillipi/ISA (1996-1997).

Pedro Martinelli/Agência O Globo (1972-1973) e Arquivo Pessoal (1995).

Reginaldo Manente/Agência Estado (1972).

Stephan Schwartzman (1982, 1991).

O BRASIL GRANDE 
; E OS ÍNDIOS GIGANTES

V í d e o s / F i l m e s

O Brasil Grande e os índios Gigantes, de Aurélio Michiles-Instituto Socioambiental, 1995. 
Vídeo cor, 47'.

Krenhakarore, de Edson Elito, 1975. Super-8.

Reinado na Floresta, de Adrian Cowell, produção BBC TV, 1973. Filme 16mm, 31'.

The tribe that hides from man, de Adrian Cowell, produção National Educational TV Inc., 
1973. Filme cor, 16mm, 62'.

A tribo que fugiu do homem, de Adrian Cowell, produção BBC TV, 1973. video cor, 78'.

Before Columbus, de Brian Moser, produção Central Independent Television, 1992,
Filme 16mm, 50'.
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PORTARIA N9 667, DE 19 DE NOVEMBRO DE 1996
O  M IN IS TR O  DE ESTADO DA JUSTIÇA, no uso de suas atribuições e tendo cm vista o 

disposto no Decreto no 1.796, de 24 de janeiro de 1996, combinado com o Decreto n° 1.775, de 8 de 
janeiro de 1996, e diante da proposta apresentada pela Fundação Nacional do Indio - FU NA I. objetivando 
a definição de limite da Terra Indígena PANARÁ, constante do processo FU NAl/BSB/N” 2710/94;

C O NSIDERANDO  que a Terra Indígena PANARÁ, localizada nos Municipios de 
Guarantã do Norte e Altamira, Estados de Mato Grosso e Pará. respectivamente, ficou identificada nos 
termos do § Io do art. 231 da Constituição Federal c do inciso I do an. 17 da Lei n° 6.001, de 19 de 
dezembro de 1973, como sendo tradicionalmente ocupada pelo grupo indígena Panará, resolve:

Art. 1° Fica declarada de posse permanente dos indios a Terra Indígena PANARÁ, com 
superficie aproximada de 495.000 ha (quatrocentos e noventa e cinco mil hectares) e perímetro também 
aproximado de 403 km (quatrocentos e três quilômetros), assim delimitada: NORTE - partindo do 
Marco SAT 2011 de coordenadas geográficas 08*53'56,94" S e 54*22'31,72" Wgr., situado na 
cabeceira do Rio Xixé, segue por este a jusante até o Marco SAT-2010, de coordenadas geográficas 
08°48'36,10" S c 54°02'04,82" Wgr., situado na confluencia de um igarapé sem denominação; 
LESTE; do marco antes descrito, segue pelo referido igarapé, a montante, alé o Marco SAT-2009 de 
coordenadas geográficas 09°05‘ 17,55" S e 54*08’06,84" Wgr., situado em sua cabeceira; daí. segue por 
uma linha reta, com azi mute c distancia de I3 6 °I0 '0 I,6 "  e 1.176,93 metros, até o Marco O F -189, de 
coordenadas geográficas 09°05'44,96" S e 54*07'39,95" Wgr.; daí, segue por uma linha reta com o 
azimute c distancia de 254°I0 ’3 1,20“ e 1.634,94 metros até o Marco OF-205, de coordenadas 
geográficas 09*05'44,95" S e 54°07'39,95" Wgr.; daí, segue por uma linha reta com o azimute e 
distancia de 254°04'36,35" c 1.527,25 metros, até o Marco SAT-2008, de coordenadas geográficas 
09*06' 13.87" S e 54°09' 19,25" Wgr., simado na cabeceira de um igarapé sem denominação; daí, 
segue por este, a jusante, até o Ponto 01. de coordenadas geográficas aproximadas 09°I6 '37,73" S e 
54"57'21,42" Wgr., situado na confluencia com o Rio Ipiranga; daí. segue por este, a jusante, até o 
Marco SAT-2007, de coordenadas geográficas 09°17'36,42" S e 53°54'53,00" Wgr., situado na 
confluencia com o Rio Iriri; daí, segue por este, a montante, até o Ponto 02, de coordenadas geográficas 
aproximadas 09°I8'56.97" S c 53°55'16,73" Wgr., situado na confluência de um igarapé sem 
denominação; daí, segue por este, a montante, até a sua cebeccira, no Marco SAT-2006, de coordenadas 
geográficas 09°30'47.70" S e 53*51 "59,78" Wgr.; daí, segue pelo divisor de águas dos rios Iriri c Iriri 
Novo, com os seguintes azímutcs c distancias: 185°53'30,26" e 1.962.32 metros, até o Marco AL 06. de 
coordenadas geográficas 09*31 '5I . I 3" S e 53*5206.93" Wgr.; 185*55’ 16,41" e 1.964,79 metros, até o 
Marco AL-07, de coordenadas geográficas 09°32'54,63" S c 53*52 ! 4,11" Wgr.; I85“55'48,66" e 
814.97 metros, até o Marco AL-08, de coordenadas geográficas 09*33'20.9T' S e 53*52'17.09" Wgr.; 
246*34" 12,64" e 1.287,77 metros, até o Marco AL-09, de coordenadas geográficas 09*33 37,31" S c 
53°52’55.94" Wgr.; 181*20'46,93" c 1.319.77 metros, até o Marco A L -10, de coordenadas geográficas 
09*34 20.20" S e 53*52 57.31" Wgr.; 142*04 54.13" e 2.000,11 metros, até o Marco A L - I I  de 
coordenadas geográficas 09*35 ! 1.83" S e 53*52 ! 7.45" Wgr.; 142*13 20.80" e 2.147,72 metros, até 
o Marco O F -171. de coordenadas geográficas 09*36 07.40" S e 53*5I'34.80" Wgr.; 63*24 09.79" c 
1.343,55 metros, até o Marco O F -163, de coordenadas geográficas 09°3 5 '48 !7" S e 53*50 55.27" 

Wgr.; 148*20'30,71" e 1.525,66 metros, até o Marco OF-152. de coordenadas geográficas 09°36'30.62" 
S e 53*50 29,39" Wgr.; 191*47 35.84" e 1.632,19 metros, até o Marco O F -142, de coordenadas 
geográficas 09*37 22,48" S e 53*50 40,75" Wgr.. 191*48 50.33" c 1.768,29 metros, até o Marco OF- 
132. de coordenadas geográficas 09*38'18.67" S e 53*50 53.09" Wgr.; 234*01 29,32" e 1.300.42 
metros, até o Marco O F -II7 , de coordenadas geográficas 09*38 43.23 " S e 53*51'27,79" Wgr.; 
185*52 04,20" e I T 57.34 metros, até o Marco SAT-2004. de coordenadas geográficas 09*39 20.64 " S 
e 53*51'31,98" Wgr.; daí. segue pelo referido divisor de águas. até o Ponto 03, de coordenadas 
geográficas aproximadas 09*40’27" S c 53°52'30" Wgr., localizado na confrontação da Gleba linn (Do 
Marco SA T-2011 ao Marco SAT-2004 confronta se com a Terra Indígena Menkragnoti); SUL: do ponto 
antes descrito . segue por urna linha reta, até o Ponto 04. de coordenadas geográficas aproximadas 
09°40'3I" S e 53*59 03" Wgr.; daí, segue em linha reta, até o Ponto 05, de coordenadas geográficas 
aproximadas 09*44 01" S e 53*59 03" Wgr.; daí, segue em linha reta, até o Ponto 06, de coordenadas 
geográficas aproximadas 09°43'57" S c 54*07'30" Wgr.; daí. segue em linha reta, até o Ponto 07, de 
coordenadas geográficas aproximadas 09*53 23" S e 54*07"28" Wgr.; daí, segue em linha reta, até o 
Ponto 08, de coordenadas geográficas aproximadas 09°53"27" S e 54*18'55" Wgr, OESTE: do ponto 
antes descrito, segue por urna linha reta, até o Ponto 09. de coordenadas geográficas aproximadas 
09*47 06" S e 54*21 "39" Wgr.; localizado na margem direita de um igarapé sem denominação (do 
Ponto 03 ao Ponto 09, limita-se com a Gleba Iriri); daí, segue por este. a jusante, até o Ponto 10, de 
coordenadas geográficas aproximadas 09*36'17" S e 54*I7 '44 " Wgr.. situado na confluência de um 
igarapé sem denominação; daí, segue por este, a jusante, até o Ponto 11, de coordenadas geográficas 
aproximadas 09"35’30" S e 54*15 36 " Wgr.. situado na confluência com o Rio Iriri; daí. segue por este. 
a montante, até o Ponto 12, de coordenadas geográficas aproximadas 09°27’51" S e 54*28 03" Wgr., 
situado na confluência de um igarapé sem denominação; daí, segue por este, a montante, até o Ponto 13, 
de coordenadas geográficas aproximadas 09*23'50" S e 54*29’3 I"  Wgr., situado na margem esquerda 
do referido igarapé; daí, segue por uma linha reta, até o Ponto 14, de coordenadas geográficas 
aproximadas 09*20’35" S e 54°29'49" Wgr.; daí, segue por uma linha reta, até o Ponto 15, de 
coordenadas geográficas aproximadas 09°15'50" S e 54*27'57" Wgr.; localizado na confluência de um 
igarapé sem denominação com o Rio Ipiranga; daí. segue pelo referido igarapé, a montante, até o Ponto

16. de coordenadas geográficas aproximadas 09°10'31" Se 54*26 47" W g r. situado na sua cabeceira; 
daí, segue por uma linha reta. até o Ponto 17. de coordenadas geográficas aproximadas 09*06'03" S e 
54*25'46" Wgr.. situado na confluência de dois igarapés sem denominação, afluentes da margem 
esquerda do Rio Ipiranga; daí. segue, a jusante, até o Ponto 18, de coordenadas geográficas aproximadas 
09*05’38" S e 54*24'27" Wgr., situado na confluência com outro igarapé sem denominação; daí, segue 
por este. a montante, até o Ponto 19, de coordenadas geográficas aproximadas 09*01 "58" S e 
54*23’42" Wgr., situado cm sua cabeceira; daí, segue por uma linha reta. até o Ponto 20. de coordenadas 
geográficas aproximadas 09*01'48" S c 54*23 32" Wgr., situado na cabeceira de um igarapé sem 
denominação; daí. segue por este, a jusante, até o Ponto 21, de coordenadas geográficas aproximadas 
08*59 31" S e  54*22" 15" Wgr., situado na confluência de um igarapé sem denominação: daí, segue por 
uma linha reta. até o Marco SAT 2011, início da descrição deste perímetro. A base cartográfica utilizada 
refere-se às folhas SC-21-XB, SC 21 X D  (DSG 1982) e SC-22-VC (IBGE 1982). escala de 1:250.000 
e a carta imagem - 1994, versão de 04/06/95. elaborada pelo Instituto Sócioambiental - ISA.

Art. 2* A FUNAI promoverá a demarcação administrativa da Terra Indígena ora declarada, 
para posterior homologação pelo Presidente da República, nos termos do art. 19. § I*. da Lei. n* 
6.001/73, e art. 5° do Decreto n* 1.775/96.

Art. 3° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

NELSON A. JOBIM

Publicado no D.O.U. do dia 04/11/96, s.1, p.22.599



CONTATO, TRANSFERENCIA E RETORNO DOS PANARÁ

P A R A

T I. MENKRAGNOTI

Cachimbo T.l. PANARA

T I. CAPOTO/JARINA
G uarantã

M atupá

Peixoto de  
Azevedo

PARQUÇitNDIGENA DO XlfXGU

X
1/4

M A T O  G R O S S O

D E S L O C A M E N T O S  Á R E A S

DE 1 9 6 7  A 1 9 7 5  [ \  ]  T e r r a  I n d í g e n a  P a n a r á  ( d e l i m i t a d a )

E M  J A N E I R O  DE 1 9 7 5  

 ►

D E N T R O  D O S  L I M I T E S  D O  P A R Q U E  I N D Í G E N A  D O  X I N G U :

1. e m  j a n e i r o  d e  19 7 5 ,  p a r a  o P o s t o  D l a u a r u m ;

2.  e m  j a n e i r o  d e  1 9 7 5 ,  p a r a  a A l d e i a  P r e p o n ;

3.  e m  m a r ç o  de  1 9 7 5 ,  p a r a  a A l d e i a  K r et i re;

4 .  e m  o u t u b r o  d e  19 7 5 ,  de  v o l t a  ao  P o s t o  D i a u a r u m ;

5.  e m  n o v e m b r o  de  1 9 7 5 ,  p a r a  a A l d e i a  S u y á ;

6 .  e m  j u n h o  de  19 7 6 ,  p a r a  a p r i m e i r a  A l d e i a  P a n a r á ;

7.  e m  m a i o  de  19 8 3 ,  pa r a  a s e g u n d a  A l d e i a  P a n a r á ;

8 .  e m  1 9 8 9 ,  p a r a  a a t u a l  A l d e i a  P a n a r á  no  M  a m s s a u á  M  i ssu.

á r e a  d e  o c u p a ç ã o  t r a d i c i o n a l  d o s  P a n a r á

] o u t ra s  Terras In d ígenas

I________1 área de uso das Forças A rm a d a s

A P A R T I R  D E  1 9 9 1 ,  E M  D I R E Ç Ã O  A A L D E I A  N A C Y P O T I R E  

N A  T E R R A  I D E N T I F I C A D A  

O r e t o r n o  se c o m p l e t o u  e m  m a r ç o  de  1 9 9 7 .

a l d e i a







“ Rever os Kranhacãrore, agora Panará, 
25 anos depois, foi uma grande emoção. 

Ainda no Parque do Xingu, registrei 
a energia de Akè se preparando 

para deixar a aldeia do Manissauá-Missu 
e retornar, com a família, para o Iriri...



levando novas tralhas na bagagem ."





“ Em ou tubro  de 1995, após três anos de preparação, 
os Panará começavam a vo ltar e eu estava lá, 

cara a cara com eles outra vez, acom panhando 
a equipe do Institu to Sociambiental.

Antes de partir, houve uma escala na aldeia kayapó 
de Piaraçú, ainda no Parque do Xingu, onde foi fe ita  a 

coleta de sangue para contro le de malária."



"  Foram várias viagens no avião b im oto r Islander da Funai. 
O clima era de ansiedade e de apreensão...



E 2

... para uma geração de desterrados, com 
seus filhos e netos, que agora podia re tornar."









“ Logo em seguida, pude registrar, na região do rio Peixoto de Azevedo, a paisagem 
desoladora da 'terra comida pelos brancos' dos garimpos e das madeireiras.

No mesmo lugar onde os Kranhacãrore 'sairam do mato ' para nos encontrar em 1973."
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“ Em Nacypotire pude rever 
algumas pessoas que conheci 

e fo togra fe i há tantos anos. 
Não foi o caso de Posonãsã 

(foto acima, de 1973). 
Fiquei sabendo que ela morreu logo 

depois do contato, ainda no Peixoto. 
Mas Pókiati (ao lado, foto de 1995), 

continuava com um 
macaquinho de estimação. 
Há fa rtura  de caça e peixe. 

Mas, o ambiente também é tenso, 
porque a Terra Panará das cabeceiras do 

Iriri está na rota da frente madeireira 
e de grilagem de terras."



“ Sôkriti estava lá, chegando do mato, 
após três dias de caçadas.

Sua imagem voltou à capa de O Globo,  
no dia 0 7 /0 1 /9 6  (ver facsímile na pág. 139), 

quase 25 anos depois."



" K ô k r i t i ,  agora já é avô, de Pokãtá. 
Hoje há muitos jovens e crianças panará, 

como Kenkiãma (ao lado), 
f i lho  de Kyütakrid i (mãe) e 

Paapoa, que morreu no Xingu.
Uma tr ibo em recuperação, que 

eu tive enorme satisfação de reencontrar."







OTA SOBRE O LIVRO E OS PANARÁ

Para nós essa historia recomeçou em junho de 1991, numa aldeia Juruna, na 

boca do rio Manissauá-Missu, no Parque do Xingu.

Kreton e alguns guerreiros Panará chegaram para pernoitar, vindos de uma 

viagem a São José do Xingu. Lá encontraram André Villas-Bôas, indigenista, então 

vinculado à equipe do Programa Povos Indígenas no Brasil do CEDI (PIB/CEDI) e 

conselheiro da Fundação M ata  Virgem (FMV). Durante a noite, engataram uma con

versa daquelas que tiram o sono, apesar do embalo da rede. Os Panará estavam andan

do muito fora dos limites do Parque e tinham o desejo de visitar o Peixoto de 

Azevedo, de onde foram transferidos (1975) depois do "primeiro  con ta to " (1973).

Conversas em Brasília e São Paulo evidenciaram que a demanda dos Panará 

não era novidade. Em 1990, eles já haviam procurado a ajuda da FMV, parceira da 

The Rainforest Foundation International, então sob coordenação do indigenista e 

ex-d ire tor do Parque do Xingu, O limp io  Serra. De fato, a aldeia panará, depois de 

sucessivas mudanças de local, nos 15 anos de exílio, estava agora localizada às 

margens do Manissauá-Missu, no limite oeste do Parque do Xingu. Dali, eles avan

çavam, para caçar e coletar, mais para oeste ainda, na direção de onde vieram. 

Começavam a surgir conflitos. Em abril de 1991, guerreiros panará mataram um 

peão de uma fazenda vizinha.

A reaproximação do antropó logo Steve Schwartzman, do Environmental De

fense Fund, que veio conversar com os Panará, em 1991, foi importante. Ele havia 

aprendido a língua da tr ibo, na década de 80, durante meses de pesquisa para 

escrever uma tese acadêmica. Suas observações reforçaram o diagnóstico anterior. 

Em outubro  do mesmo ano, com apoio da FMV, uma delegação panará viajou de 

ônibus para revisitar o Peixoto de Azevedo, acompanhada por Schwartzman, André 

Villas Bôas e pelo advogado Sérgio Leitão, do Núcleo de Direitos Indígenas (NDI). 

Os Panará puderam constatar a destruição da região. Decidiu-se, então, bancar um 

sobrevôo, no qual, para surpresa geral, foi possível vislumbrar que nem tudo esta

va perdido. Mais ao norte, nas cabeceiras do I ri r i, a floresta familiar, preservada.

Começou a nascer então um conjunto articulado de ações de apoio aos Panará, 

de curto, médio e longo prazos, incluindo a realização de um video-documentár io  

e de um livro. Nesta época, havia no horizonte apenas a possibilidade de gravar a 

União, por via judicial, com uma indenização aos Panará. Investigações posterio

res, combinando incursões pelo chão com a interpretação de imagens de satélite e 

informações cartográficas e cadastrais, identif icaram a possibilidade concreta da 

reocupação de uma parte da área tradicional pelos Panará.

Enquanto os viajantes panará animavam o povo da aldeia com as novidades e 

mobilizavam guerreiros para enfrentar a distância até o Iriri, as equipe do PIB/CEDI, 

NDI, FMV e EDF, uniram esforços e passaram a jun ta r recursos para combustível, 

ferramentas e mais investigações. Sucederam-se várias viagens de grupos de ho 

mens panará ao Iriri, para a abertura de roças, de uma pista de pouso e da nova 

aldeia. Após meses de pesquisa documental, de entrevistas com personagens da
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história —  aproveitadas também no vídeo e no livro —  e sob procuração dos Panará, 

advogados do NDI, de Brasília, entraram em 1994 com ações na Justiça Federal 

contra a União e a Funai, pela reposição territorial e por uma indenização por 

perdas e danos derivados dos efeitos desastrosos do contato.

Deu-se início à redação do livro, concebido como um trabalho jornalístico a 

altura da grande história da saga dos Panará e que pudesse alcançar um público 

ampliado, daqueles que mantiveram os "Kreen-Akarore" na memória.

Entregamos um dossiê de documentos e encomendamos um texto  ao jornalis

ta amazonense Lúcio Flávio Pinto, amigo da casa, o qual incorporou a ajuda de seu 

irmão e jornalista Raimundo Pinto. Já no início de 1994, tínhamos em mãos um 

primeiro original que, a partir de então, foi muitas vezes revisado, complementado 

em tem po real e, f ina lm en te , reescrito pelo jorna lis ta  Ricardo Arn t,  sócio do 

Ins t i tu to  Socioambienta l (ISA), organização fundada  em abril de 1994 e que 

incorporou o PIB/CEDI e o NDI.

Buscou-se o reconhecimento da reocupação pelo governo federal. Uma dele

gação panará esteve em Brasília com o presidente da Funai, cena que se repetiria 

(e se repetirá) várias vezes, para solicitar providências. Em outubro de 1994, um 

Grupo de Trabalho da Funai, mas a portaria ministerial de reconhecimento da 

"Terra Indígena Panará" somente foi assinada pelo M in istro da Justiça dois anos 

mais tarde. No meio tempo, ocorreram algumas revisões dos limites, as quais 

demandaram viagens a campo e a produção de cenários cartográficos, sempre com 

a participação dos Panará.

Em maio de 1995, o lançamento do vídeo-documentário  O Brasil Grande e os 

índios Gigantes em São Paulo, ensejou o reencontro histórico entre lideranças panará 

e os irmãos Villas Bôas. Em outubro, surgiu uma grande novidade para a edição 

deste livro: o encontro da equipe do ISA com o fo tógra fo  Pedro Martine ll i  e a 

viabilização do seu reencontro com os Panará, quando parte das famílias se mudou 

para Nacypotire, a nova aldeia do I ri r i.

Foi importante neste processo o apoio, conquistado passo a passo, da Funai, 

e, sobretudo, aqueles apoios, diferentes na escala e na modalidade, de pessoas 

e de organizações não-govern amentáis, mencionadas ao longo do texto  e nas 

páginas de créditos.

Para os Panará de hoje, mudar de aldeia na floresta exigiu uma longa pre

paração e uma verdadeira "pon te  aérea" para transportar as famílias com seus 

animais de estimação, as tralhas pessoais, armas de fogo e munição para a caça, 

panelas e ferramentas, e alguns equipamentos e serviços de uso coletivo, como a 

radiofonía com placa solar, o bote de alumínio, o m otor de popa, o combustível e 

a assistência de saúde.

Este livro é um capítulo dessa mobilização, que nasceu (e seguirá) sob o signo 

do risco, muitas vezes posta em dúvida e desacreditada, mas que se moveu puxada 

pela vontade enorme dos Panará de voltar para casa.

B e to  R ic a rd o  

In s titu to  S ocioam bien tal 
São Paulo, fe vere iro  1998
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Este livro faz parte do Projeto Panará, do Programa Xingu, do Institu to  Socioam biental, 
em parceria com a Rainforest Foundation International.

IN S T IT U T O  RAINFOREST
S O C IO A M B IE N TA L  F O U N D A T IO N  IN T E R N A T IO N A L

O Projeto Panará tem recebido apoio também das seguintes instituições:

E N V IR O N M E N T A L  

D E F E N S E  F U N D

Netherlands Committee for

IUCN
The World Conservation Union

Apoios Complementares:
Am igos da Terra Internacional (FOEI) 
N ational W ild life  Federation (NWF) 

Rainforest Action N etw ork  (RAN)

A pesquisa, preparação dos originais e produção gráfica deste livro contou com o apoio de: 
M ovim o n d o  (Molisv/União Européia) e Rainforest Foundation International (RFFI).

<5íUZ^

O INSTITUTO SOCIOAMBIENTAL é uma associação civil, sem fins lucrativos, 
fundada em 22 de abril de 1994, por pessoas com formação e experiências de 
lutas por direitos sociais e ambientais.

Com sede em São Paulo e sub-sedes em Brasília (DF) e em São Gabriel da 
Cachoeira (AM) —  além de bases locais para a implantação de projetos demons
trativos — , o Instituto tem como objetivo defender bens e direitos sociais, coleti
vos e difusos, relativos ao meio ambiente, ao patrimônio cultural, aos direitos 

humanos e dos povos. O  ISA produz estudos, pesquisas, publicações, vídeos, 
projetos e programas que promovam a sustentabilidade socioambiental e a 

diversidade cultural e biológica do país.

Apoio Institucional:

©/cco

O S RECURSO S O B T ID O S  C O M  A V E N D A  DE EXEM PLARES DESTA E D IÇ Ã O  SERÃO  D E S T IN A D O S  PELO IN S T IT U T O  S O C IO A M B IE N T A L  

A U M  F U N D O  DE A P O IO  A O S  P A N A R Á , C O M  A C O N C O R D Â N C IA  D O S  A U TO R E S  D O  T E X T O  E D O  E N S A IO  F O T O G R Á F IC O .



"Eu pensei assim: acabaram com a 
nossa terra. Sonsênasan, onde eu 
cresci, acabou. Eu entendo da terra 
Por isso já peguei de volta o que 
Sobrou". Teseya Panará, 1994.



...CONTADA POR QUATRO JORNALISTAS...

RICARDO AZAMBUJA ARNT. jornalista de 

imprensa escrita e TV, correspondente de 

revistas e jornais estrangeiros, 
prêmios Maria Moors Cabot de Jornalismo e 

Gaia Internazionale, autor de vários livros. 
Atualmente, editor da revista Super Interessante.

LÚCIO FLÁVIO PINTO, paraense, o mais 

especializado jornalista na história recente da 

Amazônia, autor de vários livros, Prêmio 

Internacional da Paz (Itália, 1997), atualmente é 

editor do Jornal Pessoal e colaborador de 

várias publicações no Brasil e no exterior.

RAIMUNDO JOSÉ PINTO, paraense, foi 
correspondente do jornal O Estado de S. Paulo e 

da revista Visão, autor de livro de reportagens, 
atualmente é repórter da Gazeta Mercantil, em Belém.

PEDRO MARTINELLI. paulista, realizou a mais 

extensa cobertura fotográfica da expedição dos 

irmãos Villas Bôas e do "primeiro contato" com os 

"Kranhacãrore", como repórter de O Globo. 
Registrou o retorno dos Panará ao Iriri, em 1995, em 

reportagem publicada no jornal O Globo, que lhe 

deu o Prêmio Esso/96 na categoria Informação 

Científica, Tecnológica e Ecológica. Colabora com as 

mais importantes revistas e jornais do país e segue 

fotografando o cotidiano do homem da Amazônia.

... DISPONÍVEL TAMBÉM EM VÍDEO 

O  BRASIL GRANDE E OS ÍNDIOS GIGANTES

documentário com roteiro e direção de AURÉLIO MICHILES 

V H S /N T S C /4 7 ' - tam bém  com versão em inglês

Realização In s titu to  Socioam biental
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DE V ÍT IM A S  D O  MILAGRE, OS K R E E N -A K A R O R E  SE T R A N S F O R M A R A M  EM 

SUJEITOS DA H ISTO R IA  E A S S U M IR A M  SEU VER D ADE IR O  N O M E :  P A N A R Á .  

ESTA É A SAGA DOS INDIOS GIGANTES, A HISTORIA DE UMA VONTADE ENORME.

MOVIMONDO
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