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Apresentação 
 

Papo de Índio1 
Txai Terri Valle de Aquino 

 
 O papo de hoje traz as contribuições de dois grandes amigos e colegas antropólogos. A primeira é do 
Mauro Barbosa, um acreano de fibra, assessor do Conselho Nacional dos Seringueiros e professor da Unicamp, 
que escreve a respeito do Segundo Encontro dos Seringueiros do Vale do Juruá, realizado nos dias 25, 26 e 27 
de outubro na cidade de Cruzeiro do Sul. É, sem dúvida, uma matéria fascinante a respeito das lutas de nossos 
seringueiros pela preservação da floresta, pela criação da reserva extrativista do rio Tejo e contra esta grilagem 
conhecida como "renda", que os seringueiros ainda são obrigados a pagar aos patrões seringalistas para poderem 
viver e trabalhar em suas colocações e estradas de seringa. A questão da renda, foi,  segundo Mauro, "o maior 
fuxico" que pintou nesta assembléia, que contou com a presença de 900 seringueiros e lideranças indígenas do 
vale do alto Juruá. O Conselho Nacional dos Seringueiros, o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Cruzeiro do 
Sul e a Aliança dos Povos da Floresta saíram fortalecidas deste Encontro, que terminou com uma grande 
passeata ecológica pelas ruas e ladeiras da cidade dos náuas.  

Líderes indígenas como Mário Cordeiro de Lima Poianáua, Felipe Sereno Kaxinauá, Orlando Assis 
Katuqina e Umberto Nuquini falaram aos seringueiros como eles estão se organizando para ocuparem 
produtivamente e administrarem por conta própria os seringais nativos existentes em sua áreas indígenas, 
independentes de seus antigos patrões e exploradores. Aliás, área indígena e reserva extrativista é tudo a mesma 
coisa, com diferenças apenas culturais dos povos que nelas vivem. O Umberto Nuquini, inclusive, denunciou a 
atuação desastrosa da Administração da Funai de Rio Branco, que o destituiu como cacique de comunidade, 
colocando em seu lugar um branco e funcionário do próprio órgão oficial. É uma pena que isto ainda venha 
acontecer depois que os índios retiraram todos os patrões carius de suas terras. Agora pelo visto vão ter que tirar 
funcionários do governo (da Funai), que querem ser os caciques de suas comunidades.  
 A Segunda contribuição é uma linda carta que recebi do Alfredo Wagner, "esse amigo de fé e irmão 
camarada" (como na canção do Roberto), companheiro de 1968 ("O ainda que não terminou", de Zuenir 
Ventura. Vamos ler este livro minha gente!), comentando os "Papos de Índios", que ele gosta de ler, apesar de 
morar em Leopoldina-MG e estar sempre viajando por este mundo afora, assessorando a luta dos camponeses da 
Amazônia. É uma leitura simpática desta coluna, que está completando um ano de sua publicação nesta Gazeta.  
 Os escritos do Mauro e do Alfredo "estão no papo", amigos leitores. Leiam e aprendam com eles.  
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 O II Encontro de Seringueiros de Cruzeiro do Sul vai dar o que falar na história acreana como o 
primeiro grande fuxico coletivo dos seringueiros do Alto Juruá contra o regime de escravidão dos seringais 
simbolizado pelo pagamento da renda, um arcaísmo que só devia existir nos livros de história e nos romances. 
Mas essa instituição arcaica existe por aquelas bandas, e os patrões estão tão habituados ao poder inconteste 
sobre as pessoas, sobre a administração e até sobre a igreja, que ficaram horrorizados pelo fuxico dos 
seringueiros., como se o mundo fosse acabar: "Se essa putaria chegar no meu seringal, eu meto bala, disse um 
jovem patrão, Paulo Bussons. "Isso é uma revolução! E o fuxico que vai haver no seringal?".   

                                                           
1 A Gazeta. Rio Branco, 6 de novembro de 1988, pg. 15.   
 



 Realmente o fuxico correu solto por Cruzeiro do Sul durante os três dias do Encontro, de 25 a 27 de 
outubro, sendo o assunto dos becos do mercado, dos batelões do porto da praia e dos botequins e pensões: E 
que é que esse povo quer?".  
 O que o povo disse que queria, de vontade própria e sem ser ensinado por ninguém, era não pagar 
mais renda. Não pagar mais renda porque a renda já é paga pelo trabalho anual de roçar as estradas, empausar, 
colocar pontes, raspar e entigelar, tudo com equipamento comprado pelos próprio seringueiro, a crédito mas 
sem deixar de pagar juros e correção monetária. Mantendo assim em funcionamento o equipamento produtivo 
do seringal, de graça. Não pagar renda, também, porque a renda é paga com o recursamento das estradas, com 
a roçagem de varadouros e caminhos, com a formação de campos e com a abertura de roçados que dotam o 
seringal de uma infra-estrutura de transporte terrestre e de produção agropecuária, mais uma vez sem os 
patrões desembolsar um tostão. Não pagar renda, também, porque a renda é paga com lucros e juros 
arbitrários auferidos pelos patrões cujo alvo é o monopólio total da compra e venda, apoiados em contratos de 
financiamento com o Banco do Brasil, que são usados como argumento para proibir e reprimir a liberdade de 
compra e venda dos seringueiros, os quais jamais forma consultados pelo Banco mas entram como Pilatos no 
Credo nos tais contratos, como penhores mudos de empréstimos patronais. Não pagar renda, porque, enquanto 
os patrões foram reconhecidos através de duvidosa artimanha jurídica como possuidores de direito de uso 
capião sobre seringais inteiros cujas frágeis cadeias dominiais abrangem apenas frações da área ocupada, 
nenhum seringueiros das grandes propriedades foi reconhecido como posseiros de suas estradas de seringa.  
 Face a tudo isso a renda não é um mero aluguel (cadê os direitos de inquilino do seringueiro?), e sim 
o símbolo de um conjunto de relações abusivas e anacrônicas de poder econômico, jurídico e fundiário. É 
justamente por isso, acho, que embora a renda seja em média apenas dez por cento da produção, os patrões, 
em vez de perdoá-la, fazem dela questão de honra, símbolo que é do pacote de monopólio, repressão policial, 
paternalismo, mandonismo e outros ismos que compõem o seringal tradicional.  
 Durante a campanha de libertação dos escravos, os proprietários diziam que a abolição da 
escravatura traria a ruína dos negócios e a miséria. Hoje, os patrões, mesmo os mais esclarecidos, dizem que 
os seringueiros "vão morrer de fome sem patrão". Mas no fundo se sua consciência, tenho certeza, eles sabem 
que com renda ou sem renda os seringueiros vão continuar a caçar, a pescar, a plantar e a colher os frutos da 
mata com que fazem os vinhos de açaí, do patoá, da bacaba e do buriti; que, enquanto fizerem borracha, não 
faltará quem compre. Outros patrões mandam mensagens de ameaça pessoal pelo rádio. E consta que houve 
até uma reunião patronal nas dependências do 7º BEC para avaliar o Encontro dos Seringueiros.  
 O que é que provocou tudo isso? Ameaças de revolução socialista nos seringais? Nada disso! Apenas 
o anúncio de uma tímida revolução comercial, significando o fim do monopólio de compra e venda. E de 
rendas coercitivas sobre os trabalhadores. Nem era esse o objetivo proposto pelo Conselho Nacional dos 
Seringueiros para o Encontro de Cruzeiro do Sul. O assunto em pauta era a criação das Reservas Extrativistas 
no Alto Juruá.  Com as Reservas Extrativistas o problema da renda desaparece automaticamente. Elas são a 
garantia de um patrimônio futuro de florestas amazônicas, e são a garantia, para os seringueiros, de uma vida 
melhor para suas famílias, seus filhos e netos. O problema real é que, embora os patrões estejam chorando no 
varejo e fim da "renda" que o Coronel Taumaturgo de Azevedo oficializou em 1904 na "Lei do Trabalho" 
(uma lei que ainda é mais  progressista do que a praticada atualmente no Alto Juruá com o beneplácito da 
Igreja e apoio da polícia), eles sabem muito bem que os dias do seringal tradicional estão contados.  Os 
patrões maiores, como os Cameli e os Corrêia, preparam-se para a extração de madeira em grande escala, para 
a pecuária em latifúndios, para a lavoura de exportação, já sonhando com a saída para o Pacífico por Cruzeiro 
do Sul e com ganhos especulativos gigantescos sobre suas propriedades. Esperam a chegada dos capitais 
japoneses, da estrada e de outros modernismos para chutar para a rua os seringueiros já que, nos planos para a 
Br-364 entre Rio Branco e Cruzeiro do Sul, não há por enquanto uma linha sobre a preservação do meio 
ambiente, nem sobre a proteção a áreas indígenas, nem sobre Reservas Extrativistas. Assim, preparava-se 
contra os seringueiros, que desde a crise da borracha em 1912 se sustentaram nas matas, um bilhete coletivo 
de demissão. Chegamos então na raiz do pânico: os seringueiros não estão esperando que aconteçam com eles 
as violências de Xapuri e de Brasiléia, estão tomando a iniciativa. A Reserva Extrativista do Rio Tejo já é 
uma realidade em termos de financiamento e providências para desapropriação, e cabe à sociedade acreana e 
nacional cobrar do governo sua efetivação.  
 Muita gente dizia: "Prá que Reserva Extrativista no Alto Juruá? Lá é tudo seringueiro cativo! Lá não 
há organização! Que é que esse povo vai fazer com Reserva Extrativista?". Pois bem. O Encontro de 
Seringueiros de Cruzeiro do Sul mostrou uma situação diferente. Vieram 14 delegados sindicais (2 do Juruá- 
Mirim, 3 do Tejo, 3 do Riozinho Cruzeiro do Vale e Porto Valter, 3 do Boa Fé, e outros do Lagoinha, 
Riozinho da Liberdade e do Ramal 03). Participaram cerca de 900 pessoas, em 80 barcos cadastrados e vários 



caminhões. Esses seringueiros e suas mulheres e crianças chegaram de setenta seringais em cinco municípios 
do Rio Breu a Ipixuna, sem respeitar fronteiras municipais nem estaduais. Além dos delegados vieram 
seringueiros por conta própria, chegando de caminhão, de canoa, de bubuia, queimando querosene com 
gasolina e diesel, de reboque, de passagem com marreteiros, comendo peixe seco, jabuti, melancias, gramixó, 
banana e carne para rancho. Animados com a esperança contida nas visitas e mensagens radiofônicas de 
Antônio Luiz Macêdo, ou "Macêda", assessor do Conselho Nacional dos Seringueiros. Vieram a motor, 
varejando, e arrastando cascos por igarapés ainda secos, nesse mês de outubro sem repiquete de vantagem. 
Ouvindo desaforo de patrões que diziam: "Vocês vão ser bestas! Vocês vão passar fome em Cruzeiro! Vocês 
não vão ter gasolina para voltar!". Sendo boicotados por alguns patrões que negavam gasolina ou batelões 
prometidos. Muita gente que queria vir ainda ficou para trás, na boca de igarapés, esperando uma passagem. 
Caso contrário, o Encontro teria reunido, não mil seringueiros, e sim dois ou três mil (o equivalente a uma 
reunião de quatrocentas mil pessoas na cidade de São Paulo, proporcionalmente). Todo mundo comeu e ainda 
teve gasolina, diesel e lubrificante para voltar. Foi eleita uma comissão municipal com 14 representantes junto 
ao Conselho Nacional dos Seringueiros, e o próprio Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Cruzeiro do Sul, a 
princípio desconfiado, saiu fortalecido do Encontro. E Cruzeiro do Sul mostrou que tem gente de bom senso: 
a Prefeitura ajudou., a Associação de Professores ajudou, comerciantes esclarecidos ajudaram, as irmãs 
franciscanas cooperaram, junto com a Filomena, a Marinilza e Vera da Comissão Pró-Índio no atendimento 
médico (só crianças atendidas chegaram a mais de cem), e a cidade foi receptiva à passeata ecológica que 
agüentou a chuva e encerrou o Encontro. Os políticos em tempo de eleições não conseguiram discursar, mas 
eles vão ter espaços nas reuniões futuras, apoiando concretamente as Reservas Extrativistas, a desapropriação 
de seringais, a luta contra o terror no seringal. Os índios compareceram e serviram de exemplo para o 
seringueiros, eles que já têm autonomia nos seus seringais transformados em áreas indígenas e passam muito 
melhor que antes. Representantes dos Kaxinauá, Katuquina, Nuquini e Poyanawa apoiaram os seringueiros, 
reforçando a aliança dos povos da floresta.  
 Os frutos do trabalho do Conselho Nacional dos Seringueiros, da atividade do "Macêda" nas praias e 
barrancos do Juruá, e da consciência ecológica nacional e internacional vão dar frutos por aquelas bandas até 
hoje esquecidas. E vai acabar em breve os sistema de terror que permite que um patrão financiado pelo Banco 
do Brasil negue um comprimido de Tetrex a um seringueiro cujo filho está doente (sob o pretexto de que ele 
lhe deve e não produziu a borracha necessária ainda), e chame a polícia para impedi-lo de vender o princípio a 
um marreteiro para comprar o remédio e curar o filho; vai acabar a liberdade que os patrões têm de aterrorizar 
seringueiros com tropas de policiais que acompanham capatazes como Manuel Banha a serviço dos Cameli 
para tomar vaquinhas de leite, máquinas de costura e motores de casa de farinha da seringueiros, fazendo 
medo e judiando para dar exemplo. Só o fato de por fim a essa mancha na imagem do Brasil como um país de 
homens livres já justifica de sobra a ação dos seringueiros que decidiram há quatro anos, em 1985, ir procurar 
seus direitos, saindo de dentro da mata para as ruas da cidade. É um sacrifício que vale a pena. Porque o 
seringueiros gosta é do trabalho na sombra da mata, da água fria e limpa dos igarapés e cacimbas, da comida 
variada da caça e da embiara, e do sossego das colocações; é sacrifício que ele enfrenta porque representa 
uma fé tão bonita como a que o seringueiro do Juruá tem no Irmão José, cujas cruzes até hoje enfeitam 
barrancos e terras formes daqueles rios. 
 

************ 
 

Que "papo" é este? 
 

Alfredo Wagner B. de Almeida 
 

Lendo os "Papos de Índios" com seus depoimentos, mapas, fotos, entrevistas, descrições de fatos 
inéditos, denúncias, críticas e breves interpretações admirei por demais o tom polêmico que conferistes à 
coluna, não obstante o caráter plural das contribuições. Admirei, sobretudo, o ritmo que imprimistes a teus 
próprios trabalhos e a vívida rede de relações sociais que os envolve. Além disto eles confirmam, em certa 
medida, uma "forte impressão", sobre a inocuidade de ditames de reconhecimento da produção antropológica 
no "Brasil de hoje". Há determinados conhecimentos de natureza antropológica e certos gêneros de pesquisa, 
que embora efetivos e contemplando processos reais, são inteiramente negligenciados ou ignorados pelas 
instâncias de legitimação do domínio universitário e pelo próprio "campo", denominado "indigenista". A 
universidade, aparentemente, não dispõe de meios (instrumentos) para assimilar uma produção intelectual 
elaborada segundo conceitos e métodos intrínsecos aos "cânones da ciência", mas que privilegiam realidades 



localizadas. Conhecimentos socialmente úteis e os chamados conhecimentos aplicados são encarados com 
muitas reservas e senões. Há certamente o temor do empirismo, do impressionismo disfarçado em ciência ou 
de uma "opção radical pelo particular" em detrimento das generalizações tão caras ao pensamento científico 
tal como institucionalizado agora. Mas não é só isto. Parece que implicitamente a politização do localizado é 
interpretada, de maneira oficiosa, como um erro, uma heresia, quando se pode politizar a nível de ensaios 
(generalizadamente), a nível de exercício administrativo-funcional da profissão (lutas reivindicatórias do 
magistério) ou como cidadão em qualquer partido político. No fundo o suposto de que todo antropólogo é um 
"funcionário" (público ou de organização não-governamental), um professor ou um pesquisador, cuja 
responsabilidade social deve ser pensada nos termos da "ruptura de 1967/68", quando Current Anthropology e 
Les Temps Modernes sancionaram o debate em torno da posição política dos antropólogos, então 
desconfortavelmente premiados por uma atribuição anti-guerrilha que lhes era imputada oficialmente nos 
meandros da Guerra do Vietnam, o "localizado generalizável". A "neutralidade científica" foi refutada no bojo 
da discussão sobre "antropologia e imperialismo" e neste plano é que foram legitimadas as "novas tomadas de 
posição". Manifestos, protestos e denúncias podem ser bem datados e acatados sem maiores restrições a partir 
de então. Mas, politizar o "exótico", o localizado, é outra estória. A ruptura não sancionou tal. Fazê-lo é um 
contra-senso para os epígonos de Malinowski e Radcliffe-Brown. Fala-se sobre, não se fala com.  

O conflito localizado só deve interessar pela abrangência de que vem revestido, ao antropólogo não 
se faculta acompanhar sistematicamente em todas as suas dimensões uma situação de antagonismo. Caso o 
faça estará ultrapassando os limites estabelecidos pelos cânones e, portanto, perdendo legitimação. O 
menosprezo pelos processos reais talvez encontre aqui suas justificativas de fundo.  

Agora, no caso brasileiro, num período tido como de "transição á democracia", a politização do 
localizado, do particular, soa como um "atraso", para os que imaginam que os antropólogos coadunados com 
as "modernas ideologias políticas" e atuando militantemente como cidadãos. Para eles, o antropólogo se 
separa do político e, por conseguinte, a antropologia deve ser preservada "como uma técnica" . 
Ardilosamente roubam à ciência sua dimensão política inequívoca e retiram de cena as discussões sobre atos e 
práticas de pesquisa, tão bem ilustrados nos teus "papos de índios". Destes se depreende uma "antropologia de 
movimento", extremamente criativa e vigorosa, consoante processos reais, mesmo que ainda algo 
impressionista de esboços. Colidem de frente com os "atos políticos legitimados" como os abaixo-assinados, 
os dossiês (muitas vezes que falam sobre sem ter quaisquer vínculos reais e orgânicos com agentes sociais e 
grupos locais ou sem ter jamais "pisado a área", no sentido geográfico e antropológico) e as sempre 
"sigilosas" articulações na eterna luta sucessória pelos (suposto) controle do órgão indigenista oficial.  

Compromissos num círculo regional e restrito, os "Papos de Índios" são com certeza algo mais que 
"papo", mesmo sem pretensão de serem um artigo. Não são um "papo furado", e nada têm a ver com conversa 
mole. O fato de circularem como "coluna", num periódico local lhes empresta uma aceitação, que se 
publicados em separado lhes poderia ser negada e facilitaria estigmas, "de exclusão". Evidenciam, assim, que 
os impasses de indígenas e seringueiros "estão no papo", ou seja, são superáveis se forem assimilados e 
solucionados sem os recursos a atos de coerção num período tido como de "transição à democracia". Os 
"papos" repetem monotonamente de que quem manda naqueles amplos territórios é o Conselho de Segurança 
Nacional (CSN), que quem manda nas áreas indígenas também é o CSN, alertando que a ação militar 
autoritária não abre mão desta ponta de lança, mesmo quando os fatos aí acontecidos transcendam a seus 
critérios específicos de competência e saber. Neste sentido, as críticas que fizestes aos decretos de setembro 
de 87, da criação de colônias agrícolas nas áreas indígenas, deixam entrever que a questão indígena e 
seringueira dispõe-se para além das análises que afirmam uma "modernização conservadora no campo" 
(entendida como inovação da base técnica da produção rural, conservando intocável a estrutura da 
propriedade territorial) e atém-se a tipo de intervenção do Estado (Projeto Calha Norte) e seus objetivos 
precípuos (garantia de exploração de minerais estratégicos ...).  

Fiquei também muito impressionado com tua carta e com as descrições relativas a estes quatro ou 
cinco meses que permanecestes em trabalho de campo. Rindo dos apetrechos que os manuais recomendam 
sejam levados para os trabalhos de campo, ironizando os "ensinamentos da escola", e descrevendo 
procedimento de obtenção e coleta de dados mais calcados nas relações sociais diretas com os sujeitos 
reafirmas posturas "clássicas" em práticas "mais completas" e coadunadas com o grau de mobilização dos 
indígenas. Aliás, não se poderia ler Evans Pritchard de Os Nuer indagando porque não contribuiu para que 
entrassem com uma ação de perdas e danos contra o governo, cujas tropas lhes atacaram com armas de fogo, 
sabedoras de que eles possuíam tão somente lanças. A antropologia de certa maneira "naturalizou" massacres 
e chacinas desta ordem,, mesmo porque via de regra os antropólogos eram contratados pelo próprio governo 



para executar seus trabalho: eram trabalhos de encomenda, no sentido em que os grupos estudados eram 
definidos pelo contratante.  

Penso que lograstes também rupturas com as "posturas clássicas", assim como outros antropólogos 
que hoje inclusive estão na "barra dos tribunais", como réus ou como testemunhas por terem se manifestado 
contra estas práticas delinqüentes perpetradas contra indígenas, seringueiros e camponeses. 

Lamento muito que os alunos de antropologia não tenham mais contatos contigo, tua experiência e 
membros de tua equipe. Contribuiria para arrebentar um pouco o dique desta visão estrita de que a 
"antropologia é uma técnica" e não uma ciência com todas as suas incertezas e dificuldades na análise de 
fenômenos complexos. Às vezes, há intelectuais (é bom não esquecer) que per si valem mais que uma 
universidade inteira, já asseverava Gramsci. E se pode imaginar o alcance disto quando para além das 
conhecidas dificuldades de aceitar o "novo" tem-se uma reconhecida "crise da universidade". Florestan 
Fernandes em artigo recente "Mal de crescimento: nossa crise universitária é uma doença infantil e também 
um impasse moral" (Jornal do Brasil, 2/7/88) assim se expressa:  

"A universidade está em crise em todo o mundo. No Brasil nós enfrentamos a crise pelo seu lado 
mais superficial, o da carência de recursos materiais e humanos. Na Europa, nos Estados Unidos e nos países 
em transição para o socialismo a crise assume outras polaridades. Sob o capitalismo, é patente que vivemos 
uma era equivalente à crise do monopólio do saber pelo clero na Idade Média. Com o Renascimento, a crise 
teve efeitos e desdobramentos verdadeiramente revolucionários. No entanto, no capitalismo monopolista da 
era atual ocorre a perda do monopólio e ao mesmo tempo uma redução dos papéis criativos do universitários 
dentro da universidade ou nas relações com a sociedade e com o mundo. Neutro ou radical, o scholar 
desapareceu. Surgiu em seu lugar o especialista e, o que é pior, o profissional. A indústria cultural de massa e 
as instituições comercializadas de pesquisa tomaram as posições de ponta, vendendo o saber e liquidando com 
o sábio da corte humanista. A mentalidade universitária se diluiu ou se concentrou em algumas instituições 
acadêmicas. A cultura deixou de ser uma fonte de prestígio e de poder. E o universitário especializado se 
tornou um cão de guarda da burguesia e do fortalecimento ideológico da ordem. OS que se rebelaram 
fizeram-no mais por frustrações e agressividade de raízes psicológicas. Houve politização da rebeldia, mas ela 
não se generalizou e se institucionalizou. Em conseqüência, o radicalismo abstrato converteu-se em um 
refúgio e em complexo dinamismo cultural compensatório" (Fernandes, 1988). 

Politizando realidades localizada, acompanhando sistematicamente os desdobramentos dos 
entreveros, corres o risco de ficares na contra-mão. Mas seria um mal menor, pois vivendo estórias de 
verdadeiro didatismo no plano da antropologia política, permites outras "lições de vida". Somente o perfeito 
conhecimento dos papéis e dos mecanismos sociais permitiu, por exemplo, que lograsse êxito o teu "teatro" 
no episódio com a Guarda Republicana do Peru. Passastes de mediador (para o grupo Kaxinauá) a 
solucionador de antagonismos, mesmo com a máscara da pseudo-autoridade. Não fora esta rigorosa 
compreensão e o acerto na representação oportuna o final da estória poderia ser outro. Os índios sabem disto, 
você sabe disto melhor do que nós e do que "Pantaleão e as Visitadoras".  

Bom, e este tipo de conhecimento pormenorizado acaba ainda por permitir um debate "técnico" com 
os contendores oficiais, que os destrona onde se julgam reinando inarredáveis. Seria o caso de tuas críticas 
sobre o local geográfico (a geografia como conhecimento militar) e o desconhecimento dos grupos étnicos e 
suas perambulações como determinantes do malogro da "frente de atração da Funai". A politização permite 
uma polêmica bem "certeira", que afronta  e desdiz no terreno em que o oficialismo já definiu como de sua 
absoluta competência.  

Outro ponto que merece um aprofundamento é a representação corrente entre diferentes grupos 
indígenas de como resolver a questão dos "índios brabos" e suas incursões em algumas estradas de seringa. A 
solução dos antigos patrões (contratar um grupo de Kampa para guarda e "extermínio") aparece hoje na boca 
dos índios. Seria exatamente isto ou entendi mal? 

Os demais comentários irei mandando aos poucos, ainda não fiz uma leitura mais precisa e de 
conjunto de todos os "Papos de Índio". Pensei também em reproduzir alguns "papos" para fazer circular entre 
alguns colegas nossos, que sempre perguntam por você e também partilham das mesmas inquietudes. Estes 
circuitos informais às vezes proporcionam críticas fecundas. 

Lendo-os me animei também e vou tentar elaborar um texto, com dados de meu trabalho, para você 
publicar no "Papo".  

Logo, logo estarei te escrevendo mais. Abraços para você e todos os amigos do Acre.  
 
 


