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J_~l:Uj'A AO l'OV~) KAXAHAHI

I'arte I : INTRODUÇÃO

Inieinvn o men
~. .~cria cnt:.t'a.r...

ue

se tembr1), n cowo era previsto

P.U.

(

3ancJra), de

sozinJ.1a. nos Kaxr.L:·ne:L E~nqtJanto Ana !f.!:.1ria não .t.'etornnsse /

de ou.tra compromisso, paro. cntã . .J r~~tuizar.ruos a 3

ª dose

tlas vacinas i-

nic:i.adas em maio. E ne~3te :perÍod~, ou. aprovei Laria _para da~~ andame11to/
e~n outras etapas {lo trabalho de natÍue -

·c·'···
.. )
J a 1 nJ cJ e.:J.C'

· ~1"
na J.n
:.. {;:cn.a k_axararJ.

~'

como sejam o ostu.do da mediei

além <Je conscientização geral da/
trE~ inamen to

T~.u ::-i o

se eneontrava ent:ce

.,

"

.Povo Ja hn. algum

E~~~tee

de agentes indio so
\

tem]!o, a::·.sis tinclo no/

dia n di.a o desenroJ.nr dos necntE!cimentcs, e que muito tiveram a ver/

com os fa t.ofJ relutnuos
T"\

~AH;nc

oo ...
] ·~·ub.,

.:J
mou.o
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<'FH)

l>OJ'

nó c~,
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.tOI

relatc~rio da 2 g visita.
\J'

]1

~o .. ,Jo

,, se·t elliUro
. ;. ,. .
de
1:n no1. t,e c1e 2 u.c

I

chegando no 2Iflallhecer n;;. BH-36~. CPortoVelho/rlio Branco), K.m 96.

'Bnqy.rtnto eE;_perava a chei~~adD ücs ::.ndios, qual a minhn. surpresa ao de-/

parár-me com .Antonio Farins (:inc1:'.o A~pu.rinã, cantineiro da Aldeia A- /
~ul, ~jt~ mcncionarlo no relatÓr:io da 2ª vinita). 'Este ind:Lo, em com:pa-/

nbl.a ele seu :filho menor ( Ed::~on), CGtavam cheganclo tle Hio Branco e se/
pre1)aravam !)ara ontrar no var~~don.ro. Percebendo minl1a intenção de a-/
comlHlx;..há-lo, iniciou faland.o mcd.·:o sobre os "problemas" que ora o-

/

1\~rio

I

, .
corl':iam entre os Kaxarari, sendo que "os reoponsaveJ.s eram o

I

(Cil\li/HO), além d.aG moças da T-.iisuão »vangélico.''. T.~ no final "me acon-

selhoa" a não entrar, dizenclo qtJ.t~ ett pod(~.ria até mesmo a~1sistir cenas
de violencia, sem necessidade, j;Í quo no dia anterior {segundo ele),/

alguns. homens dà UNI e .InJl'7.AI (Ac::-e), foram destacados .:para as aldeias
kaxarari, a fim de expl:tlsarern o l.I.ario e as moças. :Não haviam no momen

to outros 1ndios, e a minha entrada não _poderia·nem mesmo ser negocia
dn.. Antonio J:'arias não qttcr:ia m.o levar, e eu não teria condiçÕes de /

enfrentar

Of.J

quane 2 clias d.e via,~em pelo varadouro, sozinha, por vá-/

rios motivos. fut.ão resolvÍ q_u.e •') molhor para aquele momento era re-/
-torr:.ar a Port;o Velho, peca11do o )nibus das 13 horas. Às 23 horas,

no
L
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r'TJ"'T
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........ ;t..._;.:"JJ

""1~.lv
·'-1··e.:.L
1;:.;

nll·
~..; l

contato

co:~:

acoL.tncimen tos que, d8 ~{~rta ~:or:na

já/

o 11essoal do Cllíti-.Acre, sobre estes

já estava ciente um

dia antes da /

,.

2

yiagem, através da Gema. Ncstu noite conversei com Anselmo, e as coisas
foram melhores esclarecida~. Hestava aguardannos a chegada de Mario,

/

o que ocorreu d(.:.l...., úia~.. ~·· .:.tJOis (no Cll.li-Acre), entrando em contato co-/
nosco por telefone, nos tranquili.zando sobre os ·':~tos ocorridos, com- /

provando o que

já prcvírarr..os no relatÓrio

antc1·~ ..·.i.'

:

a chegada dos

11

crentes":->"' a~ confusÕes ele Antonio Farias. E de concreto ficou a certeza
I

-

de que t pelo menos neste mcs de setembro, nao :poderia entrar r~os Kaxa-/
r ar i.
. 1-o de outubro de 19u),
OG a' c 22 horas, estavamos
'
D1a

I'ovo Kaxnrari, eu c

~\na

J,1nria j lUlto com as vacinas

I

.9~.=rrn

retornru~:·lo

1.

ao

a 3 ~ dose ini/
1

ciaclan que fornm em maio de 1986.

I'arte II

VAGI1:.A3 \

iio dia 3 ele outubro, _pelas 21 horas, chegamos à Aldeia Azul, e a/

alegria do pessoal foi visÍvel, assim como a nossa. ~ só no dia seguinte pelas 13 horas é qut~ iniciamos a vacinação, cujo resultado transcre.vc.mon nbalxo :

Altlc:ias : AZtll e 13arrinha
Data dn Va :.:inar,•Õo : 4 de ou.tubro de 1986
Vaeinas A;J.nüni.rJtradns : }:.nti-SararnJ)o; Sabin; DTP (Difteria, Téta-

no r~ Coquelu.che), em 3~ dose.
Oh 8

l{dquiridas pela CElil:!: (Central (le J,ledicamentos), assim dis-

tribu:idao = Anti-Sarampo : 60 doses
DTl? :

80 doses

Sabin : 75 doses
~tesultado d.a Vacinação nas 2 aldeias :
-·.

r

lI

.:·

:.

Anti-Sarampo

DTP

= 52

= 13

pessoas

pessoas

Sabin = 52 pessoas

_n. e_n
. . ....r;~.,;Õ;...e...;.n;;......,Ia::...)-ó.....s_-""= 1 ~i.nal : como das vezes anteriores, se limitaram a /
aleuns casos de f0.hre, sem nenhuma intercorrencia digna de nota.
Yacina BCG (Tube~culc~v·) : ainda desta vez não foi possivel sua /

administração entre os Ka.xarari, por motivos variados. Por se tra
tar de

Llr.:~ ~~·: ... \ . j .~

..

J

suma importancia, levando-se em conta ainda/

que 11rc-tendemos cobrir toua· a população k~xarari, achamos por l'~m

que a mesma sej!l ef'J"tuada sozinha, numa . •.,xima oportutiidadc

~

estudada, já que agora se inicia o perÍodo das chuvas :1a região.

··..:r

3
Cartões de Vacinas : foram preparados por nós e entregues a cada /
familia, com orientação e cuidados inerentes ao mesmo, sobre sua /
-..

I

•·

•:

:

..

importancia.
Dose de Reforço

das cinco vacinas iniciadas em maio p.passado, /

i

teremos a 43 dose (ou reforço), marcada para outubro de 1987.

·I
Parte III :

CONSID~J... ,~ÇÔES
I

I

1) Em documento env::..n•lo ao cn.~I-Acre, do qual tivemos acesso que-/

remos ressaltar um fato que, além de outros,
entristeceo..

..

~:~~ !

~articularmente

nos /

de uma frase escrita pelo sr. Antonio Perei-

ra Neto, Delegado da 14ª Região-Ac., onde o mesmo por descaso ou/
quem sabe, desinformação, ·cita inconsciet! · iL·.;.u:te que "alzumas

I

:pessoas andaram vacinando alguns indio s '' •••
E ressaltamos isto não pelo fato de algumas pessoas, porém, por al
go mui to mais sério que

é

wna vacinação, .e entre os Kax.~.T"ari con-/

seguimos cobrir quase 100% da população - e não apenas al.;:::.:.;:·•!-1

.i~~·-§

dios, como cita o sr. Antonio Pereira Ne·to •••
Apenas como informação, seria bom que o meeni.c tnm.bém tomasse corllecimento de outros importantes detalhes, C! que faz parte de nosso /
material de pe3qLúsa para um Levantamento de ~aÚde do Povo Kaxarari, muito em breve elaborado por nós, do Cllãi-Rondonia. Até bem re

-

cente, este Povo era assistido por 2 FUNAI (Rondonia e Acre), sendo que ~ela nova listagem do Órgão tutor, os Kaxarari foram desmem
brados do Estado dé. Rondonia. E jW1to a outras entidades, este

~o

vo tem recebido assistencia.- camioneta, projetos com animais de/
grande porte, tipo gado, burro etc, sendo negligenciados no

~onto/

mais vulnerável - a saÚde! Isto sem levar em conta que, pelas in-/
formaçÕes que temos, ~esquisadas atravé~ de cada familia, grande /
J.)arte dos Y~arari se acabou. através do Sarampo, da Cogueluche e /
da Tuberculose, doenças perfeitamente imunizáveis. Mas somente em/
maio do corrente ano é que chegou, pela primeira vez, a vacinação/
nos Kaxarari •••
2) A propÓsito dos Projetos de Animais de Grande Porte (gado, ca-/
valo, burro), além de outros (cabra, porco etc), e já bastante
.

I

-

.•
~

•!

•.

:

..

/

disseminados entre os povos indÍgenas, se por wm lado possam ter /
suas convcniencias, por outro deve-se levar em conta uma

conseque~

cia grave, e que já estamos observando de uns anos ~ara cá, que é(

.

•

..t\-

I",.

·,;

t

. · .. i

~·;,~

.

:; ....

'·f

4.

.I

o aparecimento crescente de casos de Tétano (adulto) e Néo-Natall,.·:~. . ~·.-·.·.:

maior/.;~ .::.·
0

possivelmente

.iJO.C

modificações da ecologia, favorecendo uma

produção do Clostridium Tetani (bacilo transmissor do Tétano) •• .'·!···~·;...
Achamos que se deveria pensar numa cobertura em massa da população·.
indÍgena, onde se

(:)'>'·

ontram estes projetos, com a vacina TT (Toxói ·~r:· r

-. I'

de Tetânico). No en·tanto, se também sabemos das dificuldades de se

adquirir e levar aos indios as Var:'inas b~ .. _.~_S"~, imaginamos mui to /
mais longe o

11

dos indios •••

I

A vacina DTP inclui o Tétano. Mas, apenas uma pequena parcela da /~
população é cober·ta (crianças até 6 anos, em média), ficando des-/
cobertas outras faixas etárias importantes, além de

cer t. ..:.s c:·~, ,.·1os

fisiolÓgicos - como a gravidez, onde a mulher gestante sendo ·Vaci-nada pelo

n,

estaria eliminando o risco de seu filho récem-naeC'i- .

do falecer pelo Tétano Néo-Natal. Um olltro fato que torna pouco
accessível a administração do

n,

/

é quanto ao número de doses, que

também é tres, com uma dose de reforço a cada 10 anos •••
Parte IV : CONCLUSÕES
No dia 6 de outubro

de

1986, iniciamos nossa viagem de volta das/

· alde.ias desse Povo que tanto já ~amos - os guerreiros e fortes Kaxarari que, como

outr~

-

centenas de povos, sao teimosos em sobreviver •••

E regressamos em companhia. dos dois velhos mais

im~ortantes,

e dirigen-

tes dos do~" clãs desse Povo (Artur e KaibÚ), além do indio Santuka e do
cacique da Aldeia Barrinha (Alberto), que junto conosco vieram para Por
to Velho, a fim de participarem, com outros povos, da I I Assembléia IndÍgena do Estado de Rondonia. Foram quase 5 dias que ficamos juntos,

/

compartilhando da mesma alegria, dificuldades e esperanças - desta Ca-/
minhada de luta, pela autodeterminação, pela conquista do respeito, da/'
dignidade humana, pelo direito primordial à VIDA- e não a esta sobre-/
vivencia, que já dura quase 5 séculos •••
•
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CDJI-Rondonia, novembro de
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