
O futuro, no Brasil, passa 
pelo presente do primeiro habitante. 
Antes de pertencer ao 
capítulo da ecología, a cidadania 
do índio pertence a História. 
Convidamos voce, nos contos da face 
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apenas seres vivos amea~ados. 
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O ftm do mundo 

" Tudo acaba. 
Céu desaparecerá. 
Com os napepe * todos caem. 
Tudo acaba. 
Cai tudo, de cima desee. 
Tudo acaba, longe irá para o 

fundo. 
Cai, tudo acabará. 
Aqui outro céu suspenso fica, 
céu pequeno (fino) suspenso, 

este céu descerá, 
céu longe, fundo. 

Choram muito. 
Napepe todos caem. 
Tudo acaba. 
Depois Yllllomanú náo. 
Céu cai enorme muito. 
Céu completo desee, todo 

desaparece. 
Yánomam náo dórmem mais. 
Céu os pés. 
Lá céu fincado, 
lá céu fincado, 
lá céu fmcado, longe, 
lá céu fincado é (indicando os 

quatro pontos cardeais). 
Céu completo cai todo. 
Choram todos. 
Depois céu acabará. 
Céu estruturas, céu estruturas 

suspendiam. 
Céu cai. 
Tudo acaba. 
Céu acabará, todo mesmo, 

longe. 

(Mitopoemas Yánomam, edi~áo 
restrita da Olivetti, 1978). 

* Napepe = nome que indica 
todos os que náo sáo Yánomam, 
os forasteiros e inimigos. 
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Imagem e manipul~o 

Ana Luiza Martins * 
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P ara iniciar, urna xilogravura do século XVI, considerada o 
primeiro documento iconográfico que a nascente imprensa 

do século XVI produziu sobre o Brasil. O tema da ilustra~áo? Ín
dios brasileiros e sua representa~áo na guerra, na ca~a, nos jogos, 
na dan~a, no amor. Visáo do paraíso ou fogo do infemo, confor
me sugerem cenas idílicas de nativos na floresta luxuriante ou as 
lutas de guerra e labaredas de fogo em urna das ocas inclusas na 
paisagem ... ( 1) 

Essa imagem inaugural resulta do impacto da chegada de 
cinqüenta fudios tupinambá a Rouen, no ano de 1550, para a festa 
de Henrique 11 e sua esposa Catarina de Medicis. O evento, ex
traordinário para a época, produziu discursos vários, na sua maio
ria desdenhosos e complacentes na análise dos "selvagens brasi
leiros". l\.lontaigne, porém, contemporaneo dessa celebra~áo e 
além de seu tempo, entusiasmou-se com o espírito de independen
cia e a sabedoria da vida simples dos "sauvage"; Jean de Lery 
que percorreu o Brasil em 1557, também insistiu na riqueza de 
sua cosmogonía, na harmonía da língua e na perce~áo que ti
nham dos "vfcios" da civiliza~áo branca. 

Importa considerar que, de lá para cá, ou seja, de tanga eco
car, arco e flecha em meio ao espetáculo da natureza, ou, enver
gando temo, gravata, óculos e até mesmo portando um gravador 
nas telas da televisáo, a mensagem contida na cena quinhentista 
acima mencionada náo mudou. A evoca~áo do índio brasileiro 
ainda se dá em nome do exótico, a servi~o de urna historiografia 
branca, e a manipula~o de sua imagem no quadro da identidade 
brasileira é um fato. 

Sem história após cinco séculos, sobretudo enquanto sujeito de 
sua história, a sociedade indígena aguarda em processo de espo
lia~áo contínua, o ressarcimento de suas perdas, sejam aquetas 
materiais (terras) e as tantas culturais (identidade). 

A inexistencia desse registro, na perspectiva das próprias so
ciedades indígenas, tem explica~s que estáo longe de se consti
tuirem em justificativas. 

A co~ar pela característica ágrafa desse grupo étnico. Sem 
escrita que documente a constru~áo de urna história a partir deles 
próprios, acabaram vítimas de urna documenta~áo que vem táo só 
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do lado dominante. Guardou-se apenas o relato do homem bran
co, destituindo o indígena de testemunhar seu passado, até mesmo 
no plano da oralidade. 

Acrescente-se a isso a longa trajetória de resistencias soterra
das, tentativas vas de defesa de seus patrimonios, vitimados pela 
especula~áo desenfreada de suas terras, enquanto marginalizados 
por um projeto de constru~áo nacional que só cuidou de consi
derá-los, enquanto úteis como elementos de manipula~áo para 
projetos de brancos. 

Resulta que a contribui~áo das sociedades indígenas vem sen
do sistematicamente negada e apagada. Constata-se sua ausencia 
já nos dados demográficos da Colonia e do lmpério, e até mesmo 
nos registros paroquiais dos séculos XVI e XVII; raramente pre
sentes nos mapas políticos do país e por vezes nem mesmo assina
lados nos Atlas históricos; pouco lembrada, igualmente, sua expe
riencia de aldeamentos na tradi~áo de nossa vida comunitária, 
salvo na perspectiva das comunidades jesuíticas das nlissóes. A 
"rede" e o legado da "cozinha indígena" sáo os emblemas eleitos 
como referencias culturais tradicionalmente aceitas. 

Espoliados de suas terras e anulados em suas tradi~óes, infe
re-se que, sobretodo a identidade indígena vem sendo sujeita a 
toda ordem de manipula~áo. Assume-se ou rejeita-se a etnia indí
gena, quando convém. Aparecem nos inventários como ~as, 
por vezes tachados de negros de cabelos escorregadios, e na 
maioria das vezes gente parda. Evoca-se e divulga-se a origem 
índia, ¡x>r exemplo, quando se trata de atenuar ou negar o sangue 
negro. Náo é por acaso que na sala de visita do brasileiro há sem
pre, como lembra Olympio Serra, toda uma heranfa européia e 
na cozinha, uma heranfa negra e (ndia (2), rejeitando publica
mente um sistema de identidade que é extremamente rico. 

Face a resistencias de tanta ordem, constata-se que a aceita~áo 
da inser~áo social do indígena ainda tem um longo caminho a 
percorrer. Os fóruns de recoloca~áo dessas popula~óes no quadro 
de seus direitos, só recentemente tero ganho espa~o e obtido ¡x>u
cas vitórias. O que prevalece ainda é o quase banimento do índio 
brasileiro da cena nacional. 

Reinstaurado através das manchetes espetaculares da questáo 
garimpeira e demarca~áo das terras indígenas, ainda náo logrou 
livrar-sc do estigma de indolente engendrado em teia secularmen-
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te construída pela ideología do homem branco, a sombra do mito 
da democracia racial. 

V ale insistir e permanecer nos limites desse texto, na per
sistencia da imagem manipulada, sugestiva de tantos perfis do 
indígena brasileiro. lnevitável nesta abordagem enfatizar a contri
bui~áo paulista. Mais que urna resposta a série Sáo Paulo de Per
f"d, trata-se de referencia obrigatória para o entendimento da 
questáo do imaginário indígena no Brasil. Afinal, f oi em Sáo Pau
lo que a cunhagem do mito bandeirante e da ra~a dos gigantes 
ganhou contornos mais nítidos. Substituiu urna memória recém
delineada do indígena brasileiro no século XIX através da mito
logia indianista, emergente das páginas da literatura romantica 
com José de Alencar, acrescido da arte pictórica nas telas dos 
pintores da Academia Imperial de Belas Artes e mesmo na pro
du~áo musical erudita com Carlos Gomes, compondo a ópera O 
Guaraní. 

Rastrear historicamente as sucessivas imagens do índio brasi
leiro, nos diversos campos onde tem sido objeto de usos e abusos, 
é a trilha possível para a apreensáo e resgate de instantaneos do 
imaginário desse agente social esquecido e marginal. 

Gente sem fé, sem lei, sem rei - é o registro da crónica seis .. 
centista sobre os povos indígenas do Brasil. "Pe~as" de extrema 
utilidade no quadro da política mercantilista da Coroa portuguesa, 
nao só foram aliciados para a revela~áo dos caminhos do ouro, 
como na inexistencia desses escravizados e comercializados como 
mercadoria valiosa. 

Defendendo-se coro arco e flecha dos homens que usavam ar
mas de fogo, sua liberdade foi juridicamente discutida entre jesuí
tas e colonizadores. Nesta contenda - onde se admitiu apresamen
to indígena através da guerra justa ( 1570) e mais tarde o direito 
dos jesuítas de descer os índios do sertáo ( 1591) - mais que a 
liberdade indígena, discutia-se e disputava-se o poder e as
cendencia desses gru¡x>s sobre as ¡x>pula~óes indígenas. 

Ironicamente, da história de parte de suas resistencias na Coló
nia ficou urna imagem serena, simbolizada pela constru~áo de um 
mártir herói branco: Anchieta, escrevendo na areia, tela de Be
nedito Calixto que sugere na fragilidade do cenário, mais que o 
registro, o apagar da história dessa resistencia, levada pelas vagas 
das ondas do mar, em seu movimento contínuo ... 
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A esta imagem, soma-se aquela, mais forte, da constru~áo li
terária veiculada pelos árcades do nativismo do século xvm. 
Nesta o índigena deixa de ser urna curiosidade e come~a a adqui
rir a estatura de herói. O poema épico Uraguay, de José Basílio 
da Gama ( 1740-1795), ilustra esta mensagem, ao apresentar os 
índios com simpatía e reservar aos jesuítas o papel de vilóes. 

Virada a página da Colonia e em busca de urna constru~áo na
cional, a manipula~áo persiste. O indianismo é evocado para rei
terar a oposi~áo entre Brasil e Portugal. Basta lembrar, entáo, a 
troca de nomes portugueses por nomes indígenas e a aclama~áo 
desses como donos da terra. Até mesmo o jornal dos Andradas 
recebeu o nome de O Tamoio, pelo papel de oposi~áo desempe
nhado por essa tribo, contra os reinóis ... 

A esse propósito, Dante Moreira Leite assinala: ( ... ) identifica
vam-se com esse índio do passado, ao qual atribufam virtudes e 
grandezas; o fndio contemporaneo que, no século XIX como ago
ra, se arrastava na miséria e na semi-escravidáo, náo constituía 
um tema literário. (3) 

De fato, o tratamento fantasioso do indígena a servi~o da lite
ratura foi retomado por Gon~alves de Magalháes no poema épico 
Confedera~o dos Tamoios (1856), libelo acusatório contra os 
portugueses. Já em pleno Romantismo coube a José de Alencar a 
consagra~áo da imagem heróica: Iracema, a virgem dos lábios de 
mel, interpretada quase como um capítulo da história pátria e Pe
ri, índio batizado que se toma um cavalheiro cristáo e portugues 
para ser digno de Ceci. 

Como heroi literário, esse índio brasileiro permanece em cons
tru~áo "edulcorada", até ser desmontado pelo negro l\fauro, o 
escravo da obra de Fagundes V arela. Até aquel e momento fora 
útil a apropria~áo heroica do indígena, por tratar-se de elemento 
cuja mitifica~áo náo representava amea~a para a ordem escravo
crata entáo vigente. 

Todavía, onde a cunhagem de um perfil romantico e branco do 
índio brasileiro recebeu endosso e configura~áo efetiva foi na 
produ~áo pictórica oficial; sobretudo através das telas dos pinto
res da Academia Imperial de Belas Artes do Rio de Janeiro, a 
servi~o do chamado paisagismo histórico. É essa fonte que im
pregna o imaginário do branco, quando se trata de ver o indígena 
até com admira~áo, dada a representa~áo do exótico fixada nas te-
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las. V ale mencionar quatro obras, náo só pela exceléncia da pin
tura mas pela divulg~o popular de seus conteddos. 

Inicialmente, A prlmeira mine no Bnsll ( 1860) de Vitor 
Meitcles de Lima, obra cuja exposi~o em Paris consagra o artis
ta, contempodnea do romance O Guaraní. Tela de fácil aceita~ 
pela sua proposta religiosa, figurava ao lado da Santa Ceia nos la
res católicos brasileiros, reproduzida a exaustio, em litografias, 
manuais escolares, selos e estampas de uso cívico, conhecendo a 
máxima divulga~áo através do papel moeda, emitido largamente 
entre 1892 e 1893 no auge da infl~io do "Encilhamento". (4) 

No interior dessa moldura estáo como figuras centrais, o padre 
que oficia a missa, seu acólito e a guarni~io portuguesa. Dispos
tos ao redor, toda urna popula~o indígena que se integra ao con
junto numa postura cautelosa, entre surprcsa e admirada, imitando 
nos gestos a tudo aquilo que assistia. Nio há conflito ou agressi
vidade entre as partes. Há, isto sim, um equilfbrio han00nico en
tre o grupo nativo e aquele recém-chegado. 

Esta postura de simpatia pelo índio se expressa igualmente na 
tela Moema, inspirada no poema épico Caramuru, de Santa Rita 
Duráo, onde o pintor focalizou o instante em que o corpo da jo
vem e sedutora índia é lan~o a praia, trazido pelas ondas, após 
a peleja coro o mar. 

O tratamento heroico é confirmado em obra de importancia na 
pintura no Brasil, igualmente "e intensa divulg~áo: O Último · 
Tamolo ( 1887) de Rodolfo de Amoédo. Tal vez inspirado no 
poema de Gon~alves Dias, consta que o pintor procurou traduzir 
o verso do poeta: ''Assim morre um forte!''. A figura vigorosa do 
dltimo dos tamoios estendida na praia relega para plano secun
daríssimo o personagem religioso que o ampara. No terreno 
simbólico, a mensagem do quadro talvez seja das mais significati
vas da exalta~ que entáo se propunha no ttatamento do elemen
to indígena no quadro nacional. 

Na seqooncia desse recorte pictórico, figura a tela Os Bandel
rantes de Henrique Bemardelli, exemplar carregado de mensa
gem de brasilidade, onde o artista fixou em cenário exuberante, 
urna de8clda de índios. Mais urna vez, náo obstante a proeminén
cia do elemento branco colonizador colocado novamente em·· ~ 
meiro plano, a reprodu~áo das duas figuras indígenas; aprisiona
das em correntes, revelando extremo desconforto, express-amipela 
sua intensidade quase urna dialética de complementariedadeP de 
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um lado o vigor do bandeirante e de outro a fo~a do gentío, 
complementares no projeto de constru~áo nacional, como veicu
lava a ideologia da época. 

Cabe lembrar, porém, que tais obras de arte, exatamente por se 
constituirem em reelabora~óes plásticas e represen~óes, sáo do
cumentos históricos representativos de valores a servi~ de gru
pos do poder; mais ainda, da época em que foram produzidas e 
conswnidas. Náo podem ser tomadas como fonte para a história 
da sociedade indígena, salvo em sua contribui~o para o imaginá
rio branco sobre esses povos. (5) 

É através dessa produ~o plástica que se concluí a proposta de 
propaga~o da imagem do índio herói, participe da forma~o da 
nacionalidade, conforme concebía aquele ideário. A intensidade e 
permanencia de reprodu~óes dessas telas, sobretudo nos compen
dios escolares até nossos días, confinna o tratamento irreal a que 
se prestou o índio no Brasil, bem como o vazio da historiografia 
no estudo do tema. 

Se até aqui o "uso" do indígena se deu para atestar os tra~os 
positivos do povo brasileiro, em nome da fonna~ao da nacionali
dade, em seguida seu .. uso" se dará para a mensagem inversa. Ou 
seja: em nome das teorias raciais entáo festejadas pelos autores 
brasileiros seriam as ra~as inferiores (indios, negros e mesti~os) 
responsáveis pelo atraso do Brasil. 

As teses de Gobineau e Lapouge sustentam essas análises que 
se estendem de fins do século XIX aos inícios da década de trin
ta, expressa de forma atenuada nos trabalhos de S:O.vio Romero e 
Euclides da Cunha, porém, com veeméncia nos estudos de Nina 
Rodrigues e Oliveira Viana. 

Nesta abordagem, que encontra rebatimento nas sugestóes ao 
próprio Código Penal da época, entende-se que índios e negros11 

bem como os mesti~os, nao podiam ter o mesmo tratamento _gc
rante a lei. Nina Rodrigues é contundente ao sustentar que áS ra
fas inferiores tem mentalidade infantil, de forma que niio deve
riam ser táo responsáveis quanto as rafas superiores. (6) 

Nao obstante o surgimento ainda na década de vinte de novas 
interpreta~óes que r..!lativizam e/ou procuram desmistificar ateo
ria de superioridade e inferioridade das ra~as, esta proposta ganha 
foros de incontestável na historiografia paulista, empenhada na 
constru~áo do mito bandeirante, da ~a dos gigantes. Admitindo 
a fonna~áo do paulista como resultado do cruzamento de grupos 
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portugueses eugenicamente bons com as melhores índias, a obra 
do historiador Alfredo Ellis marca a influencia das culturas ne
gras e indígenas na nossa fonna~áo cultural como forma de atraso 
para a cultura branca. 

Todavía, no panorama paulista, é a partir dessa imagem de ín
dio partícipe da ra~a dos gigantes, que sao construídos modelos 
"descartáveis" conforme as conveniencias: índio fascínora que o 
bandeirante de "ra~ superior" domou, ou nativo de boa cepa, 
fundamental para explicar a grandeza do Estado de Sao Paulo no 
quadro nacional. Oportuno lembrar que tais trabalhos foram pro
duzidos após a derrota de Sáo Paulo, na Revolu~áo de 1932, 
quando se exacerbou o cultivo dos valores da "ra~a dos gigan
tes". 

Até o presente, salvo algumas revisóes de estudos antropológi
cos no ambito academico, prevalece o imaginário oscilante, ora 
do índio idealizado concebido pelo Romantismo, ora do elemento 
apartado da sociedade brasileira, de cultura marginal, evocando
se ainda com freqüencia, sobretodo nos trabalhos escolares, a 
violéncia das tribos primitivas e seus ritos "bárbaros". 

Infere-se, portanto, que nos quadro de nossa história, o branco 
náo desenvolveu nenhuma outra alternativa para o indígena que 
náo fosse a submissáo total ou o seu isolamento, extremamente 
provisório através da a~áo jesuítica. 

A violencia exercida contra o índio no país, ainda oculta nos 
manuais de História do Brasil, é mascarada pelos órgáos res
ponsáveis por sua defesa. Desde as razzlas do século XVII justi
ficando a crueldade do colonizador e o aprisionamento por guerra 
justa em nome do "espírito do tempo", passando pela perda de 
contingentes indígenas em decorrencia da a~o da Comissáo 
Geográfica e Geológica, já em fins do século XIX, em nome da 
necessária explora~áo científica dos territórios desconhecidos do 
sertáo. Hoje, a violencia se agudiza, quase incontrolável, as vol
tas com a questáo garimpeira. 

V ale insistir que a sobrevivencia das sociedades indígenas vai 
além da manuten~áo de suas terras. É preciso que se recupere, 
através da etno-história, a história que os índios contam de seu 
contato com a sociedade branca, tomada na perspectiva indígena, 
produzindo urna documenta~ao que defenda, assegure, esclare~a e 
manifeste o direito a terra, o direito dos índios ao seu território e, 
sobretodo, a sua história. 
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Pensar no índio brasileiro náo é só pre-requisito de ordem 
histórica, mas iniciativa preliminar fundamental para se repensar a 
questáo mais abrangente da identidade cultural plural do Brasil. 

Antes que seja tarde demais. 
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O mestre guia é o maior persOT!:'Jgem da no~sii' crellfa,. o 
maior mil.agreíro da 'no$sa al!Jé~. Só aparece''u,M_ vez ·~ 

ano, numa noite de lua cheia. . ;. 
• • • • 1 • - 4 . 

Neste dia os praiás saem pelas casas recebendo ajuda: fari-
nha, carne, arroz, afúcar, /eijáo' e garapa de cana, que é o 
principal da festa. Os praiás ~tam para o temiro e l4 espe-· 
ram, jicam da~ando até meia-noite,, aguardando a salda do· 
grande mestre. · .. · 

É um grande mistério! Ninguém sabe de onde ele vem, nem: • 
para onde vai. Aparece de repente, vestido numa roupa de ~lha 
e croá, ensinandp remédio para os doentes, tirando espirito de 
quem tem. 

De repente desaparece, ninguém sabe como ... 
Maria Jacira Ferreira, índi~ p8nkararu". . , 

Da sala. de vtdros e janelinhas a prova· de balas (O sindico dis-, 
se que ~' .. ma$ náo acredito náo. Uns vidros fininhos assim 6.), 
Femando ~em a. sua frente vários controles: o painel dos 12-inter
fones do pre<l;io e os tres pares !le botóes, um verde e outro ver
melbo, que abrem e fecham 'os portóes: o de carros, o de pede~ 
tres e o da garagem. Há ainda no balcáo o telefone, .um rádi~' -sin.: ·· 
toniz.ado num programa de forró, revistas e um jornal de onteiii, .. ' 
notas de servi~o, um. livro reU!ioso ·e u~ fonnulário do ·censo· · 
preenchido. No iterµ renda mensal hi urna' qlSufa: CrS 900 mil' 
está sobre Cr$· 1,8 milhio esérito anterio~te. É tlm ediff'cio ¡.e:.; 
sidencial de classe · média alta de um apartamento por andar no 
Morumbi. paulistano. · 
Fe~ando pilota. a portarla todo dia das seis da nianbi ~ duás 

da tarde. Ele náo conie ou toma nada. Nem urna xicarazinha de 
café até o abno~o lá para as 'duas e meia. Mas tem fo~&S suficien-' · 
tes para trabalhar com o constante movimento de pessoas. O se..: 

' .. " 
nhor com so~que espanhol falando com a mulher pel<;> interfone 

. . 
da portarla. A faxineira que veio !impar um apartamento e _que 
queria tomar um banho, mas seus patróes nio estáo. O rapaz 
saindo num conversf vel. Os entregadores da floricultura e ~ 
fannácia. Os funcionári~ da manute~io do prédio. Os vários 
moradores entrando e saindo de carro, nunca~ pé. O menino ne
gro e magrinho faz um sinal ·a Fernando: Tem um campinho atr.ds 
do prédio e chutam a bola /,or cima do muro. FÜhos d4 puta. Es'!" 
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tr4gam 0$ fios do alarme. Por ~Una do muro de uns quatro metros 
de · altura há tds fios sustentados por ferros verticais. Femando 
reclama, mas busca a bola para a molecada. Ele também joga oes-
te campo nos horários de folga e talvez ~a aos outros porteiros 
qt.Je f~am .o mesmo. Além do mais, nio é comum um rapaz de 22 
anos prender ou furar a bola da meninada como fazem aqueles ve
lhos ranzinzas que a gente encontrou na infancia. 

Um morador passa com a filhinha de cinco anos e pergunta a 
Femando: 

- Quem é esse rapaz? 
- É um colega. 
Mas nunca alguém perguntou: Quem é voce? Ninguém no pré

dio sabe que Femando é índio. 
Falta de íntimidades a parte, Femando faz seu trabalho com 

gosto. Sempre sorrindo. Mesmo coma dor de e~, ressaca do 
porre da véspera ou com um polegar inchado, resultado de urna 
bolada do futebol de ontem a tardczinha: Náo vou ao mAdico. 
Náo quebrou, s6 machucou a carne. Vou passar uns remAdios 
caseiros. 

Nem se~ o trabalho foi tranqüilo assim como este cm que 
está há quase um ano. No inicio do emprego anterior as coisas fo
ram difíceis. O primeiro trabalho em Sio Paulo de um índio e 
imigrante nordestíno. Sua 80l1e foi trabalhar junto com um ex-cu
nhado, o 'Zé do Paulinho, que arrumou o emprego. Um condonú
nio com dois prédios a meia quadra de onde Femando trabalha 
agora. Só que lá as coisas eram diferentes: 160 intcrfones distri
buídos nos 48 apartamentos, nos elevadores, nos corredores, no 
salio de festas, nas piscinas, na sauna. Duas entradas para carros 
e duas recc~óes. O Zé trabalhava na p<>rtaria e ele na rece~áo: 
Quando jicava atrapa/hado com algo, dizia frases sem sentid<J. 
O ll percebla e, pedía para eu ter calma. Mas aprendí logo o 
servifo. 

Femando conversava com alguns moradores do prédio. Mas lá 
também ninguém sabia que ele é índio. Dava conselhos As crian
~as que brincavam nos saguóes arnea~ando estragar móveis ou 
objetos: Olha, se isso aquí quebrar quem vai pagar 1 seu pai 
mesmo. As crian~as duvidava~ mas acabavam cooperando. 

Seis meses depois de admitido, Femando foi promovido a por
teiro: Num aia de minha folgo, o ll do Paulinlw mais trés por
teiros resolve'ram /azer ·grtft>e ffJIN' a'ánU!iuo-'lde saláTio. Deixaram 
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os portóes abertos e qualquer pessoa entrava no condomfnio. Os 
moradores ficaram desesperados. O síndico desee u com alguns 
moradores e prometeram aumento. Deram, mas logo depois os 
despediram. 

Um ano e meio depois teve o mesmo destino de seu ex-cunha
do: Alegaram que iriam substituir os porteiros por segura11fas 
profissionais, pois alguém estava fu.rtando toca-jitas dos carros 
nas garagens. Para mim, era o fillw do seu Lindo/fo, o zelador. 
O que mais ele haveria defazer com seus amigos, uns 'boyzinhos, 
andando em volta dos prédios a noite? 

Antes de ser demitido, Femando havia pedido a conta de um 
outro emprego, de copeiro num motel, para ensinar o servi~o aos 
porteiros novos. As aulas eram fora do seo horário e náo ganhava 
nada a mais: A demissáo /oí.trama do Francisco, um porteiro e 
pastor crente, puxa-saco do Lindo/fo e do síndico. Ele traba
/ha lá até hoje e a tal de empresa de segura"fa nunca /oi con
tratada. 

Urna semana d~pois Femando já estava no novo emprego e até 
ganhando um pouco mais: Acabei ganhando no final, pois 
também recebi o seguro desemprego. 

Femando chegou a Sao Paulo em fevereiro de 1989 trazendo a 
certeza de encontrar emprego, conforme os encantados (espíritos 
bons) haviam profetizado. Mas existía ~bém o medo e a insegu
ran~a diante do desconhecido. Veio para a favela Real Parque, 
lugar que recebe mais gente do seu povo em Sáo Paulo. Os pan
kararus também estáo na Vila Madalena, no Jardim Ángela e em 
Paraisópolis. Na Real Parque há uns 300 índios contando as 
crian~as. 

A presen~a da famflia e dos amigos e o costume com urna vida 
despojada (duas vezes, de índio e de nordestino) náo evitaram 
que Femando se chocasse coma favela: Meu Deus, onde eu vim 
paf-ar? Que coisa esquisita. Esgoto para todo o lado. Um ban
gue-bangue danado a noite. Meses depois roubaram uma TV e 
um vídeo cassete de Fernando. 

A fa vela fica a meia quadra do edifício onde Femando traba
lha. Real Parque e Morumbi. Rocinha e Leblon. Aqui, no lugar 
do oceano Atlintico está o rio Pinheiros e os prédios do Brooklin. 
Na Real Parque moram aproximadamente 12 núl pessoas. Ela é, 
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ao mesmo tempo, fascinante e repugnante. Suas vielas cercadas 
pelas paredes dos barracos sáo urna fonte criativa e inesgotável 
para as crian~as brincarem de esconde-esconde. Náo é difícil en
contrá-las juntas ou sozinhas, mesmo as que ainda náo se equili
bram bem, com objetos ou peda~os de pau que viram brinquedos. 
Com cachorro, com terra e, infelizmente também, se sujando nos 
esgotos a céu aberto. E se o cólera chegar aqui? Sáo muitas 
crian~as na favela. Aparentemente sáo cinco filhos por mulher. 
Por isso o seminarista David, amigo de Femando, percorre os 
caminhos sinuosos como livro "Programe Sua Vida" embaixo do 
bra~o. A lgreja é contra o controle artificial da natalidade. Mas é 
preciso fazer alguma coisa nessa e noutras favelas paulistanas. 

As igrejas pentecostais de alvenaria, rebocadas e pintadas, des
toam do amontoado de tábuas dos barracos. As testemunhas de 
Jeová fazem a sua tradicional visita de casa em casa. Numa, um 
menino ati~a seu cachorro contra eles, o controlando por urna cor
rente. Amanhá, na reuniáo no saláo, váo relatar isso e confirmar 
as palavras do Cristo: F elizes os que forem perseguidos por mi
nha causa. Eles náo podem entrar no prédio para bater nos apar
tamentos, mas pedem para dar urna palavrinha com Femando. 
Conseguem lhe vender um livro. 

Os rapazes da favela estáo reunidos nos caminhos mais largos. 
Alguns conversando sobre a bicicleta ou a moto que um deles ar
ruma. É difícil encontrar as mulheres jovens, casadas ou solteiras. 
Stfrá o machismo? 

Dez horas da manhá. Na padaria ali perto, dois caras e tres 
garrafas de cerveja vazias. A prostituta agarra o taxista. O balco
nista que fala pelo nariz. O caminháo de gás toca Ludwig vam 
Beethoven. Urna sensa~áo de coisa amontoada, de improvisa~áo, 
de descontra~áo no ar. Como aquela que a gente sente quando 
mora numa casa que está sendo reformada. Come na sala ou no 
quarto. Dorme na cozinha ou na sala. Ou como um acamparnento. 
Mas aqui tudo é pior. Principalmente num dia quente e sem água 
nas tomeiras. Último domingo de novembro, quase fim de prima
vera de 1991. A Sabesp cortou o fomecimento ou o consumo au
mentou e a água perdeu a pressáo para chegar a favela. A menina 
que faz um esfo~o <lanado para carregar o balde nos bra~os. Ou
tra ajuda a colocá-lo em cima da ca~a. Pronto, agora ficou mais 
fácil para levar. Os homens que chegam suados do trabalho ou do 
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futebol e as crian~as imundas por se esfregarem na terra e que 
nio tomaráo banho. 

A noite, como será que os adultos fazem para manter a priva
cidade na transa? As paredes sáo táo finas e encostadas e os es
p~s táo pequenos que os filhos e vizinhos devem escutar os 
sussulos e éxtases dos amantes. Em alguns barracos, um carro ve
lho. Ó sonho brasileiro em quatro rodas. 

Hoje, dia do al~o mais esperado da semana. Quem sabe urna 
feijoada. Ao som de música sertaneja ou, para espanto dos pre
conceituosos, de Joio Gilberto. Aqui náo há censura. Qualquet 
música é aceita. As crian'ias váo aos bares comprar as coca-colas 
e as tubainas ou o inusitado refrigerante de abacaxi. Os tegumes, 
frutas e verduras na mercearia•quitanda dentro da favela. Mas e 
quem come razoavelmente no servi~o e ganha táo mál que nio 
p:>dc gastar em alimentos para o fim de semana? 

O desalento está nos rostos dos jovens que se reúnem, mas náo 
tem nada para contar ou fazer. Inconscientemente sabem que seu 
futuro é desolador. Nos adultos empregados, mas cansados do 
enorme sofrimento para sobreviver. Na sujeira que se amontoa 
nos córrcgos que beiram a favela. 

A falta de diversio e a cac~a barata levam nuita gente ao ál
cool. Urna menina compra um litro de pinga. Justifica-se: Náo é 
para mlm, ' par4 minha máe. As velhas que pedem aos jovens 
wn copo de cach~a. Os prdprios moradotes reconhecem que a 
bebida 6 um problema grave. At6 Ce<;Oia que nlo gosta do cu~ 
nhado bebado, que quer levar os filhos para a casa dos avds no 
interior (Aqui ndo presta para criar.) e que agradece a Deus an
tes das rcfei~óes, está no bar a beber cerveja e observar o marido 
jopndo sinuca. 

Chico Buarque diz que no caminho da oficina há um bar em 
cada esquina. No Real Parque é diferente: há um bar em cada ca
sa. Nio o bar tipo classe média, numa estante da sala com uísque, 
licores, vodca e vinhos importados. Mas um bar escancarado, que 
dá para a vicia. Fechado é apenas urna parede comum. Levantan
do-se a madeira da parte de cima, surge um balcáozinho, que náo 
tem hora nem dias certos para abrir ou fechar. Quando te servem 
urna cacha~a ou cerveja, voce achaque vai pagar. Mas a conversa 
animada significa que é por conta da casa e nao adianta insistir. É 
falta de educa~áo e desconsidera~áo. Múiam, tnulher de Feman· 
do, tem um bar assim. 



30 

Fernando lidera os índios para que náo esqu~am suas tra
di~óes e também tenham alguma diversáo além da bebida ou do 
futebol. Tentam repetir as festas, dan~as, músicas e cerimonias 
que faziam lá na aldeia em Pernambuco. O lugar de reuniáo é a 
casa do Josias, outro índio. Na pequena sala de bloco, eles tiram 
os móveis e se reúnem nas noites em que querem dan~ar a brinca
deira do Menino do Rancho. Cantam as cantigas em suas línguas, 
fumam o capio (cachimbo) e invocamos espíritos dos encantados. 
Sáo festas fechadas só coma participa~áo dos índios. Um recebe 
os espíritos dos encantados que dizem como e quando devem ser 
as festas e até ensinam novas cantigas em Pankararu. 

Existem também as festas abertas, as dan~as que sáQ apresen
tadas em escolase na quadra da igreja Católica do bairro. Alguns 
dos conterrmieos de Fernando tem vergonha ou náo ligam para 
manter as tradi~óes na favela. Mas as poucas atividades que so
brevivem aqui, chamaram a aten~áo do cacique que veio para Sáo 
Paulo verificar se náo estavam brincando com as coisas sagradas. 
(Náo jogar aos porcos as suas pérolas.) Depois da advertencia, o 
caéique autorizou Fernando e seus anugos a-fumarem, cantarero e 
dan~arem como lá na aldeia. ' 

Nem todos os índios que moram na favela patecem índios. Al
guns sim~ como é o caso de José, irmáo de Fernando, de pele mo
rena e o cabelo liso. Outros menos, como o próprio Femando, 
que tem um jeito de"baianáo forte, ca~a redonda, cabelo crespo. 
Mas os olhos um pouco puxados, a pele morena (náo 'da cor dos 
caboclos nordestinos queimados de sol, mas um moreno da pr6-
·pria pele), e principalmente o jeito de falar aos soqu~os, acusam 
suas origens indígenas. Da língua Pankararu, Fernando só sabe 
algumas cantigas. · · 

Os menos parecidos com índios tem a pele mais clara e bigode, 
como Pedro e Josias. Há algumas décadas, alguns caboclos nor
destinos casaram-se com índias e houve a miscigena~áo. 

Este argumento é usado pelos posseiros que habitam nas terrras 
dos índios lá em Petrolmtdia. Apesar dos pankararus terem sido 
beneficiados com um decreto do ex-presidente José Sarney que 
enr ~19~7 dem~cou" 8 llliJ hectares, os posseiros se recusam a sair 
e aleg'afii que füuitd~~ 1dÓ~ (nttios náo sao ínc:Iios de verdade. Os 
pankararus sern a terra necessária, devido 'iilf ·aiidi~nto da popu-
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la~áo e as secas constantes, sáo obrigados a migrar. Os que ficam 
mantem a luta. Um índio já foi morto. Eles póem esperan~as na 
justi~a, pois só possuem foices e facas contra as armas de fogo 
dos posseiros. 

Erundina, máe de Fernando e conhecida na favela como prefei
ta, também foi vítii:na desses conflitos. Levo u do is tiros nas per
nas, um varou e outro raspou. Mas náo tem nenhuma seqüela, 
apenas as marcas escuras que mostra levantando um ·pouco a saia. 
Náo se sabe quem disparou, pois a confusáo foi grande. 

Erundina chegou em Sáo Paulo há uns doze anos. Deixou o 
marido que bebia muito jukiá (bebida alcoólica a base de folha de 
bananeira). Trouxe tres filhos e deixou quatro na aldeia. Já traba
lhou em várias firmas, no Carrefour e em residencias como 
doméstica. Mas náo parava muito tempo aqui. Sempre vindo e 
voltando. Num desses retornos encontrou o marido curado e con
victo de que náo beberla mais. Se reconciliaram. 

Está aqui desde abril e pretende ir embora dia 6 de fevereiro. 
Ela náo esclarece o porque da data ser táo precisa. Mas lamenta 
náo poder esperar até abril quando sai o PIS. Provavelmente por
que em fevereiro come~a a festa da Corrida do Umbu. Sáo quatro 
fins de semana que come~am no domingo de Entrudo (Camavál) 
com muita dan~a, comida e música. Até lá, Erundina pretende 
juntar uns trocados com o emprego de faxineira numa loja do 
shopping Morumbi, onde recebe pouco mais de um salário rrúni
mo mensa! e ganhar urnas roupas e sapatos usados para levar al
guma coisinha para os seus 16 netos. 

Seus patróes pegaram sua carteira profissional para fichá-la, 
mas nem imaginam que ela já planeja sair. Por enquanto, só se 
preocupam em vigiá-la. Segundo Erundina, eles jogam dinheiro 
no cháo da loja para testarem a honestidade das faxineiras: Eu 
niio quero nem saber. Varro ti notona mais para o fundo. Os se
gura~as nos seguem para ver se pegamos alguma roupa. Eu vi
ro para um lado, o vigia me segue. Vou para outro corredor, lá 
vem ele atrás de mim ou olhando de longe, tentando disfarfar. 
Enquanto isso, numa famflia de ricafos a menina pega uma pefa 
de roupa e esconde na bolsa da máe. O pai de terno e gravata. 
Eu chego perto do segura~a e digo: 

- Voce faria melhor se em vez de me seguir, olhasse os fregue
ses. Ainda agorinha a pouco uns ricóes esconderam urna merca
doria. 
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-Quem foi? 
- Ah, náo vou contar náo, pois é este o seu servic;o em vez de 

me vigiar. 
O barraco de Erundina se limita a urna salirtha, um banheiro e 

um quartinho com um TV preto e branco portátil. Os olhos saem 
das novelas ou comerciais, que exibem gente e lugares bonitos, 
para cair na desolac;áo do ambiente. Erundina pede licenc;a para ir 
trabalhar. Entra as duas. Puxa o cabelo para trás e o prende com 
os grampos que retira da boca. Náo há tempo para lavar os pratos 
sujos com o resto de sardinha do ahn~o. 

Ela tem sete filhos vivos e catorze falecidos. Todos morreram 
pequenos. Erundina deo a luz várias vezes sozinha. Fernando 
nasceu na aldeia, mas seu innáo c~ula, o V ila, foi desses partos 
solitárlos. Num deles ela ia da aldeia para o vilarejo pró:x.imo, 
quando comec;ou a sentir as dores no meio do caminho. Deixou 
sacola e mala na beira da trilha e entrou no mato. Deu a luz, mas 
a crian~a estava roxa e morta. Segurando num btac;o o bebe enro
lado num pano e no outro a mala e a sacola continuou o catninho. 
Adiante, perto dum cajueiro e duma mangueira, voltou a sentir os 
síntomas de parto: Será que é outro? Entrou n0 mato e repetiu a 
operac;áo. Esbi, também estava roxa. Continuou seu caminho com 
as duas crianc;as e as sacolas. Até boje, o velho se aproxima dela 
querendo algo mais: Que é isso velho? ! Otha os outros e as 
cria~as aqui perto. 

Ana, irmá de Erundina, está de passagem pela favela na casa 
de bloco de seu filho. Veio de Pernambuco para tratar de um 
quisto da perna: O médico aperta aqui o caror;o pula ¡?ra afi. 
Aperta ali e volta pra cá. Ana pediu a eura aos encantados que o 
pajé recebe na aldeia, mas eles mandaram procurar o médico de 
hl-anco. 

Ana sentada a janela observa calma e silenciosamente o céu de 
Sáo Paulo que está sobre o rio Pinheiros muito diferente do Sáo 
Francisco, fonte de peixes e diversáo para os pankararus. Napa
rede o quadro de Sáo Jorge lutando contra o dragáo. Ela conta 
sua via-crucis pelos hospitais paulistanos. Depois levanta, retira 
um saco do armário cheio de lascas de tronco de árvores, que um 

• 

33 

desavisado da cidade jogaria no lixo. Diz o nome de cada urna e 
para que serve. Cada remédio tem um cheiro e cor diferentes: 
Qui.xabeira é bom para pancadas e cólicas das mulheres. Joá é 
bom para escovar os dentes e para dor de barriga. Pitó ou Que
bra-F aca para febre. Endro para dor de barriga. Bonome para o 
nm. 

Míriam, mulher de Femando, náo é índia e náo o acompanha 
nas danc;as e cerimónias. Ela espera um filho para junho de 1992. 
Míriam é 12 anos mais velha que Femando e tem quatro filhos do 
primeiro marido: Jean de 14 anos, Cláudio de 12 e as gemeas Ana 
Cristina e Ana Cláudia de 1 O. Jean diz ser indiferente a presen~a 
de Femando, mas faz urna cara de nao satisfeito como padrasto. 
Femando náo tem o que reclamar dos meninos, mas diz que sáo 
<lanados. 

Femando considera Múiam urna mulher de confian~a: Antes de 
namorá-la, quando eu vinha ao bar, observava como ela tratava 
os homens que estavam aqui bebendo. E conclui que é uma mu
lher séria. Entiio a convidei para irmos a wna danceteria na 
aveni.da Ibirapuera. Da~amos e nos divertimos bastante. Na
que/e dia mesmo já tentei transar, mas ela disse que náo era des
sas que viio para a cama na primeira noite. Continuamos a sair 
e namorar. Demorou um mes para ela ceder. 

Cada noite que Femando dormia no barraco de Míriam, ia ao 
seu buscar urna ~a de roupa. Um dia toda sua roupa estava lá: 
Quando a gente briga fico com vontade de ir embora. Se me se
parar dela levo o nene para ser criado lá na aldeia. Mas ela é 
legal. A gente se dá bem. 

Femando teve sete namoradas na aldeia e segundo ele o namo
ro entre os índios é como o de branco: Se a menina deixar, voce 
transa. Mas, se o pai ou os irmiios descobrem, obrigam vocea 
casar. Nos últimos meses antes de vir para Sáo Paulo, além da 
namorada na aldeia tinha urna noiva na cidade, a Augusta. Pulava 
o muro e a janela da casa de Augusta para encontrá-la no quarto 
trancado, mesmo com o pai dela em casa. Veio para Sao Paulo 
prometendo escrever. Só a viu de novo um ano e meio depois 
quando voltou para passear. 

Quando sua máe partiu para Sáo ~aulo pela primeira vez, Fer-
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nando tinha sete anos. Nesta época já cuidava do gado dos tios na 
aldeia do Brejo dos Padres em Petrolandia. Eram dez ca~as. Se 
Fernando cochilasse, poderiam comer a r~a de mandioca dos vi
zinhos: Os pankararus sáo diferentes dos outros fndios. Cada wn 
tem sua própria plantafáo. Náo colhemos na r<Jfa que outro 
plantou. Fernando só descansava aos sábados e domingos. Cho
rava de saudade da máe e dos irmáos. Trabalhava duro, mas náo 
tinha dinheiro para comprar roupas. 

Aos oito anos, morou um ano na casa da inná em Paulo Afon
so. Voltou e come~ou a ajudar seus tios na lavoura. Limpava a 
terra, amontoava o mato em rumas e colocava fogo nas folhas e 
galhos secos. Guiava com urna corda o garrote que puxava o ara
do. Um adulto manejava atrás. Quando seu tio dava urna chicota
da para que o boi náo parasse, Femando náo podía bobiar, se náo 
levava urna cabe~ada nas canelas. 

Aos 13 anos, mudou-se para Paulo Afonso e arranjou emprego 
com comida e pouso numa casa de familia. Cuidava do jardim e 
do Cristiano, um carneiro. Dona Geórgia e seus filhos, o tratavam 
como mais um membro da famflia. Fernando sente saudade (a fe
licidade nos olhos e o sorriso nos lábios), das tardes em que na
dava na barragem no rio Sáo Franscico. O Cristiano ficava na 
margem pastando marianinha e algaroba. Quando mataram Cris
tiano foi urna tristeza, mas todos o comeram. 

Um dia, ele e Valberto, filho de Dona Geórgia, beberam um li
tro de pinga com laranja e foram nadar. Apesar da tontura, Fer
nando estava lúcido e conseguía dar uns mergulhos. Valberto que 
nadava só um pouco, deu um mergulho, saiu, deitou e vomitou. 
Na volta, Fernando fez malabarismo para sustentá-lo pelo ombro 
com um bra~o e coma outra máo segurar a corda de Cristiano, 
além de cuidar para que o carneiro náo fugisse ou desse marradas 
em suas pernas. 

A vida era boa, mas Fernando náo ganhava o suficiente para 
comprar as coisas que desejava. Entáo, aos 17 anos arranjou em
prego na lanchonete de seu Jurandir. Ele fala sobre esse tempo 
com urna expressáo de insatisfa~áo no rosto: Náo tinha intimida
de com as pessoas. Havia muito servifo. Limpar as mesas, servir 
tira-gosto, cortar cebo/a. Ficava em pé muito tempo. Trabalhava 
todo dia, das cinco da tarde a uma da manhá. 

Nessa época Femando come~ou a sonhar com as festas indíge
nas e a sentir mais saudades da aldeia. A cada quinzena ou mes 
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dava um jeito de viajar até a aldeia. Partia de Paulo Afonso, no 
ónibus das dez da noite no sábado e chegava ao lugarejo próximo 
da aldeia a meia noite. O resto do caminho era feito a pé, em mais 
de urna hora numa ~lha escura e deserta. As vezes apareciam lu
zes em baixo dos cajueiros ao longo do caminho, sinal da presen
~a de caipora (fantasma do mato). Nessas horas sentia um arrepio, 
mas rezava para que Tupá o protegesse. 

Ficava surpreso e alegre ao chegar na aldeia, pois seu povo 
brincav~ justamente a festa que ele sonhara na véspera. As vezes 
era a festa do Égiocaio (Égio significa mesa e caio flecha). Nela, 
as flechas sáo cruzadas em cima da mesa e invocam-se os encan
tados para curar os doentes ou dar algum conselho. Fumam o ca
pió coro fumo misturado a emburana, catinga de mulata e junco 
em homenagem áOS encantados e a Tupá. Benzem e bebem a do
ceka (garapa) e a jukiá. Um índio mais velho e experiente recebe 
o espírito de Tupá que fala em Tupi-Pankararu pela boca dele. S6 
o pajé e os mais velhos entendem. 

Ao beirar os 20 anos, a idéia de vir para Sáo Paulo come~ou a 
seduzir Femando. Seu salário era baixo e ele náo tinha habilidade 
para trabalhar na ~a ou fazer e vender artesanato na cidade. Foi 
ao posto da Funai pedir duas passagens em nome de sua máe e de 
sua tia. Esperava receber em dinheiro para no caso de desistir po
der gastá-lo. Mas deram o bilhete para o dia 1 Q de fevereiro de 
89. 

Seu patráo e alguns amigos náo queriam que ele viesse. Mas já 
estava decidido. Antes de partir Fernando os levou para a aldeia. 
Encontrou seus irmáos e parentes no terreiro da Fonte Grande que 
fica no pé da Serra. Abra~aram Femando tristes com a sua parti
da. Seus amigos estavam com fome e os índios ofereceram carne 
em gamas (panelas de barro) que comeram coma máo. Para os 
índios só assim sente-se o sabor da comida. O cacique pennitiu 
que bebessem o jukiá e fumassem o capió. Os índios pintaram 
Fernando que dan~ou o Praiá para seus amigos verem. 

Na aldeia estava ocorrendo a festa da Corrida do Umbu. Nesta 
festa, a noite acontece a dan~a dos pássaros. De dia, cada hornero 
escolhe urna mulher que preparou um balaio cheio de frutas e le
gumes. Para tanto, colocam seu penacho de emburana em frente 
do balaio e o pagam. Todos se pintam com o tintoá (feito de barro 
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branco) e o toá (extraído de urna pedra vermelha) e váo dan~ar 
nos terreiros, que pela ordem sáo Umureci, Araticum e Murici. 
Dan~am em par com a mulher escolhida. Na dan~a do Murici se 
batem com o cansan~áo ( urtiga) que queima o corpo de táo f orte 
que é. Só os acostumados participam dessa dan~a. Seus parentes 
deram pinha e castanha e pediram que trouxesse cartas para o 
pessoal daqui. 

Na Real Parque, Femando f~z novos anúgos como Josias e sua 
mulher Maria de Fátima, seus compadres. Ela cuida do bar e ele 
trabalha na concessionária Caraigá. Josias a considera urna boa 
empresa que dá chance e cursos para os funcionários esfor~ados . 

Foi assim que ele aprendeu mecanica de motos. Trabalha também 
a noite como entregador de pizzas. Josias diz que as firmas acei
tam mais um nordestino com carteira branca do que um paulista 
na mesma situa<;áo. Mas reclama da exigencia de experiencia an
terior: Se sempre for assim como o sujeito arranjará o primeiro 
emprego? 

Josias acaba de chegar do mercado com produtos para o bar: 
Tudo está caro. Lá no norte dá para se virar, criar uma galinlza 
ou um porco. Colher umfeijáo. Comer frutas que sobram no pé. 
Aqui se o sujeito náo tem dinheiro tá perdido. No fundo urna mú
sica de Johnny Rivers, depois Leandro e Leonardo. 

Pedro está no balcáo do bar e aponta um alto prédio de luxo do 
outro lado da marginal: Eu ajudei a construir. Se hoje eu entrar 
lá, vao me tomar por ladráo. Desde que chegou há quinze anos 
em Sáo Paulo, nunca mais visitou a aldeia. Foi expulso por bri
gas. Seus pais choram quando lembram dele. Está desempregado, 
mas quer arranjar alguns bicos e juntar um dinheirinho para em 
fevereiro ir a festa do Poró: Náo adianta trabalhar que nem lou
co. Se até hoje náo tenho nada, náo vai ser daqui prafrente que 
vou conseguir. Pedro garante que ca<;a preás no rio Pinheiros co
mo ca<;ava em Petrolandia. 

Já Diva, está mais satisfeita coma vida em Sáo Paulo. Desde 
que chegou há 16 anos, trabalhou em várias finnas. Tem sete fi
lhos. Para ela, apesar da violencia e sujeira, há mais facilidades 
no atendimento médico: Dá pra chamar um táxi ou carro da 
políc ia e levar um doente ao hospital. Lá em Pernambuco tudo é 
muito distante e precário. Seu filho mais velho de 16 anos está 
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deitado no quarto escuro assistindo televisáo. Náo pode ~dar 
pois tem urna doen~a nas pernas e infec~áo no cora~io. A janela 
quase no mesmo nível da marginal. Os carros passam em alta ve
locidade, seja dia ou madrugada, fim de semana ou feriado. 

Em novembro de 90, o Fantástico fez urna matéria com os ín
dios na favela e os problemas de terra Ctl\ Pernambuco. Femando 
come~ou a ser assediado pelas outras emissoras de TV para dar 
enttevistas, mas recuso u: Eles véem .aqui, f azem o que querel'!Z, 
niio diio nada pra gente e nunca mais voltam para saber o que 
aconteceu. Um favelado reclama da imprensa: Os jornais mentem 
muito. Naquele incéndio que houve aqui em julho, quando quei
maram cinco ba"acos, todos deram que foram 40. (Os repórte
res deram crédito as palavras do chefe dos bombeiros, que pqr 
engano ou para engrandecer o trabalho da corpora~io, disse 40. 
N•nguém ouviu os favelados. Parece que os jomalistas nunca en
tfaram numa favela para saber que, apesar de toda pobreza, nqqi 
espa~o daqueles náo cabiam nem dez barracos. Um foca free-1~
cer da Folha da Tarde foi preciso. Mas como a Ff iria destoar 
da Folha, o jornal principal da empresa? Obrigaram o jovem 
repórter a copidescar sua matéria de acordo coma outra.) 

A conversa no bar de Míriam passa da mídia para a polftica. 
Um candidato prometeu casa aos í~d,Qs. Fe111ando fez o seu povo 
votar nele que, eleito depuJado, náo cumpriu a promessa. Mas Q 

que ·mais preocupa Femando é a briga pela posse da área da fave
la que pertence ao Departamento de Estradas de Rodagem. A 
polícia, a prefeitura e a igreja estáo de olho nele. Poderá ser a ex
pulsio dos que já foram expulsos. 

Hoje a noi~, FernaQdo e seus ~gos faráo urna apresenta~áo 
<Jos costumes indígenas na escola municipal do bairro. Ele e Ca
ximbi, outro índio, saem a procura de paus para a luta-dan~a do 
Bate-ganc})o. Um rapaz percebe que procuram madeira nos terre
nos baldíos:· 

- Táo c~ando pau. Aqui tem um. 
- Entáo vem aquí que vou cortar bem na raíz. 
Os últimos terrenos vazios, cheios de eucaliptos, ficam em vql

t~ <los condonúniQs em que Ferpando já tnt.balhou ou trabalha. 
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Encontram os paus: um igual a um cabo de vassoura e outro com 
um gancho na ponta. O índio que luta com o gancho é o Praiá, o 
guerreiro. Se o desafiante que fica como outro pau lutar sem ser 
derrubado, torna-se guerreiro também. Femando e Caximbi en
saiam um pouco: Aqui é sem grafa. Na aldeia estamos pintados, 
cantamos com buzos, flautas e maracás e há muita gente dan
fando. 

' A noite, Fernando mais um rapaz (Caximbi desistiu na última 
hora), trés mulheres e cinco crian~as váo para a escola. No sa
guáo de entrada há um pequeno palco. Fernando é o único que fa
la. Os outros estáo envergonhados. Ele mostra e explica os obje
tos: o arco e a flecha, o kroá, urna espécie de boneco vestido com 
roupa de índio, o capió. Depois de fumar um pouco, coloca na 
boca a abertura maior e sopra a fuma~a ao contrário, andando e 
mexendo a cabe~a em zigue-zague. Bate-gancho com o rapaz. 
Depois arrasta urna mulher para dan~ar e cantar urna cantiga com 
ele, chacoalhando o maracá. Ela, envergonhada, toda a hora ri 
e póe a máo na boca. Mal acompanha. Os alunos da oitava série 
aplaudem, mas nem todos prestam aten~áo. Alguns mais atrás fa
zendo li~áo atrasada. Outros namoram. Parece que na verdade, 
ninguém está nem aí. O sussurro, a conversa e a dispersáo aumen
tam. Apenas a professora mostra-se mais interressada e faz per
guntas. 

- Voces gostaram da palestra?, pergunta Femando. Ele náo se 
importa com a dispersáo. Os índios sáo assim mesmo. Náo exi
gem o comportamento organizadíssimo. O importante é falar, 
dan~ar, tocar, lutar, rezar, fumar. Brincar .. 

Nesta noite, Fernando e seus amigos voltam um pouco mais 
contentes para casa. Puderam mostrar para alguém quem sáo. 
Como s6 eles sáo. Mais ninguém no universo inteiro é assim. 

E amanhá, Fernando estará em pé as cinco e meia da manhá 
para atender os interfones, abrir os portóes, receber as visitas e 
entregadores, jogar a bola aos moleques, conversar com os prega
dores domiciliares, contar o futebol e a cerveja da véspera. Servir 
os moradores. Quem sabe algum morador, mesmo que também se
ja um adolescente, saberá que Fernando é índio pankararu. 

• 

• 

Um grito qua/.quer ecoa. lá de /ora, 
remove lugares e sedimenta aparéncia.s. 

Aqui dentro, porém, nenhuma gota de sangue 
acekra o corQfáo que pede outro nome, 

um signo que ningu.ém ao menos 
se deu ao trabal.ho de ouvir. 

Cap ao prd na marginal 
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N asci Pankararu em Brejo-dos-Padres, lá em Petrolandia, 
sertáo de Pernambuco. Brincava no mato, andava pra todo 

canto, aprendia a fazer arco, flecha e cesto de artesanato. 
Meu primeiro nome era Poindú, águas claras. Depois o nome 

de índio completa com nome de branco. Na tribo•era só primeiro 
nome. Agora, náo. Me arrumaram nome de branco, me chamaram 
de Hélio. Aqui, na cidade grande, já fiquei conhecido como Hélio 
Pankararu . 

Até meus doze, treze anos fui criado na aldeia. A gente ia fa
zer feira e vender artesanato em Carapitu. A gente tinha facilida
de de vender as coisas. Beiju de tapioca. O pessoal gostava, a 
gente colocava coco, coisa assim. 

Mas os posseiros foram tomando conta das nossas terras. Ra
paz, esta história dos posseiros é muito velha. Dom Pedro II, em 
mil oitocentos e tanto demarcou nossas terras. Dom Pedro 11 que 
delimitou e demarcou terra. Era onze mil, trezentos e noventa e 
quatro. Urna coisa assim. O José Sarney demarcou de novo, deu a 
portarla, né? Aterra foi diminuindo, sabe? 

Os posseiros foram chegando e querendo algum peda~o. No 
come~o, a tribo alugava terra para homem branco. Depois os pos
seiros foram deixando de pagar e boje índio s6 chega perto pra 
trabalhar nas terras dos brancos. O pouco espa~o que ainda tinha 
a gente planta o mais essencial: mandioca, cana, feijáo, milho. A 
maioria planta mais em cima da serra. Onde sobrou alguma terra 
pra plantar. 

Os posseiros foram pedindo e vai entrando um, depois o outro. 
Os posseiros pagavam renda pra gente. Em mercadoria. Mas fo
ram deixando de pagar renda, foram chegando mais. Mais urna 
famflia, mais um primo, entra um, depois entra o irmáo. Quando 
deram fé, já náo tavam mais pagando renda. E os Pankararu co
me~aram a srur. 

No lugar que os posseiros estáo, a te~ é melhor. Porque lá é 
cercado de serra. Tipo um funil. E nós estamos no come~o do fu
nil. Na boca mais larga, eles pegaram posse. Entáo, a gente náo 
tem pra onde ir, pois já estamos na serra. Os índios váo subindo 

" para a serra. Tem que ir subindo. E tipo aí subindo urna escada. 
Lá pelos anos sessenta, meu pai viu que náo dava mais. A po

pula~áo tava crescendo e os posseiros estavam crescendo também. 
A terra já náo dava pra ro~a e pra ca~a de todos na aldeia. Os 
Pankararu náo eram nómades. Há mais tempo, a popula~áo da al-
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deia era de mil e trezentas pessoas. Hoje tem oito mil pessoas. 
Um dia meu pai reuniu a gente, meus irmaos e minha máe. E 

disse que a gente precisava de ir procurar outras terras. Af o ve
lhinho resolveu: Vamos dar uma andada por af. Juntamos nossas 
coisas, eu catei meu arco, minhas flechas, farinha de mandioca. 

E depois resolvemos e aí chegamos no Rio Sáo Francisco, su
bimos a pé. A gente náo conhecia o rio. S6 conhecia wna parte. E 
sabia que ia dar em Minas e a gente queria seguir pra Brasfiia. A 
gente estava saindo de Pernambuco e ia até onde pegasse urna 
condu~áo. A gente sabia que subindo o rio ia dar em Belém perto 
de Paulo Afonso, Cabrobó. 

E a gente veio caminhando pela margem do rio. Meu pai entra
va no mato e sempre trazia alguma c~a que dava pra assar num 
fogo e comer antes de domúr. Subimos pela margem do Rio Sáo 
Francisco, atravessamos a Babia e Minas Gerais. 

A gente andava de día. Quando dava meio-dia, a gente parava, 
o velho c~ava. la pescar. Preá, tatu. Parava pra fazer alguma 
coisa pra comer. Eu, o mais velho. Tinha outra irma e outros qua
tro imláos. Quando a gente chegou em Belém, já estávamos com 
uns oito dias de viagem. A gente annava o cobertor que a gente 
tinha, domúa todo mundo junto. Só cobertor, que a gente trazia 
num saco. E se chovesse também, o velho sabia fazer. Pegava a 
terra e botava assim, na beira do cobertor, perto do cháo. 

Chegamos em Belém, pegamos a carona. Naquele tempo, o ín
dio tinha mais assim respeito. Isto foi em 67, por aí. E aí pegamos 
pra Bom Jesus da Lapa, subindo o Rio Sáo Francisco. E aí a gen
te já foi de barco grande, vapor. Minha máe foi lá na Marinha, 
falar com o capitáo. Foi a turma da Marinha quem deu as passa
gens. Náo foi difícil conseguir as passagens, náo. Porque perce
beram que a gente era caboclo, índio. Era diferente, já deu comi
da. Viajamos de vapor mais ou menos uns quinze dias, entre dia e 
noite. 

Quando chegamos em Pirapora, aí co~amos a trabalhar. 
Com telha, tijolo, numa ceramica que era manual. Trabalhava 
meu pai e eu. Tinha a Cleonice, o Claúdio e mais outros. Era seis 
imláos. Aí pegamos a carona de jipe, de Toyota. A famfiia toda. 
Era o motorista e mais a sacaiada. la panela, este negócio todo. 
Eu fico lembrando estas passagens todas. Rapaz, eu tinha urna 
caixa de engraxate; fui obrigado a deixar. O dono do jipe disse 
que ia dar urna pra núm. Eu gostava muito de engraxar. Aí, era só 

• 

• 

43 

terra de cháo. Rapaz, atolava o jipe. A gente saiu de Pirapora e 
fomos até Brasília. 

Depois de um mes de andan~a, chegamos em Brasília. Chega
mos lá e o dono do jipe nos levou pra um hotel que sabia que a 
Funai pagava. Náo procuramos a Funai, náo. Mas alguém falou 
pra eles que a gente estava na cidade. E aí a Funai foi nos buscar 
de carro lá. Cidade grande, eu nunca tinha ido, náo. Só perto de 
Petrolandia. 

Aí contamos nossa história, né? Quando os funcionários da 
Funai encontram urna família assim, eles querem saber por que 
estáo saindo. Meu pai e minha máe foram até a Funai. Eu sempre 
ficava com as crian~as, era o mais velho. Aí conversaram, expli
caram a situa~áo: Tem um lugar muito bom pra vocés, pode plan
tar, de cafa. Índio em terra de índio, sáo todos iguais. No Xingu, 
no Mato Grosso, ou no Nordeste. Af a Funai fez contato com as 
tribos da Ilha do Bananal e nós fomos morar com eles. Af manda
ram a gente pra Ilha do Bananal, no Pará. E ficamos lá. 

Era outra tribo. Mas receberam a gente bem. Falaram que tinha 
espa~o pra r~ e pra ca~ar. Apontaram pro mato e disseram: O 
que voces conseguirem plantar, podemficar. o que o índio plan
ta, o outro índio pode vir, colher e comer. Se traz ca~a do mato, a 
ca~a é pra todos. 

Comecei a estudar. Eu trabalhava numa oficina lá, sabe. Isso já 
em 72. Lá tinha de tudo. Nunca tinha mexido com carro. Aí co
mecei de ajudante, né, a trabalhar. Aí depois, como num tinha tra
balho certo, quando faltava em qualquer lugar, tinha que ir, sabe. 
A gente trabalhava na lancha Acarajá. Barco da aldeia. Lancha 
grande. A gente era marinheiro. Subia no Araiguaia. A gente mo
rou uns tres anos por lá. Af deu saudade de volta pra aldeia dos 
Pankararu. Na Ilha do Bananal só tinha Carajá. Mas sempre apa
rece outra famfiia, sabe. O Araguaia é muita água. Em Goiás, 
chove muito. 

Af saía a meninada tudo de canoa, só pra brincar. O pessoal da 
Funai náo deixava a gente voltar pra aldeia dos Pank..~. Vol
tamos em Brasília, aí o presidente disse: Eu tenho outro lugar pa
ra voces. No Norte de Goiás, com os fndios Apinajé. 

Neste tempo, eu já náo estava mais com eles, a minha família. 
Eu fui procurar emprego. Fui pra Funai. Eles foram pra aldeia no 
Norte de Goiás. Eu resolvi ficar. 

Meus imláos foram criados juntos com os Xerentes. Os Xeren-
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tes já sáo outra língua, outra na~áo. Eu já sabia portugues, os ín
dios já falavam mais a língua do portugues. Se voce ver na histó
ria, os índios nordestinos tiveram contato praticamente quando 
descobriram o Brasil. Eles já falam portugues de várias gera~óes. 

Existe muito respeito pela igreja entre os índios. E tem muita 
festa. Tem batismo, tem dan~a. Primeiro, a gente batiza na lei de 
índio. O batizado é na dan~a. A festa, a gente faz pra batizar vá
rias crian~as. Mas quanto mais crian~a. mais a festa é maior, tá 
entendendo. Quando o índio nasce, se ele é homem, entáo voce 
diz que vai dá ele pra um índio lá na aldeia. Este é o padrinho. 

E o pessoal dan~a e o índio só fala assim: menino do rancho. 
Pega a crian~a e faz um chapéuzinho, porque este é o segredo. O 
batismo só termina quando o pessoal toma aquele chapéuzinho. 
Tem urna turma que num tá vestida e que fica com a crian~a e que 
fica protegendo a crian~a. Só termina depois que pega o chapeu
zinho. Aqueles que táo vestido aí derruba o chapéuzinho. Aquela 
alegria toda. Sabe como é que é? Aí corre atr~ do menino. Af 
come~a. Náo é toda hora que tá correndo atrás. Tem muita canto
ria. Faz fogueira. Toro é aquela cabana só dos borneos. Mulher 
náo pode entrar. Dependendo dos padrinhos, eles estáo atrás. 
Quando pega o menino. Aí eles cruzam o menino entre as costas 
e falam com o menino. 

As mulheres ficáo lá fora. Tinha festa quase todo mes. É urna 
tradi~áo. Tem que ir seguindo, né? As poucas coisas que a gente 
tem. A gente luta pra isso. Pra náo acabar. O índio nordestino já 
tem urna característica assirn de branco. Por fora, já é tudo pare
cido com branco. As vezes, num dá pra perceber que é índio. Só 
percebe quando a gente fala ou quando a gente se veste de índio. 

Eu lembro de muitas festas. Todo ano que a gente tero con
di~áo, a gente vai. Pega um onibus de Sáo Paulo até Paulo Afon
so. E depois é pertinho, urnas duas ou tres horas, que a gente faz 
de carona. Onde tiver Pankararu, se tiver condi~o, vem Pankara
ru, tá lá. Esta é a festa de fevereiro: as Corridas do Embu. 

Eu já comecei a trabalhar na Funai, foi assim que a gente che
gou lá. Achoque foi em 69. Náo tinha idade para ser registrado. 
Recebia só um salário, sem carteira assinada. Me mandaram, eu 
fui trabalhar na r~a dos carajás. A lancha era da Funai, mas de
ram o nome de lancha Carajá. Me mandaram pra trabalhar numa 
r~a de arroz. Depois fui trabalhar numa serrarla. Era da Fqnai. 
Cortava madeira. Era madeira pra uso da área. Fazer barraco, fa-
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zer canoa. Náo era madeira pra vender. Fui trabalhar em Sáo 
Ronca, na Ilha do Bananal. Eu trabalhava de canoa pra pegar o 
arroz. A gente ia de dois ou tres. Era água mesmo e o arroz cres
cia no meio da água. 

Af voltei e fui procurar emprego. Em 83, algo assim. Fui pra 
Araguaia e em 84, co~ou a demarca~áo da terra dos Apinájes. 
E a situa~áo come~ou a esquentar. Eles estavam querendo a de
marca~áo por causa da Tranzamazonica. Os fazendeiros querendo 
entrar na terra de índio. A Funai mandou sessenta militares pra 
proteger os índios em Constantinópolis. Entáo a gente chegava 
até e pique.te e a Polícia Militar ia fo~ando. Aí os índios resolve
ram f.u:er a demarca~áo. Chegaram índios de outras tribos. Vie
ram de Pernambuco, de Garanhuns. Vieram Xavante, Terena. 
Vieram do Norte pra ajudar a fazer a demarc~áo. Tinha festa to
do dia. Dan~ava. Náo parava, náo. Tinha alguns índios que eles 
visavam. Tinha o Romáo. Ele era um líder Apináje. Quando está 
demarcando náo entra nenhum branco. 

Fiquei quatro anos por lá. Era outra língua diferente. Eles fa
lam. A primeira vez, a gente náo entende. Mas a segunda, eles fa
zem um movimento. A gente já náo passa fome e a gente ia ca~ar. 
Passava dois ou tres dias no mato. 

Depois de ficar no Norte de Goiás, em Constantinópolis, eu fui 
pra Goiinia. Eu já tinha mais de vinte anos, em 87. Fui pra Gara
nhuns, urna cidade muito boa. Fui pra lá pra Cabradó e trabalhei 
quase um ano. Depoi~ que meus país foram para os Xerentes, eu 
fui morar por lá. Deram na louca de ir pra Pernambuco, quando 
chegaram em Brasília de novo. O pessoal gosta da minha famflia, 
eles eram muito respeitados. Af o pessoal da Funai disse: 

N6s temos um lugar muito bom pra voces plantarem e mora-
rem. 
Aonde~? 

Na/azenda Guarani em },finas. 
Urna fazenda dum brasileiro que morreu e nao tinlul parente. 

Ele era portugues. Mandaram chamar o irmáo em Portugal. O 
irmáo veio no Brasil e falou que ele náo ia se preocupar com esse 
pedacinho de terra, náo. la dar dor de cabe~a. Aí ele deu pro go
vemo que por sua vez deu pra Funai. 

Os Pataxó, a tribo da minha mulher, sáo da Babia, do sul da 
Bahía. Eles também deran1 urna saidinha, quiseram sair das terras 
dele. E chegaram nesta fazenda de Minas. Lá tinha Pataxó, tinha 
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Krenak e outras tribos. Minha máe foi pra lá. Poi primeiro. Af eu 
fui passear. Eu conheci minha mulher em Minas, nesta fazenda. 
Naiara. O nome dela em portugues é Solange Cristina. 

Depois eu virei funcionário da Funai. E conheci o Brasil todo. 
Já tive pra tudo quanto é canto. Agora, estou em Sáo Paulo. Meu 
filho já tá com dois anos e se chama Watiá. 

Aí eu pensei: Agora vou conhecer os fndios de Sáo Paulo. Eu 
já era funcionário da Funai, mesmo. Cheguei aqui em Sáo Paulo e 
fui morar na Casa do índio, no Paraíso, até arrumar urna casa pra 
alugar. Lá chegam os fndios doentes, tentando conseguir algum 
médico, algum hospital. Donnem no cháo. Os cobertores táo su
jos, sem lavar há muito tempo. E eu sou motorista. Trabalho dia 
sim, dia náo. Fui trabalhar comos Guarani em Parelheiros, Uba
tuba, Jaraguá. O primeiro dia fiquei meio assim com o tamanho 
da cidade. Caramba. 

Eu náo sabia que tinha Pankararu aqui em Sáo Paulo. Quando 
eu cheguei, depois de UDS tres meses, eu vim conhecer a favela do 
Real Parque, que falaram que tinha Pankararu por aqui. Minha 
máe, minha outra máe, aquela que me batizou, estava na favela. 
Eu pensava que tinha um, dois. Mas tem muito Pankararu aqui no 
Real Parque. Dizem que sáo cento e cinqüenta. Mas sáo muito 
mais. Deve ter UDS trezentos espalhados por todos os barracos. 

Af resolvi mudar pra cá, pra morar junto. O Femando que é 
Pankararu e é meu primo eu conheci aqui. Tinha escola pras 
crian~as, remédio pra tunna. Aluguei um barraco, pago quinze 
mil por mes. O pessoal que é dono da barraca é da favela, mesmo. 
Tá tudo caro, mesmo. A água e a luz já estáo no aluguel que náo 
é quase nada por més. Aí comecei a fazer reuniáo coma tunna 
dos Pankararu, pra conversar junto, fazer festa. A gente faz urna 
festinha indígena. 

Daqui do alto do morro, da favela do Real Parque até avisto o 
rio Tiete, o asfalto da Marginal, os prédios do Morumbi. Quando 
eu cheguei aqui quase num tinha estes prédios. As vezes, a gente 
descia pra margem do rio e ia ca~ uns preás. Sáo parentes do ra
to, mas sáo maiores e náo tem rabo. E a gente pegava o arco e as 
flechas e a gente vai pra beira da Marginal. Dava até pra fazer um 
assado de noite. 

Aí formamos urna associa~áo. A SOS - Indios F avelados. Pra 
mostrar pro pessoal que tem índio nas favelas. Os índios náo sa
bem em quem confiar, náo sabe com quem falar. O sindicato de 
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Petrolindia acompanha a briga dos Pankararu e apóia os possei
ros. Pois a maioria dos posseiros tem familia, tem político por 
trás. A Ctrr apóia os posseiros. É mais a Ctrr de lá. Eu acho que 
a central de Sáo Paulo náo sabe disso. Eu tive lá na CUT pra fa
lar com o Menegueli. O Secretário falou que ele estava viajando. 
Af o rapaz pegou o documento que eu levei pra ele. Mas náo de
ram muito valor. 

E eu resolvi ficar aquí entre meus irmáos. Amanbá, eu num sei. 
Posso ir pra outro lugar. Posso resolver ir andar por outras terras. 
Conhecer índios de outras tribos do Brasil. 
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Nas pr<Jfas de Sáo Paulo, 
o rosto mestifo anuncia o futuro, que 

nem sempre é o da. tecnologia 
moderna. Olhos ancestrais traum da 

América pré-cabralina a mirada 
sábia para o futuro. 

Náo é preciso muito esforfO para descobrir 
o sonho mais antigo. 

Do asfalto se extraem ervas 

José Ralpbe Manzoni Júnior 
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P RA~A DA REPÚBLICA. 10 horas. Pouco movimento. Ao 
lado do coreto algumas barracas, ursinhos, maricas, gente 

tocando violáo. Em frente ao Colégio Caetano de Campos mulhe
res de branco, cocadas, acarajés. O movimento dos paulistanos 
ainda é sonolento, de ressaca. 

Os carros despejam monóxido de carbono no ar. Caravelas náo 
aparecem mais no horizonte. O motor, o concreto, o ferro e o a~o 
substituíram rostos apreensivos diante da nau que surgiu em 
1500. 

Náo há mais motivo para espantos. O rosto do paulistano é 
branco, negro, mulato e amarelo. Compreende o movimento, é 
passivo aos olhares furtivos e perdidos de tanta cara. 

Um rosto. Olhar apreensivo. No cháo um pano colorido serve 
de prote~áo a pequenas porcelanas, lhamas e bonecos minúsculos. 

Eulália Chamfi é a vendedora. Inca. Peru. Ela e seu marido Fe
lipe Lofi estáo no Brasil desde o dia 18 de novembro de 1991. As 
porcelanas sáo pequenas e possuem várias cores. "Sáo técnicas 
que aprendemos com os incas, principalmente os adornos. Os in
cas faziam objetos grandes para colocarem materiais, água, mas 
estes sáo para enfeites'', diz Eulália num castelhano difícil de en
tender no início. 

O lhama é vendido pelo casal inca por 1500 cruzeiros, possui 
couro original do próprio animal. A porcelana que serve como 
adorno fica entre 300 e 500 cruzeiros. Os minúsculos bonecos 
com roupas típicas das regióes norte e sul do Peru e dos incas, ri
cos em detalhes valem 500 cruzeiros. 

Os país de Eulália e Felipe contavam poucas histórias da cultu
ra inca. Eles preservam a tradi~áo familiar de produzir artesanato 
e a língua inca: Kuichua. Os espanhóis trazem tristes len1bran~. 
"Os incas nao existem mais agora, quando chegaram os espanhóis 
e descobriram a América, acabou tudo", exalta-se Felipe Lafe 
num castelhano lento e dolorido, os olhos com lágrimas. "Os es
panhóis acabaram com os incas, acabaram com as minas, levaram 
o dinheiro. Agora somos pobres". 

Para sobre vi ver Felipe Lafe e Eulália Chamfi reduzem os obje
tos da cultura inca a adornos, enfeites. "No Peru tem muito turis
ta que vai comprar essas coisas". Maneira cruel de preservar urna 
cultura. 

Quando MAKTIM AFONSO aportou a llha de Sáo Sebastiiio, 
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essa parte do Brasil pertencia aos Guaianazes, indígenas pacífi
cos que povoavam o planalto situado ao norte da cadeia maríti
ma, mas que, em certas épocas do ano incursionavam o litoral, a 
fim de col her ostras e outros moluscos. 

No momento em que os portugueses entraram na bafa, indíge
nas habitantes do planalto pescavam na costa. Diante do tama
nho dos barcos europeus, fagiram, indo relatar em suas tabas 
(aldeias) que acabavam de ver pirogas que, comparadas comas 
por eles usadas, eram como as árvores mais altas das florestas 
em relafáo as plantas rasteiras dos campos,· e que, homens de 
peles branca das mesmas haviam desembarcado, parecendo que
rer se estabelecer no local, ali se fortificando (1). 

PÁTIO DO COLÉGIO. A estrutura colonial é estranha aos 
mal avisados que descem da Pra~a da Sé cercados de concretos, 
edifícios antigos, estilos diferentes. Aquí nasceu Sáo Paulo. De
pois cresceu, foi abandonando pouco a pouco a Colina de Pirati
ninga para se transfonnar nesta metr6pole. 

Mas onde estáo os índios? Quando os jesuítas aqui chegaram 
ensinaram os índios a ler, escrever, cantar e rezar. Existiam aos 
milhares aquí. Mas agora nao há nenhum sinal que lembre os 
tempos imemoriais de 1554, época da chegada do grupo do Padre 
Manoel da Nóbrega. 

Em frente a capela do Pátio, meio escondido, um homem, ven
dedor de ervas medicinais. Nenhum tra~o indígena. É baiano, está 
em Sáo Paulo há . quatro anos. Come~ou trabalhando na cons
tru~áo civil. Desempregado, dizque comprou alguns livros medi
cinais e invadiu a pra~a com suas curas núlagrosas. Trabalha no 
ramo há mais de um ano e nunca entrou no mato a procura de er
vas medicinais. Hoje conhece o valor dessas plantas, jura, sem 
querer conversa. As pessoas chegam até Antonio Sérgio Damace
no, o baiano das ervas, náo perguntam o valor medicinal das 
plantas, já os conhecem, compram. 

Surge· Nelson Pinto Siqueira. Urna alma de índio perto do Pátio 
do Colégio. Ele vende ervas e plantas medicinais, que busca na 
mata, nas pra~as de Sáo Paulo. Baixo, gordo, branco, barbado, 57 
anos, nenhuma característica de índio. Seus filhos sáo imberbes. 
Seu pai também. A máe portuguesa. O avo era índio. 

- Tenho meio mundo de remédios na cabe~ª' estou deixando 
todo mundo da regiáo do Embu-Gua~u, onde moro, bom. Eu 
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aprendí com um padrinho que era descendente de índio. Eu lem
bro muito pouco do meu avo. Meu pai contava do meu avo aquí 
na época da revolu~o de 1932. Tem urna batata que um fudio me 
ensinou que dá urna for~ na perna. Eu vou para o mato e eu tra
go um saco com 18 cachos e nao me canso. Ela serve pra he
morroidas, pro estómago, inflama~áo, cora~áo e útero. Eu tenho 
sete filhos, urna menina com um ano e já pesa 11 quilos, já viu is
so? Lá em casa todo mundo toma remédio caseiro. Eu náo tomo 
remédio, só como ervas. Eu sou louco pra comer ervas. 

1553. O padre Manoel da Nóbrega aproxima-se da colina de 
Piratininga, as margens dorio Tamanduatef. Ao seu lado o ca
cique Tibirifd, dos Guaianazes, aconselha o padre a escolher 
aquele local para a missáo. Ele concorda e volta para Sáo Vi
cente disposto a trazer junto a si um grupo para catequizar os 
fndios. 

Quando o grupo chega jd encontra um cabana de pau-a-pique 
coberta de palha que náo atingia 100 ni2 feíta por Tibirifá. De
cidiram dar infcio a Escola Sáo Paulo de Piratininga no dia 25 
dejaneiro de 1554. 

Na pequena cabana funcionava a escola dos jesuitas, a cozi
nha, os dormitórios, a igreja e a enfermaría. O pequeno espafo 
fez o Padre Afonso Brás ensinar os fndios a trabalharem com 
taipa de piláo, técnica do barro socado com óleo de baleia. O 
primeiro edifico fica pronto em novembro de 1556. (Deste edifí
cio ainda resta a parede original. Ela tem 80 cm de largura). 

Em 1562, os fndios Tamoios, de Ubatuba, invadem a Colina 
de Piratininga. Tibirifá é quem protege a missáo jesuita. (Os 
Tamoios entraram pela atual Rua Vergueiro e Av. da Liberda
de). 

Por defender essa invasiio, Tibirifá sofre ferimentos que o le
vam a morte no dia 25 de dezembro de 1562. É enterrado embai
xo do altar mor da igreja do Pátio do Colégio. (Depois os restos 
mortais sáo transferidos pera a cripta da Catedral da Sé). 

Os jesuitas sáo expulsos na época do Marques de Pombal e 
seus bens confiscados. Em 1765, o Pdtio do Colégio passa a ser 
sede do Palácio do Governo da Prov(ncia de Sáo Paulo. 

No final do século XIX, a arquitetura é modificada. De colo
nial passa para o estilo francés. Apenas o colégio e a torre per
manecem no estilo colonial, mas asfortes chuvas do ano de 1896 
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desmoronam o que resta da igreja. Uma nova igreja é construida 
em cima do alicerce antigo, s6 que está no estilo frances. (O ali
cerce é considerado o berfo de Sáo Paulo). 

O Palácio do Governo permanece neste lugar até a década de 
30, e depois muda-se para os Campos Elíseos. Este local fica 
sendo a Secretaria de Educafáo. Em 1953, a constrUfáO é desa
tivada, demolida e construída uma réplica. A torre e o museufi
caram prontos em 1971. E a igreja em 1979. Hoje Sáo Paulo 
tem de volta o símbolo da sULJfundafiio: o Pátio do Colégio (2). 

No processo de produ~o ecomomica, seja ela ca~, pesca, 
coleta, lavoura ou qualquer outra, o trabalhador (fndio) (3) 
náo se isola de seos demais papéis e obriga~óes. Na produ~o 
estáo sempre presentes considera~ de ordem social, ritual, 
religiosa, para citar apenas as mais comuns e óbvias. Náo 
existe, portanto, o fenomeno da aliena~áo, que é urna das ca
racterísticas mais mareantes do proc~ de trabalho indus
trial (4). 

Um índio na pra~a vendendo sua .cultura, seu saber, longe da 
aldeia. Onde está a intera~áo de seu trabalho com a ordem social, 
ritual e religiosa? 

O índio brasileiro aprendeu a conquistar os turistas. "Os arte
sanatos que os índios colocam para venda sáo totalmente despro
vidos de valor de uso para eles", diz o antropólogo Sérgio Dami. 
"Por exemplo: carcás náo é coisa de índio brasileiro, náo é pa
dráo da nossa cultura. As flechas sáo feitas para náo funcionarem. 

·Os guaraní sáo exímios em armadilhas, usam pouco arco e flecha. 
Eles fazem zarabatanas de 40 cm e ela nunca foi elemento origi
nal da cultura guaraní." 

Os exemplos váo sendo citados enquanto Sérgio Dami mostea 
todas essas ~as de artesanato da cultura indígena. "Aparente
mente eles conseguiram sacar qual o tipo de expectativa que a 
gente tem deles. Até arco desmontável para facilitar a vida dos tu

ristas existe." 
Para ele, a rela~áo dos índios com a sociedade é sempre per

meada. Os índios só se expóem na aparencia, numa imagem que a 
gente quer ver neles. O contato comos brancos acabou gerando 
urna série de dependencias e problemas. Daí a necessidade dos 
índios partirem para o comércio. "Antigamente eles tinham urna 
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independencia total. O contato com os brancos criou urna série de 
dependencias, comida, por exemplo. Daí a necessidade de vender 
alguns elementos materiais para sobreviver. O que é urna forma 
de sinalizar: a gente faz isso náo porque a gente quer, m:tS por 
causa de voces" . 

Isso acabou provocando urna espécie de um exódo indígena, 
que se espalhou pelas cidades, foi até os campos trabalhar como 
bóia-fria e esqueceu a sua cultura. O índio se inseriu no sistema 
capitalista, trabalhando alienadamente. 

Por outro lado, as pressóes internas também passaram a interfe
rir dentro da sociedade, contribuindo para a descaracteriza~áo 
cultural indígena. "As aldeias litoraneas vendem palmitos, a cole
ta é por lei ilegal. Com o dinheiro do palmito, os índios compram 
generos alimentícios, como arroz, feijáo, até pinga e deixam de 
plantar." 

A comercializa~áo acaba criando até problemas ecológicos. ''A 
plumária Urubu-Kaapór é muito cobi~ada. Eles possuem urna téc
nica primorosa e devido a grande procura, os índios acabam aba
tendo vários pássaros, urna vez que esse objeto possui urna de
manda grande. lsso acaba provocando um desequilíbrio ecológico 
na re giáo." 

Longe das aldeias, espalhados pela grande cidade. Sair a pro
cura dessa face esquecida, apagada pelos arranhas-céus, muros 
cinzas e cimento. Longe estáo os tempos de bons ares, de verde, 
de fauna, de flora. Índio virou pe~a de museu ou trabalhador alie
nado. 

. . . Em Piratininga (que é sitULJda no interior, trinta milhas 
distante daqui e que se adorna de vastos e dilatados campos) e 
em outros lugares que diio para o mar tal é a natureza que, 
quando os dias se tornam mais quentes (a maior forfa do calor é 
de novembro a marfo) também se encontra um refrigério nas 
pancadas de chuva: o quejá é quase um costume. 

Portanto, para bem resumir estas coisas, na primavera e no 
veriio a abundancia das chuvas é salutar, porque certamente 
serve para moderar o ardor do sol, de modo que, pela manhii 
procede a calma, e a tarde sucede. 

Na primavera, que comefa em setembro, e no veráo que prin
cipia a aumentar em dezembro, caem chuvas, abundante e conti
nULJdamente acompanhada de raios e trovóes. 
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Entáo crescem os rios e se inundam os campos; por essa oca
siáo sai do leito dorio uma grande multidáo de peixes, e se dei
xam apanhar com muita facilidade, coisa que de certo modo con
jura a fome, originada pela inundafáo dos rios, e compensa os 
prejuízos (5). 

PRA~A DA SÉ. Em frente a Catedral. Milhares de rostos 
descem sem expressáo. O movimento é rápido, sem ressaca. Doze 
badaladas, som frio, tétrico. As pessoas se acotovelam, procuram 
ganhar espa~o. Dezenas de engraxates. Promo~áo. Tem até tele
visáo, daquelas bem pequenas. Bugigangas, pequenos presentes. 
Voz alta, forte anuncia o produto. Crise. O som náo penetra nos. 
ouvidos, passa longe, náo chama a aten~áo. Recessáo. As pessoas 
param, náo compram, apenas observam. Aqui na Sé vende-se de 
tudo. Mais a frente um pregador. Bíblia na máo, gritos histéricos. 
"O mundo vai acabar, boje homem dorme com homem e mulher 
com mulher." 

Um índio: 
- Hoje eu vou ensinar como um índio cata urna cascável no 

mato. Índio pega um peda~o de pau que chama borduna e coloca 
na cobra que morde o pau. Eu sou índio do Mato Grosso, tenho 
32 anos e sou da tribo dos Terena. Saí do meio do mato para ser 
piloto de aviáo, mas meu pai náo deixou. Ele disse que se eu fos
se para a cidade grande eu tinha que ensinar a vida no mato. Lá 
no mato a alimenta~áo é com tracajá e hiena, sempre ca~ando pe
lado para se alimentar. As índias pegam cinza, carváo que coloca 
na máo e escovam os dentes coma máo. Quando o índio levanta 
pega a planta verde e coloca no jarro de barro e bebe o suco das 
plantas para ficarem protegidos. Eu saí do mato com 17 anos pra 
ensinar para os borneos brancos o poder das ervas, foi meu avo 
que pediu. Eu náo vou vender esses remédios. Esse aquí é muito 
bom. O homem chega cansado náo consegue mais agüentar a mu
lher. Olha eu tomo isso desde pequeno e com 32 anos pode man
dar quantas mulheres quiser que eu agüento. Eu náo vou cobrar 
nada. Se quiser essa erva escreve para o Amazonas pros índios 
Ianomani, lá eles cobram urna pequena taxa simbólica de 5000 
cruzeiros. Aquí é de gra~a. Eu s6 cobro urna pequena taxa de 
propaganda. Com isso náo tem problema é s6 tomar que tudo vol
ta a funcionar. Só náo pode tomar muito que vai sair daqui an
dando de ré querendo outra coisa. Quem vai querer, é de gra~a. 

.. . 
• • 
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. 
S6 a taxa de propaganda, um por mil, dois por dois mil e leva um 
de gr~a. 

Em poucos minutos o índio Kulinan Terena (Lobo Solitário) 
vende todos os frascos de seu remédio milagroso. Ele é da aldeia 
de Imbiru~u, no Pantanal, primo de Marcos Terena, líder indíge
na. Vive na cidade grande há 15 anos. Na sua aldeia ainda restam 
4800 índios. 

- Eu estou aqui pra mostrar a cultura que tinha que ser preser
vada e boje é massacrada. Muitos reconhecem que o índio tem 
que sobreviver. Hoje tá acabando a ca~a, a pesca. A polui~o dos 
rios mata os peixes. A tradi~o quem preserva sáo os mais velhos. 
Eles dan~am a dan~a dos avestruzes. Um pajé diz que a gente 
venceu urna guerra contra os mesti~os paraguaios através dos 
espíritos dos avestruzes e eles dan~am essa dan~a. Eu ganho a vi
da divulgando as plantas. Dá pra viver bem. A maioria das pes
soas boje em dia náo consegue pagá uma consulta e entio vem 
comprá as plantas. Só na Pra~a da Sé eu trabalho faz uns dez 
anos. Hoje eu sinto falta da aldeia, do ar puro. Do mundo branco 
eu náo gosto de lugar nenhum. 

Kulinan Terena é muito saudosista. Hoje ele sobrevive nas 
pra~as do mundo branco, usando de suas táticas comerciais e ape
lando para os impotentes para vender as plantas medicinais mila
grosas. Sozinho, um Lobo Solitário na selva da capital. 

No lugar de Kulinan está urna negra que usa das mesmas táti
cas do índio, apelando para a virilidade do homem. Mais tarde 
quem falará é o índio Auaropedju (0 homem sincero do carva
lho), tupi-guaraní de Peruíbe, da Aldeia do Bananal. 

Ele saiu da aldeia com nove anos. 
- V océ saiu da aldeia muito cedo, ainda possui lembran~as das 

tradi~óes de seu povo? 
- Eu sempre volto pra lá. Eu lembro que tinha casamentos, ba

tizados, dan~as religiosas. Agora casamento náo tem mais náo, 
eles acompanham a igreja. 

Seus cabelos sáo longos, rosto forte, camisa e cal~a dos bran
cos, chinelos. 

- E antes, como eram? 
- Eles faziam vários testes para ver se um índio tinha coragem 

de viver com urna índia: catavam urna pedra, ca~avam mais. 
- O que voc~ sente mais saudade? 
- Eu tenho muita saudade. Tá ruim de viver dentro da aldeia. 
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O que mantém os índios lá dentro sáo o palmito e a ro~a. 

- Mudou muito comos brancos, né? 
- Mudou em tudo, quando entrou a civiliza~áo lá os índios saí-

ram para fora e ficaram viciado no álcool. O índio vai vender o 
seu artesanato e fica bebendo. A religiáo que era tipo espírita 
acabou, constn.úram urna igreja Evangélica lá dentro da aldeia. O 
meu pai está com 86 anos e é um dos únicos que está segurando a 
tradi~áo indígena. Os jovens estáo saindo, depois voltam. Os jo
vens estáo com pouca liga~áo coma tradi~áo. 

- Voces vendem artesanato? 
- A gente faz artesanato para turistas, náo tem utilidade ne-

nhuma. 
O nome cristáo de Auaropedju é Raimundo dos Santos. Casado 

com urna branca, ele tem tres filhos homens, com 16, 14 e 12 
anos. Ensina para os filhos a língua tupi-guaraní, única fonna de 
manter a tradi~áo, O índio deveria ficar isolado? Náo, o índio 
deve entrar em contato coma civiliza~áo, mas náo deveria esque
cer a tradi~áo. Porque se aqui fora tá progredindo, lá também de
veria estar progredindo. 

Auaropedju vai come~ar a trabalhar. Em busca de outros sinais 
por essa Colina em outros tempos táo habitadas de índios, o que 
se encontra nas pra~as sáo habitantes inseridos dentro de um sis
tema para sobreviver, expulsos das aldeias e valorizando conhe
cimentos para vender seus produtos. Resultado de 500 anos de 
explora~áo e milhóes de trapalhadas com a face esquecida da 
América. Até quando? 
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/ Nem sempre as vitrines dos 
grandes museus de Siio Paulo espelham as águas 

profundas da cultura original. 
É preciso garimpar por a( para reencontrar 

o gesto indígena subjacente 
aos tons predominantes. Mas, procurando, 

se acha o tesouro escondido. 

Quadros da arte omitida 

Flávia Pardini 
Raquel Ravaoini 



" 

61 

M orada de índios. Cidade industrial. Descobrimento. De
senvolvimento. Cateq•dnr, ensinar, calar. Especular, 

comerciar, viver. O sonho colonial se realizou. Onde estai a ori
gem de tudo? O verde minguou. O homem dareou. 

A pele morena· dos índios, as cangas e as mi~angas, a ca~a e a 
pesca, o arco e as flechas, corpos pintados, cháo batido da caden
cia, reverencia. A cultura dos índios foi encolhida, subjugada, to
lhida. Os brancos querem a terra. 

Aqui estamos nós. Os índios estáo longe. Esta já náo é mais a 
tena deles. Agora o donúnio é do ac;o. Baga~o da fruta chupada, 
o índio tem espa~o. Na vitrine da grande metrópole. Pode-se só 
admirá-lo. Ou transpassar o vidro frio e ... compreende-lo. 

Imponente e majestoso, o Museu do lpiranga ocupa lugar 
histórico. Independencia ou Morte! Os jardins sáo dignos dos 
déspotas europeus de séculos atrás. O prédio é histórico, o museu 
é histórico, oficial. Onde está a vida dos que fizeram a história? 

Dona Maria dos Anjos é apenas urna das zeladoras do museu. 
Pode passar desapercebida. Se assim for, mais urna vez, a vida 
náo estará entrando para a história. Ela é impecável em seu uni
forme de funcionária. Na Sala Marechal Rondon, zela por objetos 
de urna cultura. Eles estáo sob a pro~ também de vidros. Náo 
se pode tocá-los. Náo se sabe como sáo feitos. Quem os produziu. 

Eu ... Eu mesma sou bisneta de fndios. Náo conheci os meus 
parentes fndios, mas OUfO hi.st6rias da minha máe. Histórias de 
vida. D. Maria rompe a barreira vítrea e traza vivéncia daquela 
mesma cultura ali encerrada. Estes apetrechos sáo para fazer bei
ju, que eu comia muito, de pequena. É farinha de mandioca. E 
aqui, o fuso. Náo é m4quina, náo. Mas faz linha quefica peifei
ta. 

A sala é grande e comporta muitas ilustrac;óes, fotos, objetos, 
textos. E abre as comportas para a visáo branca de seus irmáos 
índios. Estáo vendo como eles eram caprichosos? Sao crian~as 
brancas ouvindo sua mestra em visita ao museu. Só conhecem as 
crian~as índias dos livros didáticos. Vem admirá-las no museu, 
nas vitrines. 

Para poder expor a cultura por eles arrancada da terra, os bran
cos váo aos índios. Em 98 anos de existencia, o Museu do lpiran
ga formou um acervo com 15 mil pe~as. De índios de todo o Bra
sil. Vindas de cole~óes particulares, ou do fruto do trabalho de 
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pesquisadores - gente branca que estuda, investiga a cultura indí
gena. Compreende? 

É preciso compreender que a pesquisa em campo com os (n
dios já nao é tiio fácil. Branca, etnóloga, responsável pela divisáo 
de etnología do museu, Thekla Hartmann náo vai mais a campo. 
Ainda peguei um tempo bom. Conseguia-se facilmente, comos 
próprios (ndios, as informafóes sobre as relafóesfamiliares, por 
exemplo. Agora eles estáo muito mais preocupados coma .de
marcafiio de terras. Hoje ela está na sala pequena, com mwtos 
livros, mas já foi assídua visitante dos Bororo, no Mato Grosso, 
dos Guaraní e Kaingang, de Sáo Paulo. 

Na mesma sala pequena onde fala dos problemas dos índios, 
Thekla conta o impasse do acervo indígena do Museu do lpiran
ga. Desde 1989, o muse u guarda só pe~as e ~ocument~s históri
cos~ A parte viva do museu - os índios - fo1 transfenda P:m1 o 
Museu de Arqueología e Etnología da USP (MAE). Mas .nao há 
espa~. O MAE náo possui prédio próprio e ~ acervo con~ua no 
Museu do Ipiranga. Mudan~a de máos, mas nao de mentalidade. 

No próprio MAE, a cultura viva dos índios está restrita. A ar
queologia e etnología de toda a Bacía Amazónica se espalham por 
cinco estantes. Ali, pe~as vindas do Pará representam o aldea
mento dos índios jesuítas junto aos índios Tapajós. Século XVIII. 

.A se~áo de Pré-História mostraos índios que ocup~v~ ~ ~ra
sil antes dos europeos. Ali, os grupos humanos estao d1v1didos 
pelo tipo de subsist8ncia. Ca~adores, coleto~s. NOmad~s, pesca
dores. E horticultores, precursores dos atuais grupos mdígenas. 
Mas os que vivem boje, representam apenas um meio de analisar 
os que já se foram. 

No Brasil, existem ainda grupos ind(genas horti.cultores, so-
bretudo nas regióes norte e centro-oeste. O estudo desses grupos 
permite que os arqueólogos possam entender um pouco mais so
bre as populafóes horticultoras do passado. 

Significativo e único, o acervo do Museu do Ipiran~a/MAE é a 
grande vitrine dos índios em Sáo Paulo. Encerra a Vida de urna 
cultura atrás da transparencia do vidro e do olhar branco. 

Ambientes arejados. Limpos. Assépticos. Locais de annazena
mento de cultura. Cultura erudita, produzida pelos maiores ex
poentes de cada civiliza~áo. Ali, as redomas de vidro conferem_as 
produ~óes culturais o ar de "cultura nobre". Mas a verdaderra 
cultura de um povo é barrada na porta. 
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Em museus como o Museu de Arte Contemporinea (MAC) da 
USP e o Museu de Arte de Sáo Paulo (MASP) a produ~o cultu
ral dos índios náo é considerada arte. No MAC, a exposi~áo 
"Tendencias da Arte no Século XX" náo traz sequer urna ~a 
indígena. lmpressionismo. Futurismo. Fauvismo. Cubismo. Da
daísmo. Surrealismo. Tendencias de ''ismos'' que nunca chegaram 
a fazer parte do vocabu1:ário brasileiro. 

No MASP, a exposi~áo "Pintura Francesa, da origem a atuali
dade" traz nomes importantes. Pablo Picasso. Paul Gauguin. 
Henri Matisse. Toulouse-Lautrec. Vincent Van Gogh. Salvador 
Dali. 

A arte indígena náo tem lugar no museu, mas o índio é retrata
do em alguns quadros: "índio cortando cana", "índios atraves
sando um riacho" e "ca~a de índio". Ali estáo eles. Retratados 
no óleo, chapados na tela. A consciencia do branco parece aliviar 
com as figuras ali representadas. O espa~o para que o índio ex
presse sua cultura viva dentro do templo da cultura branca conti
nua a náo existir. 

Muitas crian~as saracoteiam por entre os adultos. Urna pequena 
fogueira, no meio da sala, empresta ao ambiente um cheiro rural. 
Nada parece lembrar um museu convencional. 

O Núcleo de Cultura Indígena da Uniáo das Na~óes Indígenas 
(UNI) inaugura mais urna exposi~áo. "Tradi~áo e Tecnología", 
sobre o ttabalho do Centro de Pesquisas Indígenas em GoiAnia. 
Lá, brancos e índios tentam empregar a tecnología em favor da 
tradi~áo. Indígena. 

Nas paredes, fotos. Textos. Em urna sala, vídeo. Pessoas assis
tem ~ moda dos índios, sentadas no cháo, sobre esteiras tran~a
das. Na mesa, licor de jenipapo, piqui e jatobá. Nos cestos, casta
nhas, frutas e frutos; objeto de olhares curiosos. Nos grupos de 
conversa, índios. 

O Núcleo nao é museu. Museu, hoje, é saque. Náo traza vida 
de seu objeto de estudo para que as pessoas possam tomar conta
to. Os (ndios siio um exemplo. A beleza estética dos objetos indf
genas é explorada, mas nao se ensina que por trds da beleza, há 
a lógica de uma cultura. Cada pena de um cocar tem uma razáo 
de estar ali, nada é gratuito. Se nao há uma compreensiio l6gi
ca, nao há como se aproximar dos fndios. 

" Fala táo próxima dos índios. Vinda de urna branca, Angela Pa-
piani. Fei~óes delicadas, voz doce. O que náo falta é convic~ao. 
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O Núcleo existe para trazer a cultura viva dos índios aos habitan
tes de Sáo Paulo. Utiliza o mesmo material de um museu tradicio
nal, objetos, fotos, texto. A diferen~a é que tudo isso é contextua
lizado, contando sempre com a presen~a indígena. Os olhos de 

A 

Angela revelam que sua lig~o com o Núcleo e com os índios é 
um projeto de vida. 

O Núcleo está em um antigo museu, a Casa do Sertanista. A 
UNI recebeu a Casa em 1990 da Secretaria Muncipal de Cultura. 
Antigamente, a Casa fazia parte de uma concewáo museol6gica 
baseada no posi.tivismo do século XIX. Era a celebrafáo de uma 
figura do passado brasileiro. Os outros agentes hist6ricos eram 
ignorados. Aos (ndi.os estova reservada apenas a expo~áo de 
um espólio de guen-a. Nina Lomonaco, da divisáo de adminis
~áo de museus da Secretaria se empolga com as inten~s do 
Núcleo. Vamos abandonar a cOmoda visáo do branco. 

Segundo trabalho da UNI na Casa .do Sertanista, a exposi~áo 
''Tradi~áo e Tecnologia'' tem bons antecedentes. Agosto de 1991. 
O Núcleo traz a Sáo Paulo uro pouco da cultura dos índios Xa
vante. A maioria dos visitantes sáo crian~as, em excursóes escola
res. Elas voltam nos fins-de-semana, coma família. Dizem: Mlie, 
este é meu amigo fndio, ele me ensinou a fazer uma esteira. As 
oficinas onde os fndios interagem comos brancos, fuendo sua ar
te, sáo uro sucesso. 

Lugar de branco conhecer fndio. Lugar de fndio conscientizar 
branco. Os índios que vem ao Núcleo para mostrar seus costumes 
sabem da importincia deste esp~o. Sio lideran~as indígenas 
conscientes. Lutam pela sobrevivéncia. Querem distincia da 
ganincia. Sabem que como líderes precisam conseguir aliados. 
Brancos, pretos, amarelos, fndios. É preciso mostrar que a cultura 
indígena náo está só nas vitrines. 

Urna casa dentro de urna galeria ao ar livre. Município de Em
bu. Em Sio Paulo. Na frente, a tela de pintura indica: Museu de 
Arte Indígena. Ali, náo estio guardadas apenas ~ das culturas 
indígenas. O museu é administrado por urna legítima representan
te indígena. 

Jerusa Wa'Tomowe é índia Xavante, saiu da aldeia aos 14 
anos. Formou-se em Direito pela FMU e fez pós-gradua~ na 
USP. Fala 24 entroncamentos de línguas indígenas. Cuida do mu
seu sozinha. Ela náo reclama do trabalho, mas do descaso. Náo 
há quem ajude a manter o museu. Por isso, ele permanece fecha-

• 
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do. Aberta, só mesmo a loja, no andar de baixo. Sáo pe~as legíti
mas, vendidas a pre~os da Funai. A maioria das ~as do museu e 
da loja vem do Mato Grosso. 

Eu mesma vou a cada 15 dias, um més, e trago tudo. Desde 
que sai da aldeia, sempre tive vontade de trabalhar pelos indios. 
Ning~m nunca se interessou. O fndio é tutelado do governo, que 
nunca deu ajuda de custo para o museu. Nem mesmo as lojas da 
Funai sáo cuidadas, o material estd todo estragado. 

Jerusa se dedica ao museu há um ano e meio. É o único museu 
do género no Brasil. Gra~as a um colecinador e dono da galeria 
no Embu. Ele comprou todo o material e cedeu o espa~o para o 
museu. 

Apesar do museu fechado, o que náo falta é trabalho para Jeru
sa. Ajudou na cria~áo do Museu do Traje de Lisboa e agora se 
prepara para ir a Portugal e Fran~a, mostrando a arte dos índios 
brasileiros. Já percorreu, desde que saiu de sua aldeia, 163 reser
vas indígenas, coletando material. Hoje, conhece cada ~a e sa
be dizer a tribo a que pertencem. Ensina seus conhecimentos so
bre o artesanato indígena em Sao Paulo, na Oficina Cultural Os
wald de Andrade. 

O indio niio mata pdssaros para fazer seus cocares e colares. 
Ele vai colecionando as penas qlie encontra e leva anos para 
juntar o suficiente. Na moitara, uma feira comemorada comfes
ta, os fndios trocam as penas entre as diversas aldeias. O caci
que faz seu pr6prio cocar. Todo fndio faz o que veste. O adoles
cente de 12, 13 anos, faz sua roupa de palha para a festa que 
comemora sua passagem para o mundo adulto. 

O museu é urna grande sala, no andar de cima da casa. A maio
ria das ~as náo está emoldurada ou envidra~ada. Pendem nuas 
das paredes. 

Cada pena tem que ser <-·uidada como uma crianra pequena, 
seniio junta fungo e apodrece. É preciso ser fndio para saber 
limpá-/as e saber contar o que cada uma representa. As vezes, 
penso em largar tudo isto daqui, mas sei que niio posso. Preten
do voltar para a aldeia, um dia. Posso ser professora, 14. Ensi
nar a cultura do branco para os fndios. 

Casa do Amazonas - arte e cultura do índio brasileiro. Letreiro 
de um sobrado amplo no bairro do lbirapuera, em Sáo Paulo. Loja 
de artesanato indígena que se transfonnou em museu. Depois de 
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13 anos vendendo pefas indígenas, nosso amor pelos fndi.os foi 
invadindo a lo ja. Hoje, o andar de cima do sobrado é ocupado 
pelo pequeno museu de Noriko e Junko Hamakawa e Magda 
Balo. 

Elas compram objetos indígenas de comerciantes. Recebem pe
~as de vários locais, índios de todo o Brasil. Guardam aquelas 
mais bonitas, raras ou antigas para o museu. Mas como nem s6 de 
amor se vive, o resto é vendido. Magda é urna senhora húngara, 
há 34 anos no Brasil. Os olhos azuis, profundos desobrigam-na 
de falar de seu amor pelos índios. Revelam . 

. O museu contém pe~as de cerarruca, arcos, cocares, colares e 
muitos objetos. O orgulho de Noriko ao mostrá-lo é nítido. Deno
ta um envolvirnento com os índios muito maior que o simples 
comércio. Sempre que posso vou as aldeias, comprar pessoal
mente o material. Niio sou antropóloga, niio sou nada. Mas, já 
aprendí. bastante sobre a vida dos fndios, muito no conv(vio, um 
pouco nos livros. 

A Casa do Amazonas mantém também urna pequena biblioteca 
a disposi~ao dos visitantes e compradores. Poucos livros, dispos
tos em urna estante, alguns emprestados de amigos. Nao fazemos 
um comércio comum. O museu, a biblioteca representam a parte 
humana que está envolvida. Estamos cola/Jorando para que as 
pessoas saibam do drama vivido pelos fndios. O que nao falta a 
Magda é conhecirnento da atual situa~ao dos índios. 

Eles estiio passando por uma transifiio. Depois do. contato 
comos brancos, eles queremos nossos produtos, rádios, bicicle
tas. Nao acho saudável que venham para Siio Paulo, por exem
plo. A vida na cidade grande é muito brutal para eles. E, ao 
mesmo tempo, sei que niio podemos dei.xá-los sob uma redoma 
de vidro. De alguma forma, eles precisam se adaptar, para po
der sobreviver. 

Sobrevivencia depende de dinheiro. O dinheiro vem da venda 
dos objetos da cultura. Para lojas como a Casa do Amazonas. 
Muitos índios fazem seus objetos apenas para venda. As pro
prietárias da Casa já sabem identificar o material legítimo daquele 
feíto para vender. Os Karajá e os Karapó fazem colares e coca
res, usam e só depois vendem. Muitos, como os Bororo, prod.u
zem para vender. Tristeza. É o que se ve na expressao de Noriko, 
quando fala do assunto. Urna cultura táo rica se vendendo para 
sobreviver. 

• 
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A Casa do Amazonas vende cultura indígena. A Casa do Ama
zonas preserva cultura indígena. O muse u f oi criado também para 
guardar um pouco da cultura original dos índios e mostrá-la a 
quem se interessar. Magda conta que os maiores freqüentadores 
da Casa sáo estrangeiros. Alguns sao clientes e visitantes fiéis. A 
cada viagem ao Brasil, váo a Casa do Amazonas. Eles sabem 
qual é nossa inte~iio em relafiio aos fndi.os. A Casa do Amazo
nas vive da cultura indígena. A cultura indígena precisa do amor 
de Magdas, Norikos e Junkos para sobreviver. 
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Na trajetória. de uma vida, 
como no caminho da História., a Arte 

ajuda a desvendar a identidade. 
Assim aconteceu com Vilson, artista e 

psicólogo. F oi na intimidade 
da pintura que veio a tona a autentica 

fonte de sua ascendencia 
múltipla. E a luz se fez no cotidiano. 

Um fodio dentro de mim 

Cristiane T. Rodrigues 
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A chuva cai fina mas insistente sobre a rua tranqüila da Vila 
Madalena. Apenas um onibus e um ou outro carro perturbam 

o silencio. As pessoas parecem escondidas dentro de casa. O úni
co lugar que apresenta mostras de vida é urna pré-escola, de onde 
alguns ruidos infantis escapam. Mas os muros altos náo deixam 
ver nada. 

Logo adiante, um portáo de ferro e um jardim repleto de plan
tas sáo a entrada para a bela casa onde o psiquiatra, artista plásti
co e ator José Vilson dos Anjos atende seus clientes. A pele, os 
cabelos e os olhos claros indicam antepassados europeus. Apenas 
o rosto redondo sugere que ali há um índio. 

Em sua sala, a meia-luz, poltronas, divá, mesinha e tapete no 
cháo, Vilson co~a a falar sobre a busca que está empreendendo 
desde 88: 

• 
- O lado artístico é o que mais se mexeu com essa possibilida

de de encontrar a identidade. Porque enquanto psiquiatra, fazer 
análise me contentava, satisfazia o meu lado europeo, já que aná
lise é coisa do modelo científico europeo. Fazer análise náo era 
difícil, eu náo precisava me remontar a muitas coisas. Mas o artis
ta sim, o artista sentia necessidade de encontrar um outro tipo de 
identidade, principalmente quando expunha lá fora. 

Vilson conta que, nas diversas viagens que fez pelo exterior, 
as pessoas sempre se confundiam quanto a sua origem, tanto pelo 
tipo físico como pelos vários idiomas que fala - alemáo, ingles, 
frances, italiano, espanhol e um pouco de cataláo. Dependendo de 
onde eles imaginavam que Vilson fosse, classificavam-no de mo
do diferente enquanto artista - expressionista, surrealista. 

- Quando descobriam que eu era brasileiro, me chamavam de 
primitivista. Entáo todo o colorido da minha pintura, que eles tan
to admiravam, tomava-se primitivo. Af eu voltei muito irritado, 
voltei para o Brasil muito irritado, querendo descobrir mesmo al
gumas coisas. Afinal de contas, o que é mesmo ser brasileiro? 
Quem somos nós? Porque claro, como todo brasileiro, eu fui mui
to prestigiado na minha casa pela possibilidade de lembrar o meu 
lado europeo, quer dizer, a minha máe era filha de holandeses, ti
nha. um olho azul belíssimo. Eu nasci como ela, com olhos claros, 
a pele branca. :&a a maior diversáo ! Agora o lado do meu pai era 
sempre rejeitado, porque era moreno. E meu pai tinha o olho ver
de. Era urna coisa meio divertida. Ao mesmo tempo, ninguém fa-
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lava. De alguma maneira, a gente náo tinha acesso aos parentes 
do meu pai. 

O preconceito contra o pai de Vilson, Odonio, come~ou logo 
que ele e Enelde (a máe) se conheceram. Odonio tinha nessa épo
ca uns 26 anos e era um comerciante boemio, tocador de violáo e, 
acima de tudo, tinha a pele bastante morena. Logo o holandes pai 
de Enelde foi contra o namoro e colocou um seguran~a para to
mar conta da filha de 16 anos. Odonio combinou entáo, com um 
de seus innáos, que este deveria raptar a ~a durante urna feira 
que ocorria na cidade. Dito e feito. O innáo levou Enelde para 
urna cidade vizinha, onde ficaram escon~dos durante dois dias no 
cemitério, até que Odonio apareceu. Foram entáo para Aracaju·, 
onde se casaram. Só depois de muito tempo é que a fanúlia de 
Enelde aceitou o casamento. 

Os parentes por parte de pai sempre foram colocados de lado. 
Eram considerados pobres, complicados. Já a fanúlia da máe, 
cornposta por holandeses e portugueses moradores do Rio de Ja
neiro, era tomada como fina. 

- Naturalmente, eu também valorizava esse lado, achava im
portante ter esses parentes europeos. Entáo eu fui percebendo que 
a gente enquanto brasileiros também desvalorizava urna cultura 
nacional, mas desyalorizava porque náo sabia onde estava. 

Atordoada com estas reflexóes, a ca~a de Vilson voltou, do 
alto de seu corpo obeso, a Semana de Arte Moderna de 22, e per
cebeu qu~ lá já havia sido colocada esta coisa de descoberta da 
na~áo brasileira. Os artistas modernistas já haviam refletido a 
idéia de um brasileiro antropofágico, que engole todas as ~as. 

- Macunaíma surgiu de tudo isso, mas eu náo me sinto um Ma
cunaíma, eu me sinto urna pessoa que de alguma maneira precisa 
descobrir o seu ~o, a sua origem, as suas cores. E a pintura 
exige isso de voce. Entáo foi basicamente isso que me fez ir pro
curar minhas origens. Aí eu fui atrás da papelada, da minba famí
lia. E sempre encontrava a mesma dificuldade - todos valoriza
vam o lado europeo, porque o meu pai também tinha tido urna 
máe inglesa. Entáo parecía que ela náo tinha marido, co~ava a 
partir dela, sempre. "Ah, aquela mulher!". Inclusive os amigos da 
fanúlia, no interior de Sergipe, sempre valorizando ela, ela, ela ... 
parecía que o homem náo existia. E aí eu vi que isso tinha urna 
tónica. Claro, isso refletia dentro de mim, enquanto homem, en
quanto pesquisa de um homem brasileiro, de um homem nacional. 

• 
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Eu vivia esse tipo de afli~o. Quando eu descobri que eu tinha ti
do um avo que era índio, o pai do meu pai, foi um grande alívio, 
um grande barato, me libertou de urna série de coisas. 

Odónio Filho, o irmáo mais novo de Vilson, e que foi criado 
por ele quando os pais morreram, conta que foi muito difícil des
cobrir este avo indígena, tanto porciue na época os nordestinos 
náo tinham o costume de se registrar em cartórios, como porque 
muitos dos registros eram feitos nas igrejas, e como várias delas 
foram queimadas, muitos dos registros se perderam. Odonio Filho 
resolveu entáo ir até Palmeira, urna cidadezinha baiana, na Cha
pada Diamantina, para conversar com um tio, innáo mais novo de 
seu pai, que foi quem lhe falou dos antepassados indígenas. 

- O que eu fiquei sabendo, é que o meu pai era o filho mais 
velho do casamento de um mameluco e de urna inglesa. Esse rna- · 
meluco tinha nascido da uniáo de um índio xoroxó e de urna ne
gra, possivelrnente -escrava fugida de algum engenho de cana. 
Eles teriam ficado vivendo na aldeia e foi lá que o meu avo co
nheceu a inglesa, que tinha vindo para o Brasil junto com os 
construtores das estradas de ferro. Ela se casou com ele e foi re
jeitada pela famflia. Mas ninguém sabe mais nada dela. Nem o 
nome. Porque ela se dava ao luxo de náo falar com ninguém na 
cidade. 

Os índios xoroxó eram nómades e criadores de cavalos. O mis
ticismo era urna marca importante. Q . culto aos antepassados, 
através de rituais, cerimónias. Mas, no entanto, o que mais marca 
a história dos xoroxó é a resistancia a domina~áo branca. Encor
ralados, sitiados em sua aldeia, os índios tiveram como única 
forma de náo submissáo o auto-extermínio. A maior parte da co
munidade envenenou-se, preferindo a morte a abrir máo de sua 
cultura, de seus valores. Poucos restaram, entre eles os ancestrais 
de Vilson. 

- Para voce ter urna idéia do que significou a descoberta deste 
avo para mim, e1:1 passei toda a minha adolescencia sem poder ir a 
praia, porque eu náo tinha pelos nas pernas. Entáo ficava aquela 
história de menino enchendo o saco, que eu raspava as pernas. E 
eu náo tinha como dizer que náo raspava as pernas, eu náo tinha 
pelos, e aí eu fui descobrir este avo, e este avó- também náo tinha 
pelos nas pernas! Isto me deu um alívio muito grande. Para minha 
fanúlia também, porque ficou mais fácil, ficou muito mais 
tranqüilo para nós sermos o que somos. 
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Mas náo foi apenas do ponto de vista orginico que a as
cendencia indígena influenciou Vilson: 

- Por exemplo, eu sou um selvagem. Eu tenho um apartamento 
grande, eu náo tenho telefone. Como é que alguém, dentro de Sáo 
Paulo, no século XX, quer viver sem telefone? É louco, é um sel
vagem. E por que náo? Meu avo era! Por que eu náo posso man
ter esta dignidade do meu avo, esse aspecto dele? Por que eu te
nho que ser ligado na telefonia? Por que eu tenho que saber das 
ondas magnéticas? Eu náo quero saber disso. Isto náo me interes
sa . . Mas do ponto de vista europeo, voce é louco. Náo sabe de te
lefonia... As pessoas tem acesso a minha casa a hora que e las 
querem, as duas horas da manhá, as ~s. Eu tenho isso, isso sou 
eu. Por mais que eu tenha me esfo~ado para me civilizar, no sen
tido estreito da palavra, de horário, de ter cartáo - eu náo tenho 
cartáo de apresen~áo, eu ·náo gosto disso - eu náo consegui. Eu 
tenho- verdadeira dificuldade de adquirir propriedades, porque eu 
tenho um sentimento interno de que a terra é nossa. Estas sáo coi
sas que só ficaram tranqüilas dentro de mim na medida em que eu 
descobri esta coisa índia. Eu · tenho esse hábito de ficar admirando 
a natureza, a chuva, eu gosto da chuva, aquilo me dá urna sen
sa~o boa, mas ao mesmo tempo muito esquisita, de olhar em vol
ta em Sáo Paulo, e ver estes prédios. Eu sempre tenho urna sen-

sa~áo de invasáo. · . . 
Tfulia. Cociuffo, psicóloga que fo1 sua aluna e hoJe trabalha 

com ele na Universidade Paulista, o conhece desde 19.79 e fala 
que este modo diferente de viver de Vilson muitas vezes surpre
ende os seus amigos: 

.,.... Ele tem o hábito de fazer as coisas e vive tudo muito a fun
do. Como ele náo tem telefone em casa, ele espera que as pessoas 
a~am em sua casa quando desejam. Mas nós pa~~stanos náo 
estamos acostumados a isso e quando ele resolve VlSltar alguém 
sem avisar, acaba ocorrendo urna situa~áo meio constrangedora. 
Hoje eu já estou acostumada, estranhas ficam sendo as outras re
l~s. 

Um outro detalhe da personalidade de Vilson que Tania lembra 
é o fato dele viver tudo muito intensamente. Tudo que passa pelas 
regras sociais o aflige incrivelmente: 

- Eu me lembro de urna vez em que ele precisava pagar o IP
V A e ficou completamente desesperado. Quem estava perto dele 
acabou ficando aflito também. Estar .com ele é viver essa angústia 
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que faz parte de um contexto que é muito maior que o IPV A. 
O próprio Vilson reconhece esta sua dificuldade nas atividades 

cotidianas: 
41 

- Eu náo sou um paulistano típico, e quando eu tento levar vi
da de paulistano, eu só adoe~, eu só me machuco. Entáo eu acho 
que para voce viver determinados modelos, é preciso que voce 
tenha sido educado assim. Porque educar gente depois de grande 
é horrível, vira neurose. Náo estou dizendo que todo mundo deve 
vi ver no Nordeste. Eu vivo aqui, eu dou meu suor, meu san8U:e e 
minha vida aqui. E é dessas coisas que eu falo. Eu é que tenho· 
que saber que eu sou assim. Se eu náo tenho telefone em casa, eu 
tenho que me habituar a urna certa solidáo que é minha. E a urna 
convivencia com um determinado tipo de pessoa que ~ntende is
so. Eu náo vou ficar achando voce cafona, careta ou estúpida 
porque voce náo vem a minha casa. Náo, eu sei que voce foi edu
cada aqui, que voce precisa me comunicar estas coisas. 

Quando chegou a Sáo Paulo, em meados da década de 70, Vil
son precisou se adaptar a realidade local. Tudo em Aracaju (Ser
gipe ), cidade onde nasceu e viveu até os dezoito anos, era muito 
diferente. Lá ' tudo mui.to tradicional e naque/a época eu era 
adolescente, tinha dúvidas que eu achava que eram só nünhas. 
Depois eu vi que náo. Mas naque/e momento eu me sentia rriui.to 
oprimido pela cidade. 

A famÍlia de Vllson era urna das ma.is tradicionais de Aracaju. 
Tinha várias propriedades e o pai, Odé>nio, costumava ·emprestar 
dinheiro na base da conversa. Mas um dia os negócios come~ 
a dar errado e ele, muito duráo, náo contou nada para a família . 
Como Vilson continuava achando que o pai estava bem financei
ramente, quis estudar no Rio de Janeiro. O pai convenceu-o a náo 
ir, mas Vilson foi entáo fazer medicina em Salvador-Babia, onde 
ficou morando em um pensionato, como verdadeiro representante 
da elite sergipana . 

Mas os negócios do pai arruinaram de vez e ele faliu, carre
gando a mulher e os outros oito filhos - seis mulheres e dois bo
rneos - para Salvador. Vilson foi morar com eles em um aparta
mento e logo teve que viro primeiro emprego. Foi foca no Jornal 
da Babia, fazia a coluna social. Mas o dinheiro era pouco. e Vil
son foi dar aula em um cursinho. Ele até que ganhava bem mas o 
servi~o náo o agradava e por isso náo o suportou por muito tem-
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po. Escondido do pai, que desejava que ele continuasse dando au
la, Vilson come~ou a trabalhar como gar~on na boate Quindim de 
Iaiá. 

- Eu nunca gostei muito da infelicidade. Talvez até ser joma
lista fosse urna coisa mais nobre, mas o g~on me divertía mais. 
Foi aí que a minha fanu1ia come~ou a se desencontrar, porque 
eram muitos valores que caíam. Os meus pais náo deram conta de 
perder essas coisas deles. Eles estavam acostumados a serem os 
chefóes de todos nós. De repente, os filhos tendo de mudar ... O 
meu pai trancava a porta. Se eu náo chegasse até as 11 horas, eu 
náo entrava. Porque eu estava na boate. Ele achava um absurdo, 
queria saber o que eu fazia lá dentro. Ele náo entendia o que eu 
fazia lá, se eu ficava me divertindo, se eu fazia prostitui~áo ... Sa
be, estas fantasías. E na verdade eu era gar~on, porque dar aula 
no cursinho era muito chato, eu náo agüentava. Mas aí eu come
cei a dar aula na faculdade, fui IIKlnitor. As coisas foram andan
do. Eu já ganhava um dinheirinho. As minhas irmás co~aram a 
trabalhar, porque meu pai tinha saído de casa. Ele náo agüentou 
ver os filhos mandando nele. Foi para urna outra cidade e a gente 
foi vivendo. Minha máe tinha enlouquecido, entáo ela precisava 
ficar coma gente por causa dos médicos. Como eu era estudante 
de medicina, facilitava muito as coisas. De vez em quando ela fi
cava boa e ia com o meu pai. Aí ela piorava e voltava. Foram seis 
anos deste jeito. 

O tempo passado na Babia foi para Vilson um tempo de liber
ta~áo e de compreensáo da sua própria origem. Morando lá eu 
absorvi a cultu.ra negra com tudo. É uma coisafascinante, a coi
sa do candomblé, dos deuses negros, e isto me pegou mesmo, eu 
nunca tive problemas por ter tido uma bisavó negra. Natw-al
mente, antes eu tive problemas de talvez ter algum aspecto meu, 
de pele, negro. Mas isso foi uma coisa que eu resolvi coma Ba
hia. A cultura negra, ao contrário da indfgena, voce encontra 
por a(, o tempo inteiro. A Bahia é uma terra rica, maravilhosa, 
onde se tem liberdade. Lá as pessoas vivem. Os homens podem 
incorporar o espfrito feminino. As mulheres incorporam o mas
culino. 

Mais tarde Vilson quis morar no Rio de Janeiro, estudar. Mas 
náo se adaptou ao calor da cidade. Entáo eu vim para Sáo Paulo, 
desse jeito que eu náo sei direito o que eu vim fazer aqui. Quan
do eu cheguei e senti o friozinho da cidade, eu logo pensei em 
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como seria bom viver dentro de um ar condicionado! O frio de 
Sáo Paul.o era igual ao de um cinema lá de Aracaju, eu nunca ti
nha visto um ar condicionado tiio frio! 

Em Sáo Paulo, Vilson já se fonnara em psiquiatria e co~ou 
a trabalhar no antigo INPS: 

- Nessa época, o que mais me surpreendeu foi a loucura em 
Sáo Paulo, um caso de polícia. Eu ficava horrorizado de ver al
gum louco chegar no hospital amarrado e segurado por policiais. 
Lá no Nordeste náo é assim. Lá os loucos sáo dignos de cuida
dos. 

Ironicamente, muito tempo depois, em 78, Vilson voltaria ao 
posto que abandonara, ainda na Babia, por ser chato. Vilson era, 
de novo, professor. Desta vez o lugar era Sáo Paulo e o tempo era 
de flexibiliza~áo parcial do regime autoritário de 64. As escalas 
privadas cresciam e tornavam-se faculdades, universidades. Vil
son ocupava o cargo de professor de psicopatologia da Faculdade 
Objetivo, boje UNIP. 

- As pessoas me valorizam, mas eu sinto que é muito difícil 
absorver o que eu falo. No Objetivo, a cada seis meses eu sou 
eleito o paraninfo da turma. Há mais de dez anos que eu estou lá. 
Os alunos prestigiam este lado, essa coisa humana da qual eu fa
lo, essa coisa de resgatar as origens, que está sempre no meu dis
curso. Os alunos sempre me tem como urna boa lembran~a. Mas 
eu nao fa~o parte da vida deles. Eles náo me procuram para su
pervisáo, eles náo me procuram para fazer nada. Eu sou urna bela 
lembran~a e é assim que eles querem me ter. Tem horas que eu 
acho isso bom. Quer dizer, isto ressalta o meu lado artístico. Mas 
quando eu penso no profissional, nas coisas que eu tenho que 
passar, urna psicología mais brasileira, adaptada a urna leitura 
nossa. .. As vezes eu fico chateado, teve um tempo em que eu fi-. 
que1. 

Esse tempo do qual Vilson fala foi há tres anos, quando ele fez 
40 anos e estava no meio do processo de descoberta da identidade 
indígena. 

- Eu tive urna cólica renal terrível. E era aquela dor muito for
te. Eu tenho muitos amigos, paulistanos típicos, civilizados, que 
na idéia deles, eu tinha que ir para o Albert Einstein. Mas o índio 
que tem dentro de mim náo suporta hospital, porque náo acredita 
em hospital. Mas naquela época eu ainda náo via isso claramente. 
Olha, eu sofri uns seis dias de cólica renal, e completamente 
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abandonado e desamparado. Os meus amigos vinham e me ofere:, 
ciam os recursos que eram deles. Vinha urna que trazia o namora
do que era nefrologista. Ele me examinava e dizia: Bem, se náo 
melhorar, temos que fazer uma intervenfáO. Aí eu já ficava afli
to, porque eu me sentia completamente abandonado e desampara
do. Eu s6 sarei quando eu mandei chamar urna inná minha que 
veio para cá e me fez uns chazinhos, chá de quebra-~dra. ls~o 
me aliviou profundamente, eu fiquei bom. Nunca mais. Depo1s 
disso, eu passei a querer ir atrás do meu povo, das minhas coisas, 
eu queria morar numa cidade pequena, como aquelas de Sergipe, 
onde eu pudesse assimilar cada vez mais a cultura e onde eu pu-

desse pintar. 

Um dos personagens centrais do romance "Maíra"(l), de Dar
cy Ribeiro, Isaías, travava terríveis lutas com sua consciencia, em 
busca da identidade. Ele constantemente se perguntava: que porra 
sou eu? Índio, brasileiro, padre, ou o que? Da mesma forma, as 
idéias de V ilson foram perpassadas durante tempos por dúvidas 
muito parecidas. 

- Antes eu tinha um pouco deste sentimento que está por aí, 
sentimento de que isso aqui náo vai dar em nada. Sabe o que é? ... 
urna malandragem, nada funciona. Eu tenho que ir lá pra fora que 
é lá que se pode viver, na Europa. Hoje, eu tenho um outro sen
timento. E urna vaidade muito grande de ser brasileiro. E me sinto 
muito mais brasileiro e muito mais feliz. Me sinto mais integrado. 
Eu acho que o Brasil ainda precisa de muitas coisas, nós ternos 
que descobrir outras coisas. Isto ampliou a minha vida. Hoje eu 
náo tenho mais a fantasia de que os portugueses vieram aquí nos 
descobrir, nos salvar, sabe? ... Eu quero que todos eles váo a mer
da. Porque eles vieram aqui para matar as pessoas. Quer dizer, 
para mim, atualmente, eles sáo ladróes. 

Sáo Paulo é urna das cidades que mais tem esquinas no mundo. 
Ao virar-se wna esquina, a curva é reta, de 90 graus. E foi urna 
verdadeira virada de esquina o que acontecen com Vilson. Espe
cialmente em relac;áo aos índios, o que era preto virou branco e o 
que era branco atra\'essou um prisma e dividiu-se em multicolori-
da explosáo de nuances. 

- Para voce ter urna idéia, a questáo dos índios, eu achava um 
horror, urna chatice. Achava chatíssimo quando eu via aqueles 
índios yanomami .. .ih!. .. , para mim tinha que morrer mesmo. Mor-
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re logo e pára de encher o saco! Eu náo tinha n~áo. Politicamen
te, essa falta de identidade de até aquele momento náo ter encon
trado esse índio dentro de mim, me deixava alheio a urna série de 
questóes brasileiras. Boje, quando eu vejo os índios na televisio, 
aquilo me toca, aquilo tem urna linguagem que eu conh~o, e que 
até entáo era um absurdo para mim. 

- E, naturalmente, a minha propria pintura enriquecen muito, 
porque ela ganhou mais colorido, tem urna inten~áo mais colori
da, porque eu acho que esse país é colorido. Hoje eu náo fa~o 
mais concessóes aos europeus. Eu vou a Europa a neg6cios, para 
ganhar dinbeiro, eles tem que me pagar. Porque eu achoque a 
minha civiliza~áo, a minha cultura, é mais antiga que a deles. Eu 
sou quente, eu tenho forma~óes que eles náo tem. Eu tenho urna 
sensibilidade que eles já perderam há tempos. Eles tem muitos as
sassinatos nas costas, que eu náo tenho. Eu tenho urna cultura 
que, para ser preservada, os índios sergipanos preferiram se ma
tar. Um povo como esse é muito lindo. Imagine, um povo que náo 
conta além de tres! Que qualquer coisa maior que isto é demais e 
ele prefere chamar apenas de eta!... Como é que se pode dizer 
que náo é civilizado? Se vocé descobre o índio que tem dentro· de 
vocé, voc~ só pode amar o Brasil! 

Mas se Vilson conseguiu, de alguma fonna, se desvencilbar da 
cultura européia, ele reconhece que isto nio é fácil, pois os brasi
leiros adotam completamente os valores exteriores e um dos gran
des culpados por isso é a mídia: 

- Quem faz sucesso oeste país é a Xuxa, que tem cara de bo
neca alemá. É aí que a mídia avan~a e, de repente, todas as crian
~ do Brasil passam a desejar urna loirinba daquelas. A televisáo 
quer vender caras bonitas. Quando vem urna cara meio nordesti
na, do tipo daquela atriz de uMacabéia", a Marcélia Cartaxo, 
morre ali. Porque ela tem urna cara que náo é preta, entáo ela náo 
pode representar urna empregada doméstica. Porque quando é 
preto, é fácil, pOe como empregado doméstico! Mas quando é ín
dio, náo se sabe o que fazer, é urna coisa completamente fora, nio 
faz parte das casas braslleiras nada de índio. Cara de índio nio 
entra. Eventualmente passa um filme, algurna coisa, mas sempre 
fudio fazendo papel de índio. É exótico, náo entra na cultura, pa
rece que náo tem, que náo existe. Nós náo ternos nada de índio. 
Se se perguntar a qualquer cri~a brasileira qual é a cara do ín
dio eles váo te fazer um índio americano. 
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Para Vilson, os valores externos a cultura nacional que os bra
sileiros adotam, causam um problema muito grande na mentalida
de das pessoas: 

- Quantas pessoas oeste País náo estáo atormentadas, sofren
do, porque náo descobrem este índio? Ficam com sonhos que sáo 
falsos. Elas sonham com coisas que náo sáo seus sonhos, porque 
sáo sonhos fabricados pela televisáo, pela núdia. Sonho de índio 
é urna coisa, sonho de branco é outra. Eu fui agora ao nordeste, a 
Sergipe, e vi o mercado cheio de frutas, as frutas apodrecendo 
nas mas. Todos querem é sorvete de creme, que vem de Sáo Pau
lo. Sabe, essa coisa que vem náo sei de onde, que ninguém sabe o 
que é. E as frutas todas se perdendo, frutas maravilhosas, que sáo 
verdadeiros alimentos ... 

Durante muito tempo, e até hoje, Sáo Paulo é considerado pro
vedor do País. Verdade? ... O que existe de concreto é que Sáo 
Paulo ergueu-se, muito, as custas dos migrantes nordestinos, mi
neiros, goianos. Dentro da lógica de Newton, a urna a~áo corres
ponde sempre urna rea~áo. Assim, o preconceito brotou entre os 
paulistas e paulistanos. Preconceito que transmudou-se em rótu
los: essa baianada!; só tem malandro ... trabalho que é bom, nin
guém quer; essa negrada que náo quer nada com nada; de Sáo 
Paulo para cima acabou ... 

Barreiras de ignorancia manchando socialmente os classe mé
dia da terra da garoa. Vilson, cidadáo classe média de Sáo Paulo. 
Precisou descobrir o veio de seu sangue para vencer a ignorancia. 
Que, infelizmente, continua alimentada pela falta de identidade 
nacional. 

- A gente encontra pessoas na Pra~a da Sé sentadas de cóco
ras, admirando o tempo. E voce pode dizer que é pregui~a, é ma
landragem. .. Náo, is to é fudio, é um índio na sua postura úpica de 
meditar. Por exemplo, eu tenho um irmáo mais velho aposentado 
que passa o dia na pr~a da cidade onde ele mora. Me inquietava 
muito pensar em como urna pessoa podía se aposentar aos 50 anos 
e ficar sentada numa pra~a vendo o por do sol. E boje eu pergun
to: por que nao? Ele deve estar fazendo coisas dos ancestrais de
le. Eu é que estou com inveja, nesta batalha, lutando feíto um 
louco, e ele sentado lá, vendo o mar ... Pra que coisa melhor? Eu 
nao tiro férias quando eu estou cansado, esbaforido. Náo, a cada 
dois meses eu preciso ter urna semana de férias, porque eu preciso 
descansar. Aí as pessoas acham absurdo, me chamam de folgado. 
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Náo, eu náo sou folgado, eu sou assim. Eu prefiro prevenir do 
que remediar. Nesse sentido eu sou muito índio. Os índios me en
sinam. 

Mas o preconceito náo está apenas nas ca~as paulistas. 
Quando Odonio Filho foi passar urnas férias no nordeste, na casa 
da irmá mais velha, levou com ele a namorada, urna brasileira 
nascida na Inglaterra. Os atritos surgiram quando os dois quise
ram dormir no mesmo quarto, sem estarem casados. 

- No final, a gente até relembrou a história dos meus avós, 
porque a minha avó inglesa tinha sido rejeitada por ter casado 
com um índio. Entáo parecia que a história de alguma forma se 
repetia. A inglesa novamente sendo rejeitada. Só que a Bia, boje 
mulher do meu irmáo, já é aceita pela família. Acho que foi urna 
reconcilia~io com o passado. 

Depois de encontrar a sua identidade indígena, Vilson voltou a 
terra natal, Aracaju, para fazer urna exposi~áo. A inten~áo era in
tegrar a famflia e recuperar para a cidade valores culturais perdi
dos, esquecidos na memória e nos gestos de cada sergipano. O 
lugar escolhido foi a Galeria de Arte Álvaro Santos, um antigo 

· aquário do parque onde moravam as principais famílias de Araca
ju, entre elas a de Vilson: 

- Essa exposi~áo me garantiu um reencontro, porque eu colo
quei urna foto da minha família no tempo em que eu morava lá. 
Foi urna coisa que teve muito valor para os amigos do meu pai, da 
minha máe, que foram a exposi~áo. Apareceram todas as pessoas 
que fizeram parte do meu passado. Foi muito legal resgatar tudo 
isso e, ao mesmo tempo, fazer urna homenagem, porque Aracaju 
me tratou como filho muito. famoso. Coisas de cidade pequena ... 

Nota e bibllografia consultada 

1. RIBEIRO, Darcy. "Maíra". Círculo do Livro. (s.d) 
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Do outro lado do mar 
reside a felici.dade. Quem pode impedir 

a peregri11Qfáo? Ser fndio' 
perseguir o espafo inalcanf4vel 

e os outros niio entendem 
essa ausencia de fronteira. Resta ao 

imagin4rio a überdade do vóo. 

Da ta a a 1e111 mal 

Sfivio Tudela 
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E m tempos imemoriais, longe muito longe, tudo co~a para 
a tribo Guarani. Daqui a pouco, náo muito distante, este 

mundo acabará... Sozinho em meio as trevas, Ñanderuvu~u se 
descobre com uma luz resplandescente em seu peito. Coloca a ter
ra sobre um suporte em forma de cruz, dando a ela o seu princfpio 
e a fatalidade de seu fun. Olha para terra e a prové de água. 

Após o deslumbramento com a sua existencia, descobre a seu 
lado Ñanderu Mbaecuaá (0 conhecedor de todas as coisas) e pede 
a ele que encontre urna mulher. 

- Como poderemos achar urna mulher? 
- Nós a acharemos dentro de uma panela de barro. 
E eles fizeram uma panela de barro, encheram-na e aguarda

ram. Passou-se um tempo e viram surgir Ñandecy (Nossa Mie). 

Ñanderuvu~u pede a Mbaecuaá que a deflore, mas ela se toma 
esposa de ambos. Ñanderuvu~u (Nosso Grande Pai) e MbaeCuaá 
desejam filhos próprios e por esta razáo, Ñandecy fica grávida de 
gémeos. 

No início do século XIX, pajés inspirados por visóes e sonhos 
assumiram o papel de profetas de seu povo e de arautos do imi
nente fun do mundo. Juntaram entáo pessoas cm bandos, inicia
ram-nas em rituais de pajelan~a e partiram em busca da Terra Sem 
Mal. Cerimónias e dan~as mágicas situavam-na ao leste, além do 
mar, onde estariam a salvo da perdi~áo amea~dora. Desejavam 
fugir do destino de Guyraypoty. 

A horda dos Tanyguá subiu lentamente pela margem direita do 
rio Paraná, atravessaram a regiáo dos Apapocuva e Oguiaúva. FO
ram os pioneiros entre os Guarani. Chegaram em Itapetininga (in
terior de Sáo Paulo), foram escravizados pelos colonos locais e 
tentaram fugir para as montanhas a fim de se prepararem para a 
longa viagem ao lugar onde "náo mais se morre". , 

Ñanderu Mbaecuaá desaparece e dele náo se tem mais notfcia 
até boje. Ñandecy e Ñanderuvu~u ficam sozinhos pela terra até 
que urna briga os separa. Em meio a discussáo, Ñandecy afinna 
maldosamente: · · 

- Náo estou grávida de ti, mas de Ñanderu Mbaecuaá. - ' 

Nanderuvu~u volta a ~a, pega seu cesto, seu colar e o maracá 
e vai embora para náo mais voltar. Coloca urna cruz em seu cami-

, 
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nho para o céu e o fecha definitivamente. Preocupada, Ñandecy 
volta A ~a A procura do marido e confirma que o milho - se
~o pela manhá - já havia brotado, como previra o poderoso 
Nanderuvu~u. A incredulidade nos poderes do marido fez com 
que ela reagisse agressivamente ao pedido de ºrápida" colheita. 
An:cpendida, Ñandecy parte A procura do marido, mas o cansa~o 
que é próprio da gravidez traz desejos para a mulher. Seu ventre 
exige que ela coma urna flor e ela o faz sem reservas; nesse ins
tante, o bebé indica o paradeiro de seu pai: nio há caminhos além 
da cruz fincada na terra por Ñanderuvu~u. S6 existe a trilha para 
a morada do jaguar eterno. 

Segundo os Guarani, a alma (ang) provém do herói nacional 
Ñanderyquey (localizado no zenite), de Ñandecy (no Oriente) ou 
do deus Tupá (no Ocidente). Ap6s alguns dias do nascimento, o 
paj6 vai identificar a alma que veio ter com o seu povo. Ele faz 
isso através de cantos e rituais, num estado de éxtase. Fo~ má
gicas e sobrenaturais, através do som do maracá e do ritmo dos 
p6s, compóem a alma A frente da crian~a. O pajé apanha no ar es
ta mat6ria etérea, póe em cima da crian~a, enrola-a e entáo depo
sita-a sobre a c~a do recé~nascido. 

O pajé dan~ durante a celebra~o, do oeste para o leste, passa 
pelo sul, leste, norte e retoma para leste. Os presentes esperam 
com as máos levantadas ao nascer do sol. Durante a aurora, incli
nam-se e dobram os joelhos em sinal de louvor. 

Esse "batismo" é muito mais importante para o índio que para 
outros homens. O Guarani náo se "chama" fulano de tal, mas ele 
é este nome. Muitos país Guaraní escondem o nome de seus filhos 
entre os estranhos pois o nome pode revelar virtudes e fraquezas. 
Muitos índios náo sabem seus verdadeiros nomes pois seus país 
morreram e guardaram segredo antes de havé-los confiado a al
gu6m. 

A alma (ayvucué ou sopro brotado) recebe um outro elemento 
que a completa com o passar do tempo, geralmente depois dos se
te anos: ~ o acyiguá ou dor violenta. O acyiguá equivale a urna 
alma animal, ao temperamento. Pode ser de um jaguar, de urna 
tartaruga ou de urna borboleta. Dizem que o ayVucué traz as dis
posi~óes boas e brandas enquanto que as más sáo provenientes do 
acyiguá. Os vegetais sáo regidos pelo ayvucué e o gosto pelas 
carnes derivam do acyiguá. 
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Nandecy segue a trilha dos jaguares e acaba sendo devorada 
por eles. A av6-on~a decide tomar conta de seus "netos" Ñan
deryquey (flho de Ñanderuvu~u) e Tyvyry (filho de Mbaecuaá). 

Os gemeos cresciam rapidamente, do dia para a noite, e se tor
navam. cada vez mais fortes e imponentes. Amigos dos jaguares, 
saíam Juntos para ca~ar. Um dia, em meio a urna ca~ada, Ñander
yquey flechou um jacu. 

- Por que atiras em mim? Para alimentar aqueles que mataram 
sua máe? 

As palavras do animal ferido atuam como flechas em Ñandery
quey. Desorientado, cura o jacu mas preserva a marca de sua dor 
para todo o sempre (o jacu tem a garganta nua e vermelha até 
boje). 

A natureza assistia a dece~áo de Ñanderyquey e aumenta a 
sua dor. U m papagaio confinna a história e conta que fora a 
av6-on~a a autora da morte de sua máe. Em sinal de gratidáo, o 
papagaio recebe o poder de imitar a voz humana. 

Tyvyry, ainda crian~a, chora sem parar. Quer ser amamentado 
mas náo há como saciar-lhe a fome. Ñanderyquey procura os res
tos mortais de sua máe, encontra, e tenta reconstruí-la, mas o 
irmáo, na ansia de mamar destrói os seios de Ñandecy e todo o 
seu corpo (os Guarani acreditam que é por esta razáo que os seios 
das mulh~res sáo assimétricos). Os gemeos choram a segunda 
morte de Nandecy e planejam vingan~a contra os jaguares. 

Mas Tyvyry chora sem parar e seu innáo, cansado, pede a urna 
g81?bá que o alimente com o seu leite. A gambá hesita e alega ser 
mu1to fedorenta~ mas diante das lágrimas da crian~a, lava suas te
tas no riacho e as oferece a Tyvyry. Como agradecimento, Ñan
deryquey concede a gambá a capacidade de parir seus filhos sem 
dor, dentro de urna bolsa (marsúpio). 

Alimentados, os gemeos se preparam para a guerra contra os 
jaguares. A vingan~a vai come~ar .. . 

Os Guaraní acreditam em reencama~áo; segundo eles é possí
vel identificar o espírito reencarnado na hora de determinar 0 no
me. O fudio náo tem medo da morte, ele é seguro quanto ao des
tino póstumo de sua alma e, no fundo a deseJa ardentemente. Há 
dignidade no moribundo e paixáo nos presentes as cerimónias 
mortuárias. 

Os pajés iniciam os cantos juntamente com os convidados, as 
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melodias e os sons estridentes dos maracás ressoam confusos pela 
cabana. Assim que a morte sobrevém, o canto se modifica. Os pa
rentes se atiram uns nos bra~s dos outros, choram alto ou se jo
gam ao cháo em uivos. O pajé acompanha a alma para o Além 
através do canto ñeengaraí. 

Escolhe-se um tronco com as medidas do defunto, escava-o e 
vela-se o morto dentro dele durante um dia e urna noite. Depois, o 
corpo é enteITado num cemitério próximo, com o rosto voltado 
para o leste. O pajé canta e faz movimentos com as máos sobre o 
túmulo enfeitado com colares e arcos decorados com penas. 

A alma volta a se fracionar em ayvucué e acyiguá. O ayvucué 
das crian~as (ainda sem acyguá) retoma A Terra Sem Mal, mas no 
caminho pode ser devorada pelo demé>nio Ánay. O ayvucué dos 
adultos, se ultrapassar a armadiJha do Ánay, ainda pode ser per
cebido pela coruja yrucureá que, gritando, faz acudirem as almas 
dos já falecidos que saúdam o parente ou amigo recém-chegado e 
náo o deixam seguir adiante. A alma agora é o tavycué (alma per
dida) e vive oeste local como se vive aqui na tena. 

Em caso de morte repentina ou1 violenta, a alma fica perambu
lando pelos locais cm que vivia anteriormente. Sáo os fantasmas 
que devem ser reencaminhados ao Além. Se o fantasma for um 
ay.vucué, ele é capturado pela dan~ do jo~ e entregue ao deus 
Tupá que o reconduzirá l terrados tavycués. Se a ahna for de 
acyguá, agora anguéri, é preciso exterminá-lo como se faz com 
um animal através de facas, flechas etc. 

Os jaguares queriam porque queriam saber o que cochichavam 
os g8meos. Ñanderyquey e Tyvyry construfram ·uma armadilha 
para cercar e prender os jaguares. Ao nascer do dia, urna luz des
ceu sobre a armadilha e cavou um buraco, um abismo sem fim, 
eterno. E vieram os jaguares rindo, querendo saber o que a arma
dilha havia conquistado e, assim, caíram um a um dentro do 
abismo .. 

Mas. nem todos os jaguares haviam sido eliminados. Restava 
aos g!meos urna última e desesperada tentativa: atrair os assassi
nos de Ñandecy para dentro do rio que afastavam cada vez mais 
suas margens entre si. Esperto, Ñanderyquey presenteou sua 
avó-o~a com guabiroba e disse a ela que do outro lado do rio 
havia pés e pés desta fruta e que seria interessante os jaguares o 
seguirem até lá. 
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Ñanderyquey atraiu os jaguares para o rio, mas se mantinha 
preso a margem fixa através de um cabresto que Tyvyry segurava. 
O innio mais velho se revolvia na água cada vez mais, para que, 
tortuosas, as águas afastassem mais as margens e os jaguares mor
ressem afogados. Muitos morreram devorados pelos animais aquá
ticos, mas salvou-se a on~-prenha que, notando o desespero de 
Tyvyry com a distincia cada vez maior de seu irmio, aproveitou 
p~ parir seus filhotes na margem fugidia. 

Nanderyquey voltou a seu irmio, ciente de que nio seria 
possível exterminar todos os jaguares, e disposto a reencontrar 
seu pai. 

Muitos Guarani s6 sabem da existencia de um mar oriental. 
Chamam o mar de parary e os pajés o chamam de y recopy (águas 
eternas). C~m que o mar surgiu do charco das margens fugitivas 
dos gémeos Nanderyquey e Tyvyry. Na lenda de Guyraypoty, é o 
mar quem desempenha importante papel e a Serra do Mar surge 
como o paredáo que os protegerá eternamente. Os antigos Tupi 
do litoral chamavanrna de Paranapiacaba (lugar de onde se vé o 
mar). 

A maioria dos migrantes Guarani, mesmo chegando ao mar, 
nio se ÍIXaram próximos a ele, mas ao pé da serra ou em seu inte
rior. Recuaram até onde nio mais pudessem vé-lo ou ouvi-lo. Isto 
se dá porque, segundo eles, um dia, Ñanderuvu~u veio A terra e 
falou a Guyraypoty: 

- Procurem dan~ar, aterra vai piorar. 
O trováo já se fazia ouvir e a terra desabava a oeste. O trováo 

da destrui~io do mundo fez com que sua fanúlia caminhasse mais 
e mais para o leste, para a beira do mar. E eles foram se'fixando, 
criando ~as, até que, um ano depois, retornaram as trovoa
das ( chuvas de veráo ?) e a terra desabava cada vez mais rápido a 
oeste. 

E já nio iam fazendo ~as. E caminhavam como retirantes em 
busca da terra prometida, da Terra Sem Mal. O trováo amea~ava e 
eles caminhavam. 

Nanderyquey e Tyvyry se defrontaram com seres estranhos na 
floresta e desposaram as filhas de Ánay (a mitologia Guarani os 
trata como se fossem anteriores aos gémeos, mas desprovidos de 
esperteza humana). A noite, entáo, veio o irmáozinho junto ao 
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leito de seu irmáo Ñanderyquey e vomitava sem parar. 
- Que te aconteceu irmáozinho? 
- Eu mesmo realmente "comi" a minha mulher. Nao fui eu 

mesmo quem a "comeu", "comi" minha mulher com minha pe
quena flecha de pássaro, deflorei minha mulher. 

- V amos pois tocar fogo no campo. V amos levar nossas es-
posas. 

E tocaram fogo no campo e disseram as suas esposas: 
- Vejam se correm! 
E elas correram e desapareceram. Contam que suas ca~as es-

touraram. 
Ñanderyquey entáo convocou os Ánays para que dan~assem 

sem parar nos rituais de pajelan~. Após quatro meses, Ñanderu
vu~u veio a terra e levou seus filhos para o céu. Ñanderyquey pe
diu a seu pai todo o equipamento celeste e depois de muito abor
rec!-lo, recebeu as escoras em forma de cruz que sustentam a ter
ta. Vive sobre nós hoje, no mais alto firmamento e, se por algum 
motivo retirar o suporte da terra, os trovóes anunciaráo o início 
do fim, a escuridáo total e a vinda do jaguar azul, submisso ao 
nosso Grande Pai, o devorador da humanidade. 
Ñanderu~u nio deixou que Ñandecy morresse e boje ela vi

ve no _céu. E o Grande Pai fez Tupá, seu outro filho, mais apega
do a Nandecy. O seu retomo a morada da máe (Leste) é a perso
nifica~áo do trováo, trazendo chuvas, raios e o anúncio da queda 
das escoras da terra por seu irmáo mais velho. 

E os filhos de Guyraypoty caminhavam com medo do trováo. E 
já nio mais sabiam onde chegar. 

- Será que esta terra vai sobrar, pai? 
- &ta serra que retém o mar irá sobrar realmente. Mas agora 

f~am urna éasa de tábuas, senáo, nossa casa será destruída quan
do a água vier; foi Ñanderuvu~u quem disso isso a mim. 

E eles fizeriun a casa de tábuas e dan~aram novamente. 

O sol e a lua sáo considerados irmáos. Segundo alguns Guara
ni, durante a noite, a lua veio ao Jeito de seu irmáo, o sol, que 
nio conseguia identificá-lo. Entre eles havia urna forte atra~áo 
homossexual. E eles se conhecenun. 

O sol prepara entáo urna ~áo com·tinta negro-azulada de je
nipapo e durante o ato, já costumeiro, respinga a tinta no visitan-

"' 
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te. Reconhece entáo seu innáo mais ~o. Ñanderuvu~u, entáo 
coloca-os no firmamento: o sol durante a noite e a lua durante o 
dia. Mas a lua, extremamente quente, queimou a terra e foi substi
tuída pelo sol e banida para a noite. Tem vergonha de mostrar o 
seu rosto manchado de jenipapo e durante as noites se esconde 
através das fases. 

Nos rituais Guarani, a lua desempenha um papel táo insignifi
c~te '!uanto Tyvyry na lenda dos Gemeos. Ñanderyquey, no ze
mte, nao consegue esconder seu caráter solar e, talvez sejam eles 
os irmios levados ao céu, mas nada se comprova através da tra
di~áo oral. 

E Guyraypoty dan~ava com seus filhos ... 
-:- Náo tenham medo quando a água se precipitar, de verá vir 

mwta água. Cuidem-se para náo ter medo. 
. E a água ~eio mesmo e cobriu a casa. A esposa de Guyraypoty 

diz a seu mando: 
- Suba na casa! Suba e ve! Náo tenhas medo! Abre os teus 

bra~?s para a revoada dos pássaros. Se bons pássaros pousarem 
em ti, ergue-os para o zenite, para o mais alto dos céus. 

E Guyraypoty cantou o ñeengaraí. E a casa girou, flutuou so
bre as águas, subiu até o céu e atrás deles veio muita água, muita 
águamesmo. 

Bibliografla consultada 

NIMUENDAJU, Curt Unkel. "As lendas da cria~áo e destrui~o 
do mundo como fundamentos da religiáo dos Apapocuva-Gua
rani". Tradu~o de Charlotte Emmerich & Eduardo B. Vivei
ros de Castro. Sáo Paulo: HUC~; &:ti.tora da Universidade 
de Sáo Paulo, 1987. 
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Aqui nesta tribo 
ninguém quer a sua catequiZQfáo 

F almnos a sua lfngua, 
mas niio entendemos seu sermiio 

Amaldo Antunes 

Hlstória que vem da saudade 

Lizandra Magon de Almeida * 

' * Colaborou Angela Elisa de Sillos. 
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Q uarenta pessoas, a maioria de velbos e crian~as. Um sol es
caldante, os borneos de temo, as mulberes de véu e chales 

de lá branca. Ajoelhados no cbáo de terra batida, seca e poeiren
ta, pediam perdáo a Deus, pecadores que sáo, gritando aleluias 
desesperados. Um dos senhores come~a a falar mais alto, em lín
gua guarani. Reza com a mesma afli~áo dos outros, que só falam 
portugues, mas agora dirige-se especialmente a comunidade gua
rani do Morro da Saudade, zona sul de Sáo Paulo, no distrito de 
Parelheiros. As crian~ Guarani observam de longe, as mullieres 
também. Tanto em portugués como em guarani, a rea~áo é de pas
sividade. Mas todo mundo corre quando passa um caminháo ven
dendo frutas, e anunciando em altos brados as melancias e laran
jas. O grupo continua orando, gemendo e se auto-flagelando com 
palavras fortes. Sáo todos adeptos da Congrega~áo Cristá no Bra
sil, inclusive o bomem que .falou em guarani. É um índio conver
tido. 

Os bomens da aldeia náo tomaram conhecimento do grupo 
cristáo. lsso acontece há 500 anos. Karaí Mirin, líder da aldeia, 
náo se importa com os visitantes. Importa-se, isto sim, com os ou
tros. que também estáo lá. Sáo estudantes de lingüística, esttictan
tes de psicologia, fotógrafos, somos nós... O indio, nos estudos 
dos antropólogos, é como um animalzinlw, uma cobaia. A con
clusáo é dada pelo pesquisador, que d4 sua opiniiio, e é diferen
te de nossa escala de valores. 

Os crentes continuam rezando. Os borneos jovens da aldeia, 
mais o cacique Guyra Pepó ( conhecido também como Zé Feman
des) e mais Karaí Mirin formam o Conselbo Tradicional Milenar. 
Eles participam de reunióes comunitárias, discutem seus proble
mas comos visitantes, comas autoridades. Faz.em a ponte entre a 
cultura milenar indígena e o "'outro lado", o lado dos brancos, o 
lado dos opressores. Preparam-se agora p~ sair para urna reu
niáo com moradores da regiáo. 

Os visitantes deste sábado sáo peculiares. Algumas estudantes 
de Psicologia chegam a tarde e tentam puxar assunto com os ra
pazes que ficaram na aldeia. Perguntam o que eles comem, o que 
bebem, o que gostam de faz.er. Os rapazes, com seu jeito de tími
dos, mas com certa malícia, adquirida nos longos anos de contato 
e na experiéncia de responder ser.1pre As mesmas perguntas, falam 
baixinho e dáo risadinhas. As vezes trocam olhares e palavras 
soltas em guarani, só para provocar as meninas. Pegam entáo seu 
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instrumento musical (é como um pequeno violino, com urna só 
corda, tocado com um arco) para um show. E o que voces náo 
gostam de fazer? A gente náo gosta de trabalhar. 

Oito estudantes de lingüística da Universidade de Campinas e 
sua professora. Vem estudar a língua indígena e antes costuma
vam ensinar o portugues aos índios. Os trabalhos estiveram meio 
interrompidos, mas agora elas retomaram. Karaí Mirin reclama da 
descontinuidade e desconfia das mo~as, velhas conhecidas. 

Os trabalhos de pesquisa e reportagem sáo sempre olhados de 
esguelha. A pergunta é: o que isso pode nos render? As autori
za~óes, dadas pelo Conselho Milenar, s6 vem na medida que exis
te urna possibilidade de prom~áo ou mesmo urna entrada de di
nheiro. Foram anos e anos de contato (os Guarani foram dos pri
meiros a conviverem de perto como homem branco), em que as 
pesquisas e estudos nunca reverteram em benefício dos índios, 
nunca tiveram um retomo nem em conhecimentos nem melhores 
condi~óes de vida. O pesquisador vem aqui, tira fotos, pergunta, 
faz sua tese .e náo volta nem para deixar o material como docu
mento, para a nossa própria história. 

Chegam mais dois visitantes, do lado de cá. A ~a é res
ponsável por descobrir urna indiazinha fotogenica para urna pro
paganda da V arig. Ela anda por toda aldeia, debaixo daquele 
soláo, com o camera atrás, em busca de urna carinha índia para se 
juntar a crian~a negra, a japonesa, a branca que devem aparecer 
na TV. O Conselho já sabe da visita, depois deve acertar os deta
lhes do contrato, o cache. Como aconteceu com a minissérie "O 
Guarani", apresentada pela TV Manchete. A aldeia enviou mais 
ou menos 35 de seus membros para figurar na minissérie. 

Aparecendo na TV, figurando em matérias de jomais e de re
vistas de circul~áo nacional, os índios guarani, gra~as a lideran
~ª de Karaí Mirin, váo conseguindo um espa~o maior e váo mos
trando que existem. Só no segundo semestre de 91 houve espa~ 
na Folha de S. Paulo, no Estado de S. Paulo, urna na Revista 
Isto É, urna apari~áo no programa "Escola Viva", da TV Cultu
ra, e mais a minissérie. As matérias nos grandes veículos da nú
dia trazem uro certo prestígio, mostram a mobi~áo e divulgam 
seu grande projeto: o Centro de Cultura Guarani. A verba vinda 
dos contratos na TV também tem o mesmo destino, o Centro de 
Cultura. 

No centro da aldeia, na parte mais baixa, estáo a casa do caci-
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que e algumas outras casas, todas de pau-a-pique, urnas com te
lhado de palha, outros de telha mesmo. Outros materiais também 
acabam entrando, plástico ou papeláo, devido a ausencia de re
cursos naturais. Sáo casas baixas, com redes ou camas, de pé se 
encosta no telhado. Sem janela, só porta, mora o casal, as vezes 
dois, e suas crian~as. Poucos móveis, pois, segundo a antropóloga 
Maria loes Ladeira, culturalmente os Guarani só possuem aquilo 
que precisam, sem necessidade de acumular coisas. 

É ali no centro que os visitantes param os carros, onde todos se 
reúnem para os rituais, realizados na casa do cacique. Pelo morro 
se espalham as outras casas, iguais. Urna bem distante da outra, 
nos 26 hectares demarcados de Morro da Saudade. Do outro lado 
do morro, num lugar alto e apropriado segundo os costumes e a 
tradi~ao religiosa, está a menina dos olhos de Karaí Mirin. O 
Centro de Cultura Guarani está bem adiantado, o galpáo de depó
sito está pronto e o Centro propriamente está quase. 

A idéia do pro jeto vem desde 1985, mas ele só foi escrito por 
Karaí Mirin em 1987. Partiu entao para a Alemanha, nas máos de 
um representante da Funda~áo Schmidt, entidade ligada a Escola 
Comunitária de Atividades Produtivas da Alemanha. Realizava-se 
na época o Congresso Internacional de Atividades Produtivas, 
onde o projeto do Centro de Cultura Guarani foi escolhido como 
projeto piloto para financiamento. O Centro deve abrigar todas as 
atividades que possam contribuir para a resistencia e resgate da 
cultura guarani. O ponto fundamental é a educa~ao, que é a base 
da difusáo de todos os conhecimentos daquela cultura. Religiáo, 
agricultura, saúde e meio-ambiente sao elementos presentes no 
.projeto, que devem fazer parte das atividades do Centro de Cultu
ra. Karaí Mirin explica que este projeto cria uma infraestrutura 
para a nossa subsistencia. E o núcleo de resisténcia da cultura 
guarani é a religiiio, que é a esséncia de tudo. A partir da reli
giiio podemo$ nos desenvolver nos outros aspectos sem precisar 
da interferencia e nem do paternalismo das entidades que cuidam 
do lndio. 

Urna pesquisa realizada por Maria lnes Ladeira em 1984 nas 
aldeias livres de Sáo Paulo já detectava a presen~a constante de 
"entidades indígenas", que traziam sua contrit:>ui~áo paliativa e 
paternalista, segundo a pesquisadora em raziio do fácil acesso a 
esta aldeia, grande quantidade de pessoas e entidades, com va
lores e propósitos muito heterogéneos, procuram interferir, cada 
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qual com uma sugestdo diferente (mas quase sempre preconcei
tuosa), nos hábitos de trabalho (da r()fa ao artesanato), edu
caf6o e higiene (1). 

Mas com entidades ou sem entidades, o projeto ficou pronto, a 
verba liberada e a constru~áo a canúnho. Para cuidar da manu
ten~áo do Centro e dar a infraestrutura material do Centro, foi 
finnado em outubro do ano passado um acordo com diversas se
cretarias municipais. De urna reuniáo interdisciplinar entre as li
deran~as indígenas e assistentes técnicos das várias secretarias, 
surgiu urna proposta de convenio onde houvesse um repasse dire
to de verbas da prefeitura de Sáo Paulo para a pessoa jurídica do 
Centro. A administra~áo da verba ficaria a cargo do Conselho Mi
lenar, e as providencias específicas seriam tomadas pelas secreta
rias envolvidas. 

A Secretaria Municipal de Educ~áo cuidarla de viabilizar pro
fessores de portugues para as crian~as, que deveriam ter alfabeti
za~áo bilíngüe. Karaí Mirin enfatiza a necessidade estratégica de 
se aprender a língua dos brancos: uma vez estando o fnmo inseri
do na formaf6o da sociedade nacional e tendo esta urna escala 
de valores oposta, é importante o fnmo ter conhecimento para 
poder estar se comwúcando e se posicionando em relaf6o a esta 
outra escala de valores. O Centro de Cultura também ofereceria 
cursos para a comunidade, integrando e difundindo a cultura gua-
rani. 

Da parte da Secretaria de Saúde viria a assist!ncia médica, pre
ferencialmente homeopática, e também de outras fomias da tera
pia alternativa, como o uso das ervas medicinais por eles já co
nhecidas. A idéia era evitar o uso da alopatía e criar um acompa
nhamento constante, que fosse mais preventivo. 

No campo da cultura e documen~áo, haveria um apoio da Se
cretaria Municipal de Cultura para a forma~áo de um museu aber
to a visita~áo e de exposi~óes itinerantes. Oficinas de artes e a 
utiliza~áo do espa~o para que as mulheres, reunidas, fossem recu
perando as habilidades muitas vezes esquecidas, e passando para 
suas filhas também estariam no programa. 

A Secretaria do Abastecimento cuidaria de um projeto de hor
tas comunitárias, o Departamento de Parques e Áreas Verdes cui
daria do cuidado com o meio ambiente, utiliza~áo do solo e re
plantio de árvores. 

A existencia do Centro de Cultura enquanto pessoa jurídica e 
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sua propria identifica~áo com os habitantes da aldeia faria com 
que a visita~áo pública fosse mais controlada, diferentemente do 
que aconteceu naquele sábado de sol, onde mais de cinqüenta 
pessoas circulavam pela aldeia, tentando, cada um a sua maneira, 
realizar um trabalho que considerava importante, mas que pouco 
dizia A realidade das 169 pessoas que moram lá, segundo dados 
do Censo 1991 do IBGE, sendo 79 borneos e 90 mulheres. 

Entretanto, ainda é difícil achar urna sombra de árvore em 
Morro da Saudade, as crian~as quase náo entendem o portugues, 
o Posto de Saúde mais próximo fica a mais de dez quilómetros. A 
prefeitura de Sáo Paulo enviou verba para a constru~áo de um 
galpáo de depósito, construído aos trancos e barrancos, em mu
tiróes de visitantes ou com levas de funcionários desencontradas, 
de responsabilidade da Administra~áo Regional da Capela do So
corro. A verba veio em espécie, quer dizer, madeira, blocos, ci
mento, de qualidade duvidosa. O programa intersecretarial náo foi 
levado a cabo, s6 foi implantado em alguns pontos, por secreta
rias isoladas. 

A Secretaria de Saúde foi urna das que cumpriu parte deste 
acordo. Segundo o Dr. Nacile Daud, assessor técnico da Secreta
ria de Saúde e responsável pelo convenio com os Guarani em sua 
secretaria, foram treinados dois agentes de saúde para fazerem a 
ponte entre a aldeia e o Sistema Municipal de Saúde. Mas ainda 
haveria muito o que fazer em rela~áo a vigilancia sanitária, salu
bridade da água de ~os e saúde oral e bucal, cujos projetos fo-
ram apenas iniciados. · 

Nacile informa que urna disposi~áo muito grande vinha da par
te de todas as secretarias que se envolveram no projeto. Questóes 
burocráticas, diferen~ ideológicas e até mesmo o personalismo 
de membros das secretarias e de lideran~as das aldeias justificam 
o naufrágio da iniciativa. Para o Dr. Nacile Daud, houve uma 
dispers6o entre os trabalhos, que deveriam ser essencialmente 
conjuntos. Cada secretaria tem seu ritmo pr6prio, e niio se está 
acostumado a trabalhar coletivamente. 

A expectativa era grande dos dois lados, e segundo Nacile s6 
foramfeitos 10% do que era possfvelfazer. Karaí Mirin fala com 
ressentimento da experiencia com a Prefeitura e as Secretarias. 
Tentando acelerar a todo custo a implanta~áo do Centro de Cultu
ra, Karaí buscou na imprensa o canal para pressionar as insti-
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tui~s e atrair a aten~áo de possíveis patrocinadores de suas 
idéias. 

É por isso que boje, mais do que nunca, se alguém conhece al
gum índio Guaraní em Sáo Paulo, náo é difícil que seja Karaí Mi
rin. Ele é a voz da aldeia, faz todos os contatos com a imprensa, 
acertos de contas com as emissora de televisáo, conversas com 
pesquisadores e estudantes (os eternos intrometidos). É a voz que 
partilba a religiosidade, participando dos rituais e aconselhando 
os novos membros do Conselho Tradicional Milenar, em guaraní 
e portugues. 

Mas náo foi da aldeia que defende e que se tornou seu quar
tel-general que Karaí Mirin saiu. Em busca da "Terra sem Ma
les", os guaraní seguem os passos de seus antepassados e mudam 
sempre de lugar, na tentativa de formar novos núcleos e de se li
vrar dos Postos Indígenas da Funai (Funda~áo Nacional do in
dio), onde há urna mistura de povos e despreza-se os hábitos ori
ginais de alimenta~áo e arquitetura. 

Foi em urna passagem, em urna visita aos parentes do Posto 
Indígena de Peruíbe que Karaí Mirin nasceu. Seu pai tinha o ofí
cio de alfaiate, era de Minas Gerais, um descendente dos Puri, 
que náo existem mais como na~o. Sua máe é Guaraní e dela vie
ram os ensinamentos que nortearam sua fonna~áo e seu lado ín
dio. Foi meu av{}, pai de minha miie, quem me preparou e me 
iniciou, prevendo desde entlio que eu teria que exercer o papel 
de líder. 

Karaí Mirin só veio definitivamente a Sáo Paulo, ao Morro da 
Saudade, em 1985. Toda a sua prepara~áo aconteceu no Rio de 
Janeiro, onde seus pais sempre moraram, e até boje. 

A prepara~áo do líder Karaí Mirin aconteceu ao longo de toda 
a sua vida e todos os passos que deu parecem ter convergido para 
a forma~áo de urna personalidade que valorize seus valores cultu
rais, mas que possa lutar com as mesmas armas do inimigo. A 
forma~áo de Karaí pode ser comparada a forja da espada do Rei 
Arthur: desde a fundi~áo do a~o até o bordado da bainha, todas as 
etapas foram plenas de magia e volta aos rituais e saberes tradi
cionais. 

De acordo com a pesquisa realizada pela antropóloga Maria 
Ines Ladeira, a aldeia de Morro da Saudade já era das que mais 
crescia em popula~o e possuía também urna lideran~a religiosa 
forte, que atraía parentes de outras aldeias para o intercfunbio de 
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experiencias. As visitas sáo constantes, as mudan~as também. É 
por isso que os Guaraní estáo sempre informados do que acontece 
em todos os outros agrupamentos, espalhados por Sáo Paulo, Pa
raná, Espirito Santo e Rio de Janeiro. 

Mesmo náo tendo contato direto com os parentes de Sáo Paulo, 
Karaí Mirin sempre esteve em contato com os agrupamentos de 
Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, e a comunica~áo entre os 
Guaraní, fluida e inexplicável, também apontou-lhe na dire~áo de 
Parelbeiros. 

Em 1985 eles estavam pior do que hoje. Karaí estava pronto 
para assumir suas fun~óes. Já ti.nha embasamento e decidí me de
dicar a Morro da Saudade. É importante fazer bem Jeito em uma 
só aldeia, sem dispersar os esforfos. 

Toda a prepara~áo que fez teve um único objetivo: defender e 
resgatar a cultura Guaraní. Meu av{} já sabia. Fez primário e se
cundário no Rio, e as dificuldades de integra~áo com os colegas 
eram de se esperar. Há sempre wn sentido de de/esa, em relafiío 
a uma escala de valores oposta. Alguns se perdem, niio conse
guem se preservar ao contato. 

Veio entáo o curso superior, na Universidade Gama Filho. }ifi
nha formafiío em História foi estratégica. O curso me despertou 
mais amplitude de visiío, de como a realidade é feíta de acordo 
com interesses e poder. Estudar em escola de branco náo foi fá
cil. Náo bá quem aceite facilmente ser contestado. Professores de 
Etnologia, História da América, niio gostavam. Mas eu agüenta
va para niio ser reprovado, depois contestava. Conseguiu se 
formar gra~as ao crédito educativo, urna espécie de bolsa de estu
dos fomecida pelo governo para alunos carentes. O curso durou 
de 1977 a 1981. 

Mais quatro anos se passaram até que Karaí Mirin se julgas8e 
pronto para vir a Sáo Paulo. Já estava casado com Inaiá, que 
também tem máe Guarani e pai Patax6. Os índios Patax6 sáo na
tivos da regiáo de Porto Seguro, na Babia, e foram os primeiros a 
travarem contato com o colonizador. Vivem boje em situa~áo de 
de~da~áo cultural ainda pior do que a dos Guarani, que conse
gurram se manter mais coesos. Talvez o genocídio fosse maior se 
todos estivéssemos juntos. O próprio nomadismo dos Guaraní 
nos faz man.ter con.tato e talvez nos tenha salvo. 

Karaí e Inaiá moram fora da aldeia no bairro de Jardim Mima 
distrito de Parelheiros. Bairro de periferia, no caminho da aldeia: 
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Casa simples, escadaria grande na frente que leva para urna sala 
na parte de cima da constru~áo. Um terreno comprido na frente, 
da mesma terra úmida que se estende pela rua sem cal~amento. 
Mais perto dos pontos de ónibus e passagem obrigatória dos pa
rentes que váo e voltam da venda de artesanato no centro da ci
dade, a casa de Karaí é mais urna estratégia na Juta quase belicosa 
que trava com os brancos em defesa de seu povo. 

Talvez a faculdade de História tenha ensinado a Karaí um pou
co de estratégia militar, estratégia bélica, onde cada ~áo é urna 
~a de um plano maior, com um objetivo muito claro: absorver o 
máximo do outro para náo perecer. 

Para manter a casa de branco onde mora, Karaí Mirlo também 
tem um oficio de branco. É prt>fessor de História para alunos de 
5! a 8! séries, em urna escola estadual próxima a sua casa. Outro 
constante ch?<Iue cultural, que acontece desde 1986. Hd uma di
fere11fa de comurdcafáo, os processos de educQfáO também sáo 
diferentes. Tento transmitir e sei que s6 vou conseguir uns 10%, 
enquanto na sociedade indlgena posso conseguir atl 100%. 

Além do preconceito em rela~áo a sua origem indígena, ainda 
há o preconceito contra a classe educadora, h.4 um enorme pre
conceito em relafáo ao professor. 

As crlaTlfas de 5'J ~rie jd vem prontas, e eu .fico indignado 
com os preconceitos que j4 foram colocados na cabefa delas. Eu 
tento recontar a Hist6ria, mostrando um lado que náo l lembra
do. Mas a sociedade brasileira náo d4 valor para a História e 
passa isso para as crlanfas. A História é o que h.4 de mais im
portante para um povo e as pessoas náo diio valor. 

As crian~as pequenas, do Ciclo Básico, ainda náo sáo táo 
ºbrancas". Quando v8em o professor de cabelos compridos, lisos 
e grossos, com urna tira de couro ou de palha na testa, vém sem
pre conversar com ele. Talvez seja a calma de sua voz pausada e 
constante o que fa~a com que as crian~as gostem de ouvi-lo. Voz 
de contar histórias. É uma pena eu náo ser P 1 (professor primd
rio) pois certamente seria mais produti.vo se eu comefasse a le
cionar desde o Ciclo Bdsico. As crlanfas pequenas ouvem, e fa
lam também. 

Educa~áo bilíngüe para as crian~ indígenas, educ~áo indí
gena para as crian~as brancas. oS cununins Guarani tem como 
missáo preservar os hábitos milenares de seus antepassados, para 

• 

103 

impedir a extin~áo de urna cultura que vem se mantendo há pelo 
menos 500 anos. 

' As crian~as brancas, que tomaram contato com urna nova 
versáo da nossa História, cabe corroborar com os planos de Ka
raí. Mas, de qualquer maneira~ ambos os processos educativos le
varáo ainda alguns anos para amadurecerem seus primeiros frutos. 
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Em Itariri a vida pulsa üvre e apenas 
obedece ao ritmo que existe 

dentro de cada um. Os ponteiros do 
relógio mecdnico niio 

aprisionaram o tempo na aldeia. 

Donos da terra, donos do céu 

Manica Teixeira 
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N 
a primeira imagem, cabelos longos e negros voam sobre um 
guidáo vermelho. Em sua bicicleta, Fausto olha curioso e 

hospitaleiro. Ele garante que é muito comum aparecerem pesqui
sadores, alunos e professores para lhes fazerem perguntas. Seus 
olhos índios recebem a constante invasio com uma bandeira 
branca. O ser índio está na cara, no jeito de andar. Pele amarela, 
cabelos negros lisos e compridos. Um dia veio uma senhora com 
um menino bem pequeno. Notei que eles pararam do outro lado 
da r.ua e jicaram olhando, olhando. Af eu fui. Id conversar com 
ela. Era uma pesquisad.ora, mas o filho dela estava com medo. 
Tinha assistido muito filme de bang-bang, onde os (ndioi matam 
e comem gente. 

Fausto ri bastante. Sorriso aberto que quando encontra outro 
oáo sabe o que fazer, fica sem jeito. A disposi~áo em conversar, 
aten~áo que dispensa, a franja na testa, Fausto parece um menino. 
Ilusóes. Com 26 anos, ele já se acostumou, sem mágoas, as idéias 
que as crian~as costumam fazer dos índios. Influenciadas pelos 
filmes norte-americanos, elas se surpreendem quando Fausto, sua 
máe Jandira e seu innáo Isaque palestram em escolas. Fica claro 
que os indios sáo pacíficos, eles náo conseguem ignorar as pes
soas que se paralisam do outro lado da rua 0'1 diante das casas de 
alvenaria que compóem a reserva Guarani do Jaraguá, a poucos 
quil6metros de Sio Paulo. Nio, o medo de ladráo ou coisa pare
cida é dos brancos. Os íodios se preocupam, acham que as pes
soas, nio importa a idade que tiverem, estáo receosas, com medo. 
Muitas vezes sio eles que atravessam espontaneamente a rua para 
travar o primeiro contato. 

Depois de lutarem por suas proprias terras, de se sentirem 
apontados pelas ruase de enfrentarem pessoas que Dio compre
endem seus costumes, nio sáo estes íodios que temem algo. Cla
ro, o passar do tempo lhes ensinou muita coisa. Fausto, como to
dos os seus oito irmáos, nasceu e se criou no Jaraguá. O caminho 
para o pico mais alto de Sio Paulo oferece um longo verde ponti
lhado por móteis, fábricas e galpóes. Mesmo em meio a essa pai
sagem menos urbana, característica das estradas, a vida dentro da 
capital parece ter trazido a ele e sua famOia umn consciéncia 
maior do conflito entre brancos e íodios: 

Os brancos acham que os indios siio preguifOSOS, mas o indio 
tamblm trabalha, "'. S6 que a gente náo consegue fazer nada 
sob presslJo. Jd trabalhei como auxiliar de escrit6rio e em algu-
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mas fábricas. As vezes náo consigo passar do primeiro dia, falo 
que náo deu, vou embora, né. Achoque tá no sang~ da gente. 
Índio nasceu para ser livre, né. A resisténcia a urna rotina, a 
obriga~s metódicas, desponta em qualquer atividade, até mesmo 
nas de lazer. Eu gosto de televisáo, mas s6 de filmes. Filmes 
romanticos, que dá para a gente chorar umpouco. Náo gosto de 
novela porque tem que assistir todo dia. Para saber a hist6ria 
precisa pegar o capítulo no dia seguinte, na mesma hora. 

A única televisáo da reserva está na estante da casa de Eunice, 
inna de Fausto. A presen~a do aparelho; que a princípio poderla 
parecer a prova de que o branco domina o índio, revela, ao con
trário, a grande resistencia, urna miscigena~áo de valores. O que 
esses telesaectadores esperam da tela está muito mais ligado ao 
mundo indÍgen~ do que a qualquer outro. Ao contrário da maioria 
das mulheres, Eunice e suas filhas adolescentes tarabém náo gos
tam de novela. Eu s6 ligo a televisáo por causa dos programas 
musicais. As cerimOnias dos fndios usam muitas cantorias e as 
da 1V me fazem lembrar delas. Eu gosto, é bom para relaxar, 
descansar. 

Além da TV, as influ~ncias brancas aparecem nas casas de al
venaria, nas camisas e cal~as que vestem os índios, nas panelas 
de alwnínio, nos sofás, camas, na compra da cesta básica todo 
m!s. Mas os bodrios desordenados para al~o e jantar, a des
preocupa~áo com os bens materiais, a ausencia de relógio, a brin
cadeira íntima com sapos e insetos do mato denunciam que ali 
habitam índios. E é dessa forma que eles se colocam frente ao vi
sitante. A afinna~áo categórica de ser índio invade o espa~o, 
mesmo que aparentemente dominado por elementos de um mundo 
externo. O culto lt religiáo de origem é urna forma de buscar a 
identidade. 

Entio vem o padre (cadlco) visitar-me na aldeia. Eu o re
cebo tAo bem quanto poMO, mamto matar uma plinha para 
ele e, l nolte, preparar sua cama. Na outra manhi ele conta o 
que sabe, lsto e aqullo. Quando ele termina, digo eu "Sim 
Senbor''. Ele nea satisfeito e val embora e dlz: "Este capitlo 
llm, este i um bom capltlo". Aí quando vem o ministro (pro
telt•nte), tamWm para ele mando matar uma gallnha (quan
do tenbo), e buacar mel no mato, porque nio temos ~6car. 
Ele me conta também a sua est.6ria e eu ou~o e respondo: 

• 

• 
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"Sim Senhor". E entáo llca ele satisfeito e diz: "Este sim, es
te i um capitáo de verdade''. E psslm os vou tratando a todos 
(1). 

Com esse depoimento de um pajé-chefe guaraní, Curt Nimuen
daju mostra que o indio, numa profisslio de fé e de tolerancia, por 
mais que esteja convencido da verdade de sua religiáo, considera 
perfeitamente natural que pessoas com outra lfngua e outros cos
tumes tenham uma outra religüio. 

A compreensáo generosa que o pesquisador destaca nos guara
ní náo faz parte do mundo branco. Sflvio e José, pastores da Tes
temunha de Jeová, penetram receosos o terreno da reserva. Com 
medo dos cachorros, eles batem palmas novamente. Da primeira 
vez ninguém atendeu. As roupas no varal, as panelas no tanque, a 
porta entreaberta. Seriam sinais de alguém em casa, mas na reser
va nem sempre se podem seguir as referencias do mundo branco. 

Náo é a primeira vez que os pastores vem ao encontro dos ín
dios. Viemos ver seu Joaquim porque na última visita estava mui
to doente. Mas e voce? Já leu a Bfblia? Vocé sabia que esse 
mundo onde vivemos vai acabar logo? Que um novo mundo sur
girá, cheio de felicidade e prosperidade? 

Assim que !saque chega, os pastores ficam sabendo que Joa
quim, pai dele, morreu há oito meses. Mas náo perdem tempo. 
Tentara consolá-lo, lembram que no novo mundo todos os mortos 
reviveráo. Isaque concorda, balan~a a ca~a, olha para a estrada. 
Apertam as máos quando os pastores partero. 

Os homens da Testemunha de Jeová demonstram náo conhecer 
os costumes indígenas. Mas também nada perguntam sobre iSso, 
apenas pregam e váo embora. Já Isaque garante que sabe tudo em 
que os pastores acreditara, por isso apenas ouve, e mesmo que já 
náo preste tanta aten~o, ele acredita que deixa os pastores satis
feitos. Na verdade, !saque prefere escutar o som das cigarras que, 
nesta manhá de sábado, com o pouco movimento da Estrada 
Turística do Jaraguá, dáo um verdadeiro concerto. lsaque gosta 
das cigarras, das árvores. Logo avisa: Do lado de lá n6s temos 
uma cachoeira. 

Náo hai lugar tranqüilo nas ddades dos homens brancos, 
nenhum lugar para escotar as folhas na primavera ou o zum
bido das asas dos insetos. Eu me pergunto: que fica da vida se 
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o homem nio pode escotar o belo grito do pá~aro noturno ou 
os argumentos das ris em torno de um lago, na tarde? (2). 

A cachoeira que !saque mostra, num dos extremos da reserva, 
é, na verdade, o esgoto que sai de duas bocas de lobo. Aliás, só 
urna, porque a outra está entupida com o entulho q1:1e as águas re
colhem desde que nascem no morro do Jaraguá, até passarem pelo 
parque municipal bem próximo e desembocarem em terreno indí
gena. Aquí forma-se um rio estreito que atravessa a reserva e so
rne em meio ao matagal. 

As águas dorio, segundo !saque, eram límpidas e serviam a re
serva. Mas um dia ela comefou a ficar amarelada, misturada 
com um monte de coisa. Todo mundo ficou ruim e nós percebe
mos que tfnhamos perdido a nossa água. Boje, usamos aquela 
água da Sabesp, mesmo. Mas náo é a mesma coisa. 

As margens do rio, !saque acaricia urna cigarra que pousou em 
sua roupa. Ele lembra algumas brincadeiras de aldeia em que os 
meninos passam urna linha em tomo das pernas da cigarra e de
pois a soltam, segurando a ponta do fio e seguindo, comos pés 
descal~s na terra, o voo do inseto. 

A aldeia parece ser o paraíso ideal no depoimento dos índios 
do Jaraguá. Hoje quase todos viajaram para a reserva que existe 
na regiáo de Parelhereiros, no Morro da Saudade. Lá os índios 
moram em ocas e cumprem todos os rituais que manda a tradi~o. 
A viagem para as aldeias, seja no Morro da Saudade ou no litoral, 
é urna forma de náo perder a visáo de mundo indígena, de estar 
em contato com o seu povo e sua identidade. 

Apenas Fausto, com seus 26 anos e sua carinha de adolescente, 
admite ter ido poucas vezes a reserva. Niio conseguiria viver do 
jeito que eles vivem. Para ele, náo há como deixar a vida do Pico 
do Jaraguá. É lá que ele tem os amigos, é índio sem ser branco, e 
é índio sem ser exatamente aquele tipo de índio da aldeia. 

Das características do fudio em sua origem, Fausto diz náo 
guardar nada. Talvez esse meu jeito brincalháo, só isso. Levo 
sempre tudo na brincadeira, niio gosto de brigar. Mesmo sem 
perceber, Fausto guarda muitas características indígenas. Náo usa 
relógio. Prá que? Quem vive sempre com pressa é o branco. A 
contradi~áo surge mais urna vez, quando ele admite já ter sentido 
vontade de ser branco. Tive sün, lá nos bailes. Ás vezes quero 
da~ar com uma menina e acho que seria mais fácil se eu fosse 
branco. Da( eu sinto vontade. Mas só nessa hora. 

... 
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O conflito: ser índio e estar entre os brancos. Apesar de ser 0 
cacique da reserva, Isaque, a exemplo dos seus innáos, náo fala o 
guarani. Quando eu vou para Parelheiros sinto di.ficuldade para 
me comunicar porque eu consigo entender algumas coisas, masé 
muito difícil me expressar. Demoro muito para montar uma fra
se. Meus ti.os de lá falam bem, e ainda conseguem fazer coisas 
como olhar para o céu e saber que horas siio. Uma vez, numo 
aldeia do litoral, quando me · afastei das ocas para pescar, eu 
consegui perceber as horas. Olhei para o céu e vi que já deviam 
ser urnas duas horas. Voltei correndo para a aldeia e a primeira 
coisa que .fiz foi con.firmar. Eu tinha acertado o horário, conta 
!saque, o gosto de conquista inundando todo o seu rosto. 

Isaque diz que gostaria de poder morar na aldeia. Vai para lá 
sempre que tem chance. Participa dos encontros indígenas e já 
trabalhou ~urante cinco anos na UNI- Uniáo das Na~óes Indíge
nas. Depots, fico"1 sem trabalhar. Uma vez fui procurar emprego. 
Fiz uma ficha numa empresa. Da( o homem me chamou, viu mi
nha cara e me perguntou se eu era japonés. Disse que niio. 
Também niio era chinés ou coreano. Da( ele me perguntou 0 que 
é que eu era. Sou brasileiro. Sou fndio. Da( o homem me deu 
sermiio. Disse que a Funai recebia verba do governo para dar 
para os fndios e por que é que eu, que recebia dinheiro do go
verno sem trabalhar, estava ti.rando o emprego dos outros. 

Funai? Eles nem gostam de tocar neste assunto. Náo recebem 
qualquer verba da entidade, roupas ou remédio. A terra, quando 
ainda nao era demarcada~ tinha seus impostos e taxas pagas pelo 
doador do terreno. Depois, veio a demarc~ao e a Funai. Agora, 
nós temos que pagar água e luz. E para isso precisamos traba
lhar. Da Funai niio recebemos nenhum tostiio. Mesmo com o 
pouco interesse da Funai, os planos para a aldela nao foram des
cartados. Na parte dos fundos da reserva, Isaque mostra o lugar 
onde planejava plantar alguma coisa. Depois me disseram que a 
terra aqui é muito fofa, e também o rio, quando chove muito. 
inunda. Entiio eu resolvi construir aqui a nossa casa sagrada , 
para que nós possamos fazer cerimlJnias. Hoje os índios da re
serva do Jaraguá se deslocam para urna aldeia e só Iá celebram os 
ritos religiosos. 

De acordo com os costumes indígenas, somente os lugares 
considerados sagrados podem receber cerimonias e rezas. O fumo 
de rolo está presente em mu.itos dos rituais e s6 pode ser usado 
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durante cerimónias em lugar construído especialmente para isso. 

Por isso a casa sagrada seria wna forma de trazer para o Jaraguá 
um ambiente mais próximo as necessidades espirituais dos índios. 
Os pro jetos náo páram por aí. !saque quer construir, do outro lado 
da estrada, wna casa de cultura onde as crian~ possam aprender 
gu~ani, vender seu artesanato e, quem sabe, resgatar costumes 
como o de enxergar as horas sem uro relógio. 

Para colocar tantos planos ero prática os índios precisam de um 
anciáo, urna pessoa capaz de orientar, tirar da memória os costu
mes e seus significados. Joaquim, pai de !saque, era, segundo os 
próprios índios, a pessoa certa para fazer isso. A reserva Jaraguá 
parece ter ficado uro pouco óña com a perda daquele que era seu 
cacique. Hoje, oito meses depois de sua morte, !saque náo traba
lha porque os costumes indígenas pedero, no mínimo, um ano lu
to. Os outros índios da reserva, como os cunhados e os imláos 
mais velhos, arcam coro as despesas. Ao menos !saque, porém, 
como o cacique que é agora, precisa respeitar a tradi~áo. 

Enquanto Eunice faz questáo de dizer que as tres casas de al
venaria e uro pequeno galpáo, que servp de marcenaria para o tra
balho remunerado, foram construidos com o nosso pr6prio esfor
fO, Isaque lembra como é difícil conseguir projetos e leis que be
neficiem a n~áo indígena como um todo. Um día ·apresentaram 
uma proposta que dividia os fndios em dois tipos: os que jicam 
na aldeia teriam direitos diferentes de nós, que vivemos na cida
de. · Niio concordo com isso porque nós também somos fndios 
como todos os outros. Índio é de umjeito s6. Niio lembro o nome 
da pessoa que apresentou isso ... foi aquele que foi ministro da 
Justifa... Bernardo Cabra/! O nome da lei, como é que era 
mesmo ... - !saque olha para baixo tentando se lembrar do detalhe 
que ninguém perguntou mas que lhe parece muito importante 
- Ah, lembrei! O que ele quería fazer se chamava assim: Projeto 
de lntegrafiiO do Índio na Sociedad.e ... 

Que ser' do homem se os animais desaparecessem? O ho
mem morreria de uma grande solldáo de espanto. Todas as 
coisas estáo reladonadas. Todo o que fere a Terna, também 
ferirá aos FUhos da Terra (2). 

O soro das cigarras co~a a ficar mais baixo. lsaque explica 
que elas já estáo sentindo mais o movimento da estrada e por isso 
calam. As árvores e o mato tomam conta de urna boa parte do ter-
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reno, praticamente todo o lugar que náo há casa e cháo batido de 
terra. A reserva foi um día urna antiga regiáo de ex~áo de ouro. 
Urna placa amarela diz que a expedi~áo de Afonso Sardinha pas
sou por estas terras. Isaque mostra o lugar onde eles lavavam o 
ouro: a água ainda mina silenciosa do solo e forma um brejo 
também dominado pelo verde. 

Poi junto a esse lugar que o pai, Joaquim, e a máe, Jandira, re
solveram construir a casinha de sapé quando vieram para o Pico 
do Jaraguá. Me lembro do dia que veio o temporal e derrubou 
tudo. Da( resolvemos fazer a casa em outro lugar, mais prd cd, 
mais em terra firme. Hoje, vem temporal e a casinha jica de pé. 
Td muito bom assim, diz Jandira. 

!saque olha para o alto. No peda~o de céu emoldurado por fo
lhas de árvore alguns pássaros se cruzam. Logo que co~amos a 
falar sobre bichos, !saque náo resiste. Niio sei porque os brancos 
deixam passarinho na gaiola. S6 porque eles acham que o bicho 
foge. A gente também tinha um pdssaro numa gaiola, s6 que com 
porta aberta. Ele ficava lá dentro como se estivesse mesmo pre
so, até o dia em que entrei no qua110 e vi ele comendo o alpiste 
caído no chiio. Quando me viu, ele entrou correndo na gaiola. 
Achei esquisito, entáo coloquei um pouco de alpiste perto da 
porta do ·quarto e saf. Ficamos de /ora, meu irmáo e eu. Vimos 
quando o passarinho saiu da gaiola e comeu o alpiste. 

Desde esse dia tiramos a gaiola dele. Quando ele comefou a 
voar bem, ele sumia e voltava para casa s6 ¡Jara comer. Ficou 
assim um tempiio. Até o dia em que ele ndo voltou mais. Isaque 
náo fala como se tivesse perdido uro animal de estima~o. Passa
rinho tem que deixar assim mesmo, solto, tem que voar para on
de quiser. T eve uma vez que nós jicamos com um casal de ara
ras. Uma mulher pediu pra gente cuidar. As araras viviam na 
gaiola, mas quando chegamos aqui n6s soltamos e e/as voaram. 
Vieram aqui para trds e pousaram na bananeira. No comefo elas 
ndo iam muito longe, cafam no meio do caminho. Tinham ficado 
presas e por isso ndo voavam. Quer dizer, elas voavam, mas niio 
sabiam que voavam. 

Ficamos um tempiio comas araras. Era uma alegria, a gente 
brincava come/as odia inteiro. Engrafado era que e/as tinham 
nome de gente. Eu acho isso esquisito sim. Bicho tem que ter 
nome de bicho, niio de gente. 

Mais tarde o sobrinho de !saque explicarla que antes, nas al-



114 

deias, os cachorros eram chamados de urna só fonna. Qualquer 
que fosse o cáo, de quem fosse, todos atendiam pelo nome de Vi
vi, que em guaraní quer dizer companheiro, amigo. 

Como se pode comprar ou vender o Céu e o Calor da Ter
ra? Esta idéia é estranha para nós. Nós sabemos que o ho
mem branco nio entende nossos costumes. Para ele urna 
por~o de terra é o mesmo que outra: porque ele é um estra
nho que vem na noite e toma a terra o que necesmta. E quan· 
do ele a dominou, segue adiante. A terra nio é sua irmi, mas 
seu inimlgo. 

Eunice sorri silenciosa. A frase come~a com seus olhos baixos, 
que depois se levantam para acompanharem sem medo o que ela 
tem a dizer. O branco é tiio bobo que anda por a( e niio sabe que 
pisa em re,,,¿dio. O marido de Eunice vende plantas medicinais 
nas cidades do interior. A res posta finne dela vem sempre que 
perguntam de onde as plantas sáo colhidas. Depois ela completa: 
Ele recolhe de todo lugar que tenha mato. É só procurar. 

Ao contrário do que possa parecer, Eunice é táo meiga quanto 
Fausto ou Isaque. Seu modo franco de dizer as coisas parece ter a 
inten~o de arrancar boas risadas e náo a de agredir. Talvez essa 
seja a sua maneira de mostrar o quanto os brancos desconhecem 
os seus costumes e de como, porém, os índios conhecem o mundo 
branco, tomando até mesmo a liberdade de brincar com os pre
conceitos. 

Jandira demonstra a consciencia que tem desses preconceitos 
quando tenta náo contar a sua história e a de Joaquim, de quem 
ficou viúva. Os pajés e caciques da aldeia nos ensinam a niio Ja
lar nada porque nossa vida e nossa religiáo sáo muito sagradas 
para nós. Sentada no canto da sala, encolhida numa poltrona, 
Jandira náo aparenta seus 58 anos que guarda com tanto segredo, 
como se ali estivesse urna chave de sua origem, um espelho que 
náo mais refletiria sua identidade se por acaso fosse tocado por 
outra pessoa que náo um índio. 

A espontaneidade táo índia de Jandira, no entanto, acaba con
tando histórias e denunciando até mesmo um certo medo de en
contrar essa identidade. É como se ela receasse nao se reconhecer 
diante da imagem no espelho. Nas aldeias, a gente fuma na casa 
sagrada. Mas antes tem toda uma cerimóni.a. Os homens e as 
mulheres váo andando pela casa até que, um por um, lavam a 
boca com água morna, tomam chimarráo e fumam. Demora bas-
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tante, é coisa muito séria. Eu já vi várias vez es, mas niio partici
po. Tenho medo. A gente fuma com cachimbo e niio pode ser 
qualquer cachimbo, tem que ser um Jeito na aldeia. Eu ganhei 
um, mas tenho medo de participar. J andira póe a máo no rosto, ri 
sem jeito. Náo sei porque tenho medo. Eu ganhei o cachimbo, 
todo mundo Jala para eu participar, mas quando vou para a al
deia eu náo levo, deixo o cachimbo em casa. Náo sei porque fa
fO isso. Mas a Nice tem vontade. 

Ah, eu quería muito ir, ficar na aldeia um tempáo, participar 
dessas cerimonias, confessa Eunice, que depois olha cuidadosa 
para a Jandira. Pode contar, máe? Como consentimento materno, 
Eunice expóe um pouco de sua fé. Eu tenho um dom. O branco 
chama isso de superstifáo, mas ele também tem centro espírita, 
tem um monte de coisa. Só que para mim niio resolve. É só na 
aldeia que conseguirei desenvolver o dom e descobrir o que é 
que eu tenho que fazer. Se precisar fico até algumas semanas 
longe de casa, né, máe? 

Jandira aprova: É, a Nice precisa resolver isso. Ela tinha uma 
dor na perna e na aldeia sararam a dor. Mas niio adiantou, ago
ra ela caiu, olha - Jandira aponta para a perna de Eunice, enfai
xada. Entáo tem que descobrir o que é que faz a perna ficar as
sim. E niio dá para fu.gir. Outro dia nós viajamos junto com um 
pajé, dormimos na aldeia e no caminho ele explicou para a Nice 
que o único jeito é desenvolver o dom. 

A aldeia é um lugar importante, mas náo seria o pouso defini
tivo de Eunice. Seu espa~o ideal é mesmo a reserva do Jaraguá, 
onde nasceu, onde brincou, onde mora agora casada, onde cria 
seus filhos. Morei um tempo também em /taquera, mas niio gos
tava de lá. Meu lugar é aqui mesmo. A vinda na capital quebrou 
elos e criou outros. Agora os índios buscam um lugar diferente do 
ambiente de aldeia, mas que satisfa~a a natureza índia. 

Urna das grandes buscas de Eunice é a língua guaraní. Eu en
tendo tudo, mas só isso. Quando eu era pequena, até uns oito 
anos, só falava guarani.. Al eu fiquei doente e fui parar no hospi
tal. Pedía um monte de coisas para as enfenneiras, mas elas náo 
entendiam, traziam outra coisa. Náo sabia nada do portugues e 
ficava desesperada.Achoque fiquei com trauma. Hoje meu gua
rani. náo sai da boca. Chega até aqui - Eunice póe a máo no 
pesc~o - mas niio passa. 

A busca parece ser urna constante na vida dos índios. Joaquim, 
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pai de Eunice, adoeceu muito pequeno e seus pais o deixaram 
num hospital de Sorocaba. Quando se curou, o caso do pequeno 
índio foi anunciado no rádio, mas ninguém apareceu. É Jandira 
quem conta sua história: 

Ele foi criado por um alemáo, um pastor. Ele foi para a esc<r 
la, estudou, quase pegou diploma de médico. Jandira deixa urna 
lacuna na história, que Fausto preenche explicando que depois de 
homem feito, o pai saiu a procura da máe que nunca conheceu. A 
viúva prossegue a história: Nas suas viagens o Joaquim passou 
pela minha aldeia, na época que eu nascia. Meu pai me prome
teu para ele. Passei minha inféincia sem conhece-lo. Quando eu 
tinha doze atWs o Joaquim apareceu de volta, já era bem mais 
velho do que eu, mais de quarenta a1Ws, comfilho e tudo. 

Casamos mas náo .ficamos na aldeia, andamos de um lado pa
ra outro. A gente vivia num supermercado na Cidade Dutra 
quando soube de uma casa na praia em que a gente podia 
morar. Era a casa de um estrangeiro e muita gente já tinha en
trado, já tinham levado as portas e asjanelas. Meu marido sem
pre foi ativo, fez muita coisa. Naque/i:l casa nós faz(amos foguei
ra e moravam várias famflias (ndias. Cada vez vinha mais gente. 

Ele, o Joaquim, era quem dava remédio para os fndios, fazia 
de tudo. Eles consideravam meu marido o cacique dos caciques, 
porque ele resolvia qualquer dificuldade. Uma vez trouxeram 
uma cria~a bem doente de uma outra aldeia. O pajé ~o tinha 
conseguido curar e/a. Da( o Joaquim levou a cria~a para o 
hospital e e/a acabou morrendo. Mas ela morreu porque estava 
ruim mesmo. Os índios da aldeia náo entenderam isso e disseram 
que o Joaquim que tinha matado e/a. Daí nós resolvemos mudar 
de lá. F oi um senhor chamado Fausto que ofereceu para meu 
marido estas terras aqui no Jaragu4. Viemos e ficamos atl ag<r 
ra. 

Da Bíblia que Joaquim conheceu quando crian~a, ele guardou 
pelo menos o nome de seus filhos. Apenas o nome Fausto foi uma 
homenagem ao hornero que o ajudou a conseguir as terras da re
serva. Segundo J andira, elas já pertenciam ao patrimonio público 
por ser urna regiáo histórica na qual se extra.iu ouro. A viúva, en
tretanto, se esquece do registro oficial e chama Fausto de Zaqueu, 
outro nome bíblico, escolhido na época do parto. Fausto, assim 
como seu pai Joaquim, s6 foi registrado muito tempo depois do 
nascimento. 

.. ,. 
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É justo que eles pouco se importem com o que está nos docu
mentos. Além de náo existirem no dia-a-dia indígeno, muitas ve
zes náo indicam nem um pouco de suas realidades. Eunice Au
gusta Martins é o nome oficial que, ninguém imagina, pertence a 
urna índia. Meu pai usou durante um bom tempo um sobrenome 
alemiio, do pastor que o educou. Mas como niio tinha nada a 
ver, ele mudou quando se registrou. Adotou Martins porque 
achou bem brasileiro . 

Jandira fala com saudades do marido que morreu há oito me
ses. Fausto disse que o pai morreu com 88 anos. A máe e Eunice 
dizem que ele devia ter em tomo de 11 O anos. Náo há como ter 
certeza porque Joaquim só foi registrado depois de adulto. 
Também pouco importa. Para os índios, o aniversário náo tem 
tanta importancia. O peso da morte, este sim, é grande. 

Eunice conta que náo conseguiu enterrar o pai na aldeia. Ele 
queria que a gente levasse seu corpo para o litoral. Mas niio deu 
certo. No hospital uns primos niio queriam que o corpo passasse 
por todas as cerimonias dos fndios. F alei que era a vontade dele, 
tinha até avisado todo mundo, estavam esperando a gente na al
deia. Mas acharam que eu estava mentindo. Entiio eu vi uma 
mulher chorando porque a empregada dela tinha morrido. Achei 
que náo devia brigar naque/a hora porque todo mundo precisava 
se unir. Deixei que enterrassem 1W cemitério de Perus. 

Jandira escuta, se movimenta impaciente na poltrona até que 
diz: Agora enterrado lá é difícil para visitar. Eu náo sei ir sozi
nha, preciso de alguém para me levar de carro. Eu quería ter 
ido no dia de Finados, mas náo apareceu carona e ninguémfoi. 
Jandira gesticula, desviaos olhos, morde os lábios. A imagem de 
Joaquim pede um minuto de silencio. A aldeia parece distante 
até mesmo na morte. 

Agora um cheiro de comida já invadiu o final de tarde deste 
sábado. A filha de Eunice traz um prato de comida para a máe. 
Impossível deixar de seguir as referencias do mundo branco: é 
hora de ir embora. Junto com os agradecimentos de despedida fi
cam as estimas de melhora para a perna de Eunice e um abra~o
recado para Jandira, que discretamente já havia deixado a sala e 
sumira no corredor que dá para a cozinha. 

o ponto de onibus é próximo, basta atravessar a estrada. o sol 
um pouco baixo confirma o horário do relógio. Vinte para as qua
tro. De repente um vulto se movimenta rápido do outro lado da 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!:__~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~ 
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rua. Jandira parece urna menina quando olha para os dois lados da 
rua para depois atravessar a estrada correndo. Ela chega sem fO
lego e cobra a falta de urna despedida de verdade: Estova a/mo
fando, ~ que estava com fome. Ela parece se desculpar enquanto 
limpa os lábios como urna menina repreendida por ~o usar o 
guardanapo. Diante da promessa de novas visitas ela náo faz ce
rimOnias: Traz alguma coisa para mim, uma roupa, um sapato. É 
J~dira quem tonµi a iniciativa de apertar as máos. Ela se des~-: 
de, dá uns passos para trás, abaixa a cabe~a e só entáo se vira pa
ra depois voar, voltar para o seu refúgío~ Cabelos longos e negros 
voam novamente, desta vez sobre um vestido azul com bolinhas 
brancas. 

Algumas de suas frases ficam ecoando no tempo, D? esp~o. ·A 
li~áo de quem tem tradi~áo, de quem éonhece a terra. Eu niio 
quero ·riqueza. Náo tenho sonho. Quero só ser fndia, viverfeliz e 
mostrar pros meus filhos a importdncia da nossa gente. 

Notas e bibliografia consultada 
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G~arani", Sáo Paulo, Hucitec, Editora da Universidade de 
Sáo Paulo, 1987, p. 28 ·e 29. 

2. Carta do Chefe Seathl ao presidente dos EUA, em 1985, ex
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De mansinho, os fotógrafos 
fazem peregrillQfiio em aldeias 
indígenas. Mais do que flagrar 

sens{lfóes, é preciso 
compreender a grandeza dos gestos, 

a reminiscéncia do 
olhar e a pr<JmesS<l do futuro. 

Ensaio fotognUico 

Heitor Shimizu 
Felipe S. Miura 
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Dezembro de 1991. A cámara surpreende 
a paisagem bucólica: · 

meninos da Aldeia de ltariri, a 
10 qui/Ometros de 

ltariri, na se"a dos Itatins. 

Foto Heitor Shimizu 

~. . Biblioteca Digital Curt Nimuendajú - Coleção Nicolai
www.etnolinguistica.org



Pronto pcira a Qfáo, face serena, 
o cacique Francisco 

Evaristo An4 Jiassd reencena, 
na aldeia de ltariri, 

a heranftl de seus antepassados. 

Foto Heltor Sblmlzu 
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A casa mudou, a roupa mudou 
na.Aldeia de ltariri.~ 

Mudaram os primeiros habitantes de 
te"M de Santa Cruz? 

O menino volta a máe como sempre 
foi e sempre será. . 

Foto Heitor Shimizu 
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A aldeia recebe visitas,· 
Joáo·e A/cides García ·trazem·notfciaS 

e a solidariedmk dos 
Ñandevas. Hd oito meses se instalaram 

na aldeia de ltariri. 

Foto Heltor Sblmlzu 
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o pacto entre a/de. Davi da S ·¡ ias sustenta. a histó . 
1 va-ouK , na. 

cacique da AJde. ara1 Rá-Tendum ia de Bixori~ -, 
suste-* u, em Mon '"ª a oroani - gaguá,, 

o ZQfao polfti ca. 

• 1ura Foto Felipe S M. 



· Na aldeia do cacique Karal Rá-Tendum, 
a irifáncia pobre 

g1'lll'dtz, nos tr(Jfos e nos sentimentos, 
a forfa da, cul.twa que, apesar 

de tudo, resiste. 

Foto Felipe S. Miura 
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Aldeia de Bixoró, Mongaguá. 
Máe índia ensina os colonizadores 

a cuidar da pureza do corpo. 
Com e/a aprendemos a arte de se banhar. 

Foto Felipe S. Mlura 
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A 93 km da. via férrea Santos~Juquiá, 
entre os munic(pios de 

Ana Dias e ltariri, o o/.har altivo 
dos meninos da Aldeia do 

Capoeiráo enfrenta os desafios 
do desconhecido. 

Foto Felipe S. Miura 
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A natureza e o ser humano 
~m movimento. 

Poderá alguma civilizafáo 
eliminar este 

desejo irteprim(vel? 

Foto Felipe S. Miura 
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No horizonte pássaros voam 
sem nome nem dono sobre o esgoto transformado 

em cachoeira. Verdade.s e vidas que a 
busca incessante das ralzes protege 

de um dedo estranho que poderd 
adiar, para sempre, 

o encontro da identitlaM. 

Deiulvoerasararas 

Marta Watambe 

Raquel EJias Balarin 
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N áo dava para imaginar que pudesse haver um lugar táo es
condido, táo dentro do mato, táo dentro do morro. Foram 

quase duas horas e meia de caminhada, subindo, subindo, passan
do cachoeiras, seguindo trilhas, cortando por entre a mata. E pen
sar que toda semana eles fazem o mesmo caminho: descendo da 
aldeia carregam de 15 a 20 quilos de palmito nas costas. Na volta, 
trazem o dinheiro da venda e algumas compras feitas em Peruíbe. 

No topo do morro, parecia-se ter alcan~ado o céu. As primeiras 
casas náo se definiam nitidamente, envolvidas em urna neblina 
espessa. De fato, estávamos perto do céu. Fazia um silencio que
brado somente pelo canto dos pássaros e pelo barulho de animais. 

Um grito de crian~a. Por entre a cortina de neblina saíram dois 
garotinhos, alegres, assustados. A cada passo de aproxima~áo dos 
invasores correspondia um recuo das crian~as, que estranhando a 
visita, afastavam-se. 

A casa de reunióes era ainda mais acima. Mas a sensa~áo era a 
de que náo se poderla chegar mais alto. Por trás daquele peda~o 
de céu espesso, encontravam-se os habitantes da aldeia reunidos. 

A casa maior é reservada para as reunióes. Homens, mulheres 
e crian~as passam horas e horas ouvindo longos discursos profe
ridos em guarani. Somente os homens possuem o direito de se le
vantar e, de pé, no meio do círculo formado pelos ouvintes, dis
cursar longamente. Quem fala impóe um respeito muito grande. A 
língua guarani impóe respeito. O final de cada discurso é marcado 
por urna palavra que introduz os aplausos. Faz-se um silencio até 
que o próximo se levanta e, tranqüilamente, toma o centro da 
roda. 

Chamava a aten~áo um garoto aparentando uns quinze anos, 
com os dedos roxos pela palha colorida, que tran~ava os detalhes 
de um cesto com uma destreza impressionante. Mas logo a palha 
roxa acabou e o cesto foi deixado de lado, sem se notar a menor 
ansiedade daquele menino em finalizar o seu trabalho . 

A reuniáo tinha urna razáo especial. Naquela semana, chega
ram cerca de setenta índios guarani vindos de Santa Catarina para 
se instalar em Itariri. O objetivo, entáo, era interá-los da vida na 
aldeia e alertá-los para o "perigo" dos mesti~os. 

Femando, o líder, escutava, circunspecto. De vez em quando, 
tirava urna caneta do bolso e escrevia algumas observa~óes num 
cademinho. 

No meio daquela confusáo toda - crian~as, cachorros, gente 
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mais velha, mais nova, de todas as idades -, o cesto que o garoto 
até há pouco tran~ava continuou no cháo, esquecido, por um bom 
tempo. Até que urna mulher aproximou-se, lentamente, e com o 
habitual gesto de colocar a saia entre as pernas, agachou-se, pe
gou o cesto e continuou a tran~ar o trabalho já come~do. Quan
do se cansou, novamente o artesanato ficou abandonado no cháo. 

Os mtirnos se exaltavam quando falavam dos mesti~os. Eles 
sáo vistos como urna amea~a a aldeia. Por cultivarem hábitos 
condenados pelos guaraní de ltariri, sáo considerados bebados, 
marginais. Vivero da derrubada da madeira, que é vendida a ma
deireiras a pre~os baixíssimos. Eles náo trabalham, náo fazem 

' nada. Passam odia inteiro perambulando pelas ruas. A noite, 
bebem e danfam lambada até de madrugada. Femando fala com 
urna certa raiva dessa gente que mora no pé do morro. Mestifo 
aqui náo fzca. Quem quiser casar com branco tem que sair da 
aldeia porque náo é mais guarani. 

Mas é fácil entender a sensa~áo de trai~áo que se percebe na 
voz de Femando quando se refere aos mesti~os. O sentimento de 
urna minoría que enfraquece a cada vez que um dos seus abando
na a luta. A Juta pela sobrevivéncia, pela preserv~áo de urna co
munidade que tem os seus días contados se náo se mantiver 
unida. 

Depois de 500 anos, restaram a esses índios, 1212 hectares de 
terra, oficializados somente em 1987. Nesse esp~o, tem que ca
~ar, pescar, colher o palmito. As terras fazem divisas com fa.ren
das, irnpossibilitando o hábito semi-nómade. 

A aldeia de Itariri tem apenas quatro casas, de onde se pode 
concluir quatro famflias. Com a chegada dos parentes sulinos, já 
co~aram os preparativos para a amplia~áo da aldeia. 

Com madeiras coletadas na propria área, sáo feítas as paredes. 
Folhas de árvores da regiáo, parecidas com folhas de bananeira 
sáo cuidadosamente amarradas urnas As outras, formando o telha
do. No chao, de terra batida ou muito pisada, é típica a fogueiri
nha para esquentar a água do chimarráo ou acender o fogo dos 
cachimbos. 

A maior parte deles tem o hábito de fumar urna espécie de ca
chimbo produzido artesanalmente. Pitam até acabar de soltar a 
fuma~a, cuspindo, As vezes, no cháo para tirar um gosto amargo 
da boca. Depois de satisfeitos, entregam o cachimbo ao compa
nheiro do lado, que repete o ritual. 

-· . 
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A tradi~o do chimarráo veio do sul, junto com os migrantes. 
Itariri é praticamente toda formada por índios guaraní provenien
tes das regióes do sul do país. Femando, o mais velho na aldeia, é 
o dnico que nasceu em Itariri; ajudou o pai a lutar por aquela 
terra. 

As aldeias mais antigas, com fonna~io no imal do século pas
sado - caso de Itariri - freqüentemente atraem famílias do sul, 
principalmente aquelas que vivem em postos indígenas da Funai. 
Devido a problemas com a Funda~áo, elas partero em busca de 
urna vida melhor, em busca de um lugar conhecido como a "Terra 
Sem Males". 

É muito nítida a aversáo guaraní em rela~o a Funai. A única 
organiza~áo criada para defender os direitos indígenas nao os re
presenta de forma alguma. Os relatos dos guaraní que desertaram 
dos postos indígenas é cbeio de indign~áo. Fugindo a urna vida 
sem liberdades, eles migram para outras regióes do País. 

O CIMI - Conselho Indigenista Missionário -, com sede em 
Itanhaém, faz um trabalho de apoio a grupos indígenas localiza
dos na regiáo, inclusive a aldeia de Itariri. 

Por trás desta sigla estáo Socorro e Darci, dois jovens mis
sionários, com histórias interessantes para contar, que levam so
zinhos os trabalhos do CIMI na regiáo sudeste. 

Com urii discurso anti-assistencialista, o Conselho Missionário 
tenta desenvolver urna atividade de organiza~o política e econó
mica nas aldeias. Nosso trabalho náo tem nada a ver com reli
giáo. Darci garante que a inten~o náo é impor o catolicismo 
Aqueles que acreditam em Ñanderu. 

Mesmo afastada essa hipótese, Itariri teme a chegada de novas 
seitas religiosas, responsáveis pela evasáo de alguns parentes. 

A religiáo guaraní, apesar das brutalidades sofridas na época 
das missóes, ainda continua sendo o que há de mais precioso nes
sa cultura. A reserva com que tratam desse assunto como branco 
deixa muito claras nossas diferen~as culturais. A certeza de que 
náo vamos entende-la afastam qualquer possibilidade de diálogo 
sobre o assunto. 

Foi assim que Femando explicou seu nome guaraní. Katu quer 
dizer campo limpo, assim, liso. Karai náo dá para explicar, tem 
a ver com Ñanderu. Karai Katu. 

Pajé ou cacique, mesmo que ele proprio náo admita isso, Fer
nando é a lideran~a em Itariri. Muito magro, cabelos compridos, 
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aparentando uns quarenta anos. Pode ser que o seu espírito de li
deran~a tenha sido herdado do pai, o pajé da aldeia. Após sua 
morte, Femando passou a lutar para defender os mesmos direitos 
pelos quais seu pai tinha lutado a vida inteira: a sobrevivencia de 
Itariri. 

Fillws? Tenho um fillw que mora com minha irmá em lta-
nhaém. É dever da mulher cuidar dos filhos até que eles atinjam a 
idade de trabalhar para ajudar o pai na c~, na pesca, na ex
tra~áo e venda do palmito. Assim que Femando ficou viúvo·, le
vou o filho para a inná cuidar. Quando ele tiver idade, volta para 
a aldeia para me ajudar. 

A irmá de Femando náo cultiva as tradi~óes da cultura guara
ní. Vivendo na cidade, ela abandonou totalmente a vida na aldeia 
e agora faz parte de urna se ita protestante. Ela é crente, mas niio 
tem problema porque ela nunca vem aqui. 

Femando também morou na cidade. Durante oito anos, foi 
marceneiro em Sáo Paulo. Trabalhava e estudava. Depois de todo 
esse tempo na metr6pole, resolveu voltar ao lugar de origem. 

E esse tempo náo foi suficiente para fazer com que Femando 
perdesse seu ar tranqüilo, calmo, seu jeito delicado, seu sangu~ 
índio. A cultura guaraní subsiste até boje porque a língua guaram 
foi preservada. A língua é a alma do povo guaraní. 

Femando representa a resistencia e lidera essa resistencia. Mas 
agora a luta é política. Com o apoio do CIMI, os_ guaraní do esta
do de Sáo Paulo formaram urna organiza~áo, a Nemboaty Gua~u 
Guaraní. Eles querem participar da luta pela legaliza~áo de suas 
terras, pela cria~áo de um estatuto do índio, pela garantía dos di
reitos civis. 

Naquela reuniáo, era possível distinguir algumas palavras per
tencentes ao vocabulário portuguas, no meio de tantas incompre
ensíveis. Sinal de que o discurso é bastante político, explica Dar
ci. Quando náo existe urna associa~áo de significantes entre a lín
gua guaraní e o portugues - o que acontece quando se trata de 
política - eles usam a palavra na língua portuguesa. 

Depois de quase duas horas de reuniáo - o tempo para eles náo 
impóe limites - a disposi~áo e o bom humor continuavam os 
mesmos. Através da porta, entra a sombra de urna mulher carre
gando um feixe de cascas de bambu. Senta-se no cháo, com urna 
faca a postos e come~a a descascar e afinar as tiras até ficarem 
ideais para se tran~ar o cesto. 

• 
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Quando riam, a curiosidade dos estrangeiros provocava comi
cháo, queríamos adivinhar qual era o motivo de tanta gra~a. Em 
urna destas situa~óes, Femando sentou-se ao meu lado e traduziu 
a hist6ria da qual todos gargalhavam ... Um dos índios foi comprar 
milho verde de um vendedor em Pendbe e o vendedor perguntou 
se índio náo plantava milho. O índio voltou para comprar milho 
verde em urna outra ocasiáo e o vendedor, em tom de goza~áo, 
perguntou: mas quando é que voces váo come~ar a fazer urna 
~a? 

O projeto de desenvolvimento de ro~as comunitárias está sendo 
feito junto com o CIMI, assim como o programa de assistencia 
médica. A inten~áo é proporcionar formas de subsistencia náo 
predat6rias e a recupera~áo de práticas económicas tradicionais. 

Um convenio com médicos da Santa Casa de Sáo Paulo 
também está sendo firmado como objetivo de tentar reintroduzir 
a cura através de ervas medicinais na comunidade. Os antibióticos 
decretaram a falencia da medicina popular. Ninguém mais conhe-· 
ce o potencial curativo das ervas, conhecimento atribuído aos an
tigos pajés. 

Naquela reuniáo, apesar da seriedade do assunto que discu
tiam, o clima era bastante descontraído. As crian~as entravam e 
saíam, brincando de pega-pega. Nenhum adulto ousou fazer qual
quer sinal de proibi~áo l algazarra da crian~ada. A tolerincia e a 
paciencia sáo clar8mente perceptf veis. Alguns meninos ficavam 
olhando algum tempo da porta, depois entravam correndo e apa
nhavam restos de cigarros deixados no cháo. O cigarro também é 
um hábito muito comum entre eles. Os garotos náo hesitavam em 
colocá-los na boca para pitar e soltar as últimas baforadas de fu
ma~a. Brincavam, assim, inadvertidamente, com as bitucas rejei
tadas pelos mais velhos. 

Nas máos de urna senhora, o cesto recebia os retoques finais. 
S6 faltava o acabamento. Depois de passar de máo em mio, sem a 
menor inten~áo de pressa, o artesanato foi concluído. 

O trabalho é um ritual, urna terapia. Eles sabem se contaminar 
do prazer sem a pressa peculiar ao nosso mundo, que é táo distan
te daquele alto do morro, daquele peda~ do céu ... 

Na calma como falam, no jeito gostoso como riem, no carinho 
e respeito que t.ém com as crian~as, na simplicidade, eles sabem 
desfrutar de urna coisa. da liberdade. 



• • 

• 

Há uma sucessiio fugaz de tramas a conipor 
a Aldeia do Rio Silveira. 

Rostos e te"as expressam os sulcos profundos 
deixados pela rota dos 

navegadores. Na neblina. novas naus procuram 
desvendar mistérios, buscam 

e buscardo o outro lát/Q da verdade. 

Na rota das dacobertas 

Sandra Regina Boceia 
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S e voce espiar o mapa de Sáo Paulo, ali no cantinho direito 
onde ventos alísios sopram a massa de ar tropical atlantica 

para outras bandas, localizará as cidades costeiras principais, em
bora p~am pontos diminutos, vistas assim, no papel. Naqueles 
mares já navegados a intimidade quase nua dos turistas desfila 
despreocupada com outros corpos, estes já bronzeados e vestidos, 
a dispensar o sol e a areia da praia da Boracéia, pois estamos em 
Sáo Sebastiáo. Seus donos, homens, mulheres e crian~as, sao os 
Mbyá, Ñandeva ou Guarani, se preferir. Nas beiras da rodovia 
Rio-Santos ·vendem balaios, artesanato, palmito, mel e arco e fle
cha desmontável (para caber na medida certa do porta-mala do 
seu carro, ~o). Como o pre~o é baixo, os índios levam horas 
para ajuntar notas suficientes, atravessar a pista e trocá-las por 
bolachas, bebidas, ma~os de cigarro e outras mercadorias na Pa
daria Rainha da Boracéia. Na parede da panificadora um aviso: 
Transfira seu dtulo de eleitor para esta vila. Niio precisa docu
mentos. Domingo na Escola da Praia. Bem, ainda é sexta-feira e 
o apelo fácil do cartaz deverá ter muitos leitores. Até aqui soma
ram tres ou quatro horas dirigidas de Sao Paulo. O Ribeiráo Ver
melho separa a vila da Aldeia do Rio Silveira. Náo há sinal de 
possíveis eleitores ali. A esquerda, o posto de atendimento da en
femiaria. Há roupas no varal, mas nenhuma resposta se dá aos 
sons das batidas em punho. Do outro lado fica a casa grande do 
vice-cacique Antonio. Sua mulher, Aparecida, avisa que ele náo 
está e, diante da visita inesperada, diz ser melhor voltar mais tar
de. Na estrada, as pegadas no barro acusam vida pela frente; logo 
encontrada está ela a brincar no quintal de Dona Maria. Dois pe
quenos, escorridos bochechinhas, correm para fazer saber aos 
adultos da presen~a estrangeira. Pode entrar. Do interior do abri
go coberto de sapé, fiestas entre urna tora e outra permitem ver o 
exterior. A água flui devagar da mangueira improvisada; cachor
ros ladram ao redor da ~a em fonna~ao, a transbordar e escor
rer em trilhas pela grama. A fumacinha da chaleira aquecida, bor
bulhando, escapa pelas brechas e sorne no ar. Na panela de 
alumínio preparam-se graos de arroz, na cozinha, que é corredor, 
sala e quarto num só tempo. &pumas finas envoltas de finíssimos 
cobertores cinzas constróem tendas disfaIVadas de beliches. Espe
lhos sem moldura, calendários, um sofá de palha, pilhas e bone
cos de plástico compóem a decora~áo pobre da maloca. Adilson, 
o curumim mais sapeca, simula tocar violáo ao ritmo do último 
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sucesso sertanejo. Conversa em guarani com seus irmios e sorri 
debochado. Estes, que ao todo somam cinco, saboreiam o gosto 
da língua bem domada e dominada em suas bocas, misteriosa para 
gente estranha. Dona Maria quase náo fala; Cleonice, filha mais 
velha, es~a um sorriso ao mostrar a tarefa de portugues. Muito 
boro, ótimo e parabéns, escreve a caneta vennelha da professora 
que, junto coro o azul dos carimbos, colore as páginas do cademo 
brochura pardo, material indispensável para aprender as li~óes da 
Tia Vilrna na Escola de Primeiro Grau da Praia da Boracéia. A 
diretora Neusa Lippi lamenta que as crian~as indias percam iden
tidade ao relacionar-se coro a maioria branca. Por exemplo, o ca
samento na infdncia 1 natural para os fndios guarani. As meni
nas engravidam aos 11,12 anos e na hora da vacina vlio· o pai, a 
miie e o filho juntos, razlio de zombaria para os outros. Por es
ses moti.vos de chacota os fndios nlio ficam muito tempo aqui. 
Chegam até a segunda série e váo embora, confusos sobre os 
seus próprios costumes. Nós tentamos conversar, explicar, mas 
nlio tem jeito. O preconceito /ala mais alto. 

Dentro da aldeia, os fudios se respeitam e falam a mesma lín
gua, seja ela portuguesa ou guarani. E o papai, onde está? Boqui
nhas meia-lua, ombros soerguidos e máozinhas a dar gra~as direm 
o nao sei dos pequeninos. Dona Maria é quem responde: Os ho
mens foram para o Silveira. Maria refere-se A regiáo situada den
tro da montanha, onde correm as águas do rio que recebe esse 
nome. 

Nas zonas baixas, familias (náo mais que 10) ocupam bocados 
de terra dentro e fora da mata. A única casa diferente pertence a 
Mariano. Feito de cimento e tijolos o seu lar, como ele assim o 
chama, tem ainda dois fogóes elétricos e varanda. Trajando um 
cal~áo surrado e camisa da grife Valentino em farrapos Mariano 
fala sobre o "luxo". A gente faz o que pode, cada um de acordo 
com a sua possibilidade. Me si.nto bem aqui nesta co~áo. Jd 
estamos bem civilizados. 

Recostada no pilar, vestida com panos podres, sua esposa nem 
se importa como movimento, concentrada nas pedras e mi~angas 
de um novo colar. O grupo morador das margens do Rio das Pe
dras exibe sorrisos para quem chega. Poucas palavras e muita 
simpatia. Alguns índios foram para o Silveira e váo voltar tarde, 
tal a quantidade de horas caminhadas para até lá chegar. Os ca
chorros nao páram de latir, mas náo se preocupe que eles náo 
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mordem. Moscas meio esquisitas, de nome butuc.is, chupam o 
sangue novo sem cerimonia e deixam calombos na pele. Afora 
elas e os cáes nenhum outro animal dá os ares da gra~a. Quando 
as primeiras estradas foram construídas, rasgando a mata virgem, 
os animais (antas, macacos, on~as, porcos do mato e passarinhos) 
foram entrando no mato, mais e mais. Por esse motivo é difícil 
encontrar bichos pelos lados da praia. A selva próxima ao concre
to náo abriga muitas espécies. Algumas tem que sobreviver lá 
perto ou se perdem em meio aos cipós (coitadas) e acabam fican
do por aquelas bandas mesmo. Mas elas estáo sempre tristes. Náo 
conseguem se habituar ao vento sujo que os carros trazem. A con
fusao dos turistas náo se afina com o ruído da natureza. 

Pneus na estrada. Quem vero lá? Funcionário da Funai na al
deia do Rio Silveira, Márcio José Alvim do Nascimento náo pos
sui carro, por isso veio de carona; sem ela demorarla urna hora 
para chegar a Reserva. Márcio estudou na Escola de Agricultura e 
teve experiencia como tutor no Mato Grosso; boje mora em Ber
tioga e cursa Ciencias Sociais no Guarujá. Morando longe e sem 
automóvel ele enfrenta dificuldades para trabalhar. O duro 1 
quando os fndios estdo doentes e eu tenho que levd-los para a 
Santa Casa em Berti.oga. E como voce faz? Eu me viro. Com as 
anda~as jd acostumei. Se tem vida tranqüila aqui, quase sem 
problemas. Problemas coma posse das terras Márcio? Como as 
fronteiras da Aldeia siio delimitadas pelos rios niio há problema 
nenhum. Se fosse cercado seria pior, sabe como é, um palmo ho
je, outro amanhii, e a cerca engolindo tecos da reserva. O loteé 
muito valorizado por estes lados. Hd algum tempo ti.vemos pro
blemas. O grupo Peralta, sabe, aquele dos supermercados, ale
gou ser dono da ten-a. Mas nós já ganhamos o processo na justi.
fª. Agora está tudo bem. Que bom. 

A esta altura, impóe-se urna outra viagem: interrompe-se a visi
ta a Boracéia e voce está convidado a entrar no mundo dos pro
cessos. 

Documentos da Secretaria do Meio Ambiente - Coordenadoria 
de Recursos Naturais. 

PROCESSO N~ 10/90 - Justi~a Federal - Sao José dos Cam
pos: A~áo de Embargos de Terceiro promovida pela Comunidade , 
dos Indios Guarani do Rio Silveira contra Joaquim Feliciano da 
Silva Netto, Armando Peralta e outros. 
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Esta a~áo foi proposta em 1982 na Justi~a Estadual em Sáo Se
bastiáo, onde Joaquim Feliciano da Silva Netto havia movido 
A~o de Reintegra~áo de Posse contra Homero Santos sobre a 
área indígena do Río Silveira; em 1981 obteve ordem de reinte
gra~áo. O processo desenvolveu-se no juízo de Sáo Sebastiáo. 
Realizaram-se provas e audiencias durante oito anos até que, com 
o advento da Constitui~áo Federal em 1988, que atribuí com
petencia exclusiva a Justi~a Federal sobre questóes de interesses e 
direitos indígenas, foi transferido para a Justi~a Federal de Sáo 
José dos Campos, onde aguarda senten~a. 

Inconformado com o decreto presidencial de reconhecimento 
da demarca~áo feita pelo govemo paulista, Armando Peralta in-- , . -
gressou em Brasília com A<;,AO ORDINARIA DE ANULA<;,AO 
DO DECRETO PRESIDENCIAL, PROCESSO N2 138/90 CON
TRA A UNIÁO FEDERAL E A Funai. Este processo e sua a~áo 
cautelar correspondente também foram transferidos para Sáo José 
dos Campos. O Ministério Público entrou com requerimento para 
que a Comunidade Indígena fosse citada para integrar a lide. Car
la Antunha Barbosa e Marco Antonio Barbosa, advogados indi
genistas da SUDELPA - Superintendencia do Desenvolvimento 
do Litoral Paulista, apresentaram contesta~áo e aguardam o pros
seguimento do processo. 

PROCESSO 90.0400694-D ALEMOA S/A IMÓVEIS E 
P ARTICIPA<;ÓES ingressaram com pedido na Justi~a Federal de 
Sáo José dos Campos contra a UNIÁO FEDERAL com A<;,ÁO 
ORDINÁRIA DE INDENIZA<;ÁO OU DESAPROPRIA<;,ÁO 
INDIRET A relativa a área indígena do Rio Silveira. A Uniáo 
contestou e os advogados aguardam novo despacho judicial. 

Recentemente o Esp6lio de Domenico Ricciardi Maricondi e 
Isaura Maricondi, representados por Armando Peralta, ingressou 
também na Justi~ Federal de Sáo José dos Campos com A<;,ÁO 
DE SERVIDÁO DE PASSAGEM. A audiencia está marcada para 
odia 27 de outubro de 1992. 

Há dez anos, em setembro de 1982, Samuel Bento dos Santos, 
cacique que os homens da aldeia foram encontrar, procurou alar
mado o Centro de Trabalho Indigenista pois urna vasta picada se 
abria bem próxima as casas da Reserva. Precisavam se proteger, 
os helicópteros e máquinas fotográficas desnudaram toda a geo
grafía e por estes días ninguém consegue um esconderijo seguro. 
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A folha de papel mapeado registra tudo, linha a linha, a desenhar 
o destino da gente Guarani. Latitudes, longitudes, geografias 
sempre a mercé do olbo grande, pronto para abocanhar mais um 
pe.<Ja~o de terra. 

Samuel náo está em casa oeste feriado finado. Foi visitar seus 
parentes em Barra do Una; voltar ele volta, s6 náo se sabe quan
do. A popul~lo Guarani vive de aldeia em aldeia. O vaivém ser
ve para acbar outros recursos naturais e reatar a solidariedade. E 
nada de visita rapidinha nao. Blá, blá, blá, cafézinho e até logo. 
Chegam para ficar dias inteiros, pousar, comer e tomar banho jun
tos na cachoeira. Desta vez foi quase todo mundo passear. Quase. 
U Duda ficou. O rosto adolescente esconde seus 37 anos. Brin
calháo convicto, ele recebe a visita forasteira com humor: Cuüla
do. Indio ser muito bravo. Indio selvagem. O tom temo da sua 
voz póe em risco a piada que logo se dissolve. A mesma voz mu
da o tom e soa sério quando provocada sobre a condi~ dos ín
dios. Hd uns tempos atrds existiam uns homens que queriam tirar 
a terra da gente no Silveira. Diziam ser propriedade deles, que é 
uma grande mentira. Comefou com o Álvares Cabral, que dizia 
ter descoberto o Brasil. Bem antes de ele chegar os fndiosjd es
tavam aqui. Os indios descobriram, náo eles. Os astecas foram 
extl!rminados ~los espanMl.s, vocl sabia? S6 agora querem de
marcar as terras dos yanomami. Tem mais i que marcar mesmo. 
Todos os indios guardam ressentimento disso. Eles poderiam vir 
para cd, mas náo precisavam matar a gente. Matarani para rou
bar ten-as e ganhar dinheiro. Olha esta nota (apontando a cédula 
de mil cruzeiros). Desenharam indio ne/a para dizer que home
nageiam e na verdade náo i nada disso. O desenho serve para 
e1f{eitar, s6 pra isso. Falta respeito para com os indios. 

Seu Gumercindo, avó de U Duda, acompanha o pesar do neto; 
prefere a floresta ao conforto médico da cidade. Entre urna mor
dida e outra na bolacha água e sal, novidade para o seu paladar, 
ele fala: Estive 25 dias na Casa do Indio em Sáo Paulo para cu
rar a vista, mas náo sarei. Morei muito tempo na Aldeia M'Boi 
Mirlm. Aqui i bem melhor,· Silveira tem cafa, palmito e mel. Ca
sado há 30 anos com Dona Valentina ele se preocupa com a sorte 
do neto pois já somam trés as ex-exposas de U Duda. Náo dd 
certo porque cJS mu/Jreres sdo muito ciumentas. 

Em Silveira se tem a sensa~o de estar no Paraíso. A beleza 
virgem da floresta se espelha num rio cristalino repleto de casca-
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lhos. É possível tocar a atmosfera em flocos do nevoeiro e sentir 
as gotas do sereno. Ao anoitecer, vagalumes iluminam em pisca
pisca .a escuridáo que, sem eles, seria total. 

Pela manhá o céu ameac;a chova e incita ao retomo. O caminho 
que dá acesso ao Silveira fica intransitável se molhado. O calor e 
a umidade despertam as cobras e os barrancos deslizam, além do 
que, em certos trechos da travessia, a queda é fatal. A companhia 
de Zé Duda faz o tempo passar rápido. Ao parar ao lado da nas
cente para o descanso ele observa os vários sobe e desee de máos 
em conchinha e diz espere um pouco.,Faz dobraduras numa folha 
e agora beba, que em copo é melhor. 

De volta a Boracéia. Domingo, dia da transferéncia do título 
eleitoral para esta comarca, lembra? Parada na enfermaria. Nadir, 
a enfenneira, náo está, mas volta já, entrem e esperem um pouco. 
Receptivo, o marido da enfermeira cobra a participac;áo política 
de Zé Duda. 

- Voce já renovou seu título, índio safado? 
- E eu lá quero saber dessas coisas. Já tem vocé para votar pa-

ra mim (cara de desdém). 
- Tem que votar, velhaco. Larga a mio de pregui~a, vai buscar 

um banco para ·a visita sentar (la mesa, o páo recbeado de bacon 
desaparece aos poucos, esfaqueado, minuto a minuto, pelo talher 
besuntado de manteiga). Se quiserem podem se servir. Se estio 
pensando que eu vou dar na mio táo muito enganados. 

- Náo quero nao (Zé Duda). 
- Náo sei porque vocé nao quer. Índio come que nossa senbora 

(lambe a palma da máo para provar um tempero). 
- Eu náo sou guloso igual a vocé que tem esse barrigio. 
- Índio safado, náo trouxe nem palmito nem mel para mim. Vai 

buscar. 
(Zé Duda o ignora e tamborila os dedos no parapeito da janela, 

motivo para mudar de alvo). 
- Voce tem casa aqui, ~a? Eu sou conetor de imóveis. Se 

interessar fechamos negocio (exibe a fotografia do filbo índio 
adotivo, sobrinho de U Duda). Olha que coisa linda, nem parece 
como velhaco do tio. (Mas, e os pais?) U Duda: a mie morreu 
de parto e queriam matar ele pois é da tradic;áo religiosa guarani. 

Ouvem-se vozes altas, vindas lá de fora. O carro dltimo tipo 
estaciona na casa do vice-cacique. A motorista desee, bem rece
bida pelos índios que logo correm ao seu encontro. Quem ela é? 

• 
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Urna amiga, responde Zé Duda. Nadir deve demorar. Melhor par
tir, porém náo antes de conhecer pessoalmente aquela mulher de 
pele clara, cabelos louros, preseri~ destoante na Aldeia. Hoje é 
data de batizado e ela a madrinha. É possível participar, Antonio? 
Os ombros do vice-cacique se encolhem e seus olhos a consultam 
em silencio. Ela retruca: td olhando pra mim por que? Tudo bem, 
deixa vir. O abano afirmativo da cabec;a de Antonio concede a 
entrada. Que náo se concretizarla por dar ouvidos as vozes dos 
conselhos, quase sempre discretos: olha que é pro seu bem faltar 
a cerimOnia. 

As pessoas evitam conversar sobre esta mulher, Antonieta para 
alguns, V aléria para outros. Ora se apresenta como Funcionária 
da Secretaria do Meio Ambiente, ora da Cruz Vermelha, segundo 
info~óes da comunidade. Descobrir sua identidade é pratica
mente impossível, bem como seu enderec;o, telefone ou dias que 
visita a aldeia. 

Próxima a casa de Antonio a cena continua. Bebado, um índio 
recebe o abrac;o forte de Antonieta (ou Valéria?). Os dois riem 
muito. Ele balbucia palavras incompreensíveis. 

tntrapassado o portáo da Reserva o barro se mistura a areia 
das poucas ruas. Laminado de bala, figurinha repetida de chiclé, 
garrafas vazias e tampinhas váo ficando. Batucadas do samba e 
caninha. Os bares váo brotando feito água das biquinbas. De gar
ganta seca ninguém morre nesta terra. Sede alcoólica muito me
nos. Pernas em bamboleio, copo nas máos e o branco do olho que 
agora é s6 vermelho perambulam pelas vielas da vila. 

A enfermeira Nadir estava com Márcio na Escola de Primeiro 
Grau da Praia da Boracéia. Junto ao portio da Escola a faixa jus
tificava o movimento: RENOVE SEU 'I'fl'ULO ELEITORAL 
AQUI. APOIO PERALTA. A presenc;a dos índios, desejada pelo 
marido de Nadir, náo agradou a todos. Tava a maior fila . De re
pente chegaram uns dez Indios e quiseram passar na frente de 
todo mundo. Imagine se tem grafa uma coisa dessas. É Mgico 
que .ficou todo mundo revoltado. Eles sáo folgados, niio tem res
peito. 

Talvez U Duda saiba desses comentários e prefira abster-se de 
um frágil exercfcio de cidadania. Por enquanto ele guarda a von
tade de transfonnar o mundo criando copos de folhas para saciar 
a sede dos homens. 

- Eu já vivi a vida da cidade. Conhe~o o Viaduto do Chá, o 
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Centro. Tudo muito complicado. Muita gente apressada, muito 
pó. Prefiro aqui, muito mais que náo tem nem compara~áo. Se eu 
pudesse falaria com o Presidente da Funai pra lutar junto com o 
Krenak. Eu nao quero ter carro, aviáo, que isso náo serve pra na
da. O que eu queria mesmo era falar espanhol e conhecer as al
deias do mundo inteiro. O meu sonho é ser pagé e fazer muita 
coisa boa pelos meus irmáos. 

(Sair da Boracéia, do Silveira, é deixar para trás muitos misté
rios na trilha incompleta da reportagem. Flagrantes despertam a 
vontade de conhecer mais fundo onde come~a o cativeiro e termi
na o paraíso dos índios. Que destino teráo as terras cobi~adas dos 
Guarani nas malhas da Justi~a? Seráo alguns tutores que visitam o 
cotidiano ou as festas, vilóes ou beneméritos heróis? Merecemos 
índios e indiozinhos o tratamento patemalista ou há muito sabem 
~les o que querem da vida? Todas, perguntas que aderem a pele 
da repórter que veio de outro mundo). 

.. 
~ · 

Da terra ressequida já náo brotam mai.s 
as sementes do sustento. 

Os fndios de lcatu esjorfam-se para 
assumir um novo ciclo, o dos 

proprietários e lotes. Desapareceram 
os cisnes daque/.as águas. . 

Do tempo dos cisnes 

Nelson V alencio 

,. 
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U birajara caminha silencioso pela estrada de terra. Após uns 
vinte minutos, andando em contato com a camada fina e se

ca de p6, atravessa a primeira cerca de arame farpado. Náo será a 
ónica. Depois dela muitas outras viráo, dividindo o espa~o das 
fazendas. A terra e o p6 seráo substituídos pelo estrume e pela 
grama dos pastos. Pequenos vales, com vacas pastando ao fundo, 
é o cenário que vai dominar a paisagem durante sete ou oito 
quilómetros. Vez ou outra Ubirajara consulta os dois companhei
ros. Quando chegam numa encruzilhada discutem a respeito de 
atravessar ou náo um brejo. 

A última cerca de arame que os tres atravessam é o limite entre 
os pastos e urna terra fofa, onde será plantado arroz. Atravessa
mos a cerca e Ubirajara, jovem índio terena de 12 anos confirma 
que estamos dentro da Reserva Índigena de Icatu, entre os mu
nicípios de Braúna e Luisiama, no oeste do Estado de Sáo Paulo, 
quase na fronteira coro o Mato Grosso. 

Sem automóvel a viagem até Icatu é urna aventura. De Sáo 
Paulo a Penápolis, onde há um ónibus que vai a Braúna, sáo 
aproximadamente dez horas. Mais difícil é sair de Braúna para a 
Reserva. Tres viagens sáo feitas diariamente da p~a principal, 
em frente a prefeitura, até a Reserva. Os ónibus levam os !odios 
que estudam em Braúna, pois na Reserva funciona apenas urna 
escota de 1 ! a 4! série. A professora que dá aulas na escota da 
Reserva pega o onibus as 6hl5min da manhá em frente a . pr~a. 

Depois há somente dois horários: um ao meio dia e outro a urna 
da tarde. 

Os trés índios terena que atravessaram a pé o camiriho até Icatu 
pegaram o onibus do meio día, que náo entra no território demar
cado. Chegando a Icatu é preciso falar com o "chefe", nome da
do a Ranulfo Camilo por Ubirajara. Ranulfo é o representante da 
Funai. Nasceu em Avaí, outra Reserva do Estado de Sáo Paulo e é 
Terena. Mora há seis anos em Icatu, é casado e tem urna filha . 
Marina, sua mulher, é auxiliar de enfermagem, atendendo os ca
sos mais simples dentro da Reserva, onde há um pequeno posto 
médico. Para os casos mais graves existe urna perua de uso co
munitário, que pode levar os doentes até Penápolis ou Braúna. 

Dois tratores também sáo de propriedade da Reserva. U m tele
fone foi instalado pela Telesp e há um rádio amador, onde em 
dois períodos, Ranulfo se comunica com a Funai em Bauru. 

Na sala do prédio principal, urna casa antiga, no estilo das fa-
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zendas antigas de café, Ranulfo concordou em dar algumas in
form~óes sobre Icatu. O representante da Funai nao tem mais de 
30 anos e é da mesma gera~o do atual cacique, Adriano, 22. Fa
lando pouco, o que parece ser uma característica dos índios, Ra
nulfo a princípio conversa com certa reserva. Lembra que seria 
preciso urna autoriza~áo da Funai cm Bauru, para poder ter aces
so ao local. Aos poucos, no entanto, passa a falar mais, sentado 
no sofá simples, ao lado da estante com televisáo colorida e tele
fone. 

Ranulfo náo lembra quando a Reserva de Icatu foi fundada. Os 
Caiguangue já ocupavam as terras antes dos Terena chegarem, 
vindos do Mato Grosso. Hoje sáo 22 familias e 85 pessoas. Na 
Reserva planta-se arroz, feijáo e núlho. Há também 1300 pés de 
maracujá. Quarenta ca~as de gado fomecem o leite para as 
crian~as. No total Icatu tem 122 alqueires, segundo Ranulfo. No 
Diário Oficial da Uniáo, de 30 de outubro de 1991, foi homologa
da a demarc~áo oficial das terras. Consta no documento assinado 
pelo presidente da República que Icatu tem 300 hectares. 

Na escolada Reserva reúne-se o conselho que escolhe o caci
que e decide as principais questóes. Semanalmente o conselho, 
formado por homens com mais de dezesseis anos, analisa o anda
mento da colheita, o que se plantar etc. Os 1300 pés de maracujá 
seguem a tendencia da regiáo de Penápolis. Se em Ribeiráo Preto 
e outras cidades, o café foi substituído pela laranja, aqui o mara
cujá é visto como promissor. Quase toda a produ~áo de alimentos 
é usada dentro da comunidade. Só vendemos algurna coisa se há 
excesso, explica Ranulfo. A Funai dá ajuda, fomece~do com
bustível e remédio. Qualquer pedido é feito pelo rádio amador. 

Na parede da casa, onde o representante da Funai mora, pode
se ver alguns cocares, feitos com contas de vegetal e penas. Ra
nulfo diz que os cocares sáo fáceis de fazer, mas os vasos que se 
ve muito no Mato Grosso é mais difícil, porque o barro que existe 
aqui náo é bom. Para ele o relacionamento entre as duas etnias é 
harmoniosa dentro de Icatu. Sua mulher é exemplo disso. Marina 
é filha de pai Terena e máe Caiguangue. 

As outras na~óes indígenas sáo acompanhadas pela televisáo, 
mas existe um contato muito intenso com os guarani da Reserva 
de A vaí. O representante da Funai cm Icatu acha que alguns líde
res indígenas deveriam aparecer menos na televisáo e fazer mais 
por seus irmáos. (Urna possível crítica a Raoni e Juruna?) 
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O dltimo ónibus sai de Icatu lis 13h30nún. V ários índios pe
gam carona na jardineira pequena, de idade indefinida. Os bancos 
sáo duros e a viagem de pouco mais de meia hora é pontilhada 
por um sacolejar constante. Parando em muitas fazendas pela es
trada, a jardineira deiJta algumas pessoas no caminho. A maioria 
dos passageiros sáo índios, que estáo indo para Braúna, fazer 
compras. Dois botijóes de gás sáo levados por duas índias velhas. 
No mesmo veículo está Marisa, cunhada de Ranulfo. V ai até a ci
dade levar alguns documentos na prefeitura. Vestida com jeans e 
camiseta, sua presen~ faz esquecer as ainda possíveis idéias de 
encontrar índios pelados ou constru~s como ocas na Reserva de 
Icatu. O sorriso, no entanto, é o mesmo dos outros rostos da co
munidade. 

Em Braúna a opiniáo unAnime aponta que ninguém conhece 
melhor os índios de Icatu do que Calucinda Sapaio. Dona Calu, 
como é mais c~nhecida, é viúva de um ex-inspetor do antigo Ser
vi~ de Pro~o aos Indios (SPI) e mora ao lado do grupo ese~ 
lar, que por sua vez, localiza-se atrás da prefeitura. Em Braúna, 
com seus 4500 habitantes, incluindo a zona rural, nao é nada difí
cil encontrar as pessoas, principalmente quando se trata de al
~m conhecido. 

O sossego da casa de Dona Calu denuncia que nio há nin
guém, mas ojo foi difícil descobrir a casa de Isabel Garcia Sam
paio, professora aposentada, casada com um dos filhos de Dona 
Calu. Assim como a sogra, Dona Isabel morou cm Icatu e deu au
la para os índios, embora durante pouco tempo. As lembran~as de 
Icatu sio boas para ela. Lá conheceu o marido, Enedir e lia mui
to, sentada nas escadas da mesma casa, onde boje estáo pendura
dos os cocares, perto do telefonee da televisáo. 

lcatu era urna espécie de colónia penal para os índios de todo o 
país, conta Enedir Sampaio. Vinham índios do Rio grande do Sul 
até a Amazónia e cumpriam aqui um tempo de reclusáo, mas ti
nham toda a liberdade. Leonor, irmá de Dona Isaura, junta-se ao 
casal de professores na nostalgia pelo que foi a Reserva nos tem
pos de seu Érico. A usina de ~úcar, as festas dos índios e a pas
sagem do antropólogo Darcy Ribeiro pela cidade, antes de se tor
nar ministro da Educ~io no govemo Joáo Goulart, sáo fatos re
memorados pelos trés. Sentados na varanda, com o vento de qua
se final de tarde, eles se perdem em lembran~. Dona Leonor 
tem urna pequena loja freqüentada pelos índios. Com dois olhos 
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azuis que já presenciaram os agitados momentos políticos dos 
anos 60 (a filha era aluna da USP e morava no conjunto residen
cial dos estudantes quando a polícia invadiu o prédio) Leonor ge
ralmente náo recebe o pagamento quando vende fiado aos índios. 
Muitos deles vem beber na cidade. Alguns já morreram. Náo sei 
se é por mau costume que eles náo pagam, pois jd vivem numa 
miséria danada, náo é? EnJiio como viio pagar? 

Para encontrar Dona Calucinda, já transformada nwna figura 
meio nútica pelas informa~óes, foi preciso voltar ~ Penápolis. 
Atravessando o asfalto reluzente pelo sol das cinco horas da tar
de, o ónibus é tomado pela música sertaneja do toca titas. Aos 88 
anos, comos cabelos completamente brancos, Dona Calu indica 
os arquivos do marido que estariam na Reserva. Segundo ela se
riam fontes melhores do que sua mern6ria. Eu náo quero /al.ar 
nada, porque vou trocar as datas e acabar dizendo coisas que 
náo aconJeceram. Vou misturar len.das com fatos reais. 

Nervosa, ela timidamente se esquiva das perguntas. Depois da 
interven~áo da neta, que estimula a avó a contar as histórias de 
índios, Dona Calu fica menos tensa e já fala do sangue paraguaio, 
que herdou da avó. Os índios, sua grande paixáo desde a juven
tude, foi o que a aproximou de Érico Sampaio, matogrossense de 
Corumbá como ela. Foi ainda no Mato Grosso que os dois desco
briram a paixáo comum e acabaram se casando. Náo demorou pa
ra que Érico entrasse para o Servi~o de Prot~áo ao índio, na 
época comandado por Rondon, que Dona Calu conheceu ainda 

general. O pai de Érico era amigo de Rondon, um apaixonado pe
los índios. A máe dele era Bororo e o pai um fazendeiro da re
giáo. 

Em 1930 ela acompanhava o marido na viagem até Bradna. 
Érico Sampaio assumia a jurisdi~áo do Servi~o de Pro~io ao 
Índio, numa área que abrangia todo o Estado de Sáo Paulo, inclu
sive o litoral. Durante os vinte e cinco anos que estiveram em Ica
tu tudo funciona va. Havia a usina produzindo o a~dcar, urna bar
ragem, onde se criavam carpas, gado para produ~áo de leite... A 
nostalgia toma conta novamente de quem fala de Icatu, com a di
feren~a da idade, pois Dona Calu viveu lá há mais de quatro dé
cadas. A barragem que cita ainda existe, embora nio haja os cis
nes que a enfeitavam, no entanto o gado continua produzindo lei
te e o maracujá é urna prova de que Icatu acompanha o ritmo 
económico da regiáo. 

• 

• 
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Depois do tempo passado na Reserva de Icatu, como responsá
vel, o casal seguiu para o Mato Grosso, ainda a trabalho do Ser
vi~o de Prote~áo aos Índios. No Mato Grosso, Érico Sampaio se 
aposentou como funcionário público e voltou para Braúna. 

Da sua longa experiencia com índios Dona Calucinda tem vá
rios episódios para contar. Os índios sáo muito inteligenJes. Uma 
vez um velho Caiguangue, que sabia que eu atirava bem, queria 
uma demonstrafáo e ficou me importunando durante vdrios dias. 
Como ele náo parava de insistir, eu pedi que trouxessem uma 
garrafa e disse a ele que a colocasse em cima da cabefa para 
servir de alvo. Ele deixou a garrafa de lado e nunca mais pediu 
para eu atirar. Falante, ao contrário da pessoa desconfiada de 
urna hora atrás, ela diz que todos os índios tem urna mentalidade 
de crian~a. Eles só se inJeressam e aprendem com mais rapidez 
aquilo que tem utilidade para eles. Os rapazes por exemplo, 
aprendiam rapidamente os servifos de mec/inica. 

Nas festas em Icatu era comum beber o quiqui, preparado com 
palmito e fubá fennentados e tomado a beira da fogueira. Todos 
bebiam até ficarem tontos. Os Caiguangue eram muito briguentos 
quando bebiam. 

Os índios Terena, que boje co1,1vivem comos Caiguangue fo
ram trazidos para Icatu por Érico Sampaio, sendo originários do 
Mato Grosso. A vinda c>correu na década de 30, com a inten~ao 
de nao deixar que a Reserva fosse extinta. Trouxeram os Terena 
porque. sao mais trabalhadores, tem mais iniciativa e era preciso 
urna presen~a como a deles para náo deixar que a Reserva desa
parecesse. Ao mesmo tempo que relembra fatos que aconteceram 
há mais de cinqüenta anos, ela se abana com um leque de palha. 
O calor é muito intenso em Penápolis. Fora da casa a rua já está 
escura, mas Dona Calu continua a falar dos fndios, parecendo 
urna espécie de Homero que um dia falou guarani e ainda entende 
a língua ensinada pela avó. 

Compreender os índios é para ela o único modo de gostar 
realmente deles. Um índio, que viveu em Icatu náo deixava que 
aplicassem vacina nos f'tlhos e nem nas mulheres. Para ele aquilo 
era urna espécie de veneno. Quando um dos filhos ficou doente 
ele nao pennitiu que nada fosse aplicado. O garoto morreu. Al
gum tempo depois a esposa preferida foi picada por urna cobra 
venenosa e o índio apareceu gritando desesperado na varanda da 
casa de Dona Calucinda. Ele queria que o Érico aplicasse a vaci-
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na, mas e se ela morresse? A vacina foi aplicada, antes de urna 
explica~áo de Érico Sampaio, que avisou ao índio das possibili
dades de sua esposa sobreviver. A índia conseguiu viver e a partir 
daquele dia náo houve mais problemas com vacinas. O epis6dio 
do veneno é o mote para que ela lembre do marido mais urna vez: 

- Até convénio com o Butantá nós tínhamos naquele tempo. 
Os índios aprontam muitas artes, admite Dona Calu para si 

mesma, depois de confessar que credencia sua longevidade A car
ne de macaco e aos ovos de tartaruga que comia, do mesmo modo 
que os índios. Entre os fatos que a entristeceram foi ver na tele
visáo os fndios que conheceu em Dourados, no Mato Grosso, sui
cidando-se, depois do choque cultural com seitas evangélicas. 

Este tipo de morte está distante das cerimónias fúnebres que 
assistiu entre os Bororo. Sáo formas diferentes de encarar a mor
te. O suicfdio dos índios de Dourados é, para ela, um assassinato. 

Na noite quente de veráo em Penápolis, Dona Calu despede-se 
no portáo da casa da neta. No rosto o sorriso denuncia o sangue 
guarani da avó. É um grande sorriso índio. 

A televisáo trouxe as imagens mais recentes de Icatu. A re
cessáo que toma conta de todo o País náo foi exce~áo para os ín
dios. Segundo a reportagem, os habitantes da Reserva estavam 
procurando emprego nas fazendas da regiáo para conseguir mais 
dinheiro. 

• • 

Nas águas de le11Ulnjá, agora 
é preciso adaptar-se aos ritua.is 

trazidos de longe. O susto diante dos 
fogos do Ano Novo permanece, 11UlS se 
cala em resposta a invasáo de outros 

ritos que parecem dominar 
o mundo habitado. 

Poti nas águas turvas 

Paulo Guilherme 



• 

• • 
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P oti acordou assustado e corre u para f ora da maloca. Encostou 
na árvore, olhos arregalados ainda com remelas, e ficou obser

vando. Silencio. Mais a frente o cacique Verá-Mirim, de costas 
para o garoto, admirava o espetáculo a beira do grande declive. 
Ao longe, as luzes pipocavam no ar, o barulho dos fogos ressoava 
por toda a baía de Angra e chegava a montanha. Foram pouco 
mais de cinco minutos romanos. O céu ficou iluminado como fes
tival de fogos anunciando a chegada do Ano-Novo cristáo. O ve
lho índio deu as costas para a vista, olhar contrariado, colocou a 
máo no ombro do menino e o levou para dentro da casa. A aldeia 
Guaraní dormia. Náo havia nada para se comemorar. 

A distancia entre aqueles dois mundos ficou curta no espa~o e 
desajustada no tempo. As determina~óes do govemo, projetos e 
constru~óes, especula~áo imobiliária e linhas de fronteira, cru
zando, separando cercando. A f or~a Guarani também valeu na 
briga pela terra. Conseguiram 700 hectares da Serrada Bocaina. 
O branco questionou imemorialidade: os f ndios náo nasceram ali, 
poucos direitos teriam. Suas terras de origem foram tomadas pela 
história, era preciso se fixar em algnm lugar. Mesmo que táo per
to da elite branca. 

O medidor de quilometragem da perna da Funai, que desafia 
em raros momentos a esburacada trilha que leva a metade da mon
tanha, onde come~a a aldeia, e os passos ritmados e decididos dos 
Guaraní, que percorrem o mesmo caminho várias vezes ao día, 
contam com precisáo 3,2 quilómetros entre a primeira maloca e a 
beira da estrada. 

Do outro lado da Río-Santos dormem os mais privilegiados 
brasileiros num luxuoso condomfnio fechado com direito a hotel, 
apartamentos, casas de veraneio e a mais bem equipada marina da 
costa brasileira. Naquelas águas repousam saveiros, veleiros e ia
tes de todos os tamanhos e os proprietários de todas as posses. 

Poucas horas depois de estourarem as primeiras champanhes a 
beira-mar, anunciando o Ano-Novo, era possível cruzar com al
gum índio caminhando pelos diques, circulando entre os barcos, 
passando a vista no mar, na piscina, e tentando convencer o em
presário de que aquele arco-e-flecha era o enfeite ideal para o 
convés do iate. Por caridade, alguns compravam o artesanato. A 
maioria, porém, nem parecia notar a presen~a dos Guarani. Afi
na!, o sol ainda estava forte, e o marinheiro dava os últimos deta
lhes para o barco sair. 
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Além disso, mal dá para entender o que esta (ndia est4 fa/an
do! 

Para! entra diariamente no condonúnio disf~ada de Rosa. 
Pés descal~os, a velha saia preta remendada, a cor da camisa con
fumando o nome de branco que recebeu. Agarrada a máo direita 
o cesto com algumas ~as de artesanato produzidas na ladeia. 
Sua lábia para conquistar o consumidor é deficiente. Portugués e 
tupi se confundem na voz tímida da índia adulta. O cheiro da be
bida mantém o comprador a distancia. Nesta hora, ela apela para 
o olhar amargurado, e vende a pe~a com piedade. 

Na maioria das vezes o pouco que Rosa consegue arrecadar no 
condomínio náo chega nem na beira da estrada. No caminho de 
volta, ela faz urna parada obrigat6ria nos botecos erguidos em 
volta do mangue. Cai~ara e pescadores se juntam, a índia para di
vidir a birita. 

O código ético dos Guarani proíbe a entrada de bebidas alcoó
licas na aldeia. Alguns driblam esta regra e levam as garrafas para 
suas casas. A maioria, porém, prefere os bares e botecos da re
giáo, onde podem se deliciar com a pinga e urna sinuca. 

Verá-Mirim já perdeu as esperan~as de cura do vício da irmá. 
A queda de Rosa para o alcolismo é antiga, e a única coisa que o 
cacique procura fazer é procurar impedir que as crian~s sejam 
viciadas com o tempo. 

Vou te contar uma coisa. O que acabou com os (ndios no Bra
sil niio foi o homem branco niio. Foi a bebida. Índio 1 muitofra
co para isto. Quando bebe, niio consegue pensar, niio se organi
za, deixa a miséria tomar conta. 

A vida produtiva na aldeia tem alguma rela~áo com o universo 
de fora. Enquanto os homens cuidam da lavoura, as mulheres pas
sam o dia fazendo pe~as de artesanato que sáo vendidas na beira 
da estrada. Lá, os índios ficam sentados a sombra das árvores er
guidas na pista que leva para o Rio. As horas demoram a passar. 
Para evitar o desgaste, o jeito é se mexer o menos possível. Os 
cestos de palha colocados no acostamento confundem-se com os 
olhares fixos e melancólicos dos Guaraní. Urna piscada somente 
quando passa carro a toda velocidade, sem notar a placa "Artesa
nato indígena a 500 metros". 

Mesmo com a pouca venda, o artesanato é a atividade principal 
na montanha. A prática de a técnica desenvolvida transforma o 
trabalho da velha índia numa verdadeira linha de produ~ao. A pa-
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lha é tran~ada pelos movimentos das duas máos em sincronia. A 
velocidade dos b~a~s deixa os olhos cansados. Sentada no cháo 
duro de terra batida, a velha fixa o olhar no vazio. Todo 0 seu 
espirito está a fiar. As linhas das rugas acentuam sua expressáo 
cansada. Porquinho, galinhas, choro de crian~a, fuma~a nos 
olhos, nada parece incomodar. A velha transcende em seu univer
so Guaraní. 

O trabalho é minuciosamente fiscalizado pelas duas gemeas, fi
lhas do lavrador Ronildo. A do lado de lá permanece calada 
olh_ar sério. A do outro tenta imitá-la. Mas ao perceber o sorris~ 
anustoso do visitante, libera toda a sua alegria. Cochichos e co
~ntários na língua nativa quebram a tensáo daquela visita. Ro
nlldo permanece distante. 

É melhor vocé fa/ar com o cacique. Ele conhece toda a nossa 
história. 

O jeito sereno de Verá-Mirim falar toma tranqüila a conversa 
so~re . a saga . daquele grupo em pleno ambiente selvagem. O que 
mru.s un~res~1ona naquele índio é a alegria de viver expressa em 
seu somso smcero e as vezes sarcástico que explora com natura
lidade seu rosto ao lembrar as aventuras e desventuras de seu po
vo e de outros. Pés e máos esfolados pelos anos plantando, pes
cando e lutando pela uniáo do grupo, o direito aterra e a vida. E 
um corpo sadio para o homem de 77 anos que aparenta 50. 

A sua hist6ria come~ou na aldeia de Xapec6, no interior de 
Santa Catarina, em 1915. Urna forte tempestade sacudiu a aldeia 
no dia do seu nascimento. Poi batizado como Verá-Mirim que 
si~ifica, "pequeno relampago". Mais tarde, no registro ci~il da 
le1 do branco, o índio recebeu o nome de Joao da Silva. Umbra
sileiro. 

Quando atingiu a idade adulta, Verá-Mirim transferiu-se para a 
aldeia de Ibirama, junto com alguns parentes nascidos na Argen
tina. Poi ali que o grupo co~ou a tomar forma e volume e a 

' . 
conhecer de perto a for~a do capital e da tecnología na destrui~o 
da natureza. A cobertura vegetal que forrava a regiáo foi rapida
mente sendo despida por madeireiros clandestinos. O rio Itajaí (oi 
represado para a constru~áo da Barragem Norte. As máquinas in
vadiram a Reserva, e os índios foram desapropriados. 

Boa parte deles foi levada para a aldeia da Cotinga, no Paraná. 
A ilha foi dividida pela metade, e os Guarani tiveram que repartir 
a área com um grupo de Kaingang. 
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Nosso povo se multiplica muito depressa. A ilha foi ficando 
pequena para nós, e tivemos que sair. 

Foram necessários tr~s onibus para levar 120 índios para o 
sertáo do Bracuí, em Angra dos Reis. 1985. 

No meio do caminho, paramos numa cidadezinha e acompa
nhamos uma festa junina. Era noite, annaram uma fogueira 
enorme com toras de madeira. Ao lado, celebraram um casa
mento. Para voce ver como branco tem cada mani.a besta, quan
do acenderam o fogo, a fogueira se desmanchou e caiu tudo em 
cima dos noivos. Morreram os dois. 

A história foi repetida por entre risadas até o desembarque no 
pé da serra. O grupo foi recebido pelo índio Aparicio, filho do 
primeiro habitante daquela regiáo. Aparicio havia morrido naque
le mesmo ano, atropelado na Rio-Santos numa tarde de sol. 

Logo na chegada ao local, Joáo da Silva, ou melhor, Verá-Mi
rim, organizou o grupo para a constru~áo das habita~óes. Em 
poucos días, a área selvagem e com ar abandonado ganhava vida 
e um aspecto de aldeia, e o velho índio era nomeado cacique. 

As malocas foram se espalhando pelo terreno irregular da mon
tanha. Algumas famfiias instalaram-se em áreas de dificil acesso, 
enquanto outras preferiram ficar perto do pátio central, onde se 
realizam cerimónias e rituais. Na maloca principal mora a famOia 
do cacique: ele, a esposa Santina e mais nove filhos. A sombra da , 
árvore plantada pelo pioneiro Aparicio há mais de 30 anos, sio 
feítas as reunióes para a discussáo dos problemas e a divisio das 
tarefas. Próximo dali fica a escola montada pelos índios para en
sinar ls crian~as da aldeira o tupi e o portugués. As aulas sio da
das pelo índio Poti que, como a maioria dos borneos adultos, tem 
urna no~áo básica da língua branca adquirida em escolas fora da 
aldeia. 

Atrás do pátio há um pequeno vale onde se concentra a maior 
parte das planta~s dos Guarani. O produto principal semeado 
naquelas terras é a mandioca, base alimentar da aldeia. Arroz, ba
nana, cana-de-a~úcar, hortali~ e legumes também revestem o 
solo da montanha. Urna grande concentra~áo de galinhas convive 
diariamente com aquele povo. Os índios também recebem alllnen
tos fomecidos pela Funai, mas a periocidicidade da visita da pe
rna da entidade nunca é confiável. Quando o estoque acaba, é 
preciso recorrer aos mercados de Angra dos Reis, Frade ou Mam
bucaba, quando sobra dinbeiro. 

.. 
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A ca~a a pequenos animais dentro da regiáo da aldeia também 
garante a alimenta~o do povo. Os fndios aprendem desde peq-ue
nos a explorar a floresta da Bocaina em busca de comida. A pesca 
no rio Bracuí é outra alternativa. Somente o mar pennanece in
tocável por eles. Mesmo podendo enxergar o oceano do alto da 
montanha, nenhum fudio arrisca a vida dentro de urna traineira. A 
pesca em águas salgadas é ignorada por eles. 

Vez ou outra um guerreiro retoma a tribo com algum ferimento 
adquirido na floresta! Todos sabem que na procura por comida es
tarlo sujeitos a arranbóes, quedas e até picadas de cobras· .. Ao fi
nal destes combates, os feridos sáo entregues a enfennaria monta
da na aldeia com produtos naturais como chás de ervas medici-· 
nais, mais xaropes, seringas e comprimidos fomecidos pela Funai. 
Quando algum Guarani sucumbe a urna doen~a mais grave, ele é 
logo transportado para o posto de saúde mais próximo ou para a 
Casa do Índio, que fica em Sáo Paulo. 

A enfermaria foi o local escolhido para ser a sede do Guaraní 
de Bracuí Futebol Clube. Naquele pequeno espa~o sáo guardados 
com tod~ cuidado os troféus conquistados pelos índios nos cam
peonatos de futebol disputados. contra tintes· de peóes, cai~aras e 
pescadores da regiáo. O jogo de bola é a principaj diversáo nas 
manhás de domingo. Homens, crian~as e as jovens adolescentes 
descem a montanha até chegarem ao campo onde sáo disputados 
os rachas. O gramado bem cuidado logo vira pra~a de guerra en
~ os lépidos G,uarani e seos adversários. Apesar 1de toda virili
dade, as regras do jogo sáo respeitadas. 

O gosto daqueles índios para o futebol pode ser comprovado 
na propria aldeia. Um terreno fértil foi desmatado para servir de 
campo de futebol de terra batida. Em toda a regiáo, aquele pe
queno espa~o é o único lugar plano onde a bola pode correr me
nos que os jogadores. O campo também tem outras utilidades, 
sendo aproyeitado para a realiza~o de festas ou transformado em 
heliporto, recebendo dos céus os representantes da lei. 

O barulho das hélices atrai todos para o local de pouso. O 
vendaval provocado pela máquina espalha a poeira e sacode ~ 
casas e a vegeta~o. Quando a porta se abre, a esperan~a é a 
mesma. 

O govemador desbravou toda a extensáo da Reserva de dentro 
do helicóptero, mas fez questáo de ter urna experi8ncia v.iva do 
local. Ano eleitoral, 1990. Dr. Wellington cumpria os últimos_ me-
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ses do seu mandato, e seu partido dificilmente continuarla no po
der. 

Tres anos antes, o govemador assinara um conv~nio com a Fu
nai para a regul~áo e a demarca~áo da aldeia de Bracuí. A 
terra que os !odios ocupavam há 30 anos náo era deles. Pela lei, 
náo tinha dono. Alguns posseiros que instalaram-se naquela área 
foram retirados e receberam inden~óes do govemo. O cacique 
Verá-Mirim reuniu na época sua gente para discutir o que fazer 
com tanta demora do govemo para acertar a situa~áo. Ele vestiu
se de Joáo da Silva, reuniu tres dos seus mais espertos parentes e 
seguiram todos para a capital fluminense. Os quatro Guarani en
traram no Palácio Guanabara e foram decididos ao encontro com 
o govemador. Dr. Wellington escondeu os olhos atrás das grandes 
lentes, fitou os índios rapidamente e prometeu tomar providancias 
para acelerar o processo. Para ganhar a confian~a dos índios e 
provar a veracidade política de suas .palavras, ele entregou aos 
Guarani o ·documento de emissáo de posse que garantia aos índios 
o direito de ocupar os 700 hectares da reserva de Bracuí. A dádi
va remetida pelo govemante foi logo colocada em xeque. 

Como se fossem Deus eles nos permitan ocupar a ten-a que é 
nossa há muito tempo. 

A década virou, o govemo mudou, mas os Guarani continuam 
na espera da demarca~áo de swis terras. A uniáo do grupo em 
volta dos problemas garante a vida tranqüila na aldeia. A valori
za~áo imobiliária daquela regiáo, as pressóes do proprietário vizi
nho, wn poderoso banco, ou dos fazendeiros gananciosos da Bo
caina, sáo amea~as distantes da vista dos índios. A fertilidade do 
grupo cresce na mesma propo~áo que a uniáo entre corpos e al
mas Guarani. Bracuí a cada ano recebe novas famfiias, a maioria 
vindas das aldeias de Boa Esperan~a, no Espfrito Santo, ou de 
Boa Vista, em Ubatuba. A tradi~áo foi preservada desde os tem
pos na ilha da Cotinga. O grupo praticamente náo se desmembra, 
e a vontade de reeditar a grande for~a Guarani de outros séculos e 
outras regióes permanece forte na única aldeia indígena do Rio de 
Janeiro. As primeiras famílias foram gerando outras, e destas, ou
tras. Em cinco anos, a popula~áo se duplicou. Agora sáo quase 
300 Guaraní e 70 famfiias. 

O que mais colhemos por aqui sao cria~as. A cada ano au
menta a cria~ada, agora já devem ter mais de cem brincando 
poraf. 

• 
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As irmás Pará-Mirim e Ará-Mirim acompanham sempre o cora
joso Poti nas expedi~óes diárias pelas águas do rio Bracuí. As 
cri~as gostam de se apoiar nas pedras e deixar a água cair sobre 
a cabe~a. Outras preferem o tanque feito com pedra e cimento pa
ra represar a água, isto quando náo há nenhuma máe lavando rou
pas por ali. Os olhos de Poti permanecem abertos mesmo no en
contro frontal comas águas vindas do alto. O fascínio do garoto 
em conhecera origem do rio lhe valeu vários sermóes do seu pai, 
o cacique. 

A nascente do rio Bracuí fica no estado de Sáo Paulo, a alguns 
quilómetros da fronteira como Rio de Janeiro. Verá-Mirim sabe 
que as águas paulistas que matam a sede do seu povo serve 
também como ponto de fuga para algum Guaraní insatisfeito com 
a vida dali ou seduzido com as noticias tortuosas vendendo a 
imagem das grandes cidades. Para evitar os olhares amargurados 
de seus irmaos acompanhando sua partida, o fugitivo espera a 
noite chegar. Daí sáo mais tres dias e tres noites de caminhada 
pela mata, atravessando a serra, até chegar a grande rodovia. 

Sua alma agora será cadastrada na cidade grande. O guerreiro 
de tantas bravuras entre seu povo se prepara para receber um no
me: Joáo da Silva, para confundir-se com tantos outros espalha
dos pelo Brasil. 
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Nos passos de balé, a vontade 
de resgatar a festa da morte. O espetáculo 

na comunülade reencena um fragmento 
de cultura. Mas, na exposifáo atual, concorre 

com outros slwws. 
O mito do centro da terra e um capítulo 

de JWVela se cruzam 
na antropofagia. 

QUARUP atrav& da janela 

Marcelo Tamada 
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P rimeiro instante: Pelados, donnindo pregui~osamente numa 
rede dependurada entre as árvores. Urna tanga com penas 

coloridas, um tacape, tintas pelo corpo. Segundo instante: Short 
barato, surrado, -sem camisa, subnutrido e desempregado, recluso 
numa reserva espremida entre fazendas, andando precariamente 
na ca~amba de um caminháo velho. Qual o momento que repre
senta com maior fidelidade o índio brasileiro? As crian~as da pe
riferia de Sáo Paulo que assistiram Quarup ( coreografia do Ballet 
Stagium) nas suas escolas náo teriam dificuldade para responder a 
essa pergunta. Mas talvez se realizasse(Il urna breve viagem, até a 
cidade Peruíbe, 135.km de Sáo Paulo por exemplo, conseguiriam 
descobrir novas verdades. Num descobrimento que penetrarla 
além do retrato folclórico que percorre o mundo como atra~áo 
turística para estrangeiro ver. Talvez se essas crian~as realizassem 
essa v1agem ... 

Ruidos estranhos para urna escola. Ao invés de centenas de 
crian~as correndo no pátio do recreio, ouvem-se marteladas, ser
rotes, pregos caindo ao cháo. Na quadra esportiva, um pequeno 
palco está sendo construído. É sábado e a escola repousa como 
final de semana. Exceto por um detalhe: dois cartazes afixados no 
portáo da escola, onde se le: "Escola Aberta: hoje QUARUP com 
o Ballet Stagium", escritos em letras grandes com caneta hidro
gráfica. 

Peruíbe, litoral sul do Estado de Sáo Paulo. 13Skm da Ca
pital. Quase duas horas de viagem de carro. Entre as cidades 
de lguape e Itanhaém, famosa pela Usina Nudear que náo 
veio e pela Juréia, regiáo cuja fauna e Dora ainda estáo pre
servadas, Peruíbe enfrenta a mesma realidade de outras ci
dades Utorineas paulistas. Suas praias sáo semanalmente in
vadidas por ''estrangeiros'' que buscam repouso e descanso a 
beira-mar. Sáo paulistanos e santistas, cansados do dia-a-dia 
e da polui~áo da cidade grande, cujas "casas de praia" sáo 
construfdas nos terrenos mais próximos a areia e ao mar. 
Acaba por haver duas ''Peruíbes'' distintas: a dos estrangei.: 
ros turistas e a dos habitantes, cidadáos moradores. En<¡uan
to os primeiros buscam a proximidade do mar, os segundos 
vivem na periferia da Peruíbe turista. Longe da praia, s6 al
can~ado após urna considenivel caminhada, trabalham como 



178 

pedreiros, encanadores e geralmente s6 saem de sua Peruf
be-periferia em dir~o a Peruíbe-turista para executar al
gum servi~ nas casas dos turistas. 

Urn automóvel pára na frente da escola. Chegam os primeiros 
bailarinos do Stagiurn para a apresenta~áo. Os técnicos descarre
gam sua aparelhagern e come~am os preparativos para instalá-la. 
Examinam o palco improvisado que se estende na quadra de es
portes. Alguns bailarinos sobem no palco que deve ter urn pouco 
mais de um metro de altura, e descal~os, come~am a bater com o 
pé no chao. Turn ... tum ... turn ... ouvem atentamente o sorn, · ... tum 
... tum. Testarn o eco dos seus passos. Quarup náo é urna coreo
grafia recente do Ballet Stagium. Desde 1975, o Stagium apresen
ta essa coreografia que reproduz passos de dan~a de algumas tri
bos do Xingu. A trilha sonora foi colhida pelos lnnáos Villas
Boas ern urna de suas inúmeras incursóes pela mata amaz6nica. 
Sáo sons da floresta, gritos, can~óes sincopadas, ritmos rústicos, 
ao vivo, entoa~óes ritualísticas. 

O asfalto prossegue mais alguns metros. Segue-se entáo 
uma longa estrada de terra. Estamos no trevo que lnterllga a 
rodovia Pedro Taques ao acesso a cidade de Peruíbe. Em dl
~o contrária ao mar, esta estrada val rumo as montanbas. 
É por meio dela que se alean~ o posto indfgena de Perufbe, 
denominado Aldeia do Bananal, segundo as lnstru~ de 
moradores de Perufbe, ditas de modo pouco conftaivel. Sabem 
que existe uma reserva de fndios na ddade mas desconbecem 
sua locali~o e:xata. A distAncia de nove qull6metros, se
gundo um dos primeiros consultados, quase tripllcou até a 
aldeia. 

A apresenta~áo come~a as l 9h00. Meia hora antes do inicio, a 
platéia improvisada, na verdade urna arquibancada da quadra es
portiva, está vazia. Ao come~ no entanto, o público já é nume
roso, talvez urnas cern pessoas. Ern frente ao palco, um grupo de 
crian<;as senta-se ao cháo. Devem ter entre sete a nove anos. En
tre as minúsculas cabecinhas, bem ao centro delas, sobressai urna 
maior, de cabelos cornpridos. Talvez urna professora e seos alu
nos. Alguns país corn seus filhos também esperarn pela apresen
~áo. Muitos jovens, entre rapazes e rnocinhas, conversam em 
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pequenos grupos, combinando talvez urn programa para o tmal da 
noite. De um prédio ern frente a quadra, sai urna luz azulada de 
urna das janelas. A luz de um aparelho de TV ligado. Afinal, boje 
é sábado e sábado é día de diversáo. Hoje, a escola é só um tea
tro. 

- V oce sabe onde é a reserva dos índios? Indago. A respos
ta é uma careta mesclada com uma risada sem gra~a. - Xi, é 
/ora da cidade. Nunca fui até lá niio. A busca continua: um se
nhor de meia-idade pára na cal~ada. - Se voce pegar o onibus 
verde-amare lo, vocé chega até lá. A estrada fica na entrada da 
cidade. A quem quer que vod pergunte, a resposta náo muda 
multo. Sabem que existe uma reserva de índios. Ela é fora da 
cidade. Náo sabem onde ftca com exatidáo. Raramente os en
contram, salvo os domingos quando alguns moradores da re
serva v~m até a feirinha hippie venderem seu artesanato. 
Sáo amistosos? - Náo sei, acho que sáo, nunca conversei com 
eles. As inform~ mais seguras vieram de um rapaz, gar
~om de profissáo. -A reserva? Éfora da cidade, sim. Eu nunca 
fui até lá mas tem uns caras da cidade que já foram. Eles váo jo
gar futebol lá. Tem um campo de futebol. Sim. Gramadiio. Da 
estrada até a aldeia deve ter uns nove qui.l6metros ou um pouco 
mais que isso. O caminho é assim: voce pega a ... 

A apresenta~áo come~a. As luzes do teatro-quadra esportiva se 
apagam. Entram os bailarinos. O som come~a a se espalhar na es
cola... - a sombra de urna pessoa aparece naquela janela de luz 
azulada defronte a quadra, debru~a-se no parapeito - ... a sinfonía 
de gritos, flautas, passos, cantos ecoam pelas salas de aulas e cor
redores. Urn jogo de luz destacamos bailarinos. O espetáculo é 
acornpanhado com aten~áo. O silencio domina a platéia, salvo 
urna ou outra risadinha dado pelas garotas, ouri~adas pelo porte 
físico dos bailarinos. No palco, hom!ns e rnulheres vestidos com 
macacóes, uns verdes outros amarelos, dan~arn ern ritmo bem 
marcado. TUM-tum. TUM-tum. O primeiro passo mais forte, o 
segundo em falso ajudam a marcar o ritmo da dan~a. Na janela de 
luz azulada, rnais sombras se aglomerarn ern tomo da primeira. 
Sáo quatro ou cinco pessoas debru~adas no paiapeito. A luz azu
lada cessa. Num dos cantos da sala, o aparelho de televisáo agora 
está desligado. A platéia sáo acrescidos mais cinco espectadores, 
dependurados e espremidos no parapeito da janela. 
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A estrada de terra estii em más condi~óes. A cbuva que 
caiu pela manhá deixou seus estragos e alguns trechos ainda 
apresentam ~ de égua. Encontra-se poucos carros, porém 
multos cavalos. Cavalos sol.tos nos pastos, cavalos conduzlndo 
seu montador ao destino necessário. No infcio, depara-se com 
várias ch6caras e sftios. A paisagem é dominada por casas de 
relativo conforto, algumas até com amplos gramados e pisci
nas, e pastagens onde o gado romina capim-forrageiro em 
melo a coqueiros, pés de palmito e bananeiras. Parece o 
Campo em plena cldade litorAnea. O primelro riacho é trans
posto através de uma ponte larga, passa dois carros, e segu
ra, suas estruturas sáo de concreto. Os nove quil6metros lni
ciais sáo percorridos sem nenhum vesUgio da reserva de fn
dios. Preocupados, perguntamos para as prlmeiras pessoas 
que encontramos: uma famOia. O pai, a mulher e uma meni
na de uns nove anos. O pal tem nas máos uma peixelra com
prida. - Reserva de fndios? Olha para a mtilher procurando 
uma resposta - Será que tem? A mulher balan~a a ca~, o 
homem entáo parece lembrar-se de algo, aproxima da janela 
do carro e orienta com gestos exagerados - ••• jica bem lá pro 
fundo . Voce vai atravessar tres riachos. Parecemfundo mas niio 
siío niio. É rasinho. Pode ir tranqüilo que nunca ninguém enca
lhou lá. Vai reto, niío tem como errar niío. Até lá deve ter uns . .. 
- faz uma careta pensativa - ••• deixa eu ver ... - olhando para 
o du - ••• nove quilometros. Mais nove quil6metros. A coln
ddénda dos números assusta um pouco. O retrovisor mostra 
que eles retomam seu caminbo e num relance, o brilho da 
peixelra ofusca os olhos. O sol est4 se pondo rapidamente. 

A música pára. As luzes diminuem até quase urna penumbra. 
No palco meia-luz, ocorre a tranfonna~áo a indios. Os bailarino.s 
despem seos macacóes. Os homens ficam coro urna minúscula 
tanga, armados coro arcos e flechas. As mulheres coro seios de fo
rae carregam cestos de palha. Ouve-se um borburinho. Penas co
loridas e colares de pedras enfeitam os índios. Na fila defronte ao 
palco, urna crian~a fala - Tia, elas estiío peladas. A mulher de 
cabelos compridos censura coro " Shsssss!" Sentados na arqui
bancada, urna mulher confidencia ao ouvido do marido. Prova
velmente algo do tipo " Imagine, mulheres nuas numa escola pú
blica." A platéia masculina se ouri«;a. Alguns sorrisos maliciosos 
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aparecem nos lábios dos rapazes. A apresenta~áo prossegue. No 
palco, os bailarinos simulam urna luta - dois homens se agarram 
fazendo os mesmos movimentos dos rituais indígenas. Simulam o 
Quarup. 

Logo atravessa-se outra ponte, bem mais frágil que a pri
meira. Sob ela, um pequeno riacho. Só passa um carro de 
cada vez e parece ser feita de madeira. A paisagem mudou 
bastante. Ao invés das cbácaras e sftios da primeira etapa, 
agora um vasto tapete de bananeiras domina o cenário. As 
casas sio simples e pobres. Devem abrigar apenas as famffias 
dos bananeiros. Os pés de bananas estáo espalhados em todos 
os lugares, ao longo da estrada. O ambiente é de multa po
breza e austeridade. Parece aquela cidadezinha sufocada no 
ftm do mundo. O ar estava quente e 6mido, chovera há pou
co, e a estrada piorava gradativamente. Nenhum estabeleci
mento comercial, nenhuma farmácia, raramente encontra
va-se com pessoas. S6 algumas cboupanas de vez em quando 
apareclam, servlndo de bar aos habitantes locais. l\.tais um 
riacho aparece mas desta vez sem nenhuma ponte sobre ele. 
No fundo do leito do rlo, um cháo de cascalbos e pequenas 
pedras asseguravam a passagem. A água era bem limpa. Pas
sa-se com certo recelo. Um pouco mais adiante, outro riacho 
cortava a estrada. Desta vez era mais caudaloso e pareda ser 
mais fundo. A qua era igualmente limpa. As pedras do fun
do dorio maiores. A travtsia foi. ainda mais vagarosa. O te
mor aumentava. Será que ainda demora multo para se che
gar 16? A vontade de retornar era grande. 

A apresenta~o caminha para o seu final. Todos os índios mar
cham em urna só dire~o. As cabe~as ao alto, os olhos mirando o 
céu, refletem orgulho. Marcham coro dignidade e determina~áo. 
De repente, um a um come~ a cair. Caem doentes, fracos, as
sassinados. Simulam a malária, um tiro recebido, a inani~áo. Os 
valentes guerreiros desfalecem assim como aniquilada é a sua c~
viliz~áo. Cai o último dos guerreiros. Fim da apresenta~áo. Na 
platéia, urna das crian~as faz urna pergunta que fica sem resposta 
- Tia, el.es estlio morrendo? Por que? Sente-se a com~áo no ar. 
A platéia está em sil~ncio. Os bailarinos se retiram do palco. As 
luzes sáo acesas. Aplausos. 
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O primeiro sinal da reserva, na verdade, o único. Uma 
placa do govemo federal que proíbe a ocupa~o da área. A 
placa está amarelada e meio torta. As letras e faixas em ver
de-amarelo trazem a lembran~a da pátria, de oftclal. No seu 
fundo branco percebe-se in6meros pontos de ferrugem. Está 
quase marrom. Parece desprezada em meio a uma mata já al
ta que por pouco náo oculta suas palavras "Prolbido, reserva 
indígena''. Logo mais adiante vemos uma escota pública com 
urna quadra de cimento. É lá a entrada da reserva. Espremi· 
da entre bananeiras, chácaras e sítios, servida por uma única 
estrada. Há cerca de 25km do asfalto, ligados por uma estra
dinha de terra ruim e estreita. Em um interior tio interior 
que náo precisam mais de pontes para atravessar 08 riachos. 
Da entrada, ve-se uma curta estradinha de terra que liga a 
aldeia, em péssimas condi~óes para um carro. Na vizinhan~ 
da reserva, extensos e silenciosos tapetes verdes de pés de ba
nana, um campo de futebol gramado e uma escota, a escola 
dos brancos. Próximo um ponto de 6nibus, a lig~ deles 
com a cidade e um alambique, o único estabeleclmento da re
giáo. Um pouco antes, uma casa branca e azul ostenta 08 dl
zeres "~mbléia de Deos". Atrás dos port6es da entrada, 
os índios vivem sua realidade. 

Os aplausos cessam. As crian~as que estavam sentadas na pri
rneira fila se levantam e come~am a correr de um lado para o ou
tro. Os país com seus filhos caminham para a saída. Os jovens 
combinam os últimos detalhes do programa do sábado. Todos 
conversam sobre várias coisas menos Quarup. Quarup náo passou 
de urna pe~a que ínostrou os índios nus e cheio de penas. Essa é a 
imagem. Exótica, externa a eles. Da janela do apartamento, a luz 
azulada novamente domina o ambiente. Para aquela família, Qua
rup foi só um programa como a novela ou o noticiário. A janela, · 
talvez urna curiosa televisáo. 

Eles só mudaram o canal. 

E a cidade repousa feliz. 

• 

• 

• 

Nos limites mais distantes 
do conforto, da saúde, populafOeS indtgenas 

culti.vam a grande expectativa: 
virá alguém do mundo urbano pa.ra atender 

um doente, um necessitado? 
O apelo ecoa no mapa do Brasil, muitos 

sáo chamados, poucos respondem. 

Nas fronteiras da saúde 

Flávio Sérgio Jorge de Freitas 
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- Bu sabia que voce vinha boje. Bu sonhei com voce esta 
noite. 

Estas frases nao teriam nada de especial se náo fosse a ocasiáo 
em que foram ditas. O sanitarista e antropólogo lstván Van Deur
sen Varga trabalhava em 1988 no Estado de Roraima, convidado 
pelo secretário de saúde do município de Boa Vista para fazer um 
levantamento da saúde na área do garimpo. Numa das caminbadas 
pela regiáo junto aos garimpeiros, ele conhece o pessoal de um 
barraco de um grupo de protestantes onde funcionava urna igreja: 
Ali havia umas pessoas preocupadas com a situafáo dos fndios 
que viviam próximos. Um cara me falou: Olha, doutor, náo darla 
para o senhor dar urna olhada nos índios, bá urna maloca yano
marni aqui perto, as crian~as estáo muito doentes. E eu fu.i e al 
que tive o meu primeiro contato com uma aldeia. E tinha lá um 
yanomami que falava portugues, o Pedrinho. 

Poi no momento que os dois se encontraram que Pedrinho dis
se as duas frases que permanecem na sua memória até boje. Nos 
momentos em que relembra o que acontecia na regiáo yanomami, 
István dá a impressáo de que se transporta para lá. O seu rosto 
traduz a em~áo que náo se perdeu com o tempo. A preocupa~áo 
com o ser humano também náo ficou perdida no passado. 

A informa~o sobre o trabalho de lstván com os índios vem 
por meio do Centro Ecumenico Documenta~áo Informa~áo (CE
DI). Encontro marcado, este traz a descoberta de que o seu traba
lho coma saúde, mesmo antes dos índios, parte de urna proposta 
que come~a a tomar corpo há mais tempo, precisamente em 1975. 

O garoto que aos quinze anos na época viajou para o Peru e a 
Bolivia no famoso "trem da morte" talvez náo imaginasse o que 
esta viagem mudarla em sua vida. Eram somente ele, um primo e 
dois amigos. F oi um momento super-importante na minha tra
jetória pessoal, representou uma ruptura, por exemplo, no proje
to que meus pais faziam a respeito de mim, de ser um cara certi.
nho, com uma carreira social bem enquadrada, reconhecida. 

Poi nestes dois países, onde ficou um mes e meio, que ele des
cobriu que o mundo era muito mais diverso do que imaginava. 
Essa viagem marca para mim a descoberta do outro, do outro 
social, se bem que eu já tinha uma certa percePfáO dessa coisa, 
até pelo fato de eu náo me identificar comos meus colegas de 
colégio (o Santo Américo, tradicional escola de Sáo Paulo). Eu 
tinha alguns grandes amigos mas náo me identificava definitiva-
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mente com o comportamento dos meus colegas de classe. F oi só 
através do recurso desta viagem que eu consegui romper esta 
barreira cultural que estava instalada em torno de mim, a bolha 
de vidro na qual eu vivia. 

- É a partir daí que voce come~a a ter um maior contato com a 
popula~o indígena? 

Eu niio digo a populafiio indfgena mas a populafiio, enten-
deu? Eu descobri que a palavra populafiio nada mais é do que 
uma idéia abstrata, pinta uma homogeneidade que na verdade 
niio existe. Quando vocé /ala populafiio, vocé imagina uma mas
sa de gente. Para mim, esta viagemfoi a descoberta deste outro 
universo que a lantude social e a cultural da gente niio permite 
atravessar muitas vezes, que a gente niio convive, niio vé este co
tidiano de perto. E este outro universo é riquíssimo, colorido, 
incrfvel ... e a coisa toda da América Lanna, essa diversidad.e é 
super-mareante. 

Dois anos depois, urna nova "virada". Foi a viagem para a 
Amazonia. Esta viagem foi a descoberta do Brasil. O tempo que 
nós passamos no Peru e Bolfvia serviu para mostrar que o mun
do é imenso. E a ida para a Amazónia foi a continuafáO deste 
projeto. Éramos tres e o auge da viagem para mim foi o Acre, 
efervescente, a gente ti.nha o nome de algumas pessoas que tra
balhavam lá. Tinha wn pessoal da UnB que ti.nha safdo em 1968, 
eles faziam tudo: centro cultural, teatro de periferia, Universi
dad.e do Acre, trabalho com os fndios. A gente mergulhou de ca
befa neste negocio e ficamos lá por dois meses. A paixiio pela 
questáo in.dlgena comefa da(. 

O filho de pai húngaro e máe belga decide-se na volta da via
gem pelo curso de medicina. Ao mesmo tempo, participa dos der
radeiros momentos das manifesta~óes estudantis, já final dos anos 
70. A dece~o com o curso vem rápida. No segundo ano, eu en
trei em parafuso. Niio era nada do que eu esperava. Tudo árido, · 
seco, sem interafiiO como humano. 

É quando descobre que na sua escola - a Escola Paulista de 
Medicina - há dissidencias médicas. Pessoas com problemas men
tais sáo levadas a terreiros de candomblé e curadas. Experiencias 
que, segundo ele, causam controvérsias. 

O contato com estas novas formas de tratamento juntamente 
coro os grupos de estudo que monta junto aos colegas de curso 
ajudam István a superar o que encontra. Niio havia uma discipli-
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na como Antropologia da Medicina. Os profissionais de saúde 
siio a-históricos, os estudantes niío se preocupam coma criafiio, 
há apenas a repro~iio de paradigmas. 

Ao terminar o curso, seguem-se ernpregos nos mais variados 
locais: pronto-socorro, medicina de grupo, centro de saúde. É 
neste último que ele descobre urna nova face do problema da saú
de no Brasil. O fato de conversar comos pacientes lá memos
trou como estava a situafiio no país quanto ao relacionamento 
médico-paciente. Um dia eu cheguei a cronometrar o tempo de 
uma consulta de um outro médico. Foram somente dois minutos! 
Jsto niio dá tempo nem para o médico examinar o paciente. Eu 
acabava recebendo pacientes até do interior da Bahía somente 
para consultar comigo. 

É entáo que aparece a proposta de trabalhar no Servi~o de 
Educa~áo e Saúde do Instituto de Saúde ligado a Secretaria do 
Estado de Saúde onde há urn projeto de trabalho com os conceitos 
de saúde da popula~áo. lstván aceita o convite no ato. 

A possibilidade de seguir esta linha de estudos já busca se fir
mar quando o Departamento de Antropología da PUC encaminha 
projeto ao Instituto para o estudo das práticas populares de saúde. 
O s.oci6logo Candido Proc6pio, um dos responsáveis pela propos
ta, deseja mostrar como se dá a aproxima~áo entre os médicos e o 
cotidiano cultural da popula~áo, tomando visível que os vários 
universos de tratamento estáo próximos, isto é, um centro de saú
de pode ser procurado pela mesma pessoa que busca a cura num 
centro espírita. Apesar de sua inova~áo, o projeto é engavetado. 

Nesse tempo, outros projetos sáo desenvolvidos e, em 1989, 
surge a chance de um trabalho mais contínuo com os índios: a 
cria~áo de um grupo de saúde indígena. Nós usamos uma consul
ta a Secretaria de Saúde de Siio Paulo vinda de Brasflia, onde se 
considerava a criafiio de um grupo especial de saúde das popu
lafóes indígenas. Até aquele momento, a saúde do índio é atribu
to exclusivo da Funai. Dentro da lógica de que os recursos de 
saúde do Estado devem ser voleados a populafiio como um todo, 
sem distinfáo, era preciso equacionar esta questiio. ,, 

O grupo de trabalho é formado por lstván, a médica Aurea 
Eleutéria Pascalicchio e a dentista Maria Aparecida de Oliveira. 
Ele volta-se para as populac;óes indígenas do Estado de Sáo Paulo 
e devido ao fato de ter urna existencia formal, é urna referencia 

' . 
técnica durante alguns meses entre 1989 e 1990. Esse grupo sig-
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nificava padronizar protocolos de conduta do tipo: entra um ín
dio no centro de saúde, voce tem que dar um registro especial 
para ele. Para a gente conseguir equacionar a questiio da saúde 
dos índios, voce primeiro tem que identificar ele como índio. O 
que está por trás da idéia desse grupo é a 11Qfiio de que a popu
lafáo é heterogenea, que há uma diversidade socio-cultural 
imensa que é um fator determinante de primeira grandeza nos 
quadros de saúde da populafiio. 

Na época de trabalho do grupo, o secretário de saúde do Esta
do é José Aristodet00 Pinotti. Ele cai antes de temúnar a gestáo e, 
no seu lugar, entra Nélson Rodrigues dos Santos. Segundo István, 
logo após a posse do novo secretário, este diz ao diretor do Insti
tuto que a primeira coisa a ser feíta é o término do grupo de saúde 
do fndio. Mas o grupo conseguiu continuar o trabalho grafas a 
um pequeno projeto que conseguiu financiamento do Banco 
Mundial, cerca de 20 mil dólares, coma proposta de aproximar 
os médicos das cidades junto as populafóes indígenas mais pr6-
ximas. Os problemas co~ a aparecer ... 

István conta que logo é chamado pelo diretor do Instituto e, 
nesta conversa com ele, toma conhecimento de como seria - ou 
melhor, cot00 deveria ser - o seu trabalho: Ele chegou para mim 
e disse: Olha, este projeto de educa~áo e saúde pública para po
pula~óes indígenas, nada disso vai existir, voces podem mudar es
te projeto se voces querem continuar aquí. Mas escuta, o projeto 
af, do jeito que está, foi o projeto aprovado pelo Banco Mundial 
e foi por isso que eles deram o dinheiro. Ah, náo me interessa, 
urna vez que entrou no Instituto é a gente que gerencia a verba, 
ou voces mudam o projeto ou voces náo tem o dinheiro. 

O que no início é um projeto de aproxima~áo dos profissionais 
de saúde das popula~óes se transfonna num projeto de epidemio
logía com o levantamento de todos os dados de saúde sobre os 
índios no Estado de Sáo Paulo. É feíto o relatório e enviado para 
o Banco Mundial relatando o que aconteceu. E István relembra 
mais um momento da conversa com o diretor do Instituto: Ele me 
falou brincando: Olha, fndio, náo existe, pó, vai sumir, voce ima
gina o modo como vai a civiliza~áo, o progresso, o carro da histó
ria. É, lembra aquela músi.ca do Chi.co Buarque: "A história é 
um carro alegre que atropela indiferente todo aquele que a ne-,, 
ga... . 

- Meu pai foi quem amansou esses bugres. Dizem que ele era 

.. . 
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da Funai, que naquele tempo se chamava SPJ e foi quem pacifi.
cou os mairuns. Eles eram muito bravos. Assim foi, estará escri
to por af. Mas eles só pacifi.cavam. Pacifi.cavam e largavam os 
bugres soltos. ( ... ) Naquele tempo náo tinha barranqueiro, nem 
regatáo nenhwn, porque meu pai náo deixava . Eram ordens de 
Rondon. Mas o SPI fechou. Af meu pai viu mesmo que desse jeito 
niio civilizava ninguém e ele também estava perdido. Foi trazen
do mercadorias que dava de grafa pros fndios porque eles niio 
sabiamfazer um nada. Depois é que comefaram a produzir (1). 

A política indigenista de "assistencia" ao índio no Brasil se ,. 
inicia em 191 O com a cria~áo do Servi~o de Prote~áo ao Indio 
(SPI). Anteriormente, os missionários sáo os únicos que tinham 
um trabalho com as popula~óes indígenas, com o objetivo de ca
tequizá-las e levá-las para a "civiliza~áo" . Coma cria~áo do SPI, 
o Estado passa a ter o domínio da idéia do "nós somos os res
ponsáveis por eles". Alguns dos seus princípios sáo: 

"Toda a comunidade índia deve receber a~áo assistencial. So
mente estando garantida a posse das terras que os indígenas ocu
pam pode haver tranqüilidade e desenvolvimento da comunida
de." 

"O índio náo tem condi~óes de se relacionar em igual nfvel 
com os civilizados; portanto, deve contar com um estatuto espe
cial de amparo, que lhe de todos os direitos de um cidadáo co
mum e ainda leve em considera~ao a necessidade de respeitar as 
suas tradi~óes culturais" (2). 

Segundo István, o SPI nasce com um discurso positivista já 
combatendo as missóes. Ele é contra a idéia de deixar os fndios a 
merce dos missionários, do obscurantismo religioso. Na con
cePfáO positivista de Comte, a religiáo é a infancia da humani
dade. A filosofia seria a adolescencia psíquica da hwnanidade e 
a maturidade intelectual atinge sua plenitude no pensamento 
científico. O SP/ sai desta concePfiio: vamos fazer wna civili
zafiio cienti.ficamente baseada para os fndios, vamos construir 
uma política indigenista cientificamente baseada, é mais bonito 
dizer desta forma. É evidente que o SPI niio nasce de uma con
cePfiio de simplesmente preservar os índios, ele pretende uma 
interve~iio. Ele sai de uma política de desenvolvimento nacio
nal, a idéia da ordem e progresso, há o fndio mas ele está nesta 
''máquina da ordem'' . 

O SPI mantém as suas atividades até 1967 quando é extinto e, 
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no seu lugar, cría-se a Funda~áo Nacional do Índio (Funai). 
István ve mudan~s no discurso da Funai porque ela já nasce nu
ma outra perspectiva: O seu aparecimento na década de 60 está 
atrelado ao discurso militar, voltado para a preocupafáo com as 
fronteiras, essa coisa da Guerra Fria. O discurso já está mais 
embebido da coisa da seguranfa nacional. E a Funai acompanha 
a trajetória do regime militar, a decadéncia da coisa toda, o de
senvolvimentismo amazónico da época do M édici. Ela serviu de 
pelego para o governo em relaráo as populafóes indígenas du
rante toda a trajetória da constrUfáo da Transamazonica, prote
gendo pero no tanto. 

- E boje o poder dela é quase nulo? 
É, há uma discussiio grande. Por exemplo, as atribuif6es da 

saúde e educarao ainda sáo da Funai mas há essa discussiio 
porque ela niio consegue cobrir com as atribuiróes da saúde das 
populaf6es indígenas. Ela náo consegue primeiro porque náo 
tem dinheiro; segundo porque é um órgiio corrupto, há incom
petencia técnica, ociosidade de todos os recursos. Grande parte 
dos quadros de saúde da Funai está nas cidades e eles se recu
sam a ir para o campo. Eu náo digo que eles ganham bem, cer
tamente que niio. É um círculo vicioso: náo ganha bem, náo tra
ba/ha bem, ganha menos, trabalha menos. O modelo da Funai é 
centralizador e me parece mais lógico integrar um projeto de 
saú.de indígena utilizando os recursos já existentes no Sistema de 
Saú.de. 

( ... ) "Muitas dessas tribos consideram a sucuri como ances
tral delas'', comentou M artin. ''Acham que o pajé é urna ºTlfª ... 
quer dizer, se transf onna em Orlfa de noite''. 

( ... ) 
"Pajé", disse ela. "Foi justamente por isso que o Senhor nos 

mandou para cá, para salvarmos esses pobres pagáos dessas 
trevas', (3). 

Novo encontro é marcado. As conversas na Coordena~áo dos 
Institutos de Pesquisa (CIP), local onde trabalha boje, sáo geral
mente interrompidas por outros funcionários e nao há um local 
onde á conversa flua calmamente. István sugere a sua casa. 

Talvez por ser feriado, o silencio é maior. O pequeno consult6-
rio nos fundos da casa abriga elementos das diversas práticas de 
saúde: algumas caixas de remédio ao lado de um vidro onde há 
um pó que mais tarde ele diz que é yekuana, extraído da casca de 
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urna árvore, ainda que náo f a~a parte de seu repertório de cura. 
Nas paredes, algumas fotos de índios. Sob a mesa de observa~o, 
urna esteira de palha. 

Com a mesma firmeza na voz, ele conta sobre o Projeto de 
Saúde da Comunidade do Demini, no qual trabalha boje. Em 
1989, Davi Y anomami tem a idéia da cria~áo de um projeto de 
saúde autónomo dos índios para solucionar a ineficiencia da a~áo 
do govemo. As diferen~as <leste projeto sáo enormes se compara
das com tudo o que f oi feito até boje. Há urna colabora~áo entre 
as equipes de saúde e as práticas yanomami, os recursos sáo in
dependentes dos programas oficiais e se desenvolve um programa 
contínuo sem a necessidade de a<;óes emergenciais (4). 

Mas as diferen~as náo param por aí. István lembra mais algu
mas: Equipes de saúde viio regularmente para a regido e se jun
tam aos dois enfermeiros que moram direto na aldeia do Demini. 
A diferenfa estratégica fundamental deste projeto é que ele 
propóe um sistema em que as equipes de saúde se deslocam até 
as aldeias e moram com os índios - claro que niio necessaria
mente na maloca mas do lado, perto, o que é urna situafiio radi
calmente diferente daquela em que os (ndios tém que proc.urar 
assisténcia num posto da Funai, por exemplo. Porque os yano
mami tém uma organizarao social que é nómade. Eles tém um 
periodo de assentamento em que ocupam o mesmo território du
rante algum tempo mas eles ciclicamente migram, até porque os 
territórios de cafa tém urna durarao limitada. Os yanomami 
usam basicamente o sistema de coivara que é vocé cortar as ár
vores e queimar, mas sem arrancar as raízes. 

Após esta fase, vem a planta~áo. lsto por quatro anos no má
.timo, me parece, no mesmo lugar. E depois eles abandonam, a 
mata vai tomando conta, as árvores brotam de novo. Quando 
vocé anda com os yanomami, vocé vé muito isto, eles falam: Isto 
aquí era r~a antiga. Já está tudo coberto de mato. Porque o ter
ritório deles tem um esgotamento natural, eles precisam ser nó
mades. No momento em que eles se assentam, comera o projeto 
das Missóes, principalmente os batistas como New Tribes Mis
sion, uma das mais perversas que tem a(. 

O New Tribes nasce na regiáo sul dos Estados Unidos, na dé
cada de 50, durante a Guerra Fria. A proposta dessa missáo é es
colher urna tribo e ''refaze-la", isto é, mudar seus hábitos e cos
tumes; segundo lstván, o novo modelo seguirá a moral norte-ame-
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ricana do WASP (Wbite, Anglo-Saxon, Protestant - Branco, 
Anglo-Saxáo, Protestante). 

Urna amiga antropóloga de István, Dominique Tilkin Gallois, 
fez um levantamento do material desta missáo e encontrou um bo
letim intitulado Brown Gold (ouro moreno). É impossível náo 
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ironizar boje, mas, ao mesmo tempo, se indignar com o que ela 
encontrou neste informativo. lstván conta o que havia nele: Na 
década de 50, a tonica do discurso do New Trlbes era o comba
te as duas grandes manifestafOeS '' sat/inicas'' no planeta, 1UÍO 

lembro se satánicas, infemais, demoniacas, algo do genero. Es
sas manifestafOeS seriam o comunismo e o paganismo em dreas 
como a Amirica Latina e a Ásia. Ao chegar entáo no país, o 
New Trlbes se instalava em dreas de fronteira e Id fazia a sua 
vigflia. Com o dlibi de ser wna missáo religiosa, eles funciona
vam como postos de vigilancia dos movimentos populares. Ape
sar de já expulsos de vários países, eles continuam em outros. No 
Brasil nunca houve nenhum problema. 

Urna das dificuldades que o Projeto Demini enfrenta é em re
la~áo aos intérpretes. Como fator essencial na comunica~áo, o 
conhecimento da língua facilita muito o trabalho em qualquer ati
vidade. Mas sáo poucos os profissionais que conhecem a língua 
yanomami. Nesta questáo, conta István, o New Trlbes leva van
tagem: Eles estáo articulados com o Summer lnstitute of Lin· 
guistics, que 1 wna institu.ifáo americana, leiga na sua aparen
cia mas ligada a fundamentos religiosos. 

O trabalho do Summer lnstitute come~a coma viagem de 
seus profissionais para as áreas indígenas. Ao chegarem, eles se 
instalam próximos lts aldeias e estudam apenas a língua, sem in
terferenci~ iio dia-a-dia. Ao dominar grande parte da língua, vol
tam para os Estados Unidos e treinam o pessoal do New Trlbes. 

Segundo István, o trabalho chega a um tal nivel de eficiencia 
que o Summer Insdtute desenvolve este domínio da língua a 
ponto de traduzir a Bíblia para a língua do povo em questáo. Mas 
náo será urna simples tradu~ao ... O trabalho de tradufáo é espe
cialmente perverso porque eles freqüentemente traduzem utili
zando figuras da mitologia do povo em questáo. No caso dos 
waiápi, que 1 um povo tupi do Amapd, wna das sacanagens que 
os caras fizeram foi traduzir a serpente do para(so, sfmbolo do 
mal em pessoa, tendo a figura da cobra-grande, da moju, que é 
um animal sagrado para os waiápi. V oce entendeu a inversáo 
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perversa da coisa? Todo o iniciado xamá no waiápi tem um en
trevero espiritual com a moju; no discurso missiondrio ela passa 
a ser na tradUfáO a própria encarnafáo do mal. 

Ao mesmo tempo em que procura modificar o discurso dos po
vos de acordo com a sua conce~áo de mundo, o New Tribes 
quer acabar com a tradi~áo <lestes mesmos povos. A saúde é um 
dos principais recursos utilizados. István conhece casos em que 
quem participa da pajelan~a nao recebe remédio. Neste momento, 
ele aponta para o vidro com,, o yekuana e um peda~o de bambu, 
urna espécie de zarabatana. E com este que os yanomami assom
pram, uns nos narizes dos outros, o p6 que é utilizado em rituais 
religiosos para intermediar rela~oes espirituais. É esta tradi~áo, 
entre outras, que o New Tribes desestimula. 

Para enfrentar tanto o modelo da Funai quanto do New Tribes, 
surge entao o Projeto Demini. Ele 1 um levante yanomami que gi
ra em torno da figura do Davi. Apesar dos yanomami náo serem 
uma nafáo homogenea, com disputas internas e aldeias em guer
ra, a uniiio contra os vdrios modelos de assistencia na drea exis
te. O projeto 1 wna insurreifáo, por exemplo, quanto ao modelo 
da Funai, que acentua e aprofunda o paternalismo e as relafóes 
de dependencia entre as comunidades e a sociedade. Ela inúme
ras vezes fez este papel de facilitador da absorfáo - como dizem 
os New Tribes, a Funai faz isto institucionalmente sem admitf-lo 
explicitamente. 

E, sendo um projeto que sai da cabe~a de um yanomami, preo
cupa-se com a questáo cultural. Ele dá uma puta importlincia a 
este respeito mútuo, ao reconhecimento do limite da diferenfa 
cultural entre as prdticas midicas do chamado civilizado e as 
prdticas tradicionais dos yanomami. As duas tém o mesmo esta
tu.to por princfpio. 

Apesar do Projeto Demini necessitar de mais profissionais tra
balhando na área, sáo poucos os que se dispóem a irem até Iá. A 
dentista Maria Aparecida de Oliveira é urna destas pessoas. Ela 
conta que náo sao poucas as dificuldades quando se chega na 
área: Em muitos locais voce só pode chegar de aviáo. Nas épocas 
de chuva as distancias parecem maiores e os problemas com a 
comunicafao muitas vezes te impedem de encontrar os indios. 

No período entre 1985 e 1987, houve assistencia odontológica 
na área do Demini por meio do convenio entre a CCPY e a Funai, 
do qual Maria participou. Mas este projeto parou em 1987 e, até 
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1990, náo houve nenhum trabalho na área yanomami. Foi com o 
Projeto Demini, em janeiro de 1990, que as atividades reiniciaram 
na regiáo. 

Maria diz que náo encontra grandes dificuldades no tratamento 
pois os índios rem curiosidade em saber como ele é. V oce vai uma 
vez, explica, na segunda eles já vao aceitando. Cirurgias, por 
exemplo, demora mais um tempo. O trabalho, dependendo do que 
será feíto, implica em mais ou menos tempo que voc! deverá ter 
antes com eles. O trabalho abrange o bochecho com flúor, pre
ven~áo, restaura~áo e cirurgia, dando prioridade para a faixa etá
ria de 3 a 15 anos. 

E o trabalho odontológico, segundo ela, é muito mais fácil de 
ser executado do que o trabalho médico: Na minha atividade, as 
coisas sáo mais objetivas, as perguntas e explicafóes do trata
mento bucal sáo mais objetivas. Com os médicos a coisa é mais 
complicada dada a dificuldade da língua. Para este trabalho, Ma
ria conta com a colabora~áo das missóes católicas. 

Talvez o maior problema enfrentado quanto a esta questáo seja 
o trabalho do New Tribes. Eles usam a saúde para ficar no lu
gar, para evangelizar. Os missionários usam a ponte da saúde 
apenas para ficar na área, náo há uma preocupafáo com a saú
de de forma global. Como se já náo bastasse a falta de interesse 
pela questáo, estes missionários pagarn os servi~os que os índios 
executam para eles com doces. 

Durante a conversa, o filho de Maria, Leonardo, com 4 anos, 
assiste TV na sala. Ela conta que, logo após o seu nascimento, 
tenta ir com ele para a regiáo mas, devido a proibi~áo da entrada 
de equipes de saúde na área (o ano é 1987), é obrigada a voltar 
para Sáo Paulo. Ele tem que esperar até a máe trabalhar no Proje
to Denúni para voltar a regiáo. O Leonardo já foi comigo para lá 
duas vezes. Na primeira vez ele estranhou mas na segunda jd foi 
melhor. Quando ele chega lá, os yanomami querem brincar de 
arco e flecha mas ele quer brincar de Jaspion. Hd o problema da 
lfngua, entáo ele jica mais comos adultos. Ele gosta de ir para 
lá mas hoje eu tenho que pensar na questiio da saúde, se ele vai 
para lá com uma gripe, um resfriado, pode passar para toda a 
aldeia. 

Tanto o trabalho de Maria quanto o de István estáo muito pró
ximos a idéia de um projeto onde o crescimento do indíviduo 
também ocorre. Maria mora em Roraima entre 1985 e 1987 traba-
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lhando no convenio CCPY-Funai onde entra em contato com ou
tra realidade. O levantamento da saúde na área do garimpo rom
pe, segundo István, com a visáo que tinha sobre o índio, toda a 
coisa do índio selvagem, obelo índio, Rousseau: Mais do que is
so, eu tomei contato com a questáo dos garimpeiros. Na verda
de, eles sáo peras do jogo de xadrez das mineradoras. Sem dúvi
da, para a gente conseguir algum avanfO social na Amazonia, a 
gente tem que romper com este discurso maniquefsta de popu
lafáo versus fndios porque nao é por a(. É uma miséria geral 
e náo dá para vocé /alar em preservar o território indígena sem 
/alar em reforma agrária no pa(s. 

O trabalho dos dois no Projeto Demini é boje muito distante da 
idéia da popula~áo como "objeto" de pesquisa. Maria já náo mais 
esquece a regiáo quando está em Sáo Paulo: Os meus amigos 
mesmo sao os yanomami. Vocé está no mato, esquece que é dia 
ou noite. Eles diio muito valor as crianras, aquela coisa dos fi
lhos atrapalh.arem a sua vida nao existe lá. Quando eu vou para 
lá sem o Leonardo, eles logo ao me verem perguntam sobre ele. 
Entiio nao sáo os yanomami, é a CIUca, o Lourival. 

As impressóes de lstván sáo muito próximas as de Maria: 
Quando vocé está no mato, vocé está como pessoa inteira. Nao 
existe antropólogo, náo existe médico. O que passa primeiro é a 
sua presenra como individuo. Náo há um protocolo de relafáo 
com médicos, jornalistas. Há um grau de conv(vio. As tuas re
lafóes de trabalho aparecem secundariamente. O que importa é 
a pessoa. Eles querem saber da tua vida, se voce tem pai, mde, 
filhos, se é casado. E foi lá que lstván ouviu urna frase de Da vi 
Yanomami que até boje náo se esquece: O que voces procuram no 
pequeno com o microscópio a gente ve no planeta. 
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No concreto da cidade grande 
abre-se um túnel para o mundo das missóes. 

E nesta. viagem, missionários e fndios 
nos convidam a visitar o presente e o passado, 

Deus e deuses, czdtura e religiáo. 

Viagem ao túnel das missóes 
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Heleine Azevedo de Oliveira 
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09:30 - Grupo Terena 
10:30 - Mensagem (Mi/ton Camargo) 
11 :30 - Programas missionários 

14:00-16:30 Viagem Missionária 
J'! posto-Missáo Uniedas 
2'! posto- Maithás (Mi/ton Camargo) 
3'! posto -América Latina 
4'! posto - Vi/a Andrade 
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s áo 9h30min da manhá. O programa anuncia a apresenta~áo 
do Grupo Terena. A expectativa do auditório de cerca de 

mil pessoas no Centro de Conven~óes da lgreja Batista do Mo
rumbi é de um grupo de índios com trajes típicos, com flechas na 
máo e penas na cabe~a. A imagina~áo corre solta e passa inclusi
ve pelo grupo de crian~as que cantam com a apresentadora de te
levisáo Mara Maravilha. 

Mas o que se ve é bem diferente: quatro índios que, externa
mente, indicam a sua origem apenas pelas suas fei~óes. Os cabe
los negros e lisos e os olhos puxados contrastam com a camisa e a 
cal~a de sarja bem passadas. 

Acanhados, como é de sua natureza, olham para o público e se 
preparam. Quando come~am, urna melodia invade o lugar e deixa 
a todos perplexos. O bino é entoado "a capela", em que, sem ins
trumentos, os cantores fazem a melodia apenas com suas vozes. A 
música é a mesma que a cantada nas igrejas e que foi trazida pe
los missionários europeus. 

A segunda música é entoada na língua terena, e gera um mur
n1urinho na platéia com seus sons diferentes e estranhos para os 
ouvidos de quem náo conhece a língua. A melodia também é im
portada. 

Os índios Te¡ena vieram do Mato Grosso para Sáo Paulo espe
cialmente para participar do Domingo M~ionário, juntamente 
com outros missionários de outras regióes do Brasil. No microfo
ne é anunciado que a platéia deve se dividir em grupos para urna 
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Viagem Missionária. 
Os participantes iráo passar por vários "postos" e salas onde 

assistiráo a apresenta~áo dos trabalhos desenvolvidos nas 
missóes. 

Cada sala traz um pouco da hist6ria e da realidade de diversas 
tribos espalhadas pelos sertóes do Brasil. V árias organiz~óes, 
com suas diversas conce~óes e formas de trabalho, estaráo ali 
representadas. 

A primeira sala é a dos índios Terena. As fotos e instrumentos 
de artesanato pendurados nas paredes nos transportam para o 
meio do sertáo matogrossense. Os integrantes do Grupo Terena 
estáo no fundo da sala, que está em penumbra pois será feíta urna 
proj~áo de slides. 

O expositor é o secretário da Missáo Uniedas, Luiz Bitten
court, filho de um colonizador que foi para o meio da mata com 
um facáo na máo para abrir caminho e para matar índios. S6 que 
chegando lá se apaixonou por urna índia com quem teve dez fi
lhos. 

Os slides trazem a imagem de malocas, índias amassando man
dioca... Outros retratam templos que eram usados para cultuar 
deuses, como o Espírito J araraca da tribo Parecis, e que (oram 
queimados pelos pr6prios índios. No lugar foram construídas 
igrejas cristás. 

Bittencourt co~a a mostrar alguns objetos feítos pelos ín
dios. Um deles é urna bola produzida como leite de urna árvore 
nativa e pintada com urucwn que os índios usam para urna espé
cie de futebol jogado com a ca~a. O jogo e a bola já existiam 
antes mesmo de qualquer contato com o homem branco. Bitten
court levanta orgulhosamente urna cesta de palha e um espanador 
de penas para apoiarem a sua exposi~áo: 

- Estas outras ~as foram feitas pelos índios nas aulas de ar
tesanato que estáo sendo dadas na escolinha da missáo. Para a 
cultura de algumas tribos, como a Parecí, estes objetos náo signi
ficam nada, mas sáo urna exigencia do mercado e urna maneira de 
conseguirem dinheiro. 

E sem demonstrar muita sensibilidade, Bittencourt afirma que 
alguns índios náo tem disciplina pois nao estáo acostumados a 
aprender coisas na escola, náo se adaptando muito bem as aulas. 
O secretário, no entanto, já tem preparada urna justificativa: 
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- Já que os índios dependem da civiliza~áo, do a~úcar, do ar':" 
roz comprado na cidade, n6s interferimos e tentamos incentivá-los 
a desenvolver o comércio. 

A pergunta que surge naturalmente ése as tribos náo ten1 seu 
proprio artesanato. 

Um dos índios Terena e integrante do grupo musical, Serino 
Reginaldo, é chamado para responder: ~ 

- Tinham, mas nossos país náo conservaram. Eles faziam 
ceri.micas, armas para ca~ar, ferramentas e também vestes feitas 
com fibras de coqueiro. Existem pessoas que estáo preocupadas 
em preservar algumas coisas, mas os nos sos país náo ensinam 
mais os filhos porque querem que eles aprendam o portugues. 
Eles acham que isto é mais importante. 

Algumas tribos tem percebido que o contato com o branco é 
inevitável e que cada vez mais eles ficam dependentes do portu
gues para se comunicarem e sobreviverem. Masé freqüente aban
donarem usos e costumes do seu pr6prio povo, quando vem para 
as cidades ou recebem influencia de pessoas de fora. Por outro 
lado, infelizmente, nem todos os que estáo em contato com os ín-

, 

dios tem algum tipo de instru~áo sobre o que representa a cultura 
de um povo, seus hábitos, seus valores. Bittencourt, por exemplo, 
chama os mdios que váo a escola, trabalham na cidadé, falam 
portugues e se vestem com roupas de "aculturados". Resumindo 
a cultura de um povo a apenas alguns usos e costumes. 

No entanto, o depoimento vivo de Serino Reginaldo, que faz 
Faculdade de Teología num seminário em Campo Grande, acaba 
mostrando que cultura envolve também visáo de mundo, jeito de 
ser, numa conversa que se dá minutos depois. 

- Serino, o que voce acha de ter ido para a capital ·estudar? O 
que mudou realmente? 

- A única cojsa que eu sei é que por mais que um índio deixe a 
sua aldeia e passe a viver como un1 branco, ele nunca vai deixar 
de ser índio. O jeito, os pensamentos náo váo mudar nunca. E nao 
quer dizer que ele náo é mais índio s6 porque se veste, fala ou 
come como branco. 

- E o que voce acha da influencia de outras culturas na cultura 
indígena, na vida da aldeia? 

- Existem coisas que precisam ser preservadas, como as dan
~as, o idioma, os esportes, as festas. Aquilo que é sadio. Mas eu 
acho que se pode aprender muito com os missionários. Por exem-
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plo, o índio tem muito medo de espírito. Se ele ve um gaviáo 
branco ou urna coruja, se urna crian~a adoece, eles acham que é 
espírito. Eles tem pavor dos mortos e sáo dominados por estes 
medos. E isto é ruim. 

Falar sobre o seu povo e sobre a tradi~áo de seus antepassados 
despertam em Serino a história da chegada do homem branco em 
sua aldeia. Urna verdadeira revolu~áo causada pelo impacto de 
urna nova cultura e urna nova fé. 

Em 1927 um missionáro ingles chegou na nossa aldeia- a al
deia Lagoinha - formada por cinco famflias. o meu avo era o 
cacique e foi o primeiro a ficar amigo do missionário e aceitar a 
mensagem do evangelho. Foi muito di/(cil para o meu avó por
que era ele que comandava as festas e as tradifóes, e quando se 
converteu achou que tinha que largar tudo isso. A tribo toda se 
virou contra ele e exigiu que o meu avó largasse a nova crenfa. 

Uma vez ele estava orando quando chegaram alguns fndios 
que também comandavam as festas e disseram pra ele: larga tu
do ou morre. 

Eles amarraram o meu avó e debcaram ele pendurado numa 
árvore durante as festas. Com lágrimas nos olhos ele viu as pá
ginas do novo testamento que tinha ganhado dos ingleses serem 
rasgadas na suafrente, mas nem assim negou a suafé. 

F oi a( que meu avó decidiu que iria Jalar para outros fndios 
sobre o que havia aprendido e sobre o evangelizo. E disse que 
cada página rasgada seria uma alma alcanfada. 

O avo de Serino teve que sair da tribo e foi fundar urna nova 
aldeia - a aldeia Lagoa Azul - onde póde exercer a sua nova reli
giáo em paz e pregar livremente. Serino fala emocionado e acre
dita que o sofrimento do avo acabou dando frutos, como ele pró
pno. 

O Grupo Terena canta mais urna música. E alguém pergunta: 
- Voces náo cantam hinos com as suas melodias nativas? 
Serino ri. 
- Geralmente sáo as crian~as que cantam as nossas músicas. 

N6s náo cantamos porque elas sáo ligadas aos cultos que fazía
mos antes ou a ocasi6es de guerra. O sino bate e é hora de ir para 
outra sala. 

Primeira mulher 

Omam, 
Teperesi o pai, a filha, a filha. 
A mulher grande, bonita. 
A maloca, na cachoeira moravam. 
A ro<;a, a r~a imensa, 
a taioba, a mandioca, a banana pacovi, taioba. 
O pai grande enorme, plantas trouxe, 
ofereceu a ro<;a; 
tanga, tanga bonita. 
O pai chegando, mudas de bananeiras pacovi trazendo. 
(Na) casa, os pés, anzol pescou Omam. 

(mitopoerna yanomami) 
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O próximo "posto" da Viagem l\ilissionária é o dos l\1aithás, 
que sáo Yanornami. Na entrada da saleta há folhas de bananeira; 
na mesa, artesanatos feitos pelos índios: tangas, flechas, flautas, 
arcos, annas para ca<;a. Urna televisáo ocupa o centro da sala. 
Anuncia-se um filme sobre o trabalho de Milton Camargo, que 
trabalha com os ~·laithás há dez anos. Ele é da Missáo Evangélica 
da Amazonia (f\1EVA) e presta assistencia médica num posto de 
saúde perto da selva amazónica fazendo visitas periódicas a al
gumas tribos da floresta. 

O filme come<;a e Milton Camargo, presente na sala, vai nar
rando: 

- Esta é a capital de Roraima, Boa Vista. Daí, eu e mais urna 
equipe treinada, partimos com o aviáo que pertence a Missáo 
Asas do Socorro para o posto de saúde que fica em Paramiú. 

As instala<;óes do posto sáo simples, mas há inúmeros frascos e 
medicamentos nas prateleiras. Milton, assim como os outros 
membros da equipe, náo tem forma<;áo médica, pois quando deci
diu que ia trabalhar com os índios tinha apenas entrado na facul
d~de de ~.1edicina. Mas coma prática foi aprendendo, e boje Mil
ton é uni especialista em malária e outras moléstias da regiáo. 

- Do posto médico até as aldeias é outra viagem. Nós ternos 
que andar durante tres dias pelo rio de barco a · motor. Em épocas 
de chuva o rio fica cheio e as árvores tombam sobre as águas di
ficultando a passagem do barco. A viagem é muito difícil. 

O vídeo mostra a imagem da aldeia. No meio <la floresta come-
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~am a ser vistas malocas espalhadas, e num lugar mais afastado 
estáo a casa de um outro missionário e o consultório. Os fudios 
vem chegando com os mais diversos tipos de moléstia, necessi
tando de muitos cuidados médicos. Um deles mostra o pé. Ele ha
via pisado numa brasa e tinha queimaduras de terceiro grau. Em 
alguna pontos há bichos e moscas. Na sala, assistindo ao vídeo, 
algumas pessoas náo poden1 olhar e viram o rosto. Outro índio 
chega; seu caso também é sério. Ele levanta o bra~o e mostra um 
furúnculo na axila. Milton comenta que a sua habilidade náo é 
grande, mas havia a necessidade urgente de urna drenagem. Ele 
pega a seringa, urna agulha e um bisturí, e come~a uma mini-ci
rurgia. Foi assim, sem hesitar, que come~ou, e até boje faz otra
balho de médico. De novo a cena é chocante. 

- Esta aí é urna índia que também estava muito doente e preci
sava tomar urna inje~áo. Agora eu estou falando pra ela em ya
nomami que náo vai doer nada. 

" A índia dá um grito de dor e se contorce toda. E a primeira vez 
que toma urna inj~áo. 

- Esta inje~áo náo é muito dolorida, mas tudo o que eu fazia 
ela gemía. Os yanomami acreditam que quanto mais dói, melhor é 
o remédio e mais rápida a cura. Para eles dor combate dor. Eu me 
lembro que um dia um índio veio com dor de ca~a e queria que 
eu desse urna inje~áo de benzetacil que é fortíssima. 

Os índios aceitam bem a presen~a dos missionários e gostam 
principalmente dos cuidados médicos e dos anzóis que ganham. 

A noite faz-se o culto. No interior da maloca, onde podem ca
ber até cem índios, é escuro e esfuma~ado. Alguns vem chegan
do; outros ficam nos cantos mais escuros ouvindo ou dormindo. 

Milton só conversa com os índios em yanomami, idioma que 
domina bem. Quando foi trabalhar com os índios, se preocupou 
em tentar aprender tudo sobre eles, e em um ano e meio já falava 
e compreendia tudo quase perfeitamente e sabia as características 
principais da cultura deles. Milton náo usa hinos ou músicas tra
duzidas, estranhas a eles. As melodías sáo deles, as letras sáo em 
yanomami e falam de coisas da Bíblia e de Cristo. 

A prega~áo náo é nada convencional. No cháo da maloca está 
Milton, e se ele náo fosse meio calvo, de pele clara e com olhos 
azuis, poderia ser confundido comos índios. A camera focaliza 
os cartazes e as figuras que traz na máo. Sáo desenhos de Adáo e 
Eva, só que estes náo tem os rostos que estamos acostumados a 
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ver em nossos livros. Eles tem fei~óes indígenas e o cabelo terna 
mesma forma que os yanornami usam. Ao redor dos dois estáo 
animais como paca, tatu, porco do mato, on~a. Os índios Maithás 
olham atentamente e escutam as histórias com interesse. 

Um outro cartaz traz a cena da cruz. Jesus também é índio. Ele 
veste urna tanga exatamente igual a que os yanomami usam e 
que, inclusive, é muito parecida com a que vemos em quadro~ e 
pinturas nas igrejas. 

Pára-se o filme. A cena exige explica~áo e Milton se entusias
ma: 

Este material foi eu mesmo que mandei fazer. As gravuras que 
nós usamos aqui ~ra contar as hist6rias da Bíblia náo se adap
tam no contexto deles. Elas vém carregadas de sfmbolos que náo 
signi.ficam nada para outras culturas. Por exemplo, no material 
que eu tinha, na cena de Adiio e Eva, havia elefantes, gira/as, 
le~s - bichos que os fndios nunca viram e nem tém it:f:éia de que 
exzstem. Na cena da cruz eu também náo consegui achar uma 
explicafáo que eles entendessem para os dois outros ladróes que 
estáo sendo punidos ao lado de Jesus. Por isso s6 tem a figura 
de Cristo na gravura. 

Eu resolvi fazer um material que tivesse elementos que os fn
dios pudessem identificar na realidade, e na visiio de mundo de
les. Eles tém, por exemplo, a nofiio de um deus que criou o 
mundo, os animais, a natureza. E eu tento trabalhar em cima 
disso. 

A minha preocupafiio maior é com a essencia do cristianismo 
e o meu objetivo náo é o convencimento de determinados valores 
presentes na nossa sociedad.e ocidental. O que me importa é /a
lar sobre o amor do Deus criador que mandou o seu filho ao 
mundo, que pode salvar vidas e promete uma vida eterna. Nao 
interessa muito a época em que Cristo veio ou a cultura e o povo 
em que nasceu" A mensagem é universal e é por isso que há na 
Bíblia o mandamento de que se pregue a todas as nafóes, todos 
ospovos. 

- Mas de qualquer forma a sua prega~áo é urna interferencia 
cultural, náo é? 

Trazer uma idéia de um Deus diferente daquele em que eles 
acreditam há milhares de anos é uma interferéncia. Mas eu 
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acredito que eles precisam ouvir e conhecer. E mais, esta é a 
única coisa boa que eu tenho pra passar, porque como brasileiro 
e cidadiio niio tenho nada de bom pra dar. O que a nossa socie
dade tem para ensinar sobre honestidade, bondade, amor ao 
próximo? 

E tem outra coisa, se qualquer missionário chega lá com 
aquele papo de que os índios estáo perdidos etc, eles viram pra 
ele e rindo respondem: perdido é voce que se for deixado sozinho 
na mata, niio sabe nem onde está nem como voltar pra onde es
tava. 

O qUll se tem que esperar é que eles mesnzo reconhefam que 
tem problemas como pessoas e como tribo, e que náo precisam 
viver assim. Depois é deixar que eles mostrem o desejo de mu
dar. Se eles próprios niio entenderem isto, voce vai perder o seu 
tempo. 

Eu acho que niio se deve impor nada. Náo acho que nós so
mos a "sociedade civilizada" e eles os "náo civilizados". O que 
acontece é que as sociedade que tem mais tecnología acabam se 
sobrepondo sobre as outras. E isto niio tem nada a ver com civi
lizafáo. As sociedades indfgenas tem uma estrutura muito com
plexa e os fndios náo sáo os "selvagens" que muitos acreditam. 
Eles precisám ser respeitados. 

E é bom lembrar que sáo os (ndios que pedem para receber a 
nossa visita. E nós niio abrimos máo de lembrá-los que vamos 
jalar de Deus além de levarmos os anzói~ e os remédios. E eu sei 
que há muitos que gostam muito mais dos anzóis (risadas). 

E outra coisa, eu conto as histórias, falo sobre a Palavra de 
Deus, mas aceita quem quer, acredita quem quer. 

Nestas noites de culto na maloca, eu nem sei quem está ouvin
do, quem estd realmente entendendo a mensagem. Isto niio está 
mais ao meu alcance. V océ pode ver esta cena que está apare
cendo no vfdeo e ochar impressionante que os índios estáo sen
tados no cháo, de caberas curvadas e olhos fechados na orafáo. 
Mas algumas vezes, depois que nós terminamos, um deles vira 
pra mim se espreguifando e bocejando e diz "Ei, ~ ·~uton, quase 
que eu dormí" (risa~). . _ . ... 

- V oce tem urna idéia de quantos índios con1 os qurus voce 
trabalha já se converteram? 

É muito dij(cil saber. Mesmo porque náo dá pra identificar si
nais reais de muda~a na vida das pessoas numa cultura táo di-

207 

ferente. Mas eu posso contar a história de um índio que eu posso 
dizer que realmente se converteu e que teve a sua vida transfor
mada. 

O nome dele é Missangazu, de quem eu .fiquei muito amigo. 
Bom, a mulher de Missangazu estava grávida e ele quería 

muito ter um filho homem, como se diz. Sendo que ter um filho 
do sexo masculino significa muito para a sociedade deles. 

Bom, num dia de muita chuva, a mu/her de Missangazu deu a 
luz,· só que nasceu uma menina. A parteira foi entáo a maloca 
onde estavam dezenas de indios e anunciou o nascimento da filha 
de Missangazu. 

Todos sabiam que o desejo dele era que fosse um menino e 
decidi.ram que o bebe devia ser morto. O infanticidio é uma prá
tica aceita pelos yanomami, e eles acreditam que enquanto a 
cria~a náo for tirada do cháo depois que nasceu ela náo tem 
alma e, portanto, ela pode ser morta. 

Missangazu, ainda sentado, viu a avó de suafilha se levantar. 
Ele sabia que ela estava indo matar a crianfa. M ais que depres
sa ele se levantou e saiu correndo para salvar a filha. F oi até 
ela, tirou-a do chiio e fugiu para a floresta com a menina nos 
braros. 

Dias depois Missangazu veio me procurar e me pediu que les
se a Bfblia, que foi traduzida para yanomami. Ele entáo come
fou a jalar com Deus em voz alta, com toda a sinceridade que 
costuma ter sempre: Senhor Deus eu estova pedindo para ter um 
filho ·e eufiquei com muita raiva que nasceu uma menina. (E ele 
comefou a chorar. Só que os ya noma mi náo podem chorar as
sim, · eles tem hora e motivo certos para chorar, que é quando 
morre um parente e o horário permitido é a tardezinha.) Deus, 
eu náo deixei que eles matassem a minha filha e por causa disso 
todos os que estavam na malocaficaram com raiva de mim. Mas 
mesmo assim eu estou feliz porque eu náo deuei que nada acon
teces;e a ela e sei que é isto que eu devia fater. O que Jesus en
sinou que é certo. 

Missangazu morreu em agosto de 1991 por total falta de as
sistencia médica, sofrendo de malária em um quarto de hospital. 

A cena que passa no vídeo mostra o cháo ao lado da maloca. 
Há fez.es no solo molhado. Do lado de dentro o cháo fica molba
do de urina, que sornado ao ambiente úmido e ao clima, se toma 
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urn ambiente propício para se pegar tuberculose e outras doen~as. 
Milton olha para o vídeo e se volta novamente para a platéia. 
- Trabalhar com os índios náo é fácil nem táo romAntico como 

se pode imaginar. No com~o é interessante, mas depois as difi
culdades que se póem em nossa frente sáo grandes demais. Nin
gué·m consegue ficar vivendo na selva por mais de um ou dois 
anos no meio dos mosquitos e das doen~as. É difícil saber o que é 
ver o seu proprio filho prostrado na cama com malária; fora eu, 
que já tive cinco vezes. Nenhum idealismo é forte assim. 

Em face das dificuldades e das doen~as é inevitável o questio
namento. O que faz um homem como Milton ficar mais de dez 
anos trabalhando com índios? E sem precisar ser perguntado, Mil
ton mais urna vez se entusiasma. As hist6rias que viveu sao suas 
justificativas. 

Uma vez eu fui chamado para ajudar hum parto muito pro
blemático de uma fndia. Eram deis bebes e o segúndo estáva 
demorando muito para nascer. (A tradifáo da tribo Maithás é 
que quando nascem gemeos se mata a8 duas criahfas. Mi/tondiz 
que eles fazem ista porque acreditam que itm é filho do·pai e ou
tro de um espfrito mau. Como eles niio sabem qua/ é qua/; ma
tam os dois antes de levanid-los do solo ao nascefem.) Quando o 
segundo bebe na~ceu, niio conseguia respirar. 'Viéram entáo e 
jogaram água fria na crianfa. lsto foi milito perigoso. porque 
causou um choqu.e térmico no bebé que tinha. acabado de sair da 
barriga da Tnáe. 

Bom, depois de um part<J complicado, que colocou em risco d 
vida db fh.dia e dos bebes, eu me vi com os dóis irtdirlhos ntl ,tren
te e sabia qua/ seria tJ desti.no deles. 

Vendo entáo que afamOia nao iriaftcar comas cr.ia~as eu.as 
levantei do cháo e as levei para casa. Minha mulher e eu cuida
mos dos dois bebes durante tres meses, e s6 entáo eu os levei pa
ra a famflia deles e tentei mostrar que eram sauddveis e niio ha
via nada de errado cotn eles. A miie entáo os aceitou e lwje siio 
dois moleques saudáveis e muito queridos pela tribo. 

Af voce me pergunta se foi uma interferencia cultural. Foi 
sim. A minña consciencia crista foi mais forte e eu salvei duas 
vidas. 

E náo é só o problema do infanticfdio. Os fndios tem proble
mas sociais como toda a sociedadé humana. Há estupros, assas
sinatos, e mais recentemente a bebida e a prostituifáo ttazidas 
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pelos garimpeiros. Só pra se ter uma idéia, eu me lembro de uma 
vez que um (ndio estava batendo na mu/her e acabou matando o 
pr6prio filho que estava agarrado ne/a. Ou mesmo, um outro fn
dio que acabou en.fiando uma lanfa no meio da barriga da mu
/her, que acabou nwrrendo de hemorragia interna. 

E se niio fosse por isso, nada justificaria a minha presenfa lá. 
Nem a minha, nem a de ninguém. 

Em cada posto da viagem os passageiros se deparam com si
tua<;óes e histórias que representam de certa forma a realidade de 
tribos indígenas no Brasil. Urnas ainda protegidas, pela mata ou 
pela falta de acesso, da sedu<;áo das grandes cidades. E num virar 
de páginas, o viajante se depara com outras tribos completamente 
descaracterizadas e que já perderam muito da sua tradi~áo e per
sonalidade. 

Na voz dos rrússionários também vem retratados diferentes es
tilos de a<;áo e concep<;áo frente a cultura e identidade dos índios. 
Uns com visáo de preserva~áo de culturas, sensíveis aos proble
mas e particularidades dos índios. Outros que, por falta de infor
ma~áo, confundem religiáo com cultura, preceitos e valores bíbli
cos ~om comportamentos e valores típicos das sociedades ociden
tais carregados de preconceitos e vícios. 

E nesta confusáo de idéias, de culturas e de religióes que se 
encontram no caminho, difícil é saber qual o destino. Mas talvez 
mais difícil ainda é os viajantes descobrirem, ao se encontrarem 
novamente na cidade grande, que o que acabaram de ver e ouvir 
náo é um sonho nem fruto da imagina~áo, mas sim urna realidade 
muitas vezes táo dura quanto o concreto que os rodeia. 
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Os santos e as divindades 
niio tem preconceitos na alma. indígena. 

Todos visitam a aldeia na 
espera11fa da salvQfáo dessa alma desgarrada. 

Mas o céu está bem lá dentro 
e ninguém o substitui.. M issionários 

de outros céus apenas 
fertiJizam o Deus original. 

Deus noao de cada um 

Immaculada Lopez 
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n a camionete, se veem as montanhas que mantem certa 
1..:.1 distancia da rodovia Pedro Taques. Quantos carros que che
gam da capital, procurando a praia, que nem suspeitam que em 
algum lugar naquele sereno verde vivem índios guarani. É urna 
meia hora de estrada, para depois come~ar a caminhada. O desti
no é Itariri, urna das aldeias guarani resguardada na pouca Mata 
Atlantica. As montanhas inquietam. Pica a impressáo que em al
gum momento do caminho se terá que ultrapassar urna delas ... 

- A aldeia fica ali, atrás daquela montanha, aponta o Darci. 

Nasci em Sao José do Cedro, uma cidade pequena, lá nafron
teira coma Argentina. Sou de Santa Catarina. Fui pro seminário 
lá em Xanxere. F oi lá onde tive o primeiro contato com os fn
dios. Um grupo tinha sido expulso das suas terras, pelos pró
prios agentes da Funai! ! ! . . . a( a gente levou os caminhóes da 
Funai, cheios de (ndio pra dentro do seminário. E niio deixamos 
sair até que se resolvesse o problema. Deixei o seminário (mas 
náo os índios) e fui fazer o estágio do Cimi (Conselho Missioná
rio Indigenista, da lgreja Católica) lá no Paraná. É do Sul que 
sai a maioria dos missionários pra todo o país. Podia ficar por 
lá ou vir para ltanhaém. Vim conhecer a cidade , gostei: Era 
uma mudanfa. Acho que daqui niio saio mais niio ... tema Vil
ma, a minha esposa, que traba/ha numa escola aqui da cidade. 
Tó aqui desde 88. O Cimi, desde 79. Antes de ser missionário, 
eu pensava trabalhar com pequenos proprietários, ta/vez num 
sindicato. Sempre com pessoas. 

Acaba o asfalto, a camionete sobe ainda mais um pouco de 
montanha. Entáo co~a a urna hora e meia de caminhada. A tri
lha no cháo leva até a aldeia. 

Urna placa anuncia: aqui come~a o território guaraní. Lá em 
cima, se ve, quase pendurada da alta montanha, urna primeira ca
sa. É necessário subir mais um pouco. 

Dois índios saem silenciosamente da mata trazendo palmito. 
Cumprimentam o Darci. Mais em frente chega um grupo de crian
~as, que vem sorrindo. 

Darci entra numa primeira casa e fica sabendo que estáo reuni
dos noutra, um pouco mais acima. Dois representantes da aldeia 
Rio Branco estáo em Itariri. Todos se reuniram para discutir um 
problema que está acontecendo com o grupo que chegou do Sul 
para morar na aldeia. 
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Darci entra na casa. Ouve-se o bom-dia a todos. 
Náo se ve cada rosto, mas sim urna única cena: borneos, mu

lheres e crian~as; no chao, nas camas, nos colos; que entram e 
saem; que fumam e bebem chimarráo. Sáo rostos jovens e velhos, 
que riem ou permanecem sérios, mas que denunciam urna forte 
identidade. A reuniáo continua. Um homem de cada vez vai para 
o centro da roda e come~a a falar. A única palavra que fica clara, 
e que repetem muitas vezes, é Ñanderu, o nosso Deus, o Deus 
guaram. 

Darci permanece sentado, escutando tudo. Brinca com as 
crian~as que passam. As menores váo do colo da máe pro do pai, 
recebendo carinhos e brincadeiras. As maiores entram, sentam, 
passam e riem. As crian~as de Itariri riem pra fora. Um riso livre. 

A reuniáo acaba, e Fernando, o líder de ltariri, vem conversar 
com o Darci. Combinam algumas coisas pra semana. Femando, 
Júlio e outros adultos sentam e come~am a falar. Urna certeza que
rem deixar bem claro. Certeza que falam com for~a: N6s temos 
religiáo! Ñanderu é o nosso Deus! 

- Nós náo vamos pra rua falar pro branco ter a nossa religiáo. 
- Deus fez o índio, índio; e o branco, branco. 
- Náo adianta for~ar e vir gente gritar: Deus-Pai é criador da 

ten-a! Deus-Pai é criador da terral!!. Náo adianta tentar mudar. 
O que a gente acredita já tá dentro da gente. 

Resistencia e indigna~áo contra o branco váo emergindo de 
frases esparsas, que custam a serem ditas. Falar da sua religiáo é 
mostrar sua alma, revelar o seu povo. Váo se calando. Tá na hora 
de comer, tá na hora de ir embora. Os olhares ficam silenciosos 
no alto da montanha. 

As prirneiras aproxima~óes se deram muito tempo antes. 

Que existe um Brejo da Cruz 
Que eram crianfas 
E que comiam luz 

Chico Buarque 

Chega na Terra de Santa Cruz, a recém-fundada Companhia de 
Jesus. Os jesuítas encontram o caminho para realizar sua missáo 
de cristianizar os habitantes da desconhecjda terra pagá: a infan
cia. Pois se as crian~as náo comiam luz, pelo menos, pareciam ir
radiá-la: a infancia é percebida como momento oportuno para a 
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catequese porque é momento de iluminafáo e revelafáo. Mais 
além, é o momento visceral de renúncia, da cultura indígena de 
seus pais, uma vez que certas práticas e valores ainda náo se ti
nham sedimentado. E, ao lado dos indiozinhos, completa a pro
fa. M ary del Priore, historiadora da USP, havia os 6rfiios por
tugueses enviados pela metr6pole para auxiliar os missionários. 

- Eles foram elemento essencial para a catequiza~áo. Eram a 
ponte entre as crian~as indígenas e os jesuítas. Foram aprendendo 
o tupi-guaraní e, assim, serviam de interlocutores entre os dois. 

A língua vai ser urna importante estratégia de aproxima~áo. Ao 
longo dos anos, o catecismo vai sendo traduzido em diferentes 
línguas indígenas. E, assim, os jesuftas fazem um importante re
gistro das diferenfas lingüísticas. Além do catecismo, a profa. 
Mary ve nas procissóes e nas pe~as de teatro, chamadas de autos, 
formas de envolver os índios. As crianfaS siio atraídas pela mú
sica, pelos brinquedos, pelas roupas. Saem de suas aldeias e váo 
morar nas casas de muchachos. Mas seus país permitiam? Nas 
cartas escritas pelos jesuítas, consta que seus pais as davam. Me 
parece que podemos fazer uma nova leitura. Havia aumentado a 
mortalidade com a disseminafáo de doenfas. Os pais viam na 
entrega uma garantia de sobrevivéncia dos filhos. 

As casas de muchachos, as primeiras igrejas e escolas váo 
sendo construídas em terras <loadas pelo Govemador Geral da 
Colonia. Ao Estado Portugues, interessa a vinda dos missioná
rios. Há a necessidade de normatizar a colonia, de uma aproxi
mafáo com os moradores nativos e de sedimentafiiO de popu
lafáO. Por sua vez, a Igreja Católica precisa garantir um número 
cada vez maior de fiéis. Há sempre a ameafa da atuafiio da 
lgreja Protestante. Apesar de, nos séculos XVI e XVII, ela náo 
chegar no Brasil. 

Ao contrário, os primeiros missionários católicos chegam ainda 
na primeira metade do século XVI. Primeiro, os franciscanos. 
Depois, os jesuítas. Sáo italianos, espanhóis, portugueses perten
centes a Companhia de Jesus, fundada por Sto. Ignácio de Loyo
la. Movidos pela fé, se instalam no litoral, primeiro na Bahhi e 
váo descendo pelo Espírito Santo, Rio, Sáo Paulo. Nesse século, 
os jesuitas vivem uma situafáo material de grande pobreza. Sen
tem um grande mal-eStar, também, pela aversiio que tém a natu
reza. Cercados por esse ambiente, para eles táo hostil, viio len-.. 
tamente diabolizando a figura do fndio. Para eles, os fndios pas-
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sam a ser seres que vivem na poligamia, moram em casas cheias 
de fumafa e que dilaceram os lábios. 

Um sentimento de mágoa e ressentimento parece come~ a 
crescer entre os missionários. Com a adolescencia, acaba o fascí
nio pelo diferente e as crian~as, que eles acreditavam ter catequi
zado, co~am a voltar para suas aldeias, deixando as casas de 
muchachos. Inclusive, algumas vezes, acompanhadas por aqueles 
meninos de rua portugueses. 

A profa. Mary percebe um significado muito importante nessa 
volta: Ela revela que ocorreu urna catequizafáo apenas epidér
mica, superficial. Náo h.ouve urna real conversáo. E sim apenas 
urna esvaziada repetifáo de práticas religiosas, como os c8nti
cos, as rezas, as auto-jlagelafóes. 

As casas de muchachos, que ficavam no litoral, no século 
XVI, XVII, váo sendo substituídas pelas Missóes, grandes aldea
mentos que se erguem no interior do território. Sáo os Sete Povos 
das Missóes, no Sul, o do Gráo-Pará, na Amazonia. 

A Igreja vai ocupando e demarcando as terras do interior. Ao 
lado das terras e bens recebidos pelo Estado Portugu!s no período 
anterior, a Companhia de Jesus enriquece, e muito. Já é o século 
XVIIl, e o branco se afinna como um inimigo comum dos índios. 
Entáo, os aldeamentos com~am a abrigar também os adultos. As 
missóes se transfonnam em nichos de prote~áo. Nelas sáo conser
vadas, ao menos, práticas quotidianas como o artesanato. 

- Mas ao lado dessa prote~áo, o que mais o trabalho dos jesuí
tas provocou? O uso de roupas, o aprendizado das primeiras le
tras (para saber rezar!), um abalo na estrurura familiar original. 
Além da /uta, por exemplo, contra o aborto. (Sabemos que mui
tas vezes padres safam a noite para desenterrar uma cria11fa viva 
que tinha sido enterrada com a máe, que tinha morrido no parto. 
Os lndios acreditavam que o filh.o havia matado a máe, mere
cendo morrer.) Por outro lado, os jesuitas travaram uma luta 
contra a escravizafáo e mata11fa dos indios, que provocou a an
tipatía dos colonos. 

Além destas, tiveram outras indisposi~óes com a sociedade 
branca e com o Estado. Os jesuítas incomodavam pelo seu signi
ficativo potencial económico e político. Conflitos que culminaram 
na sua expulsáo em 1759. 

• 
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Que virá dessa escuridiio? 
será bem, será maldifáo? 
será deus ou será mortal? 
nos trará arma ou missal? 

M. Nascimento e F. Brant 
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Em 18~2'. o Brasil deixa de ser colonia. Em 1889, é proclama
da a Repubhca. No decorrer da História, a Igreja Católica foi al
terando sua atua\:áO no país e, em particular, na questáo indígena. 
Um pouco da postura estatal e missionária no Brasil-República é 
~presentad31 pelo historiador e, boje, senador, Darcy Ribeiro, no 
hvro "Os Indios e a Civiliza\:áo'' (1). 

Nos dez primeiros anos de república, o Estado Brasileiro nada 
fez para regulamentar as rela\:óeS comos índios, apesar dos cons
tantes contatos, nada calmos. Eram confrontos coma popula\:áO 
branca que entrava nas matas para construir ferrovias, que come
\:ava a cruzar os rios com o desenvolvimento dos barcos a vapor e 
que, com a instala~áo da linhas telegráficas, penetrava no sertáo. 

Mas qual seria a autoridade adequada para proteger os índios? 
Darcy Ribeiro aponta o surgimento ~e duas correntes de solu~óes. 
Urna defendía que a única saída era a religiosa. A justificativa era 
que a Igreja Católica era a única que tinha urna longa experiencia 
em tratar os problemas indígenas através dos seus missionários. A 
outra solu~áo era a leiga. A assistencia protetora caberia ao Esta
do, um Estado leigo, pois o povo náo professava urna única reli
giáo. 

. Dai:cy Ri~iro ressalta que os exemplos alegados da a~áo mis
s1on~a católica pertenciam a um passado remoto. No presente, a 
IgreJa se deparava com os pedidos de padres recusados por falta 
de pe~soal, com urna incapacita\:áO dos clérigos, que logo se des
~ral1zavam. f~nte aos índios e brancos. Além de que os capu
chinos, domimcanos, salesianos... preferiam trabalhar junto as 
popula~óes sertanejas, nas quais forarn se dissolvendo. Os mis
sionários deixavam os índios, com quem, também, muitas vezes 
entravarn em conflito. 

Optou-se, assim, por um caminho leigo. Foi fundado, em 191 O, 
o s~r:i~o de Prote~áo ao Índio (SPI). No seu decreto de cria~ao, 
admitJ.u-se urna fé e moral próprias dos índios. Pelo menos em lei, 
avalia Darcy Ribeiro, abriu-se máo do dogmatismo religioso e do 
etnocentrismo. 
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O SPI é extinto em 1967, sendo substituído pela Funai. Só em 
1973, é promulgado o Estatuto do Índio. Mobilizada para influen
ciar a sua elabora~áo, a Igreja Católica cria o Cimi, Conselho In
digenista Missionário. Isto em 1972. Resultado, também, da in
conformidade coro denúncias de matan~as de índios e da insatis
fa~áo dos próprios missionários por náo haver urna pastoral es
pecífica junto aos povos indígenas. 

É o que conta Paulo Suess ao escrever sobre a história do Cimi 
(2). 

Por outro lado, parece que o Cimi foi urna das conseqüencias 
da evolu~áo que a Igreja Católica come~ou a viver com a 2!! Con
ferencia Geral do Episcopado Latino-Americano, que aconteceu 
em Medellin, na Colombia, em 68. Esse contexto é recuperado 
pela advogada Carla Gon~alves Antunha. Ela vero advogando ao 
lado do marido, Marco Antonio Antunha Barbosa, a favor dos ín
dios, nas causas de demarca~aQ das suas terras. Vem trabalhando, 
principalmente, com os guaraní, aquí no Estado de Sáo Paulo. 
Parece que a lgreja percebeu a necessidade de se reaproximar 
dos fiéis que estava perdendo. Os fndios eram um dos setores 
que estava sendo esquecido. A Pastoral Indígena se coloca ao la
do de outras lutas dos oprimidos, como a da Pastoral Operária ou 
da Tena. É freqüente, no trabalho do Cimi, essa mesma idéia de 
conscientizar, de libertar. 

É o que Carla e Marco vem observando nesses anos de traba
lho comos fudios. Na sala, o artesanato nas paredes e mesas det
xa clara essa proximidade com o povo indígena. Do lado de fora, 
a casa tem a fachada tomada pelo verde. Verde que esconde a 
campainha, a caixa do correio, que sobe pelas grades. É, troux.e
mos um pouco da mata aqui para cidade. Carla mostra saudades 
das longas caminhadas até as aldeias: Era muito bom, principal
mente porque estávamos voltando da Franfa. E foi lá que Carla 
pesquisou a origem do Cimi. Ao ser criado, o Cimi intervém no 
momento que as terras indfgenas seriam expropriadas por seto
res da sociedade brasileira, tanto de capital nacional, como es
trangeiro, setores apoiados pelos governos militares. O Cimi se 
engaja na de/esa das terras pertencentes aos fndios. E, assim, 
Marco acredita que a importancia maior que o Cimi vem tendo é 
política, devido ao poder da propria Igreja. 

Náo podemos esquecer, acrescenta Carla, que o Cimi faz parte 
de algo maior que é a Igreja Católica. O que faz que sua ativi-
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dade esteja subordinada a uma orientar;iio geral. Oeste modo, a 
forma de encarar e resolver os problemas estaría limitada as pro
postas gerais da lgreja. Além de terem que responder aos objeti
vos definidos pelos próprios membros do Cimi. Objetivos que 
orientariam, por exemplo, a distribui~áo dos seus recursos, o di
recionamento das discussóes comos índios etc. 

Por último, parece que o trabalho do Cimi é guiado, também, 
por urna expectotiva em re/,a~áo ao ín.dio, pelo que deve ou niio 
acontecer. 

O Cimi é um órgáo anexo ao CNBB (Conferencia Nacional 
dos Bispos do Brasil). Ele coordena e assessora a atividade dos 
missi<;>nários católicos no Brasil, leigos e religiosos. Seu atual 
presidente é Dom Apparecido José Dias, hispo de Registro (SP). 
Sua sede fica em Brasília. 

No Estado de Sao Paulo, a equipe fica em Itanhaém. Ela traba
lha junto a aldeia de Itariri, Rio Branco, Mongaguá ... as aldeias 
guarani do litoral paulista. A equipe, na verdade, sáo o Darci e a 
Socorro. 

Nem todos os missionários católicos trabalham com o Cimi. É 
o caso da irmá Luisinha. Ela está com os índios desde 1976 com 

- ' 
os fndios de todo o Brasil. O fruto maior do seu trabalho parece 
ter nome: . Aguaí. Entidade que quer reunir representantes de todas 
~ aldeias guaraní. Posteriormente, outra organiza~áo foi criada, a 
Nemboaty Guasu, desta vez incentivada pelo Cimi. Ambás pre
tendem fazer, separadamente, urna mobiliza~ao nacional dos gua
ram. 

A Aguaí nasceu em 1984, o (ndio precisava de uma organi
zar;áo pr6pria. Ele sabe o que quer, por isso eu criei a Agua(, 
conta irmá Luisinha cheia de carinho. 

Sempre viajando, sem horários ou descansos, a irmá Luisinha 
completa a lista. Ao se perguntar do trabalho missionário católico 
no estado de Sao Paulo, se ouvem tres nomes: Darci, Socorro e 
Luisinha. 

Mais que viver, o que importa 
é trabalhar na mw:lanfa 
(antes que a vida apodre~a) 
do que é preciso mudar. 
Cada um na sua vez, 
cada qual no seu lugar. 

Thiago de !v1ello 
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- Eu to usando urna camiseta com um cora<;áo vennelho na 
frente, avisa Socorro, missionária do Cimi que trabalha, com o 
Darci em Itanhaém. 

Além da camiseta, cal<;a jeans e tenis. O Darci é loiro, barba 
no rosto, bolsa cruzada, bennuda e chinelo. 

Socorro é Maria do Socorro Nunes. Saiu da Paraíba, onde se 
f ormou em Matemática. Fez estágio do Cimi em Cuiabá, aí passou 
cinco anos na Amazonia, trabalhando com os índios de lá. Che
gou em Itanhaém, pra ficar um ano. Já se passaram tres. Mas náo 
pode deixar o trabalho só com o Darci. 

Darci é Darci Ciconetti. Ele espera o silencio para falar. Vai 
completando as explica<;óes de Socorro, que vai falando decidida, 
sem precisar de muitas perguntas. 

- Náo, em nenhum momento a gente conversa com eles sobre 
religiáo. O que a gente quer, e é nesse sentido que a gente atua, é 
a organiza<;áo dos próprios índios, a luta pela demarca<;áo das 
suas terras, e; também, a busca de alternativas para sua auto-de
termina<;áo e sustenta<;áo. Aquí na aldeia de Rio Branco, por 
exemplo, a gente tá desenvolvendo dois projetos: o das r~as e o 
da assistencia médica. Discutimos muito com eles, e decidiram 
que tem que voltar a cultivar os produtos primários, mantendo a 
extra<;áo do palmito. Hoje eles vivem da venda do palmito na ci
dade. O palmito náo é replantado e vai acabar. Além de que o 
comércio só é grande no veráo, com os tUristas. 

- Neste período de implanta<;áo das ro<;as, de escolha das cul
turas, de decisáo do lugar onde elas váo ficar ... a gente vem for
necendo os mantimentos. 

- É, é um assistencialismo, masé urna solu<;áo apenas provisó
ria. Náo tem outro jeito. É o caminho para que a agricultura se 
afirme como urna saída de auto-sustenta<;áo. 

- Os médicos? Eles sáo da Santa Casa de Sáo Paulo. Tamos 
acompanhando o diálogo entre eles e a equipe. Diálogo que co
me<;ou por iniciativa deles. A idéia é a gente apenas assessorar o 
que eles querem, o que eles decidem que é necessário. 

- Por isso urna das prioridades do nosso trabalho é estimular a 
organiza<;áo deles. A gente dá total apoio a sua mobiliza<;áo e in
tegra<;áo. A Ñemboaty Guasu (organiza<;áo que quer unir todos os 
guarani do país) surgiu coma constata<;áo, deles, que era necessá
rio urna uniáo de todo o povo guaraní. Essa necessidade ficou 
clara no final de um curso que a gente, do Cimi, organizou. Um 
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curso que eles pediram, que explicasse o como runciona a socie
dade branca, a economía, a justi<;a, o poder etc. 

- Esse esquema de organiza<;áo entre eles náo é original da sua 
cultura, mas é urna incorpora<;áo saudável. U ma forma de afinnar 
sua própria essencia cultural. 

- O gravador, por exemplo. Sua introdu<;áo é irreversível. Ho
je, é um meio p~missor e adequado para a comunica<;áo entre as 
aldeias. Trocam titas entre eles. Gravam o que foi dito numa reu
niáo e depois mostram para o grupo. E nao é porque eles tem gra
vador, ou porque usam roupas, ou tomam café, é que deixam de 
ser índios. 

- Eu náo abandono minha essencia nordestina porque uso um 
tenis de modelo americano. 

- O valor para eles é outro. 
- A ess!ncia deles ~stá na sua religiáo. É ela que mantém os 

guaraní unidos. Ela perpassa as suas escolhas e decisóes, é ela 
que orienta a distribui<;áo das r~as. A cren<;a religiosa está pre
sente em todas as reunióes das lideran<;as. 

- A gente, por exemplo, só entrou na casa das rezas, que é o 
lugar mais sagrado da aldeia, depois de tres anos indo toda sema
na pra lá. 

- A religiáo é a ess!ncia de sua cultura, a gente nao tem ne
nhuma pretensáo de introduzir urna prega<;áo católica. Pode ser 
que nas favelas da cidade, a Igreja esteja presente nas questóes 
sociais para criar as condi<;óes primárias para se introduzir, num 
segundo momento, urna discussáo espiritual ou religiosa. Mas 
aqui nossa inten<;áo é outra. Mesmo atingidas as condi<;óes ne
cessárias para a afirma<;áo e sobrevivencia deste povo - saúde, 
terra, comida - a gente náo pretende fazer urna prega<;áo reli
giosa. 

- Seria urna nega<;áo do próprio processo de afi.rma<;áo e re
sistencia no qual nos envolvemos. 

- Náo se concentrarla o trabalho de duas pessoas numa comu
nidade táo pequena para depois transfonná-la em pessoas iguais a 
nós. 

- Se fosse essa a nossa preocupa<;áo, a gente trabalharia na ci
dade, nas favelas. Lá eles sáo o mesmo povo que a gente. 

- O máximo que a gente pretende no futuro, com os guaraní, é 
praticar um diálogo interreligioso. Como o que ocorre entre as di
ferentes religióes. 
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- Primeiro, precisam encarar as cren~as indígenas como urna 
religiáo. Náo sáo meras lendas, mitos, sáo religióes complexas e 
estruturadas. 

- Se eu incorporei algo de índio? A cho que sim, na ponde
ra~áo de certos valores. Mas religiosamente, náo. 

- Náo sei, Socorro. Ce disse que náo, mas acho que mesmo 
quanto a religiáo eu mudei alguma coisa. As pessoas na nossa 
missa ficam cronometrando o tempo, fazendo contagem regressiva 
para acabar. Mal recebem a óstia e váo saindo rápido. Os índios 
náo. Mesmo as crian~as e os velhos váo fazer as rezas e, As vezes, 
com~ando no final da tarde, amanhecem ainda rezando ... 

De milos encarclldas, 
de olhos manchados, 
sobrevivemos. 
Resguardamos o rumo e a espera~a 

Thiago de Mello 

Tantos povos indígenas já perderam a sua lfngua. Alguns até 
com poucos meses de contato, mas os guarani, em todos estes 
séculos, e táo perto de nós, a preservaram. E a palavra lfngua 
em guaraní significa alma. Sao significados que se confundem e 
náo se dividem. Quantas mulheres que náo falam nem uma s<J 
palavra em portugues! ... Eles resguardaram a sua alma. E, com 
a voz cheia de satisf~áo, Sérgio Dami, antropólogo formado pela 
PUC, assegura: sua religiáo permanece. E, com certeza, ela é o 
fundamento da preservafáo da sua fdentidade. 

Extremamente espirituosos, os guaraní conservaram a esséncia 
religiosa de seus antepassados. Isto apesar das constantes aproxi
ma~óes, As vezes, até imposi~óes, do pensamento cristáo. O an
tropólogo Egon Schaden explica que os elementos religiosos es
tranhos sáo reinterpretados. Num primeiro momento, sáo aceitos, 
mas esvaziados de qualquer fun~áo ou significado religioso. Num 
segundo, mantero um conteúdo religioso, mas recriado sobre a ba
se de sua propria cren~a. Apenas numa última fase, os elementos 
estranhos predominariam. O que coincidiria com a desagrega~áo 
do grupo (3). 

(0 antropólogo Egon Schaden, que morreu em 91, foi um dos 
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maiores estudiosos do povo guarani. Seus diversos livros sáo si
nais dos persistentes anos de convivencia e observa~áo do grupo.) 

A essencia das cren~as dos guarani vem permanecendo coeren
te, quase impermeável. Certo é - escreve Egon Schaden - que a 
religiáo de todos os grupos da tribo que hoje vivem no Brasil, no 
Paraguai e na Argentina niio é cristá, mas a guarani. De tudo o 
que de possível proveniéncia cristii se possa descobrir no conjun
to de suas cre~as, ritos e cerimónias conservaram-se apenas 
aspectos formais. O conteúdo é pagáo (4). Noutro momento 
Schaden conta esta história: Ñanderu omaru5 ("Deus morre" ); e 
por isso que nós todos ternos que passar pela morte, assegurou
me Pai Chiquinho, o rezador da aldeia Kayová da Panambi, a 
destruifáo de Deus é que deu a origem de nossa morte. Deus 
s~gi~ coma finalidade de morrer. Náo é preciso grande pers
p1các1a para se descobrir que nessas frases há qualquer coisa dos 
ensinamentos ministrados pelos padres jesuítas no século XVII. 
Mas a doutrina da morte do Cristo se tornou pagá; sofreu reinter
preta~áo para adaptar-se a conce~ao de mundo guaranítica (5). 

-'?- própria cruz, lembra Sérgio, pode ser entendida num pri
meiro momento, como sinal de influencia cristá. Mas os dois 
paus cruzados também fazem parte do seu mito de criafáo do 
mundo. Servem de suporte da terra, sustentando-a até odia em 
que o mundo for destruído. 

!~?tando en~ender o como se deu, e se dá, essa preserva~áo da 
rehg1ao guaran1, Sérgio recupera um pensamento de Schaden: 0 
conceder para niio ceder ... 

- i=:,ara náo perder, interpreta Sérgio. Eles escutam, respeitam, 
mas nao acatam. 

Numa das suas idas a aldeia de Silveiras no litoral de Sao Pau
lo, Sérgio presenciou quando um índio guarani-Kayová, converti
do a lgreja Petencostal, chegou a aldeia pedindo para ficar. Sa
muel, o xamá, líder espiritual do grupo, lhe respondeu que arru
~se sua casa a vontade e que poderla viver a sua própria reli
g1ao. 

- O outro lhe agradeceu e desandou a falar que em tal e tal ho
ra todos teriam que rezar essa e aquela reza, e que depois teriam 
que !azer isto e aquilo ... Samuel ouviu tudo e depois lhe disse 
~ue infelizmente nao poderia ser, porque justo naquela hora esta
nam pescando, e, na outra, descansando e, depois, rezando suas 



224 

próprias rezas. Depois de um tempo, o Kayová, por si só, foi em
bora. 

- Urna vez perguntaram a um guarani se seu grupo era católi
co, ele disse que sim, que era. Logo chegaram protestantes e lhe 
perguntaram se era protestante. E ele lhes falou novamente que 
sim ... pode ser? Isso é bem típico de guarani.. Faz parte daquela 
estratégia, o conceder para niio perder. Além de niio estarem 
mentindo, se pensarmos que niio deixam de ser católicos ou pro
testantes, já que niio tem nada contra eles. 

Essa facilidade de convivencia pode ser melhor entendida se se 
percebe a religiáo guara.ni como sendo urna religiáo étnica. Egon 
Schaden explica que como as religióes étnicas valem para um de
terminado povo e niio necessariamente para os demais, também, 
niio há o perigo de intolerancia para os demais, nem para com 
doutrinas diferentes, ao contrário do que se dá com uma verdade 
que se tenha como válida para toda a humanidade (6). Muitas 
vezes, lembra Sérgio, ouvi a frase: A religiáo dos brancos é boa, 
mas é dos brancos. A nossa religiao, a dos guarani, é a nossa, e é 
tao boa quanto. 

Depois de um tempo convivendo com a aldeia de Silveiras, 
Sérgio já entendia o que era dito nas rezas. Quando o xamá, Sa
muel, percebeu, co~ou a substituir a palavra Ñánderu, o nosso 
Deus (e ñan significa nós incluindo todos os presentes, inclusive 
o Sérgio) por Oreru (ore significa nós, eu e apenas os com quem 
estou falando, no caso, os demais guarani). Samuel rezava Nosso 
Deus, o deles, e niio o meu, o do Sérgio; a diferenfa é bem cla
ra ... Sáo essas sutilezas que seduzem os que se aproximam desse 
povo. (Os olhos de Sérgio brilham) Muitos se guarani.zaram. ln
clusi.ve antropólogos. (Insinuantes, seus olhos o denunciam) 

Ao lado de Ñanderu, o nosso Deus, há o Ñandereko, a nossa 
maneira de ser. Os guarani. se fixam em determinado local, acre
ditando que lá encontraram o Ñandereko. Quando niio conse
guem mais vive-lo, por motivos internos ou externos a aldeia, 
eles migram. Há a cren~a na Terra Sem Males, um paraíso aqui 
na terra, que provoca e orienta as suas migra~óes. É um f orte 
ponto comum do corpo mftico de todos os guarani.. Sérgio difi
cilmente ouve os guarani contarem da Terra Sem Males. Mas as 
migrafóes continuam. Ouvifalar de guarani até no Maranháo. 

Outra cren~a que continua sendo vivenciada é o Nimongaraí. É 
o batizado guaraní, a maior cerimonia coletiva. Q~ando acontece 
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em janeiro, pode reunir mais de urna aldeia, sendo celebrado por 
todos. Os guarani acham meio sem sentido o batismo cristiio, 
pois o padre apenas pergunta, aos pais, padrinhos, o nome que 
deve dar a crlanfa. No Nimongara(, o xamá decide e dá o nome. 
Dar o nome é dar a palavra. Com a palavra, a /(ngua, a crianfa 
recebe a alma. O nome escolhido revela o que ela é. Com o no
me, vem o destino. 

Ao mesmo tempo, Sérgio foi convidado para batizar, na ce
rimonia cristá, dois filhos gerneos de um casal guarani. Parece 
niio ter nenhum significado religioso, é um gesto pol(tico, o pa
drinho se torna responsável pelo bem-estar da crianfa. 

Mas se o Nimongaraí, por exemplo, é coletivo, muito da 
vivéncia religiosa guarani é individual. Há um conjunto de cren
~as geral, mas elas dependem também da vivencia pessoal do 
xamá. Além da apropria~áo de cada um. Sérgio confirma que náo 
há cisóes religiosas dentro do grupo, como ocorre na sociedade 
cristá. Talvez isso se dé porque h4 essa margem para interpre
tafáo religiosa pessoal. 

Essa vivéncia religiosa parece· ser o que faz um guaraní se sen
tir guarani. Sérgio Dami tem a impressáo que o ideal de todo o 
guaraní é se tornar um xamá. Do significado pessoal ao social, a 
religiio identifica e mantém a cultura guarani. Um povo que so
brevi veu e persiste. O que faz Sérgio discordar da postura des
crente da ger~áo de antropólogos da dé.cada de 40, 50, como 
Egon Schaden, que apontava para urna inevitável desmtegra~áo 
da cultura dos guaraní. E eles estiio a(, vivos e coesos. 

Urna confian~a transborda de um meio sorriso de Sérgio. 
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Do retrato Jalado dos (ndios a imagem 
exótica e colorida nada guarda 

de real. Ao enfrentar o racismo apenas 
um desejo: ser tratado como 

igual, apesar de todos as diferenfas. 

Entre o lueto e o lnletldda 
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Marialice Diu ~alves 
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A
> rea proibida. Governo Federal. Funai. Terra indígena 

com acesso interditado a pessoas estranhas, de acordo 
com os artigos 18, parágrafo primeiro do Estatuto do Índio e 
artigo 161 do C6digo Penal. DOS BRANCOS. 

A entrada da aldeia de Barragem, em Parelheiros, é um portáo 
de ferro com esta placa, enferrujada. As letras da lei, porém, náo 
barramos visitantes. Os passos curiosos tocam no chao da aldeia , 
numa úmida microfloresta. E te~a-feira. 

O cacique José Fernandes Soares fuma o cachimbo da paz den
tro de urna maloca. Porém, a posi<;áo de repouso em que se en
contrava muda com a presen<;a dos brancos. Náo é de medo, ago
ra. É de prontidáo e impaciencia. 

José Femandes é responsável por conversar com a comunidade 
guarani para ver se aceita ou náo a visita de brancos. Além disso, 
é preciso antes falar com o primo dele, Karaí-Mirin, professor 
fomiado numa Universidade do Rio de Janeiro, capaz de urna 
comunica<;áo mais fluente com os brancos. José Femandes res
ponde mal a quem aparece fora dos domingos ... 

- As visitas sáo só no domingo, antes falem com meu primo, 
Karaí-Mirin. Já estamos cansados de só falar. Fazem revistas, li
vros sobre a gente, a gente só dá. E o que recebemos em troca? 

Um relógio digital pisca no pulso direito do cacique e, embora 
náo marque hora alguma, indica que é hora de irmos embora. As 
respostas a perguntas curiosas cessaram, fazendo surgir um silen
cio constrangedor. 

- Gostaríamos de saber como ajudar vocés. É náo atrapa
lhando, náo é? José Fernandes responde que sim. O cacique pau
lista demonstra seu desejo de receber ou repelir os brancos que 
dele se aproximam. A lei branca, neste caso, náo é o único meio 
de defesa. Aqui, em Parelheiros, os próprios índios se defendem 
sozinhos. 

Situa<;áo bem diferente, a do final do século XIX. Nesta época, 
o Brasil inteiro era cenário de guerra contra os povos indígenas, 
sobretudo pelas novas áreas económicas que surgiam em todo o 
território nacional. Aldeias e até povos inteiros foram massacra
dos desde os Apuriná, no Acre, os Mura, no Amazonas, os Cane
la, no Maranháo, os Botocudo, no Leste e os Oti, totalmente ex
terminados no interior de Sáo Paulo. Além disso, era freqüente a 
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escravizac;áo dos índios, como faziam os seringueiros do Amazo
nas com os Kaxinawá, destruindo aldeias e roubando mulheres. 

' , . . 
Nesta mesma época, já no come~o da nossa Repubhca, um JO-

vem de nome Candido Mariano Rondon, militar que participou da 
construc;áo de linhas telegráficas no interior de Mato Grosso e 
Goiás, convivendo com os índios Nambikwara, teve grande im
portancia na mudanc;a de visáo do branco em relac;áo ao índio. A 
visáo dos militares positivistas era a de que os índios nunca deve
riam ser mortos. Era preciso pacificá-los. Em 1910, atendendo as 
pressóes de intelectuais e de person~lidades estr~geira~, o ~a
verno decidiu criar um servi<;o de apo10 as populac;oes do 1ntenor, 

0 Servic;o de Protec;áo ao Índio e de Localizac;áo dos Trabalhado
res Nacionais, ligado ao Ministério da Guerra. Mais tarde, a 
questáo dos trabalhadores foi separada, passando a existir o Ser-

" vi<;o de Prote<;áo ao Indio (SPI). 
Mas o SPI acabou virando um pesadelo para os índios. A tese 

da pacifica<;áo nada mais era do que tomar a popula<;áo indígena 
urna popula<;áo laboriosa, útil a comunidade. Muito embora essa 
perspectiva fosse ruim para o índio, Rondon tinha sempre como 
objetivo o respeito a cada um dos povos com que entrava em con
tato e a demarca<;áo de suas terras para lhes assegurar a posse. 

Mas essa política de integra~áo resultou num desastre. A so
ciedade brasileira subjugava o índio, roubando-lhe terras. O con
tato virou confronto a tal ponto que, na década de 40, a falta de 
verbas e de apoio oficial fizeram o SPI obrigar os indígenas a ar
rendarem suas terras. O escandalo propagou-se até o exterior. Em 
1967 o SPI acabou. Surgiu a Funai. 

A 
1

tentativa de melhorar a imagem do govemo em relac;áo aos 
índios foi anulada. O País estava entrando em um difícil período, 
caracterizado pela ditadura militar, e a política humanis~a de 
Rondon foi substituída pela ideología de Seguran<;a Nacional, 
elaborada na Escola Superior de Guerra. 

Em 1970 intensificou-se a ocupa~áo da Amazonia por grupos 
multinacion~s. Surgiram obras grandiosas como a Rodovia Tran
samazónica, que atingiu mais de cinco povos indígen~. Projet,,os 
agropecuários, com fazendas de gado e de arroz agredrram os in
dios de Mato Grosso, Sul do Pará e Rondónia. A Funai, nestes 
episódios, mostrou-se incompetente, e náo conseguiu responder 
as pressóes armadas por novos grupos indígenas que se forma
vam, exigindo maior participa~áo política do 6rgáo. As comuni-

. ' 
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darles indígenas perceberam que era preciso surgir outros 6rgáos, 
náo oficiais, para derrotar os militares e as multinacionais. 

É na década de 70 que surgem as comissóes pró-índio. Entre 
elas, ternos a UNI (Uniáo das Na<;óes Indígenas) e o CIMI (Con
selho Indigenista Missionário). 

" A UNI tem, como atual líder, Aflton Krenak. Indio Botocudo, 
conseguiu que a Prefeitura de Sáo Paulo lhe cedesse a "Casa do 
Sertanista", no bairro do Butanta, para ~que servisse de sede da 
UNI. No final de 1991, a UNI coordenou reunióes entre algumas 
lideranc;as indígenas e professoras da rede Municipal de Sao Pau
lo. Tinha-se como objetivo passar informa~óes sobre os índios pa
ra as educadoras, pois a UNI quer que a sociedade conhe<;a o ín
dio para defende-lo. A casa-sedeé cercada de árvores, há urna sa
la escura em cujo cháo se espalham tapetes de palha de buriti. O 
solo é quente, a sala é fresquinha. As professoras entram na sala. 
Os índios entram após, descal<;os. O dia está muito quente e as 
professoras resolvem repetir o gesto dos índios. Eles contam 
histórias sobre sua terra. 

Com expressóes de tristeza, frente a tanta explorac;áo e morte, 
os índios comovem as professoras. Contar que o Brasil foi desco
berto é um escándalo. Elas perguntam. Voces se protegem como? 
Eles respondem. Nós precisamos da ajuda de voces, principal
mente educando a sociedade, mostrando que o (ndio náo é um 
ser exótico, mas um ser humano. 

O índio também é visto como um ser humano, com cultura 
própria, pelo CIMI (Conselho Indigenista Missionário). Órgáo li
gado a Igreja Católica, o CIMI tem objetivo de náo modificar em 
nada a cultura indígena. Benedito Prezia, coordenador do 6rgáo 
em Brasilia, disse que, em 1965, através do Segundo Concilio 
Ecumenico do Vaticano, ocorrido em Roma, a lgreja refonnulou 
toda a filosofia em relac;áo ao índio. Agora, ele teria sua cultura 
preservada a qualquer custo, sem interferencia ou objetivos de os 
converter. 

Mas o índio Álvaro Tukano, presente as reunióes da UNI, dis
corda: 

Quando eu era pequeno o CJMJ me pegou, me levou para um 
Colégio Salesiano e me fez ajoelhar no milho. O CJMJ inventou 
uma nova maneira de catequizar os fndios. Além do mais, como 
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padres católicos podem lidar com índios se eles nunca surucuca
ram? 

UNI e CIMI. As principais entidades náo-govemamentais, 
atualmente, convivem quase que pacificamente com a Funai. Se
gundo Hermano Penna, cineasta que realizou o documentário "A 
CPI do Índio", em 1968, sobre a 1 !! Comissáo Parlamentar de ln
quérito realizada no Congresso sobre os indios, a Funai, atual
mente, segue a política do presidente que a assume. Sidney Pos
suelo é o atual presidente. 

No dia 15 de novembro de 1991, houve urna solenidade em 
Brasília de importancia fundamental: a portaría assinada pelo pre
sidente Fernando Collor de Mello comprometendo-se a demarcar 
as áreas yanomami. Embora a Funai ainda a esteja demarcando -
calculada em 9 ,4 milhóes de hectares - os passos fundamentais 
foram dados. Collor já homologou a portaría, em 24 de dezembro 
de 1991. Sidney Possuelo chorou quando Collor demarcou, e teve 
de sair no meio da reuniáo para contera emo~áo. Sidney jogou 
duro com os militares, disse que renunciaría caso eles vencessem. 
Para os índios Caiap6, Sidney foi considerado bepbod. Ou ho
mem honrado. 

A atual política da Funai deve-se também a urna mudan~a pro
funda que ocorreu no País na década de 80. Em 1980, Hermano 
Penna filmou, durante dois anos, o encontro "Índios e Direitos 
Históricos", promovido pela Comissáo pró-Índio. Ern Brasília, 
em Sáo Paulo, na América Latina, fóruns, conferencias e debates 
intensificavam as discussóes sobre a questáo indígena brasileira. 
Juruna, o "índio de gravador", percorreu o Brasil de Norte a Sul 
registrando o que as autoridades indígenas diziam para provar que 
o branco náo tern palavra. O cacique, Xavante, foi eleito em 1982 
deputado federal pelo Partido Democrático Trabalhista (PDT) pe
lo Rio de Janeiro. A questáo indígena explode no Brasil. No exte
rior, surgern as entidades ambientalistas intemacionais. Está ar
mada urna resistencia de ferro. 

Porém, essa interferencia das entidades intemacionais náo f oi 
vista com bons olhos, entre outros, pelos militares, que se preo
cupam demais com a intemacionaliza~áo da Amazonia. Entre os 
antropólogos, predomina a corrente de pensamento de que o índio 
tem vida própria e seu próprio território. O fato de receber ajuda 
do exterior (por exemplo, os índios em Parelheiros estáo cons
truindo um Centro Cultural financiado por urna entidade alemá, 
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que doou 40 mil dólares) ou de se vestir de temo nao significa 
que a cultura indígena está morrendo. Para Hermano Penna, 
a cultura do índio nao se derrete como gelo. A única forma de se 
acabar com a cultura é o genocídio, mas enquanto existir um 
Kamaiurá, existiriio os Kamaiurás. O artista Hermano alía-se aos 
antropólogos, pois está muito sintonizado corn os problemas indí
genas- fez tres docurnentários sobre os grupos do Centro Oeste 
Brasileiro. 

Entre os militares, a preocupa~áo corn a intemacionaliza~áo da 
Amazonia se refletiu no Congresso, dando origem a urna Co
missáo Parlamentar de Inquérito (CPI). No come~o de dezembro a 
CPI foi encerrada sem que nada tivesse sido esclarecido. O depu
tado Fábio Feldman, do PSDB-SP, contra os militares e deputa
dos do Norte do País, acentuou o teor das discussóes feitas na 
CPI: Um deputado (náo quis dizer o norne) acusou-nos de estar.;. 
mos preocupados com o comportamento sexual dos índios na re
de. Fábio revidou: É para o senhor ver em que medida isso afeta 
a soberania nacional. 

A tese da soberania nacional parece camuflar a questiio mais 
importante: nao permitir que as áreas riqu(ssimas em ouro da 
regiiio de fronteira passem para o domínio indígena. O jornal 
Folba de S. Paulo, do dia 7 de novembro de 1991, relata o 
episódio: 

"Existem boje no Departamento Nacional de Produ~áo Mineral 
(DNPM), em BrasOia, 698 requerimentos de pesquisa aguardando defi
ni~o sobre a questáo yanomanú. A maioria de pedidos foi encarninhada 
pelos grupos Bozzano Sirnonsen, Paranapanema e V ale do Rio Doce. 

No momento em que urna empresa entra com requerimento de pesquisa 
em determinada área, a regiáo fica bloqueada para as concorrentes. O re
querimento é o primeiro passo para a concessáo de lavra (explora~áo). 

O potencial mineral de Roraima, avallado em 1984 pelo DNPM, indica 
que a presen~ de minérios se concentra principalmente na regiáo de fron
teira-a mesma que os militares exigem manter forada reserva yanomami." 

Há, portanto, no mínimo duas correntes conflitantes em tomo 
da atual questáo indígena: a dos antropólogos e a dos militares e 
deputados dos Estados do Norte do País. Convivem com estas 
correntes, sem que no entanto se empenhem em urna briga tao 
acirrada, a corrente ambientalista. Hennano Penna acredita que os 
ambientalistas nao ajudam e nem atrapalham os índios, pois o 
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movimento indígena já é independente, como se constata, por 
exemplo, na EC0-92, que vai ocorrer agora em junho. O cineasta 
náo fala com certeza absoluta, mas quase. Ele se afastou da 
questáo indígena coro seu último filme, em 1984, "Aos Ventos do 
Futuro", porque acha que o movimento indígena náo precisa mais 
da tutela de ninguém. Ele tem vida própria, inclusive o docu
mentário "Aos Ventos do Futuro" revela isso. 

Tendo ou nao vida própria, o movimento indígena vai partici
par ativamente da EC0-92. Sessenta índios do Alto Xingu, per
tencentes as tribos Kamaiurá, Kalapalo, Kuikuro, Matitu, Mehi
naku, Waurá, Iawalapiti, Auete e Trunai estáo construindo urna 
aldeia, a Kari-Oca (Casa do Peixe) para a realiza~ao dos seus en
contros na EC0-92. A kari-Oca abrigará dois importantes encon
tros indígenas: a Conferencia dos Povos Indígenas sobre Territó
rio, Meio Ambiente e Desenvolvimento, de 21 a 31 de maio; e o 
Parlamento da Terra, de 3 a 12 de junho. A Aldeia vai ocupar 
urna área de quatro mil metros quadrados em um terreno da coló
nia Juliano Moreira, em Jacarepaguá. 

Para além de Jacarepaguá, toda a cidade do Rio de Janeiro está 
. pronta para a Segunda Conferencia Mundial sobre Ecología. A 
primeira ocorreu em 1972, em Estocolmo, e o secretário-geral é o 
mesmo: Maurice Strong. A Conferencia das Na~es Unidas sobre 
o Meio Ambiente e Desenvolvimento pode trazer recursos que 
faltam ao Brasil: Uma das amearas ao meio ambiente é a pobre
za, declarou Strong as vésperas da Conferencia. E a EC0-92 po
derá levar a questáo ambientalista para o centro da política 
económica: a expectativa é a de garantir que países como o Brasil 
possam ser ajudados financeiramente para preservar a natureza. 
Da ECO, resultará urna Carta da Terra, cujos princípios nor
tearáo as atua~óes dos países frente a questáo ambiental, e urna 
agenda comum para o século XXI. Haverá, segundo informa~óes 
da ONU, 170 delega~óes govemamentais, 50 intergovemamentais 
e 3000 jomalistas. Mas entre tanta gente e tantos assuntos ligados 
ao meio ambiente, como se dará a discussáo da questáo indígena? 
Se se trata de urna conferencia sobre o meio ambiente, o índio 
será visto como um ser vivo ou como um ser humano? Para o 
deputado Fábio Feldman, ambientalista, o índio tem urna rela~áo 
muito próxima com a natureza, no plano simbólico, mas é lógico 
que possui suas especifidades. Porém, por ser minoria, vai ser tra
tado junto com a ecología. 
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Ainda é urna incógnita qual vai ser o verdadeiro peso do índio 
na ECO: Mas, pelo menos até agora, o govemo tem mostrado 
disposi~ao em ajudar os índios. A demarca~áo das terras Y ano
mami é um exemplo disso. Resta saber se o govemo agrada os ín
dios para ter boa imagem no exterior ou se é um resultado da luta 
do movimento indígena. 

O jornal O Estado de S. Paulo defende a primeira hipótese. 
Em editorial do dia 20 de novembro de 1991 afirma: "A amea~a 
maior que pesava sobre o govemo brasileiro se nao demarcasse a 
Reserva era a náo-participa~áo das organiza~óes náo-govema
mentais na EC0-92." 

As entidades nao-govemamentais, tanto nacionais quanto in
temacionais, constituem forte grupo de pressáo política na 
questáo indígena brasileira. Hoje, o índio sabe o que é e o que 
náo é bom para ele, ajudado ou nao pelas entidades que e.xistem 
em sua defesa. Um índio pode até utilizar a leí do branco para se 
defender, se quiser. Exemplo emblemático disso é o que ocorreu 
na aldeia do Rio Silveira, em Sáo Sebastiáo (SP), que teve de re
correr a lei para evitar que brancos invadissem a sua propriedade. 

Em 1982, o cacique Samuel Bento dos Santos estava em sua 
aldeia quando percebeu que urna picada vinha sendo aberta em 
seu território. O cacique, entáo, procurou o Centro de Trabalho 
Indigenista, órgáo ligado ao govemo paulista, a Secretaria do 
Meio Ambiente do Estado de Sáo Paulo. O cacique foi assessora
do, principalmente quando um oficial de Justi~a apresentou-lhe 
um Mandado de Reintegra~áo de Posse a favor de Joaquim Feli
ciano da Silva Netto contra Homero Santos. Atendendo ao pedido 
do cacique, os membros do CTI foram ao fórum de Sáo Sebastiáo 
e ficaram sabendo que havia urna disputa judicial entre dois parti
culares, justamente na área onde viviam os índios. Este processo 
vinha se desenrolando desde a década de 50, e só se concluiu em 
1981, com a vitória de J. F. da Silva Netto. 

Os índios resolveram assumir sua atitude inédita no Brasil: fo
ram ao 1 ~ Cartório e, em nome da comunidade, outorgaram urna 
procura~áo a advogados por eles escolhidos, para defenderem 
suas terras perante o Judiciário. Os advogados Dalmo de Abreu 
Dallari, Carla Antunha Barbosa, Marco Antonio Antunha Barbo
sa e Antonio Carlos Sedeh entraram, no dia 6 de outubro de 
1982, com urna A~áo de Embargos de Terceiro, onde se requereu 
que fosse respeitado o artigo 198 da antiga Constitui~áo (que ga-
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rantia aos índios as terras por eles tradicionalmente ocupadas) e 
impediram que as picadas continuassem. O juiz Pedro V icentini 
deferiu urna protec;áo com linúnar. O processo corre até boje na 
Justic;a e, com a Constituic;áo de 1988, passou para a Justic;a Fe
deral. 

Embora esse caso ainda náo tenha sido solucionado pela Justi
c;a, os advogados conseguiram demarcar todas as outras terras 
indf genas paulistas, num total de se te áreas localizadas no litoral 
e na capital do Estado. Agora, com a Constituic;áo de 1988, a lei 
brasileira faz justic;a ao primeiro habitante, dando-lhe toda a li
berdade de preservar sua cultura e permanecer na terra que tradi
cionalmente ocupava. O índio, agora, nao precisa tanto de outros 
órgaos para sob~viver. Ele se defende sozinho. 

No plano da lei ou no plano individual, o índio é plenamente 
capaz de saber quem quer interferir na sua vida ou nao. O cacique 
José Femandes Soares, da aldeia de Barragem, cala-se quando 
quer, náo é mais iludido por promessas de presentes, por escam
bos injustos. As malocas da aldeia estáo abertas ao público. Os 
índios recebem visitas se quiserem. 

Mas nao dá para ficar totalmente isolado do branco e as amea
c;as a integridade humana náo desapareceram. De qualquer manei
ra, foi-se aquele tempo em que os índios tomavam banho no rio 
sem interferencia de outras culturas. Agora há cloro na água do 
índio, há um dedo de branco que náo mais manda nele, mas pinta 
seu rosto. Embora o índio esteja caminhando sozinho, agora, nao 
dá pra fugir dos insetos indesejáveis. O índio passou a se politizar 
para nao se destruir. Como disse Marc;al Tupá-i, guaraní: Chegou 
a um ponto em que nós, os índios, devemos tomar a rédea do go
verno indígena. Ou nós ava~amos ou nos entregamos ao 
branco. 
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O índio nascido em território brasileiro é cidadáo brasileiro. 
Suas pecualiaridades culturais, inclusive costumes e língua 

que lhe sáo proprios, náo retiram do índio a condi~áo de brasilei
ro nem servem de justificativa para a restri~áo de seus direitos. 
Bem ao contrário disso, náo tendo clara compreensáo dos valores 
e das institui~s da sociedade circundante, que é predominante
mente egoísta e materialista, o índio brasileiro necessita de pro
~áo especial, para ser respeitado como pessoa humana e para 
náo ser atirado na vala comum dos brasileiros de segunda classe. 

Embora náo existam dados precisos, é razoável estimar que a 
popula~áo indígena totaliza boje entre trezentos e trezentos e 
cinqüenta mil índios, que vivero em grupos tribais. Esses grupos 
estáo espalhados pelo tetritório nacional, havendo maior concen
tra~áo nas regióes norte e noroeste do Brasil, registrando-se gran
de diversidade de línguas indígenas e sendo bem diferenciado 
o nível de integra~áo desses grupos na sociedade brasileira. 

TJm ponto que é comum a todos é a extrema dificuldade para 
obterem a prote~áo de seus direitos de pessoas e cidadáos. Além 
de sofrerem as conseqüencias de enonne carga de preconceitos, 
implantados pelo colonizador, os índios, em grande parte, habi
tam em regióes cobertas por florestas, que o "branco civilizado" 
sonha em converter em dinheiro. Ainda mais grave é a situa~áo 
de IPUitos grupos indígenas que ~ivem em. regiées cujo subsolo 
contém reservas minerais táo valiosas que desnorteiam e animali
zam o homem branco. 

Exatamente por causa da brutalidade e de todas as imoralida
des que se praticam nas "civiliza~óes ocidentais cristás" quando 
surge alguma possibilidade de obter dinheiro, pessoas mais sensí
veis aos apelos da ética e da cultura trabalh-'111 para evitar que os 
índios sejam dizimados pelos etnocidas e genocidas mais vorazes. 
Apesar de todas as resistencias opostas pelo pcxler economico, e 
por seus aliados que controlam importantes setores da organi
za~áo pública brasileira, foi possível conseguir que na Consti
tui~o de 1988 houvesse o reconhecimento do direito dos índios 
as terras que tradicionalmente ocupam. 

Esse reconhecimento, com a prote~áo conseqüente, é funda
mental, pois sem o seu espa~o natural, que inclui florestas, rios, 
fauna e vegetais de muitas espécies, o índio náo conseguirla pre
servar sua cultura, inclusive seus hábitos alimentares e seus meios 
de defesa física. E com a morte da cultura vem a inevitável morte 
física, como demonstra com muita eloqüéncia a história brasileira. 

Os direitos especiais dos índios, que se somam aos demais di-
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reitos assegurados a todos os brasileiros, estio previstos nos arti
gos 231 e 232 da Constitui~io da República, num capítulo que 
trata exclusivamente "Dos Índios". Diz o artigo 231: "Sáo reco
nhecidos aos !odios sua organiza~o social, costumes, línguas, 
eren~ e tradi~óes, e os dircitos originários sobre as tenas que 
tradicionalmente ocupam, competindo A Uniio demarcá-las, pro
teger e fazer respeitar todos os seus bens". 

Um ponto importante que tem suscitado muita polémica é que 
os índios brasileiros nio sáo proprietários das terras que ocupam 
tradicionalmente. A propriedade dessas terras é da Uniáo e os ín
dios sáo apenas detentores da posse, mas a própria Constitui~o 
dá aos índios a condi~áo de posseiros privilegiados, em principio 
irremovíveis. Eles só poderáo ser retirados de suas tenas em al
gumas hipóteses excepcionais, previstas na Constitui~o. E mes
mo assim com expressa auto~áo do Congresso Nacional. 

A extensáo e o significado dos direitos possessórios dos gru
pos indígenas nio ficam na dependencia do arbítrio de qualquer 
autoridade, pois estáo claramente delineados em nonnas constitu
cionais. O já referido artigo 231 estabelece no parágrafo primeiro 
que "sáo terras tradicionalmente ocupadas pelos índios as por 
eles habitadas em caráter permanente, as utiliz.adas para suas ati
vidades produtivas, as imprescindíveis A preserva~ dos recursos 
ambientais necessários a seu bem-estar e as necessárias l sua re
produ~o física e cultural, segundo seus usos, costumes e tra
di~óes". E pelo parágrafo segundo foi assegurada aos !odios a 
posse permanente dessas tenas, cabendo-lhes "o usufruto exclu
sivo das riquezas dos solo, dos rios e dos lagos nelas existentes". 
O aproveitamento das riquezas minerais ficou na dependencia de 
autoriza~o do Congresso Nacional. 

Na prática, os· direitos dos grupos indígenas náo recebem a 
pro~o prevista na Constitui~áo . . O poder econ6mico e o poder 
político sáo grandes obstáculos, pois considerara o índio um em
pecilho A apropria~o de muitas riquezas e ao desenvolvimento 
econ6mico, que no Brasil tem pouco a ver com a preserva~áo e 
melhoria de vida das pessoas. 

Por isso é indispensável que por todos os meios se proclame 
que os !odios brasileiros sáo seres humanos, táo cidadáos como os 
demais brasileiros, tendo os direitos inalienáveis de preservar sua 
vida e sua liberdade de viver com dignidade. 
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